
    
  

        
     

       
 
   

 زكاة األراضي وقضاياها املعاصرة
 .د. عبداهللا بن عمر السحيباين

 املقدمة:
احلمد هللا الذي هدانا لإلسالم وعلَّمنا احلكمة والقـرآن أمحـده وال حممـود حبـق سـواه، لـه جزيـل 

ه وأمينــه علــى الــنعم ووافــر العطايــا تبــارك ربنــا وتعــاىل وصــلى اهللا وســلم وبــارك علــى خــري خلقــ
 وحيه حممد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه.   وبعد:

فالزكــاة عبــادة مــن أجــلِّ العبــادات بــل هــي ركــن مــن أركــان اإلســالم وشــعرية مــن شــعائره العظــام 
شرعها اهللا حلكم عظيمـة فلهـا أهـدافها الروحيـة واخللقيـة واإلنسـانية وقـد حـدد الشـارع احلكـيم 

تقبــل التعــديل أو التبــديل بــأي نظــام آخــر، فــال جمــال للــرأي يف نصــاهبا ومقــدارها فهــي ثابتــة ال 
أصوهلا وأنصبتها ومقاديرها غـري مسـائل حمـدودة اختلفـت أنظـار الفقهـاء جتاههـا فكانـت جمـاالً 
الجتهاد اجملتهدين وحمًال لدراسـة املهتمـني مـن أهـل العلـم الراسـخني ومـن تلـك املسـائل مسـألة 

يف نظري أ�ا مسألة أو قضية كثرية التشابه والتعقيـد خاصـة يف أحكام زكاة العروض التجارية و 
 يف واقعنا املعاصر إ�ا مسألة زكاة األراضي على اختالف أنواعها.

 
 
 



ولقد أحببت املشاركة يف بيان وإظهار تلك االجتهادات السابقة مع حماولة املوازنة بينها وبيان 
ا ختــص هــذا املوضــوع يف دراســة األقــرب للصــواب منهــا وطــرح مــا اســتجد مــن مســائل وقضــاي

 مرتبطة بأصول االجتهاد وأساليبه الصحيحة كما نص عليها علماؤنا من السلف الصاحل.
وقد دعاين للكتابة يف هذا املوضوع وجتلية اجلانب الشـرعي يف هـذه املسـألة املهمـة، عـدة أمـور 

 أمهها أمران: 
القتصـادية العالقـة وأمههـا، خاصـة يف األول: أن موضوع زكاة األراضي يعترب من أبرز القضـايا ا

واقعنا احمليط ومع االرتفاع املذهل ألسعار األراضي التجاريـة والسـكنية يف بعـض املنـاطق األمـر 
الذي جعل بعض املهتمني ينـادون بضـرورة جبايـة الزكـاة علـى األراضـي خاصـة تلـك الـيت تظـل 

ت الــذي يزيــد ســعرها عامــاً إثــر أعوامــاً طويلــة بيضــاء دون اســتفادة منهــا أو اســتغالل يف الوقــ
 عام.

] فهــو أسـهل لنشـر أحكامـه بــني 1الثـاين: أن إفـراد هـذا املوضـوع بكتــاب مسـتقل يفيـد كثـرياً [
الناس خاصة أولئك املهتمني من العقاريني والتجار واالقتصاديني ولعله أن يكون أحد املراجـع 

 اليت يستفيد منها أهل هذا االختصاص.
ا املوضــوع وخطتــه فقــد اجتهــدت أن تكــون الكتابــة يف هــذا البحــث أمــا جمــال البحــث يف هــذ

 تدور حول أربعة مباحث هي:
 املبحث األول: األراضي املعدة للسكىن واالنتفاع. 

 املبحث الثاين: األراضي املعدة لالستثمار.
 املبحث الثالث: األراضي املعدة للبيع. 

 ية.املبحث الرابع: أحوال سقوط الزكاة عن األرض التجار 
وقــد حرصــت علــى تبســيط مســائل هــذا البحــث وإيضــاحه بأســلوب ســهل ميســور حــىت يعــم 
نفعه كل من طـالع فيـه، مـع احلـرص التـام علـى احملافظـة علـى الصـياغة العلميـة وأصـول البحـث 
العلمي والتحرير والتوثيق لكل ما يكون يف البحث ليتمكن القارئ مـن االسـتزادة عنـد احلاجـة 

 إىل ذلك.
عتقـد أن هـذا البحـث ال يعـدو أن يكـون حماولـة جـادة جلمـع مسـائل زكـاة األراضـي على أنين أ

القدميـــة منهـــا واملعاصـــرة ورمبـــا فـــاتين شـــيء كثـــري مـــن تلـــك املســـائل املتعلقـــة هبـــذه القضـــية لكـــن 



حســـيب أين اجتهـــدت وحاولـــت ولعـــل اهللا أن يكتـــب يل أو لغـــريي مـــن طلبـــة العلـــم اســـتكمال 
 أكمل وأمت.تلك املسائل وحتريرها بصورة 

هذا واهللا املسؤول أن يكتب التوفيق واخلري ألمة حممد وأن يعيد هلا سبل النهضة والعـزة يف كـل 
 جمال وميدان وأن جيعل هذا العمل يف ميزان احلسنات يوم نلقى اهللا.

 املبحث األول: األرض املعدة للسكىن واالنتفاع.
املسـتقبل مكانـاً لإلعمـار والسـكىن وقـد  قد ميتلك املسلم أرضاً يقصـد بامتالكهـا أن جيعلهـا يف

تبقــى هــذه األرض ســنوات وهــي معــدة هلــذا الغــرض فهــذا النــوع مــن األراضــي قــد نــص عامــة 
] والشـافعية 3]  واملالكيـة [2الفقهاء على أ�ا ال جتب فيها الزكاة ذكـر ذلـك علمـاء احلنفيـة [

 ] وقد دّل لذلك عدة أدلة منها ما يلي: 5] واحلنابلة [4[
: حديث أيب هريرة رضـي اهللا عنـه أن رسـول اهللا  صـلى اهللا عليـه وسـلم  قـال:" لـيس علـى أوالً 

 ] .6املسلم يف فرسه وغالمه  صدقة" [
قال ابن عبد الرب:"وقال سائر العلماء: إمنا معىن هذا احلديث فيما يقتىن من العـروض وال يـراد 

 ] .7به التجارة" [
ال القنية ال زكاة فيها، وأنه ال زكاة يف اخليل والرقيـق قال النووي:"هذا احلديث أصل يف أن أمو 

 ] .8إذا مل تكن للتجارة وهبذا قال العلماء كافة من السلف واخللف" [
ثانيــاً: مــا رواه مســرة بــن جنــدب رضــي اهللا عنــه قــال:" أمــا بعــد، فــإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 

 ] .9وسلم كان يأمرنا أن خنرج الصدقة من الذي يُعد للبيع" [
ومفهــوم احلــديث يــدل علــى أن مــا مل يعــّد للبيــع مــن األمــوال ال جتــب فيــه الزكــاة إال مــا وجــب 

 بنص آخر كأنواع الزكاة األخرى.
ثالثــاً: اآلثــار الــواردة عــن الســلف يف هــذا، ومــن ذلــك مــا جــاء عــن ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا 

 ] .10قال:"ليس يف العروض زكاة، إال ما كان للتجارة" [
: اإلمجاع، فقد نقل غري واحد من أهل العلم إمجاع العلماء من السلف واخللف علـى أنـه رابعاً 

ال زكــاة يف األمــوال املقتنــاة، ومــن ذلــك مــا نقلــه أبــو عمــر ابــن عبــد الــرب حيــث قــال:" فــأجرى 
العلمــاء مــن الصــحابة والتــابعني ومــن بعــدهم مــن اخللــف ســائر العــروض كلهــا علــى اخــتالف 

والعبـــد إذا اقتــىن ذلـــك لغـــري التجـــارة، وهــم فهمـــوا املـــراد وعلمـــوه فوجـــب أنواعهــا جمـــرى الفـــرس 



التســليم ملــا أمجعــوا عليــه؛ ألن اهللا عــز وجــل قــد توعــد مــن اتبــع غــري ســبيل املــؤمنني أن يوليــه مــا 
 ] .11توىل ويصليه جهنم وساءت مصرياً" [

للتجـارة, مـن جـوهر  وقال ابن حزم:" مما اتفقوا علـى أنـه ال زكـاة فيـه كـل مـا اكتسـب للقنيـة ال
 ]  اخل.12وياقوت... وسالح وخشب ودروع وضياع..." [

 ].13خامساً: أن األصل عدم وجوب الزكاة يف األراضي، إال بدليل، وال دليل فيها[
سادساً: من التعليل: قالوا: إن الزكـاة ال جتـب إال يف األمـوال الناميـة و األرض املعـدة لإلعمـار 

 ].14والسكىن ليست كذلك [
هبـذا يتضــح أن األراضـي املعــدة لغــرض اإلعمـار والســكىن ال جتـب فيهــا الزكــاة حـىت لــو بقيــت و 

معدة لذلك عدة سنوات ما دامت نية مالكها مل تتغّري عن هذا القصد أما لو قصد أمراً آخـر 
 كأن بدا له املتاجرة فيها ببيعها فهذا سيأيت بيانه يف املباحث اآلتية. 

 عدة لالستثمار.املبحث الثاين: األرض امل
 ويف هذا املبحث مطالبان :

 املطلب األول: زكاة عني األرض املعدة لالستثمار.
 املطلب الثاين: زكاة األرض املستثمرة بالبناء  مث البيع. 

 املطلب األول: زكاة عني األرض املعدة لالستثمار.
الل كـــأن يقصـــد قـــد يريـــد املالـــك لـــألرض اســـتغالهلا يف املســـتقبل بـــأي نـــوع مـــن أنـــواع االســـتغ

استغالهلا بالزراعة أو اإلجارة أو أن يقيم عليها مصنعاً أو استثماراً من أي نوع كان غـري البيـع 
فهــذه األرض ال زكــاة يف عينهــا وإمنــا الزكــاة فيمــا نــتج منهــا مــن زروع ومثــار أو أمــوال إجــارة أو 

األراضــي اتفــق  اســتثمار إذا حــال عليهــا حــول الزكــاة، وعلــى عــدم وجــوب الزكــاة يف عــني هــذه
 ].18] واحلنابلة [17] والشافعية [16] واملالكية [15عامة الفقهاء من احلنفية [

 ويستدل لعدم وجوب الزكاة يف هذا النوع من األراضي بأدلة منها ما يلي:
ِممـَّا َأْخَرْجنَـا َلُكـْم ِمـَن أوًال: قول اهللا تعاىل:" يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَيَِّباِت َمـا َكَسـْبُتْم وَ  

] فقـــد أثبـــت اهللا ســـبحانه وجـــوب الزكـــاة فيمـــا خـــرج مـــن األرض ال يف األرض 19اْألَْرِض" [
نفســها ولــذا مل يقــل أحــد مــن أهــل العلــم بوجــوب الزكــاة يف رقبــة األرض املزروعــة مــع مــا خيــرج 

 ]20منها [



د، فــإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه ثانيــاً: مــا رواه مســرة بــن جنــدب رضــي اهللا عنــه قــال:" أمــا بعــ
 ].21وسلم كان يأمرنا أن خنرج الصدقة من الذي يُعد للبيع" [

وهذه األراضي املعدة لالستثمار واالستغالل مل ترصد للتجارة بعينهـا فهـي ليسـت معـدة للبيـع 
 فال زكاة فيها بنص احلديث النبوي.

والصــناعية ال زكــاة يف رقبتهــا، وكــذلك وهبــذا يعلــم أن األراضــي الــيت تســتغل للمشــاريع الزراعيــة 
 األراضي اليت َمتلكها الشركات املختلفة وتدخل ضمن أصوهلا.

وهـــذه األراضـــي الـــيت تســـتعملها الشـــركات ببنـــاء املصـــانع الالزمـــة لنشـــاطها أو لبنـــاء مقـــر هلــــا  
وهلا ختتلف متاماً عن تلك األراضي اليت تعدها الشركات للتجارة وتبذهلا للناس حبيث ميكن تدا

بــالبيع فهــذه تأخــذ ُحكــم ُعــروض التجــارة،  وتُقــوَُّم آخــر العــام وُخيــرج عنهــا الزكــاة، كغريهــا مــن 
 أموال الشركة اليت جتب فيها الزكاة. 

 املطلب الثاين: زكاة األرض املستثمرة بالبناء مث البيع.
م البنــاء أو يقصــد بعــض جتــار العقــار بشــراء األرض اســتثمارها بالبنــاء عليهــا مث بيعهــا بعــد متــا

أثنائــه وهــذا العمــل يكثــر يف هــذا الــزمن بــل قــد تتــوىل شــركات كــربى مشــاريع إســكانية يــتم مــن 
خالهلــا شــراء األراضــي وتعمريهــا وبيعهــا بيوتــاً أو شــققاً وال شــك أن هــذا النــوع مــن اســتثمار 
األرض خيتلف عن االستثمارات األخرى اليت يقصد هبا استغالل األرض مع قصد بقاء عينها 
يف ملك صاحبها، كمن قصد االستثمار يف العقار للتأجري وحنوه فهذا ال يريد بيع األرض وال 

 .-كما سبق بيانه   -إخراجها عن ملكه فال جيب عليه فيها زكاة 
لذلك ذهب مجاعة من الفقهاء املعاصرين إىل وجوب الزكـاة يف األرض املعـدة للبنـاء عليهـا إذا 

 ].22تمال البناء عليها أو يف أثنائه [قصد بتعمري األرض بيعها بعد اك
وهذا الرأي هو املتعني وذلك ألن هذا النوع من األراضي تنطبق عليه شروط وجـوب الزكـاة يف 
عــروض التجــارة فنّيــة البيــع لــألرض عنــد املالــك موجــودة منــذ متلكهــا، وعلــى هــذا فــإن املالــك 

ل حــول فــإن مل يــتمكن مــن لــألرض يلزمــه أن خيــرج زكــاة قيمــة هــذه األرض ومــا بــين عليهــا كــ
إخراجهـا أثنــاء البنــاء والتعمــري لعـدم القــدرة املاليــة أو الســيولة النقديـة وجــب عليــه إخــراج الزكــاة 
بعــد بيعهــا لكــل الســنوات املاضــية مــع مراعــاة معرفــة قيمــة األرض ومــا عليهــا يف كــل ســنة مــن 

 ] . 23تلك السنوات [



لــف إذا أراد املالــك هلــا اســتثمارها بالبنــاء أو ومــن هنــا يعلــم أن احلكــم يف أرض التجــارة ال خيت
 حنوه مع بقائها للتجارة وإرادة البيع. 

] علــى وجــوب الزكــاة يف األرض املزروعــة إذا  25] واحلنابلــة [24ولــذا نــص فقهــاء الشــافعية [
كانت للتجارة قالوا:" فإن زرع زرعاً للقنية يف أرض التجارة فلكل منهمـا حكمـه فتجـب زكـاة 

 ".لزرع وزكاة التجارة يف األرضالعني يف ا
 املبحث الثالث: األرض املعدة للبيع.

 ويف هذا املبحث مطالبان :
 املطلب األول: شرط النّية يف األرض املعدة للبيع.

 املطلب الثاين: شرط العمل يف األرض املعدة للبيع.
 املطلب األول: اشرتاط النّية يف األرض املعدة للبيع.

 مسائل: ويف هذا املطلب أربع
 املسألة األوىل: دليل اعتبار نّية التجارة يف األراضي.

 املسألة الثانّية: معىن النّية املعتربة للتجارة يف زكاة األراضي.
 املسألة الثالثة: تغيري النّية ومدى تأثريه على حكم الزكاة.

 املسألة الرابعة: التحايل إلسقاط نّية التجارة.
 نّية التجارة يف األراضي. املسألة األوىل: دليل اعتبار

اشــرتاط النيّــة يف زكــاة عــروض التجــارة هــو مــذهب كافــة العلمــاء الــذين قــالوا بوجــوب الزكــاة يف 
] 29] واحلنابلـة [28] والشافعية [27] واملالكية [26عروض التجارة فهو مذهب احلنفية [

 نّية التجارة.ومل أطلع على قول ألحد من العلماء يقول بوجوب الزكاة يف العروض بدون 
 وقد دل العتبار النّية عدة أدلة منها :

]  فهـذا الـنص وإن مل يكـن 30أوًال: حـديث عمـر رضـي اهللا عنـه: " إمنـا األعمـال بالنيـات" [
خاصــاً يف هــذه املســألة إال أنــه يــدل علــى اعتبــار القصــد والنيّــة يف ســائر العمــل والتجــارة عمــل 

] ومعلـــوم أن مـــن قصـــد التجـــارة ال يريـــد متلـــك 31فوجـــب اقـــرتان النّيـــة بـــه كســـائر األعمـــال [
 ]. 32العرض بعينه وإمنا يريد من وراءه النقد الذي جتب فيه الزكاة [



ثانياً: حديث مسرة بن جندب رضي اهللا عنه:" أمرنا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أن خنـرج 
 ].33الصدقة مما نعد للبيع" [

التجـارة أن اإلعـداد للبيـع ال يكـون بـدون نيّـة فـدل ووجه داللة هذا احلـديث علـى اشـرتاط نيّـة 
 ].34ذلك على اعتبارها [

ثالثاً: ما رواه نافع عن ابن عمر رضـي اهللا عنـه أنـه قـال:" لـيس يف العـرض زكـاة إال أن يـراد بـه 
 ].35التجارة" [

رابعــاً: مــن التعليـــل يقــال: إن هــذه األعيـــان مــن األراضـــي وغريهــا كمــا تصـــلح للتجــارة تصـــلح 
نتفــاع بأعيا�ـــا بــل املقصـــود األصــلي منهـــا ذلــك فـــال بــد مـــن التعيــني للتجـــارة وذلــك بالنيّـــة لال
]36.[ 

وأيضـاً: فـإن الزكــاة ال جتـب إال يف املــال النـامي ومعـىن النمــاء يف األراضـي وغريهــا مـن العــروض 
 ].37ال يكون بدون نّية التجارة [

 زكاة األراضي.املسألة الثانّية: معىن النّية املعتربة للتجارة يف 
أعتقد أن هذه املسـألة مـن أهـم املسـائل املطروحـة يف حبـث زكـاة األراضـي كمـا أ�ـا مـن أشـكل 
املسائل، ألن كثرياً من الناس ال يدري ما معىن نيّـة التجـارة ومـىت تتحصـل عنـده نيّـة التجـارة ؟ 

أو العـزم القلـيب أو وهل هناك فرق بني نّية التجارة ونّية البيع ؟ وهل يكفي فيها جمرد اإلضمار 
البد من عمل آخر يبني هذا العزم ؟  وما احلكم عند الرتدد يف النّية ؟ وهل ميكـن أن يسـتدل 

 بقرائن األحوال على تعيني النّية ؟ 
ولعلي أن أوضح هنا بعض هذه اإلشكاالت املتعلقة بنّية مالك األرض وأثـر ذلـك  يف إجيـاب 

 لنقاط اآلتية :الزكاة أو عدم إجياهبا وذلك من خالل ا
 أوًال: مىت تتحصل نّية التجارة ؟ وما الفرق بينها وبني نّية البيع ؟ 

من املسّلم به أنه ليس كـل مـن يريـد بيـع سـلعة يريـد التجـارة هبـا ألن جمـرد البيـع لـيس بالضـرورة 
أن يكون جتـارة، فبيـع السـلع يكـون ملقاصـد أخـرى كـالتخلص مـن السـلعة أو عـدم الرغبـة فيهـا 

أو وجـــود ضـــائقة أو حنـــو ذلـــك ولـــذا فقـــد ذكـــر الفقهـــاء أن التجـــارة يف البيـــع معناهـــا:  أحيانـــاً 
 ].38تقليب املال بقصد األرباح [



ويظهر من هذا أن نّية التجارة يف األرض تغاير نيّـة البيـع فقـد ينـوي اإلنسـان بيـع األرض وهـو 
مل يقصــد عنــد الشــراء ال يريــد املتــاجرة فيهــا وذلــك كمــن اشــرتى أرضــاً للســكىن أو االســتثمار و 

بيعهــا للتجــارة مث بــدا لــه بيعهــا لســبب أنــه رغــب عــن األرض كــأن يريــد تغيــري املوقــع إىل موقــع 
أنسب فهذا يف احلقيقة مل ينو التجارة والذي يظهر أنـه ال جتـب علـى مثلـه زكـاة ولـو مـّر حـول 

 أو أكثر على هذه النّية.
مثنهـا علـى الورثـة ال لقصـد الـربح والتجــارة ومثـل هـذا أيضـاً مـن ورث أرضـاً وأراد بيعهـا لقسـمة 

فهـــذا ال زكـــاة عليـــه يف قيمـــة األرض ولـــو بقيـــت علـــى تلـــك احلـــال زمنـــاً ؛ أل�ـــا مل تكـــن معـــدة 
 للتجارة.

وهبذا يعلـم أن حتصـيل النيّـة للتجـارة يف األراضـي أو العـروض عمومـاً يكـون بتحـري الـربح ببيـع 
 العرض ال بقصد البيع فقط. 

ملعــىن أن الزكــاة الــواردة يف الشــرع إمنــا جتــب يف األمــوال التجاريــة الــيت يــراد منهــا وممــا يؤيــد هــذا ا
إمناء املال ورحبه وهذا هو اإلعداد للبيع الوارد يف احلـديث املتقـدم:" كـان يأمرنـا أن خنـرج الزكـاة 

 ].39مما نعد للبيع" [
 حوال على تعيني النّية ؟  ثانياً: إهبام النّية أو الرتدد فيها، وهل ميكن أن يستدل بقرائن األ

يف بعـــض األحيــــان يشـــرتي اإلنســــان األرض وهـــو مل حيــــدد النيّـــة عنــــد شـــرائها فهــــو ميكــــن أن 
يبيعهــــا، وميكــــن أن يســــتغلها باالســــتثمار أو اإلجيــــار أو الســــكىن وهــــذه النيّــــة رمبــــا تبقــــى عنــــد 

 اإلنسان فرتة زمنّية طويلة وهو مل جيزم على شيء يف هذا العقار.
 لنوايا غري الواضحة واملرتددة أحياناً تؤثر يف حكم زكاة األرض ؟ فهل هذه ا

الذي يظهر يل من كالم الفقهاء أنه ال بد مـن النيّـة اجلازمـة علـى التجـارة وأن معـىن اشـرتاطهم 
النّية: أن يريد بقلبه وهو ميتلك هذه األرض أ�ا للتجارة فقط فغرضه واضـح ونّيتـه جازمـة وقـد 

اء املعاصرين بعـدم وجـوب الزكـاة يف األرض اململوكـة الـيت مل جيـزم مالكهـا أفىت مجاعة من الفقه
ـــة معينـــة مـــن جتـــارة أو غريهـــا  ؛ ألن الزكـــاة ال جتـــب مـــع تـــردد مالـــك األرض يف النيّـــة  علـــى نّي

] وألن األصــل يف العــروض هــو االقتنــاء ال التجــارة، فــال بــد مــن النيّــة اجلازمــة الناقلــة عــن 40[
 ].41هذا األصل [



ى هذا فمن اشرتى األرض وال نّية له , أو اشرتاها وهو مرتدد يف النّية فإنه ال زكاة عليه وعل
يف مثل هذه األرض كما أنه ال زكاة عليه إذا كانت نيّته مضادة لنّية التجارة، كأن ينوي 

 ].42بشراء األرض القنّية أو االستغالل كما سبق [
 ل بقرائن احلال على تعيني النّية ؟ ويتبادر هنا سؤال مهم وهو: هل ميكن أن يستد

وذلك كمن يشرتي ويبيع كثرياً يف العقار أو يشرتي األراضي الكثرية ويبيعها بعد فرتة، هل  
ميكن أن يقال إن نّية هذين الشخصني معروفة من قرائن احلال حيث إن الظاهر أن نيّتهما 

 التجارة، وليس هلما نّية غريها.
دد النّية وتدل عليها كما يف املثالني السابقني ولكن يبقى القصد القرائن فيما يظهر رمبا حت

 والنّية يف ضمري اإلنسان فإذا كان جازماً على نّية التجارة وجبت عليه الزكاة وإال فال.
 

 ثالثاً: إذا مجع نّية التجارة مع غريها.
بشرائها  لو نوى الشخص حني شراء األرض أ�ا للتجارة واإلجارة أو االستغالل أو نوى

التجارة واالنتفاع هبا، حبيث ينوي أنه سينتفع هبا ورمبا يبيعها مىت ما حتصل له مثن مناسب 
ومثل هذا حيصل عند بعض الناس يقول أنا اشرتيت ناوياً االنتفاع إال أن تأيت هذه األرض 

 بفائدة فأبيع فهل هذه األرض جتب فيها الزكاة ؟ 
 ].43سألة خالفاً مها روايتان عن مالك [يذكر فقهاء املالكية يف مثل هذه امل

فالرواية األوىل: وجوب الزكاة على من نوى عند شراء العرض القنّية والتجارة أو الغّلة 
] وألن القنّية والتجارة 44االستغالل والتجارة وذلك مراعاة لقصد التنمية بالغلة والتجارة [

الزكاة واآلخر ينفيها , فإذا اجتمعا   أصالن كل واحد قائم بنفسه منفرد حبكمه أحدمها يوجب
كان احلكم للذي يوجب الزكاة ؛ احتياطاً كشهادة تثبت حقاًً وشهادة تنفيه , وكقول مالك 

 ].45فيمن متتع وله أهل مبكة وأهل ببعض اآلفاق إنه يهدي احتياطاً فهذا مثله [
 

 لكن ميكن أن جياب عن هذا مبا يلي : 



العروض جيعل الزكاة يف املستغل دون األصل كما هو معلوم أن قصد التنمية باستغالل  - 1
يف زكاة املستغالت دون أصوهلا ولذا فصاحب األرض إذا نوى استغالهلا فالزكاة يف الغلة فقط 

 ].46[ -كما تقدم يف املبحث الثاين   -وال زكاة يف عني األرض  
القنّية ولذلك احتاج  املنع من جعل التجارة أصل يف العروض بل األصل يف العروض هو 2-

 من أراد التجارة إىل النّية املصاحبة وجعلت شرطاً فيها.
أن األخذ مببدأ االحتياط إمنا يكون عند تقارب الدليلني أو تكافئهما مع عدم وجود  -3

املرجح وهنا مل تتكافأ األدلة ووجد املرجح وهو األصل فإن األصل أن العروض تكون للقنّية 
 ال للتجارة.

 
 

 رواية الثانّية: وال
سقوط الزكاة على من اشرتى العرض بنّية القنّية والتجارة أو بنّية الغّلة والتجارة وذلك لتغليب 

النّية يف القنّية على نّية التنمية يف من أراد االستغالل ; وألن القنّية هي األصل يف العروض 
]47.[ 
 

 والذي يظهر رجحانه:
جتب الزكاة يف األرض إذا نوى هبا االنتفاع والتجارة معاً أو نوى الرواية الثانّية وعليها فإنه ال 

هبا االستغالل والتجارة معاً ؛ ألن من شرط العني اليت جتب فيها الزكاة أن تتمحض النّية فيها 
للتجارة وهذه املسألة تشبه املسألة السابقة اليت أهبمت فيها النّية أو ترددت عند املالك فإن 

لزكاة هي النيّة اجلازمة اليت مل يقرتن هبا غريها خاصة إذا تقرر بأن األصل يف النّية املوجبة ل
 ].48شراء األرض االنتفاع [

وال يعين هذا حتول نّية التجارة مبجرد استغالل األرض أو االنتفاع هبا بأي وجه كان كمن 
سيارات أو عنده أراضي جتارية فأراد أن يستفيد منها فائدة مؤقتة كأن جيعلها موقفاً  لل

مستودعاً أو حنو ذلك فهذا ال خيرجها عن نّية التجارة ألنه يف احلقيقة يريد بيعها ولو على 



إىل مثل هذه املسألة حيث ذكروا:  -كما سبق   -تلك احلال وقد أشار بعض الفقهاء 
 ].49وجوب الزكاة يف األرض التجارية إذا زرعت [

رجح وجوب الزكاة على من نوى عند الشراء ولعل هذا هو الذي جعل بعض فقهاء املالكية ي
اإلجارة والتجارة أو القنّية والتجارة حيث قالوا:" إن نوى بشراء العرض التجارة واإلجارة كان 

ذلك أبني يف وجوب الزكاة ومثله إذا نوى التجارة واالستمتاع باالستخدام والوطء ؛ ألنه 
خالل ذلك باالستخدام والركوب والكراء معلوم أن كل من نوى التجارة بانفرادها يستمتع يف 

 ] .50إىل أن يتفق له البيع" [
فهم نظروا إىل أن وجود االنتفاع أو االستغالل لعني السلعة مع وجود األصل وهو نّية التجارة 

ال يسقط حكم الزكاة فيها ألنه يريد بالسلعة البيع مىت ما اتفق له ذلك وهذا حق من هذا 
 عند من اختار هذا القول من فقهاء املالكية.الوجه ولعله هو املراد 

 
 رابعاً: شراء األرض حلفظ املال ونّية التجارة يف املستقبل واالنتظار إىل وقت ارتفاع األسعار. 
قد يشرتي اإلنسان األرض ويف نيّته أنه سيبيع مىت ما حتصل له فيها ربح مناسب لكن ليس 

وهو يعلم أنه لن يبيع إال بعد سنوات قد تصل إىل  هذه السنة وال السنة املقبلة بل رمبا يشرتي
اخلمس أو أكثر وهذا حيصل عند بعض الناس يشرتي من املخططات البعيدة عن البلد يف 
حال رخص األرض وينتظر إىل وقت قرب الناس ورغبتهم فيها بعد زمن حىت يرتفع سعرها 

 حفظ املال.وهذا يف الغالب ورمبا يكون القصد من الشراء ادخارها للزمن و 
فهل هذه النّية املستقبلة يف بيع األرض موجبة لزكاهتا أو ال بد من كون نّية البيع والتجارة يف 

 الوقت احلاضر ؟
حمل اتفاق بني أهل العلم ممن قال بوجوب زكاة العروض فهم  -فيما أحسب  -هذه املسألة 

]  بل جيب 51سنوات [ ال خيتلفون يف وجوب الزكاة على من احتكر السلعة التجارية عنده
عليه أن يزكي قيمة هذه األراضي كل حول عند اجلمهور خالفاً لفقهاء املالكية الذين ال 
يوجبون الزكاة على احملتكر كل حول بل جتب عندهم الزكاة مرة واحدة عند بيع األرض 

]52.[ 



د منها مناء وعلى هذا فال تأثري لتأجيل نّية البيع ما دامت األرض مرصدة للتجارة واملقصو 
 املال. 

لكن ال بد هنا من التنبيه على أن اإلنسان قد يؤجل نّية بيع األرض اليت ميتلكها ال لقصد 
التجارة وذلك كمن يدخل العرض ملكه باإلرث أو اهلبة واملنحة وال ينوي التجارة هبا اآلن 

يعها فهذا ال بل ينوي أنه سيبيع هذه األرض يف املستقبل ألن سعر األرض اآلن ال يناسب ب
زكاة عليه فيها ألن هذه األرض مل تعد للبيع والتجارة والعربة مبا أعد للبيع بقصد التجارة كما 

 ].53جاء يف اآلثار املتقدمة وكما سبق يف بيان معىن نّية التجارة ومىت حتصل [
ومن هنا يتضح الفرق بني من اشرتى األرض يريد التجارة هبا يف املستقبل ومن دخلت 

رض يف ملكه ومل ينوي التجارة فيها وال بيعها اآلن فاألول جتب عليه زكاة األرض ؛ لنيّته األ
 التجارة من حني الشراء والثاين ال جتب عليه ؛ لعدم وجود النّية عنده.

ولعل هذه املسألة مما يفيد فيها قول مجهور الفقهاء حني اشرتطوا لوجوب زكاة عروض 
ه واختياره فإنه إذا ملك العروض من غري فعله كاملوروث أو التجارة: أن ميلك العروض بفعل

 ].54املوهوب على قول مل جتب عليه فيه زكاة عندهم  [
فيكون قوهلم هذا معموًال به يف هذه الصورة فال يزكي الشخص عن األرض املوهوبة واملوروثة 

عدم وجوب الزكاة حىت ينوي فيها التجارة وقد أفىت العالمة ابن باز يف مثل هذه املسألة ب
]55. [ 
 

خامساً: نّية إضمار بيع األرض والتجارة فيها، هل يكفي فيها جمرد اإلضمار والعزم القليب أو 
حيتاج إىل شيء آخر يبني هذا العزم ؟ كعرضها على املكاتب العقارية واإلعالن عن بيعها 

 وهل هذا مؤثر يف وجوب الزكاة ؟ 
النّية ال يتعدى العزم القليب على إرادة التجارة، ومل يذكر يبدو أن كالم أهل العلم يف اشرتاط 

أن من شْرط نّية التجارة يف العروض إعالن البيع أو  -يف حدود اطالعي  -أحد من الفقهاء 
 عرضه أو حنو ذلك.

 فعلى هذا ليس من شرط النّية أن يعرض هذه األرض عند حمالت العقار للبيع.



أن جيعل على األرض لوحة للبيع أو أن يعلن عن هذه النّية  وعليه أيضاً فليس من شرط النّية
عند الناس يف احملافل أو مواضع اإلعالنات أو الصحف وحنو ذلك بل يكفي أن ينوي بقلبه 

أنه مىت ما حصل له فيها ربح يرضاه باع هذه األرض فهي مرصدة للبيع يف هذه الصورة 
]56.[ 

ص العقاريني والتجار فقط كما حيسب بعض ومن هذا يتضح أن الزكاة يف األراضي ال خت
بل هي واجبة على كل من نوى التجارة بالعقار وأراد الربح يف بيع األراضي وشرائها  –الناس 

 ولو كان من غري جتار العقار.
 

 املسألة الثالثة: تغيري النّية ومدى تأثريه على حكم الزكاة.
 يتفرع عن هذه املسألة ثالثة فروع :

 
 : تغيري نّية التجارة يف األرض إىل االنتفاع هبا.الفرع األول

] أن 60] واحلنابلة [59] والشافعية [58] واملالكية [57ذكر عامة الفقهاء من احلنفية [
من اشرتى عرضاً للتجارة مث بدا له أن جيعله لغري التجارة أنه خيرج هبذه النّية عن كونه للتجارة 

 وال جتب عليه فيه الزكاة.
فمن اشرتى أرضاً يريدها للتجارة والتكسب مث غّري نّيته إىل الرغبة يف سكناها، وعلى ذلك: 

 أو استغالهلا بزراعة أو إجيار أو حنوه، فال جيب عليه زكاة يف هذه األرض.
 

 وقد علل الفقهاء هذا القول مبا يلي :
باحللي التجارة ,  أوًال: أن القنّية األصل , ويكفي يف الرد إىل األصل جمرد النّية , كما لو نوى

 ].61أو نوى املسافر اإلقامة  [
ثانياً: أن نّية التجارة شرط لوجوب الزكاة يف العروض , فإذا نوى القنّية زالت نّية التجارة, 

 ].62ففات شرط الوجوب [



ثالثاً: أن االقتناء معناه احلبس لالنتفاع وقد وجد بالنّية مع اإلمساك فيرتتب األثر على تلك 
]. وبعبارة أخرى: أن من نوى ترك التجارة تارك هلا يف احلال فاقرتنت النّية 63جرها [النّية مب

 ].64بعمل هو ترك التجارة [
ومل خيالف يف هذه املسألة سوى أشهب من املالكية يف رواية له عن مالك حيث ذكر: أن 

 ] .65حكم التجارة ال يسقط عن العرض مبجرد النّية املخالفة للتجارة [
هذا القول: أن التجارة واالقتناء عندهم أصالن فال ترجع السلعة من أحدمها إىل اآلخر وعلة 

] فال 67بالقياس على السائمة إذا نوى هبا العلف [ -أيضاً  -] مث استدلوا 66مبجرد النّية [
 تكون معلوفة حىت يعلفها حقيقة.

 
 :لكن هذا القول ضعيف جداً وميكن أن جياب عما عللوا به مبا يلي 

املنع من كون التجارة أصل يف العروض بل األصل هو االقتناء ألنه إمساك وكف  – 1
والتجارة طارئة أل�ا فعل وتصرف والطارئ ال بد فيه من النّية خبالف األصل فإنه ال حيتاج 
إىل نّية يف الرد إليه ومثال ذلك السفر واإلقامة فاإلقامة أصل فإذا نواها املسافر صار مقيماً 

السفر فإنه طارئ فإذا نواه املقيم مل يصر مسافراً ألن السفر إحداث فعل والفعل مل يوجد أما 
]68 .[ 
أما القياس على السائمة إذا نوى هبا العلف فأجيب عنه: بالفرق فإن السائمة ال  – 2

تشرتط فيها نّية السوم بل الشرط فيها السوم حقيقة فال ينتفي الوجوب إال بانتفاء السوم 
]69.[ 
 

 الفرع الثاين: تغيري نّية االنتفاع باألرض إىل التجارة هبا.
إذا كان عند اإلنسان أرض ينويها للسكىن أو االستغالل بالزراعة أو اإلجارة أو حنو ذلك ومل 

ينوها للتجارة مث عدل عن هذه النّية إىل نّية التجارة هبذه األرض ببيعها، فهل جتب فيها 
 رة مبجرد النّية ؟الزكاة وتكون من عروض التجا



هذه املسألة هلا ارتباط وثيق مبسألة اشرتاط العمل مع نّية التجارة وهي مسألة خالفية جيري 
فيها خالف العلماء يف مسألة اشرتاط العمل يف العروض حىت تكون للتجارة وسوف يأيت 

 ].70ذكر القولني يف املسألة مع أدلتها، وبيان الراجح فيها إن شاء اهللا [
 

 ع الثالث: تغيري نّية التجارة إىل االنتفاع مث الرجوع إىل التجارة.الفر 
لو أن أحداً اشرتى األرض للتجارة مث عدل عن هذه النّية واستغل األرض بأي نوع من أنواع 
االستغالل أو جعلها للقنّية مث نواها بعد مدة للتجارة فهل تصري للتجارة أو ال تتحول هبذه 

 لة للعلماء قوالن :النّية ؟  يف هذه املسأ
مبعىن أ�ا ال تتحول فيها النّية عن القنّية إىل  -القول األول:  أن هلذه األرض حكم القنّية 

] وهو 71وهذه رواية ابن القاسم عن مالك[ -التجارة حىت يبيعه ويستقبل بثمنه حوالً 
 ] .73] وقد صرح به بعض احلنابلة [72مقتضى قول مجهور الفقهاء [

قول: أن أصل العرض القنّية فأثر يف رده إىل أصله جمرد النّية كالذهب والفضة وجه هذا ال
]74.[ 

 القول الثاين: 
 ] .75أن هلذه األرض حكم التجارة وهذه رواية أشهب عن مالك [

وجه هذا القول: أن النّية مؤثرة يف العروض كما لو اشرتاها للتجارة , مث نوى هبا القنّية, وألنه 
 ].76لتجارة وثبت هلا هذا احلكم صار أصالً هلا فرجعت إليه جملرد النّية [ملا اشرتاها ل

 الراجح: 
أن احلكم يف هذه املسألة يتبع نّية املالك فإذا نوى هبا التجارة بعد نيّته  -واهللا أعلم  -يظهر 

االقتناء أو االستغالل فإ�ا تكون للتجارة وجتب فيها الزكاة إذا حال عليها احلول، وهذه 
ملسألة يف حقيقتها فرع عن القول باعتبار النّية مبجردها فمن قال: إن النّية كافية إلجياب ا

الزكاة يف العروض قال بوجوب الزكاة هنا ومن اشرتط مع النّية التصرف والعمل حىت يكون 
 ] .77العرض جتارياً مل يقل بالوجوب وستأيت هذه املسألة مفصلة إن شاء اهللا [

 
 : التحايل إلسقاط الزكاة مع نّية التجارة.املسألة الرابعة



مع ذكر كثري من أهل العلم حترمي احليل املسقطة للزكاة إال أ�م اختلفوا يف ترتب األثر على 
 هذا الفعل احملرم مبعىن هل هذا الفعل يسقط الزكاة أو ال ؟ 

ن للرجل قبل وقبل ذكر اخلالف هذا توضيح حملل النزاع: قال القرطيب:" أمجع العلماء على أ
حلول احلول التصرف يف ماله بالبيع واهلبة إذا مل ينو الفرار من الصدقة وأمجعوا على أنه إذا 

حال احلول وأظل الساعي أنه ال حيل له التحيل وال النقصان وال أن يفرق بني جمتمع وال أن 
 ].78جيمع بني متفرق" [

غّري نيته لقصد إسقاط الزكاة ال وهبذا يعلم أن اخلالف إمنا هو فيمن تصرف يف ماله أو 
 لقصد آخر وكان ذلك قبل حوالن احلول.

] وذلك كمن 79اختلف أهل العلم فيمن حتّيل إلسقاط الزكاة بأي نوع من أنواع احليل [
غّري نّية التجارة يف األرض أو باعها قبل احلول أو أكثر من شراء األراضي فراراً من الزكاة هل 

لفاّر من الزكاة بنقيض قصده فتجب عليه الزكاة أو ال ؟ للعلماء يف يعامل ذلك املتحيل أو ا
 هذه املسألة قوالن :

القول األول: أن الزكاة تسقط بالتصرف يف املال قبل احلول ولو كان ذلك لقصد الفرار من 
] وهو قول 82] هو رواية عند احلنابلة [81] والشافعية [80الزكاة وهذا هو قول احلنفية [

 ].83[الظاهرية 
 أدلة هذا القول :

أوًال: أنه فات شرط وجوب الزكاة وهو احلول , فال فرق بني أن يكون على وجه يعذر فيه أو 
 ] .85] كما لو أتلفه قبل احلول حلاجته [84ال يعذر [

 
 وأجيب عن هذا بأمور: 

فإن  بالفرق بني من له عذر ومن ليس له عذر ومن أتلف املال حلاجته ومن فّر من الزكاة -1
من أتلف املال حلاجته مل يقصد قصداً فاسداً خبالف الفاّر من الزكاة فإن قصده فاسد 

 ].86خبيث [
أن من فّوت شرط الوجوب وهو احلول فراراً من الزكاة خمادع هللا يف احلقيقة، ال يريد   –2

 ].87أداء الزكاة ولو فعل ذلك كل حول مل جتب عليه زكاة أبداً  [



الوجوب فراراً من الزكاة مع أنه خداع هللا رب العاملني فهو أيضاً هوس أن تفويت شرط  – 3
]   قال ابن القيم:" فيا هللا العجب , أيروج هذا اخلداع واملكر والتلبيس 88ال حقيقة له [

على أحكم احلاكمني الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ؟ مث إن هذه احليلة كما 
اإلسالم , فهي باطلة يف نفسها , فإ�ا إمنا تصري للقنّية إذا مل  هي خمادعة هللا , ومكر بدين 

يكن من نيته إعادهتا للتجارة , فأما وهو يعلم أنه ال يقتنيها ألبتة وال له حاجة باقتنائها , 
وإمنا أعدها للتجارة , فكيف تتصور منه النّية اجلازمة للقنّية وهو يعلم قطعاً أنه ال يقتنيها وال 

ءها , وإمنا هو جمرد حديث النفس أو خاطر أجراه على قلبه مبنزلة من يقول بلسانه" يريد اقتنا
أعددهتا للقنّية" وليس ذلك يف قلبه ؟ أفال يستحيي من اهللا من يسقط فرائضه هبذا اهلوس 

 ].89وحديث النفس ؟" [
 ]. 90ثانياً: أن الفرار من الزكاة امتناع عن الوجوب ال إسقاط للواجب [

هذا: بأن األمر يف كال احلالني واحد قال ابن تيمية:" لكن شبهة املرتكب أن  وأجيب عن
 ].91هذا منع للوجوب ال رفع له وكالمها يف احلقيقة واحد" [

 
القول الثاين: أن الزكاة ال تسقط باحليلة بل هي واجبة يف ذمة املتحيل يف قيمة هذه األراضي 

] واختاره مجع من احملققني 93هري احلنابلة [] وهو الذي عليه مجا92وهذا قول املالكية [
 ].95] كما قواه بعض حمققي الشافعية [94[

وقد شرط مجاعة من فقهاء احلنابلة: أن يكون ذلك عند قرب وجوهبا؛ ألنه مظنة قصد 
الفرار، خبالف ما لو كان يف أول احلول أو وسطه ؛ أل�ا بعيدة أو منتفية، وحدده بعضهم: 

مني، وقيل: أو بشهرين ال أزيد واملذهب أنه إذا فعل ذلك فراراً منها أ�ا ال مبا قبل احلول بيو 
 ].97]. وحدده بعض املالكية بشهر وحنوه [96تسقط مطلقاً أطلقه أمحد [

 
 وقد دّل هلذا القول عدة أدلة منها :

َأْصَحاَب اْجلَنَِّة ِإْذ أوًال: استدل مجاعة من الفقهاء بقوله سبحانه:" ِإنَّا بـََلْونَاُهْم َكَما بـََلْونَا 
َها طَاِئٌف ِمْن َربَِّك َوُهْم نَاِئُموَن * فََأْصَبَحْت   أَْقَسُموا لََيْصرُِمنـََّها ُمْصِبِحَني * َفطَاَف َعَليـْ

 ].99] فإن اهللا تعاىل عاقبهم بذلك , لفرارهم من الصدقة [98َكالصَّرِِمي" [



]  فهو حجة واضحة على 100ل بالنيات" [ثانياً :حديث عمر رضي اهللا عنه: " إمنا األعما
 ].101إسقاط احليل احملرمة وإمنا خيادع بالنيات من ال يطلع عليها [

ثالثاً: حديث أنس رضي اهللا عنه أن أبا بكر رضي اهللا عنه كتب له فريضة الصدقة اليت فرض 
الصدقة"  رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم " ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية

]102 .[ 
فهذا احلديث فيه النهي الصريح عن إسقاط الزكاة باحليلة وما �ى عنه الشارع فهو ملغي 

 ].103باطل [
ولذلك قال الشاطيب:" وأما مع القصد  يعين قصد رفع حكم السبب وهو حوالن احلول   

ذلك باألدلة إىل ذلك فهو معىن غري معترب ألن الشرع شهد له باإللغاء على القطع ويتبني 
املذكورة إذا عرضت املسألة عليها فإن اجلمع بني املتفرق أو التفرقة بني اجملتمع قد �ى عنها 
إذا قصد هبا إبطال حكم السبب باإلتيان بشرط ينقصها حىت تبخس املساكني فاألربعون 

بقصد شاة فيها شاة بشرط االفرتاق ونصفها بشرط اختالطها بأربعني أخرى مثالً فإذا مجعها 
إخراج النصف فذلك هو املنهي عنه كما أنه إذا كانت مائة خمتلطة مبائة وواحدة ففرقها 

قصداً أن خيرج واحدة فكذلك وما ذاك إال أنه أتى بشرط أو رفع شرط يرفع عنه ما اقتضاه 
 ].104السبب األول فكذلك املنفق نصابه بقصد رفع ما اقتضاه من وجوب اإلخراج" [

ى بسبب يسقط الواجبات على وجه حمرم وكان مما تدعو النفوس إليه ألغى رابعاً: أن من أت
ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ومل يرتتب عليه أحكامه وهذه قاعدة فقهية ذكرها ابن 
رجب يف قواعده وقال:" ويتخرج على ذلك مسائل كثرية: منها الفاّر من الزكاة قبل متام 

لكه جتب عليه الزكاة ولو صرف أكثر أمواله يف احلول بتنقيص النصاب أو إخراجه عن م
]. ولذلك 105ملك ما ال زكاة فيه كالعقار واحللي فهل ينزل منزلة الفاّر ؟ على وجهني [

احتج مجاعة من الفقهاء على الفاّر من الزكاة بنصب اليهود الشبك يوم اجلمعة وأخذوا يوم 
 ].106األحد ما سقط فيها وأنه شرع لنا [

الفاّر من الزكاة قصد قطع حق من انعقد سبب استحقاقه , فلم تسقط عنه خامساً: أن 
 ] .107الزكاة , كما لو طلق امرأته يف مرض موته [

 



 وقد أجيب عن هذا:
 بالفرق بني الفرار هنا والفرار بطالق املرأة بائناً يف مرض املوت ؟ وذلك من وجهني :

 الف الزكاة.أحدمها: أن احلق يف اإلرث ملعني, فاحتيط له خب 
والثاين: أن الزكاة مبنّية على الرفق واملساهلة وتسقط بأشياء كثرية للرفق , كالعلف يف بعض 

 ].108احلول والعمل عليها وغري ذلك خبالف اإلرث [
وميكن أن يناقش هذا: بأن كون الزكاة لغري معني أو أن مبناها على املساهلة ال يعين سقوطها 

 لضرر ممنوع إحداثه على املعني وغريه.بالتحايل فإن احلرام أو ا
 ].109سادساً :أن فعل هذه احليل يؤدي إىل إحلاق الضرر بالفقراء [

سابعاً: أن الفاّر من الزكاة ملا قصد قصداً فاسداً , اقتضت احلكمة معاقبته بنقيض قصده 
لعبد ] يقول ابن القيم:" قد استقرت سنة اهللا يف خلقه شرعاً وقدراً على معاقبة ا110[

بنقيض قصده,كما حرم القاتل املرياث, وورث املطلقة يف مرض املوت, وكذلك الفاّر من 
الزكاة ال يسقطها عنه فراره وال يعان على قصده الباطل فيتم مقصوده ويسقط مقصود الرب 
تعاىل, وكذلك عامة احليل إمنا يساعد فيها املتحيل على بلوغ غرضه ويبطل غرض الشارع" 

]111.[ 
 

 جح يف املسألة: الرا
بعد النظر يف هذه املسألة وأدلتها يتبني رجحان القول الثاين وهو عدم سقوط الزكاة باحليلة 

وذلك لقوة األدلة اليت ذكرها أصحاب هذا القول ولضعف أدلة القول اآلخر خاصة إذا قلنا 
هللا تعاىل وهذا ما إن الفاّر من الزكاة مؤاخذ بعمله هذا يف الباطن وأنه مطالب فيما بينه وبني ا

 ].112ذكره أكثر الفقهاء حىت من الذين قالوا تسقط عنه الزكاة يف الظاهر [
فعلى هذا القول الراجح جتب الزكاة يف األرض التجارية اليت يتحايل أصحاهبا ببيعها قبل 
احلول أو يتحايلون بتغيري النّية من التجارة إىل غريها على أنه لو كان عند اإلنسان أرض 

ارية وباعها قبل احلول بنقد أو كان عنده نقد واشرتى به قبل حوله أرضاً يريد بيعها فراراً جت
من الزكاة فإن الزكاة واجبة عليه عند رأس احلول للمال األول كما لو اشرتى بنقد عروض 



] 114] واملالكية [113جتارة أو باع العروض بعرض أو بنقد وقد صرح هبذا فقهاء احلنفية [
 ].116] واحلنابلة [115ية [والشافع

 
 املطلب الثالث: اشرتاط العمل يف األرض املعدة للبيع.

يذكر كثري من الفقهاء أن الشرط الثاين من شروط وجوب الزكاة يف عروض التجارة بعد النّية 
هو: العمل واملراد بالعمل املؤثر يف زكاة العروض خيتلف تفسريه يف نظر الفقهاء القائلني هبذا 

فمنهم من قال: إن العمل هو: أن ميتلك اإلنسان العرض بفعله كالشراء أو حنوه من  القول
املعاوضات املالية فقط وبعضهم قال: العمل هو: أن ميتلك اإلنسان العرض بفعله مبعاوضة 

مالية كالشراء أو غري مالية كاملعاوضة يف عقد النكاح واخللع وبعضهم قال: العمل املؤثر هو: 
 ].117نسان العرض بفعله ولو بغري معاوضة مالية كاهلبة [أن ميتلك اإل

وعلى كٍل فاملراد باشرتاط هذا الشرط هو: إخراج ما دخل ملك اإلنسان بغري فعله كاملرياث 
فإنه ال جتب يف املوروث من العروض زكاة ولو نوى هبا التجارة ومثله ما دخل ملكه مبجرد 

ملكه مبعاوضة ليس املقصود منها املالكعوض قبوله كاهلبة والوصية عند بعضهم أو دخل 
 النكاح واخللع عند آخرين.

 ومن هنا يالحظ اختالف الفقهاء القائلني باشرتاط هذا الشرط يف تفسريه.
ألن ذلك يطول ويبعد عن مقصود  –وال أرى أن احلاجة تدعو إىل تفصيل هذا االختالف 

صله وذلك ببيان سبب اشرتاط لذا سأكتفي مبناقشة هذا الشرط من أ –]  118البحث [
هذا الشرط وأدلته مث بيان وجهة النظر األخرى يف اشرتاط هذا الشرط والراجح يف هذه 

 املسألة.
فأما سبب اشرتاط هذا الشرط: فهو أن كثرياً من الفقهاء يرون أن النّية غري كافية جلعل 

ن هذا العمل إال بامتالك العرض جتارياً بل ال بد من عمل يوضح هذه النّية ويبينها وال يكو 
مع مصاحبة نّية  –سواء كان مبعاوضة أو غري معاوضة  -العني عن طريق االختيار للملك 

 التجارة.
فأما ما يدخل امللك من غري اختيار كاإلرث فإنه ال تؤثر فيه النّية حىت لو كان املوروث من 

التجارة ومثل ذلك عند األكثرين  العرض جتارياً فإنه ال جتب فيه زكاة حىت يبيعه ويشرتيه بنّية



 -بعقد معاوضة كالشراء أو بغري معاوضة كاهلبة  -ما لو دخل العرض ملكه باختيار منه 
لكنه دخل ملكه من غري مصاحبة لنّية التجارة وذلك كمن اشرتى أرضاً ومل ينو أ�ا للتجارة 

ه ال بد من كون النّية فال تكون للتجارة حبال حىت لو نوى فيما بعد بيعها جتارة وذلك ألن
 مصاحبة للشراء.

وإذا تبني ذلك فإن هذا القول جبملته هو قول أكثر فقهاء املذاهب كما سبق فقد نص عليه 
 ].122] واحلنابلة [121] والشافعية [120] واملالكية [119فقهاء احلنفية [

 
 وقد استدل أصحاب هذا التوجه بعدة أدلة أمهها يف اجلملة ما يلي: 

َثْت ِبِه أَنـُْفَسَها ما مل يـََتَكلَُّموا أو يـَْعَمُلوا  أوًال: استدلوا حبديث:" ِإنَّ اللََّه َجتَاَوَز ِألُمَِّيت ما َحدَّ
 ].123ِبِه" [

قالوا: فهذا احلديث يدل على أن جمرد النّية ال عربة به يف األحكام فال تكفي جمرد نّية  
 ].124التجارة ليكون العرض للتجارة [

ك أن الزكاة إمنا وجبت يف العرض ألجل التجارة والتجارة تصرف وفعل واحلكم إذا ومعىن ذل
 ].125علق بفعل مل يثبت مبجرد النّية حىت يقرتن به الفعل [

 وميكن أن جياب عن هذا: 
بأن احلديث دليل على عدم مؤاخذة اإلنسان خبواطر نفسه ووساوسه اليت ال يتبعها عمل أو  

اعتبار النّية يف كل  -كما سيأيت   -ار للنّية أو إلغاء هلا بل الثابت كالم وليس فيه عدم اعتب
األحكام ومن ذلك اعتبارها يف زكاة العروض لكن النّية حتتاج إىل بيان والبيان يكون بالفعل 
أو القول الذي هو فعل والتجارة فعل وتصرف فإذا نواها املالك للسلعة حبيث كان يعرض 

ينتظر وقت غالئها ليبيعها فهذه هي حقيقة التجارة بال شك  هذه السلعة يف األسواق أو
 ] . 126وإن كان فعل التجارة ليس فيها ظاهراً [

 ثانياً: استدلوا بعدة أقيسة منها :
قالوا: أن العروض إذا كانت لالقتناء، فنوى هبا التجارة فقد نوى التجارة ومل يفعلها,  – 1

صري للتجارة, كما لو كان مقيماً فنوى السفر ومل فلم يبطل حكمها , فتبقى لالقتناء وال ت



يسافر ال يصري مسافراً ويبقى مقيماً , واملعىن أنه نوى السفر ومل خيرج فبقي على اإلقامة ,  
 ].127كذلك هذا واملعىن فيه أن السفر والتجارة عمل , فما مل يوجد العمل ال حيكم به [

 
 وميكن أن جياب عن هذا القياس: 

 يستقيم حيث إن بني املقيس واملقيس عليه فروق كثرية فإن احلكم بالسفر بأنه قياس ال
ترتتب عليه كثري من األحكام اليت يتطلبها السفر وما فيه من مشقة ومكابدة وعمل بينما 

التجارة قد تكون مبجرد تبيّني النّية وذلك بعرض هذه السلعة من األرض أو غريها للبيع 
 ارة خيتلف عن اشرتاط السفر لنّية السفر.فاشرتاط العمل مع نّية التج

مث إن نّية التجارة شرط لوجوب الزكاة يف العروض أما نّية السفر فليست شرطاً حلقيقة السفر 
 بل الشرط وجود السفر ولو مل ينوه.

قالوا: وألنه ما مل يكن للزكاة من أصله مل يصر للزكاة مبجرد النّية , فالنّية ال تنقل عن   – 2
 ].128املعلوفة إذا نوى إسامتها [األصل ك

 وميكن أن جياب عن هذا القياس: 
بالفرق أيضاً فإن النّية يف إسامة املعلوفة ما مل يكن هناك إسامة ال تغري من واقع املعلوفة شيئاً 

لكن نّية التجارة يف العرض تغّري العرض من القنّية واالنتفاع إىل الرغبة يف البيع واالستثمار 
ا يناسبه فمجرد نّية التجارة مع العرض للسلعة والرغبة يف بيعها يثبت حكم ولكل عمل م

 التجارة وجتعل العرض جتارياً بدالً من كونه مستهلكاً أو منتفعاً به.
مث إن نّية التجارة شرط لوجوب الزكاة يف العروض , أما نّية السوم فليست شرطاً لزكاة البهائم 

 .  ]129بل الشرط وجود حقيقة السوم [
 القول الثاين يف املسألة: 

يصري للتجارة مبجرد النّية ; فعلى هذا ال يعترب أن ميلكه  -من األراضي وغريها  -أن العرض 
بفعله واختياره كاملوروث , وال أن يكون يف مقابلة عوض كاهلبة واملنحة بل مىت نوى بالعرض 

و رأي الكرابيسي وغريه من التجارة صار للتجارة وهبذا القول قال مجاعة من الفقهاء فه
] وهو رواية عن اإلمام أمحد قال 131] وهو مذهب إسحاق بن راهوية [130الشافعية [

]  كما 132بعض أصحابه: هذا على أصح الروايتني واختاره مجع من فقهاء احلنابلة  [



] و 134]، وابن عثيمني [133اختاره مجاعة من العلماء املعاصرين كالشيخ ابن باز [
 ] وغريهم.135ر أبو زيد [د/بك

 
 واستدل أصحاب هذا القول مبا يلي :

أوًال: استدلوا حبديث مسرة املتقدم:" أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خنرج الصدقة مما 
 ].136نعد للبيع" [

واإلعداد للبيع تكفي فيه جمرد النّية وال حيتاج لشيء آخر فيدخل هذا احلكم يف عموم 
 ].137احلديث [

 وميكن أن جياب عن هذا: بأن احلديث ضعيف اإلسناد جداً فال تقوم به حجة.
ثانياً: استدلوا حبديث" إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى" فإن عموم هذا احلديث 

يدّل على أن من نوى التجارة يف العروض اليت ميلكها كانت هلا من غري شرط العمل أو 
 ].138التصرف فيها [

الثاً: القياس على ما إذا كان عنده متاع للتجارة مث نوى به القنّية صار للقنّية مبجرد النّية فإذا  ث
كانت نّية القنّية مبجردها كافية , فكذلك نّية التجارة , بل أوىل ; ألن اإلجياب يغلب على 

 ]. 139اإلسقاط احتياطاً [
 لكن أجيب عن هذا: 

ال التجارة أو نوى التجارة مبال القنّية ; ألن القنّية هي بالفرق بني ما إذا نوى القنّية مب
اإلمساك بنّية القنّية , وقد وجد اإلمساك والنّية , والتجارة هي التصرف بنّية التجارة , وقد 

 ].140وجدت النّية ومل يوجد التصرف , فلم يصر للتجارة [
 وقد يناقش هذا اجلواب: 

الف يف نّية التجارة هل حتتاج معها إىل شيء آخر بأن هذا منازعة يف حمل اخلالف فإن اخل
 فغاية ما يف هذا اجلواب إثبات الدعوى مبجرد الدعوى. 

 ] .141رابعاً: قالوا: وألن ذلك أحظ للمساكني , فاعترب كالتقومي [
 ].142خامساً: وألنه نوى به التجارة , فوجبت فيه الزكاة , كما لو نوى حال البيع [

 



 لقولني: الراجح من هذين ا
القول  -والعلم عند اهللا  -بعد النظر يف هذين القولني وما استدل به لكل منهما يرتجح 

يصري للتجارة مبجرد النّية وأنه ال يشرتط يف  -من األراضي وغريها  -الثاين وهو: أن العرض 
وجوب زكاهتا متلكها بطريق املعاوضة أو غريها بل كيفما دخلت ملكه بطريق شرعي وجعلها 

للتجارة أخذت حكم عروض التجارة ووجبت فيها الزكاة وإمنا ترجح هذا القول لقوة أدلته 
األثرية والنظرية وألن غاية ما ذكره أصحاب القول األول تعليالت وقياسات ال تعارض هبا 

 األدلة وقد وردت عليها املناقشة القوية واهللا تعاىل أعلم.
 من مثرة اخلالف يف هذه املسألة:

] وقصد فيها 143من ورث أرضاً أو أراضي ونوى جعلها رأس مال للتجارة [أن  – 1
 طلب الربح فإ�ا جتب فيها الزكاة على الراجح من حني نواها للتجارة.

كما حيصل اآلن يف منح الدولة األراضي   -أن من ملك أرضاً بطريق اهلبة أو املنحة   – 2
كاة جتب فيها على الراجح من حني وجود فنوى مالكها جعلها للتجارة فإن الز  -للمواطنني 
 تلك النّية.

أن من اشرتى أرضاً لقصد االنتفاع هبا مث نوى جعلها مال جتارة وذلك بأن يبيعها  - 3
 ] .144على الراجح [ -من حني نواها للتجارة   -لقصد الربح فإنه جتب عليه فيها الزكاة 

ول على هذه األراضي من حني نواها وكل هذه املسائل إمنا جتب فيها الزكاة إذا حال احل
للتجارة وقد ذكر أكثر الفقهاء أن حول التجارة ينقطع مبوت املورث عن مال التجارة 

وخالف يف ذلك البلقيين من الشافعية فقال بعدم انقطاع حول األموال التجارية مبوت املورث 
 ].145إذا نوى الوارث التجارة [

زكاة كما هلا تعلق باملال فلها أيضاً تعلق بالذمة وقد لكن خالفه هذا ضعيف ؛ وذلك ألن ال
 اختلفت ذمة املزكي.

 
 املبحث الرابع: أحوال سقوط الزكاة عن األرض التجارية.

 ويف هذا املبحث مطلبان :
 املطلب األول: سقوط الزكاة يف حال كساد األرض التجارية.



 رية.املطلب الثاين: سقوط الزكاة يف حال تعثر املسامهات العقا
 
 

 املطلب األول: سقوط الزكاة يف حال كساد األرض التجارية.
تعترب مسألة كساد األراضي من املسائل كثرية الوقوع يف هذا العصر ال سيما يف بعض 

اجملتمعات اليت استمر فيها هبوط قيمة النقود الورقية ومل يبَق أمام كثري من الناس وسيلة حلفظ 
سوى حتويلها إىل عقار والرتبص به وقد يطول هذا الرتبص حىت قيمة نقودهم وقوهتا الشرائية 

رمبا وصل إىل عشرات السنني واألرض يف تلك الفرتة تنقص قيمتها وال تزيد لعدم رغبة الناس 
يف شرائها بسبب موقعها أو حنو ذلك بل قد ال تساوي شيئاً ذا بال بالنسبة لقيمتها يف 

 الحاً ببوار السلع أو كسادها.السابق وهذا الوضع هو ما يعرب عنه اصط
بل قد يقع الكساد يف املشروعات أو الشركات العقارية الكبرية وتبقى إدارة الشركة ترتبص  

 بالبيع زمن ارتفاع األسعار.
من املسائل املهمة وقد اختلفت أراء الفقهاء املعاصرين حول  -فيما أحسب  -هذه املسألة 

الزكاة يف هذه األراضي هل جتب فيها الزكاة كل حول زمن الرتبص واالنتظار مع وجود 
 اخلسارة الكبرية يف قيمتها أو ال جتب إال إذا باعها زكاها لسنة واحدة ؟.

فهوم الكساد يف األراضي واملدة ويف نظري أنه ال بد قبل بيان حكم هذه املسألة من بيان م
 اليت تعترب فيها األرض التجارية كاسدة.

 أما مفهوم الكساد االصطالحي عند أهل العلم فال أظنه خيرج عن مفهومه اللغوي.
قال ابن منظور:" الكساد خالف النفاق ونقيضه والفعل يكسد وسوق كاسدة بائرة"  
]146.[ 

الكساد وبارت السوق وبارت البياعات إذا كسدت ومن وقال يف بيان معىن البوار:" البوار: 
هذا قيل: نعوذ باهللا من بوار األمي أي كسادها وهو أن تبقى املرأة يف بيتها ال خيطبها خاطب 

من بارت السوق إذا كسدت واألمي اليت ال زوج هلا وهي مع ذلك ال يرغب فيها أحد" 
]147.[ 



و: بقاء السلعة مدة زمنّية غري مرغوب فيها إال ومن هنا يتبني أن معىن الكساد أو البوار ه
بقيمة زهيدة ال تساوي قيمتها احلقيقة وهو هبذا خيتلف عن مفهوم الرخص الذي هو ضد 

 ].148الغالء [
وعلى هذا فالكساد نوع من أنواع اخلسارة التجارية لكنها خسارة متتد مدة زمنّية يطلق بعدها 

الفقهاء واالقتصاديون تقديراً زمنياً للحكم  على تلك السلعة هذا االسم ولذلك ذكر
 بالكساد أو البوار يف السلع.

أما املدة اليت حيكم فيها بأن هذه األرض كاسدة أو بائرة فمن خالل النظر يف أقوال أهل 
العلم الذين ذكروا أن للكساد أثراً على العروض التجارية يظهر أ�م قد ذكروا لذلك ضابطني 

: 
 ديد مدة البوار أو الكساد بعامني.الضابط األول: حت

 ]. 149قال سحنون من فقهاء املالكية: إن بار عامني بطل فيه حكم اإلدارة [
ووجه ذلك: أن العام الواحد مدة للتنمية والتحريك فإذا اتصل بذلك عام آخر ثبت بواره 

 ].150وحكم ببطالن حكم التجارة فيه [
 عرف يف حتديد مدة البوار والكساد.الضابط الثاين: الرجوع إىل العادة أو ال

 ].151وقد ذكر ذلك ابن املاجشون من علماء املالكية [
وهذا القول هو املتجه وهو الذي تدل عليه أدلة الشريعة فإن عرف الناس هو املرجع يف كل 

 ما مل يأت الشرع بتحديده وذلك يف مسائل كثرية يف الشريعة.
 أهل املعرفة واالختصاص فلكل سلعة ما يناسبها لكن ال بد أن يكون تقدير ذلك راجع إىل

من الوقت لرتوجيها وبيعها واحلكم بكسادها وبوارها لذا يتعني أن يكون املرجع يف كساد 
 األراضي إىل عرف العقاريني.

أما التحديد بعامني فهو وإن كان مقبوالً يف بعض السلع للعلة املذكورة إال أنه قد ال يكون 
 رى كاألراضي لذا كان حتديد ذلك بالعرف هو املتعني.مقبوالً يف سلع أخ

يف تقدير أهل االختصاص  -وعلى هذا فاألراضي الكاسدة: هي تلك اليت بقيت مدة طويلة 
 ال يرغب بشرائها إال بقيم زهيدة ال تساوي قيمتها احلقيقية. -



سألة ذكراً ؛ ألن والناظر يف كتب أكثر العلماء املتقدمني من الفقهاء وغريهم ال جيد هلذه امل
احلكم للكساد يف العروض التجارية عند أكثر الفقهاء ال خيتلف عن غريه فالزكاة واجبة يف 

 عروض التجارة مطلقاً سواء رحبت أم خسرت.
وإمنا تطرق هلذه املسألة فقهاء املالكية فقط ويف مذهبهم رأيان متقابالن وقد وقف املعاصرون 

الكي يف كتاباهتم وفتاواهم موقفني مها قوالن يف هذه املسألة من الفقهاء إزاء هذا اخلالف امل
 وهذا عرض هلما :

 
 القول األول: 

أن الكساد يف السلع ينقلها من حكم اإلدارة إىل حكم االحتكار الرتبص فال جتب فيها 
الزكاة إال مرة واحدة بعد بيعها وذهب إىل هذا القول من فقهاء املالكية ابن املاجشون وتبعه 

 ].152ليه سحنون وهو خالف املشهور عن مالك [ع
وعلى هذا القول فاألراضي الكاسدة عند جتار العقار ال جتب فيها الزكاة إال بعد بيعها، تزكى 

زكاة عام واحد وهذا القول اختاره ومال إليه مجاعة من الفقهاء املعاصرين منهم الشيخ 
 وغريهم.] 154] والشيخ يوسف القرضاوي [153مصطفى الزرقاء [

 
 أدلة هذا القول :

 أوًال: 
أن العروض ليست من جنس ما جتب فيه الزكاة , وإمنا جتب الزكاة يف قيمته مع تعبريه 

 ].155بالتجارة فإذا بقي ومل ينتقل بالتجارة رجع إىل حكم االدخار الذي هو أصله [
 

 ومعىن هذا االستدالل: 
على حتويل النّية من التجارة إىل االقتناء قياس حالة الكساد يف األراضي وغريها من السلع 

واالدخار وقد نصَّ الفقهاء على أن التاجر إذا أفرَز بعض أموالِه ليأخَذه إىل بيته الستعمال 
ُتشبُه هذه ما دام  -خالل مّدة الرتبُّص  -فيه فإن زكاته تتوقَّف منذ ذلك وحالة الرتبُّص 

ُرتبِّص ال يُريد بيع املال املرتبَّص ف
 ].156يه بل تركه مبعزِل عن التداول إىل أجل غري حمدَّد [امل



 
 وهذا االستدالل ميكن أن جياب عنه مبا ذكره بعض املالكية: 

فقد ذكروا: أن العروض من األراضي وغريها مدة الكساد مال قد ثبت له حكم اإلدارة بالنّية 
العرض من نّية االدخار وال من  والعمل فال خيرج عنها إال بالنّية أو بالنّية والعمل وليس بوار
 ].157عمله ; ألنه كل يوم يعرضه للبيع وال ينتظر به سوق نفاق [

 
 ومعىن هذا: 

أن التاجر مدة االنتظار مل يغّري نّيته التجارية يف هذه األراضي بل هي مرصدة للبيع لكنه ال 
يف أقرب فرصة، وهذا يدل  يريد البيع إال بالسعر املناسب له فلو وجد سعراً مناسباً فإنه سيبيع

 على أنه قد أرصده للبيع وأعده له. 
على أن انتظار السوق والرتبص بالسلع واحتكارها ليس مسقطاً للزكاة يف العروض من 

األراضي وغريها إال على قول عند املالكية، وسيأيت بيان ضعفه وأنه خمالف لداللة النصوص 
 ].158لحة  [العامة كما أنه خمالف لداللة العقل واملص

بل ذكر بعض فقهاء املالكية فرقاً بني االحتكار والبوار قال اخلرشي:" والفرق بني االحتكار 
والبوار , وإن كان يف كل منهما انتظار السوق هو أن املنتظر يف االحتكار الربح الذي له 

 ].159بال، ويف البوار ربح ما أو بيع بال خسارة"  [
 

لفرتة خرج من نطاق التِّجارة اليت تـَُنمِّيه والزكاة إمنا هي يف املال الناِمي ثانياً: أن املال يف هذه ا
فعالً أو تقديرًا كالنقود واملال يف هذه احلالة أصبح غري نام أو متوقِّف النماء كالديون غري 

 ].160املرجوة الوفاء [
 

 وميكن أن جياب عن هذا بأمور :
موال النامية فعالً أو تقديراً فإن هذا ال يعين أ�ا أنه وإن كانت الزكاة ال جتب إال يف األ -1

البد أن تنمو فعالً وتربح فالتجارة كما هو معلوم معرضة للربح واخلسارة فمادام أن للعروض 



قيمة سوقية حقيقية, وميكن أن تباع وتشرتى , فالزكاة واجبة فيها ألن الزكاة جتب يف املال 
 بالفعل أم ال, وسواء ربح أم خسر.  النامي وماله حكم النماء , سواء منى

أن قياس السلعة التجارية من األراضي وغريها يف حالة الكساد على الديون غري املرجوة  – 2
قياس بعيد إذ أن الفرق ظاهر بني املقيس واملقيس عليه فصاحب األرض وغريها من العروض 

ما يف حال الدين غري املرجو وقت الكساد يستطيع البيع وميكنه حتصيل املقابل هلذه السلعة أ
فإنه ال ميكنه الوصول إىل ما بيد املدين فهو يف احلقيقة غري تام امللك على أن مسألة زكاة 

الدين مسألة خالفية قد ال يسّلم اخلصم بسقوط الزكاة فيه، فال يستقيم القياس حينئذ حيث 
 أن القياس ال يصح إال على أصل متفق عليه. 

 
الرأي وضًعا للضَّرر البالغ عن التاجر املرتبِّص وال سيما يف العقارات، حيث ثالثاً: أن يف هذا 

يكثر فيها املشرتون املرتبِّصون يف عهد التضخم النقدي العام اليوم مث تبقى عدة سنوات وهي 
مل تأت بقيمتها املرجوة ففي هذا القول عدلكما أن فيه تيسرياً على املكلَّف ودفعاً لإلرهاق 

 .] 161عنه [
 

 وميكن أن جياب عن هذا: 
بأن العدل يف تتبع نصوص الشريعة وقد أوجب الشارع على أرباب األموال الزكاة يف عروض 

التجارة سواء رحبت أو خسرت ورمبا كانت الزكاة سبباً يف حصول الربكة للتاجر، وسبباً يف 
يف حديث أيب  زيادة األرباح بل ذلك مؤكد بنص الشارع فقد قال صلى اهللا عليه وسلم كما

 ].162قال:" ما نقصت صدقة من مال" [ eهريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا 
قال أهل العلم يف معىن احلديث أي: ما نقصت الصدقة شيئاً من مال يف الدنيا بالربكة فيه 
ودفع املفسدات عنه واإلخالف عليه مبا هو أجدى وأنفع وأكثر وأطيب "َوَما أَنـَْفْقُتْم ِمْن 

أو يف اآلخرة بإجزال األجر وتضعيفه أو فيهما وذلك  39فـَُهَو ُخيِْلُفُه" سـبأ: من اآلية َشْيءٍ 
 ].163جابر ألصناف ذلك النقص" [



أما التيسري ورفع احلرج والضرر فهذا باب واسع ال ينبغي التساهل فيه خاصة يف واجبات 
الالت النصوص اخلاصة أو الدين وأركانه الثابتة ما مل يوجد ما يدل على هذا التيسري من د

 املصاحل املتيقنة.
مث إن التاجر ميكنه أن يتفادى الضرر بتقليب جتارته وحتريكها وعدم احتكارها ويف هذا 
مصلحة له قد تفوق مصلحة انتظار السعر الذي يريده منها فقط كما أن فيه مصلحة 

قار بأسعار مناسبة للمستهلكني ووضعاً للضر عن عموم الناس الذين يتمكنون من شراء الع
 دون غالء فاحش.

وهبذا يعلم أن هذا االستدالل قد راعى جانب األغنياء املزكني فقط وترك جانب الفقراء 
الذين هلم حق يف الزكاة كما أنه ترك جانب مصلحة العموم من أصحاب احلاجات إىل شراء 

قائها السنوات العقار ومصلحة اقتصاد الناس يف حتريك هذه األراضي وعدم ركودها أو ب
 الطويلة بيضاء دون استفادة منها.

 
القول الثاين: أن الكساد أو البوار يف السلع التجارية ال يغري من حكمها شيئاً وال ينقلها عن 
حكم التجارة بل جتب فيها الزكاة كل حول سواء رحبت أو خسرت، وهذا القول هو املشهور 

ها بورا�ا إىل حكم القنّية وال إىل حكم ] وقالوا:" ال ينقل164عند فقهاء املالكية [
 ] . 165االحتكار , بل تبقى على إدارهتا" [

 ].166وهذا القول هو مقتضى مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة [
] 168] وابن عثيمني [167وذهب إليه مجاعة من املعاصرين منهم الشيخ ابن باز [

 وغريمها.
 

 أدلة هذا القول :
أوالً: عموم األدلة الدالة على وجوب الزكاة يف عروض التجارة ما دامت معدة للبيع ومن 

ذلك حديث مسرة بن جندب رضي اهللا عنه املتقدم:" أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
] فهذا احلديث وشواهده الكثرية الدالة على وجوب 169أن خنرج الصدقة مما نعد للبيع" [



أوجبت الزكاة على أرباب األموال التجارية من غري تفريق بني من ربح أو زكاة العروض قد 
 ].170خسر يف جتارته ومن غري تفريق بني زمن الرخص والغالء يف السلع [

بشرطني  -عند أكثر الفقهاء  –ثانياً: أن احلكم بوجوب الزكاة يف األموال التجارية قد ثبت 
الوجوب إال بتخلف النّية والعمل أو ختلف النّية  مها النّية والعمل فال ميكن أن يسقط هذا

والتاجر الذي خسر يف جتارته أو كسدت مل يغّري نّية الرغبة يف البيع إىل شيء آخر كاالقتناء 
 أو االستغالل أو حنو ذلك.

ويف عرض هذا الدليل قال الباجي:" ووجه قول مالك: أن هذا مال قد ثبت له حكم اإلدارة 
ال خيرج عنها إال بالنّية، أو بالنّية والعمل، وليس بوار العرض من نّية االدخار بالنّية والعمل، ف

 ].171وال من عمله ; ألنه كل يوم يعرضه للبيع وال ينتظر به سوق نفاق" [
 ].172ويقول الدسوقي:" احلكم للنّية ألنه لو وجد مشرتياً لباع" [

اة واجبة يف النقد سواء غال  أو رخص ثالثاً: قياس كساد العروض على كساد النقود فإن الزك
ما دام له قيمة وكذلك احلكم يف العروض من األراضي وغريها فإ�ا جتب فيها الزكاة حبسب 

 قيمتها كل حول غالء ورخصاً.
رابعاً: أن يف هذا القول مراعاة ملقاصد الشريعة واملصاحل العامة ولعل من املناسب أن أذكر 

 ] :173بيل اإلجياز [طرفاً من تلك املصاحل على س
مراعاة مصلحة الفقراء وحظهم يف الزكاة وقد ذكر الفقهاء عند ترجيحهم يف مسائل   – 1

اخلالف اليت تدور حول سقوط الزكاة  أن من أسباب رجحان بعض األقوال أن فيها مراعاة 
 األحظ للفقراء وكذلك ذكر بعض الفقهاء هنا أن يف إجياب الزكاة زمن الكساد احتياطاً 

 ].174للزكاة [
مصلحة عامة الناس وذلك أن التاجر عندما يعلم بوجوب الزكاة عليه يف هذه األرض  – 2

فإنه سيفكر بالبيع ولو بالرخص ولو تأملنا واقع الغالء يف األراضي لوجدنا أن من أبرز أسبابه 
التاجر أن  احتكار التاجر لألراضي اخلام , وتربصه غالء األسعار ملدة سنوات غالباً, وإدراك

الزكاة واجبة يف هذه األراضي الكاسدة , حيفزه حنو البيع , وهبذا ينتفع الناس برخص 
 األراضي.



مراعاة مصلحة التاجر , وذلك بتشغيله املال يف استثمارات أخرى أكثر نفعاً من هذه   - 3
درك العروض الكاسدة ويف ذلك حتفيز له على حتسني وضع جتارته , وتنشيط هلا ومن هنا ن

السر يف إجياب الشارع احلكيم الزكاة يف مال اليتيم ؛ ملا له من أثر يف حتريك ماله , وتنشيط 
 جتارته. 

مراعاة اجلوانب االقتصادية يف البالد وتنشيط التجارة فيها بتحريك سوق األراضي   - 4
 ت الطويلة.بتداوهلا وبيعها ووضع االستثمارات والعمران فيها بدالً من بقائها بيضاء السنوا

 
 الراجح يف املسألة :

بعد عرض هذين القولني يتبني جبالء رجحان القول بعدم اعتبار الكساد أو البوار مسقطاً 
لوجوب الزكاة يف العروض التجارية ومنها األراضي وذلك ألن القول باعتبار الكساد مسقطاً 

ية ما فيه مراعاة حال التاجر أو للزكاة قول مل يستند إىل أدلة معتربة ال شرعية وال عقلية بل غا
الغين املزكي ومن بعض اجلهات الظاهرة فقط وهذا معارض مبصاحل كثرية للمزكي والفقري 

 وعموم الناس وقد سبق ذكر طرف منها يف االستدالل.
  
  

 املطلب الثاين: سقوط الزكاة يف حال تعثر املسامهات العقارية.
االً للحديث واجلدل الواسع بني كثري من املستثمرين أصبحت املسامهات العقارية املتعثرة جم

واملسامهني, جدالً يف واقع ومسببات هذا التعثر، وجدالً يف طرق احلل والعالج املمكنة، 
 وجدالً أحياناً حول الواجب يف زكاة تلك املسامهات العقارية. 

ات العقارية املتعثرة ولعلي هنا أن أعاجل ما خيص هذا البحث وهو قضية الزكاة يف تلك املسامه
وأضرب صفحاً عن املسببات وعالجها مكتفياً بإحالة القارئ إىل بعض الكتابات املفيدة يف 

 ].175هذا اخلصوص [
وقبل الدخول يف صلب املسألة البد من تعريف املسامهات العقارية املتعثرة وذلك بوضع 

, واملدة اليت حيكم فيها ضابط فقهي يضبط به مفهوم التعثر يف تلك املسامهات العقارية
 بالتعثر هلذا العقار. 



أما الضابط الفقهي ملفهوم التعثر ففي نظري أن األوىل أن يرجع فيه إىل أهل االختصاص من 
العقاريني االقتصاديني وقد ذكر بعضهم أن التعثر:" هو كل توقف يف مسامهة عقارية بسبب 

 ] .176ال يعرف مىت يزول" [
ر ؟ وهل يقال بوضع مدة حمددة يضبط من خالهلا احلكم بالتعثر أو أما ما هي فرتة التعث

 التوقف ؟ 
فاحلقيقة أنه ال ميكن ضبط املسامهات العقارية املتعثرة بفرتة زمنّية حمددة ؛ إال إذا وجد يف 

نظام الدولة ما ينص على مثل هذا فيلزم الرجوع إليه أما إذا مل يوجد يف النظام ما يبني هذا، 
يف حتديد مدة التعثر يف  -خاصة عرف العقاريني  -يتعني هو املصري إىل العرف فإن الذي 

تلك الشركات اليت مل حيدد نظام الدولة مدة للحكم بتعثرها ؛ وإمنا يلجئ إىل العرف يف 
 ذلك ؛ العتبار الشارع العرف حداً يف كل ما مل ينص  الشرع على حده. 

قارية جيدها ختتلف باختالف سبب التعثر، فقد والناظر يف أحوال التعثر يف الشركات الع
يكون سبب التعثر راجعاً إىل إدارة الشركة وقد يكون السبب طرفاً خارجياً كالدوائر احلكومية 

ذات العالقة كما خيتلف احلال يف الشركات العقارية املتعثرة حبسب وقت التعثر أحياناً 
شرائه ولكل حالة من هذه احلالة فالتعثر قد يكون قبل شراء العقار، وقد يكون بعد 

 مشكالهتا ومالبساهتا املؤثرة يف أحكامها.
وإذا كان احلال كذلك فإن حكم زكاة تلك املسامهات العقارية خيتلف تبعاً الختالف احلالة 

 اليت نتج عنها التعثر وحال املال يف تلك املسامهة وميكن تفصيل حاالت التعثر كما يلي :
 

 املسامهة العقارية بسبب النصب واالحتيال من إدارة الشركة:احلالة األوىل:تعثر 
حيدث يف بعض اجملتمعات بني وقت وآخر أن توجد شركات عقارية تسعى ألكل أموال 

الناس عن طريق االحتيال عليهم بطرق كثرية تلك املسامهات العقارية اليت اكتوى بنارها بعض 
بل قد يكون بعضهم اقرتض ألجل الدخول يف  أبناء اجملتمع حيث أودعوا فيها أمواالً طائلة

تلك املسامهات املغرية وال يستفيق كثري من الناس إال بعد فرتة، عندها يدرك أن ماله قد 
 ذهب أدراج الرياح وأنه صار يف حكم املفقود.

 واملهم هنا هل جتب الزكاة يف أموال املسامهني يف مثل هذه الشركات العقارية ؟



سألة تشبه كثرياً مسألة زكاة املال املغصوب أو املسروق أو ما يسميه احلقيقة أن هذه امل
] خاصة بعد التيقن من وجود النصب واالحتيال ممن أخذ 177الفقهاء باملال الضمار [

 املال وفتح باب املسامهة ولذا فهي خترج عليها وتأخذ حكمها.
] لكن الصحيح 178وق [وقد اختلف العلماء يف وجوب الزكاة يف املال املغصوب أو املسر 

أن الزكاة ال جتب يف مثل هذا املال حىت يقبضه صاحبه ويستقبل به  –إن شاء اهللا  -الراجح 
 حوالً جديداً.

قال ابن حزم:" من تلف ماله، أو ُغصبه أو حيل بينه وبينه فال زكاة عليه فيه، أي نوع كان 
من حينئذ , وال زكاة عليه ملا خال"  من أنواع املال , فإن رجع إليه يوماً ما استأنف به حوالً 

... إىل أن قال :" فكان تكليف أداء الزكاة عنه من احلرج الذي قد أسقطه اهللا تعاىل إذ 
يِن ِمْن َحرٍَج" احلج: من اآلية  ].179[ 78يقول:" َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ

ش فيها وأنه وقع ضحية وعلى هذا فمن كان داخالً يف مسامهة عقارية قد اتضح أنه قد غُ 
النصب واالحتيال وال يدري هل يرجع إليه شيء من ماله أو ال فال زكاة عليه يف هذه احلالة 

 بل إذا قبض ماله ورجع إليه كله أو بعضه استقبل به حوالً جديداً كما سبق.
 

 احلالة الثانّية: تعثر املسامهة العقارية بسبب األنظمة احلكومية :
تعثر بعض املسامهات العقارية وتأخرها عوائق يف أنظمة الدولة وهذه  قد يكون السبب يف

األنظمة إما أن تكون قدمية معروفة لكن إدارة الشركة املسامهة مل تدرك كل تلك األنظمة أو 
جتاوزهتا وإما أن تكون أنظمة جديدة استحدثت أو طرأت على تلك املسامهة يف وقت 

وجود خصومات أو استحقاقات على ذلك العقار  تنفيذها وقد حيصل ذلك أحياناً بسبب
وأياً كان احلال فإن املسامهة العقارية تتوقف وتتعثر هلذا السبب سنوات قد تزيد على اخلمس 
يف بعض احلاالت فهل جتب زكاة على تلك العقارات يف مثل هذه احلالة أو أن حول الزكاة 

 ينقطع بسبب ذلك التعثر ؟
ول الزكاة ينقطع هبذا التعثر ؛ وذلك ألن هذه العروض مل تعد أن ح -واهللا أعلم -الظاهر 

جتارية بل هي أشبه حينئذ بعروض القنّية واالدخار ومن املقرر عند أكثر الفقهاء سقوط الزكاة 



عن من نوى التجارة يف العروض مث تغريت نيته إىل االقتناء وأنه ال جيب عليه يف هذا املال 
 ]. 180شيء [

األراضي اجملمدة من قبل اجلهات احلكومية وإن مل تتغري فيها نّية املالك إال والواقع أن هذه 
 أنه ال يستطيع املتاجرة هبا فالنّية قد فقدت فيها رغماً عنه والنّية غري املمكنة ال تفيد شيئاً.

أيضاً  -وكما ميكن قياس هذه احلاالت على انقطاع حول الزكاة بتحول النّية وتغريها فيمكن 
قياسها على انقطاع احلول  بسبب عدم القدرة على املتاجرة باملال  -أقوى يف نظري وهو  –

كما سبق يف احلالة   -بسبب أن حيول أحد بينه وبني ماله كغصب مال التجارة أو سرقته 
 . -األوىل 

وال شك أن هذه املسامهات املتعثرة من قبل الدولة قد حيل بينها وبني أصحاهبا حبيث ال 
 الك وال وكيله من التصرف يف هذا املال ببيع وال غريه.يستطيع امل

 
 احلالة الثالثة: تعثر املسامهة العقارية بسبب مماطلة إدارة الشركة.

قد يكون تعثر بعض املسامهات العقارية ناجتاً عن سوء إدارة الشركة أو خسارهتا حبيث ال 
ن كان يستطيع بيع نصيبه يستطيع املساهم احلصول على شيء من ماله من إدارة الشركة وإ

منها أحياناً ويف نظري أن هذه احلالة خيتلف فيها حكم الزكاة حبسب إمكانّية القدرة على 
 حتصيل قيمة هذه املسامهة ببيع أسهمه منها أوال.

فإن كان يستطيع املساهم البيع يعين بيع حصته من املسامهة ولو خبسارة فيجب عليه يف مثل 
حول بعد معرفة القيمة السوقية ألسهمه يف هذه الشركة ذلك أن هذا هذه احلالة الزكاة كل 

التعثر أشبه ما يكون بالكساد أو اخلسارة  فيخرج على حالة الكساد يف السلعة وقد سبق 
 ] .181بيان أن الراجح وجوب الزكاة فيها كل سنة [

رة الشركة بسبب أما إن كان ال يستطيع البيع ألسهمه وال يستطيع احلصول على النقد من إدا
 املماطلة فالظاهر يف مثل هذه احلالة خترجيها على مماطلة املدين لدائنه.

ووجه ذلك: أن كالً من الشركة العقارية املاطلة واملدين املماطل قد حبس املال عنده حبيث  
 أن ربه ال يستطيع التصرف فيه وال تنميته.



] والراجح فيه أن 182 أهل العلم [ويف حكم الزكاة للدين عند املدين املماطل خالف بني
 الدين عند املماطل ال جتب فيه الزكاة إال إذا قبضه صاحبه زكاه لعام واحد فقط.

وعليه فمن كانت عنده مسامهة من هذا النوع ومل يستطع بيعها وال احلصول على قيمتها من 
 الشركة عليه أن يزكي قيمة ذلك املال إذا قبضه لعام واحد فقط.

لم أنه ال نستطيع أن حنكم بانقطاع حول الزكاة للمسامهة املتعثرة إذا كان سبب وبذلك يع
إال بعد التأكد من عدم القدرة على  -بسوء التصرف أو املماطلة  -تعثرها من إدارة الشركة 

 احلصول على قيمة هلذه األسهم من غري إدارة الشركة أي عدم القدرة على بيعها يف السوق.
  
  
  

 اخلامتة
مد اهللا الذي يسر وأنعم أمحده سبحانه فهو أهل احلمد ومستحقه وما بكم من نعمة فمن احل

اهللا مّن سبحانه بتمام هذا اجلهد الذي أرجوه جل يف عاله أن جيعله مباركاً نافعاً لعباده مقرباً 
إليه يف جنته وصلى اهللا وسلم وبارك على معلم البشرية اخلري، وأنفع الناس للناس صالة 

 ماً دائمني إىل يوم الدين وعلى آله وصحبه والتابعني أما بعد :وسال
فهذه خامتة البحث وهي كاخلالصة له أقف مع القارئ فيها على أهم النتائج وأبرزها على 

 وجه اإلمجال :
أوًال: أن وجوب الزكاة يف األراضي مرتبط ارتباطاً كامالً بنّية املالك هلا ولذا فإن حكم الزكاة 

ألراضي اململوكة حبسب النّية يف ملكيتها فقد تكون النية جتارية فحينئذ جتب خيتلف يف ا
الزكاة وقد تكون النية لالنتفاع بالسكن وحنوه فال جتب وكذلك لو كانت النية لالستغالل 

 باإلجارة أو الزراعة وحنوها.
 أن معىن النية ثانياً: أن من أكثر مسائل زكاة األراضي إشكاالً مسألة النّية ومعناها وقد تبني

التجارية يف األرض هو حتري البيع لقصد الربح ال جمرد قصد البيع للتخلص من األرض لعدم 
الرغبة فيها وأن الرتدد أو عدم اجلزم بالنية أو مجع نية غري التجارة معها كل ذلك يسقط 

ع ما دامت حكم النية ومن مث يسقط الزكاة يف األرض كما تبني أنه ال تأثري لتأجيل نية البي



األرض مرصدة للتجارة واملقصود منها مناء املال كما تبني أنه ال يشرتط يف نية التجارة للبيع 
 اإلعالن عنها بأي وسيلة إعالنية.

ثالثاً: أن تغيري النية املقصودة من شراء األرض جبعلها للتجارة بعد أن كانت لالنتفاع أو 
تأخرة لكن ذلك ال جيوز إذا كان املقصود منه العكس يغري حكم الزكاة فيها تبعاً للنية امل

 الفرار من الزكاة والتحايل إلسقاطهاكما أنه ال يسقطها على الصحيح.
رابعاً: أن اشرتاط الشراء لألرض مع مصاحبة نية التجارة قد ذكره أكثر أصحاب املذاهب إال 

جعلها للتجارة أنه شرط ال دليل عليه واألصل عدم الشرط فتجب الزكاة يف األرض مبجرد 
 من غري نظر إىل طريقة التملك أو كون النية مصاحبة له يف أول األمر.

خامساً: أن الكساد أو اخلسارة الكبرية يف األراضي ال خيرجها عن حكم الزكاة وهذا الذي 
 عليه مجهور أهل العلم من السلف واخللف.

حبسب واقع الشركة املتعثرة سادساً: أن حكم الزكاة يف الشركات العقارية املتعثرة خيتلف 
فتجب الزكاة يف بعض حاالت التعثر وهي احلاالت املشبهة حلاالت الكساد وال جتب يف 

 بعض احلاالت اليت يكون املال فيها أشبه باملفقود.
سابعاً: أن القدر الواجب يف زكاة األرض هو ربع عشر قيمتها وقت إخراج الزكاة �اية احلول 

وجيوز أن خيرجها أراضي إذا مل يرتتب على ذلك مفسدة أو ضرر بأهل فيخرج الزكاة نقوداً 
الزكاة والزكاة يف األراضي واجبة كل حول سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو حمتكرة 

ينتظر فيها املالك رحباً يف املستقبل وهذا قول أكثر أهل العلم لكن من مل يتمكن من إخراج 
فإنه  -كما حيصل لبعض الشركات العقارية   -مكانية البيع الزكاة لعدم توفر النقد وعدم إ

 جيوز تأخري الزكاة إىل وقت اإلمكان وتقدر قيمتها كل سنة على حدة.
ويف اخلتام فإين أرى أن موضوع زكاة األراضي من املوضوعات املشكلة اليت حيتاج يف طرحها 

لفقهية واهليئات الشرعية إىل رؤية فاحصة وتقدير صحيح للواقع  مما يوجب على اجملامع ا
وجلان الفتوى دراسة مشكالهتا وبيان أصول احلكم فيها حىت خترج فيها قرارات شبه إمجاعية 

 يعتمد عليها الناس يف جتارهتم العقارية.
 هذا واهللا أعلم وأحكم وصلى اهللا وسلم وبارك على حممد وعلى آله وصحبه.

 



 
-------------------------------------------------

------------------------------- 
 
]  عندما شرعت يف الكتابة حول هذا املوضوع مل أطلع على أي حبث أو رسالة حتمل 1[

هذا العنوان سوى رسالة بعنوان فتوى جامعة يف زكاة العقار ، للشيخ د / بكر أبو زيد ، وهي  
ت بالندوة اليت تنظمها اهليئة كما مسيت فتوى وليست حبثاً علمياً ، ويف �اية البحث علم

اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل بعنوان" زكاة األراضي واملسامهات العقارية املتعثرة" وقد 
اطلعت فيها على حبثني قيمني األول بعنوان :" زكاة األرض" للدكتور فهد املشعل ، والثاين 

يوسف القاسم ، وقد قرأت هذين  بعنوان :" زكاة املسامهات العقارية املتعثرة" للدكتور
البحثني وأفدت منهما ،  وأحسب أن هذا البحث قد أضاف بعض املباحث والقضايا 

 املستجدة اليت مل أجدها يف غريه . 
 .2/12، بدائع الصنائع 2/199] املبسوط 2[
، الثمر الداين شرح رسالة القريواين  1/614، كفاية الطالب  1/331]  الفواكه الدواين 3[
1/338 . 
 . 321، 311،  5/303، اجملموع  1/141، املهذب 2/51]  األم 4[
 . 2/169، كشاف القناع  2/514]  الفروع 5[
 2/532]  أخرجه البخاري هبذا اللفظ يف الزكاة باب ليس على املسلم يف فرسه صدقة 6[

 982 رقم2/675، ومسلم يف الزكاة باب ال زكاة على املسلم يف عبده وفرسه  1394رقم 
 . 
 . 17/126]  التمهيد البن عبد الرب 7[
 . 7/55]  شرح النووي 8[
]  أخرجه أبو داود يف كتاب الزكاة باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة ؟ 9[
 ، 1562رقم  2/95



، والدارقطين يف كتاب الزكاة باب زكاة مال  7029رقم  7/253والطرباين يف الكبري  
والبيهقي يف السنن  2027، رقم  128، 2/127عن اخليل والرقيق  التجارة وسقوطها

 5/234، وابن حزم يف احمللى  7388رقم 4/146الكربى كتاب الزكاة باب زكاة التجارة 
، كلهم من طريق جعفر بن سعد عن خبيب بن  17/130، وابن عبدالرب يف التمهيد 

ومدار احلديث على جعفر بن سعد بن  سليمان عن أبيه ،وفيه زيادة عند الدارقطين يف أوله ،
 مسرة بن جندب ،وهذا إسناد ضعيف ملا يلي :

ـ فيه جعفر بن سعد ، ذكره بن حبان يف الثقات ، وقال ابن حزم : جمهول ، وقال عبد  1
احلق ـ يف األحكام ـ : ليس ممن يعتمد عليه ، وقال ابن عبد الرب : ليس بالقوي ، وقال ابن 

ء من يعرف حاله ـ يعين : جعفر ،وشيخه ،وشيخ شيخه ـ . قال الذهيب القطان : ما من هؤال
: وقد جهد احملدثون فيهم جهدهم ،وهو إسناد يروى به مجلة أحاديث قد ذكر البزار منها 

 حنو املائة ،ولذا قال ابن حجر يف التقريب : ليس بالقوي.
يزان االعتدال ،م 5/139،بيان الوهم البن القطان  2/171ينظر : األحكام الوسطى 

 . 941، التقريب :  2/80، هتذيب التهذيب 1/407
ـ خبيب بن سليمان ، ذكره ابن حبان يف الثقات ، وقال ابن حزم : جمهول ، وقال عبد  2

احلق : ليس بقوي ، قال ابن حجر : وقرأت خبط الذهيب : ال يعرف ، ولذا قال ابن حجر 
 يف التقريب : جمهول.

 .1700،تقريب التهذيب :  3/116ينظر : هتذيب التهذيب 
ـ سليمان بن مسرة بن جندب : قال عنه ابن القطان : جمهول ، ولذا قال ابن حجر يف  3

 التقريب : مقبول.
 .2569، تقريب التهذيب :  4/173ينظر : هتذيب التهذيب 

 فهذا كالم أهل العلم بالرجال يف رواة هذا اإلسناد تفصيالً ،وخبصوص هذا اإلسناد بعينه
ـ ملا ساق مجلة من األحاديث اليت رويت  1/408،فقد قال احلافظ الذهيب ـ كما يف امليزان 

هبذا اإلسناد : وبكل حال ، هذا إسناد مظلم ال ينهض حبكم. ولذا قال احلافظ ابن حجر 
: يف إسناده جهالة  ،وقال يف البلوغ ص :  : بإسناد لني ، وقال  2/179يف"التلخيص" 



 3/310. وقال األلباين يف اإلرواء 3/69الزوائد :" ويف إسناده ضعف"  اهليتمي يف جممع
 :" ضعيف" . 

وهبذا يتبّني أن أكثر أهل العلم باحلديث ال يثبت هذا احلديث ، أما قول النووي :" ويف 
إسناده مجاعة ال أعرف حاهلم ، ولكن مل يضعفه أبو داود ، وقد قدمنا أن ما مل يضعفه فهو 

، وكذا قول الشنقيطي :" وهذا احلديث سكت عليه أبو داود  6/40موع حسن عنده" اجمل
رمحه اهللا ومعلوم من عادته أنه ال يسكت إال عن حديث صاحل لالحتجاج عنده" أضواء 

. فإنه اعتماد على إخراج أيب داوود للحديث وسكوته عنه ، واالعتماد على 2/137البيان 
أهل العلم ، ألنه ثبت أن أبا داوود يسكت سكوت أيب داوود غري مقبول عند مجاعة من 

 أحياناً عما يف الصحيحني وعن ما هو شديد الضعف .
بعد أن ذكر أن  444-1/439قال احلافظ ابن حجر يف النكت على كتاب ابن الصالح 

أبا داود خيرج أحاديث مجاعة من الضعفاء يف االحتجاج ويسكت عنها:"فال ينبغي للناقد أن 
على أحاديثهم ،ويتابعه على االحتجاج هبم ، بل طريقه أن ينظر هل يقلده يف السكوت 

لذلك احلديث متابع فيعتضد به ، أو هو غريب فيتوقف فيه ؟ إىل أن قال : فالصواب عدم 
 االعتماد على جمرد سكوته". 

]  قال النووي :"رواه البيهقي بإسناده عن أمحد بن حنبل بإسناده الصحيح" اجملموع 10[
 .4/41حه ابن حزم كما يف احمللى . وصح6/40
 . 17/126]  التمهيد البن عبد الرب 11[
 . 4/14]  احمللى 12[
 . 2/169]  كشاف القناع 13[
 . 2/70، إعالم املوقعني 2/12، بدائع الصنائع 2/199]  املبسوط 14[
 . 2/12،13، بدائع الصنائع 3/50]  املبسوط 15[
 . 2/311، مواهب اجلليل 1/383]  املدونة 16[
 . 5/483، املهذب واجملموع 2/51]  األم 17[
 . 2/377، املبدع 3/161]  اإلنصاف 18[
 .  267]  سورة البقرة آية : 19[



]  وذلك يف حال كون املالك لألرض هو الذي يزرعها ، أما لو أجر األرض الزراعية 20[
رض دون على غريه ليزرعها ، فقد ذهب أبوحنيفة إىل وجوب الزكاة على صاحب األ

،  3/6املستأجر هلا ، وذلك بناء على أن وجوب الزكاة متعلق باألرض نفسها  ، املبسوط 
 ، وسيأيت هلذه املسألة زيادة حبث يف املطلب التايل .  2/57بدائع الصنائع 

 ]  تقدم ختريج هذا احلديث يف املبحث األول . 21[
ن اإلسالمية يف الكويت بالفتوى ]  وبذلك أفتت جلنة الفتوى بوزارة األوقاف والشئو 22[

. انظر : أحباث اهليئة الشرعية العاملية للزكاة ، الندوة السابعة لقضايا  4/168/81رقم 
،  239، وحبث د . وهبة الزحيلي ص  192الزكاة املعاصرة ، حبث أ.د أمحد الكردي ص

 . 313، وحبث د . عبداهللا املنيع ص 277وحبث د . رفيق يونس املصري ص 
 ]  ينظر : املبحث اخلامس : يف طريقة إخراج الزكاة . 23[
 . 2/271، حاشية اجلمل 1/386]  أسىن املطالب 24[
 . 2/243، كشاف القناع 3/161، اإلنصاف 2/386]  الفروع 25[
 . 13، 2/12، بدائع الصنائع 2/199]  املبسوط 26[
 . 3/182، التاج واإلكليل 2/121، املنتقى 1/310]  املدونة 27[
 . 2/107، مغين احملتاج  6/6، اجملموع 2/29]  األم 28[
 ، 4/2251]  املغين 29[
]  أخرجه البخاري يف مواضع ، فهو احلديث األول يف الصحيح يف باب بدأ الوحي 30[
 .  1907رقم  3/1515:" إمنا األعمال بالنّية" اخل  r، ومسلم يف باب قوله 1/3
 . 240/  2وكشاف القناع ، 174/  2]  املمتع شرح املقنع 31[
 . 6/89]  الشرح املمتع 32[
 . 6، 5]  سبق خترج احلديث ص 33[
 . 2/174]  املمتع شرح املقنع 34[
 . 2/50، وأخرجه هبذا اللفظ الشافعي يف األم 18]  تقدم هذا األثر ص 35[
 . 2/12]  بدائع الصنائع 36[
 . 2/199]  املبسوط 37[



، قال املناوي يف التعاريف 2/152عانة الطالبني ، إ2/107]  مغين احملتاج 38[
 :" التجارة : تقليب املال بالتصرف فيه لغرض الربح" . 1/160
 . 6، 5]  تقدم ختريج احلديث ص 39[
،  232، فتاوى أحكام الزكاة ، البن عثيمني ص 14/166]  جمموع فتاوى ابن باز 40[

 . 13فتوى جامعة يف زكاة العقار، لبكر أبوزيد  ص 
، قال القرايف يف الفروق 2/196، شرح اخلرشي  2/368]  البيان والتحصيل 41[
:" فإن اشرتى وال نّية له فهي للقنّية ; ألنه األصل فيها" مث ذكر قاعدة شرعية  2/196

عامة يف هذا املوطن وغريه وهي :" أن كل ما له ظاهر فهو ينصرف إىل ظاهره ، إال عند قيام 
لك الظاهر ، وكل ما ليس له ظاهر ال يرتجح أحد حمتمالته إال مبرجح املعارض أو الراجح لذ

 شرعي" . 
 ]  راجع املبحث األول والثاين . 42[
]  وقد ذكروا أن لشراء السلعة أربعة أوجه : أحدها : يشرتيها للتجارة احملضة فهذا ال 43[

ف يف انتفاء الزكاة عنها . خالف يف تعلق الزكاة هبا. والثاين : أن يشرتيها للقنّية فهذا ال خال
والثالث : أن يشرتيها للقنّية والتجارة فهذا اختلف يف وجوب الزكاة فيها . وكذلك الوجه 

 . 2/121، املنتقى  1/130الرابع إذا اشرتاها للغلة" . املدونة 
 . 2/196]  الفروق 44[
 . 183، 3/182، التاج واإلكليل  2/368]  البيان والتحصيل 45[
 .  8جع ص ]  را46[
 . 2/196، الفروق  2/368]  البيان والتحصيل 47[
 .  2/196، الفروق  2/368]  البيان والتحصيل 48[
 . 12]  راجع ص 49[
 . 3/182] التاج واإلكليل 50[
/  2. وانظر : املبسوط 63]  سيأيت بيان هذه املسألة يف املبحث اخلامس ، ص 51[

/  6، اجملموع شرح املهذب 291/  4لكبري ، احلاوي ا20/  2، بدائع الصنائع 190
 . 513/  2، شرح الزركشي 55/  2، الفروع 47



، 280/  1، وانظر : التفريع  63]  ستأيت هذه املسألة ، ومنا قشة هذا القول ص 52[
 . 360/  1املعونة 

 . 24، 23]  راجع ص 53[
ملسألة ، والرتجيح فيها ، ]  هذا هو قول أكثر الفقهاء ، وسيأيت بيان األقوال يف هذه ا54[

 . 41يف املطلب الثاين من هذا املبحث ص 
 . 14/164] جمموع فتاوى ابن باز 55[
]  قال الشيخ بكر أبو زيد :" ليس من شرط صحة نّية التجارة يف العقار عرضه عند 56[

 مكتب عقاري ، بل يكفي جمرد نّية مالكه لبيعه ، كأن ينوي أنه إذا جاءه سوم مناسب باعه
، فهذه النّية موجبة للزكاة يف هذا العقار ، ألنه هبذه النّية أعّده للبيع فصار من عروض 

 . 11 – 10التجارة" . فتوى جامعة يف زكاة العقار ص 
 . 2/13، بدائع الصنائع 2/199]  املبسوط 57[
 . 3/182، التاج واإلكليل  1/312]  املدونة 58[
 . 1/382، أسىن املطالب  6/8]  اجملموع 59[
 . 3/156، اإلنصاف 4/257]  املغين 60[
 . 1/382، أسىن املطالب 4/257، املغين  2/13]  بدائع الصنائع 61[
 . 4/257]  املغين 62[
 . 1/382]  أسىن املطالب 63[
 . 2/13، بدائع الصنائع  2/199]  املبسوط 64[
 . 2/368]  البيان والتحصيل 65[
 . 2/368]  البيان والتحصيل 66[
 . 4/257]  املغين 67[
 . 4/257، املغين 3/297]  احلاوي الكبري 68[
 . 4/257]  املغين 69[
 . 41]  يف املطلب الثالث من هذا املبحث ص70[
 . 3/191، التاج واإلكليل 2/121، املنتقى  1/311]  املدونة 71[



 .  41]  كما سيأيت يف املطلب الثالث ص 72[
 . 4/257]  املغين 73[
 . 3/191، التاج واإلكليل 2/121ملنتقى ]  ا74[
 . 3/191، التاج واإلكليل 2/121، املنتقى  1/311]   املدونة 75[
 . 3/191، التاج واإلكليل 2/121، املنتقى  1/311]  املدونة 76[
 . 41]  يف املطلب الثالث ص 77[
 . 9/236]  تفسري القرطيب 78[
حبسب نوع الزكاة أحياناً ، وحبسب ما يشرتط  ]  ختتلف أنواع احليل املسقطة للزكاة ،79[

يف بعضها من شروط ، وقد خيتلف احلكم يف تلك احليل عند بعض الفقهاء ، ولكن الذي 
يظهر يل أن احليل املسقطة للزكاة وإن اختلفت أنواعها وطرقها إال أن حكمها املرتتب عليها 

لى مجيع تلك احليل من غري واحد ، وهو إما القبول أو الرفض ، ولذلك أجريت اخلالف ع
 تفريق . 

 . 1/454. غمز عيون البصائر 6/392]  الفتاوى اهلندية 80[
. شرح البهجة 5/453، اجملموع  2/190، روضة الطالبني 3/22] حلية العلماء 81[
2/165 . 
 . 3/32، اإلنصاف 3/336] الفروع 82[
 . 4/207]  احمللى 83[
:" من احملال الذي مل يأمر اهللا 4/207يف احمللى  ، قال ابن حزم 5/453]  اجملموع 84[

تعاىل به أن يزكي اإلنسان ماالً هو يف يد غريه ما مل حيل حوله عنده ، قال تعاىل :  َوال 
َها َوال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى  األنعام: من اآلية ، وقال  164َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليـْ

:" مل جتب الزكاة لئال يلزم إجياهبا يف مال مل حيل 154والنظائر  ص السيوطي يف األشباه 
 عليه احلول يف ملكه فتختل قاعدة الزكاة" . 

 . 4/137]  املغين 85[
 . 4/137]  املغين 86[
 . 196، 3/195]  إعالم املوقعني 87[



 . 6/119]  الفتاوى الكربى الفقهية 88[
 . 196، 3/195]  إعالم املوقعني 89[
 . 14/111]  عمدة القاري 90[
 . 6/119]  الفتاوى الكربى الفقهية 91[
، حاشية 2/322، مواهب اجلليل 2/142، املنتقى شرح املوطأ 1/363]  املدونة 92[

 . 1/476الدسوقي 
 . 3/363، الروض املربع 3/32، اإلنصاف 265، 2/264]  الفروع 93[
 . 2/264، الفروع 3/194قعني ، إعالم املو 6/119]  الفتاوى الكربى الفقهية 94[
 . 12/333]  فتح الباري 95[
 . 2/305]  املبدع 96[
 . 9/236]  تفسري القرطيب 97[
 .  20 -18]  سورة القلم اآليات : 98[
 . 2/305، املبدع 4/137]  املغين 99[
 . 22]  تقدم ختريج احلديث ص 100[
 . 22، 2/21]  طرح التثريب 101[
 1382رقم   2/526يف الزكاة باب ال جيمع بني متفرق ... ]  أخرجه البخاري 102[

 .  6555  6/2551ويف كتاب احليل باب يف الزكاة وأن ال يفرق بني جمتمع 
 . 2/142]  املنتقى شرح املوطأ 103[
 . 1/279]  املوافقات 104[
 . 231، 230]  قواعد ابن رجب ص 105[
 . 3/408]  الفروع 106[
 . 2/305، املبدع 1/284لكايف ، ا4/137]  املغين 107[
 . 5/453]  اجملموع 108[
 . 6/392]  الفتاوى اهلندية 109[
 . 4/137]  املغين 110[



 . 3/194]  إعالم املوقعني 111[
 . 2/68]  املنثور يف القواعد 112[
:" لو استبدل مال التجارة مبال التجارة 2/16]   قال الكاساين يف بدائع الصنائع 113[

ض ، قبل متام احلول ال يبطل حكم احلول ، سواء استبدل جبنسها ، أو خبالف وهي العرو 
جنسها ، بال خالف ; ألن وجوب الزكاة يف أموال التجارة يتعلق مبعىن املال، وهو املالية 

 والقيمة، فكان احلول منعقداً على املعىن ، وأنه قائم مل يفت باالستبدال" . 
:" وإمنا مثل ذلك مثل الورق ، يزكيها الرجل مث  1/261]  قال مالك يف املوطأ 114[

يشرتي هبا من رجل آخر عرضاً، وقد وجبت عليه يف عرضه ذلك إذا باعه الصدقة ، فيخرج 
الرجل اآلخر صدقتها هذا اليوم ، ويكون اآلخر قد صدقها من الغد" ، وانظر : املنتقى 

 . 2/159، شرح الزرقاين 2/134
:" ولو أقام هذا العرض يف يده ستة أشهر ، مث باعه  2/51م ]  قال الشافعي يف األ115[

بدراهم أو دنانري أقامت يف  يده ستة أشهر زكاه ، وكانت كدنانري أو دراهم أقامت يف يده 
ستة أشهر ; ألنه ال جيب يف العرض زكاة إال بشرائه على نّية التجارة ، فكان حكمه حكم 

، �اية احملتاج 6/17يده" وانظر : املهذب واجملموع الذهب والورق اليت حال عليها احلول يف 
3/106 . 
:" وكذلك إذا اشرتى عرضاً للتجارة بنصاب من  4/136]  قال ابن قدامة يف املغين 116[

األمثان , أو باع عرضاً بنصاب , مل ينقطع احلول ; ألن الزكاة جتب يف قيمة العروض , ال يف 
 . 2/508جنساً واحداً" . وانظر : الفروع  نفسها , والقيمة هي األمثان , فكانا

، الفروق 2/11، بدائع الصنائع 2/199]  انظر يف هذه املسائل وأدلتها : املبسوط 117[
،  2/506، الفروع 251، 4/250، املغين  6/6، املهذب واجملموع 1/77للكرابيسي 
 . 154/ 3اإلنصاف 

ذه اجلزئيات ال هتم القارئ كثرياً ، ]  املقصود بالبحث بيان حكم زكاة األراضي ، وه118[
 لذلك مجعتها هنا طلباً لالختصار ، وألن األدلة فيها متقاربة ، والنتيجة فيها واحدة . 

 . 13، 2/12، بدائع الصنائع 2/199]  املبسوط 119[
  3/182، التاج واإلكليل 372/  1]  املعونة 120[



 . 2/107، مغين احملتاج  6/6]  اجملموع 121[
 . 154/  3، اإلنصاف 4/250]  املغين 122[
، ومسلم 6/2454]  أخرجه البخاري يف بَاب إذا َحِنَث نَاِسًيا يف اْألَْميَاِن ... اخل 123[

 . 1/116يف بَاب َجتَاُوِز اللَِّه عن حديث النـَّْفِس َواْخلََواِطِر بِاْلَقْلِب إذا مل َتْسَتِقرَّ 
 . 2/11]  بدائع الصنائع 124[
 . 3/296احلاوي الكبري ]  125[
:" وأما كو�ا تصري 2/174]  قال زين الدين املنجي التنوخي يف املمتع شرح املقنع 126[

للتجارة مبجرد النّية على رواية ؛ فألن الرتبص بالسلع الرتفاع األسواق من صور التجارة وال 
 فعل فيه" . 

، 2/107احملتاج  ، مغين 75، 1/74، الفروق للكرابيسي 2/199]  املبسوط 127[
 . 4/251املغين 

 . 2/506، الفروع 4/257، املغين 6/6]  املهذب 128[
 . 2/379]  املبدع 129[
 . 1/382، أسىن املطالب 6/7، املهذب واجملموع 3/296]  احلاوي الكبري 130[
 . 6/7، املهذب واجملموع 3/296، احلاوي الكبري 17/130]  التمهيد 131[
:" وعنه : أن  3/154. قال يف اإلنصاف  2/506، الفروع 4/257]  املغين 132[

العرض يصري للتجارة مبجرد النّية، نقله صاحل , وابن إبراهيم , وابن منصور , واختاره أبو بكر 
, وابن أيب موسى , وابن عقيل , وصاحب الفائق , وجزم به يف التبصرة , والروضة , 

 واحملرر , والرعايتني , واحلاويني , والفائق" .  واملصنف يف العمدة , وأطلقهما يف املذهب ,
 . 14/171]  جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة 133[
 . 433، فتاوى أركان اإلسالم ص 6/91]  الشرح املمتع 134[
 . 11]  فتوى جامعة يف زكاة العقار ص 135[
 . 6، 5]  سبق خترج احلديث ص 136[
 .  2/506، الفروع  4/257]  املغين 137[
 . 91، 6/90]  الشرح املمتع 138[



 . 4/257، املغين 6/6]  املهذب واجملموع 139[
 . 6/6]  املهذب واجملموع 140[
 . 4/257]  املغين 141[
 . 4/257]  املغين 142[
]  وهذا خيرج ما لو نوى بيعها رغبة عنها أو للتخلص ال لقصد التجارة ، فإ�ا ال 143[

 . 6/91بيان معىن نّية التجارة ، وانظر : الشرح املمتع جتب فيها الزكاة ، كما تقدم يف 
]  سئل الشيخ ابن عثيمني : عن شخص اشرتى أرضاً ليسكنها وبعد مضي ثالث 144[

سنوات نواها للتجارة ، فهل فيما مضى زكاة ؟ فأجاب :" ال جتب الزكاة فيها ، أل�ا فيما 
يته االجتار والتكسب هبا فإنه مضى من السنوات إمنا أرادها للسكىن ، ولكن من حني ن

 . 433ينعقد احلول ، فإذا مت احلول بعد ذلك وجبت عليه الزكاة" . فتاوى أركان اإلسالم ص
:" أفىت البلقيين : بأن 1/382، قال يف أسىن املطالب  3/104]  �اية احملتاج 145[

رث قنيته" أ هـ ، حكم التجارة يستمر على ماهلا املوروث ، وال ينقطع حوله ما مل ينو الوا
 . 2/155وانظر : شرح البهجة 

 . 3/380]  لسان العرب 146[
 . 4/86]  لسان العرب 147[
 . 7/40، لسان العرب 1/101]  خمتار الصحاح 148[
 . 3/189، التاج واإلكليل 2/125]  املنتقى شرح املوطأ 149[
 . 2/125]  املنتقى شرح املوطأ 150[
 . 3/189، التاج واإلكليل 2/125]  املنتقى شرح املوطأ 151[
 . 2/198، شرح اخلرشي 3/189، التاج واإلكليل 2/125]  املنتقى شرح املوطأ 152[
 . 136، 135]  فتاوى مصطفى الزرقاء 153[
 .  1/335]  فقه الزكاة 154[
 . 2/125]  املنتقى شرح املوطأ 155[
 . 136، 135]  فتاوى مصطفى الزرقاء 156[
 . 2/125شرح املوطأ ]  املنتقى 157[



 .  64]  ينظر : ص 158[
 . 2/198]  اخلرشي 159[
 . 136، 135]  فتاوى مصطفى الزرقاء 160[
 . 136، 135، فتاوى مصطفى الزرقاء 1/335]  فقه الزكاة د/ القرضاوي 161[
 .  2588رقم  4/2001]  أخرجه مسلم يف باب استحباب العفو والتواضع 162[
 . 5/522، الديباج على مسلم  5/503مناوي ]  فيض القدير لل163[
، 2/198، شرح اخلرشي 3/189، التاج واإلكليل 2/125]  املنتقى شرح املوطأ 164[

 . 1/641، بلغة السالك 1/332الفواكه الدواين شرح رسالة أيب زيد القريواين 
 . 2/198]  شرح اخلرشي 165[
، اجملموع 291/  4اوي الكبري ، احل 20/ 2، بدائع الصنائع 190/ 2]  املبسوط 166[

 .  55/  2، الفروع 4/250، املغين 47/  6شرح املهذب 
 . 163، 14/162]  جمموع فتاوى ابن باز 167[
 . 225]  فتاوى أحكام الزكاة ص 168[
 . 6، 5]  تقدم ختريج احلديث ص 169[
هذا فهو ، وقال :" أما قول املالكية يف 163، 14/162]  جمموع فتاوى ابن باز 170[

 قول ضعيف خمالف لألدلة الشرعية". 
 ، 1/332]  الفواكه الدواين 171[
 . 1/475]  حاشية الدسوقي 172[
 ]  ينظر بعض ذلك يف حبث : زكاة املسامهات العقارية املتعثرة ، د القاسم . 173[
 . 3/189]  التاج واإلكليل 174[
ن أمجل ما وقفت عليه ما كتبه ]  كتب حول املسامهات املتعثرة عدة كتابات ، وم175[

هـ ، حبث منشور على الشبكة 16/3/1428د/يوسف بن أمحد القاسم يف تاريخ 
العنكبوتية يف موقع اإلسالم اليوم ، وفيه اإلحالة لكثري من املواقع املفيدة حول املوضوع ، 

سبقين  ولألمانة فقد أفدت من هذا البحث كثرياً يف خصوص هذه املسألة ، فجّل ما فيها قد



الباحث إليه ، إال أنين خالفته يف بعض التقسيمات من باب التبسيط للقارئ ، كما خالفته 
 يف بعض الرتجيحات القابلة لالجتهاد . 

]  أفاد هبذا د / أمحد اخلليل ، يف تعقيب له ، يف ندوة" زكاة األراضي واملسامهات 176[
 ية العاملية لالقتصاد والتمويل . العقارية املتعثرة" ، واليت نظمتها اهليئة اإلسالم

]  قال الكاساين :" تفسري مال الضمار : هو كل مال غري مقدور االنتفاع به مع 177[
 . 2/9قيام أصل امللك" . بدائع الصنائع 

 ]  يف هذه املسألة للعلماء ثالثة أقوال :178[
ذهب الشافعي ، وهو القول األول : لزوم الزكاة إذا قبضه ملا مضى , وهذا هو اجلديد يف م

رواية عن أمحد ؛ ألن ملكه عليه تام فلزمته زكاته ، كما لو ُنسي عند من أودعه أو كما لو 
 أسر أو حبس وحيل بينه وبني ماله .

القول الثاين : ال زكاة فيه . ومىت عاد صار كاملستفاد , يستقبل به حوالً . وهبذا قال أبو 
رواية عن أمحد ، وبه قال الظاهرية ; ألنه مال خرج  حنيفة , والشافعي يف قدمي قوليه، وهو

عن يده وتصرفه , وصار ممنوعاً منه , فلم يلزمه زكاته , كمال املكاتب . وعلى كال القولني 
 ال يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه .

القول الثالث : إذا قبضه زكاه حلول واحد ، وقال به مالك ؛ ألنه كان يف ابتداء احلول يف 
مث حصل بعد ذلك يف يده , فوجب أن ال تسقط الزكاة عن حول واحد . قال ابن يده , 

قدامة :" وليس هذا بصحيح ; ألن املانع من وجوب الزكاة إذا وجد يف بعض احلول , مينع ,  
 .4/272كنقص النصاب" . املغين 

، التاج 1/377، املدونة2/9، بدائع الصنائع 2/172راجع يف هذه املسألة : املبسوط 
، 3/22، اإلنصاف 2/324، الفروع 5/315، اجملموع 2/56، األم 3/147واإلكليل 

 . 4/209احمللى 
 . 4/209]  احمللى 179[
 .  30]  ينظر : ما تقدم ص 180[
 .  54]  راجع ص 181[
 ]  يف هذه املسألة ألهل العلم ثالثة أقوال :182[



غري مقدور على االنتفاع به . وهذا  القول األول : أنه ال زكاة فيه لعدم متام امللك ; ألنه
مذهب احلنفية, وهو قول قتادة وإسحاق , وأيب ثور , ورواية عن أمحد , وقول مقابل 

 لألظهر للشافعي ، وهو مذهب الظاهرية .
القول الثاين : أنه يزكيه إذا قبضه ملا مضى من السنني , وهو قول الثوري , وأيب عبيد ، ورواية 

 فعي هو األظهر . عن أمحد , وقول للشا
القول الثالث : أنه إن كان مما فيه الزكاة يزكيه إذا قبضه لعام واحد وإن أقام عند املدين أعواماً 

، وذهب إىل هذا القول مالك ، وهو قول عمر بن عبد العزيز , واحلسن ، والليث , 
 واألوزاعي .

اهب اجلليل ، مو 2/44، بدائع الصنائع 2/198راجع يف هذه املسألة : املبسوط 
، 5/507، اجملموع 8/149، و2/67، األم 3/169، التاج واإلكليل 313، 2/312

 . 4/222، احمللى 2/324، الفروع  4/270املغين 
 
  

      
  

    
       

  
  
  


