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 بين يدي البحث

 إن األموال بالنسبة للزكاة يف اإلسالم نوعان:

أموال نامية، وهي اليت توضع يف طريق االكتساب واالستثمار لتزداد وتنمو، لكي يعتاش  -
التجارة واالسرتباح هبا بيًعا وشراء، وكاألراضي  أصحاهبا من منائها، كالسلع التجارية املوضوعة حتت

 املزروعة يف االستثمار الزراعي، واملواشي املتخذة للدر والنسل.

وأموال غري نامية، وهي اليت ال يسلك هبا طريق التكثري واالزدياد ليكتسب صاحبها من 
احليوية لصاحبها،  منائها، وإمنا جتمد وتتخذ لالستعمال واالنتفاع مبنافعها يف وفاء احلاجات

وتستهلك يف هذا السبيل، كبيت سكناه، ومفروشاته، وملبوساته، وفرسه أو سيارته. ويدخل يف 
هذا طيارته اخلاصة، إذا كان من الذين يتنقلون اليوم بطائراهتم اخلاصة من كبار رجال األعمال يف 

 هذا العصر مثًال.

 عليه نظامها وأحكامها.فالنوع األول النامي هو الذي خيضع للزكاة، ويطبق 

 أما النوع الثاين غري النامي فال زكاة فيه.

واملال النامي الذي خيضع للزكاة يف نظر الفقهاء يشمل ما كان موضوًعا يف طريق النماء  
بالفعل، كاألموال املوضوعة يف التجارة لالسرتباح واالستكثار، وما يعترب نامًيا يف ذاته بالقوة 

ملكتنزة، فالنقود خاصة بني سائر األموال تعترب نامية يف مجيع األحوال، وخاضعة والتقدير، كالنقود ا
 للزكاة ولو مجدها صاحبها وحبسها عن التداول.

وهكذا هتاجم الزكاة النقود املكتنزة لتخرجها من جحورها وخمابئها، وتسوقها إىل السوق، 



نقود ليست هلا منافع ذاتية يف أعيا�ا لتقوم بوظيفتها يف التداول واإلنتاج والنماء. نظرًا ألن ال
يستخدمها اإلنسان كالسلع املختلفة األنواع اليت تفي بنفسها حاجة من حاجات اإلنسان، مادية  
كانت حاجته أو معنوية كالزينة، وإمنا النقود وسيط بني اإلنسان والسلع أو اخلدمات النافعة، 

ني املنافع والنماء الفعلي. أما ختزينها واكتنازها فيجب أن خترج إىل امليدان لتقوم بوظيفتها يف تأم
 فضرر باجملتمع وتعطيل.

 وتزكية األموال النامية اخلاضعة للزكاة أيًضا تكون بإحدى طريقتني حبسب نوع املال:

الطريقة األوىل: أن تؤخذ الزكاة من عني املال ومنائه مجيًعا، أو من قيمتها، سنويًا كلما حال 
لطريقة تزكى السلع التجارية، زكاة مقدارها ربع العشر كل عام، أي بنسبة عليه حول. وهبذه ا

 % حبسب مقدارها وقيمتها يف �اية احلول.2.5

والطريقة الثانية: أن تؤخذ الزكاة من غلة املال ال من عينه، فتؤخذ من مثرته ووارداته عند 
األراضي املزروعة عندما تنتج  حصوهلا يف اليد دون انتظار مرور حول عليها. وهبذه الطريقة تزكى

 حمصوهلا.

ومقدار الزكاة يف حمصوهلا هو: إما الُعشر منه، أي واحد من عشرة من احملصول إذا كانت  
% إذا كانت األرض 5األرض بعلية ترويها األمطار دون كلفة يف سقايتها، وإما نصف العشر أي 

خر من العشر يف مقابل كلفة تسقى مباء منضوح، أي مستخرج بآلة وكلفة. فيحط النصف اآل
 السقي.

هذا، وقد برزت يف العصر احلديث أنواع من األموال، مل تكن معروفة قبًال يف العصور 
 الفقهية، كما شاعت طرق لالكتساب واالستثمار مل تكن مألوفة.

وقد أظهر تطبيق بعض اآلراء الفقهية املذهبية يف الزكاة على هذه املستجدات من أنواع 
نتائج نابية غري مستساغة يف ميزان مقاصد الشريعة اإلسالمية، تثري االستغراب، وحتوج إىل  األموال

إعادة النظر يف بعض اآلراء االجتهادية السابقة يف فهم نصوص الزكاة الواردة يف القرآن العظيم 
 والّسنة النبوية احلكيمة.

دمي عرض إمجايل ينري وواضح أنه ليس من املمكن الدخول يف النقاط املقصودة، دون تق



األفق الذي نريد أن جنيل النظر والفكر يف بعض جوانبه، ونستلهم من معامله ومناراته الرأي الفقهي 
السديد الرشيد يف تلك املستجدات اليت نريد حبثها اآلن. وقد عاجل كثريًا منها فريق من فقهاء 

صيدلية الشريعة نفسها، بصورة تزيل العصر املستبصرين، ففندوا ونقدوا وقدموا البديل الصحيح من 
التناقض بني النتائج واملقاصد، وحتقق غايات الزكاة يف شريعة اإلسالم، بدًءا من احللقة االجتماعية 

م (وكنت من املشاركني فيها)، وانتهاء 1952الثالثة اليت عقدهتا اجلامعة العربية يف دمشق عام 
الذي أوىف على الغاية يف فقه الزكاة. جزاه اهللا  بكتاب األستاذ اجلليل الشيخ يوسف القرضاوي،

 خريًا.

وبناء على ذلك سأقسم كالمي يف هذا املوضوع إىل قسمني: أعرض يف القسم األول هذا 
العرض العام الذي أشرت إليه، مث أتناول يف القسم الثاين بالتخصيص: العمارات املأجورة، 

 واآلليات، وما إليها.

 ة الزكاة بوجه عامأوًال: عرض تمهيدي لقضي

الزكاة يف اإلسالم، كما هو معلوم فريضة مالية فرضها القرآن وأكد عليها تأكيًدا كثريًا. وقد 
بني الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  أ�ا أحد األركان اخلمسة لإلسالم يف حديث معروف من 

 أصح األحاديث النبوية.

 هذا من الناحية الدينية.

رى نظام اقتصادي اجتماعي سياسي تربوي، به تكامل اإلسالم والزكاة من النواحي األخ
ليكون صاحلًا إلقامة احلياة البشرية يف اجملتمع على خري طريق، وأبعدها عن املشكالت واملآسي 

 اليت تقوض اجملتمعات اإلنسانية.

ع الذي فالزكاة متصلة أوثق اتصال بتوزيع الثروة املالية النامجة من اإلنتاج احلري، ذلك التوزي
 البد منه لكي يستمر دوالب اإلنتاج يف اإلخراج وتقدمي وسائل احلياة واملنافع اليت تتوقف عليها.

ومن األمور املسّلمات اليوم علمًيا وتارخيًيا أن حسن هذا التوزيع، وتوازنه بني أبناء اجملتمع، 
تعاو�م على ما فيه هو من أهم عوامل االستقرار والطمأنينة والنشاط والرتابط بني أبنائه، و 

 صالحه، وعلى إزاحة الكوارث عنه وترميم آثارها.



ومن املسلمات أيًضا أن اختالل التوازن، وانتفاء العدل يف توزيع ثروة اإلنتاج، هو من أهم 
عوامل النقمة واحلقد والرفض واالكتئاب والثورات النفسية اليت تنفي استقرار اإلنسانية، وتفسد 

 هتا، وتقسم اجملتمع إىل فئات متعادية متصارعة، يهدم بعضها بعًضا.مناءها، وتعطل خريا

ذلك أن سوء توزيع الثروة املالية يف اجملتمع جيعل أبناءه يف أوضاع متناقضة بني جياع 
ومتخومني، بني مرتفني مسرفني، وبؤساء حمرومني، فتستغل فيه جهود الضعفاء الفقراء ملصلحة 

الرتاحم. وإن جمتمًعا يسوده هذا الوضع هو مستنبت خصيب جلميع  األثرياء األقوياء، ويفقد فيه
 املشكالت واألوبئة االجتماعية والتمزق.

فنظام الزكاة يف اإلسالم حتصني ومناعة للمجتمع، يعاجل الداء من منبعه، وهو سوء توزيع 
يكون التهرب منه الثروة املالية، وجيعلها ركًنا من أركان اإلسالم اخلمسة مرتبطًا بالعقيدة، كيال 

 مغنًما يف نظر املؤمن.

ومن اخلطأ أن ينظر إىل الزكاة على أ�ا فريضة تعبدية حمضة كالصالة، يطبق فيها النص 
الذي أوجبها دون تعليل وال قياس، بل هي فريضة اجتماعية اقتصادية سياسية حتكمها العلل 

رسلة واالستصالح كما يف املعامالت، املوجبة، وجيري فيها القياس، وتسري فيها قاعدة املصاحل امل
وميتد حكمها على كل جديد من أنواع املال النامي، ومن صور االستثمار واالستغالل اليت مل 

 تكن معروفة من قبل.

كما يف غريها من أركان اإلسالم -هذا، ومن املعلوم أن القرآن العظيم يف موضوع الزكاة 
ة يف جزئيات األحكام، ألن الدخول يف اجلزئيات، مل يأت بنصوص تفصيلي -وواجباته األساسية

يتعرج به خط السري بالفكر حنو اهلدف القرآين العام يف اهلداية واإلرشاد، فيحتجب ذلك اهلدف 
 العام، وتضيع أيًضا به روعة البيان البليغ املعجز الذي اختص به الكتاب اخلالد.

اإلسالم وواجباته العملية األساسية من لذا يقتصر القرآن على األوامر اإلمجالية يف أركان 
صالة وزكاة وصيام وجهاد وسواها، مث حييل يف كل ذلك على الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  يف 

 .)وما آتاكم الرسول فخذوه وما �اكم عنه فانتهوا(تفصيل األحكام وجزئياهتا، بقوله تعاىل: 

ألصحابه ما حيتاجون إىل بيانه يف  مث إن الرسول نفسه كان يبني يف حدود احلاجة العملية



التنفيذ والتطبيق، ويغضي عن بيان ماال تدعو احلاجة العملية العاجلة إىل بيانه إذ ذاك، تارًكا 
لالجتهاد ما وراء ذلك من مسائل وتساؤالت قد جتول يف نفوس املؤمنني نتيجة للتفكري يف 

 جهونه من حوادث.االحتماالت والتوقعات، أو نتيجة ملا يستجد أمامهم ويوا

  

وطريق االجتهاد هذا هو سر خلود الشريعة وقابليتها ألن تعايش العصور، ومتاشي احلياة 
البشرية يف تطورها، وتليب حاجاهتا، وهتديها سواء السبيل، بصورة ال يضيع معها اهلدف األساسي 

، وإىل معاجلة يف صالح احلياة اإلنسانية عدًال وفضًال وسريًا يف طريق الوصول إىل األفضل
 املشكالت اليت ستصادفها مسرية احلياة بأكمل احللول وأمثلها.

كما -خنلص من هذا إىل نتيجة هي أن ما قررته املذاهب الفقهية. يف تفاصيل أحكام الزكاة 
معظمه اجتهادي غري قطعي، حبسب ما رجح لدى كل من فقهاء  -يف غريها من أركان اإلسالم
فهم لنصوص الكتاب يف عموماهتا، ولبيانات الرسول  صلى اهللا عليه السلف رضي اهللا عنهم من 
 وسلم  فيما بينه ألصحابه.

وقد تدل األحداث الزمنية، وتطور أمناط احلياة ووسائلها، أن بعض ما فهمه وقرره بعض 
فقهاء السلف الكرام أفضل مما فهمه وتبناه غريه، وأجرى مع حكمة التشريع ومقاصد الشريعة 

 احلقوقية واالجتماعية. وعدالتها

وكذلك قد تدل األحداث وتطور احلياة ووسائلها إن نصوص الكتاب والسنة وراءها 
احتماالت أبعد وأوسع وأمشل مما حدده بعض فقهاء السلف يف بعض القضايا حبسب واقع احلياة 

آفاق يف عصورهم، وقد أبرز هذه االحتماالت إىل الساحة تطور احلياة ومستجداهتا، واكتشاف 
فيها مل تكن منظورة، مما قد جيعل بعض اآلراء الفقهية االجتهادية حمتاًجا إىل إعادة النظر يف فهم 

 النصوص، وتقرير األحكام املناسبة يف املوضوع بنظر اجتهادي جديد.

وإال فما الفرق بني األغذية األربعة اليت كانت هي الشائعة عند العرب (القمح والشعري 
يف نظر من يقول من فقهاء السلف ال زكاة إال فيها فقط مما تنبت األرض  والتمر والزبيب)

الزراعية، ألن الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  أوجب الزكاة فيها ومل يذكر غريها فال يزاد عليها كما 
ال يزاد يف عدد ركعات فرائض الصالة، ما الفرق بينها وبني الرّز الذي هو املادة األساسية للغذاء 



لشرق األقصى، وبني املوز الذي هو أساس غذائي يف بعض بالد إفريقية جيفف ويطبخ يف ا
 ويطحن؟

إن شريعة اإلسالم مل تأت جلزيرة العرب فقط، وال لعصر الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  
 خاصة، بل جاءت جلميع العاملني إىل يوم الدين.

الشريعة يف تطبيق بعض  فكلما تكشف الزمن ومستجداته عن نتائج متناقضة مع مقاصد
األحكام حبسب فهم اجتهادي سابق، وجب أن نتهم ذلك الفهم السابق، وننتقل عنه، ألن 
صاحبه على جاللة قدره غري معصوم، ومصدر النص معصوم، وامليزان الواجب حتكيمه يف ذلك 

 هو ميزان مقاصد الشريعة ومسلماهتا املقررة اليت ال جدال فيها.

 ثلني اثنني يف الواقع، معربين يغنيان عن كثري من الكالم.وسأضرب فيما يلي م

 املثل األول

يف اخلمسينات املاضية، حدثين أناس متعددون عن رجل من كبار املالّكني يف دمشق أنه 
ميلك أكثر من ثالثني عقارًا مأجورًا مابني منزل سكين وحانوت جتاري. ويعيش من خبله عيشة 

ن مواظب على العبادة من صلوات وصيام، قالوا لكنه ال خيرج زكاة الفقراء احملرومني، وهو متدي
ويعتمد يف ذلك طريقة شرعية. قلت كيف ذلك وإن غالت عقاراته وحدها تؤلف ثروة كبرية؟ قالوا 
أنه كلما جتمع لديه من غلة العقارات مبلغ يكفي لشراء عقار ولو صغريًا إنه يشرتيه به قبل أن 

ة، ألن الزكاة يف قيمة العقار ال جتب، ما مل يكن العقار متخًذا للتجارة حيول احلول على تلك الغل
به بيًعا وشراء كسائر السلع التجارية يف املتاجر. وأما غلته من األموال الكثرية فال جتب فيها الزكاة 

 إال إذا حال عليها احلول، وهو يشرتي هبا عقارات أخرى قبل أن حيول عليها احلول.

اهللا هلذا التناقض: رجل ميلك عشرات العقارات واملباين تغل له أضخم قلت: يا سبحان 
املوارد ال جتب عليه زكاة، ورجل آخر تاجر يف دكان صغري يرتزق منه جتب عليه الزكاة عن رأس 
ماله ورحبه؟ أهكذا يوجب الشرع اإلسالمي؟ اللهم إن هذا أمر حيتاج إىل إعادة نظر يف فهم 

 النصوص.

 املثل الثاين:



ن مدة غري بعيدة، حدثين بعض الزمالء املتتبعني ألحوال العامل اإلسالمي عن إندونيسيا، م
وقد شاهدت ذلك بنفسي فيها حين زرتها قبل عامين) وهي أكرب دولة إسالمية يف عاملنا اليوم (

أن المذهب الفقهي السائد فيها هو المذهب الشافعي. ومعلوم أن المذهب الشافعي 
شأن الزكاة فيما تنبت األرض أن ال زكاة إال فيما يُقتات ويُّدخر ويُيّبس من والمالكي يريان ب
كالحنطة والشعير والذرة والعدس والحمص واألرز وأشباهها. ويفسرون   -الحبوب واألثمار

ما يقتات بأنه ما يتخذه الناس قوتًا غذائًيا مما يعيشون به في الحاالت العادية غير 
 .االضطرارية

املالكية والشافعية فيما ال يقتات الناس به عادة وإن كان مما يّدخر كاللوز  فال زكاة عند
 واجلوز والفستق والبندق وحب اهلال والقرنفل وسائر األبزار والتوابل.

وكذلك ال زكاة يف الفواكه اليت يقتات هبا ولكنها ليست مما ييبس ويّدخر كالربتقال والتفاح 
من اجتماع الصفتني أو الشريطتني مًعا: كونه مما يقتات به، وكونه والرمان واخلوخ وأمثاهلا. فالبد 

 أيًضا مما ييبس ويدخر.

وقد ترتب على ذلك مفارقات وتناقضات عجيبة من ظهور بعض أنواع جديدة من األموال 
كالمطاط الذي تعتبر إندونيسيا من مراكز إنتاجه والثروات الزراعية الثمينة يف عصرنا هذا 

فمالّكو مزارع شجر املطاط الواسعة الشاسعة اليت تنتج أهم الثروات ويعترب  الم.الكبرى في الع
أصحاهبا من أغىن الناس، ليس عليهم زكاة يف حماصيلهم العظيمة من املطاط، بينما زارع قطعة 

 أرض بالرز أو القمح أو الشعري عليه زكاة يف حمصوله.

يق املذهيب يف الزكاة اليت هي أبرز مسات فهذا التناقض واملفارقات الكبرية يف نتائج التطب
العدل االجتماعي يف اإلسالم، ال ميكن أن يستساغ باملنطق الفقهي، فالبد من إعادة النظر يف 

 الفهم الفقهي للنصوص واألقيسة يف ضوء الواقع ونتائجه.

فقد وإن مذهب احلنفية يف هذه الناحية أوجه املذاهب الفقهية وأجراها مع مقاصد الشريعة. 
إىل أن الزكاة جتب مبقدار العشر أو نصفه حبسب نوع األرض يف كل  ـ اهللا محهر  ـ ذهب أبو حنيفة

ما تنبته وتستغل به عادة، قوتًا كان أم ال، ومما يدخر أم ال، ومما يكال كيًال (أي يقاس باحلجم) 



 أم ال، وكل من هذه األوصاف قد جرى فيه خالف.

الواردة فيما خترج األرض. ولكنها اختلفت فيها  ومستند اجلميع واحد وهو النصوص
أمر بالزكاة يف األموال األربعة:  ـصلى اهللا عليه وسلم  ـالفهوم. فقد ثبت يف السنة أن رسول اهللا 

 ـ رضي اهللا عنهماـ احلنطة، والشعري، والتمر، والزبيب. وثبت أيًضا أنه ملا بعث أبا موسى ومعاًذا 
 كام اإلسالم، أمرمها أن يأخذا الزكاة من هذه األموال األربعة.إىل اليمن ليعلما الناس أح

وتبعه آخرون إىل أن زكاة ما خترج األرض مقصور على  ـ رضي اهللا عنهـ فذهب ابن عمر 
 هذه األربعة، وال يقاس عليها سواها.

عليها ما فيه الصفة املشرتكة بينها وهي صفة  ـ رضي اهللا عنهماـ وقد قاس مالك والشافعي 
 االقتيات والتيبيس واالدخار.

عليها ما يشبهها يف أنه يكال كيًال ويبقى وييبس، سواء أكان مما  ـ اهللا محهر  ـوقاس أمحد 
يقتات به أم ال، فأدخل بذلك التوابل كالكمون والفلفل، وكذا بذور اخلضروات. فالقثاء والبطيخ 

ميزة توجب التفرقة يف التكليف بني كونه مثًال الشيء فيها. أما بذورها ففيها الزكاة. وحنن ال نرى 
يكال كيًال أو يوزن وزنًا فالكيل والوزن طريقة قياس للكميات. وكذلك صفة االقتيات وعدمها ال 

 تصلح أن تكون حًدا فاصالً بني ما خيضع للزكاة وما ال خيضع من حمصول األرض الزراعية.

أن غري األقوات مما خترج  -شريعة بالنظر إىل حكمة التشريع ومقاصد ال -بل يرتاءى لنا 
األرض أوىل بالتكليف من األقوات، ألن مناط التكليف يف الزكاة هو الغىن، كما يشري إليه حديث 
األعرايب الذي جاء الرسول  صلى اهللا عليه وسلم : فسأله: "آهللا أمرك أن تأخذ هذه األموال من 

 ذروة صحة الثبوت. ومن املقرر يف أصول أغنيائنا، فرتدها يف فقرائنا؟ قال نعم" وهو حديث يف
الفقه، أن نوط احلكم الشرعي بلفظ مشتق يؤذن بِعّلية الصفة املشتق منها، أي أ�ا هي علة 
احلكم. فحني يأمر الشارع بعقوبة اجلاين مثًال، يستفاد منه أن علة استحقاق العقوبة هي اجلناية، 

 أن علة ذلك هي علمهم.وحني يأمر بإكرام العلماء وتوقريهم يفهم منه 

فإذا قرر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا أمره أن يأخذ الزكاة من األغنياء فريدها على 
الفقراء، فإن ذلك يفيد أن علة التكليف بالزكاة هي غىن املكلف، وأن علة استحقاق الفقري هلا 



 هي فقره، فَِبِه كان مصرفًا هلا.

ي دائًما أو غالًبا أرخص من الكماليات، فما تنبته وبناء على ذلك جند أن األقوات ه
األرض من الكماليات كالزعفران والفواكه، والسيما األنواع النادرة كاملاجنو واألناناس وكثري سواها، 

 هو دائًما أمثن وأعلى مردوًدا على زارعيه من القمح والشعري، والذرة، واجللبان وحنوها.
 

 )خذ من أمواهلم...(بعمومات القرآن الكرمي يف قوله تعاىل:  ـ اهللا محهر  ـوحيتج أبو حنيفة 
بعد أن ذكر قبله أنواع  )وآتوا حقه يوم حصاده(وقوله:  )ومما أخرجنا لكم من األرض...(وقوله: 

املأكوالت واألمثار من اجلنّات املعروشات وغري املعروشات والنخل والزرع والزيتون والرمان. فشمل 
ا يدخر وما ال يدخر، وما يكال وما يوزن، دون متييز. كما ثبت عن رسول األقوات والفواكه وم

اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  أنه قال: "فيما سقت السماء العشر، وفيما ُسقي بالنضح نصف 
العشر"، وكلمة (ما) يف هذا احلديث هي من ألفاظ العموم، فتشمل مجيع ما تنبت األرض مما 

خيرج عنه إال ما استثىن بنص أو إمجاع، كالعشب واحلطب مما ال تسقيه السماء أو اآللة، وال 
 يقصد به استغالل األرض.

وقد نقلت كتب اختالف الفقهاء أن مذهب أيب حنيفة هبذا التعميم هو رأي عمر بن عبد 
 العزيز والنخعي وآخرين.

آتوا حقه و (وقد انتصر ابن العريب املالكي يف أحكام القرآن لرأي أيب حنيفة يف تفسري آية 
 وأسهب يف تأييده، والرد على من يرى خالف ذلك، وتفنيد استدالهلم. )يوم حصاده

 ثانًيا: زكاة العقارات املأجورة واآلليات الكربى واآلبار االرتوازية وما أشبهها

 العقارات املأجورة

اتفقت املذاهب واآلراء الفقهية على أن العقارات من أراٍض ومبان إذا اختذت للتجارة 
بأعيا�ا بيًعا وشراء، كانت كالعروض والسلع التجارية من املنقوالت، ختضع للزكاة بنسبة ربع العشر 
من قيمتها األصلية وأرباحها، كلما حال عليها احلول، ألن السلع التجارية ال فرق بني أن تكون 

 من املنقوالت أو عقارات ثابتة. وهذه طريقة زكاة السلع التجارية والنقود.



وا أيًضا أن العقارات املعدة لسكىن صاحبها واستعماله حلاجاته املعيشية، ال للبيع وال واتفق
لإلجيار، ال زكاة فيها، أل�ا كاألمتعة واملفروشات اليت لالستعمال ال لالستثمار، فهي مال غري 

كما سبق نام، فلو خضع للزكاة ألكلته الزكاة. فالزكاة إمنا هي يف املال النامي بالفعل أو بالقوة  
 بيانه.

أما العقارات املأجورة، فجمهور الفقهاء واملذاهب على أنه ال تُزكى أعيا�ا املالية حبسب 
قيمتها كلما حال عليها حول، ألن أعيا�ا ليست معدة للتجارة والبيع، فهي من هذه الناحية  

 كاجملمدة غري النامية.

ا كانت نقوًدا أو حتولت إىل سلع وأما غالهتا من األجور، فتتبع سائر أموال صاحبها، إذ
جتارية، فتزكي مع سائر أمواله من هذا النوع سنويًا بنسبة ربع العشر. وأما إذا حتولت إىل أنواع غري 

 نامية، كأشياء لالستعمال الشخصي فال شيء فيها.

وهذه الصورة األخرية تشمل ما إذا حولت أجور العقارات إىل عقارات معدة لإلجيار أيًضا، 
 أعيا�ا ال ختضع للزكاة، لكن أجورها جيري فيها التفصيل املذكور. فإن

 هذا ما عليه آراء مجهور فقهاء املذاهب يف العقارات املأجورة.

وهذه وجهة نظر فقهي مقبولة ال غبار عليها يف العصور الفقهية األوىل، فقد كانت 
سواء يف الدور أو احلوانيت،  العقارات املأجورة قليلة، واالستئجار إمنا ميارس على نطاق ضيق

فمعظم الناس ميلكون بيوهتم وحوانيتهم. والعقارات املوقوفة خمصصة لإلجيار، وتسد معظم احلاجة. 
 فلم يكن امتالك العقارات إلجيارها طريًقا استثماريًا شائًعا.

أما اليوم فقد أصبح معظم الناس عاجزين عن امتالك مساكنهم أو مراكز عملهم، لغالء 
قارات، فأصبحوا مستأجرين، وأصبح كثري من الناس يعوِّلون يف استثمار أمواهلم على امتالك الع

العقارات وإجيارها، والسيما األثرياء الذين ال يستطيعون أو ال يرغبون استثمار أمواهلم بالطرق اليت 
 حتتاج إىل عمل وخربة، فيستثمرو�ا باإلجيار وهم قاعدون.

بيق الرأي الفقهي الذي عليه اجلمهور، من أن العقار املعد لإلجيار وهنا تربز املشكلة يف تط
وليس لالجتار ال زكاة يف عينه حبسب قيمته، وأن أجرته تضم إىل أمواله اخلاضعة للزكاة حبوالن 



ديهم احلول. فقد فسح هذا احلكم جماًال لكبار املالكني أن يتهربوا من الزكاة، بأ�م كلما اجتمع ل
من األجور ما يكفي لشراء عقار اشرتوا به عقارًا جديًدا، وحالوا بذلك دون حوالن احلول عليها 
إن كانوا خبالء على أنفسهم، أو ينفقو�ا بإسراف، ويعيشون هبا حياة املرتفني دون زكاة، كما تقدم 

 ذكره يف املثال األول من املتناقضات.

رأى خالف رأي اجلمهور يف العقار املأجور، على أنه وجد من الفقهاء السابقني من 
فأوجب فيه الزكاة يف قيمة عينه مع أجرته كل عام بنسبة ربع العشر كالعروض التجارية، إحلاقًا له 
هبا، باعتبار أن إجياره الستغالله كالتجارة به. وإىل هذا الرأي ذهب اهلادوية من الشيعة الزيدية تبًعا 

المة ابن عقيل من فقهاء املذهب احلنبلي من أهل السنة. وكال إلمامهم اهلادي، وبه قال الع
الفريقني عمم ذلك على كل ما يستغل باإلجيار من األشياء والدواب، ومل يقصروه على العقار كما 

 ).1/467نقله األستاذ القرضاوي (

ا�ا ويبدو لنا أن القول بأن العقار املأجور وسائر املأجورات ختضع للزكاة وإن مل تكن أعي
حمل التجارة هو يف ذاته تفقه سليم، وال حميص عنه، إذا نظرنا إىل املوضوع مبقياس مقاصد 
الشريعة. ولكن قياس هذه املأجورات على عروض التجارة يف طريقة تزكيتها، بأن تزكى بنسبة ربع 

، العشر من قيمة األصل مع األجور كلما حال عليها حول، هو قياس مع الفارق الكبري بينهما
وفيه غلو وإرهاق للمكلف، وعسر يف التطبيق. فعروض التجارة تستثمر ببيع أعيا�ا اسرتباًحا، 
وحتل أمثا�ا حملها لتدور مجيًعا دورات جديدة يف االسرتباح.. وهكذا يف مدى كل عام. فتنمو هبا 

أما الشيء  أصيلة التاجر أي رأس ماله، فتتضاعف قدرته املالية اليت بدأ هبا أضعافًا مع الزمن.
املأجور فأصله ثابت ال خيرج من ملك صاحبه باملبادلة وال ينمو بل يتناقص باالستعمال، ولكنه 
يعطي غلة. فهو أشبه باألرض الزراعية اليت تزرع، فهي ثابتة ال تزيد مساحتها ولكنها تعطي غلة. 

 وهذه نقطة مفارقة جوهرية ال يستقيم معها القياس.

ذ القرضاوي قياسها ذاك على عروض التجارة مناقشة قوية من وجوه وقد ناقش وانتقد األستا
عديدة أخرى وجيهة، وانتهى إىل أن الصواب قياسها على األرض الزراعية، فتؤخذ الزكاة من 

 أجرهتا حني حصوهلا يف يد املالك املؤجر دون انتظار حلوالن احلول عليها.

ماعية اليت عقدهتا اجلامعة العربية يف دمشق وهذا ما كنا انتهينا إىل تقريره يف احللقة االجت



م، وحاضر فيها عن الزكاة كبار فقهاء العصر، منهم الشيخ حممد أبو زهرة والشيخ 1952سنة 
عبد الوهاب خّالف، وشارك فيها أيًضا شهيد اإلسالم سيد قطب رمحهم اهللا مجيًعا، فقد رّكزوا 

نع احلديثة اليت تعترب آالهتا املتطورة من أهم رؤوس مجيًعا على هذا القياس يف العقار املأجور واملصا
األموال املنتجة بالتشغيل، رغم أ�ا ثابتة باقية يف مكا�ا. فتزكى زكاة الزروع اليت خترجها األرض 

 الزراعية بنسبة العشر أو نصف العشر.

من أجرة  أي أن العقار املأجور، واملصنع املنتج للمصنوعات، تكون الزكاة فيه: مبقدار العشر
العقار ومن قيمة املنتوج الصناعي، بعد طرح تكاليف صيانة العقار والضرائب اليت تؤخذ عنه، 
وطرح تكاليف إنتاج املنتوج الصناعي؛ أو مبقدار نصف العشر من أجرة العقار ومن قيمة 

نصف املصنوعات املنتوجة حني تصري هذه األجرة أو القيمة يف يده دون طرح التكاليف، فيعترب ال
 الثاين من العشر يف مقابل تكاليف صيانة العقار املأجور وضرائبه وتكاليف اإلنتاج يف املصنع.

وإين أرى أن يرتك اخليار ملؤجر العقار ولصاحب املصنع بني أداء العشر بعد طرح التكاليف  
 أو أداء نصف العشر دون طرح شيء تيسريًا عليه يف اختيار األهون واألنسب له.

ى األستاذ القرضاوي يف منتوج املصانع أن يطرح أيًضا من قيمتها قبل التزكية ما هذا، وير 
يعادل حصة االستهالك السنوي يف آالت املصنع، (وهو ما يسمونه اليوم نسبة اإلطفاء). ذلك 
أن املصانع تستهلك آالهتا يف مدة زمنية من السنني، فتعترب تالفة وجيب جتديدها. فتقسم قيمة 

سين عمرها املقدر هلا، وحيتجز من قيمة منتوجاهتا كل سنة ما يصيب تلك السنة  جتديدها على
 من كلفة التجديد، حىت إذا استوفت أجلها، ووجب جتديدها، يستطيع صاحبها جتديدها.

  

ومثل ذلك ينبغي إجراؤه يف أجرة املباين والعمارات املأجورة، قبل أخذ العشر أو نصف 
يًضا هلا آجال تقديرية، تصبح بعدها متهدمة حتتاج إىل جتديد، العشر منها، ألن العمارات أ

 خبالف األرض الزراعية املقيس عليها، فإ�ا ثابتة ال تتلف.

 وهذا رأي وجيه الستقامة هذا القياس على األرض الزراعية.

 املأجورات من السفن والطائرات واآلليات وحنوها



أجرته تزكية حمصول األرض الزراعية بنسبة العشر إن ما قلناه يف العقار املأجور: أنه يزكى من 
أو نصف العشر حبسب األحوال، نرى أنه هو احلكم الذي جيب أن ختضع له املأجورات من 
السفن أو الطائرات، أو اآلليات اليت تستخدم اليوم يف إنشاء املباين حلفر األرض ونقل األتربة 

مما يؤجر للمقاولني الذين يتعهدون بإنشاء األبنية  والصخور ورفع مواد البناء إىل الطبقات العالية،
أو شق الطرق وحنو ذلك من أعمال اإلنشاءات، وكذا سيارات األجرة اليت تقتنيها مكاتب 

 السفريات، أو اليت تعمل ضمن املدن.

فكل ذلك وأشباهه من املأجورات اليت أصبح إجيارها اليوم من أهم وجوه االستثمار 
موال، هي مجيًعا تنتج غلة وعينها باقية كاملباين، فُتزكى مثلها من أجورها واالستغالل لرؤوس األ

تزكية األرض الزراعية يف حمصوهلا: أي بنسبة عشر األجرة بعد طرح التكاليف ومعدل اإلطفاء 
 السنوي، أو بنسبة نصف العشر دون طرح شيء.

 اآلبار االرتوازية

 تايل:أما اآلبار االرتوازية فيجب فيها التفصيل ال

إذا كانت البئر يروى هبا صاحبها أراضيه الزراعية، ال يبيع ماءها وال يؤجرها، فالشيء  -1
 عليه فيها، أل�ا من تكاليف السقاية ألراضيه، فتزكية احملصول الزراعي بنصف العشر تغطيها.

أو وإذا كان صاحبها يبيع ماءها، أو يؤجرها ملن يستخرجه، فتجب الزكاة يف مثن املاء  -2 
يف أجرهتا بنسبة العشر أو نصفه. ذلك أن األرض اليت حتفر فيها بئر ارتوازية تنتج ماء، واملزروعة 

 تنتج زرًعا.

 مقالع أحجار البناء

 يف املاضي كانت أحجار البناء تقطع من مقالع مباحة ملن يشاء.

من األمهية لكن اليوم أصبحت األراضي الصخرية اململوكة مستغًال قد احتل مكانًا مرموقًا 
 لالستغالل، يف ظل غالء مواد البناء وأحجاره.

فقد أصبح أصحاهبا يقطعون ويقلعون من صخورها للبيع، فتدر عليهم أحسن الواردات، 



 أكثر من قيمة األرض نفسها، ومن حمصول زراعتها لو زرعت.

ئر نعم يلحظ هنا صورة خمتلفة نوًعا ما عن حال زراعة األرض، أو إجيارها، أو نصب ب
ارتوازية فيها ذلك أن صاحب األرض هنا يستغلها بتفتيت أجزاء من عينها وبيعها. لكن ال نرى 
هذا يوجب اعتبارها كاألراضي اليت يتاجر هبا بيًعا وشراًء فتكون كالسلع التجارية، ألن قلع أجزاء 

ذ حكم النبات، منها ليس كاملتاجرة هبا، بل يبقى أصلها ثابًتا يف ملكه. واحلجر املبيع منها يأخ
فيزكي من مثنه مبقدار العشر، أو نصفه، حبسب األحوال كما سبق يف املأجورات، ألن قلع احلجر 
منها له كلفة، فيؤخذ عشر مثن احلجر املبيع بعد طرح التكاليف، أو نصف العشر قبل الطرح حني 

جر البناء املستخرج قبض مثن األحجار دون انتظار. وإذا كان فقهاء احلنفية وغريهم ال يرون يف ح
من األرض زكاة فذلك حني مل يكن َقْطُعُه واستخراجه وبيعه باملرت املكعب طريًقا من أهم طرق 

 استثمار األراضي الصخرية، كما هو اليوم قائم بني أصحاب هذه األراضي وشركات البناء. 

دراستها هذا ما تيسر يل فهمه يف هذه اجلوانب من قضية الزكاة، اليت جيب أن تُوىل 
وتطبيقاهتا أعظم االهتمام يف هذا العصر، يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها. واهللا سبحانه 

 أعلم، وهو ويل التوفيق. اللهم فقهنا يف دينك، وزدنا علًما، وأهلمنا الصواب.



 تعليق على بحث مصطفى الزرقاء

  )1( الرمحن الكاف تعليق : حبيب حامد عبد
أجورات انتهى الشيخ الكبري األستاذ مصطفى أمحد الزرقاء إىل عند مناقشته لزكاة امل -1
 القول:

".. ولكن قياس هذه املأجورات على عروض التجارة يف طريقة تزكيتها بأن تزكي نسبة ربع 
العشر من قيمة األصل مع األجور كلما حال عليها حول هو قياس مع الفارق الكبري بينهما وفيه 

التطبيق فعروض التجارة تستثمر ببيع أعيا�ا اسرتباًحا وحتل أمثا�ا غلو وإرهاق للمكلف وعسر يف 
حملها لتدور مجيًعا دورات جديدة يف اإلسرتباح. وهكذا يف مدى كل عام. فتنمو هبا أصيلة التاجر 
أي رأمساله فتتضاعف قدرته املالية اليت بدأ هبا أضعافًا مع الزمن. أما الشيء املأجور فأصله ثابت 

ن ملك صاحبه باملبادلة وال ينمو بل يتناقص باالستعمال ولكنه يعطي غلة فهو أشبه ال خيرج م
باألرض الزراعية اليت تزرع فهي ثابتة ال تزيد مساحتها ولكنها تعطي غلة. وهذه نقطة مفارقة 

 ).91جوهرية ال يستقيم معها القياس" (ص 

ن املأجورات ال يصح قياسها ويل تساؤالت حول تأكيد الشيخ الزرقاء يف العبارة اآلنفة بأ
 على عروض التجارة.

 لقد تغري وضع األراضي تغريًا جذريًا لألسباب اآلتية: -2

(أ) اعتبارها يف العصر احلاضر أداة من أدوات اإلنتاج هلا عائد معني كأية أداة إنتاجية 
 أخرى.

ي لألعمال الزراعية (ب) التنافس الشديد بني متطلبات احلياة احلديثة املختلفة القتناء األراض
والصناعية والتجارية والسكنية والعسكرية واملدنية واملرافق العامة: املدارس مبراحلها املختلفة 
وأعدادها اهلائلة مع املصاحل امللحقة هبا من مالعب ومكتبات وخمتربات، واجلامعات بأنواعها 

 حف والطرق وغريها.واملعاهد العليا واملطارات واملستشفيات واحلدائق العامة واملتا

(جـ) الزيادة املطردة يف عدد سكان العامل مع ما حتتاج إليه هذه األعداد املتزايدة من البشر 
 من مأكل ومشرب وملبس ومدرسة ومستشفى وطريق وغريها.



(د) حمدودية رقعة اليابسة طبيعًيا وعدم صالحيتها لتلبية املتطلبات املذكورة أعاله، مع 
 زيادة رقعة األرض ردًما واستصالًحا الستغالهلا ألي من تلك األغراض.التكاليف الباهظة ل

% على أقل التقدير يف معظم 10(هـ) املعدل السنوي للتضخم املايل الذي ال يقل عن 
 بلدان العامل.

وقد أدت هذه العوامل جمتمعة إىل االرتفاع املذهل يف أسعار األراضي املستغلة لكافة 
تصور االقتصاديني والناس العاديني. ومن املالحظ أيًضا أن األسعار العاملية األغراض ارتفاًعا يفوق 

للمواد األولية مبا يف ذلك احلبوب والغالل ومواد البناء قد سجلت هبوطًا ملحوظًا خالل العامني 
املاضيني بينما مل تسجل أسعار األراضي واإلجيارات هبوطًا باملعدل نفسه، إن كان هناك هبوط 

 فعال!!

ما أن املنزل أو املستودع أو اجملمع السكين أو املصنع املقام على أرض شاسعة اليوم يشاد ك
سنة من اآلن  15، أو 10يف موقع يعترب خارج حدود املدينة أو القرية، ولكنه سوف يصبح بعد 

 يف وسطها، فرتتفع قيمة األرض إىل ضعف أو عشرات أضعاف قيمتها األصلية.

 العوامل املشار إليها أغلى بكثري من الذهب، وأصبحت كلفة هكذا صارت األرض بتأثري
املباين املقامة عليها أقل بكثري من قيمة األرض نفسها، وخاصة يف أواسط املدن واألحياء اآلهلة 
بالسكان، أو اليت تقع قريبة من موقع اسرتاتيجي كاملطار أو اجلامعة. فلم جيد املستثمرون املفر من 

السحاب كي تتعادل قيمة األرض يف وسط املدن الكربى مع قيمة املباين أن يقيموا ناطحات 
املقامة عليها. بينما تكاليف البناء يف املاضي البعيد فكانت أكثر بكثري من قيمة األرض نفسها 

 فانقلبت املوازين رأًسا على عقب بسبب املؤشرات اليت ذكرناها.

لتحليلنا هذا يف املستقبل املنظور بل من  وال نرى سبًبا معقوًال يغري املقومات األساسية
احملتمل أن حتدث أمور جسام ليست يف احلسبان يف الوقت احلاضر فتدفع قيم األراضي واملباين 

 املبنية عليها مبعدالت أعلى بكثري مما الحظنا يف العقود الثالثة املاضية.

  

بواجبه لتحديد  هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن احملاسب القانوين عندما يقوم -3



حقوق املالكني يف منشأة أو شركة ما يأخذ يف عني االعتبار كافة األصول الثابتة مبا فيها القيمة 
احلالية (قيمة السوق) لألرض املقام عليها املصنع مثًال (الرأمسال العيين) والقيمة املتناقصة لآلالت 

اطي االستهالك الستبداهلا بآالت املركبة فيه بعد حسم االستهالك السنوي (املعوض عنه باحتي
جديدة عند بلوغها أعمارها التشغيلية) والرأمسال النقدي الذي ساهم يف متويله املالكون حبصصهم 

 املعينة.

وأقرب مثال لذلك هو القيمة الصافية إلحدى مجعيات اإلسكان املنتشرة يف بريطانيا 
يني من الدوالرات املتمثلة يف العقار اململوك وأمريكا والبلدان األخرى واليت متلك من الرأمسال البال

هلا أرًضا وبناء، والذي يظل ينمو قيمة مبرور الزمن على الرغم من احتمال اهلبوط املستمر يف 
اإلجيارات لكون العمائر أصبحت قدمية أو بسبب جتميد أو مجود اإلجيارات أو حتديدها (حسب 

من قبل الدولة بدوافع إنسانية ورفاهية. فيتضرر مستحقو املوقع وعمر العمارة وكلفة البناء وغريها) 
الزكاة من جراء ذلك اجلمود أو التحديد أو التجميد، وبدًال من أن تكون الزكاة عامًال مهًما يف 

 عملية توزيع الثروات بصورة عادلة تفقد فاعليتها يف تضييق اهلوة بني األغنياء والفقراء.

ول أنه ظهرت عوامل مؤثرة أكسبت األرض قوة النمو ويف ضوء ما تقدم باستطاعتنا الق
الذاتية يف الوقت احلاضر واملستقبل املنظور فأصبحت يف حكم النقود، اليت فقدت قيمتها وقوة 
شرائها يف اآلونة األخرية، بينما احتفظت األراضي بقيمها بشكل عام رغم ظروف الكساد 

األرض للزكاة مثل النقدين ال ينبغي أن يكون  االقتصادي القاسية. هلذا فإن القول بإخضاع قيمة
 حمل استغراب. 

رب قائل يقول كيف قست األراضي غري الزراعية على الذهب والفضة (النقود) بينما  -4
 قاسها أسالفنا على األراضي الزراعية؟ فهل عندك دالئل على ذلك؟

ول: إن الشارع ملا إنه سؤال وجيه جًدا وجيب علي إثبات دعواي بالدالئل والرباهني فأق
 فرض الزكاة على عني احملصول الزراعي ومل يفرضها على عني األرض راعى يف ذلك احلقائق التالية:

(أ) أن األراضي الزراعية ال تصبح منتجة حىت تعمل فيها إرادة اإلنسان وجهده وماله كلما 
 جاء موسم الزرع واحلصاد والفرتتني الواقعتني بينهما.



الزراعية معرضة للجوائح واآلفات املختلفة من بعد نشر البذور وحىت  (ب) أن احملاصيل
 دخوهلا إىل خمازن الفالح.

(جـ) أن أسعارها معرضة كذلك للتذبذب ويف بعض الظروف يضطر الفالح إىل إعادة ختزين 
ل حمصوله انتظارًا الرتفاع األسعار إىل مستوى يغطي نفقاته ومكاسبه مًعا. وأحيانًا تتلف احملاصي

خالل عمليات النقل وإعادة التخزين واالنتظار وإعادة طرحها يف السوق أو تنقص أسعارها 
 بشكل ملحوظ حبيث تسبب بعض اخلسائر.

(د) أن بعض احملاصيل الزراعية مثل الفواكه واخلضروات سريعة التلف فمخاطرها وخسائرها 
 عالية جًدا وتتطلب نفقات أخرى ملعاجلتها تسويًقا أو ختزيًنا.

(هـ) أن الزكاة املفروضة على احملاصيل الزراعية حتصل من املزارع كلما حان وقت احلصاد ولو 
أربع أو ست مرات يف سنة واحدة معتمًدا على طريقة السقيا. فاإليراد الكلي من الزكاة من مزرعة 

 واحدة متوسطة املساحة قد يكون كثريًا خالل فرتة سنة واحدة.

ا أن الزكاة تؤدي حني احلصاد، بينما تستمر خماطر املزارع بالنسبة (و) واجلدير باإلشارة هن
لبيع حمصوله واسرتداد نفقاته ومكاسبه. هكذا يظل املزارع يواجه خماطر ماله وخماطر جهده قبل 

 احلصاد وعند إخراج الزكاة وبعد إخراجها.

 ء لوجدنا:ولو أردنا باملقابل أن نفحص وحندد املميزات البارزة للعقار أرًضا وبنا

(أ) أن عني األرض يف العقار تبقى كما هي وال حاجة لإلنفاق عليها أبًدا ما دام البناء 
 قائًما. 

(ب) أما املباين فإن أساساهتا وهياكلها ال حتتاج إىل العناية والصيانة خالل السنوات األوىل 
يف أرباح عني البناء بينما وتبدأ نفقات الصيانة بعد هذه الفرتة تدرجيًيا ولكنها نفقات تدفع من صا
 تظل قيمة األرض واملباين كلتيهما تزداد بفعل العوامل اليت ذكرناها سابًقا.

ومبا أن الشركات العاملة يف جمال العقار جتنب مبلًغا معيًنا على مدى سنوات طوال  
صة خالفًا كاحتياطي لالستهالك حمملة إياه على بند األرباح فإن عني املباين تبقى ثابتة غري منقو 

 ملا قاله أستاذنا الفاضل وتظل ترتفع أسعارها حسبما بيناه.



أما خماطر (اهلدم الكلي أو اجلزئي) واخلسارة فتكاد تكون نسبتها ضئيلة جًدا خاصة إذا 
اختذت اإلجراءات الالزمة للسيطرة على احلريق يف حالة نشوهبا أو أية كوارث طبيعية أخرى مثل 

 .السيول والصواعق وغريها

وينطبق املبدأ نفسه على اآلالت املستخدمة يف املصانع فإ�ا تظل عيًنا ثابتة عن طريق 
استبداهلا باحتياطي االستهالك مع ما لديها من قوة النمو واإلنتاج مثلها مثل املباين هلا قوة النمو 

 واإلنتاج.

 نتيجة

ية ال يستند إىل حجج وهبذا يظهر جلًيا أن قياس العقار أرًضا وبناء على األراضي الزراع
وبراهني قوية، وإن قياسه على النقود وإحلاقه هبا أقرب إىل الصواب وأقوى حجة، ألن وجوه 

 التماثل تكاد تكون كاملة بينهما.

ويبقى دليل قوي آخر جيعل حجتنا بالغة اإلحكام وهو النسبة بني معدل منو قيمة عني  -5
نرى أن معظم بلدان العامل تسن قوانني متنع أو حتد العقار أرًضا وبناء واإلجيار احلاصل منها ف

االرتفاع يف معدالت اإلجيارات وذلك كجزء من سياسات حماربة التضخم املايل والسيطرة على 
أسعار السلع واحلاجيات األساسية واألجور وشعور الدولة باملسؤولية جتاه توفري سكن لضمان 

ارات ترتفع يف كافة أحناء العامل، ولكن بنسبة مئوية العيش الكرمي للمواطنني. ورغم ذلك فإن اإلجي
من اإلجيارات فتكون الزيادة ضئيلة جًدا ومبعدل بطء شديد بينما تتضاعف قيمة العقار أرًضا 
وبناء عدة مرات يف نفس الفرتة (قل: فرتة عشر سنوات) وبكلمات أخرى نستطيع أن نقول أن 

عينة بأعداد هندسية بينما قيمة اإلجيارات تزداد بأعداد قيمة العقار أرًضا وبناء تزداد يف فرتة م
حسابية وهذا املبدأ ينطبق على معظم بلدان العامل مبا فيه الشرق األقصى كله وأوروبا والواليات 

 املتحدة وأمريكا اجلنوبية ويستثىن من ذلك بعض بلدان الشرق األوسط وأفريقيا.

لثروات وزيادهتا. يف حالة األفراد فإن ثرواهتم وبقيت لنا نقطة مهمة متعلقة باستمرار ا -6
من العقار وغريه تقسم بني الورثة بعد وفاهتم ولكنها تبقى وحدة نامية مطردة النمو بكو�ا مملوكة 
للشركات اليت تكون أعمارها عادة أطول بكثري من أعمار األفراد ومع مرور الزمن تصبح هذه 

 لة يف األراضي واملصانع والعمارات.الشركات مالكة للثروات الطائلة املتمث



مبدأ فرض الزكاة على قيمة األرض واآلالت -النتائج املرتقبة إذا أخذنا هبذا املبدأ  -7
 والعمائر مبعدل ربع العشر.

إن أوىل نتائجه هي حتقيق مبدأ من أهم مبادئ العدل اليت يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي 
ة بني كافة أفراد اجملتمع اإلسالمي كي ال تكون دولة بني أال وهو توزيع الثروات بصورة عادل

 أغنيائهم.

وثانيتها هي عدم جتميد أموال املسلمني وثرواهتم يف األراضي والعقارات بصورة تفوق احلاجة 
الفعلية هلا وسوف تتجه وتتوزع األموال أكثر عدًال وتوازنًا بني القطاعات اإلنتاجية املختلفة اليت 

 تدر نفس الدخل بعد إخراج الزكاة.من املمكن أن 

وثالثها هي حماولة جادة من قبل أصحاب املصانع والعمارات لتشغيلها باستمرار طوال 
السنة وبأقصى طاقة إنتاجية خشية أن تأكل الزكاة أعيا�م الثابتة كما هو احلال بالنسبة للنقود اليت 

جيي واملستمر من جراء إخراج الزكاة كل البد هلا من أن خترج من خمابئها خوفًا من تآكلها التدر 
 عام.

ورب سائل يسأل: كيف يكون احلل إذا مل تتوافر لدى صاحب املصنع أو العمارة السيولة 
النقدية الكافية لدفع أموال الزكاة عند حوالن احلول؟ واجلواب على هذا موجود يف النتيجة الثالثة 

ن ال تتوافر السيولة لتغطية الزكاة، وصاحب املصنع املشار إليها آنًفا إذ أنه من املستبعد جًدا أ
والعمارة جاد كل اجلدية لتشغيلها بأقصى طاقتها اإلنتاجية. وهذا السؤال كان ميكن وروده لو كنا 

% فإن حدوثه نادر 2.5% ولكنه مع أخذ املبدأ بـ 5% أو 10أخذنا مببدأ فرض الزكاة مبعدل 
 إن مل يكن مستبعًدا متاًما.

يي، ولست معصوًما من اخلطأ والنسيان وفوق كل ذي علم عليم. وحبذا لو هذا هو رأ
يشارك يف هذا النقاش احملاسبون القانونيون وخرباء يف مشاكل اإلسكان ومراقبة وحتديد اإلجيارات 
وخرباء العقارات واألراضي وغريهم، حىت يديل كل واحد بدلوه كي تتكامل الصورة ويأخذ كل 

 التصور واالستنتاج، وخنرج مجيًعا برأي كله فقه وعلم وصواب. شيء حجمه الطبيعي يف
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