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 زكاة أسهم الشركات المعاصرة 

 د. عبد هللا الديرشوي، د. عبد هللا السماعيل، د. محمد الديرشوي

 كلمة شكر

يتقدم فريق البحث بخالص الشكر ووافر التقدير, لعمادة البحث العلمي 

وجهودهم المتواصلة في خدمة البحث بجامعة الملك فيصل على دعمهم الوافر, 

العلمي والذي كان له األثر الكبير في إعداد هذا البحث, سائلين المولى تعالى أن 

 يبارك في جهودهم, وأن يجعله في ميزان حسناتهم.

 المقدمة:

الحمد هلل رب العالمين, وأفضل الصالة وأتم التسليم على خير خلقه سيدنا ونبينا 

 أجمعين،،، وبعد محمد وعلى آله وصحبه

فإن الزكاة أحد أركان اإلسالم الخمسة, ومفخرة من مفاخره العظيمة, 

تتميز عن غيرها من األركان بتعدي نفعها المباشر إلى اآلخرين من أبناء 

المجتمع المسلم, وبتعلقها بالمال الذي هو عصب الحياة, ومن أهم ضروراتها, 

 ي, والتضامن األخوي.وبدورها الكبير في تحقيق التكافل االجتماع

ونظراً للتطور الهائل الذي شهده عصرنا في مجال العلوم التجريبية 

والتقنيات, وما نشأ عنها من ثورة في عالم االتصاالت والمواصالت حتى 

قرية صغيرة؛ فقد طرحت ألوان جديدة من ألوان  -كما يقال-أضحى العالم معه 

وفي مقدَِّمها ما عرف بالشركات االستثمارات, تمثلت في الشركات التجارية, 

 المساهمة, التي لقيت رواجاً عظيماً بين الناس, وإقباالً ال مثيل له. 

ويعود السر في ذلك إلى الخصائص والميزات الفريدة التي اتصفت بها 

هذه الشركات على نحو لم تتوافر في شركات أخرى, بل في أسلوب من أساليب 

شرائح المجتمع من المشاركة فيها مهما كانت  االستثمار من قبل, كتمكين مختلف

مدخرات أحدهم محدودة, وكتمكينهم من بيع حصصهم فيها في الوقت الذي 

 يرغبون, وللشخص الذي يحبون دون قيود أو شروط. 

ولما كانت هذه الشركات شركات أموال, وكان هللا جلَّ في عاله قد 

ط وشروط معينة, وجب على فرض في المال حقاً للفقراء والمساكين ... بضواب

مالكي هذه الشركات والقائمين على إدارتها التعرف على األحكام الشرعية 

المتعلقة بزكاة هذه األموال, ليتمكنوا من إيصال الحقوق إلى ذويها, وليبرؤوا 

 ذممهم أمام هللا سبحانه. 

                                                           
 .أساتذة الفقه وأصوله، في قسم الدراسات اإلسالمية، كلية اآلداب بجامعة الملك فيصل 
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ف بتلك األحكام الشرعية, ويقدم اإلجابة  على والبحث الذي بين أيدينا يَُعرِّ

كثير من االستفسارات المتعلقة بزكاتها, في ضوء نصوص كتاب هللا سبحانه, 

وسنة نبيه المصطفى عليه الصالة والسالم, واجتهادات أئمتنا الفقهاء رحمهم هللا 

تعالى. فإن أصبنا فمن هللا الفضل وله المنة, وإن أخطأنا فمنا ونستغفر هللا, 

لنا من جهد, وأن يدخره لنا ليوم ال ينفع ونسأله سبحانه أن ال يحرمنا أجر ما بذ

 فيه مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم, وهو حسبنا, وعليه وحده اتكالنا. 

     الدراسات السابقة: -
لسنا أول من يكتب في هذا الموضوع, بل سبقنا إليه علماء وباحثون أجالء 

 نخص بالذكر:

كاة( وقد نقل أقوال من الدكتور يوسف القرضاوي, في كتابه )فقه الز .7

 سبقه من العلماء ممن بحثوا كيفية إخراج زكاة األسهم, وناقشها. 

الدكتور الصديق محمد األمين الضرير, في بحث له بعنوان: زكاة  .2

األسهم في الشركات. مقدم لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته 

 هـ وقد نشر بمجلة المجمع.7041الرابعة عام 

 بن منيع, في بحث له بعنوان: زكاة أسهم الشركات الشيخ عبد هللا .3

الرئاسة  المساهمة. وقد نشر في مجلة البحوث اإلسالمية التي تصدر عن

, بمدينة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

 الرياض.

الدكتور وهبة الزحيلي, في بحث له بعنوان : زكاة األسهم في الشركات.  .0

هـ 7041لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته الرابعة عام وقد قدم 

 ونشر بمجلة المجمع.

الشيخ عبد هللا البسام, في بحث له بعنوان : زكاة األسهم في الشركات.  .5

هـ 7041وقد قدم لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته الرابعة عام 

 ونشر بمجلة المجمع.

ه بعنوان: التحقيق في زكاة أسهم الدكتور علي القره داغي, في بحث ل .6

الشركات. مقدم إلى ندوة زكاة األسهم والصناديق االستثمارية بمدينة 

هـ, وقد نُِشر ضمن أبحاث وأعمال الندوة, وقد توسع 7021الرياض عام 

 أكثر من غيره ممن كتب في الموضوع.

: الدكتور حسن عبد هللا األمين, وعنوان بحثه: )زكاة األسهم في الشركات .1

مناقشة بعض اآلراء الحديثة(. وهو من مطبوعات مركز البحوث 

 هـ.7070والتدريب بالبنك اإلسالمي للتنمية بجدة 
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باستثناء بحث –وقد اتصفت تلك الكتابات بالجدية والتعمق, إال أنها كانت 

تقتصر على تناول جانب محدود في الموضوع, وهو كيفية  -الشيخ القره داغي

ى هل ينظر إليها على أنها عروض التجارة فيؤخذ منها تزكية األسهم. بمعن

زكاتها, أم ينظر إليها بحسب طبيعة نشاط الشركة, ونية المساهم في اقتناء 

 أسهمها؟. 

وما يطمح إليه الباحثون هو أن يكون معالجتهم للموضوع أكثر عمقاً 

فيه, وتأصيالً وشموالً لجوانب الموضوع من خالل اإلفادة من معظم ما ُكتَِب 

 واإلضافة إليه بمشيئة هللا سبحانه.

 تساؤالت الدراسة:  -

تهدف الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت المتعلقة بزكاة األسهم ويمكن 

 إجمالها فيما يلي:

 هل تجب الزكاة في أسهم الشركات ؟. .7

 من المكلف بإخراج زكاة األسهم ؟ هل هو رب المال أم إدارة الشركة ؟ .2

هل تزكى بصفتها عروض تجارة, أم تزكى بحسب كيف تزكى األسهم ؟  .3

 مجال عملها من تجارة أو زراعة أو صناعة ... ؟

هل من فارق بين من ملك األسهم للمتاجرة بها, وبين من ملكها يريد  .0

 غلتها ؟

 كيف يتم تقويم األسهم ) بقيمتها السوقية أم االسمية أم الحقيقية( ؟ .5

ثيرة سيسعى الباحثون لإلجابة عنها هذه األسئلة وما يتفرع عنها من أسئلة ك

 في الصفحات القادمة.

 منهجية البحث: -

سيكون المنهج المتبع في البحث متمثالً في الدراسة الوصفية المقارنة للمذاهب 

 الفقهية المعتبرة وذلك من خالل: 

  عرض المسائل مفصلةً لدى المذاهب األربعة المتبوعة, مشفوعة بأدلتها

 دت بصفتها أساساً للحكم لدى أتباع كل مذهب.وتعليالتها التي اعتم

  توخي الدقة في نسبة اآلراء إلى أصحابها من خالل المصادر األصيلة

 والمعتمدة, مع مراعاة الترتيب الزمني في عرض أقوال المذاهب.

  المقابلة بين اآلراء, ومناقشتها بصورة موضوعية, للوصول إلى الراجح

صحيحة, واجتهادات أهل العلم في من تلك اآلراء في ضوء األدلة ال

فهمها وتوجيهها, مع مراعاة مقاصد التشريع وضوابطه في الترجيح 

 حيث لم يكن في المسألة نص. 
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  ,تخريج اآليات القرآنية, واألحاديث النبوية, واآلثار الواردة عن السلف

 مع بيان الحكم على الحديث واألثر من حيث القبول أو الرد ما أمكن.

 بحث: خطة ال   
سيتم تناول الموضوع من خالل ثالثة مباحث, يسبقها تمهيد, ويتلوها خاتمة, 

 على النحو اآلتي:

 المبحث التمهيدي: مقدمات عامة في الزكاة والشركات المعاصرة واألسهم.      

 وفيه مطلبان:             

كاة.  -  المطلب األول: تعريف عام بالزَّ

 كات المعاصرة وباألسهم.المطلب الثاني: تعريف عام بالشر -

 المبحث األول: حكم الزكاة في أسهم الشركات, وبيان المخاطَب بإخراجها.

 وفيه ثالثة مطالب: 

 المطلب األول: حكم الزكاة في أسهم الشركات. -

 المطلب الثاني: المخاطَب بإخراج زكاة أسهم الشركات. -

 المطلب الثالث: التكييف الفقهي إلخراج الّشركة للزكاة. -

 مبحث الثاني: كيفية إخراج زكاة األسهم.                               ال

 وفيه مطلبان:     

 المطلب األول: إخراُج الشركِة زكاتَها بنفِسها. -

 المطلب الثاني: إخراُج مالِك األسهم زكاتَها بنفسه. -

 المبحث الثالث: تقويم أسهم الشركات.                            

 طلبان:وفيه م    

 المطلب األول: تعريف التقويم وبيان حكمه شرعاً. -

 المطلب الثاني: كيفية التقويم واحتساب الزكاة. -

 الخاتمة: وتتضمن أبرز النتائج.

هذا ونسأل هللا سبحانه أن يجعل التوفيق حليفنا, وأن يجعله عمالً خالصاً لوجهه 

 الكريم, إنه موالنا. نعم المولى ونعم النصير.
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كاة  المطلب األول: تعريف عام بالزَّ

 ها.الفرع األول: تعريف الزكاة، والحكمة من مشروعيَّت

 تعريف الزكاة: –أوالً 

رع يزكو زكاًء الزكاة لغة:  .7 اسٌم بمعنى الزيادة والنماء، مشتقّة من زكا الزَّ

، إذا زاد، وكلُّ شيء يزاد، فهو يزكو بالمدِّ
7

 –.وُسّمَي المال المخرج زكااة 
ألنه يرجى باه زكااء الماال، وهاو زيادتاه ونمااؤه،  –وإن كان ينقص منه 

 البركة فيه.  بما يطرح هللا تعالى من

اَوالِِهم  َصاَدقَةً تُطَهِّاُرهُم   ادقة، قاال تعاالى:  ُخاذ  ِمان  أَم  ويقال لهاا أيضااً الصَّ

يِهم بِهَااا  ) ( سااورة التوبااة, قااال اإلمااام أبااو بكاار اباان العربااي 743َوتُااَزكِّ

ادق فااي  رحماه هللا فاي بياان وجاه تسامية الّزكاااة صادقة: نماأخوذ مان الصِّ

تقادنمساواة الفعل للقول واالع
2
. 

فاات بتعريفااات كثياارة مختلفااة فااي مبانيهااا, متحاادة فااي  وفييي الشييرع: .2 عرِّ

ر  مخصاااوص، مااان ماااال  معانيهاااا, نكتفاااي بواحاااد منهاااا, وهاااو: اسااام لقَاااد 

مخصوص، يجب صرفه ألصناف مخصوصة، بشرائط
3

    . 

كاة: -ثانياً   الِحكمة من مشروعية الزَّ
كاة على ِحَكم  كثيرة ، وس      نعرضها فيما يأتي على نحو يتفاق ينطوي تشريع الزَّ

 مع حجم البحث, ويساعد في تحقيق الغرض منه:

 اآلثار االقتصادية: -

للّزكاة دور كبير في تطوير االقتصاد وتقدُّمه، ويمكن بيان ذلك مان خاالل ماا      

 يلي:

دور الّزكاااة فااي تنشاايط االسااتثمار: الّزكاااة أساالوب عملااي فّعااال للحااد ماان  -أ

عن التداول؛ ذلك أن الاذي يكتناز الماال ويميال إلاى االكتناز وحبس المال 

غبة في إبقائه  -غالباً -االدِّخار إنما يدفعه إلى ذلك  حرصه على ماله، والرَّ

فه من الخساارة التاي قاد تاذهب بابعض مالاه، ولاوال  رة، وتخوَّ لساعة الُعس 

 ذلك لما وجدنا إنساناً يمسك ماله عن االستثمار من أجل نَمائه وتكثيره. 

                                                           
 . 7/747ء؛ تحرير ألفاظ التنبيه, النووي: القاموس المحيط, مادة: )زكي(, فصل اليا 7
 .  2/527أحكام القرآن البن العربي:  2
؛ تبيين الحقائق, الزيلعي: 351/ 7. وانظر أيضاً: الروض المربع, البهوتي: 7/361مغني المحتاج:  3

7/257  . 
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ر أن اإلسالم بتشريعه للزكاة تمكان مان تحجايم هاذا الانمط مان التفكيار غي

كااة التاي تتجادَّد فاي ماال  ف بشكل  كبير فاي مجتمعاه؛ ذلاك أن الزَّ والتّصرُّ

؛ وهذا يجعل ماله في تناقص مستمّر،  الغني تقتطع من ماله جزءاً كلَّ عام 

واقعااةٌ ال أي أن الخسااارة فااي المااال المكتنَااز ليساات متوقَّعااة فحسااب, باال 

محالة،  األمار الاذي يادفع صااحبه إلاى البحاث عان سابل تنميتاه؛ حتاى ال 

تااأتي عليااه الّزكاااة، وقااد نبَّااه إلااى ذلااك ساايدنا عماار رضااي هللا عنااه فقااال: 

ناتَّجروا في أموال اليتاامى ال تأكلهاا الزكااةن
7

، وال شاكَّ أن اإلنساان أشادُّ 

 ره.ِحرصاً على ماله من ِحرصه على مال اليتيم أو غي

ولهاااذا األمااار ثمااارات اقتصاااادية رائعاااة؛ فاااإن صااااحب الماااال إذ يساااعى 

السااتثمار مالااه ينشااي مشاااريع إنتاجيااة، فيضااطّر إلااى االسااتعانة باألياادي 

العاملة التي تسيِّر مشروعه، فيتحقَّاق بهاذا مكافحاة البطالاة. ثاّم إن هاؤالء 

قاّوة العمال يتقاضون أجاوراً علاى ماا يقوماون باه مان العمال، فيمتلكاون ال

الشِّرائية التي تساعدهم على طلب ما يحتاجون إليه هم وعاائالتهم، فيكثار 

لع االستهالكية والخدمات المختلفة .. وهاذا الطّلاب الفّعاال  الطلب على السِّ

يدفع أصاحاب اإلمكاناات إلاى فاتح معامال ومشااريع جديادة لتلبياة طلباات 

لَّااب أياادياً عاملااة هااؤالء، ولَجن ااي األرباااح.. وهااذه المشاااريع الجدياادة تتط

 جديدة.. وهكذا دواليك.

وال شك أن تدوير المال على هذا النحو يساهم فاي تحرياك عجلاة االقتصااد         

ه.  ونموِّ

فاااه االقتصااادي للمجتمااع: لمااا كاناات حاجااات  -ب دور الّزكاااة فااي تحقيااق الرَّ

األغنياء موفورة، وكان عندهم فائض من المال؛ فإنه يزداد عنادهم الميال 

يُّ إلى االدِّخار، ومعنى هذا أن كثياراً مان أماوالهم تكاون معطَّلاة عان الَحدّ 

االنتفاع بهاا، وحاين يقاوم األغنيااء بباذل شايء مان فضاول أماوالهم زكااةً 

إلاى  -الاذي تقال منفعتاه نسابياً لاديهم-للفقراء، فهم إنما يادفعون هاذا الماال 

انتفااع، إذ يباادر الفقير الذي يكون في أَمسِّ الحاجة إليه، وينتفع به أعظام 

حين يتسلَّمه إلى إنفاقه في حاجاته وحاجات أسارته وضاروراتهم، وباذلك 

تعظم فائدة هذا المال، ويكتسب قيمة كبيرة، وهذه طريقة في غاياة الاذَّكاء 

فاااه ال يتحقَّقااان بزيااادة المااال  ااعة والرَّ لتعظاايم منااافع المااال، ذلااك أنَّ السَّ

                                                           
الرزاق, باب ؛ مصنف عبد 511رقم  7/257موطأ مالك, باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها:  7

. وقد روي مرفوعاً وموقوفاً, وإسناد الموقوف صحيح 6114رقم  0/61صدقة مال اليتيم وااللتماس فيه: 

 .  2/751دون المرفوع. انظر: التلخيص الحبير: 
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ف فياه وتوجيهاه إلاى ماا  وكثرته من حيث الكّم فحسب، بل بحسان التصارُّ

 يعود بأعظم الفوائد، ويحقِّق أكبر المصالح.  

كييياة: - نجتااازن عااان االسترساااال فاااي بياااان اآلثاااار  اآلثيييار االاتماعيييية للزَّ

 االجتماعية اإليجابية الكثيرة للّزكاة، ببيان أثر واحد منها.

تفااوت أفاراده فاي من المعلوم أنه لم يخُل مجتمع إنساني على َمرِّ التاريخ من      

معايشهم بين أغنياء و فقراء .. ولقد كاان انقساام المجتمعاات إلاى هااتين الطبقتاين 

من أعظم أساباب االضاطرابات ونشاوب النزاعاات فاي المجتمعاات، ولام تتوقَّاف 

راع عن الدَّوران في يوم من األيام، فكم من مجتمعاات ثاارت فيهاا  رحى هذا الصِّ

عمااة األماان بساابب هااذا األماار .. لقااد نجاام عاان هااذا الفااتن وحاارم الناااس فيهااا ماان ن

راع فاي كثيار مان األحياان فاتن وثاورات عظيماة، جارت مان جّرائهاا سايول  الصِّ

الدِّماء، والثورة البلشفية نموذج لتلك الحاروب، التاي اتّقادت نارهاا واشاتّد أوارهاا 

بوقااود ماان األحقاااد، التااي انطااوت عليهااا قلااوب الفقااراء تجاااه األغنياااء، الااذين 

اسااتأثروا بااالثروات وتمتّعااوا بهااا وبااذخوا، وُحااِرَم الفقااراُء منهااا، وتركااوا للعااوز 

 والعدم.

ولقد حاول المصلحون والمفكرون والتربويّاون والفالسافة والحكمااء وعلمااء      

االجتماااع إيجاااد حاال  لهااذه المشااكلة المستعصااية، وعجاازوا عاان الخااروج ماان هااذا 

وجعلها حقّااً للفقاراء والمحتااجين فاي -لّزكاة المأزق، واستطاع اإلسالم بتشريعه ل

أن يحّل هذه المشكلة، بل استطاع أن يجعل من انقسام المجتمع إلى  -مال األغنياء

فئة األغنياء وفئة الفقراء عامالً لشيوع روح المحبة والتعاون والتالحم بين أفاراد 

العلمااااء فاااي نظااار الحكمااااء و-هااااتين الطبقتاااين .. فاااإذا الاااذي كاااان داء عضااااالً 

هااو بعينااه الاادَّواء والمصاال الااذي يقااي المجتمااع غائلااة كثياار ماان  -والمصاالحين

المخاطر. وبيان ذلاك: أن حرماان الفقاراء مان الماال، وتفاّرد األغنيااء باالتمتّع باه 

دونهم، هو الذي مأل قلوب الفقاراء حساداً وحقاداً علاى األغنيااء، وبتشاريع الّزكااة 

، دون أن يكاون للغناي فضال علاى الفقيار فاي أصبح الفقير شريكاً فاي ماال الغناي

ذلك؛ ألن هللا تعالى هو الذي جعال الّزكااة حقّااً للفقيار فاي ماال الغناي، فهاو تعاالى 

الذي أعطى الفقير وليس الغني، ولو منع األغنيااُء الفقاراَء مان هاذا الحاّق؛ انتازع 

منهم بالقّوة واإلكراه
7
 . 

                                                           
ليس معنى هذا أن يتولّى الفقير بنفسه انتزاع مال الّزكاة من الغني، فإن ذلك غير مشروع؛ لكونه يؤّدي إلى  7

دة كبيرة، ولكن على الّدولة مسؤولية هذا األمر؛ إذ االنتزاع القهري لمال الّزكاة من الممتنعين عن مفس

أدائه؛ إنما هو من صالحيات بل واجبات الّدولة، وإن استدعى األمر مقاتلة الممتنعين وقتلهم، كما فعل أبو 

 مع مانعي الّزكاة. بكر
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المسلم هو الذي يحمله على المباادرة  على أن الباعث اإليماني في نفس الغني     

إلى إخراج حّق الفقير بسخاوة نفس  وطياب خااطر؛ ذلاك أن اكتماال ديناه متوقِّاف 

علااى أداء هاااذه الّزكاااة لمساااتحقّيها .. وماان أجااال ذلااك فاااإن الغنااي يتفقّاااد الفقاااراء 

والمحتاجين في مجتمعه ويبحاث عانهم، حتاى إذا اهتادى إلاى معارفتهم ذهاب إلاى 

في بيته، حامالً معه حقّه من الّزكاة ليسلِّمه له، بعيداً عن أعين الناس  الواحد منهم

.. ويااذكر العلماااء اآلداب التااي ينبغااي لاادافع الّزكاااة أن يلتزمهااا حااين يقااوم بأدائهااا 

لمسااتحقّها .. وهااي تاادور حااول الحيلولااة دون أن تخاادي كرامااة الفقياار وتجاارح 

مشاعره
(7)

 –بين يدي تقديم المال للفقير بمقّدماة ، ومن هذه اآلداب أن الغني يمهِّد 
يالطفااه فيهااا ويشااعره ماان خاللهااا بأنااه هااو  -هااي تعبياار عاان شااعوره الّصااادق 

صاحب الفضل إذ يتكّرم بقبول هذا الماال، ذلاك أناه يسااعد بااذل هاذا الماال علاى 

إقامة ركن من أركان دينه، وما كان له أن يقيمه لوال مساعدة هاذا اآلخاذ، وشاتان 

قّدم مبلغاً من الماال لَمان يساتعين باه علاى شاؤون دنيااه، وباين َمان يعاين بين َمن ي

اآلخر على إقامة ركن من أركان ديناه؛ فيعيناه باذلك علاى حياازة رضاا رباه جالَّ 

 وعال!. ثمَّ إذا قدم المال للفقير جعل يده أسفل لتكون يد الفقير هي العليا !!.

قااد علااى الغنااي ؟.. ال شااّك أن تاارى. هاال يبقااى فااي قلااب هااذا الفقياار مكااان للح     

مشاعر الحب وإرادة الخير للغني هي التي ستحّل محّل مشاعر الحقد والحسد فاي 

 قلب هذا الفقير.

كاة، وشروط واوبها.  الفرع الثاني: ُحكُم الزَّ

كاة: -أوالً         ُحْكُم الزَّ

أجمعاات األّمااة فااي كافّااة عصااورها علااى أن الّزكاااة ركاان ماان أركااان اإلسااالم 

مساة، وعلاى أنهاا ماان أوكاد فرائضاه، بال ماان المعلاوم مان الاّدين بالضاارورة، الخ

يكفر َمان  ينكار وجوبهاا مان أصالها .. قاال اإلماام الناووي رحماه هللا : نفاإن كاان 

جاحداً لوجوبها فقد كفر، وقُتل بكفره كما يُقتل المرتاد؛ ألن وجاوب الزكااة معلاوم 

د كذب هللا وكاذب رساوله صالى من دين هللا تعالى ضرورة، فمن جحد وجوبها فق

هللا عليه وسلم؛ فحكم بكفره، وقد أجمعت األمة على ذلاك فاي مختلاف عصاورها؛ 

ر بها في كتاب هللا تعاالى وسانّة رساوله صالى  ريح المكرَّ لما تكّرر من األمر الصَّ

هللا عليه وسلمن
2
. 

كاة: -ثانياً    شروط واوب الزَّ
                                                           

الي في كتابه نإحياء علوم الّدينن بيان دقائق اآلداب الباطنة في من أبرز من فّصل هذه اآلداب اإلمام الغز 7

 .273/ 7الزكاة. انظر: إحياء علوم الدين: 
 .  5/211المجموع, للنووي:  2
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كاة في المال شروطٌ ِعدَّة،   منها في الُمَزكِّي، ومنها في المال الُمَزّكى:لوجوب الزَّ

 :وهما شرطان:  الشروط التي يجب توافرها في الُمَزكِّي 

اإلسااالم: فااال تجااب علااى غياار المساالم لكونهااا عبااادة والكااافر لاايس أهااالً لهااا.  -7

مُر باأداء عباداتاه أو فاروع األحكاام  والقاعدة: أنَّ َمن  لم يلتازم باإلساالم ال يُاؤ 

نيافي دار الدُّ 
7

   . 

التَّكليف ) البلوغ والعقل(: وهذا عند أبي حنيفة, دون سائر المذاهب حيث لم   -2

بّي والمجنون كاة في مال الصَّ يشترطوا ذلك, وأوجبوا الزَّ
2
. 

  :اة, شروط المال الذي تجب فيه الّزكاة كاة في المال شاروط خاصَّ لوجوب الزَّ

 هي:وشروط عاّمة. وسنكتفي هنا بذكر الشروط العامة، و

الملااك التااام: وهااو مااا اجتََمااَع فيااه الِملااُك والياادُ  -7
3

، فااال تجااب الزكاااة فااي المااال 

ه ن إذا كاان فاي ياد المارتهن؛ لعادم الياد.  المغصوب؛ لعدم الياد. وال علاى الارَّ

وال فااي األمااوال العاّمااة كااأموال الّدولااة، وال فااي المااال الموقااوف علااى جهااة 

لمدارس لَعَدم تََعيُّن المالكعاّمة، كالموقوف على الفقراء والمساجد وا
0
. 

ويتَّصل بهذه المسألة من كان عليه دين يستغرق ماله أو ينقصه عن النصاب, 

فال زكاة عليه عند جمهور الفقهاء؛ لكون ملكاه علاى مالاه لايس تاّمااً. وخاالف 

كااااة الشاااافعي فقاااال: إن الااادَّين ال يمناااع الزَّ
5

.  قاااال ابااان رشاااد:ن والسااابب فاااي 

فُهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في الماال للمسااكين؟ فمان اختالفِهم، اختال

رأى أنهاا حاق لهام، قااال ال زكااة فاي ماال ماان علياه الادين؛ ألن حاق صاااحب 

هو في الحقيقة مال صياحب اليدَّين الدين متقدم بالزمان على حق المساكين، و

، ومن قاال هاي عباادة، قاال تجاب علاى مان بياده ماال؛ ألن ال الذي المال بيده

ك هو شرط التكليف وعالمته المقتضية الوجوب على المكلاف، ساواء كاان ذل

عليااه دياان أم لاام يكاان، وأيضااا فإنااه قااد تعااارض هنالااك حقّااان، حااق  هلل وحااق  

                                                           
 . 3/5؛ اإلنصاف: 753-3/752؛ الحاوي الكبير: 61؛ القوانين الفقهية: 2/0بدائع الصنائع:  7
؛ المبدع: 5/216؛ المجموع: 61؛ القوانين الفقهية: 253 -7/225؛ تبيين الحقائق: 2/271البحر الرائق: 2

2/212  . 
؛ كشاف 5/340؛ المجموع: 2/215؛ مواهب الجليل: 7/712؛ الفتاوى الهندية: 2/271البحر الرائق: 3

كاة: 2/76؛ مطالب أولي النُّهى: 2/714القناع:   . 763-7/762؛ فقه الزَّ
 . 7/763؛ فقه الزكاة: 211-2/215؛ المبدع: 763-2/762البين: ؛ حاشية إعانة الط2/271البحر الرائق:  0
 .  2/715حاشية إعانة الطالبين: 5
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لآلدمي، وحّق هللا أحّق أن يقضى، واألشبه بَغَرض الشرع إسقاط الزكااة عان 

الِمديانن
7
 . 

كااون نامياااً حقيقااةً؛ كالّزيااادة النَّماااء: يُشااترط لوجااوب الّزكاااة فااي المااال أن ي -2

بالتّوالد والتّجارات، والتي تكاون نَمااًء بنفساها كاالحبوب والثِّماار، أو تقاديراً 

بأن يكون قابالً للنَّماء، كالمال الُمَعدِّ للنَّماء بالتجارة أو اإلسامة، فال زكاة في 

ر األمااوال التااي تُق تنااى لالسااتعمال، كاادواّب الّركااوب وأدوات الحرفااة و دو

السُّكنى وأثاث البيت، ألنها ليست نامية، ولقوله عليه الصالة والسالم: )ليس 

علااى المساالم فااي عبااده وال فرسااه صاادقة(
2

. قااال النااووي رحمااه هللا:ن هااذا 

الحااديث أصاال فااي أن أمااوال القُن يااة ال زكاااة فيهااا، وأنااه ال زكاااة فااي الخياال 

من السالف والخلاف، إال  والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافةً 

أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان ونفراً أوجباوا فاي الخيال إذا كانات 

أناثاً أو ذكوراً وإناثاً, في كل فرس ديناراً, وإن شااء قومهاا وأخارج عان كال 

مائتي درهم خمسة دراهم, وليس لهام حجاة فاي ذلاك, وهاذا الحاديث صاريح 

في الرد عليهمن
3
. 

ي الذهب والفضة والنقود؛ لكونها أمواالً نامية حكماً، واستثنى وتجب الّزكاة ف

مالك والليث والشافعي من ذلك حلي المرأة فقالوا ال زكاة فيهاا، وقاال الحنفياة 

فيها الزكاة
0
. 

بلوغ النصاب: أجمع العلماء على اشتراط النِّصاب لوجوب الّزكاة في الماال  -3

ر وَع والثِّمااار فلااام يشاااترط فيهاااا واسااتثنى أباااو حنيفاااة رحمااه هللا تعاااالى الااازُّ

النصاب، وأوجب الّزكاة في القليل والكثير منها
5
. 

ل -0 لقوله علياه الصاالة والساالم: )ال زكااة فاي ماال حتاى يحاول  :َحَوالن الَحو 

عليااه الحااول(
6

, واسااتثني الااّزرع والثمااار لقولااه تعااالى:  وآتااوا حقَّااه ياااوم 

 . 707حصاده  األنعام 

                                                           
؛ فقه الّزكاة 2/71؛ مطالب أولي النهى: 2/271. وانظر أيضاً: البحر الرائق: 7/711بداية المجتهد:  7

 .   7/712للقرضاوي: 
؛ صحيح مسلم، باب ال زكاة على 7310صحيح البخاري، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة, رقم  2

 . 112المسلم في عبده وفرسه، رقم 
 . 55/ 1شرح النووي على صحيح مسلم:  3
 . 7/713بداية المجتهد:  0
 . 7/710؛ فقه الزكاة: 2/51بدائع الصنائع:  5
نن أبي من حديث سيدنا علي رضي هللا عنه؛ س 7/701؛ المسند: 7/205الموطّأ, باب ماتجب فيه الزكاة:  6

. وإسناده جيد كما قال الزين العراقي في تخريجه ألحاديث إحياء 3/25؛ سنن الترمذي: 2/744داود: 

 .3/250؛ وصححه األلباني في إرواء الغليل: 7/241علوم الدين: 
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كاة، والقَْدر الوااب في كل مال.الفرع الثالث: األموال ا  لتي تجب فيها الزَّ
كاة في األموال التالية:   تجب الزَّ

بهيمااة األنعااام: وهااي اإلباال والبقاار والغاانم. ونصاااب اإلباال خمسااة وفيهااا  -7

شاة، والبقار ثالثاون وفيهاا تبياع )أكمال سانة وطعان فاي الثانياة(, والغانم 

أربعون وفيها شاة
7
. 

اااة )النقاااود(:  -2 ونصااااب الاااذهب عشااارون مثقااااالً )وتعاااادل الاااذهب والفضَّ

/ غرامااااً مااان الاااذهب 16( أو /20غ( مااان الاااَذهب الخاااالص )عياااار 15

غ(. والواجااب إخراجااه 515(. والفّضااة مائتااا درهاام )وتعااادل 27)عيااار

(%2.5فيهما ربع العشر, أي: )
2
. 

والنقود الورقية تزكى كالذهب والفضة، ونصابها يقدَّر بالّذهب، فإذا بلغ النقاد 

( وساايأتي %2.5يعااادل قيمااة نصاااب الااّذهب، ففيااه ربااع العشاار، أي: ) مااا

 تفصيله معنا.

روع والثِّماااار: ونصاااابها عناااد الجمهاااور مااان المالكياااة والشاااافعية  -3 الااازُّ

والحنابلاااة والصااااحبين مااان الحنفياااة خمساااة أوساااق فماااا فاااوق ويعاااادل 

كااغ(653)
3
ااالة والسااالم: )ال زكاااة فيمااا دون خمسااة   ؛ لقولااه عليااه الصَّ

ق(أوساا
 0

، وخااالف أبااو حنيفااة فأوجااب الزكاااة فااي كاالِّ مااا يخاارج ماان 

أنفقوا من طيِّباات ماا كسابتم ومّماا {األرض، واستدّل بعموم قوله تعالى: 

 .    261البقرة   }أخرجنا لكم من األرض

بح -0 اراء بقصاد الارِّ عروض التجارة: وهي ماا يَُعادُّ للبياع والشِّ
5

.  واألصال 

تعاالى:  ياا أيهاا الاذين آمناوا أنفقاوا مان في وجوب الزكااة فيهاا قاول هللا 

، وماا رواه سامرة بان جنادب رضاي هللا 261طيبات ماا كسابتم  البقارة 

                                                           
-2/710؛  كشاف القناع: 05/ 3؛ نهاية المحتاج: 2/251؛ التاج واإلكليل: 7/744الهداية شرح البداية: 7

715  . 
 .  7/374؛ الكافي: 6/0؛ المجموع: 7/711؛ بداية المجتهد: 3/24المبسوط:  2
؛ الفقه اإلسالمي 2/215؛ المغني: 2/233؛ روضة الطالبين: 7/713؛ بداية المجتهد: 2/51بدائع الصنائع:  3

 . 3/763وأدلته, وهبة الزحيلي: 
صحيح مسلم, كتاب الّزكاة، رقم ؛ 7073صحيح البخاري، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رقم  0

111. 
 .  2/231كشاف القناع:  5
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أن نخرج الصدقة مان -أي النبي صلى هللا عليه وسلم -عنه: نكان يأمرنا

الذي يعدُّ للبيعن
7

, وقوله صلى هللا عليه وسلم: )وفي البزِّ صدقته(
2
. 

ية فااي المشااهور ماان مااذهبهم إلااى أنّااه ال المعاادن: ذهااب المالكيااة والشااافع -5

زكاة في غير الّذهب والفّضة من المعادن، وذهب الحنفية إلى أّن الّزكااة 

ق  واجبة في المعادن الجامدة التي تذوب بالنار وتنطبع؛ أي القابلاة للطَّار 

ااحب، وذهااب الحنابلااة إلااى أّن الّزكاااة واجبااة فااي كاال مااا يخاارج ماان  والسَّ

واء أكانت جامدة أم سائلةاألرض من المعادن، س
(3)

. 

                                                           
 ( نفيه ضعفن.  264. قال الحافظ في الدراية )0/706؛ سنن البيهقي: 2/15سنن أبو داود:  7
 (: ن إسناده حسنن.  264. قال الحافظ في الدراية)0/701؛ السنن الكبرى للبيهقي: 2/744سنن الدارقطني:  2
 .7/372؛ الكافي البن قدامة: 6/65؛ المجموع: 7/016؛ الشرح الكبير للدردير: 2/332فتح القدير:  3
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 المطلب الثاني: تعريف عام بالشركات المعاصرة وباألسهم.

 الفرع األول: تعريف عام بالشركات المعاصرة.

 تنقسم الشركات إلى: شركات أموال, وشركات أشخاص: 

وتقوم على االعتبار المالي, دون النظر إلى شخص  شركات األموال: -أوالً 

 تتأثر بوفاة أحد الشركاء أو إفالسه أو إعساره. وتضم ثالثة الشريك. ومن ثم فال

 أنواع هي:

وهي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية شركة المساهمة:  -أ

القيمة، قابلة للتداول, وال يكون كل شريك فيها مسؤوالً إال بقدر حصته 

في رأس مالها, وال تسمى باسم أحد من الشركاء, بل باسم الغرض أو 

 شاط الذي تزاوله. الن

وهي شركة تشبه سابقتها من حيث انقسام  :التوصية باألسهمشركة  -ب

رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة, قابلة للتداول دون حاجة إلى موافقة 

لشركاء: سائر الشركاء، غير أنها تختلف عنها في وجود فريقين من ا

فريق الشركاء المتضامنين, ومسؤوليتهم عن ديون الشركة مطلقة, 

وعليهم عبء إدارتها. وفريق الشركاء المساهمين، ومسؤوليتهم عن 

 ديون الشركة في حدود ما يملكون من أسهمها, وال دخل لهم في إدارتها.

وتتكون من عدد محدود من الشركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة:  -ج

جوز تجاوزه, وال يجوز فيها االكتتاب العام, ويختلف العدد المسموح ال ي

به من بلد إلى آخر، ويقسم رأس مالها إلى حصص متساوية, وتكون 

مسؤولية الشريك محدودة بالحصة التي قدمها
7
. 

وتقوم على االعتبار الشخصي للشريك, وتتأثر به, شركات األشخاص:  -ثانياً 

 ر أو توفي. وتنقسم إلى: كما لو أفلس الشريك أو أعس

وتتألف من شخصين فأكثر يعملون معاً، ويكونون شركة التضامن:  -أ

 مسؤولين بصفة شخصية وبصورة متضامنة عن ديون الشركة. 

                                                           
. وهناك أنواع أخرى من الشركات 620, 675, 016, 013التنظيم القانوني للتجارة, هاني دويدار:  7

 كالقابضة والتابعة والتمويل, ولكنها ال تخرج عن هذه األنواع الثالثة في الجملة, ومن ثم أعرضنا عن

 ذكرها.  

http://ayadina.kenanaonline.com/posts/6774
http://ayadina.kenanaonline.com/posts/6774
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: وتتألف من فريقين: فئة الشركاء المفوضين, شركة التوصية البسيطة -ب

ويحق لهم وحدهم إدارة الشركة, كما يتحملون وحدهم المسؤولية عن 

ون الشركة والتزاماتها. وفئة الشركاء الموصين, ويكون منهم المال, دي

وال يحق لهم المشاركة في اإلدارة، ومسؤوليتهم ال تتعدى قدر حصصهم 

 من رأس المال.

وتتكون بين شخصين أو أكثر في مشروع مالي شركة المحاصة:  -ج

بنصيب معين من المال أو العمل، واقتسام ما ينتج عنه من ربح أو 

رة. كأن يشترك اثنان أو أكثر في شراء محصول موسم معين وبيعه خسا

وتقاسم الربح والخسارة. وتتميز عن غيرها من الشركات بأنها مستترة 

فليس لها شخصية معنوية وال اسم تجارى وال ذمة مالية
7
. 

ومدار بحثنا هذا على الشركة األولى من النوع األول. أي: شركة المساهمة 

ألنها األهم واألوسع انتشاراً في العالم, وما سواها من  خاصة دون غيرها؛

 شركات األموال متضَمن فيها, ويسري عليها األحكام الشرعية نفسها.

 الفرع الثاني: تعريف عام باألسهم

 أوالً: تعريف األسهم:

جمااُع َسااه م، ولااه معااان  ِعاادَّة فااي اللُّغااة، والمقصااود منهااا هنااا هااو األسييهم لغييةً: 

النصيب
2
. 

النصيب الذي يشترك به المساهم فاي الشاركة طالحاً:واص
3

. وعّرفاه مجماع الفقاه 

اإلسالمي الّدولي بأنه: نحّصة شائعة في موجودات الشركةن
0
 . 

ومآل التعريفين واحداً؛ ألن النصيب الذي يشترك به المسااهم فاي الشاركة, يعناي 

 شراءه لما يقابل ذلك من موجودات الشركة على سبيل الشيوع. 

محااااوالت القاااانونيين التفرياااق باااين األمااارين )أعناااي النصااايب والحصاااة  وأماااا

الشائعة(, واالعتراف باألول دون الثاني, فناشي عن ضرورات وأوضاع قانونية 

 تواجههم, ال شأن للشرع بها.

                                                           
 . 010, 014, 031, 031التنظيم القانوني للتجارة, هاني دويدار:  7
 القاموس المحيط، لسان العرب، القاموس المحيط, ماّدة )سهم(.   2
 .255الشركات التجارية, علي حسن يونس:  3
 (. 7/1)63مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد السابع، قرار رقم  0
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ويتمثل السهم في صك يعطى للمساهم, يكاون وسايلة لاه فاي إثباات حقوقاه فاي     

لصك بحيث يكون التنازل عنه تناازالً عان هاذه الشركة. وتندمج هذه الحقوق في ا

الحقوق
7
. 

ن ماان نااوع واحااد فقااط، كأعيااان  أو نقااود  أو منااافع ، وقااد تكااون  واألساهم قااد  تتكااوَّ

خليطاً منها جميعاً 
2
. 

 ثانياً: أنواع األسهم, وحكم التعامل بها.

 : لألسهم أنواٌع كثيرة باعتبارات مختلفة: أنواع األسهم -

 ة المقدمة من الشريك تنقسم إلى نقدية وعينية.فمن حيث طبيعة الحص -أ

ماان حيااث الشااكل تنقساام إلااى: أسااهم اساامية, تحماال اساام المساااهم وتثباات  -ب

ملكيتااه لااه. وأسااهم لحاملهااا فيعتباار هااو المالااك لهااا. وأسااهم ألماار: ويكتااب 

عليها اسم صااحبها، وتضااف عباارة نألمار أو إلذن ن وياتم تاداولها عان 

 ى الشركة.طريق التظهير دون الرجوع إل

وماان حيااث الحقااوق التااي تعطيهااا لصاااحبها تنقساام إلااى: أسااهم عاديااة,  -ج

ل المسااهمين حقوقًاا متسااوية. وأساهم ممتاازة,  تتساوى في قيمتهاا، وتخاوِّ

تختص بمزايا ال تتمتع بها األساهم العادياة، كحاق األولوياة فاي الحصاول 

أم  علااى األرباااح، أو اسااتيفاء فائاادة ساانوية ثابتااة سااواء ربحاات الشااركة

خسرت، أو أن يكون للساهم الممتااز أكثار مان صاوت واحاد فاي الجمعياة 

 العمومية.

وماان حيااث إرجاعهااا إلااى صاااحبها أو عاادم إرجاعهااا تنقساام إلااى قساامين:  -د

أسهم رأس المال, ال ترجع إال حين يتم تصفية الشركة. وهاذا هاو األصال 

ى المسااهم في األسهم. وأساهم التمتاع: وهاي التاي تُاَردُّ  قيمتهاا االسامية إلا

قباال التصاافية، وتساامى اسااتهالكاً لألسااهم. ويبقااى بعااد اسااتردادها مساااهماً 

متمتِّعاً مستحقاً لألرباح
3
 . 

: األصال فاي األساهم أنهاا جاائزة إال أن يكاون محلهااا حكيم التعاميل باألسيهم -

حراماً, أو أن تتضمن شروطاً من شأنها أن توقع في الربا, أو شروطاً تتناافى 

الشركة )كشـركة تتاجر بالخمور أو يشترط لصاحب األسهم مع مقتضى عقد 

فائدة سنوية ثابتة, أو يُعطى صاحب األسهم حق األولوياة فاي الحصاول علاى 

فاي  1/7/60األرباح(. وقد تضمن قارار مجلاس مجماع الفقاه اإلساالمي رقام 

                                                           
 .255ية, علي حسن يونس: الشركات التجار 7

 . 571التنظيم القانوني للتجارة, هاني دويدار:  2

 .   521 -522التنظيم القانوني للتجارة, هاني دويدار:  3
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 72-1دورة مؤتمره السابع المنعقد في جادة بالمملكاة العربياة الساعودية مان: 

هـ حكم التعامل باألسهم مفصالً, وفيما يلي أهم ما جااء فياه : 7072دة ذو القع

بمااا أن األصاال فااي المعااامالت  -اإلسااهام فااي الشااركات: أ -7نأوالً: األسااهم: 

الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشاروعة أمار جاائز. 

ال خااالف فااي حرمااة اإلسااهام فااي شااركات غرضااها األساسااي محاارم،  -ب

األصااال حرماااة  -مااال بالرباااا أو إنتااااج المحرماااات أو المتااااجرة بهاااا. جكالتعا

اإلسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، بالربا ونحوه، باالرغم مان أن 

السهم لحامله: بما أن المبيع فاي )الساهم  - 0أنشطتها األساسية مشروعة. ...  

هاي وثيقاة لحامله( هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شاهادة الساهم 

إلثبااات هااذا االسااتحقاق فااي الحصااة فااال مااانع شاارعاً ماان إصاادار أسااهم فااي 

محاال العقااد فااي بيااع السااهم: إن المحاال  - 5الشااركة بهااذه الطريقااة وتااداولها.  

المتعاقد عليه في بيع الساهم هاو الحصاة الشاائعة مان أصال الشاركة، وشاهادة 

الممتازة: ال يجوز  األسهم - 6السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة.  

إصاادار أسااهم ممتااازة لهااا خصااائص ماليااة تااؤدي إلااى ضاامان رأس المااال أو 

ضاامان قاادر ماان الااربح أو تقااديمها عنااد التصاافية، أو عنااد توزيااع األرباااح. 

ويجوز إعطاء بعض األسهم خصائص تتعلق باألمور اإلجرائية أو اإلدارياة.  

شراء السهم بقرض رباوي ال يجوز  -التعامل في األسهم بطرق ربوية: أ - 1

يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم، لماا فاي ذلاك مان المرابااة 

وتوثيقهااا بااالرهن وهمااا ماان األعمااال المحرمااة بااالنص علااى لعاان آكاال الربااا 

ال يجاوز أيضااً بياع ساهم ال يملكاه الباائع وإنماا  -وموكله وكاتبه وشااهديه. ب

لسهم في موعد التسليم؛ ألنه من بيع ماا ال يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه ا

يملك البائع، ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع باه بإيداعاه 

بفائدة للحصول على مقابل اإلقراض... ن
7
. 

 تنقسم قيم األسهم إلى أربعة أقسام:أنواع قيم األسهم: 

أساسها يتحادد  القيمة االسمية: وهي القيمة المحددة في الصك والتي على (7)

رأس مااال الشااركة عنااد إنشااائها. أي: القيمااة التااي دفعاات المتالكااه عنااد 

إنشااااء الشاااركة. بمعناااى: أن مجماااوع القااايم االسااامية تسااااوي رأس ماااال 

 الشركة عند إنشائها.

تَتُِب عناد تملكاه الساهم, عناد   (2) قيمة اإلصدار: وهي القيمة التي يدفعها المك 

تكااون هااذه القيمااة مساااوية للقيمااة  زيااادة رأس مااال الشااركة. واألصاال أن

                                                           
 .  761-1/761الفقه اإلسالمي وأدلته:  7
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االسمية. إال أن بعض الشاركات قاد تصادرها باأعلى مان قيمتهاا االسامية 

 رغبة منها في زيادة رأس مالها. 

القيمة الحقيقية: وهي نصيب السهم من صافي أصاول الشاركة بعاد حسام  (3)

ديونها, وفقاً لألسعار الجارية. وتزياد هاذه القيماة عان القيماة االسامية إذا 

 نت الشركة رابحة, وتقل إذا كانت خاسرة.كا

القيمة السوقية: وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق من خالل  (0)

تالقي العرض والطلب. وهذه القيمة قد تزيد على القيمة الحقيقية وقد 

تنقص بحسب الثقة بمكانتها والرغبة فيها
7
. 

                                                           
 .     524التنظيم القانوني للتجارة, هاني دويدار:  7
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 المبحث األول

 وبيان المخاطَب بإخرااهاحكم الزكاة في أسهم الشركات, 

 وفيه ثالثة مطالب:      

 المطلب األول: حكم الزكاة في أسهم الشركات. -

 المطلب الثاني: المخاطَب بإخراج زكاة األسهم. -

 المطلب الثالث: التكييف الفقهي إلخراج الّشركة للزكاة. -
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 المطلب األول: حكم الزكاة في أسهم الشركات.

صاطالحي معروفاة قبال عصارنا هاذا, بال هاي لم تكن األسهم بمعناهاا اال

من مستجدات العصر في المعامالت المالية, ومان ثامَّ فاال ذكار لهاا فاي مصاادرنا 

الفقهياااة القديماااة, ويقاااع مساااؤولية البحاااث فيهاااا للوقاااوف علاااى حقيقتهاااا, ومااادى 

ومنهااا تلااك األحكااام المتعلقااة -مشااروعية التعاماال بهااا, ومااا يتعلااق بهااا ماان أحكااام 

علاى عااتق البااحثين المعاصارين مان ذوي  -لتي هاي موضاوع بحثناابزكاتها, وا

 االختصاص. 

وإذا ما تجاوزنا الوقوف عند اسم األسهم, وصورتها الظاهرة المتمثلة في 

هذا النوع المساتحدث مان الشاركات, وتأملناا فاي حقيقتهاا وجوهرهاا, وجادناها ال 

ا أن الساهم ال يعادو تختلف كثيراً عن صورة الشركات المعروفة في فقهنا, ووجدن

أن يكون اساماً لحصاة  شاائعة  معلوماة  فاي رأس ماال تلاك الشاركة, وهاذه الحصاة 

تتجساااد فاااي نقاااود  أو عاااروض أو آالت أو خااادمات, مجتمعاااةً, أو منفاااردة حساااب 

 النشاط الذي تباشره الشركة.

والغرض الغالب من اقتناء هذه األسهم الحصول على الربح أو الغلة التي 

رها, أو االتجار بها ببيعها متى وجد مالكها أّن بيعهاا أنفاع لاه, وربماا ينتظر أن تد

 اجتمع له الغرضان معاً.

 حكم ما يقابله من ممتلكات الشركة. -بصفته ماالً -إذاً فالسهم في حقيقته ماٌل, وله 

فماان كااان ماان العلماااء يقااول بوجااوب الزكاااة فااي أمااوال التجااارة, أو فااي غلااة 

المعااّدة لإليجااار, أو الشااركات الخدميااة إذا تااوافرت فيهااا المصااانع, أو العقااارات 

وهاو إجمااع -شروط الوجوب من الملاك التاام, وبلاوغ النصااب, وحاوالن الحاول 

الصحابة ومن بعدهم على ماا نقلاه ابان المناذر وأباو عبياد والخطاابي وغيارهم
7
 - 

 فسيقول أيضاً بوجوب الزكاة في األسهم. 

باان حاازموماان شااّذ وخااالف كااداود الظاااهري وا
2

ولاام ياار فااي تلااك األمااوال 

زكاة, فسيخالف هنا أيضاً, ويقول بعادم الوجاوب, ال لكاون األساهم غيار ماال, بال 

 ألنه ال يرى الزكاة في مال التجارة وغلَّة المصانع وما شابهها.

هذه هي القاعدة في زكاة األسهم, ومهما بحثت فلن تعثر على مان شاذَّ عنهاا وقاال 

 بخالفها. 

 ي: المخاطَب بإخراج زكاة األسهمالمطلب الثان

                                                           
؛ شرح 6/04؛ المجموع: 2/335؛ المغني: 525ي عبيد: ؛ األموال ألب02نظر: اإلجماع البن المنذر:ا 7

 .  3/321؛ فتح الباري: 6/53السنة: 
 .  231, 5/241المحلى:  2
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تثباات القااوانين التجاريااة الحديثااة للشااركة المساااهمة وجااوداً مسااتقالً عاان 

وجااود مالكيهااا, وشخصااية منفصاالة عااان شخصااية الشااركاء, وقااد ُعِرفاات هاااذه 

الشخصية باسام الشخصاية االعتبارياة )أو المعنوياة(, وتتمتاع بذماة مالياة مساتقلة 

كاء, وأموالهاا ملاٌك لهاا وحادها, ال ملكااً شاائعاً بأصولها وخصومها عن ذمم الشار

 بين الشركاء. 

وأما صاحب السهم فله الحقُّ في الربح عند توزيعاه, ونصايٌب مان أماوال 

الشركة عند تصفيتها
7
. 

هااذا هااو تكييفهااا قانوناااً, فهاال يقبلااه فقهاؤنااا, ويُثبتااون لهااا ماان األحكااام مااا أثبتتااه 

اًء وأصالةً بصفتها مالكة للماال؟ أم يرفضاونه القوانين ويوجبون الزكاة عليها ابتد

 ويرون وجوب الزكاة على صاحب األسهم؟

 انقسم فقهاؤنا وباحثونا المعاصرون إلى فريقين:

: ياارى وجااوب الزكاااة علااى الشااركة المساااهمة بصاافتها شخصااية اعتباريااة األول

تهمالكااة للمااال, ولهااا ذمتهااا الماليااة المسااتقلة. وإليااه ذهااب الاادكتور شااوقي شااحا
2
 ,

والدكتور محمد عبد اللطيف فرفور
3

, والدكتور أحمد مجذوب أحمد
0

    . 

 

: يارى وجاوب الزكااة علااى المسااهمين؛ ألنهام الماالكون الحقيقياون للمااال. الثياني

وممن ذهب إلى هذا الشايخ عباد الارحمن عيساى
5

, والادكتور الصاديق الضارير
6
 ,

والدكتور وهبة الزحيلي
1

,والدكتور حسان األماين
(7)

لادكتور يوساف الشابيلي, وا
2
 ,

والدكتور حسين شحاته
3

, وآخرون
0
. 

                                                           
, نقالً عن الوجيز في القانون التجاري, 0/7/167زكاة األسهم في الشركات للضرير, مجلة المجمع:  7

سهم للدكتور علي القري, الندوة , مداخلة في مناقشة أبحاث زكاة األ713و712للدكتور مصطفى كمال: 

 . 766-7/765الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة: 
 .   771التطبيق المعاصر للزكاة:  2
 .0/7/125رسالة األدلة والبيانات على زكاة األسهم والسندات في الشركات, مجلة المجمع:  3
 .  757/ 7المعاصرة:  زكاة أسهم الشركات, بحوث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة 0
, نقالً عن كتابه المعامالت الحديثة وأحكامها: 0/7/164زكاة األسهم في الشركات, الضرير, مجلة المجمع:  5

 .  10و 13
؛ زكاة األسهم والسندات وأذونات الخزينة, 163-0/7/162زكاة األسهم في الشركات, مجلة المجمع:  6

 .   7/21اة المعاصرة: بحوث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزك
وفي  0/7/104كان موقف الدكتور وهبة الزحيلي غامضاً في بحثه )زكاة األسهم, مجلة المجمع:  1

( , فمرة كان يؤيد قول الشيخ الضرير بوجوب الزكاة على صاحب -0/7/157المناقشات, مجلة المجمع: 

زكاة على الشركة بصفتها شخصية األسهم, ومرة أخرى يؤيد الدكتور شوقي شحاته في القول بوجوب ال

هـ , وقال: ناتفق العلماء على أن الزكاة تجب على 7022اعتبارية, إال أنه حسم رأيه في بحثه األخير 
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وهناك رأٌي ثالٌث للدكتور علي القاره داغاي جماع فياه باين الارأيين الساابقين, ولام 

ناره لغياره. وخالصااته أن الزكااة غياار واجباة علاى الشخصااية االعتبارياة أصااالة 

الشاركة إن ومباشرة، ولكنها واجبة دون فصل بينها وبين المسااهمين, بمعناى أن 

لم تخرج الزكاة فإن ذمة األفراد تبقى مشغولة بها، ويكونون مطاالبين بإخراجهاا. 

وقد بنى رأيه هذا على أساس خطااب الوضاع، لكاون الشاركة غيار مكلفاة
5

. وفاي 

 رأينا أن هذا يتفق في مآله مع الرأي األخير الذي هو رأي جمهور المعاصرين.

 أدلة األقوال ومناقشتها: -

 األول:  أدلة الفريق -

استدل أصاحاب الارأي األول القاائلين بوجوبهاا علاى الشاركة ابتاداًء وأصاالة بماا 

 يلي:

الزكاة عبادة مالية, والمناط فيها هو المال, خالفاً للعبادات األخارى حياث  -7

المناااط فيهااا هااو التكليااف, وماان ثاام رأينااا جمهااور الفقهاااء يقولااون بعاادم 

سقوطها بموت رب المال, وبصحة الوصاية بهاا
6

, وبأخاذها مان صااحبها 

جبااراً إذا امتنااع عاان أدائهااا طواعيااة؛ ألنهااا حااق هللا فااي المااال
1

. كمااا أنهااا 

تجب في مال الصبي والمجنون مع أنهما ال يتمتعان بأهلية التكليف
1
 . 

                                                                                                                                                    
المالك وهو المساهم, ال على الشركة...ن انظر بحثه: زكاة األسهم والسندات وأذونات الخزينة, بحوث 

 .        7/10: الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة
 .  30زكاة األسهم في الشركات:  7
 .  751-751زكاة األسهم, أبحاث وأعمال ندوة زكاة األسهم والصناديق االستثمارية:  2
األحكام الفقهية واألسس المحاسبية لزكاة األسهم والسندات... الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة  3

 :7/772-773    . 
دكتور محمد سعيد رمضان البوطي, والدكتور بكر أبو زيد, والدكتور عبد السالم العبادي. انظر منهم ال 0

. وكذا الدكتور محمد الزحيلي, والدكتور عبد الرحمن 161-0/7/104مداخالتهم في مجلة المجمع: 

ضايا الزكاة األطرم. انظر: مداخالتهم في مناقشة أبحاث زكاة األسهم والسندات, الندوة الحادية عشرة لق

 .717، 7/765المعاصرة: 
. 774التحقيق في زكاة األسهم والشركات, أبحاث وأعمال ندوة زكاة األسهم والصناديق االستثمارية:  5

, نسب إلى الدكتور القره داغي 711ويشار هنا إلى أن الدكتور عبد هللا الغفيلي في كتابه نوازل الزكاة: 

لدى مراجعة ما أحال إليه, وهو مداخلته أثناء مناقشات أبحاث زكاة القول بوجوب الزكاة على الشركة, و

األسهم والسندات في الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة, تبين لي أنه لم يقل بذلك, وإنما طالب 

ثم  بالحسم في الموضوع وتبني رأي  واحد فيه, بدالً من القلق والتردد, ولم يتبن هو أي واحد  من الرأيين,

جاء في بحثه األخير, التحقيق في زكاة األسهم, وتبنى هذا الرأي الذي أشرنا إليه. التحقيق في زكاة األسهم 

 .     774, 741والشركات, أبحاث وأعمال ندوة زكاة األسهم: 
 وهو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود, والمشهور عن مالك أنها بمنزلة  6

 . 342-5/347؛ المجموع: 7/717الوصية. انظر: بداية المجتهد: 
 .347-5/344انظر: المجموع:   1
 .  215, 5/213المجموع:  1
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وإذا ثبااات أن الزكااااة تكلياااف متعلاااق بالماااال ال باااالمكلف, وجاااب القاااول 

بارياً مالكااً للماال, ولايس بوجوبها على الشركة ابتداًء بصفتها شخصاً اعت

على الشريك المساهم
7
 . 

قياس األسهم وماا تمثلاه مان أماوال علاى الماشاية فاي تاأثير الخلطاة علاى  -2

زكاتها, وجعلها كالمال الواحد للمالك الواحد إذا استجمعت شروطها، مان 

اتحاد المرعى ومكان الحلب والمبيت والفحل وهو مذهب الشاافعية, أخاذاً 

لوارد في الخلطة, وقياسااً علاى الماشاية. جااء فاي )مغناي بعموم الحديث ا

ض التجاارة  المحتاج( : نواألظهر تأثير ُخلطِة الثَّمر والزرع والنقد وَعار 

باشتراك  أو مجاورة  كما فِي الماشاية؛ لعماوم قولاه صالى هللا علياه وسالَّم: 

ق باااين مجتماااع  خشاااية الصااادقة( ق  وال يُفااارَّ )ال يُجماااع باااين ُمتَفااارِّ
2

ن , وأل

المقتضي لتأثير الخلطة في الماشية, هو خفة المؤنة، وذلك موجود هناا... 

وفاااي التجاااارة بشااارط أن ال يتمياااز  الااادكان والحاااارس ومكاااان الحفاااظ 

كخزانااة...؛ ألن المااالين يصاايران بااذلك كالمااال الواحااد، كمااا دلاات عليااه 

السنة في الماشيةن
3
 . 

إذ إن ذمتها المالية  وهذه الخلطة بشروطها متحققة في شركات المساهمة؛

واحدة, والخزينة واحدة, واإلدارة واحدة, فوجاب أن تكاون زكاتهاا واحادة 

بالنظر إلى المال, وليس إلى صاحبه
0
. 

إن المقصاد األهام مان تشاريع الزكااة: نساد خلاة الفقيار مان ماال األغنيااء  -3

شكراً هلل تعالى، وتطهيراً للمالن
5

. ومعلوم أن شركات المساهمة اليوم قاد 

بحت محور استقطاب للمدخرات وتجميع للثاروات. وإن إعفاءهاا مان أص

                                                           
؛ زكاة أسهم الشركات, أحمد مجذوب, الندوة الحادية عشرة 771التطبيق المعاصر للزكاة, شوقي شحاته:  7

 .  752-7/757لقضايا الزكاة المعاصرة: 
 6/2557ي, باب في الزكاة وأن ال يفرق بين مجتمع وال يجمع بين متفرق خشية الصدقة: صحيح البخار 2

 .  6555رقم 
. وقد وافقهم على ذلك مالك وأحمد رحمهما هللا في الماشية خاصة وفي القدر 070-0/073مغني المحتاج:  3

زكاة في نحو خمسين شاة إذا الواجب فيها زكاة فقط دون النصاب. والفرق بين القولين؛ أن الثاني ال يوجب 

كان أحدهما يملك ثالثين واآلخر عشرين, ألن ما لكل واحد منهما لم يبلغ نصاباً, والخلطة ال تؤثر في 

النصاب, بينما على قول الشافعي تجب فيها الزكاة؛ ألن المجموع بلغ النصاب, وهو المنظور إليه في حال 

لقدر الواجب زكاة, فعلى القولين معاً تؤثر فيه الخلطة, بمعنى أن الخلطة, ال ما يملكه كل واحد منهما. وأما ا

في المائة شاة واحدة حال الخلطة, مع أنها لو لم تكن وكان لكل واحد منهما خمسين رأساً, لكان الواجب 

 .7/712شاتين, على كل  شاةٌ. انظر: بداية المجتهد: 
هم الشركات, أحمد مجذوب, الندوة الحادية عشرة ؛ زكاة أس771التطبيق المعاصر للزكاة, شوقي شحاته:  0

 . 7/752لقضايا الزكاة المعاصرة: 
 .  5/215نقله النووي عن إمام الحرمين. انظر: المجموع:  5
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الزكاة, ومطالبة أفرادها المساهمين فيها بذلك بعد تملُِّكهم للنصاب تضييع 

لمصالح الفقراء, وهو ما ال ينبغي صادوره ممان يتصادر الفتاوى أو يقاوم 

بصياغة التشريعات ماا وجاد إلاى ذلاك سابيالً, حتاى ولاو تطلاب ذلاك مناه 

ذ بقول  ضعيف  األخ
7
 . 

إن الشااركة وإن لاام تكاان مخاطبااة بالزكاااة لعاادم تكليفهااا شاارعاً، إال أنهااا  -0

مطالبااة بالوكالااة أو بالنياباااة اإللزاميااة عاان المالاااك، باادليل أن المالاااك ال 

يستطيع أخذ سهمه المملوك له شرعاً, وسحبه من الشركة التي تنوب عنه 

ر سنوات مثالً في المتاجرة به قبل وقت محدد ومتفق عليه كعش
2
 . 

إذا كان فقهاؤنا المعاصرون قد قبلوا بمبدأ الشخصاية االعتبارياة, ورتباوا  -5

عليها الحقوق وااللتزاماات, بادءاً ببيات الماال والمساجد, وانتهااًء باالوقف 

والشركة, فإن عليهم اختيار ما يتناسق مع ذلك من أحكام أقرتهاا القاوانين 

 كاانوا مفترضاين لشايء نظاري ال التجارية الحديثة, وعادم تجزئتهاا, وإال

وجود له حقيقةً 
3

  . 

إن األسااهم تااذوب فااي الشااركة, وال يكااون لصاااحبها ساالطان عليهااا إال إذا  -6

استرجعها لملكيته الخاصة, وأخرجها عن مال الشركة إلى ملكه الخاص, 

ولذلك فإن الزكاة تكون على الشركة ما دامت قائمة
4
. 

 أدلة الفريق الثاني: -

 الثاني لوجوب الزكاة على المساهم دون الشركة بما يلي:استدل الفريق 

ال خالف في وجوب الزكاة وكونها ركناً من أركاان اإلساالم, والقاول  -7

بوجوبهااا علااى الشااركة باعتبارهااا شخصاايةً اعتباريااةً، غياار مقبااول 

شرعاً؛ ألن الوجوب حكم شارعي تكليفاي, والحكام الشارعي التكليفاي 

ال المكلفاين اقتضااًء أو تخيياراً يعني: خطاب هللا المتعلق بأفعا
5

. وهاذا 

الخطاااب ال يتجااه إال للمكلفااين )البااالغين العقااالء(
6

. فااإذا قلنااا: واجااب, 

كااان ذلااك يعنااي شاارعاً: مااا يثاااب فاعلااه ويعاقااب تاركااه.
1
وهااو مااا ال  

يتصااور وقوعااه فااي حااق الشااركة أو الشخصااية االعتباريااة عامااة, 

                                                           
 . 753-7/752أحمد مجذوب, مرجع سابق:  7
 .  125/ 0/7الفرفور, مرجع سابق :   2
 . 7/766؛ القري, مرجع سابق: 7/753أحمد مجذوب, مرجع سابق:  3
 .   125/ 0/7الفرفور, مرجع سابق :   0
 . 7/74تيسير التحرير, أمير بادشاه:  5
 .   200-2/203؛ تيسير التحرير: 7/011شرح الكوكب المنير:  6
 .   31التبصرة للشيرازي:  1
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العقلاي الاذي يمكان أن ومخاطبتها باه. وهاو غيار اإللازام أو الوجاوب 

يتجه لها. وعليه فإن المخاطَب بالزكاة هاو الشاخص الحقيقاي المكلاف 

ال غيره.
7
 

إن المالك الحقيقي لألسهم هاو صااحبها وليسات الشاركة, بال الشاركة  -2

ذاتها مملوكة لهم، وإن أي تصارف فاي الماال مان قبال القاائمين علاى 

لاى تفاويض مان يجب أن يستند إ -بما في ذلك إخراج الزكاة–الشركة 

الماااالكين, أو إلاااى الشاااروط المبيناااة فاااي قاااانون الشاااركة ونظامهاااا 

األساسي, أو إلى قرار من الجمعية العمومية، أو إلى قانون في الدولة 

يلزم الشركات بذلك
2

، وإال كانوا معتدين في تصارفهم ذاك, متبارعين 

فاارض الزكاااة عاان  بمااا أخرجااوه, ضااامنين لااه. كمااا أنهااا لاان تسااقط

؛ ألنهااا عبااادة تفتقاار إلااى النيااة, والمطالااب بهااا هااو اإلنسااان المااالكين

المكلااف, ولاام تكاان ههنااا نيااة ماان المالااك, وال تفااويض شاارعي منااه 

للقائمين على الشركة.
3
  

أضاف بعض الباحثين تعليالً آخر للمنع من األخذ بقول الفريق األول  -3

مفاده: أن القول بوجاوب زكااة األساهم علاى الشاركة أصاالة، باعتباار 

أن الشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية المساهمين، قاد 

ياؤدي إلاى عادم إخاراج زكااة األسااهم, ومان ثام كاان مان غيار الجااائز 

الفتوى به فاي ظال أوضااعنا الحاضارة, ويمكان أن يكاون مقباوالً فاي 

دولة تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية، وتوجب نظمها أخذ الزكااة مان 

أموال الشركات.
0

 

نااى الشَّخصااية االعتباريااة يتجلَّااى أوضااح مااا يكااون فااي كيااان إن مع -0

الدَّولااة، نظااراً إلااى أن االعتبااارات الدَّاعيااة إلااى اإلقاارار بالشخصااية 

االعتبارية تتجلَّى فيهاا أكثار مان أي كياان  آخار، وماع ذلاك فقاد أجماع 

                                                           
-0/7/131مداخلة الشيخ المختار السالمي في مناقشة أبحاث زكاة األسهم في الشركات, مجلة المجمع:  7

؛ مداخلة الدكتور سامي 7/767؛ وكذا مداخلته في زكاة األسهم والسندات, الندوة الحادية عشرة: 131

؛ مداخلة الشيخ محمد 102-0/7/107حمود في مناقشة أبحاث زكاة األسهم في الشركات, مجلة المجمع: 

 .  101-0/7/101سالم عبد الودود في مناقشة أبحاث زكاة األسهم في الشركات, مجلة المجمع: 
؛ زكاة األسهم والسندات له أيضا, الندوة 163-0/7/162زكاة األسهم في الشركات للضرير, مجلة المجمع:  2

 . 7/21الحادية عشرة: 
؛ مداخلة الدكتور الزحيلي في مناقشة أبحاث زكاة األسهم 2/351؛ مواهب الجليل: 316-5/315المجموع:  3

   .157-0/7/154في الشركات, مجلة المجمع: 
؛ زكاة األسهم والسندات, الندوة الحادية 163-0/7/162زكاة األسهم في الشركات, الضرير, مجلة المجمع:  0

 . 7/21عشرة: 
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اه إلاى  الفقهاء على أّن مال الدَّولة ال زكاة فيه، ولو كان الوجوب يتوجَّ

ة االعتبارية المنفصلة عّمن تمثِّلهم من األشخاص الحقيقيين؛ الشخصي

إذن لوجبت الّزكاة فاي ماال الدَّولاة، ومعناى هاذا أن وجاوب الّزكااة ال 

يتعلَّق بالشَّخصيَّة االعتبارية
7
. 

ال وجود حقيقياً للشخصية االعتبارية, بل اقتضتها ظاروف اقتصاادية  -5

: أن الشاااركات واجتماعياااة, وأوضااااع وضااارورات قانونياااة. وذلاااك

الحديثة تقوم على التالقي الواسع بين عدد كبيار مان الشاركاء ال يكااد 

يعرف الواحد منهم اآلخر، وهاؤالء الشاركاء يتباّدلون باساتمرار دون 

علم بعضهم بابعض, فكاان ال باد مان قياام هيكال باارز  يمثال الشاركاء 

ل المساؤوليات واكتسااب الحقاوق. وهاذا الهيكال  وينوب عنهم في تحمُّ

هو المعني بالشَّخصيَّة االعتبارية
2

, وهذا ال شأن له بالزكااة التاي هاي 

عبادة يتقارب بهاا المسالم إلاى رباه سابحانه وتعاالى, ولايس هنااك مان 

 حاجة إلقحام الزكاة فيها. 

 مناقشة األدلة والترايح: -

 مناقشة أدلة الفريق األول: -
ماليااة, وأن نااوقا الاادليل األول, بأنااه ال خااالف فااي أن الزكاااة عبااادة  -7

المناط فيها المال, ولكن على من تجب؟ ومن الاذي اتجاه إلياه خطااب 

الشرع؟ إن خطاب الشرع ال يتجه إال للمكلفين, وهم العقالء الباالغون 

حصراً, ومهما جلت بنظرك في نصوص الشرع أو كالم الفقهااء فلان 

تعثر على نص  واحد اتجه فيه الخطاب إلى المسجد أو الوقف أو بيت 

أمراً كان أم نهيااً أم –ال بـ )إفعل كذا, أو ال تفعل كذا(! ألنه تكليف الم

وتكليااف ماان ال عقال لااه وال فهاام محاال -إباحاة
3

. وأمااا مسااألة وجااوب 

كما هو مذهب جمهور الفقهاء عدا –الزكاة في مال الصبي والمجنون 

فلهااا جانبااان: أولهمااا: خطاااب الوضااع, ويفيااد بااأن فااي مالااه  -الحنفيااة

خرين, كما فاي ضامان ماا أتلفاه, أو وجاوب نفقاة مان تلزماه حقوقاً لآل

نفقته شرعاً, فهذا ال يشترط له التكليف؛ ألنه من قبيل رباط المساببات 

بأسبابها. وثانيهما: خطاب التكليف, وهذا ال يصاح أن يتجاه إلاى غيار 

المكلف؛ ألنه لن يعقلاه, وسايكون عبثااً, والشارع منازه عناه, ومان ثامَّ 

                                                           
كاة بها: الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي:  7  .  76الشخصية االعتبارية. أهليتها.. وحكم تعلُّق الزَّ
 . 71المرجع السابق:  2
 .   200-2/203؛ تيسير التحرير: 7/101شرح الكوكب المنير:  3
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ين علاى أن الخطااب باإخراج الزكااة متجاه إلاى ولاي كان الفقهاء متفق

الصابي أو المجنااون, وأنااه إذا تقااعس عاان أدائهااا لغيار ساابب شاارعي 

كان آثماً, ووجب على الصابي إذا بلاغ, والمجناون إذا أفااق إخراجهاا؛ 

ألنهااا حااق مااالي باااق فااي ذمتااه. يقااول أبااو المظفاار الساامعاني: نوأمااا 

ما؛ ألن التكلياف مان قِبال هللا  الصبيان فال تكليف عليهم في فعل شيء  

تعااالى, وهللا تعااالى وضااع عاانهم طلااب األفعااال, ولاام يااوقعهم فااي هااذه 

الكلفة مرحمةً من قِبل هللا تعالى ونظراً لهم. فأما الحقاوق المالياة التاي 

, وال إيقاع لهم في كلفة  ومشقة , إنما  تجب عليهم؛ فليس فيها إلزاُم فعل 

ولهاام ذماام صااحيحة. وأمااا فعااُل األداء  اإليجاااب علاايهم يالقااي ذممهاام,

الذي هو كلفةٌ ومشاقةٌ فهاو متوجاه علاى األوليااء ال علاى الصابيانن.
7
 

ويقااول اإلساانوي: نال يشااترط التكليااف فااي خطاااب الوضااع كجعاال 

للضمان ونحو ذلك ولهذا تجب الزكاة في مال الصبي  اإلتالف موجباً 

والمجنون والضمان بفعلهما وفعل الساهي والبهيمةن.
2
  

نوقا دليلهم الثااني باأن كاون الخلطاة تَُصايُِّر الماالين كماال  واحاد, ال  -2

يعنااي أن التكليااف قااد انتفااى عاان الشااخص, باال التكليااف باااق عليااه, 

والخطاااب متجااه إليااه, ولاام يقاال أحااد بخالفااه. ثاام إن قياااس الشااركات 

المساااهمة علااى الوقااف أو علااى بياات المااال قياااس مااع الفااارق, ألن 

والمساجد لايس لاه مالاك معاين بخاالف الشاركات  الوقف وبيات الماال

فإن لها مالكين معاروفين, ومان ثام كانات الزكااة واجباة علايهم
3

. جااء 

في فاتح المعاين: ن ال تجاب الزكااة فاي ماال بيات الماال, وال فاي رياع 

موقاااوف مااان نخااال أو أرض علاااى جهاااة عاماااة كاااالفقراء والفقهااااء 

والمساجد لعدم تعين المالكن 
0
. 

شركات المساهمة من الزكااة ومطالباة أفرادهاا تضاييع قولهم: )إعفاء  -3

لمصااالح الفقااراء(. يجاااب عنااه: بااأن العكااس قااد يكااون هااو الصااحيح, 

وذلك ألن كثيراً من تلك الشركات موجودة في بالد غيار إساالمية, أو 

يديرها أناس غيار مسالمين, أو أنااس مسالمون ولكانهم غيار ملتازمين 

ليساوا حريصاين علاى تطبيقهاا, بأحكام دينهم على الوجه المطلاوب, و

                                                           
 .  271-7/271قواطع األدلة:  7
 .  11 -11؛ الوجيز في أصول الفقه, زيدان: 701-7/703. وانظر أيضاً: فقه الزكاة: 776التمهيد:  2
 .     7/765عبد الرحمن األطرم, مداخلة في مناقشات أبحاث زكاة األسهم والسندات, الندوة الحادية عشرة:  3
 .  2/762ح المعين بهاما إعانة الطالبين: فت 0
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وإن إعفاء المساهمين مان الزكااة, ورميهاا علاى عااتق القاائمين علاى 

نعام؛ قاد يكاون هاذا  ..الشركة قاد ياؤدي إلاى تضاييع مصاالح الفقاراء!

القااول مقبااوالً لااو كاناات الدولااة تتااولى مهمااة جبايااة الزكاااة, وتلااازم 

 الشركات بها.

اة لعادم تكليفهاا شارعاً، إال قولهم: )الشركة وإن لم تكن مخاطبة بالزكا -0

أنها مطالبة بالوكالة أو بالنيابة اإللزامية عن المالك( يجاب عناه: باأن 

آخاار القااول يناااقض أولااه! وذلااك أنااه فااي أولااه أقاار بااأن الشااركة غياار 

مخاطبااة بالزكاااة لعاادم تكليفهااا شاارعاً. وفااي آخااره قااال: بأنهااا مطالبااة 

ونقااول هنااا: إذا لاام تكاان  بالوكالااة أو بالنيابااة اإللزاميااة عاان المالااك!

ملزمااة شاارعاً وال مطالبااة, إذاً فماان الااذي يلزمهااا!؟ إن االتفاااق علااى 

التوكيل والنيابة ال يسمى إلزاماً بل هو اتفااق! وهاو خاارج عان محال 

النااازاع. وكاااذلك ماااا ذكاااروه مااان أن المالاااك ال يساااتطيع أخاااذ ساااهمه 

تااجرة المملوك له شرعاً, وسحبه من الشركة التاي تناوب عناه فاي الم

: باأن هاذا أيضااً مرجعاه إلاى  به قبال وقات محادد ومتفاق علياه... يُاَردُّ

 االتفاق بين األطراف, وأنه خارج عن محل النزاع.

قولهم: )بأننا إذا قبلنا بمبدأ الشخصية االعتبارية, فيجاب قبولاه بجمياع  -5

أحكامه( يجاب عنه: بأن هذا التالزم مرفوض, وال نسلِّم به! بال نقبال 

ما يتفاق ماع شارعنا, ونارفض ماا يتناافى معاه. والتناساق  من أحكامها

المطلاااوب هاااو التناساااق باااين قواعاااد ونصاااوص شااارعنا مااان جهاااة 

واجتهاداتنااا الفقهيااة المعاصاارة ماان جهااة أخاارى, ولاايس بااين أحكااام 

قوانينهم التجارية واجتهاداتنا بحيث نخضع شرعنا لها. ثام إن قياساهم 

يساالَّم؛ ألن هااذه ليساات  للشااركة علااى بياات المااال والمسااجد والوقااف ال

 مملوكة لمعينين, والشركة مملوكة لمعينين فافترقا. 

قاااولهم: )األساااهم تاااذوب فاااي الشاااركة, وال يكاااون لصااااحبها سااالطان  -6

عليها...( يجاب عنه: بأن المساهمين يملكون حصة من الشاركة, وإن 

لاام يملكااوا حصااة ماان موجوداتهااا فااي العاارف القااانوني كمااا يقولااون, 

ي يملكهااا المساااهم ذات قيمااة, تباااع وتشااترى فااي وهااذه الحصااة التاا

األسااواق, وماان ثاام كااان زكاتهااا عليااه, إال أن يطلااب هااو ماان الشااركة 

إخراجها نيابة عنه؛ ألنه الذي يحملهاا
7

. ثام إناه ال تاالزم باين مساألتي 

إثبات الملكية للشركة ومطالبتها بالزكاة, بل هماا مساألتان منفصالتان, 

                                                           
 .7/766القري, مداخلة في مناقشة أبحاث زكاة األسهم والسندات, الندوة الحادية عشرة:  7
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الماال يملكاان, وماع ذلاك فاال زكااة فاي فالوقف يملك, والمسجد وبيت 

ممتلكاتها, وعلياه فاإن المنظاور إلياه فاي زكااة األساهم لايس ممتلكاات 

الشااركة, ألنهااا ليساات زكاااة الشااركات المساااهمة, باال زكاااة األسااهم 

والحصص التي يمتلكها المساهمون.
7
   

 مناقشة أدلة الفريق الثاني :  -
مارت فاي ذكار أدلاة الفرياق  معظم مناقشات أدلاة هاذا الفرياق والجاواب عنهاا -

 األول ومناقشاته, ومن ثم فال داعي لتكرارها.

يبقااى قااول بعااض أعضاااء هااذا الفريااق: )إيجاااب الزكاااة علااى الشااركة أصااالة  -

: بأنااه غياار ويييرديمكاان أن يكااون مقبااوالً فااي دولااة تطبااق أحكااام الشااريعة(!. 

باداً, ألن مقبول لما أوردناه من أن الشركة ال يمكن أن تكون مخاطباة أصاالة أ

أحكام الشرع التكليفية ال تتجه إال إلى المكلفين
2

, ومن ثم كان ال بد من النياباة 

 أو التوكيل في إخراج الزكاة. 

 الترايح:

من خالل عرض أدلة الفريقين ومناقشتها يتبين بجالء ترجيح القول الثاني القائال 

هاا عباادة تفتقار بوجوب الزكاة على صاحب األسهم أصالة؛ ألنه المالاك لهاا, وألن

إلااى النيااة لتتميااز عاان صاادقات التطااوع. وجميااع النصااوص التااي تااأمر بااإخراج 

الزكاااة, أو تخباار بفرضاايتها ماان القاارآن الكااريم أو الساانة المطهاارة إنمااا تخاطااب 

المكلفااين, ولكاان يجااوز لصاااحب األسااهم أن يوكاال إدارة الشااركة بإخراجهااا عنااه. 

ة مؤتمره الرابع, حيث جااء فاي القارار وهذا ما انتهى إليه المجمع الفقهي في دور

 بشأن زكاة األسهم في الشركات ما يلي:  0/41/11( د 3رقم )

ن إنَّ مجلااس مجمااع الفقااه اإلسااالمي... بعااد اطالعااه علااى البحااوث الااواردة إلااى 

: تجاب زكااة  أوالً المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات قرر ما يلاي: 

رة الشااركة نيابااة عاانهم إذا نااص نظامهااا األسااهم علااى أصااحابها, وتخرجهااا إدا

األساسي على ذلك, أو صدر به قرار من الجمعية العمومية, أو كان قانون الدولاة 

يلازم الشااركات بااإخراج الزكااة, أو حصاال تفااويض مان صاااحب األسااهم إلخااراج 

إدارة الشركة زكاة أسهمهن.
3
 

 

                                                           
 .  151-0/7/156عبد السالم العبادي, مداخلة في مناقشة أبحاث زكاة األسهم في الشركات, مجلة المجمع:  7
 ن بهذا القول فقد أسهبنا القول في المسألة هناك. انظر: مناقشتنا للدليل األول للقائلي 2
. وهو مطابق لفتاوى وتوصيات المؤتمر 117/ 0/7. مجلة المجمع الفقهي:  11/ 0/41( د 3القرار رقم ) 3

 .515-7/510م. انظر: القرضاوي, فقه الزكاة: 7110األول للزكاة في الكويت عام 
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 المطلب الثالث: التكييف الفقهي إلخراج الّشركة للزكاة

بعض الشركات في عقود تأسيسها بأنها المسؤولة عن إخراج الزكاة, فهل  تشترط

هذا سائغ شرعاً ؟.
7
وهل يجوز توكيل الشخصية االعتبارية في إخراج الزكااة ؟.  

 وأين موقع النية وهي شرط لصحة العبادة ؟. 

اادو أن يكااون تااوكيالً لهااا ماان أصااحاب والجييواب : أن إخااراج الشااركة للزكاااة ال يَع 

كتوكياال الشااخص الطبيعااي. وذلااك أن الّشااخص الااذي يشااتري أسااهماً فااي األسااهم 

الشااركة يصاابح شااريكاً فيهااا، شااأنه شااأن سااائر الااذين اكتتبااوا فااي الشااركة عنااد 

تأسيسااها. وحااين تشااترط الشااركة فااي العقااد بأنهااا المسااؤولة عاان إخااراج زكاااة 

ل لهاا فاي أموالها؛ فاإن إقادام شاخص  ماا علاى شاراء أساهم فيهاا، يَُعادُّ بمثاباة توكيا

إخراج زكاة أسهمه؛ ألن اإليجااب والقباول فاي عقاد الوكالاة يمكان أن يكوناا باأي 

صاايغة تاادّل عليهمااا عرفاااً، وقااد جاارى العاارف بااأن الكتابااة فااي مثاال هااذه العقااود 

كالخطاب, ونصوص الفقهاء صريحة في جوازه
2

. بل يكفي في القباول عادم الاردِّ 

من جهة الوكيل
(3)

 . 

بعاض النااس صاحة توكيال الشاركة ماع كونهاا غيار مكلفاة ولكن قد يستشاكل      

شرعاً, إذ من المعلوم أن شرط صحة التوكيل أن يكون الوكيل مكلّفاً بالغااً عااقالً، 

 أهالً لممارسة العمل الذي ُوكِّل فيه عن نفسه, فكيف يسوغ توكيل الشركة ؟!. 

ركة يااتّم بصاافتها : أن هااذا اإلشااكال ناشااٌي عاان تَااَوهُّم أن توكياال الشااوالجييواب     

حتاى علاى اعتباار كونهاا شخصاية  –شخصاً اعتبارياً، واألمر ليس كاذلك؛ ألنهاا 

البااّد أن يوجااد شااخٌص أو أشااخاٌص حقيقيِّااون يمثِّلونهااا, يكونااون هاام  -اعتباريااة 

الااوكالء. وهااذا المباادأ معااروف فااي عقااود الشااركات فااي الفقااه اإلسااالمي, وفااي 

أو المضارب بماا يلازم مان أعماال الشاركة المضاربة، حيث يقوم الشريك العامل 

 أو المضاربة بصفته وكيالً عن الشركاء اآلخرين وعن أرباب األموال.

وَمن يمثِّل الشركة هنا في إخراج الزكاة هم الجمعية العمومية، أو أعضاء مجلاس 

اإلدارة الااذين يااتّم انتخااابهم ماان قباال المساااهمين، فهاام وكااالء عاان المساااهمين، 

ضااون فااي ا لقيااام بسااائر شااؤون وأعمااال الشااركة، وماان جملتهااا مااا تشااترطه مفوَّ

 الشركة في عقدها مع المساهمين، من إخراج زكاة أسهمهم. 

                                                           
ه في مناقشة أبحاث زكاة األسهم في الشركات, ولم نجد من تساؤل طرحه الدكتور علي السالوس في مداخلت 7

-0/7/101تصدى لإلجابة عنه في البحوث والمناقشات والردود. انظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي: 

101  . 
 . 5/714؛ مواهب الجليل: 1/01رد المحتار:  2
 . 347-344/ 0روضة الطالبين:  3
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فإن قيل: إن الهيئاة التاي تتاولّى حسااب الّزكااة وإخراجهاا، ليساوا أعضااء مجلاس 

ارِ   اإلدارة أنفسهم، بل عبارة عن موظّفين، يتّم تعيينهم لهذه المهّمة، وهؤالء لام يَج 

توكيلهم من قبل أصحاب األسهم, وهم عرضة للتبدل باستمرار .. فهل يسوغ هاذا 

شاارعاً مااع أن أعضاااء مجلااس اإلدارة أنفسااهم قااد ال يكونااون مفوضااين ماان قباال 

 موكليهم بتوكيل هؤالء الموظفين ؟!.

والجواب أن الفقهاء يقولون بأن للعامل في الشركة، أو المضاربة، أو للوكيل، أن 

ح له صاحب المال باإلذن في التوكيل؛ وذلك في حاالت يوكِّل، حتّ  ى ولو لم يصرِّ

.. :منها، أن يكون العمل الذي جرى التوكيل فيه، مّما يترفّع عنه الوكيل، أو كاان 

العمل الذي وكِّل به يتطلَّب النّهوُض به خبرةً، ال تتاوفّر فاي العامال، أو أن العمال 

واعتبااروا أن ذلااك ماان قبياال اإلذن لااه كااان أكثاار ماان أن يتااوالّه شااخص الوكياال، 

بالتوكيل من جهة العرف، أي أّن تكليف الوكيل بأي  من هاذه األماور، يَُعادُّ بمثاباة 

فااي لااه بتوكياال غيااره فااي أدائهااا إذن ُعر 
7

 -.  وال شااّك أن أعمااال شااركات األسااهم 

أكثر بكثير من أن يقاوم بهاا أعضااء مجلاس اإلدارة فقاط، ولاذا فاإن توكيال  -اليوم

مااً  –لمساهمين لهؤالء األعضاء، يتضامَّن ا اإلذن لهام فاي توكيال مان يروناه  -ُحك 

مناسباً، للقيام بسائر شؤون الشركة، واألعمال الالّزمة، ومن جملة تلك األعماال، 

 حساب الّزكاة وإخراجها.

يضاف إلى هذا، أن أعضاء مجلس اإلدارة ال يستطيعون القيام بمهمة حساب      

لك يتطلّب خبرة واسعة فاي مجاال المحاسابة، وهاؤالء فاي الغالاب الزكاة؛ لكون ذ

لوا، ولو لام ياأذن  غير متخّصصين في هذا. فبهذا االعتبار أيضاً يجوز لهم أن يوكِّ

 لهم الشركاء صراحة في توكيل غيرهم. 

رناه سائغاً بالنسبة لمن دخل في الشركة في       ولكن، إذا كان هذا الكالم الذي قرَّ

يسها، فهل يساوغ هاذا التخاريج فاي حاقِّ مان يشاتري بعاض األساهم مان بداية تأس

المساهمين في هاذه الشاركة، بعاد مضاّي شاهور أو سانوات مان ممارساة الشاركة 

ل، وبعاد مضاي أيّاام أو  لنشاطها، وال سيَّما أن معظم عمليات البيع تاتمُّ أثنااء الَحاو 

ى الشركة، إنماا اشاترى شهور من حول الشَِّركة؟ بمعنى: أن هذا الوافد الجديد عل

من صاحب األسهم، ولم يجِر بيناه وباين مجلاس اإلدارة فاي الشاركة أيُّ اتِّفااق أو 

تعاقااد، إذن، فهااذا الشااريك الجديااد لاام يشااترك فااي عمليااة انتخاااب أعضاااء مجلااس 

لهم؛ فلايس لهاام أن يخرجااوا  لهم؛ و إذا لام يااوكِّ إدارة الشاركة، وماان ثَامَّ فهااو لام يااوكِّ

لوا بإخراجها آخرين ؟!.زكاة أسهمه، فضالً    عن أن يوكِّ

                                                           
 . 5/15؛ المغني: 7/357المهذَّب:  7
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والجااواب، أن هااذا الااذي يشااتري األسااهم ماان أحااد المساااهمين فااي الشااركة      

نه من  يشتريها بما تنطوي عليه من الحقوق واالمتيازات، كما أنه يلتزم بما تتضمَّ

التزامات وتَبِعات، ومن جملاة ماا فيهاا مان االلتزاماات، أن َمان يملاك السَّاهم يقبال 

ن  أعضاء مجلس إدارة الشَّركة ُوَكالء عنه، وأن كلَّ ما كان قاد اشاترط علاى ب َكو 

ااركة، قااد انتقاال إلااى المشااتري، بمااا فااي ذلااك، اشااتراط  بااائع األسااهم ماان قِبَاال الشَّ

الّشركة على المساهمين، أنّها هي التي تتولّى إخراج زكاة أسهمهم .. وهاذا األمار 

ح به، والمعرو  ف ُعرفاً كالمشروط شرطاً.معروف، وإن لم يُصرَّ

أن الشااركة إذ تخاارج زكاااة األسااهم حااين يحااول  وههنييا يييرد لشييكال وخيير وهييو:

حولها، فإن األسهم التي انتقلت ملكيتها من شخص  إلى آخر أثناء الحول، يُستأنف 

لها حول جديد، يبدأ من يوم انتقالها إلى المالك الجديد، فكيف تخرج الشركة زكاة 

ٌل كامٌل على ملكية صاحبها الجديد لها ؟.هذه األسهم، قبل   أن يمضي َحو 

ولعاالَّ الخط ااب فااي هااذا يسااير .. ذلااك أن هااذا الااذي اشااترى األسااهم ماان أحااد      

المساهمين في الشركة، قد انتسب إلى هذه الشركة بشارائه ألساهمها، وبانخراطاه 

رة للمسااهم ين فيهاا، كماا في سلك المشتركين فيها؛ تترتَّب له سائر الحقاوق المقارَّ

أنه يلتزم بسائر ما يترتَّب على جميع األعضاء المشاركين فيهاا، ومان جملاة هاذه 

ّكويَّ واحاٌد، وأنهاا ال تساتأنف لهاذا الوافاد  االلتزامات، قبوله بأن حول الشركة الزَّ

الً جديداً .. ويمكن لهذا الشخص أن يناوي أن ماا تخرجاه الشاركة زكااةٌ  الجديد َحو 

وتعجيل الّزكاة سائغ شرعاً معّجلة ألسهمه، 
7
. 

 وقد يتساءل البعض عن مدى جواز اشتراط مثل هذا الشرط من قبل الشركة ؟.

والجااواب أن مثاال هااذا الشاارط, وإن كااان ممااا ال يقتضاايه عقااد الشااركة؛ فإنااه ال 

يتنافى معها أيضاً, واألصل في الشروط أنها جاائزة ماا لام تحال حرامااً, أو تحارم 

اآلثارحالالً كما دلت عليه 
2
. 

واشتراط التوكيل في إخراج الزكاة ال يترتب عليه شيء من تلك المحااذير, فكاان 

 سائغاً شرعاً.

بقيت نقطة أخيرة، وهي أن عامة الفقهاء يشاترطون وجاود النياة عناد دفاع الّزكااة 

إلى مستحقِّها
3

، وبأن تكاون قريباة مان األداء إن لام تكان مقارناة لاه .. فاأين موقاع 

 النيّة هنا؟. 

                                                           
 . 2/074؛ المبدع: 3/212؛ االستذكار: 3/751؛ الحاوي الكبير للماوردي: 2/716لمبسوط: ا 7
؛ 061-7/061؛ المدخل الفقهي, مصطفى الزرقاء: 235-274انظر: القواعد النورانية الفقهية البن تيمية:  2

 .  304-336, 17صيغ التمويل الزراعي في التشريع اإلسالمي, عبد هللا الديرشوي: 
 . 7/325؛ الكافي, ابن قدامة: 2/260؛ المغني: 3/711اوي الكبير: الح 3
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: أنه إذا كانت الدولة تتولى أخذ الزكاة من الشركات ودفعها للمستحقّين، والجواب

فااإن ذلااك ال يتطلَّااب وجااود توكياال ماان صاااحب المااال للحاااكم وال للشااركة. ونيَّااة 

كاوات، تقاوم مقاام  الحاكم أو من ينوب عنه من المَوظَّفين الذين يَُكلَّفون بجباياة الزَّ

نيَّة صاحب المال
7
. 

إذا كانت الشركة تتولّى دفعها للمستحقّين، فيكفاي النياة منهاا عناد تفرياق  وأما     

الّزكاة؛ إذا كان الشريك قد فّوض إليها أمر الادفع والنياة معااً. قاال الناووي رحماه 

هللا: ن ولو وكله، وفوض إليه النية، ونوى الوكيل. قال إماام الحارمين والغزالاي : 

أجزأه بال خالفن
2

 . وهللا أعلم.

                                                           
 .  266-2/265؛ المغني: 715-3/710؛ الحاوي الكبير: 3/735؛ الذخيرة: 221/ 2البحر الرائق:  7
 .  2/710. وانظر أيضاً: إعانة الطالبين: 6/717المجموع:  2
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 المبحث الثاني

 كيفية لخراج زكاة األسهم

 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: أن تتولى الشركة لخراج زكاتها بنفسها.

 المطلب الثاني: أن يتولى مالك األسهم لخراج زكاة أسهمه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب األول: أن تتولى الشركة لخراج زكاتها بنفسها

ها, فإنهااا تقااوم بااذلك كمااا يقااوم بااه إذا كاناات الشااركة تتااولى إخااراج زكاتهااا بنفساا

الشااخص الطبيعااي ماان حيااث نااوع المااال الااذي يجااب فيااه الزكاااة، وماان حيااث 

النصااااب, والحاااول, والمقااادار الاااذي يؤخاااذ. أي: أن الشاااركة إن كانااات زراعياااة 

أخرجاات زكاااة الزراعااة, وإن كاناات تجاريااة أخرجاات زكاااة التجااارة, وإن كاناات 

غلااة, وإن كااان مجااال عملهااا فااي تربيااة صااناعية أو خدميااة أخرجاات الزكاااة ماان ال

الماشية السائمة أخرجت زكاة الماشاية, وإن كاان لهاا نشااط فاي أكثار مان مجاال, 

كتجاااارة, وتربياااة ماشاااية ساااائمة, وزراعاااة, أخرجااات زكااااة كااال ماااال بحسااابه, 

وبشروطه المطلوبة شرعاً.
7
  

 وعلى الشركة أن تستثني األسهم التي ال زكاة فيها, وهي أحد نوعين: 

                                                           
؛ عبد هللا بن منياع, بحاث 165-163/ 0/7الفقهي: انظر: الضرير, زكاة األسهم في الشركات, مجلة المجمع  7

 .  726/ 32في زكاة أسهم الشركات المساهمة, مجلة البحوث اإلسالمية, العدد: 
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هم من ال تصح الزكاة منه وهو غير المسالم, فإناه ال زكااة فاي أساهمه؛ أس -

 ألنها عبادة وهو ليس أهالً لها مع قيام صفة الكفر به.

وأسااهم الجهااات العامااة كمؤسسااات الدولااة والمساااجد واألوقاااف العامااة  -

 والجهات الخيرية, وكل ما ليس له مالك معين. 

م, ونصااها: نإذا 7110الكوياات عااام وبهااذا جاااءت فتااوى المااؤتمر األول للزكاااة ب

كاناات الشااركة سااتخرج زكاتهااا فإنهااا تعتباار بمثابااة الشااخص الطبيعااي وتخاارج 

زكاتها بمقاديرها الشارعية بحساب طبيعاة أموالهاا ونوعيتهاان
7
وهاو الاذي انتهاى  

بشااأن زكاااة  0/41/11( د3إليااه مجمااع الفقااه اإلسااالمي بجاادة, فااي قااراره رقاام )

رج إدارة الشاركة زكااة األساهم كماا يخارج الشاخص األسهم, ومما جاء فياه: نتخا

الطبيعااي زكاااة أموالااه، بمعنااى أن تعتباار جميااع أمااوال المساااهمين بمثابااة أمااوال 

شخص واحد, وتفرض عليها الزكاة بهذا االعتبار من حيث نوع المال الذي تجب 

فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حياث المقادار الاذي يؤخاذ، وغيار ذلاك مماا 

في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبادأ الخلطاة عناد مان عمماه مان يراعى 

الفقهاااء فااي جميااع األمااوال. ويطاارح نصاايب األسااهم التااي ال تجااب فيهااا الزكاااة، 

ومنهااا أسااهم الخزانااة العامااة، وأسااهم الوقااف الخيااري، وأسااهم الجهااات الخيريااة، 

وكذلك أسهم غير المسلمينن
2
. 

ة واستثمرت أموالها في مجاال الزراعاة أو فاي ولكن ماذا لو كانت الشركة تجاري

 سائمة الماشية؟. هل يَُغلَُّب جانب التجارة, ويجب زكاتها؟ أم يَُغلَُّب زكاة العين؟.

 وماذا أيضاً لو كانت الشركة صناعية أو خدمية؟.

 وهل يكفي إخراج الشركة للزكاة أم أن على مالك األسهم زكاة أخرى؟.

 الفروع الثالثة التالية: فيها تفصيل سنعرضه من خالل

 األول: نوع الزكاة الواجبة في الزراعة وسائمة الماشية بنية التجارة وبمالها.

 الثاني: نوع الزكاة الواجبة في الشركات الصناعية والخدمية )المستغالت(.

 الثالث: هل يعتبر إخراج الشركة للزكاة كافياً؟. 

 

عة وسائمة الماشية لذا كانت الفرع األول: نوع الزكاة الواابة في الزرا

 للتجارة.
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ال خااالف فااي أن الواجااب علااى الشااركة الزراعيااة العشاار إن سااقت زرعهااا بماااء 

السماء, ونصف العشر إن سقته باآللة, إذا بلغ الناتج نصااباً. والمقصاود بالشاركة 

الزراعية: تلك التي تستثمر أموالها في مجال الزراعة بصاورة مساتمرة. أي أنهاا 

 زراعة مهنة لها, ومجاالً لنشاطها.اتخذت ال

وال خالف في أن الواجب على شركة الثروة الحيوانية زكااة الماشاية إن تاوافرت 

شاااروطها مااان الساااوم والنصااااب وحاااوالن الحاااول. والمقصاااود بشاااركة الثاااروة 

الحيوانية تلك التي تساتثمر أموالهاا فاي مجاال تربياة الماشاية وتسامينها لالساتفادة 

واف وألباان وللحصاول علاى زوائادها. أي أنهاا اتخاذت مان من منتجاتها من أصا

 تربية الماشية مهنة لها, ومجاالً لنشاطها.

وإنما وقع الخالف في شركة تجارية, تتعامل باالبيع والشاراء, وتبتغاي الاربح مان 

خالله, وقد أقدمت على شراء أرض فيها زرع بنية بيعها, وطلباً للاربح, ثام أدرك 

فما الذي يجب على هذه الشركة إخراجه؟ هل تخارج زكااة الحصاد ولم تبعه بعد, 

الزرع يوم الحصاد, أم أنها تنتظر اكتمال حولها, وتخرج زكاة التجارة, وال شاأن 

لها بالحصاد؟ وماذا لو حال حولها قبل الحصااد, هال تادخل األرض والازرع فاي 

 تقويمها وتزكيها, أم أنها تستثنيها وتنتظر بها الحصاد؟ 

اشاترت أرضااً بيضااء, أو اساتأجرتها بماال التجاارة, وزرعتهاا بهاذا  ومثله ما لاو

المال, وليس في نيتها أن تتحول إلى شركة زراعية, بل هي باقية على أصلها من 

التعامل بالتجارة من خالل تقليب المال بالبيع والشراء, فما الاذي يجاب عليهاا فاي 

اعاة نظاراً إلاى العاين؟ أم مثل هذه الحالة عند الحصاد؟ هل يجب عليها زكاة الزر

 أن عليها زكاة التجارة نظراً إلى النية وإلى طبيعة المال؟ 

وماذا لو أقدمت شركة تجارية على شراء الماشية السائمة بنية بيعها طلبااً للاربح, 

ولكنها وهي تنتظر ارتفاع أسعارها مثالً, حال عليها الحول, فما الذي يجب عليها 

ة الماشااية بااالنظر إلااى أعيانهااا؟ أم تخاارج زكاااة إخراجااه زكاااة؟ هاال تخاارج زكااا

 التجارة بالنظر إلى النية وطبيعة المال؟ 

 اختلف الفقهاء في ذلك على ثالثة أقوال:

: أن الااذي يَُغلَّااُب جانااب التجااارة, فيجااب زكاتهااا مااادام الشااخص قااد قصااد األول

التجاااارة عناااد شاااراء الساااائمة, أو شاااراء األرض المزروعاااة, أو شاااراء األرض 

البذر للزراعة. وهو قول الحنابلة, وكذا الشافعي في القديم, والحنفية في الماشية و

دون الزراعة. واستثنوا جميعاً من ذلك حالة واحدة, وهاي أن تكاون تلاك األماوال 

دون نصاب التجارة, ولكنها تبلغ النصاب إن نظرنا إلى أعيانهاا, فقاالوا: بوجاوب 

لاوه بوجاود سابب الزكااة فيهاا باال معاارض, زكاة العين فيها فاي هاذه الحالاة, وعل

وتغليباً لمصلحة الفقير. كأن يشتري شخص أربعين شاة سائمة للتجارة, فيتبين أن 
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قيمتهاا دون نصااب النقااد, فاال زكاااة فيهاا بااالنظر إلاى القيمااة ألنهاا دون النصاااب, 

ولكنا إن نظرنا إلى عدد رؤوسها نراها قد بلغت نصاب العاين, فهناا يجاب النظار 

لى أعيانها دون قيمتها, ويجب تزكيتها بهذا االعتبار. والزرع والثمر مثلها تماماً إ
7

. جاء في مطالب أولي النهى: ن )ومان ملاك نصااب ساائمة لتجاارة( فعلياه زكااة 

تجارة فقط )ولو سبق حول سوم بلوغ قيمة تجارة( كما لو ملك أربعين شاة قيمتها 

الحاول ماائتي درهام فيزكيهاا زكااة  دون مائتي درهم ثم صارت قيمتها في نصف

تجااارة إذا تاام حولهااا؛ ألن وصاافها يزياال ساابب زكاااة السااوم, وهااو االقتناااء لطلااب 

النماء. فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعلياه زكااة الساوم. قاال فاي المبادع: باال 

خالف لوجود سبب الزكاة فيه بال معارض. فلو ملك أربعين شااة للتجاارة ال تبلاغ 

نصاااب نقااد زكاهااا للسااوم عنااد تمااام الحااول )أو( ملااك )أرضاااً( لتجااارة قيمتهااا 

)فزرعت ببذر تجارة( فعلياه زكااة تجاارة فقاط )أو( ملاك )نخاالً( للتجاارة )فاأثمر 

فعليه زكاة تجارة( ... )فقاط( ألن الازرع والثمارة جازء ماا خرجاا مناه فوجاب أن 

قيمة ذلك( المذكور مان يقوما مع األصل كالسخال والربح المتجدد )إال أن ال تبلغ 

سائمة وأرض مع زرع ونخل مع ثمار )نصااباً( باأن نقصات عان عشارين مثقااالً 

ذهباً وعان ماائتي درهام فضاة )فيزكاي( ذلاك )لغيار تجاارة( فيخارج مان الساائمة 

زكاتها ومن الزرع والثمر ما وجب فيه لئال تسقط الزكاة بالكليةن
2
. 

مااا السااائمة فالااذي يَُغلَّااُب فيهااا جانااب : التفريااق بااين السااائمة والزراعااة, فأالثيياني

التجارة, ويجب فيها زكاة عروض التجارة. وأما الزروع فالذي يَُغلَُّب فيها جاناب 

العين, ويجب فيها زكاتها. وهذا قول الحنفية. وعللوه: بأن األراضي الزراعياة ال 

تصااالح أن تكاااون محاااالً للتجاااارة, وأنهاااا ال تكاااون إال أرض خاااراج فيجاااب فيهاااا 

ر  فيجب فيها: العشر إن سقيت بماء السماء, ونصف العشر الخ راج, أو أرض ُعش 

إن سااقيت باآللااة. قااالوا: والجمااع بااين الزكاااة والخااراج, أو الزكاااة والعشاار علااى 

أرض واحاادة ممنااوع شاارعاً, لمااا فيااه ماان ثنااي الصاادقة, فيتاارجح جانااب الخااراج 

لعشار ألازم لاألرض, والعشر على زكاة التجارة لادى اجتماعهماا؛ ألن الخاراج وا

وأخص بها من التجارة
3
. 

: أن الذي يَُغلَُّب جاناب العاين فاي كال  مان الساائمة والزراعاة, فيجاب فيهماا الثالث

زكاتها ساواٌء أكانات نياة الشاخص التجاارة, أم كانات غيرهاا. وهاذا قاول المالكياة 

                                                           
 . 047-7/044؛ مغني المحتاج: 203-2/202؛ كشاف القناع: 312-2/317المبدع:  7
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والشااافعية
7

. وعللااوه: بااأن وجااوب الزكاااة فااي العااين ثاباات بااالنص واإلجماااع, 

ب زكاة التجاارة ثابات باالجتهااد ومختلاف فياه, واألخاذ باالمجمع علياه مان ووجو

حيث الدليل أولى من األخذ بالمختلف فيه. هاذا مان جهاة. ومان جهاة أخارى, فاإن 

زكاة العين متعلقة بالرقبة, وزكاة التجارة متعلقة بالقيمة, وماا تعلاق بالرقباة أولاى 

مما تعلق بالقيمة
2

لاك رحماه هللا: نإذا اكتارى الرجال . ففاي المدوناة عان اإلماام ما

األرض واشترى حنطة, فزرعها يرياد باذلك التجاارة, فاإذا حصاد زرعاه, أخارج 

منه العشر إن كان مما يجب فيه العشار, أو نصاف العشار إن كاان مماا يجاب فياه 

نصف العشرن
3

. وحين سئل اإلمام عن من ناشاترى غنمااً للتجاارة, وحاال عليهاا 

ُم هاذه الحول, وجاءه شهره الذي ي ُم فيه ما عنده من السلع, أيُقَوِّ زكي فيه ماله ويُقَوِّ

ُم الغانَم ماع السالع؛ ألن  الغنم التي اشتراها مع سلعه التي عنده أم ال؟ أجاب: ال يُقَوِّ

ُم ماا فاي يدياه مان السالع التاي لايس فاي رقابهاا  في رقابها زكاة السائمة, وإنما يُقَاوِّ

والطعاام والثيااب؛ ألن للغانم فريضاة فاي زكاة مثال العاروض والرقياق والادواب 

الزكاة, وسنة قائمةن
0
 . 

وفااي فااتح الوهاااب: ن)ولااو كااان( أي مااال التجااارة )ممااا تجااب الزكاااة فااي عينااه( 

كسااائمة وثماار )وكماال نصاااب إحاادى الزكاااتين( ماان عااين وتجااارة دون نصاااب 

قاال األخاارى كااأربعين شاااة ال تبلااغ قيمتهااا نصااابا آخاار الحااول أو تسااعاً وثالثااين فأ

قيمتها نصاب )وجبت( زكااة ماا كمال نصاابه )أو( كمال )نصاابهما فزكااة العاين( 

تقدم في الوجوب على زكاة التجارة لقوتها لالتفاق عليها بخالف زكاة التجارةن
5
   

واستثنى الشافعية من ذلك حالتين, فأوجبوا فيهما زكاة التجاارة إذا تاوافرت نيتهاا, 

 وهما:

يار ساائمة( واألرض غيار مزروعاة, أو إذا كانت الماشاية معلوفاة )غ -أ

 النخل غير مثمرة, وقد بلغت نصاب التجارة.

إذا كانت الماشية سائمة, واألرض مزروعاة, ولكنهاا ال تبلاغ نصااب   -ب

 العين, وتبلغ نصاب التجارة.

وكان القاول القاديم للشاافعي يقضاي بتقاديم زكااة التجاارة فاي جمياع األماوال دون 

 استثناء كما تقدم.
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شافعية حالة أخرى فاأوجبوا فيهاا زكااة التجاارة ماع زكااة العاين, وهاي وأضاف ال

الحالة التي يسابق فيهاا حاوُل زكااة التجاارة حاوَل زكااة العاين, كاأن يشاتري بماال 

التجااارة بعااد مضااي سااتة أشااهر ماان حولهااا أربعااين شاااة سااائمة, بقصااد التجااارة, 

لسااائمة إذا تاام فقااالوا: األصااح وجااوب زكاااة التجااارة فااي المااال جميعااه بمااا فيااه ا

الحااول؛ ألن موجااب الزكاااة قااد وجااد وال معااارض لااه. ثاام عناادما يحااول حااول 

السائمة, يجب زكاة العين أيضاً, ثم يصبح الواجب فاي الساائمة زكااة العاين مهماا 

امتد الزمن دون زكاة التجارة
7
 . 

 الترايح:
هلهاا, رأينا أن لزكاة العاين أدلتهاا الثابتاة الصاريحة التاي يصاعب علاى المارء تجا

ولزكاة التجارة أيضاً أدلتها الثابتة والصريحة, وهاي وإن لام تكان بقاوة وصاراحة 

أدلة زكاة العين إال أنها مدعمة بالواقع والنية التي لهما أثر كبير في تحدياد أماوال 

الزكاة, وتحديد المقادير الواجبة فيهاا, ومان ثامَّ تبادو أدلاة األقاوال متكافئاة, ولايس 

 ينها.من السهل الترجيح ب

غير أنا نعتقد أن من النادر وقوع مثل هذه الحاالت مع استمرار نية التجارة؛ ألن 

الشركة بمجرد أن تنوي االستمرار في الزراعة تكون قد حولت نيتها من التجارة 

إلى الزراعة, وتكون قد تحولات مان شاركة تجارياة إلاى شاركة زراعياة, وحينئاذ 

دون زكاة التجارة. ويقال مثل ذلك فاي  يجب عليها زكاة الزراعة عند كل حصاد,

الماشية أيضاً. وقد نبه إلى هذا بعض فقهاء الشافعية بقوله: نالباذر المشاترى بنياة 

أن يزرع ثم يتجر بما ينبات ويحصال مناه كباذر الابقم ال يكاون عارض تجاارة, ال 

بما هو وال ما نبت منه. أما األول: فألن شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه, بل 

ينبت منه. وأما الثاني: فألنه لم يملك بمعاوضة, بل بزراعة بذر القنية. ... نعم لو 

كان كل من البذر واألرض التاي زرع هاو فيهاا عارض تجاارة, كاأن اشاترى كال 

كان النابات مناه ماال تجاارة تجاب  بمتاع التجارة أو بنية التجارة في عينه منهما

دهما للقنيااة فااال يكااون الناباات حينئااذ مااال فيااه الزكاااة بشاارطها .. وأمااا إذا كااان أحاا

تجاااارةن.
2
فاااإذا افترضااانا حصاااول المساااألة علاااى نااادرتها, وافترضااانا بقااااء نياااة  

المتاجرة, وعدم تحولها إلى شركة زراعية أو لتربياة الماشاية, فإناا نارجح تغلياب 

 جانب التجارة لما يأتي:    

فااي بعااض  يترتاب علااى القاول بتغليااب زكااة العااين مطلقاااً أخاذ هااا مارتين -أ

الحاااالت, حيااث تزكااى ماارة باعتبااار عينهااا, وماارة باعتبااار حااول مااال 
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التجارة. مع تسليم الجميع بأنه ال تجتماع زكاتاان فاي ماال واحاد. مان هاذه 

الصور: ما لو اشترى شخص شجراً للتجارة, وبدا صالح ثماره قبال تماام 

ه. حوله, وجب عليه زكاة العين عن الثمر, ثم زكاة الشجر عناد تماام حولا

ولو كان العكس, بأن حلَّ حول زكاة التجارة أوالً, ثم بدا صالح الثمر بعد 

م الجمياع ويخاارج زكاااة التجاارة أوالً, ثاام عنااد  فتارة ولااو وجيازة, فإنااه يُقَااوِّ

جني الثمر أو حصاد الزرع يخارج زكااة العاين أيضااً. ويكاون قاد أخارج 

ترى بمااال الزكااة عاان جازء ماان الماال ماارتين كمااا ال يخفاى. وكااذا لاو اشاا

التجارة بعد مضاي ساتة أشاهر نصااباً مان الساائمة, وجبات زكااة التجاارة 

لتمام حولها, ثام زكااة الساائمة لتماام حولهاا أيضااً. وقاد عللاوا هاذه التثنياة 

بقااولهم: لاائال يبطاال بعااض حااول مااال التجااارة
7

. إال أن ماان الواضااح أن 

التفااق! الزكاة في هذه الصور قد تكررت, وهو أمار منهاي عناه شارعاً با

الزكاتااان, أي: ماان جهااة  واحاادة ,  فقااالوا فااي الجااواب عاان ذلااك: ال تجتمااع

واالجتماااع فااي هااذه الصااور ماان جهتااين مختلفتااين, أي: ماان جهااة زكاااة 

التجارة, ومن جهة زكاة العاين, نفلماا اختلاف الوقات والجهاة نازل منزلاة 

مااالينن
2

, ! لكاان هااذا الجااواب ال يباادو مقنعاااً؛ إذ المااال هااو المااال نفسااه

وصاحبه هو هو لم يتغير. وعلة منع الشرع أخذ الصدقة مارتين واضاحة 

اي. تمامااً كماا هاي الحكماة فاي  ال مرية فيها, وهي دفع الضرر عان المزكِّ

المنع من أخذ كرائم األموال. والشارع كما يحرص على مصالحة الفقيار, 

فإنااه يحاارص باانفس القاادر علااى مراعاااة مصاالحة صاااحب المااال أيضاااً, 

أي –ق العدل. وقد نبه إلاى هاذا بعاض الفقهااء فقاالوا: ن و كاذا وعلى تحقي

ار, باأن كاان بادو صاالح الثمارة  -يجب زكاة القيماة لاو سابق وجاوُب الُعش 

, وال عشار علياه؛ فيزكى زكاة قيميةواشتداد الحب قبل تمام حول التجارة 

ألنه لو وجاب الجتماع فاي ماال واحاد زكاتاان وفياه ضارر بالمالاك, وهاو 

منفي شرعاًن
3
 . 

كثيااراً مااا تكااون زكاااة التجااارة أحااظ للمساااكين؛ ألنهااا تجااب فيمااا زاد ماان  -ب

المال عن النصااب بحساابه خالفااً للماشاية فاإن فيهاا أوقاصااً 
0

. ثام إنهاا ال 

                                                           
 . 7/716فتح الوهاب شرح منهج الطالب:  7
 .  2/55حاشية البجيرمي على شرح المنهج:  2
 .  513-7/511. وانظر أيضاً: فقه الزكاة: 203-202/ 2كشاف القناع:  3
. والوقص: بفتح القاف, ما ال زكاة فيه بين الفرضين, وال يكاون إال فاي الماشاية, كالاذي باين 2/331المغني:  0

ففيهاا / 727/ شااةٌ, ثام ال زكااة فيماا زاد وهاو الاوقص حتاى يبلاغ /04/ في زكااة الغانم, ففاي /724/ و/04/

 شاتان.
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ينقطع حولها مهما باعت الشركة الزرع أو الماشية, وحولت نشااطها مان 

حولهاا  مجال إلى آخر, بخالف ما لاو قلناا بوجاوب زكااة العاين فيهاا, فاإن

سينقطع في كل مرة, وسيبدأ حول جديد
7
 . 

حديث سمرة بن جندب رضاي هللا عناه: )كاان رساول هللا صالى هللا علياه  -ج

وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نُِعدُّ للبيع(
2
عام في كل ماا يتااجر  

 به من غير تفريق بين مال للزراعة ومال للماشية ومال للعقارات... .

جارة حال اجتماعها ماع زكااة العاين إعماال ألدلاة كال في تغليب جانب الت -د

نوع فيما يخصاه. فأدلاة الزراعاة أو ساائمة الغانم تعمال عنادما تكاون هاي 

المقصااودة, وأدلااة التجااارة تعماال عناادما تكااون هااي المقصااودة. وأمااا قااول 

بعض الفقهاء: بأن )أدلة وجوب زكاة التجارة اجتهادياة, وحكمهاا مختلاف 

الٌف شاااٌذ, لكونااه مساابوقاً بإجماااع الصااحابة, وكفااى بااه فيااه( فيُااَردُّ بأنااه خاا

دليالً 
3
. 

وهااذا الااذي رجحناااه هااو مااا ذهباات إليااه الناادوة السااابعة لقضااايا الزكاااة المعاصاارة 

هـ, حيث جاء في توصياتها وفتاواها: نإذا اجتماع 7071المنعقدة في الكويت عام 

كااة عاروض مع عروض التجارة سبب آخار للزكااة كالساوائم أو الازرع تزكاى ز

التجارةن
0

 . وهللا أعلم.

 

الفرع الثاني: نوع الزكاة الواابة في الشركات الصناعية والخدمية 

 )المستغالت(

أجمااع أهاال العلاام علااى أن فااي عااروض التجااارة زكاااة, وعلااى أنهااا ربااع العشاار 

( من قيماة العاروض الساوقية, وقاد نقال اإلجمااع ابان المناذر وأباو عبياد 2،5%)

رهموابن عبد البر وغي
5
 . 

                                                           
 .  6/05المجموع:  7
؛ المعجاام الكبياار 7562رقاام  2/15ساانن أبااي داود: باااب العااروض إذا كاناات للتجااارة هاال فيهااا ماان زكاااة:  2

. قاال ابان عباد البار: إساناده حسان. االساتذكار: 2/721؛ سنن الدار قطني:  1421رقم  1/253للطبراني: 

في معنااه حاديث أباي ذر يرفعاه: )وفاي الباز صادقته( ؛  وقال ابن حجر: نفي إسناده ضعف, ولكن 3/714

وقد أخرجه أحمد والدر قطني والبيهقي وغيرهم وإسناده حسنن. انظر: الدراية في تخاريج أحادياث الهداياة 

 :264 . 
 .3/717انظر: االستذكار:  3
  .141-2/146انظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة, محمد سليمان األشقر وآخرون:  0
؛ 2/335؛ المغناااي: 3/717؛ االساااتذكار: 525؛ األماااوال ألباااي عبياااد: 02انظااار: اإلجمااااع البااان المناااذر:  5

 .  3/321؛ فتح الباري: 6/53؛ شرح السنة :6/04المجموع: 
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وأمااا المصااانع والمعاماال والفنااادق وشااركات النقاال أو السااياحة ومااا شااابهها ماان 

 األصول االستثمارية الثابتة أو المستغالت فقد اختلفوا فيها على ثالثة أقوال:

: أن الواجااب فااي هااذه المسااتغالت وفااي غلتهااا معاااً ربااع العشاار, بمعنااى أن األول

م بصافتها عاروض تجاارة, ثام المصنع والمعامال والفناادق ... وغلتهاا ج ميعااً تقاوَّ

يؤخذ منها الزكاة بمقدار ربع العشار تمامااً كماا هاو الحاال فاي عاروض التجاارة. 

وقد ذكر هذا ابن عقيل تخريجاً على رواياة وجاوب الزكااة فاي حلاي الكاراء. قاال 

اباان القاايم: نقااال اباان عقياال: يخاارج ماان روايااة إيجاااب الزكاااة فااي حلااي الكااراء 

يجااب فااي العقااار المعااد للكااراء, وكاال ساالعة تااؤجر وتعااد لإلجااارة. والمواشااط, أن 

قال: وإنما خرجت ذلك على الحلي؛ ألنه قد ثبت من أصلنا أن الحلي ال يجب فياه 

الزكاة, فإذا أعد للكراء وجبت. فإذا ثبت أن اإلعداد للكراء أنشأ إيجاب الزكاة فاي 

تجب فيها الزكااة ينشاي  شيء  ال تجب فيه الزكاة, كان في جميع العروض التي ال

إيجااب الزكااةن
7

.  وهااو رواياة عان اإلمااام مالاك رحماه هللا فااي الحلاي خاصااة إذا 

اتخذ للكراء؛ وُعلَِّل بأنه نوع من التنمية كالذهب والفضة إذا اتخذ للتجارة
2
. 

وقااد تبنااى هااذا الاارأي بعااض المعاصاارين, واسااتدلوا لااه بعمااوم النصااوص التااي 

اَوالِِهم   وردت في فرضية الزكاة, مثل عموم األموال فاي قولاه تعاالى:  ُخاذ  ِمان  أَم 

يِهم بِهَااا  ) ( سااورة التوباة, وعمااوم األغنيااء فااي قااول 743َصاَدقَةً تُطَهِّااُرهُم  َوتُاَزكِّ

الرسااول صاالى هللا عليااه وساالم لمعاااذ رضااي هللا عنااه حااين أرسااله للاايمن: )... 

َ اف تََرَض عليهم َصَدقَ  هُم  أَنَّ هللاَّ لِم  نِيَاائِِهم  َوتُاَردُّ علاى فَأَع  َخاُذ مان أَغ  , تُؤ  اَوالِِهم  ةً في أَم 

) فُقَااَرائِِهم 
3

. وقااالوا: إن األمااوال ال تنحصاار فيمااا كااان موجااوداً زماان الرسااالة, باال 

يمكن أن تطرأ أموال جديدة يتعارفها الناس, وتكون لها قيمة, فإذا بلغات النصااب 

رع في التميياز باين الغناي والفقيار. وجب فيها الزكاة؛ ألن النصاب هو معيار الش

وقالوا: بأن األصول االستثمارية من هذا القبيل, وأن مالكيها يبتغون منهاا الاربح, 

تماماااً كااالعرض التجاريااة, وأنهااا تشاابهها ماان هااذه الجهااة, كمااا أنهااا تشاابه أمهااات 

األنعااام التااي تنااتج صااغارها, وتشاابه الحلااي والاادين فااي كونهااا أمااواالً يمتلكهااا 

ياءاألغن
0
. 

                                                           
 .  731-3/731.وانظر أيضاً: اإلنصاف: 665بدائع الفوائد:  7
 . 3/01الذخيرة:  2
؛ صااحيح مساالم, باااب الاادعاء إلااى الشااهادتين 7337رقاام  2/554صااحيح البخاااري, باااب وجااوب الزكاااة:  3

 .   71رقم  7/54وشرائع اإلسالم: 
هاـ 7075لعاام  1منذر قحف, زكاة األصاول الثابتاة االساتثمارية, مجلاة أبحااث االقتصااد اإلساالمي, المجلاد  0

وحسان  ؛727-775, 10-17. وممن تبنى هذا الرأي الدكتور رفيق المصري, بحوث في الزكاة: 37-17:

 .   32عبد هللا األمين, زكاة األسهم في الشركات: 
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ليس في هذه المستغالت مان مصاانع وفناادق ونحوهاا شايء, وإنماا يجاب  الثاني:

في غلتها العشار أو نصافه, قياسااً علاى األرض الزراعياة واألشاجار المثمارة؛ إذ 

من المعلوم أن الشرع لم يوجب زكاة في هذه األصاول, وإنماا أوجبهاا فاي ناتجهاا 

اآللااة وجهااد البشاار. والمصااانع عشااراً إن سااقيت بماااء السااماء, ونصاافه إن سااقي ب

ونحوها تشبه هذه األصول مان حياث كونهاا ثابتاة منتجاة, فتعفاى هاي مان الزكااة 

ويؤخذ من غلتها, إما عشراً من صافي الغلة بعد حسم المصااريف, أو نصافه مان 

الناتج اإلجمالي. وقد ذهب إلى هذا الشيخ محماد أباو زهارة وعباد الوهااب خاالف 

م عاان الزكاااة, وهااو 7152ضاارة لهاام بدمشااق عااام وعبااد الاارحمن حساان فااي محا

اختيار الشيخ القرضاوي والشيخ مصطفى الزرقاء
7
 . 

ليس في المصانع والعمائر وال في غلتها زكاة, وإنما تضم الغلة إلاى بقياة  الثالث:

أموال المالك, وتزكى معها زكاة النقود إن بلغت نصاباً وحال عليها الحول. وهاذا 

ماان المااذاهب األربعااة. جاااء فااي )المدونااة( : نقلاات الباان  مااا عليااه معظاام الفقهاااء

القاساام: ولاام جعلاات الصااوف واللاابن بمنزلااة الغلااة؟ قااال: ألن مالكاااً قااال فااي الغاانم 

غليية الييدور, يشااتريها الرجاال للتجااارة فيجزهااا, قااال: أرى أن أصااوافها بمنزلااة 

حتاااى يحاااول عليهاااا الحاااول مااان ياااوم يقااابض الاااثمن إن بااااع ولييييي فيهيييا زكييياة 

فنالصو
2

امااٌت لَغلَّاة  أو غيرهاا أو ثيااٌب  . وفي )األم( : نمن كانت له دوٌر أو حمَّ

حتاى  فال زكاة فيها, وكذلك ال زكاة في غالتهاكثرت أو قلَّت, أو رقيٌق كثر أو قل 

يحول عليها الحول في يدي مالكهان
3

. وفي )الفتاوى الهندية( : نلو اشترى قدوراً 

ِسُكهَا ويؤاجره ا ال تجب فيها الزكاة, كما ال تجب في بيوت الغلاة...   من ُصف ر  يُم 

ن ألنييه اشييتراها للغليية ال للمبايعيية
0

. وفااي )كشاااف القناااع( : نوال زكاااة فيمااا أعااد 

                                                           
؛ تعلياق الشايخ 735و734؛ ناوازل الزكااة: 504-7/530انظر هذا الرأي وأدلته ومناقشتها في: فقه الزكاة:  7

الزرقاء على مقال الدكتور منذر قحف بعنوان نزكاة األصول الثابتاة االساتثماريةن مجلاة أبحااث االقتصااد 

. ويشار هنا إلى أن الشيخ أبا زهرة وصاحباه قد فرقاوا باين 726-725هـ :7071لعام  1لمجلد اإلسالمي, ا

المنقول وغير المنقول, فاأوجبوا فاي األول رباع العشار, وفاي الثااني العشار أو نصافه حساب إمكاان معرفاة 

العشار مان صافي األرباح. لكان الشايخ القرضااوي لام يقبلاه, وقاال: إن الرساول صالى هللا علياه وسالم أخاذ 

العسل, والنحل أقرب إلى المنقول منه إلى الثابت. قال: إذاً؛ العبرة باألصل المنتج أو المستغل, ثابتاً كاان أو 

 منقوالً.    
 . 2/51؛ منح الجليل: 7/012؛ حاشية الدسوقي: 371/ 2. وانظر أيضاً: التاج واإلكليل: 3/352المدونة:  2
 .  2/06األم :  3
 .  7/714ة: الفتاوى الهندي 0
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للكراء من عقار وحياوان وغيرهماا؛ ألناه لايس بماال تجاارةن
7

. وفاي )الفاروع( : 

حيةً للَغلَّة فال زكاةن ننقل ُمهنَّا: إن  اتخذ سفينةً أو أر 
(2)

. 

 المناقشة والترايح:
 يناقا ما استدل به الفريق األول بما يأتي: -أوالً 

الرواية عن اإلمام مالك رحمه هللا اقتصرت على الحلي فقط, ولام يعممهاا  -أ

فقهاء المذهب في األموال األخرى المعدة للكراء. وعللوا ذلك: بأن الحلي 

اتخاذت للتجاارة؛ بكرائها أصبحت ماالً نامياً, فأشبهت الذهب والفضاة إذا 

 ألنها لم تعد الحلي التي هي من حاجات الشخص, بل عادت إلى النماء. 

وعليااه فااال حجااة لهااؤالء فااي هااذه الروايااة؛ ألنهااا معللااة بالخصوصااية 

الموجااودة فااي الحلااي, وهااي كونهااا ماان الااذهب والفضااة, وغيرهااا لاايس 

 كذلك. 

جه ابن عقيل على رواية )في الحلي المعد للكراء زك -ب اة(, يرد علياه ما خرَّ

بأن ابن عقيل نفسه قد اختار الرواية األخرى التي تقول: بأنه ال زكاة فاي 

الحلي. وعلل اختياره بأن الشارع لم يجعل للكراء حكماً 
3

, ومن ثم لام يقال 

هااو وال غيااره ماان علماااء الحنابلااة بااالتعميم فااي األمااوال المعاادة للكااراء. 

 المستغالت.وعليه فليس في هذا أيضاً حجة لمن عممه في 

ما ذكره المعاصرون من األدلة كانت تتاردد باين عموماات ال تفياد إثباات  -ج

الماادعى, أو قياسااات غياار مساالَّمة, أو اسااتنتاجات بعياادة... فماارة قااالوا: 

بإلحاااق األصااول االسااتثمارية بعااروض التجااارة, وماارة باألنعااام, وماارة 

 بالحلي... مع ما بينها من فوارق واضحة!. 

تدل به هذا الفريق ال ينهض بإثبات مدعاهم, ومن ثم فلم يلق وعليه فإن ما اس

استجابة تذكر لدى المعاصرين
0
. 

يناقا الفريق الثاني في قياسه المصانع ونحوهاا علاى األراضاي الزراعياة  -ثانياً 

 بما يأتي:

                                                           
 .2/203كشاف القناع:  7
 . 2/311الفروع:  2
 . 731-3/731؛ اإلنصاف: 311, 2/301الفروع:  3
؛ الزرقاء, تعليق على مقال للدكتور مناذر 504-7/523انظر هذه األقوال وأدلتها ومناقشتها في: فقه الزكاة:  0

هـ 7071لعام  1تصاد اإلسالمي, المجلد قحف بعنوان نزكاة األصول الثابتة االستثماريةن مجلة أبحاث االق

-721؛ محمد الزحيلي, تعليق على البحث ذاتاه, وفاي نفاس العادد: 731-721. نوازل الزكاة: 725-726:

731   . 
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للمصانع والعمائر ونحوها عمٌر محادود, وتساتهلك بصاورة مساتمرة,  -أ

, واألراضاي ليسات كاذلك, فإنهاا ال حتى يكون مآلهاا التالشاي والفنااء

 تفنى وال تبيد بمرور األيام, فافترقا.

مؤنة المصانع ونحوها كبيرة, وتحتاج إلاى صايانة دائماة ومصااريف  -ب

 تشغيل, واألراضي ليست كذلك, وهذا فارق ثان.

إنتاااج المصااانع ونحوهااا يكااون يومياااً, بخااالف إنتاااج األراضااي فإنااه  -ج

 يكون موسمياً, وهذا فارق ثالث.

الخااارج ماان األرض ماان زرع أو ثماار ممااا يجااب الزكاااة فااي عينااه,  -د

وإنتاج المصانع ونحوها ال تجب الزكاة في عينها, بل فاي قيمتهاا مان 

النقود, وزكاة النقود تختلف عن زكاة الزروع والثمار باالتفاق, وهاذا 

فارق رابع
7
. 

األراضااي منحااة ربانيااة ال يااد للبشاار فيهااا, والمصااانع ونحوهااا تقااام  -ه

ود البشر بعد توفيق هللا, والشريعة فرقت في الزكاة باين ماا ساقته بجه

السماء فأوجبت فيه العشر, وما سقته أيدي البشر فأوجبت فياه نصاف 

العشار. وهااذا فااارق خااامس وفااي غايااة األهميااة, وال ينبغااي أن يفااوت 

 الباحث.

يضاااف إلااى مااا ساابق أن تحديااد نسااب الزكاااة فااي الزراعااة بالعشاار  -و

أساااس واضااح ثاباات شاارعاً, وهااو السااقي ماان  ونصاافه, يقااوم علااى

السااماء, أو السااقي بأيااادي البشاار. وأماااا التحديااد المقتااارح فااي إنتااااج 

؛ ألن الناااتج كلااه  المصااانع, فإنااه ال يسااتند إلااى أساااس  واضااح  ومتااين 

حاصل بجهود البشر من بعد توفيق هللا كما أسلفنا 
2
 فافترقا. 

اضاي الزراعياة ماردوداً لماا بينهاا لهذا كله كان قياس المصانع ونحوها على األر

 من فوارق جلية.

قاديماً وحاديثاً مان  ميا ذهيب للييه عامية الفقهيا  -وهللا أعليم -وعليه فإن اليرااح 

عاادم وجااوب الزكاااة فااي المسااتغالت ماان مصااانع وعمااائر ونحوهااا, وكااذلك عاادم 

وجوب الزكااة فاي غلتهاا؛ ألن األصال باراءة الذماة مان التكااليف الشارعية حتاى 

الدليل على إشغالها بها, واألدلاة التاي قادمها الفريقاان األول والثااني لام تكان يقوم 

كافية إلثبات مذهبهم ومدعاهم. يضاف إليه أن القولين ال يجادان لهماا سانداً يُاذكر 

 من أقوال الفقهاء. 

                                                           
 .    32/701بحث في زكاة أسهم الشركات, ابن منيع: العدد  7
 .  53-52انظر: التحقيق في زكاة األسهم, أبحاث وأعمال ندوة زكاة األسهم.. :  2
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إذاً ليس في المستغالت وال في غلتها زكاة, بل تضم هذه األخيرة إلى سائر أموال 

معهااا زكاااة النقااود وهااي ربااع العشاار. وهااذا مااا تبنتااه المجااامع الشااخص, وتزكااى 

الفقهية وندوات الزكاة أيضاً 
7
. 

 

 الفرع الثالث: هل يعتبر لخراج الشركة للزكاة كافياً؟.

إذا أخرجت الشركة زكاتها, فهل يكفي ذلك, وتبرأ ذماة مالاك األساهم, أم أن علياه 

ن بقوله: هال يجتماع زكااة أن يخرجها أيضاً ؟. وهو ما عبر عنه بعض المعاصري

 اإليراد مع زكاة األسهم؟ 

 اختلف الباحثون المعاصرون في ذلك على قولين:

أن علااى الشااركة العشاار ماان صااافي إيرادهااا ألن أموالهااا ناميااة بالصااناعة  األول:

ونحوهااا, وعلااى األفااراد ربااع العشاار ماان قيمااة أسااهمهم باعتبارهااا أمااواالً ناميااةً 

لشيوخ الثالثاة: محماد أباو زهارة وعباد الوهااب خاالف بالتجارة. وإلى هذا ذهب ا

وعبد الرحمن حسن 
2
 . 

: أن الشركة تخرج زكاتها كما يخرج الشاخص الطبيعاي زكاتاه, مان حياث الثاني

نااوع المااال, والقاادر الواجااب فيااه. فااإذا أخرجاات زكاتهااا برئاات ذمااة المالااك إال أن 

ترتااب عليااه تختلااف نيتااه عاان نيااة الشااركة, أو يختلااف وضااعه عاان وضااعها, في

اختالف الواجب عليه عن الواجاب علاى الشاركة, فيكاون كال بحساابه. وإلاى هاذا 

ذهب عامة الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية وندوات الزكاة
3
. 

/ 7444فعلى القول األول: إذا كان لشخص أسهم في شركة صناعية مثالً قيمتها /

فااإن عليااه أن يخاارج عاان / دينااار، 244دينااار، إيرادهااا قاادر فااي آخاار الحااول بااـ /

/ ديناااراً. فااإذا أخااذت 34( وهااو /4/4 2.5/ ربااع العشاار أي )7244المجمااوع /

/ دينااار 7444الزكاااة ماان صااافي أرباااح الشااركة بمقاادار العشاار، تكااون هااذه الااـ /

وأرباحها قد زكيت مرتين. مرة بوصف صاحب األسهم تاجراً، فأخاذ مان أساهمه 

منتجااً، فأخاذ مان إياراد أساهمه الُعشار،  وربحها جميعاً ربع العشر، ومرة بوصفه

وهذا ازدواج في أخذ الزكاة, وهو ممنوع شرعاً 
0
. 

                                                           
انظر هذه الفتاوى والقرارات في تعليق الدكتور محمد الزحيلي على مقال الدكتور منذر قحف بعنوان نزكااة  7

 .   731-731هـ :7071لعام  1األصول الثابتة االستثماريةن مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي, المجلد 
 . 511/ 7فقه الزكاة:  2
؛ 731-32/731ساهم, ابان منياع, مجلاة البحاوث اإلساالمية, العادد: ؛ بحاث فاي زكااة األ7/511فقه الزكااة:  3

 .51-56التحقيق في زكاة األسهم والشركات, القره داغي: 
 .  511-7/511فقه الزكاة:  0
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وعلى القول الثاني: ينظر إلى نية المساهم, وعلى ضوئها يتبين ماا إذا كاان يكفاي 

إخااراج الشااركة للزكاااة أم ال. فااإن كاناات الشااركة صااناعية وأخرجاات الزكاااة ماان 

اة مان النااتج )العشار أو نصاف العشار صافي غلتهاا، أو زراعياة وأخرجات الزكا

حسب وضعها( أو تجارية وأخرجت زكاتها ربع العشر على موجوداتها الزكوياة 

)من النقود والعروض والديون الحالة علاى أمليااء( فإناه ينظار إلاى مالاك األساهم 

ونيتااه فااي تملكهااا, فااإن كاناات نيتااه االحتفاااظ بهااا واالسااتثمار فيهااا, كفاااه إخااراج 

أو كانت نيته المتاجرة بها لم يكفه إخراج الشركة لها, بل يجاب علياه الشركة لها. 

أن يخرجهاااا بصااافتها عاااروض تجاااارة إذا حاااال عليهاااا الحاااول, وبحساااب قيمتهاااا 

 السوقية, محسوماً منها ما يخص السهم من الزكاة مما أخرجته الشركة. 

ة / ساهم ، قيماة الساهم الحقيقيا7444مثاله: أن يملاك شاخص فاي شاركة تجارياة /

/ لاير، فااإن ذلااك يعنااي أن القيمااة الحقيقيااة 7444/ لاير, وقيمتااه السااوقية /244/

 / لاير.7444.444/ لاير, والقيمة السوقية لها /244.444ألسهمه /

بعاد حسام قيماة األصاول الثابتاة -فأما الشركة فتخرج زكاة القيمة الحقيقية لألسهم 

 / لاير.5444وهي ربع العشر, وتبلغ / -ونحوها

/ 25444الشخص فيخرج زكااة قيمتهاا الساوقية, وهاي رباع العشار, وتبلاغ /وأما 

/ 24.444/ لاير التي أخرجتها الشركة, فيبقى عليه /5444لاير, محسوماً منها /

لاير
7
. 

 وسبب االختالف يرجع إلى ما يجب تزكيته بالنسبة إلى الجهتين: 

ألسهم من قيمة مادياة فأما المتاجر بأسهمه فعليه تزكية أسهمه بكل ما تحمله هذه ا

ومعنوية )فيادخل فاي التقاويم الموجاودات الزكوياة, مضاافاً إليهاا األصاول الثابتاة 

كالمباني واألدوات, والحقوق المعنوية كالتراخيص واالمتيازات والسامعة( ألنهاا 

جميعاااً قااد تحولاات عنااده إلااى أمااوال تجااارة, وأصاابحت معروضااةً للبيااع, فكااان 

 روض التجارة.الواجب فيها جميعاً زكاة ع

وأما الشركة فعليها تزكية أموالها المعدة للنماء فقط, وهي تلاك التاي تادار وتكاون 

محالً للمبادالت التجارية, دون األصاول الثابتاة والحقاوق المعنوياة فإنهاا ال زكااة 

فيها ألنها ال تدار وال تكون محالً للمبادالت التجارياة, وال تادخل فاي التقاويم عناد 

تااه احتساااب الموجااو دات الزكويااة. مثلهااا فااي ذلااك كمثاال المحاال التجاااري وُعدَّ

ورخصته بالنسابة للشاخص الطبيعاي فإنهاا ال زكااة فيهاا باتفااق أهال العلام؛ ألنهاا 

ليساات ماان األمااوال المعاادة للنماااء
2

.  جاااء فااي دلياال اإلرشااادات لحساااب زكاااة 

                                                           
 .  731-32/731بحث في زكاة األسهم, مجلة البحوث اإلسالمية: العدد  7
 .  51-56انظر: القره داغي, مرجع سابق:  2
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جاب علاى الشركات: نإذا قامت الشركة المشتراة أسهمها بتزكية موجوداتها فاال ي

إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعاً لالزدواج، هذا  -فرداً كان أو شركةً  -المساهم

إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة، أماا إذا كانات أساهمه بغارض المتااجرة فإنهاا 

تعامل معاملة عروض التجارة, وتقوم بسعر الساوق ياوم وجاوب الزكااة, ويحسام 

انت زكااة القيماة الساوقية ألساهمه أكثار منه ما زكته الشركة، ويخرج الباقي إن ك

مما أخرجتاه الشاركة عناه، وإن كانات زكااة القيماة الساوقية أقال, فلاه أن يحتساب 

الزائد في زكاة أمواله األخرى، أو يجعلها تعجيال لزكاة قادمةن
7
  

 

 المطلب الثاني: قيام مالك األسهم بإخراج زكاة أسهمه

من األمور, وتترك ذلاك للماالكين ليقوماوا  قد ال تقوم الشركة بتزكية أموالها ألمر

بإخراج زكاة أسهمهم بأنفسهم, فما الذي يجب عليهم فعله؟ وكيف يحادد مقادار ماا 

 يجب إخراجه؟ 

والجواب أن هذا األمر يختلف تبعاً للغرض الاذي مان أجلاه اشاترى مالاك األساهم 

بهااا  أسااهمه. فقااد يكااون الغاارض ماان شاارائها االتجااار بهااا, وقااد يكااون االحتفاااظ

لالسااتفادة ماان أرباحهااا, وقااد يجتمااع لااه كااال القصاادين معاااً. ولكاال حالااة أحكااام 

 تخصها, سنستعرضها فيما يأتي من خالل فروع ثالثة: 

 شراء األسهم لالتجار بها.  -الفرع األول 

 شراء األسهم بغرض االستفادة من ريعها. -الفرع الثاني 

 من ريعها والمتاجرة معاً.  األسهم التي تقتنى لالستفادة –الفرع الثالث 

 

 الفرع األول: شرا  األسهم لالتجار بها.

ال خالف باين الفقهااء والبااحثين المعاصارين فاي أن األساهم التاي تقتناى بغارض 

المتاجرة بها وإعادة بيعها في سوق األوراق المالية تزكى زكاة عروض التجارة, 

ر عاان مجااال عماال ( ماان قيمتهااا السااوقية, وذلااك بغااض النظاا%2.5أي بنساابة )

الشااركة أو نوعيااة أنشااطتها. وقااد نصاات علااى هااذا قاارارات المجااامع والناادوات 

لمجلاس  41/11/ 0( د3والمؤتمرات الفقهية. مان ذلاك ماا جااء فاي القارار رقام )

هـ بشأن زكاة األسهم: 7041مجمع الفقه اإلسالمي في دورة مؤتمره الرابع بجدة 

د التجاااارة، زكاهاااا زكااااة عاااروض ن وإن كاااان المسااااهم قاااد اقتناااى األساااهم بقصااا

التجارة, فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكاه، زكاى قيمتهاا الساوقية, وإذا لام يكان 

                                                           
 .  07ت لحساب زكاة الشركات: دليل اإلرشادا 7
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( مان تلاك %2.5لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبارة، فيخارج رباع العشار )

القيمااة وماان الااربح إذا كااان لألسااهم ربااحن
7

, وقااد ساابق المجمااَع إلااى هااذا المااؤتمُر 

م7110لااذي انعقااد فااي الكوياات ساانة األول للزكاااة, وا
2

بعااد -, ثاام جاااءت بااذلك 

الناادوةُ الحاديااة عشاارة لقضااايا الزكاااة المعاصاارة, والتااي انعقاادت فااي  -المجمااع

هااـ 7022الكوياات أيضاااً عااام 
3

, ثاام دلياال اإلرشااادات لحساااب زكاااة الشااركات, 

الصادر عن الهيئة العالمية للزكاة
0

   . 

لسهم يمثل جزءاً من ممتلكات الشاركة, وقاد والمستند الشرعي لهذا الحكم هو أن ا

اشتريت بقصد المتاجرة بها, فوجب فيها زكاتها.
5
  

 

 الفرع الثاني: شرا  األسهم بغرض االستفادة من ريعها:

اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في تحديد نسبة الزكاة الواجباة فاي األساهم 

يمكان حصار اتجاهااتهم فاي التي اشتراها صاحبها بغرض االستفادة من ريعها, و

 ثالثة, هي: 

: أن المقدار الذي يجب إخراجه في زكااة أساهمه يختلاف بااختالف نيتاه مان األول

شرائها. فمن كانت نيتاه االتجاار بهاا, وجاب علياه فيهاا زكااة التجاارة كماا أسالفنا. 

ومن كانت نيته االحتفاظ بها, لم يجاب علياه فيهاا زكااة, بال يَُضام غلَّتهاا إلاى بقياة 

مواله, ويزكيها معاً عند مجيء حول زكاته, إذا بلغت نصاباً. وهذا ما ذهاب إلياه أ

معظم الباحثين المعاصارين, وتبنتاه المجاامع الفقهياة, ونادوات الزكااة, وهاو ماآل 

قول كل من قال بأن الشركات تزكي أموالها كما يزكي الشخص الطبيعي أموالاه. 

:  0/41/11( د3ي الادولي, رقام )من ذلك ما جاء في قارار مجماع الفقاه اإلساالم

نتخارج إدارة الشاركة زكاااة األساهم كمااا يخارج الشاخص الطبيعااي زكااة أموالااه، 

بمعنااى أن تعتباار جميااع أمااوال المساااهمين بمثابااة أمااوال شااخص واحااد, وتفاارض 

عليها الزكاة بهذا االعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومان حياث 

                                                           
 . 0/7/112مجلة مجمع الفقه اإلسالمي:  7
 فقد ألحق قرارات المؤتمر بالطبعات المتأخرة من كتابه.   7/515انظر: فقه الزكاة, يوسف القرضاوي:  2
 . 7/710أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة : 3
 مكرر.   51, فقرة:  61دليل اإلرشادات لحساب زكاة الشركات:  0
؛ التحقيق في زكاة األسهم, القاره داغاي, أبحااث وأعماال نادوة زكااة األساهم 7/510انظر أيضاً: فقه الزكاة:  5

 .     56والصناديق: 
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ر الااذي يؤخااذ، وغياار ذلااك ممااا يراعااى فااي زكاااة النصاااب، وماان حيااث المقاادا

الشخص الطبيعين
7
. 

أن القاادر الواجااب فااي زكاااة األسااهم واحااٌد ال يختلااف مهمااا اختلفاات نوايااا  الثيياني:

(. ومان %2.5مالكيها, وهو نفس القدر الواجب في زكاة عاروض التجاارة )أي: 

بهاا الغلاة  ثمَّ فال فرق عند هؤالء بين شخص نوى بأساهمه المتااجرة, وآخار ناوى

واالستفادة من الرياع
2

, بال تأخاذ حكام عاروض التجاارة فاي جمياع األحاوال. وقاد 

تبناى هاذا االتجااه كاٌل مان الشايوخ: محمااد أباو زهارة وعباد الارحمن حسان وعبااد 

الوهاب خالف
3

, والدكتور رفيق المصري
0

, والادكتور حسان األماين
5

, والادكتور 

عبااد الاارحمن الحلااو
6

, والاادكتور سااامي حمااود
1

ا رجحااه الشاايخ القرضاااوي . كماا

والدكتور صالح بن غانم السدالن إذا كان األفراد هم الذين سيتولون إخاراج زكااة 

أسهمهم, وليست الشركة
1
 . 

ر ) الثالث: ( مان العائاد الصاافي %74أن القدر الواجب في زكاة األسهم هو الُعش 

قية للسهم. الذي توزعه الشركة, دون نظر إلى حوالن الحول, وال إلى القيمة السو

وقااد تبنااى هااذا الاارأي الشاايخ مصااطفى الزرقاااء
1

,واختاااره أيضاااً كااٌل ماان الشاايخ 

                                                           
م فاي 7110. وانظر أيضااً: فتااوى الماؤتمر األول للزكااة فاي الكويات عاام 0/7/117مجلة المجمع الفقهي:  7

-163/ 0/7ساهم فاي الشاركات للضارير, مجلاة المجماع الفقهاي: ؛ زكاة األ515-7/510كتاب فقه الزكاة: 

-721/ 32؛ بحث في زكاة أساهم الشاركات المسااهمة البان منياع,, مجلاة البحاوث اإلساالمية, العادد: 165

 .  711-71/716؛ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين, جمع فهد بن ناصر السليمان: 737
( أن ناسااتعمال كلمااة الااربح فااي إنتاااج 715بااه )بحااوث فااي الزكاااة: ياارى الاادكتور رفيااق المصااري فااي كتا 2

المصانع ونحوها أولى من الريع؛ ألن االقتصاديين يطلقونه على العائد العقاري أو المالي الذي يشك بعاض 

االقتصاديين في مشروعيتهن. والذي نراه أن استعمال لفاظ الرياع صاحيح فصايح, وأن اساتعمال لفاظ الاربح 

على ما يراه فقهاؤنا؛ ألنهم يطلقون الربح على ما كان نماؤه مان التاداول بيعااً وشاراًء. وغلاة  هنا غير سائغ

الخدمااة والصاانعة ليساات كااذلك, فكااان اسااتعمال الريااع هنااا أولااى وأدق. ومعلااوم أن ألهاال كاال علاام أو فاان 

ل هااذه مصاطلحات تخصااهم, وال يلاازمهم اساتعمال اآلخاارين لهااا فااي معااني أخاارى. غايااة مااا يُطلاب فااي مثاا

 األحوال, أن توضح المصطلحات, وينبه على المراد بها.
 .  202. نقالً عن حلقة الدراسات االجتماعية, الدورة الثالثة, ص 7/516فقه الزكاة:  3
 .    150-0/7/153؛ ومداخلة للشيخ, مجلة المجمع: 711بحوث في الزكاة:  0
 . 32زكاة األسهم في الشركات:  5
 . 241عة لقضايا الزكاة المعاصرة: أبحاث الندوة الساب 6
 .  103-0/7/102مداخلة للدكتور سامي حمود, مجلة المجمع:  1
 .  24؛ زكاة األسهم والسندات والورق النقدي للسدالن: 7/511فقه الزكاة للقرضاوي:  1
 .   720-723فتاوى الشيخ مصطفى الزرقاء, اعتنى بها مجد أحمد مكي:  1
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القرضاوي والدكتور رفياق المصاري فاي حالاة القاول باالتفريق باين األساهم تبعااً 

لنوع الشركة ونشاطها وأخذ الزكاة من أرباحها فقط
7
 . 

 أدلة األقوال وتوايهها ومناقشتها: -

امااة فقهاااء المساالمين ماان المااذاهب األربعااة ع بااأناسييتدل الفريييق األول:  -

وممن سبقهم من الصاحابة والتاابعين ميازوا باين أماوال التجاارة وغيرهاا 

من األموال مما أعد للكراء والغلة, فأوجبوا الزكاة فاي األول لقياام األدلاة 

الشرعية على فرضية الزكاة فيها, دون الثاني؛ ألن األصال باراءة الذماة, 

على فرضيتها فيها وألن األدلة لم تقم
2

. ولما كانت األساهم تمثال حصصااً 

شااائعة فااي رأس مااال الشااركة, وهااي هنااا فنااادق أو مصااانع أو شااركات 

سياحية مثالً, وتدر غلةً, وليس ربحاً ناشئاً عن بيع وشراء, فإنهاا ال زكااة 

فيها, تماماً كما هو الحال فاي األماوال المعادة للكاراء أو الغلاة. وإن تقسايم 

  إلى أسهم ال يغير من وصفها أو أحكامها الشرعية شيئاً. رأس المال

وأما األدلة على عدم وجوب الزكااة فاي الماال المعاد للكاراء والغلاة فتاتلخص 

 فيما يلي: 

قول النبي صلى هللا علياه وسالم: )لايس علاى المسالم صادقةٌ فاي عباده  -7

وال فرسه(
3

 . قال الترمذي تعليقاً على الحديث: نالعمل عليه عند أهال

العلاام, أنااه لاايس فااي الخياال السااائمة صاادقة, وال فااي الرقيااق إذا كااانوا 

للخدمة صدقة؛ إال أن يكونوا للتجارة. فإذا كانوا للتجاارة ففاي أثماانهم 

الزكاة إذا حال عليها الحولن
0

. وقال ابن عبد البر: نفاي هاذا الحاديث 

عناد من الفقه أن الخيل ال زكاة فيها, وأن العبيد ال زكاة فيهم. وجارى 

العلماااء مجاارى العبيااد والخياال الثياااب والفااري واألوانااي والجااواهر 

وسااائر العااروض والاادور وكاال مااا يقتنااى ماان غياار العااين والحاارث 

والماشية. وهذا عند العلماء ما لم يَُرد بذلك أو بشيء مناه تجاارة, فاإن 

أريااد بشاايء ماان ذلااك التجااارة فالزكاااة واجبااة فيااه عنااد أكثاار العلماااء. 

كاة في الخيل والرقيق وساائر العاروض كلهاا إذا أرياد وممن رأى الز

بها التجارة عمر وابن عمر, وال مخالف لهما من الصحابة. وهو قول 

جمهاااور التاااابعين بالمديناااة والبصااارة والكوفاااة, وعلاااى ذلاااك فقهااااء 

                                                           
. وهو رأي األقلية في 0/7/150؛ مداخلة للدكتور رفيق المصري, مجلة المجمع: 155-7/510فقه الزكاة :  7

 . 516-7/515مؤتمر الزكاة األول بالكويت. انظر فقه الزكاة: 
 . 731-3/731؛ اإلنصاف: 311, 2/301الفروع:  2
 .  7315رقم  2/532صحيح البخاري, باب: ليس على المسلم في عبده صدقة:  3
 .  3/23سنن الترمذي:  0
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األمصار بالحجاز والعراق والشام وهو قول جماعة أهال الحاديثن
7
 .

مان الصاحابة والتاابعين ومان وقال في موضع آخر: نأجارى العلمااء 

بعدهم من الخالفين سائر العروض كلها على اختالف أنواعها مجرى 

, وهم فهموا الماراد وعلِماوه اقتنى ذلك لغير التجارةالفرس والعبد إذا 

فوجب التسليم لما أجمعوا عليه؛ ألن هللا عاز وجال قاد توعاد مان اتباع 

نم وسااااءت غيااار سااابيل الماااؤمنين أن يولياااه ماااا تاااولى ويصاااليه جهااا

مصيراًن
2
 . 

روى الدار قطني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عان جاده عان النباي  -2

صالى هللا علياه وساالم قاال: )لاايس فاي اإلباال العوامال صاادقة(. وروى 

أيضاً: عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رساول هللا صالى هللا 

عليه وسلم: )ليس في البقار العوامال صادقة(. وروى كاذلك عان علاي 

هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قاال: )لايس علاى البقار  رضي

العواماال شاايء(. وروى أيضاااً عاان جااابر رضااي هللا عنااه قولااه: )ال 

يؤخذ من البقار التاي يحارث عليهاا مان الزكااة شايء(
3

. قاال الشاافعي 

رحمه هللا: نوقد كانت النواضح علاى عهاد رساول هللا ثام خلفائاه, فلام 

ل هللا أخاااذ منهاااا صااادقة, وال أحاااداً مااان أعلااام أحاااداً روى أن رساااو

خلفائااهن
0

. قااال الماااوردي واباان عبااد الباار: وهااو قااول علااّي باان أبااي 

طالااب، وجااابر باان عبااد هللا، ومعاااذ باان جباال، وال مخااالف لهاام ماان 

الصحابة. وهو قول جماعاة التاابعين بالحجااز والعاراق. وهاو ماذهب 

حماااد الثاااوري واألوزاعاااي والشاااافعي وأباااو حنيفاااة وأصاااحابهما وأ

وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري
5
. 

وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: نليس في العروض زكاة إال ماا  -3

كان للتجارةن
6
 . 

                                                           
 .  71/725التمهيد:  7
 .  71/735التمهيد:  2
 .  063-5/067. وكلها ضعيفة. انظر: البدر المنير: 2/743سنن الدار قطني, باب ليس في العوامل صدقة:  3
 .  3/711الحاوي الكبير:  0
 .  702-24/707؛ التمهيد: 3/711الحاوي الكبير:  5
. إساناده صاحيح. 1310رقام  0/701السنن الكبرى للبيهقاي:  ؛74051رقم  2/046مصنف ابن أبي شيبة:  6

 .   267؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 6/04انظر: المجموع: 
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القياااس, وذلااك بإلحاااق العااروض األخاارى غياار المنصااوص عليهااا  -0

)اآلالت والمباااني والمعاادات..( بااالفرس والعبااد المنصااوص عليهمااا؛ 

ألنها في معناهما
7
 . 

تصحاب, وذلك ألن األصل عدم وجاوب الزكااة فاي الماال إال إذا االس -5

قام دليل الوجوب, وال دليل إليجاب الزكاة في عاروض القنياة والغلاة 

خالفاً للتجارة.
2
  

المعقااول, وذلااك أن الزكاااة إنمااا تجااب فااي األمااوال الناميااة كالمواشااي  -6

والاازروع, فااإذا انتفااى النماااء كمااا فااي اآللااة والعقااار سااقطت الزكاااة 

النتفاء علة الوجوب
3
. 

ومن النصوص الفقهية في هذا الباب نذكر بعاض النمااذج لنظهار مان خاللهاا 

أن أموال الغلة والكراء كانات موجاودة فاي األزمناة الساابقة, وكانات مصادراً 

للثروة, ومع ذلك لم يقال فقهاؤناا بوجاوب الزكااة فيهاا لعادم تاوافر األدلاة. مان 

 ذلك:

ِساُكهَا ويؤاجرهاا جاء في الفتاوى الهندية: نل - و اشترى قدوراً مان ُصاف ر  يُم 

ألنه اشتراها للغلية ال ال تجب فيها الزكاة, كما ال تجب في بيوت الغلة...  

نللمبايعة
0
. 

وفااي المدونااة: نقلاات الباان القاساام: ولاام جعلاات الصااوف واللاابن بمنزلااة   -

قاال: الغلة؟ قال: ألن مالكاً قال في الغنم يشتريها الرجل للتجارة فيجزهاا, 

حتاى يحاول عليهاا  أرى أن أصوافها بمنزلة غلة الدور, وليي فيها زكاة

الحول من يوم يقبض الثمن إن باع الصوفن
5
. 

امااٌت لَغلَّاة  أو غيرهاا أو ثيااٌب كثارت  - وفي األم: نمن كانت له دوٌر أو حمَّ

أو قلَّات, أو رقيااٌق كثار أو قاال فااال زكااة فيهااا, وكااذلك ال زكااة فااي غالتهااا 

عليها الحول في يدي مالكهان حتى يحول
6
 . 

                                                           
 . 2/761كشاف القناع: 7
 .  2/761كشاف القناع: 2
 .  3/711الحاوي الكبير:  3
 .  7/714الفتاوى الهندية:  0
تعليقااً علاى ماا فاي الشارح الكبيار: ن )ال إن ملاك باال نياة  (7/012. وفي حاشية الدسوقي )3/352المدونة:  5

علاى ماا رجاع إلياه مالاك خالفااً  كشيرائه بنيية كرائيه فيال زكياةأصالً, أو نية قنية فقط, أو نية غلة فقاط( أي 

الختيار اللخمي الزكاة فيه قائالً: ال فرق بين التماس الربح من رقاب  أو منافعن. وانظر أيضاً: منح الجليل: 

2/51 . 
 .  2/06األم :  6
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وفاااي كشااااف القنااااع: نوال زكااااة فيماااا أعاااد للكاااراء مااان عقاااار وحياااوان  -

وغيرهما؛ ألنه ليس بمال تجارةن
7
 . 

حيةً للَغلَّة فال زكاةن. - وفي الفروع: ننقل ُمهنَّا: إن  اتخذ سفينةً أو أر 
2

 

فاي الماال  وعليه فاألدلة الشرعية, ونصوص الفقهااء متضاافرة علاى أناه ال زكااة

المعد للكراء أو الغلة, وأسهم االقتناء منها, وإنماا الزكااة فاي الغلاة بشاروطها كماا 

 أسلفنا. 

ياارى أصااحاب هااذا القااول أن األسااهم جميعهااا تأخااذ حكاام  أدليية القييول الثيياني: -

 عروض التجارة بغض النظر عن نية مالكيها, وذلك لألدلة اآلتية:

ته صكاً بحصة مالية, ولايس بصافته حصاة إن السهم نفسه يباع ويشترى بصف -أ 

شائعة في شركة، وإن من يقتني هذه األسهم إنما يقتنيها لالتجار بها بيعااً وشاراًء, 

ُد أن تكون كسباً منها, مثلهاا فاي ذلاك كمثال كساب أي تااجر مان  وأما غلتها فال تَع 

سلعته
3
. 

ياة تتعامال إن الشركات بأنواعهاا المختلفاة تساعى للاربح، ساواء أكانات تجار -ب 

بالسلع, أم صناعية تتعامل مع المواد الخام وتحولها لتزياد القيماة وتبيعهاا وتحقاق 

ربحاً، أم خادمات فندقياة أو ساياحية. وإن عملهاا جميعااً ال يخلاو مان تقلياب الماال 

وتداوله بصورة من صور التجارة
0
. 

والشاراء  إن القيمة الحقيقية التي تقدر لألساهم فاي األساواق تختلاف فاي البياع -ج 

عن قيمتها االسمية، وهي بهذا االعتبار تعد مان عاروض التجاارة، ولاذا كاان مان 

الواجااب أن تعاماال ككاال أمااوال التجااارة, فتكااون وعاااء للزكاااة, ويالحااظ فيهااا مااا 

( مان قيماة %2.5يالحظ في عروض التجاارة, فيؤخاذ منهاا فاي آخار كال حاول )

صال والاربح نصااباً، أو بلغات ماع السهم السوقية, مضاافاً إليهاا الاربح, إذا بلاغ األ

أمواله األخرى نصاباً 
5
. 

إن القااول بااالتفريق بااين أسااهم الشااركات يااؤدي إلااى إعفاااء أمااوال  طائلااة  ماان  -د 

الزكاااة، وسااتدفع الناااس إلااى وضااع أمااوالهم فااي الشااركات الصااناعية والخدميااة 

                                                           
 .2/203كشاف القناع:  7
 . 2/311الفروع:  2
؛ 202. نقااالً عاان حلقااة الدراسااات االجتماعيااة, الاادورة الثالثااة, ص 511-7/516فقااه الزكاااة للقرضاااوي:  3

 .     150-0/7/153مداخلة للدكتور رفيق المصري, مجلة المجمع: 
؛ مداخلة لألستاذ رجب التميمي, مجلة المجمع: 103-0/7/102مداخلة للدكتور سامي حمود, مجلة المجمع:  0

0/7/151. 
 .  202. نقالً عن حلقة الدراسات االجتماعية, الدورة الثالثة, ص 511-7/516فقه الزكاة:  5
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خاص للتخلص من الزكاة, وقد أثبت الواقع أن ربح هذه الشركات يفوق ربح األشا

الذين يتاجرون بأموالهم منفردين
7
. 

يرى أصحاب هذا القول أن المصانع والعمائر للكراء شبيهة  أدلة القول الثالث: -

باألرض الزراعية وما تنتجه, فكما أن األرض أداة لإلنتاج, وال زكااة فاي عينهاا, 

باال يؤخااذ ماان نتاجهااا عنااد الحصاااد, فكااذلك أدوات اإلنتاااج األخاارى )المصااانع 

ائر( يجب أن يقاس عليها فال يؤخذ الزكاة من أعيانها, بل من نتاجها بمعدل والعم

( إذا أخذت من % 5( إذا أخذت من صافي الغلة, ونصف العشر )% 74العشر )

مجمل الغلة
2

. وثمة أمر آخر وهو وجوب النظر إلاى معادالت الزكااة الاواردة فاي 

( % 74عشار )( وال% 5( ونصاف العشار )% 2.5الشرع, وهي: رباع العشار )

(. وهااذه المعاادالت حااين يفرضااها الشاارع فااي األرباااح فقااط ال % 24والخمااس )

( إذا كااان علااى الااربح الصااافي, % 74(, باال بمعاادل )% 2.5يفرضااها بمعاادل )

( إذا كااان علااى الااربح المجماال, وماان ثاام كااان الواجااب فااي أسااهم االقتناااء % 5و)

ة( من صافي الغل% 74وانسجاماً مع المعدالت الشرعية )
3
. 

 

 مناقشة األدلة: -

كااان الشاايخ القرضاااوي أشااد ماان انتقااد القااول األول مناقشيية أدليية القييول األول:  -

 الذي يعفي أسهم القنية من الزكاة, وقد تمثلت انتقاداته فيما يأتي:

 أنه يؤدي إلى التفريق بين المتماثالت.  -أ

 أنه ال يسنده أساس ثابت من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح. -ب

أنااه يأباااه عاادل الشااريعة. ثاام باارهن علااى ذلااك ماان خااالل مثااال ساااقه,  -ج

فقاال: نشخصاان يملاك كال واحاد منهماا ألاف ديناار، اشاترى أحادهما 

بألفااه مااائتي سااهم ماان شااركة لالسااتيراد والتصاادير مااثالً، واشااترى 

اآلخر بمبلغه مائتي سهم في شاركة لطباعاة الكتاب أو الصاحف، فاإن 

أسهمه المائتين، وعن أرباحها أيضااً  على األول أن يخرج الزكاة عن

في رأس كال حاول مان بعاد طارح قيماة األثااث ونحاوه مان األصاول 

الثابتة كما هو الشأن في مال التجارة. وأما الثاني فليس عليه زكاة في 

أسهمه الماائتين؛ ألنهاا موضاوعة فاي أجهازة وآالت ومباان ونحوهاا، 

س الحول وبلغات نصااباً كما ال زكاة في أرباحها، إال إذا بقيت إلى رأ

                                                           
 .  151-0/7/151مداخلة لألستاذ رجب التميمي, مجلة المجمع:  7
مداخلاة للادكتور رفياق المصاري, مجلاة المجماع: ؛ 7/515؛ فقاه الزكااة: 720-723فتاوى الشايخ الزرقااء:  2

0/7/150  . 
 .  0/7/150مداخلة للدكتور رفيق المصري, مجلة المجمع:  3
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بنفسااها أو مااع أموالااه األخاارى. وعليااه فقااد يمضااي علااى هااذا األخياار 

أعوام دون أن تجب علياه زكااة ال فاي أساهمه وال فاي أرباحهاا, بينماا 

على األول الزكاة كل عام، هذا مع أن األسهم هنا وهناك واحدة, فهي 

, يدر ربحاً سنوياً متجادداً، بال  قاد يكاون رباح في كليهما رأس مال نام 

األخيرة أعظم وأوفرن
7
. 

 هذا مجمل ما أورده الشيخ القرضاوي على القول بالتفريق بين أنواع األسهم.

 جمع من أهل العلم وفيما يلي خالصته: وقد تصدى للردَّ على تلك االنتقادات

قولااه: )التفريااق بااين الشااركات فااي وجااوب الزكاااة يااؤدي إلااى التفريااق بااين  -أ

: يُرَ المتماثالت(  بأن الشريعة ال تفرق في الحكم بين المتماثالت باال رياب, غيار دُّ

أن المالكين في الشركتين ليسوا متماثلين، بال بيانهم فارق جلاي فاي قصاد التملاك. 

فالذي يتملك األسهم في شركة تجارية يكون قاصاداً للتجاارة, وهاو علاى علام باأن 

لشاراء, وبأنهاا تقاوم علاى التجارة مبنية على تقليب المال والتصرف فيه باالبيع وا

المخاطرة. وأما الذي يتملاك األساهم فاي شاركة  صاناعية أو خدمياة فإناه ال يقصاد 

التجااارة, باال يقصااد الغلااة والمنفعااة ماان خااالل إقدامااه علااى شااراء أصااول ثابتااة 

مرصودة لالستغالل. فالفرق بين المالين، وبين القصدين في التملك واضاح، وإذا 

لف الحكام عناد عاماة العلمااء, قاديماً وحاديثاً اختلف القصد والنية، اخت
2

, وقاد نقلناا 

 آنفاً لدى عرض أدلة الفريق األول جملة من تلك النصوص من المذاهب األربعة.

قوله: )هذا التفريق ال يسنده أساس ثابت من كتاب أو سنة أو إجماع أو قيااس  -ب

: صااحيح(  ة علااى القااول ماان جميااع المااذاهب اإلسااالميعاميية أهييل العلييم بااأن يُييَردُّ

العقال والنقال بالتفريق, وهو الذي تسنده األدلاة مان
3

, وقاد ذكرناا جملاة منهاا لادى 

 عرض أدلة القول األول, وليس ثمة داع  لتكرارها.

: باأن العادل ماا يقتضايه نصاوص يُيَردُّ قوله: )هذه نتيجة يأباها عدل الشريعة(  -ج

أناه لايس مان العادل  الشريعة, وما سواه إجحاٌف وظلٌم. وقد دلات النصاوص علاى

التسوية بين مال التجارة وغيره؛ ألن مال التجارة ينمو ويتقلب, ويدر الربح على 

صااحبه. وإن خسار صاااحبه فاي بعاض األحيااان فلان يخارج الزكاااة إال مان المااال 

المتوافر بين يديه, بخالف المصنع فإنه يستهلك ويتآكل يوماً بعد يوم, وإيراده هو 

لاه غلاة فائضاة عان مصااريفه فمان أيان يزكاي؟ هال يبياع غلته فقط, فاإن لام تكان 

جزءاً من حصته ليزكي؟ أم يقترض ؟ أم يبحث عان أماوال أخارى ليزكاي منهاا؟ 

                                                           
 . )بتصرف يسير(. 510-7/513فقه الزكاة :  7
 .    701-32/705بحث في زكاة أسهم الشركات, ابن منيع, مجلة البحوث اإلسالمية: العدد  2
؛ زكااة األساهم فاي 703 -32/702, ابن منيع, مجلة البحوث اإلسالمية: العدد بحث في زكاة أسهم الشركات 3

 .    135-0/7/130الشركات, الزحيلي, مجلة المجمع الفقهي: 
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أم يعطي أسهماً من مصنعه لآلخرين فيدخلهم شركاء معه على ما يقترحاه بعاض 

الباحثين!
7
 . 

سه, وهو إن عدل الشريعة ونصوصها يقضيان بأن ال تجب الزكاة إال في المال نف

 الذي عليه فقهاؤنا. 

فييي يقااول الشاايخ البسااام فااي معاارض رده علااى انتقااادات الشاايخ القرضاااوي: ن -د

بماان فاايهم الشاايخ يوسااف - مشييروعية الزكيياة ثالثيية أصييول اتفييق عليهييا الفقهييا 

 وبنوا عليها أحكامها, وهي: -القرضاوي نفسه

صاااحب البضاااعة : أن الزكاااة ال تجااب فااي أدوات القنيااة, وال فااي أدوات  األول

 والحرفة.

 : أن الزكاة ال تجب في مال حتى يحول عليه الحول. الثاني

 : أن الزكاة مبنية على المساواة بين الفقير والغني. الثالث

ولننظر اآلن في التفرقة بين أسهم الشركات من النوعين في ضاوء هاذه األصاول 

 المتفق عليها:

اتها الثقيلااة والخفيفااة تأخااذ حكاام : فااإن مباااني الشااركات ومعاادفأمييا األصييل األول

أدوات الحااداد والنجااار, وقااد أعفاهااا الشاارع ماان الزكاااة, وإن تضااخمها وزيااادة 

حجمها وكثرة إنتاجها لن يغير شيئاً من حكمها، ولن يخرجها عان أصالها. وهكاذا 

الشأن فاي جمياع أحكاام  الشارع, فإنهاا تبقاى علاى أصاولها األولاى ماا دامات هاي 

قطع المسافات البعيدة بالسيارات والطائرات شيئاً من أحكام  هي، ومن ثم لم يغير

رخاص الساافر، و لاام يغيار تنااوع النفقااات وتباادل أشاكالها ماان المطاااعم والمالبااس 

 والمساكن شيئاً من أحكامها. 

وثمة أمر آخر؛ وهو أن هذه المباني إما مكاتاب للشاركة أو مساتودعات ومخاازن 

ت وأجهزة وأدوات فإنها تقاوم علاى خادمتها, لها, وكذا ما تمتلكه الشركة من معدا

وكلها معدة لالستهالك إما دفعة واحدة, أو شيئاً فشيئاً, والغلة ليسات إال ثمارة لهاا, 

ومن ثم كان وجوب الزكاة في تلك الغلاة دون أصاولها مان األدوات والتجهيازات 

هو الذي يقتضيه القياس الصحيح في الشريعة.
2
  

الزكاااة ال تجااب فااي مااال حتااى يحااول عليااه الحااول,  فهااو أنوأمييا األصييل الثيياني: 

واألجرة قبل قبضها فاي عاداد المعادوم, فاإذا قبضاها مالكهاا ابتادأ باه الحاول، وقاد 

اختلف الفقهااء فاي الوقات الاذي يجاب فياه إخاراج زكااة العماائر المعادة لإليجاار, 

والجمهااور علااى أن حولهااا يبتاادن ماان قاابض األجاارة وفااراغ ماادة اإلجااارة؛ ألن 

                                                           
 .   53-52: 1منذر قحف, زكاة األصول الثابتة االستثمارية, مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي, المجلد  7
 .  122-0/7/127ة المجمع الفقهي: البسام, زكاة األسهم في الشركات. مجل 2



   7، العدد71المجلددية إسالمية، دراسات اقتصا  

 

58 

رة قبل ذلك غير مستقرة, وقابلة للسقوط، وثباوت ملكاه لهاا مراعاىاألج
7

. وعلياه 

فإن ابتداء الحول في غلة أساهم الشاركة الصاناعية يكاون مان حاين قبضاها, وهاو 

ينسجم تمامااً ماع أصاول الزكااة وقواعادها، وهاو الاذي ينطباق علياه كاالم فقهائناا 

خ القرضااوي مان جمعاه حين تدوين الفقه وتحريار مساائله, ال ماا ذهاب إلياه الشاي

بين الشركة الصناعية والشركة التجارية في حكم واحد في تحديد مواعيد الزكاة، 

مع ما بينهما من بون شاسع في القصد والعمل واالتجاه في التثميار. إذاً فالشاريعة 

فرقاات بينهمااا فااي األحكااام للفااروق التااي بينهمااا فااي القصااد واالتجاااه والعماال ، 

 تفاارق بااين متماااثلين، فإنهااا كااذلك ال تجمااع بااين الضاادين, والشااريعة كمااا أنهااا ال

)وإنما األعمال بالنيات, وإنما لكل امرن ما نوى(
2

  . 

: فهو بناء الزكااة علاى المسااواة باين الفقاراء واألغنيااء، وهاذا وأما األصل الثالث

أصال عظايم ماان أصاول الزكااة. وبيانااه: أن المسااهم فاي الشااركة الصاناعية أحااد 

 رجلين: 

ا صاحب رأس مال كبير: فسيقبض غلة أسهمه, وسيزكيها كل عاام، خالفااً لماا إم

 يقوله الشيخ القرضاوي من أنه ربما تمضي عليه أعوام ولن يزكي!.

وإما صاحب دخل محدود: وغلة أسهمه ال تكاد تغطي نفقته ونفقة أوالده، فهذا إذا 

ذلك؛ ألنه لايس غنيااً قبضها كان أولى بها, ولم يكن عليه فيها زكاة, وال ضير في 

في ميزان الشريعة, وبهذا جاءت نصوص الشريعة. من مثل قوله صلى هللا علياه 

وسلم: )دينار أنفقته في سبيل هللا، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على 

مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمهاا أجاراً الاذي أنفقتاه علاى أهلاك(
3

. فغلاة 

تفضال عان تغطياة حاجاتاه األساساية, والشايخ القرضااوي  أسهم هذا الشاخص لام

نفسه يقول في ذلك: نمن الفقهاء من أضاف إلى شرط النمااء فاي الماال أن يكاون 

النصاب فاضال عن الحاجة األصلية لمالكه... ومن الفقهاء من اعتبر شرط النماء 

. مغنياااً عاان هااذا الشاارط... والحااق أن شاارط النماااء ال يغنااي عاان هااذا الشاارط..

                                                           
هذا قول المالكية فيما يخص زكاة األجرة, وأما غيرهم فلهم تفصيل مختلاف, فقاد قاال الحنفياة: تملاك األجارة  7

بأحد أمرين: تعجيلها أو استيفاء المنفعاة, وتجاب الزكااة فاي األجارة بمضاي الحاول مان حاين التملاك. وقاال 

ألن األجرة تملك ملكاً مستقراً بمضيها, ويزكي عن الفترة السابقة متاى  الشافعية: تجب الزكاة بمضي المدة؛

حااال الحااول وكاناات نصاااباً. أي أن بدايااة الحااول تكااون ماان حااين التعاقااد. وهااو قااول الحنابلااة أيضاااً. انظاار 

؛ الفتاااوى الفقهيااة 015-7/010؛ الشاارح الكبياار للاادردير: 2/765؛ شاارح فااتح القاادير: 3/00المبسااوط :

 .   306-2/305؛ المغني: 073-7/072؛ مغني المحتاج: 2/763؛ إعانة الطالبين:2/01يتمي: الكبرى لله
. والفقرتاان األخيرتاان جازء مان 123-0/7/122البسام, زكاة األسهم فاي الشاركات. مجلاة المجماع الفقهاي:  2

رقام  7/3وحي: الحديث المشهور: )إنما األعمال بالنيات ...( انظر: صحيح البخاري, باب كيف كان بدء الا

 .    7141رقم  3/7575؛ صحيح مسلم, باب قوله صلى هللا عليه وسلم إنما األعمال بالنية: 7
 . 115رقم  2/612صحيح مسلم, باب فضل النفقة على العيال... :  3
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والمعتبر هنا: الحاجات األصلية للمكلف بالزكاة, ومن يعوله من الزوجة واألوالد 

والوالاادين واألقااارب الااذين تلزمااه نفقااتهم, فااإن حاااجتهم ماان  -مهمااا بلااغ عااددهم-

حاجتاه. وبهاذا الشاارط سابق الفقااه اإلساالمي أحادث مااا وصال إليااه الفكار الغربااي 

يشااة ماان الضااريبةنالحااديث, الااذي نااادى بإعفاااء الحااد األدنااى للمع
7

. قااال الشاايخ 

البسام: نونحن نؤياده فيماا قاال هناا, ولكان ال نادري لمااذا كبار علاى الشايخ أن ال 

يزكاي صاااحب األساهم القليلااة أساهمه التااي ال تكاااد غلتهاا تغطااي نفقتاه ونفقااة ماان 

يمون!ن
2
 . 

 

يمكاان مناقشااة أدلااة ماان يعتباار األسااهم كلهااا أمااوال مناقشيية أدليية القييول الثيياني:  -

 ارة بما يأتي:تج

: باأن الاذي يتباادر إلاى الاذهن يُيَردُّ قولهم: )إن األسهم أموال تتخاذ لالتجاار...(  -أ 

مان قاولهم هاذا أنهاام ال يناازعون فاي أصاال الحكام, بال فااي تخاريج أو تنزيال هااذه 

الصاورة المساتجدة مان الشاركات علاى نصاوص الشارع واجتهاادات الفقهااء. أي 

اة في عروض التجارة عناه فاي عاروض الغلاة أنهم ال ينكرون اختالف حكم الزك

كمااا هااو مااذهب عامااة الفقهاااء, وإنمااا يفترضااون أن أسااهم الشااركة الصااناعية أو 

الخدمية قد تحولت إلى عروض تجارة, ألنها تحولات إلاى صاكوك بحصاة مالياة, 

وهذه الصكوك نفسها هي التي تباع وتشترى, ومن ثم يجاب فيهاا زكاتهاا !. وهاذا 

م الشركات مجانب للحقيقة فيما نرى؛ ألن الذي يباع ويشترى التصور منهم ألسه

ليس الصك بحد ذاته, بل ما وراء هذا الصك, وهو ما يقابلاه مان حصاة مالياة فاي 

الشركة, سواٌء أكانت صناعية أم تجارية أم خدمية, وهذا التعريف للسهم هو الذي 

بيناا فاي المقدماة. انتهى إليه المجمع الفقهي وكذلك ندوات ومؤتمرات الزكااة كماا 

فإذاً سبب الخالف هنا هو تكييف األسهم, فلو أنا اتفقنا علاى أن الساهم عباارة عان 

صك, وأن الصك هو الذي يباع ويشترى, ويقصد لذاته بمعزل عن الشاركة, لقلناا 

بمثل قولهم, وألوجبنا فيها زكاة عروض التجارة في جميع األحاوال, ومهماا كاان 

عليااه عامااة الفقهاااء والباااحثين المعاصاارين أن هااذا نااوع الشااركة. إال أن الااذي 

التكييف للسهم غير صحيح, بل هو عبارة عن حصاة مالياة شاائعة فاي رأس ماال 

الشركة, وهذه الحصاة هاي المقصاودة فاي العقاد, وهاي التاي تبااع وتشاترى. فاإذا 

المنظيور للييه عنيد الجمييع اتفقنا على هذا التكييف للسهم, فحينئذ يجاب أن يكاون 

. وأن يتحاادد علااى ضااوئها طبيعااة العااروض التااي اشااتراها, نييية المشييتري هنييا:

                                                           
 .  711-7/715فقه الزكاة للقرضاوي:  7
 .  251-0/7/123البسام, زكاة األسهم في الشركات. مجلة المجمع الفقهي:  2
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وحكم الزكاة فيها. فالذي يشتري األسهم طلباً لغلتها, راغباً في االحتفاظ بها اآلن, 

إال أنه يعتزم بيعها إذا ما ارتفع ساعرها, وحققات لاه مكساباً طيبااً, فهاذه األساهم ال 

موالاه, ويزكيهاا معهاا إذا حاال حاول مالاه زكاة فيها, وإنما يضم غلتهاا إلاى بقياة أ

وكااان نصاااباً. وأمااا الااذي يشااتري األسااهم بنيااة المتاااجرة بهااا, أو يشااتريها بااأموال 

مخصصة للتجارة, ولم يغير نيته فيها إلى قنية أو غلة, فإن أسهمه تعتبر عروض 

 تجارة, ويجب فيها زكاتها. 

أم كااانوا مجموعااة فااي  وهااذا الحكاام ال يختلااف سااواٌء أكااان مالااك العاارض فاارداً,

شركة يبلغ تعدادهم ألوفاً. وسواٌء أقُسِّم رأس ماال الشاركة إلاى أساهم, أم لام يقسام! 

فلااو افترضاانا أن ثالثااة أشااخاص يملكااون مصاانعاً, ولكاال واحااد ماانهم ثلثهااا. أو 

افترضنا أن رأس مالها ألف وخمس مائة سهم, لكل واحد منهم خماس مائاة ساهم, 

 يتغير؛ ألن حقيقتها لم تتغير.فإن حكم الزكاة فيها لن 

ثاام إن واقااع الناااس اليااوم يطااابق مااا نقااول نحاان ولاايس هااؤالء, فكاام ماان شااخص   

يسااتثمر أموالااه فااي شااركات للثااروة الحيوانيااة, أو شااركات للتصاانيع, أو شااركات 

خدمية, ويشتري فيها أسهماً لالستفادة من غلتها السانوية, ويارى أن ذلاك خيار لاه 

ية ماثالً, ويقاوم بتاأجير شاققها, أو أن يفتاتح مكتبااً لتاأجير من أن يشيد عمارة ساكن

 السيارات. 

وإذا كان هذا هو واقع بعض النااس, فلاَم نفتارض فايهم قصاد التجاارة بادعوى أناه 

يسهل عليه بيعها أو تسييلها متى شاء! إن اتصاف األسهم بهذه الصفة غير ماؤثر 

ستبقى حصاة فاي شاركة في الحكم, ولن يجعلها عروض تجارة بصفة مطلقة, بل 

 حسب نوعها.

قولهم: )إن الشركات بأنواعها تسعى للربح من خالل التداول وتقليب الماال(  -ب 

: بأنااا ال نساالم بااذلك, باال ناارى أنهااا يمكاان أن تكااون مقصااودة للصااناعة, أو يُييَردُّ 

للخدمااة, وفااي هااذه الحالااة يطلااق علااى إيرادهااا اساام الغلااة ولاايس الااربح. نعاام؛ قااد 

ويطلق عليه اسم الربح, ولكن االصطالح الفقهي الدقيق قائم على  يتسامح البعض

التفريااق بااين الااربح والغلااة. تماماااً كمااا هااو الفاارق بااين التجااارة )البيااع والشااراء(, 

واإلجااارة )الااواردة علااى عماال األشااياء أو األشااخاص(. ففااي األول تكااون العااين 

لثااني تكاون المنفعاة محال محل التعاقد, وياتم تاداولها وتقليبهاا طلبااً للاربح. وفاي ا

التعاقااد, ولاايس فيهااا تااداول أو تقليااب. إذ كيااف يجااري تقليااب المااال فااي فناادق, أو 

 شركة سياحة. ال شك أن األمر مختلف.   

قولهم: )إن القيمة الحقيقياة التاي تقادر لألساهم فاي األساواق تختلاف فاي البياع  -ج 

: بأن األساهم ال يردرة( والشراء عن قيمتها االسمية، ومن ثم كانت عروضاً للتجا

تعنااي أكثاار ماان حصااة فااي شااركة, وماان الطبيعااي أن تختلااف قيمااة السااهم )أو 
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الحصة( عند تأسيسها عنها بعد التأسيس انخفاضاً أو ارتفاعاً, مثلها في ذلك كمثل 

أية منشأة أو شركة ) مصنع أو فندق( يختلف قيمتهاا مان وقات إلاى آخار, بحساب 

احها في عملهاا, وتحقيقهاا للمكاساب. وهاذا ال يعناي سمعتها, ومدى الثقة بها, ونج

 أي تغيير في طبيعة هذه المنشأة أو الشركة, وال تفيد تحولها إلى عروض تجارة.

قولهم: )إن القول بالتفريق بين أسهم الشركات يؤدي إلى إعفااء أماوال  طائلاة   –د 

: باأن يُيَردُّ  من الزكاة، وستدفع الناس إلاى وضاع أماوالهم فاي الشاركات المعفااة..(

عاماة الفقهاااء علااى هاذا التفريااق كمااا أسالفنا ونقلنااا نصوصااهم, ولان يترتااب عليااه 

إعفاء األموال الطائلة من الزكاة, بل الزكاة واجبة في كال ماال بلاغ نصااباً وحاال 

عليه الحول, وإنماا الاذي يعفاى رأس الماال الثابات الاذي ال ياتم تداولاه كالمصاانع 

ى المحاال التجاااري وتجهيزاتااه التااي قااد تبلااغ قيمتهااا والمساااكن, تماماااً كمااا يعفاا

الماليين فال تدخل في التقويم, وال يجب فيها الزكاة؛ ألنها فقدت صافة النماو التاي 

 هي مناط وجوب الزكاة في المال. 

وأما قضية أن الناس سيوظفون أموالهم فاي هاذه الشاركات الصاناعية أو الخدمياة 

واردة؛ ألن الزكااة ليسات ضاريبة تؤخاذ كرهاا  فراراً من الزكااة فنعتقاد أنهاا غيار

من المسلم, بل هي قبل كل شايء عباادة يتقارب بهاا صااحبها إلاى هللا, وركان مان 

أركان اإلسالم الخمسة. وإنه على فارض حصاول ذلاك مان بعاض النااس فإناه لام 

يفعل شيئاً ممنوعاً في الدين, ولم يلجأ إلى حيلة  إلسقاط الزكاة, بل فعل ما له فعلاه 

اتفاق العلماء. ومثله في ذلك كمثال مان يقادم علاى التجاارة ألناه يارى أن زكاتهاا ب

 أقل من زكاة الزرع, فهل يأثم, أو يعتبر فاراً من الزكاة؟ بالتأكيد ال. 

وأما كاون أربااح هاذه الشاركات أعظام مان أربااح األفاراد, فهاذا ال مادخل لاه وال 

واجبة في أموال التجارة وإن خسر  تأثير في حكم الزكاة باتفاق الفقهاء, بل الزكاة

 صاحبها كما هو معلوم.     

نوقشت أدلة القائلين بتزكية األسهم المقتناة من أجال  مناقشة أدلة القول الثالث: -

 غلتها بالعشر بما يأتي:  

قااولهم: )ال تؤخااذ الزكاااة ماان األسااهم, باال ماان إيرادهااا الصااافي بمقاادار العشاار,  -أ

: بأناه قيااس ماع الفاارق, ومان وجاوه يُيَردُّ ي الزراعياة(. قياساً على إنتاج األراضا

 عديدة أهمها:

للمصااانع والفنااادق ونحوهااا ممااا تقتنااى لغلتهااا عمااٌر محاادود, وتسااتهلك  -

 بصورة مستمرة, واألراضي ليست كذلك, فإنها ال تفنى مهما امتد الزمن.
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إن الخارج من األرض من زرع أو ثمر مما يجب الزكاة فاي عيناه, وأماا  -

اج المصانع ونحوها فإن الزكاة ال تجب في عينها, بال فيماا تاؤول إلياه إنت

من النقود, وزكاتها تختلف عن الزروع باالتفاق
7
. 

إنتاااج المصااانع يكااون متوالياااً ومسااتمراً, وإنتاااج األراضااي ال يكااون إال  -

 موسمياً.

إن تحديااد نسااب الزكاااة فااي الزراعااة بالعشاار ونصاافه يقااوم علااى أساااس  -

السااقي ماان السااماء, والسااقي بأياادي البشاار, وأمااا  شاارعي واضااح, وهااو

التحديد في إنتاج المصانع, فإنه ال يستند إلى أساس  واضح  مسلَّم به
2
. 

قولهم: )يجب النظر في معادالت الزكااة الماأثورة, وأناه لام ياؤثر عان الشارع  -ب

 اقاً.: بأن الغلة هنا نقود, وزكاة النقود ربع العشر اتفيَُردُّ ربع العشر من الغلة( 

ال يخفى قوة أدلة من ذهب إلى أنه ال زكااة فاي األساهم التاي تقتناى مان الترايح: 

أجل ريعها, وإنماا تضام غلتهاا إلاى أماوال الشاخص األخارى وتزكاى معهاا زكااة 

النقود, وهذا ما يتفق مع ما ذهب إليه عامة فقهاء األمة منذ عصر الصحابة وإلاى 

 الفقهية وندوات الزكاة المختلفة.يومنا هذا, وهو كذلك ما تبنته المجامع 

إال أننا ونحن نرجح هذا القول نضع بين أيدي الباحثين المعاصرين مسائل مكملة 

 لها, وهي:  

يشيييترط فيييي النيييية العتبارهيييا أن ال يكيييذبها الواقيييع, أو أن ال يوايييد ميييا  -أ

ينافيها
3

.ويعني هذا أن ال يقبل من أحد ادعاءه نية االحتفاظ باألساهم طلبااً 

ا حال كون الشركة تجارية تبيع وتشتري, ألن واقع الشركة يرد هذه لغلته

النية. فإن وجدت كانت باطلاة, ولام تناتج أثاراً, وعلاى صااحب األساهم أن 

ماداماات  -بعااد حساام قيمااة أصااولها الثابتااة ونحوهااا-يزكيهاا زكاااة التجااارة 

الشااركة مسااتمرة فااي البيااع والشااراء, وذلااك أن األسااهم ليساات موجااودات 

رأساااها, مساااتقلةً عااان الشاااركة, بااال هاااي حصاااص شاااائعة فاااي قائماااة ب

موجوداتهااا, وهااذه الحصااص تتضاامن مااا هااو محاال للتااداول, فكاناات نيااة 

ولييم نجييد ميين نبييه للييى هييذا األميير  صاااحبها منافيااة لواقااع الشااركة فتبطاال.

المهم, ال في الباحثين المعاصيرين, وال فيي قيرارات المجيامع الفقهيية أو 

ل ربمييا كانييت قييراراتهم تييوحي بخييال  ذلييك نييدوات الزكيياة فيمييا نعلييم. بيي

 فيجب التنبه له.

                                                           
 .    32/701بحث في زكاة أسهم الشركات, ابن منيع: العدد  7
 .  53-52انظر: التحقيق في زكاة األسهم, أبحاث وأعمال ندوة زكاة األسهم.. :  2
 .  3/211المنثور في القواعد للزركشي:  3
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إذا اشترى شخص أسهماً في شاركة خدمياة أو صاناعية بنياة االتجاار بهاا  -ب

صحت نيته, وكانت معتبرة, ووجب فيها زكاة التجارة؛ ألناه ال يوجاد فاي 

هذه الحالاة ماا يتناافى ماع الواقاع. وكاذا لاو اشاتراها بنياة االتجاار بهاا, ثام 

ل نيتاا ه إلااى االحتفاااظ بهااا لالساتفادة ماان ريعهااا صااحت نيتااه وتحولاات حاوَّ

أسهمه إلى مال قنية, ولم يكان فيهاا زكااة؛ ألن ناوع الشاركة ورأس مالهاا 

 مما يقبل هذه النية.

ماان ورث أسااهماً فااي شااركة خدميااة أو صااناعية ونااوى االتجااار بهااا, أو  -ج

ن غلتهاا, اشترى أسهماً في تلك الشركات بنية االحتفااظ بهاا واالساتفادة ما

ثم حول نيته بعد الشراء من االقتناء إلى االتجار بها, لام تعتبار تلاك النياة, 

ولم يترتاب عليهاا أي أثار حتاى يبياع تلاك األساهم؛ ألن شارط كاون الماال 

مال تجاارة لادى معظام الفقهااء مان الماذاهب األربعاة, أن يكسابه صااحبه 

بفعله, وأن ينوي به التجارة عند المعاوضة عليه
7
 . 

قلنا: ال تجب الزكاة في أسهم القنية, لم يعمم ذلك فاي غيار رأس الماال  إذا -د

الثابات الاذي ال يتاداول, وأماا ماا يتاداول مان ممتلكاات الشاركة مان نقااود, 

وعروض تجارة, وديون على مستحقين أملياء, فإن فيها زكاة النقود. وقاد 

فاي  نبه إلاى هاذا مجماع الفقاه اإلساالمي الادولي فاي دورتاه الثالثاة عشارة

( بشأن زكااة األساهم المقتنااة بغارض االساتفادة 73/3) 724القرار رقم: 

من ريعها. فجاء في قاراره: نإذا كانات الشاركات لاديها أماوال تجاب فيهاا 

الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المادينين األمليااء ولام 

تاازك أموالهااا ولاام يسااتطع المساااهم أن يعاارف ماان حسااابات الشااركة مااا 

ص أسااهمه ماان الموجااودات الزكويااة فإنااه يجااب عليااه أن يتحاارى، مااا يخاا

أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لام 

تكن الشركة في حالة عجز كبيار بحياث تساتغرق ديونهاا موجوداتهاا. أماا 

إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإناه ينطباق عليهاا 

( مان أناه يزكاي الرياع فقاط، وال يزكاي 0/ 3) 21في القرار رقم  ما جاء

أصل السهم.وهللا أعلمن 
2

. ومثلاه أيضااً ماا جااء فاي فتااوى ماؤتمر الزكااة 

األول بالكويت
3
. 
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 الفرع الثالث: األسهم التي تقتنى لالستفادة من ريعها والمتاارة معاً.

ستفادة من ريعها وغلتها, قد يقتني بعض الناس أسهماً في شركة  معينة  بغرض اال

ولكنه يناوي فاي الوقات ذاتاه بيعهاا إذا ماا ارتفعات قيمتهاا بشاكل  مارض , وحققات 

أرباحاااً مجزئااةً, فمااا الزكاااة الواجبااة فيهااا؟ وأي الغرضااين يَُغلَّااب؟ وبااأي الحااالتين 

 يُلحق؟

لاام نقااف فااي بيااان حكاام المسااألة إال علااى عبااارات قليلااة لفقهائنااا, وكاناات أكثرهااا 

ما ذكره فقهاء المالكية. من ذلك ماا جااء فاي شارح الخرشاي تعليقااً علاى  وضوحاً 

قول خليل: نملك بمعاوضة ... بنياة تجار, أو ماع نياة غلاة, أو قنياة علاى المختاار 

والماارجحن قااال الشااارح: نهااذا ماان الشااروط أيضاااً. أي: وماان شااروط الزكاااة أن 

ون ملكااه بهااذه يكااون نااوى التجااارة بهااذا العاارض الااذي عاااوض عليااه. أي: أن يكاا

النية. احترز بذلك مما إذا لام يناو شايئاً, أو ناوى باه القنياة  ألنهاا هاي األصال فاي 

تجب الزكاة في هذا العرض لذا نوى  العروض حتى ينوي بها غير القنية. وكذلك

به التجارة والغلة معاً, كما لذا نوى عند شيرائه أن يكرييه, ولن وايد ربحياً بياع. 

ا العاارض إذا نااوى بااه عنااد المعاوضااة عليااه التجاار وكااذلك تجااب الزكاااة فااي هااذ

والقنية معاً, كنية االنتفاع بعينه من وطء أو خدمة وهذا هو القنية, وإن وجد ربحاً 

باع وهذا هو التجارة  ألن الغلة نوع من التجارة, على اختيار عند اللخمي فيهماا, 

حرويتهاا باذلك؛ والمرجح عند ابن يونس في الثانية, ويحتمال فاي األولاى أيضااً أل

ألنه إذا لم تؤثر مصاحبة نية القنية في نية التجارة, فأولى أن ال تؤثر نية الغلة في 

نية التجارةن
7

. وقوله: نعلى المختار والمرجحن إشارة إلى أن في المسألة خالفااً, 

وهذا الخالف من ابن القاسم وابن المواز, فقاد قااال بعادم وجاوب الزكااة فاي حالاة 

لقنية مع التجارة تغليباً للقنية؛ ألنها األصل في العروضاجتماع نية ا
2
. 

وعليه فإن الراجح والمختار عند المالكية تغليب قصد التجارة, وإلحاق هذه الحالة 

بالحالااة األولااى التااي نااوى فيهااا صاااحب العااروض المتاااجرة فقااط, وجعاال الزكاااة 

هم: نالقنية والتجارة واجبة في أصل السهم وريعه. وقد بينوا علة هذا التغليب بقول

أصااالن, كاال واحااد قااائم بنفسااه, منفاارد بحكمااه, أحاادهما يوجااب الزكاااة, واآلخاار 

ينفيهااا, فااإذا اجتمعااا كااان الحكاام للااذي يوجااب الزكاااة احتياطاااً, كشااهادة تثباات حقاااً 
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وشهادة تنفيه, وكقاول مالاك فايمن تمتاع ولاه أهال بمكاة وأهال بابعض اآلفااق: إناه 

يهدي احتياطاً فهذا مثلهن
7
 . 

وأما جمهور العلماء من المذاهب األخرى فالذي ظهر لناا مان بعاد البحاث الشاديد 

أنهام يخااالفون المالكياة فااي ذلاك, وال يوجبااون فيهاا زكاااة التجاارة. باال إن المسااألة 

غياار متصااورة عناادهم, وماان ثاامَّ رأيناااهم يتجاهلونهااا, وال يااأتون لهااا علااى ذكاار. 

ريفهم للنيااة. فقااد عرفوهااا بأنهااا وساابب اسااتحالة تصااورها عناادهم يرجااع إلااى تعاا

شرعاً: نقصد الشيء مقترنااً بفعلاهن قاالوا: نفاإن تراخاى عناه سامي عزمااًن
2
وال  

عبرة به في األحكام
3

, لقول النبي صلى هللاَّ عليه وسلم: )إنَّ هللاَّ عفا عان أمتاي ماا 

تحدثت به أنفُُساهُم ماا لام يتكلماوا باه أو يفعلاوا(
0

ين . وتصاور تاردد النياة باين شايئ

يعني القول بإمكانية وجود فعلين من شخص واحد فاي وقات واحاد! وال نعتقاد أن 

 في العقالء من يقول بذلك أو يقبل به!

إذاً: فالجمع بين نيتي التجاارة والقنياة, أو التجاارة والغلاة معااً لايس وارداً عنادهم, 

لما يلزم منه القيام بإمساك العرض لالنتفاع به بنفسه )وهاو القنياة(
5

مان أجال  , أو

غلته, في نفس الوقات الاذي ياتم فياه تقليباه باالبيع والشاراء للحصاول علاى الاربح 

)وهو التجارة(
6
! وهذا محال. بال ال باد أن يتجاه قصاده إلاى فعال واحاد, ويقتارن  

هااو بالعقااد دون غيااره, فيكااون هااو السااابق والغالااب ماان النيتااين, ويطاارح اآلخاار 

لضعفه
1

جزم, والتشريك بين نيتين يعني التردد, . وأمر آخر, وهو أن النية تعني ال

وهما متنافيان, فيكون الحل في حال اجتماعهما إما: بإبطالهما معاً, والرجوع إلى 

األصل, واألصل في األشياء أنها وجدت لالنتفاع ال للتجارة, أو أن يظهار لناا ماع 

القصدين قوة أحدهما باقتران الفعل به, فنُعِمله ونُهِمل اآلخر
1
 . 
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القاعدة, وهذا هو األصل العام في المسألة عند جمهور الفقهااء, وسانورد  هذه هي

 فيما يأتي بعض التفاصيل ذات الصلة بمسألتنا تؤكد ما أسلفناه:

: يقااول السرخسااي رحمااه هللا: نال خااالف أن نيااة التجااارة إذا اقترناات الحنفييية - 

التجااارة. ولااو  بالشااراء أو اإلعااارة صااار المااال للتجااارة؛ ألن النيااة اقترناات بعماال

ورث ماااالً فنااوى بااه التجااارة ال يكااون للتجااارة؛ ألن النيااة تجااردت عاان العماال. 

فالميراث يدخل في ملكه من غير صنعهن
7
و ورد فاي بعاض مصاادر الحنفياة ماا  

يفيد بأنه ال زكاة على من جمع بين نيتي التجاارة والقنياة, وعللاوه باأن القنياة هاي 

دت النية باين االثناين, كاان التارجيح لألقاوى. األصل, والتجارة عارضة, فإذا ترد

–من ذلك ما جاء في شرح فتح القدير: ن وتشترط نية التجاارة؛ ألناه لماا لام تكان 
للتجارة ِخلقة فال يصير لها إال بقصدها فيه, وذلك هو نية التجاارة.  -أي العروض

نفلو اشترى عبداً للخدمة ناوياً بيعه لن واد ربحاً, ال زكياة فييه
2

ا أن القنياة . فأما

هي األصال؛ فاألن مان يقتناي العاروض إنماا يقتنيهاا لالنتفااع بهاا, وهاو الغارض 

األساسي من َخل قها, ومهما تاجر بهاا النااس, فإناه ال منااص مان أن تساتقر أخياراً 

عنااد شااخص يقتنيهااا لينتفااع بهااا. وإذا كاناات القنيااة هااي األصاال, فااإن ذلااك يعنااي 

معنياااان متنافياااان, إذ القنياااة تقتضاااي بالضااارورة أن التجاااارة عارضاااة, ألنهماااا 

اإلمساك, واالتجار يقتضي المعاوضة والمبادلة طلباً للاربح. وعلياه فلاو افترضانا 

أن نية شخص قد اتجهت لالثناين معااً, فإناا نقادم ماا يعضاده األصال, وهاو القنياة, 

ونطرح ما سواه, حتى يثبت خالفه بأن تقترن المبادلة والمعاوضة بالنية. وهذا ما 

نيااه اباان النجاايم بقولااه: نتشااترط نيااة التجااارة فااي العااروض, وال بااد أن تكااون يع

ناويااً أناه إن  وجاد ربحااً باعاه ال زكااة  اشيترى شييًاً للقنييةفلاو  مقارنةً للتجارة،

عليهن
3
 . 

وليس هذا خاصاً بالجمع بين نيتي التجاارة والقنياة, بال هاو قاولهم فاي الجماع باين 

حاد العلة فيهما, وهي أن التجاارة تعناي تقلياب الماال نيتي التجارة والغلة أيضاً الت

بالبيع والشاراء, وفاي حاالتي القنياة واالساتغالل ال تقلياب للماال مقارنااً للعقاد, بال 

إمساك وانتظار للربح ليبيع. وربما كان المثال اآلتاي الاذي أورده ابان نجايم يزياد 

بذراً للتجارة وزرعه فإنه المسألة إيضاحاً وتأكيداً, فقد قال رحمه هللا: نلو اشترى 

َرهُ فاي األرض أبطال كوناه للتجاارة؛  ال زكاة فيه, وإنما يجاب العشار فياه؛ ألن بَاذ 
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ألن مجرد كونه نوى الخدمة في عباد التجاارة أساقط وجاوب الزكااة؛ فاألن يساقط 

أولىن -وهو إلقاء البذر في األرض–التصرف األقوى 
7
 . 

أن تكاون نياة التجاارة وفعلهاا مقاارنين إذاً فشرط وجوب زكاة التجارة فاي الماال, 

 للعقد, وإال لم يلتفت إلى تلك النية واعتبرت ملغاة.

ما نقلناه عن الحنفية من الشروط والتعليالت نجدها تتكرر ذاتها عناد  الشافعية: -

الشافعية, وهي محل اتفااق بيانهم, باساتثناء بعاض الجزئياات هناا أو هنااك مماا ال 

 شأن لها بمسألتنا. 

لك ما تذكره مصادرهم في معرض بيان شروط وجوب الزكاة في عاروض من ذ

في صلب العقاد  أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضةالتجارة, أن من الشروط ن

أو في مجلسه, وذلك ألن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة, وقاد يقصاد باه 

 صيد بالميال القنييةأن ال يقغيرها, فال بد من نياة مميازةن ومان الشاروط أيضااً: ن

وهااي اإلمساااك لالنتفاااعن
2

. فااإذاً ال بااد ماان اقتااران النيااة بحااال المعاوضااة, وأن ال 

تكون مع نية التجارة نية أخرى وإال أزاحتها, الساتحالة الجماع بينهاا لتنافيهاا كماا 

أسلفنا. بل إنهم أوردوا نفس المثال الاذي أورده الحنفياة فاي الزراعاة, فقاالوا: مان 

بنية زراعته واالتجاار بماا ينبات مناه, لام يكان الباذر وال النابات مناه اشترى بذراً 

أما البذر: فألن صاحبه لم يشتره بنية التجيارة بيه نفسيه, بيل بميا عرض تجارة. 

وأما النابت منيه: . ينبت منه, وبذلك تكون نيته قد أصبحت القنية, وليي االتجار

وا: وكاذا لاو كانات األرض . قاالفألنه لم يملك بمعاوضية, بيل بزراعية بيذر القنيية

للقنية والبذر للتجارة, أو العكس بأن كانت األرض للتجارة, والبذر للقنية, لم يكان 

الناتج مال تجارة, ولم يجب فيها زكااة التجاارة, بال يجاب زكااة الازرع. فاإذا كاان 

, أو للتجييارة بأعيانهيياكااٌل ماان البااذر واألرض للتجااارة بااأن اشااتراهما صاااحبهما 

ولم يغير نيته إلى القنية, بال أراد أن يساتمر فاي التجاارة  ,اع التجارةاشتراهما بمت

فعندها فقط يكون الناتج مال تجارة
3

, ونيوى من أجر نفساه أو مالاه . وقالوا أيضاً:

وكذا لو صارف هاذا العاوض فاي المناافع  كان العوض مال تجارة.التجارة بذلك, 

وصاار ياؤجر الحواصال بأن استأجر بها )وكالاةً مشاتملة علاى حواصال وطبااق, 

والطباق(
0
وأميا لذا ليم فالمذهب في الجميع أنه يصير للتجاارة. يريد االتجار بها،  
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, بل نوى االستفادة من الغلة في إشباع حاجاته أو حاجات عيالاه, فلان ينو التجارة

تكون هذه األموال أموال تجارة. أو أنها كانت أموال تجاارة إال أناه ناوى تحويلهاا 

حكم التجارة ينقطع عنها, وتتحول إلى أماوال قنياة مباشارة, وال يكاون للقنية, فإن 

فيها زكاة التجارة
7
. 

ال يختلف مذهب الحنابلة عن سابقيه, بل يتطابق معهما إلى حد  كبيار. الحنابلة:  -

فممااا جاااء فااي مصااادرهم أن زكاااة التجااارة تجااب فااي العااروض إذا بلغاات قيمتهااا 

صااحبها قاد تملكهاا بفعلاه كبياع ونكااح وهباة : أن يكاون أولهميانصاباً بشارطين: 

: أن يكاون قاد ووخرهمياواصطياد ال بنحو إرث أو لقطاة مماا هاو لايس مان فعلاه. 

ألن األعمااال بنييية تجييارة حييال التملييك, بييأن قصييد التكسييب بييه  اقتاارن تملكااه لهااا 

. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فاإن فواب اقترانها بالنية بالنية, والتجارة عمل,

مخلوقة في األصل لالستعمال, فال تصير للتجارة إال بالنية. قاالوا: ولاو  العروض

تملك العرض بفعله, ولكن بال نية تجارة ثم نواها, لم يصار للتجاارة, إال أن يكاون 

اشتراه بعارض تجاارة, فاال يحتااج إلاى نياة, بال يكفياه استصاحاب حكمهاا باأن ال 

ثم نواه لتجارة, لم يصر لهاا قنية عرض لتجارة فنواه لينويها للقنية. أو كان عنده 

أيضاً؛ ألن القنية هي األصل, فيكفي في الرد إليه مجرد النية كما لو نوى المسافر 

اإلقامة, وألن نية التجارة شرط للوجوب فيها, فإذا نوى القنية زالات نياة التجاارة, 

ففات شرط الوجوب.
2
  

العشار؛ ألناه للقنياة, وقالوا: لو زرع بذر قنية في أرض تجارة, وجب فاي الازرع 

وفي األرض زكاة القيمة؛ ألنها مال تجارة. أو عكاس باأن زرع باذر التجاارة فاي 

أرض القنية فإن الواجب في الزرع زكاة التجارة, وال شايء فاي األرض ألناه لام 

ينو بها التجارة, بل القنية
3
. 

قنياة أو وبهذا تكاون الماذاهب الثالثاة متفقاة علاى أن نياة التجاارة ال تجتماع ماع ال 

 الغلة.

 : الترايح

رأينا أن جمهور الفقهاء على استحالة الجمع بين نيتين فاي الوقات نفساه, وهاو ماا 

دفع ابن القاسم وابن المواز وغيرهما من فقهاء المالكية إلى الوقوف مع الجمهور 

في القول بعدم إمكانية الجمع بين نيتي التجارة والقنية أو التجارة والغلة. بل حتى 

                                                                                                                                                    
هـ( في كتابه تاريخ عجائاب 7231لجبرتي )ت في مصر قبل ما يزيد عن مائتي سنة, وقد أكثر من ذكرها ا

 .012, 345, 241, 3/11اآلثار في التراجم واألخبار. انظر مثالً : 
 .  3/215؛ حاشية الشرواني على التحفة: 2/31؛ حاشية البجيرمي على شرح المنهج: 6/735المجموع:  7
 .  073-2/204؛ كشاف القناع: 11-2/16؛ مطالب أولي النهى: 2/336المغني:  2
 .   2/747؛ مطالب أولي النهى: 203-2/202كشاف القناع:  3
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ك الذين قالوا بإمكانية الجمع بين النيتين مان فقهااء المالكياة, وكاان رأيهام هاو أولئ

المختار والمرجح في المذهب, لم يجمعوا فاي حقيقاة األمار باين نيتاين, بال غلباوا 

جانب التجاارة, ال لقوتهاا, أو ألنهاا األصال, أو مان بااب الطعان فاي القاعادة التاي 

االحتياااط فااي الاادين كمااا صاارحوا بااه. ذكرناهااا عاان الجمهااور, باال تغليباااً لجانااب 

 قول الجمهور. -وهللا أعلم–وعليه فالراجح 

وقباال أن نخااتم هااذه المسااألة نشااير إلااى مااا ذكااره الاادكتور علااي القااره داغااي فااي 

معرض حديثه عان هاذه الحالاة, فاي بحاث لاه بعناوان نالتحقياق فاي زكااة األساهم 

ألساااهم المعااادة يقصاااد ا–والشاااركاتن, حياااث جااااء فياااه: نويلحاااق بهاااذا الناااوع 

من اشترى األسهم بنية االستفادة مين اليربح, ولكين لذا وايد فرصية  -لالستثمار

 فهو يبيعها, فإن كان قصده أن يبيعها بعد عام, فهذا أيضاً زكاتيه ميا ذكرنياه ونفياً 

يقصااد زكاااة األسااهم المعاادة لالسااتثمار فيزكااي موجااودات الشااركة ماان نقااود –

 -أي زكاة عروض التجاارة-زكاته مثل األولوإال ف -وبضاعة دون أدوات اإلنتاج

ثم قال الدكتور: ويمكن أن يعضاد هاذا الارأي بماا ذهاب إلياه المالكياة مان التفرقاة 

بين التاجر المدير والتاجر المحتكر, حيث إن األول
7
يدفعها عند البيع زكااة حاول  

واحد
2

 . ثم نقل عن مصادر المالكية تفرقتهم بين المدير والمحتكر. 

 على ما تفضل به الدكتور يتلخص في اآلتي: وتعليقنا

أغلب الظن أن فضايلته لام يقاف علاى نصاوص المالكياة فاي المساألة,  -7

ومن ثم ذهب يقول فيها باجتهااده, ويحااول أن يعضاد رأياه بماا ذكاره 

 فقهاء المالكية من تفرقة بين التاجر المدير والمحتكر!.

لعبارة بنيتاه وعزماه ال وجه لتقييد قصد البيع بأن يكون بعد عاام, بال ا -2

عنااد الشااراء كمااا دلاات عليااه نصااوص الفقهاااء السااابقة. فااإذا كااان قااد 

اشااترى األسااهم بنيااة المتاااجرة, ويسااعى فااي بيعهااا, وجباات فيهااا زكاااة 

التجارة كل عام, وإن لم يبعها إال بعد مضي أعوام. أو كانت للغلة فال 

 زكاة فيها, مهما امتد الزمن.

قاااة باااين التااااجر المااادير والمحتكااار ماااا ذهاااب إلياااه فضااايلته مااان التفر -3

عناد فقهااء –ومحاولة تخريج هاذه المساألة عليهاا بعياد؛ ألن المحتكار 

هو الذي يترصد األسواق  -المالكية القائلين بالتفريق بينه وبين المدير

                                                           
 هذا سبق قلم من فضيلته, يريد األخير الذي هو التاجر المحتكر, وليس األول الذي هو التاجر المدير.   7
 . 371-2/371. وانظر أيضاً: التاج واإلكليل:51أبحاث وأعمال ندوة األسهم والصناديق االستثمارية:  2
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من غير إدارة
7

, وهذا الوصف ال ينطبق على المساألة التاي افترضاها 

ن غلتها ونمائها, ويمكناه الدكتور, وذلك ألن صاحب األسهم مستفيد م

أن يدفع الزكاة منها, بخاالف العارض المحتكار فاال يملاك صااحبه أن 

يدفع زكاته من نمائه إذ ال نماء له, والشرع ال يوجب علياه أن يخارج 

زكاته من مال سواه؛ ألن زكاة كل شيء يخرج منه, وليس من غيره, 

ه الزكاةومن ثمَّ أعفي من الزكاة حتى يبيعه, فإذا باعه وجب في
2
. 

 وههنا أمور نلفت النظر لليها لدى بحث المسائل المعاصرة في الزكاة, وهي:

األصل باراءة الذماة, وعادم وجاوب الزكااة فاي الماال حتاى يثبات خالفاه,  -أ

واالستدالل بعمومات النصوص غير مقبول؛ ألنها عموماات مخصوصاة 

أي –آلياة بينتها السنة المطهرة. يقول الشافعي رحمه هللا: نفكاان مخارج ا

عاماااً علااى األمااوال, وكااان يحتماال أن  -آيااة  خااذ ماان أمااوالهم صاادقة..  

تكااون علااى بعااض األمااوال دون بعااض, فاادلت الساانة علااى أن الزكاااة فااي 

بعااض األمااوال دون بعااض, فلمااا كااان المااال أصاانافاً, منااه الماشااية فأخااذ 

دون رسول هللا من اإلبل والغنم, وأمر فيما بلغنا باألخذ من البقر خاصاة, 

الماشية سواها. ثم أخذ منها بعدد مختلاف كماا قضاى هللا علاى لساان نبياه, 

وكان للناس ماشية من خيل وحمار وبغاال وغيرهاا, فلماا لام يأخاذ رساول 

هللا منها شيئاً, وسن أن لايس فاي الخيال صادقة, اساتدللنا علاى أن الصادقة 

ه هللا فيما أخذ منها وأمر باألخذ منه دون غيارهن ثام أردف الشاافعي رحما

بذكر الزرع والفضة والاذهب .. ثام قاال: نولاوال داللاة السانة كاان ظااهر 

القاارآن أن األمااوال كلهااا سااواء, وأن الزكاااة فااي جميعهااا دون بعااضن
3
 .

وعليااااه فااااال يصااااح االسااااتدالل بعمومااااات النصااااوص, لثبااااوت كونهااااا 

 مخصوصة بأموال دون أموال.

وقيااود دقيقااة  القياااس دلياال شاارعي ال مااراء فيااه, ولكنااه منضاابط بشااروط -ب

تجعاال المسااكوت عنااه فااي معنااى المنصااوص عليااه. وإن مجاارد الوقااوف 

على بعض أوجه الشبه بين مساألتين ال يكفاي إلعماال القيااس فيهماا, وإال 

فإنه ما من شيء إال ويشابهه أشاياء! بال ال باد مان مراعااة شاروط صاحة 

بذلك  القياس, والبحث عن العلة من خالل مسالكها المعتبرة ... ومن التزم

                                                           
 . 2/371اج واإلكليل: الت 7
 . 2/706شرح الزرقاني على الموطأ:  2
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علاام أن قياااس المصااانع علااى عااروض التجااارة مااثالً, أو قياسااها علاااى 

 األراضي الزراعية مردود للفارق بينها.

إن قول بعض الباحثين: )نسب الزكاة متقاربة, وأنها إن أخاذت مان الماال  -ج

كله كانت ربع العشر, وإن أخذت من الناتج كانت العشار أو نصافه, وفاي 

ي خماس شااة, والخمساة كانات تسااوي فاي الغنم ربع العشار, فاي اإلبال فا

عهااد التشااريع أربعااين شاااة, ففرضاات باانفس النساابةن إن هااذا القااول غياار 

دقيااق, والزكاااة غياار خاضااعة لمثاال تلااك الحسااابات؛ إذ ال أحااد يقااول بااأن 

تساوي أربعاين شااة,  -وهي الحد األدنى لوجوب الزكاة فيها–ثالثين بقرة 

الشرع قد جعال الواحادة مان البقار أو تساوي خمساً من اإلبل! ومعلوم أن 

في مقابلة الواحدة من اإلبل, وجعلها عن سبعة أشاخاص. كماا إن الشاارع 

أوجب في عشر من اإلبل شاتين, بينما أعفاى الغانم مان الزكااة حتاى تبلاغ 

مائة وإحدى وعشارين رأسااً, فأوجاب فيهاا اثنتاين ... وهكاذا. ويقاال مثلاه 

وباين النصااب مان الادرهم والادينار في الزرع ونصابه, فإن الفارق بيناه 

كبير جداً!. فأين المساواة والتقارب. نعم؛ قد يتحقق شايء مان ذلاك أحيانااً 

أو فااي بعااض الصااور والحاااالت, لكنااه ال يجااوز أن يتخااذ أساساااً ومسااتنداً 

 لبناء األحكام ألنه غير مضطرد وال منضبط.

بنااء علاى إن سعي بعض الباحثين المعاصارين إلاى توسايع دائارة الزكااة  -د

مقاصد الشريعة وعدلها
7
غير مقبول, وذلك ألن عدل الشريعة كما يجعال  

للفقراء حقاً في مال الغني, فكذلك تقضي الشريعة بأن حب اإلنسان للماال 

فطاارة جبلااه هللا عليهااا, والحفاااظ عليااه ماان مقاصااد الشااريعة الكباارى, باال 

الفقيار فاي جعلت الشريعة المال قرين الدم في الحرمة, وعلياه فلايس حاق 

مال الغني بأولى من حق الغني في مال نفسه, ومن ثمَّ  كان ال بد من أدلة 

شرعية ترجح على البراءة األصلية للمال, وعلى األدلة التي تقرر حرماة 

مال المسلم ومنع أخذه منه بغير طيب نفس منه, وهو ما ال يملكه القائلون 

 بتوسيع دائرة الزكاة.

لزكاة إما أن تجبى من قبل الدولة, أو تخرجها اوخالصة هذا المبحث: أن 

 الشركة بالنيابة عن األفراد, أو يخرجها األفراد المالكون لألسهم.

فإن كانت الدولة هي التي ستخرجها فإنها تعامل الشركة حسب نشاطها, 

فالزراعية تأخذ منها زكاة الزراعة, والثروة الحيوانية تأخذ منها زكاة الماشية, 

                                                           
؛ زكاة األصول الثابتة االساتثمارية, مناذر 32؛ زكاة األسهم في الشركات, حسن األمين: 7/510فقه الزكاة:  7

 .     01-05/ 1قحف, مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي, العدد: 



   7، العدد71المجلددية إسالمية، دراسات اقتصا  

 

72 

أخذ منها زكاة التجارة ... واألصل أن الدولة ستأخذ الزكاة على والتجارية ت

المجموع كامالً, فإن كان هناك ما يرجع ملكيته إلى الدولة, أو إلى جهة عامة 

)وهو كل مال  ليس له مالك معين كالمساجد واألوقاف وأموال الدولة ..( أو من 

 باقي.ليس بمسلم فإنها تبلَّغ بذلك ليتم تجاوزه, ويؤخذ من ال

وإن  كانت الشركة هي التي ستتولى إخراج زكاتها, فإنها تقوم بذلك كماا يقاوم باه 

الشااخص الطبيعااي ماان حيااث نااوع المااال الااذي يجااب فيااه الزكاااة، وماان حيااث 

النصااااب, والحاااول, والمقااادار الاااذي يؤخاااذ. أي: أن الشاااركة إن كانااات زراعياااة 

 ارة وهكذا.أخرجت زكاة الزراعة, وإن كانت تجارية أخرجت زكاة التج

وإن كان األفراد هم الذين سيتولون إخراج زكاة أسهمهم فإن المنظور إليه هو نية 

المالك, ومجال نشاط الشركة. والواجب عليه من الزكاة يحادد ويقادر علاى النحاو 

 اآلتي:

إن كانت نيته التجارة باألسهم, فالواجب زكاتها حسب قيمتها السوقية يوم وجاوب 

 الزكاة.

 ه االقتناء والغلة فينظر: أو كانت نيت

فإن كان مجال عمل الشركة التجارة فالواجب زكاة التجارة أيضاً و ال يلتفات إلاى 

نيتااه, ألن واقااع الشااركة ياارد نيتااه, كماان لديااه محاال تجاااري وياادعي أنااه ال يريااده 

 للتجارة بل للغلة, وذلك ألن السهم يمثل حصة من الشركة, فكان له حكمها. 

لشركة الخدمة أو التصنيع أو نحو ذلاك مماا لايس بتجاارة فاال أو كان مجال عمل ا

زكاة في األسهم وال في غلتها, وإنما تضم الغلة إلى أمواله األخرى وتزكاى معهاا 

 بشروطها من الحول والنصاب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث: تقويم أسهم الشركات
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 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: تعريف التقويم وبيان حكمه شرعاً.

 المطلب الثاني: كيفية تقويم األسهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب األول: تعريف التقويم, وبيان حكمه شرعاً 

 الفرع األول: تعريف التقويم.

َم السلعةَ: إذا قدر قيمتها. والقيمة: واحدة القيم، وأصله  التقويم لغة: مصدٌر من قَوَّ

الواو ألنه يقوم مقام الشيء
7

م به الشيء . والقيمة: ثمن الشيء بالتقوي م. أو ما قُوِّ

بمنزلة المعيار من غير زيادة وال نقصان
2

يخالف  وليي له معنى اصطالحي. 

 المعنى اللغوي, بل استعمله الفقهاء في نفس المعنى.

  الفرع الثاني: الحكم الشرعي للتقويم:

ذكرنا فيما سبق أن األسهم تمثل حصصاً في رأس مال الشركة )تجارية كانت أو 

و خدمية ...(, وهذه الحصص تمثل في غالبيتها عروضاً )من مباني صناعية أ

وآالت ومعدات وأثاث ومواد وغيرها مما يقوم عليها كيان الشركة وعملها( 

ونقوداً بصورة أقل و تَبَعاً. ومعظم تلك العروض مما لم يوجب الشرع زكاة في 

نال زكاة في غير  أعيانها, بل في قيمتها إذا كانت للتجارة. يقول ابن عبد البر:

العين والحرث والماشية, وأما العروض كلها من الدور والرقيق والثياب وأنواع 

المتاع والدواب وسائر الحيوان والعروض فال زكاة في شيء منها إال أن تبتاع 

                                                           
 م( باب الميم, فصل القاف.  لسان العرب, مادة )قو 7
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للتجارة, فإن ابتيعت للتجارة بنية التجارة, فحكمها حكم الذهب والوِرق إذا لم تنقل 

إلى القنية, يقومها التاجر إذا حال عليها الحولنعنها نية التجارة 
7
. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب تقويم عروض التجارة, واستدلوا على ذلك 

 بما يلي: 

قوله صلى هللا عليه وسلم: )وفي البز صدقته( -7
2

. وجه الداللة: أن الرسول 

من عينه, فعلم أن  صلى هللا عليه وسلم أخبر أن في البز زكاة, ولم يحدد له نصاباً 

الواجب فيه زكاة التجارة ومن قيمته
3
. 

عن ِحماس رضي هللا عنه أنه كان يبيع األََدَم والِجَعاب, فرآه عمر رضي هللا  .7

عنه, فقال له: يا ِحَماُس أدِّ زكاة مالك. فقال: وهللا مالي ماٌل, إنما أبيُع األََدَم 

مه وأدِّ زكاتهوالِجَعاب. فقال: ) (قَوِّ
0

ابن قدامة: نوهذه قصة يُشتهر . قال 

مثلها ولم تُنكر, فيكون إجماعاً ن
5
. 

روى اإلمام مالك رحمه هللا عن يحيى بن سعيد عن ُزريق بن حيَّان أن  .2

وكان على جواز -الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه هللا كتب إليه 

 نأن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما -ِمصر

يديرون من التجارات من كل أربعين ديناراً ديناراً, فما نقص فبحساب ذلك 

حتى يبلغ عشرين ديناراً, فإن نقصت ثلث دينار  فدعها وال تأخذ منها شيئاًن
6
 .

قال ابن عبد البر: نمعلوم عند جماعة العلماء أن عمر بن عبد العزيز كان ال 

ال عن رأي العلماء الجلة, ينفذ كتاباً, وال يأمر بأمر وال يقضي بقضية إ

ومشاورتهم والصدر عما يجمعون عليه, ويذهبون إليه ويرونه من السنن 

المأثورة عن النبي صلى هللا عليه وسلم, وعن أصحابه المهتدين بهديه 

المقتدين بسنته, وما كان ليُحدث في دين هللا ما لم يأذن هللا له به مع دينه 

وفضلهن
1
. 

                                                           
 .  211الكافي في فقه أهل المدينة:  7
السانن الكبارى للبيهقاي, بااب زكااة  ؛26رقام:  2/744سنن الدار قطني, باب ليس في الخضاراوات صادقة:  2

 264ده حساان. انظاار: الدرايااة فااي تخااريج أحاديااث الهدايااة: . وإساانا1314-1311رقاام:  0/701التجااارة: 

 .  330رقم: 
 .  3/213الحاوي الكبير:  3
؛ المصنف البن أبي شيبة, باب ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحاول: 2/06األم للشافعي:  0

 , وصححه.1313-1312م: رق 0/701السنن الكبرى للبيهقي, باب زكاة التجارة:  ؛74056رقم:  2/046
 .  2/335المغني:  5
 .  516رقم  7/255الموطأ:  6
 .  3/763االستذكار:  1
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واجبة في عروض التجارة باإلجماع ومن المعقول: أن الزكاة .3
7

, والنصاب 

فيها معتبر بالقيمة, فوجبت التزكية منها أيضاً, مثلها في ذلك كمثل األموال 

التي قدر الشرع نصابها بالعين, فوجب تزكيتها منها
2
 . 

 

 

 المطلب الثاني: كيفية تقويم األسهم

تمثلها من عروض ذكرنا آنفاً أن األسهم تمثل حصصاً في رأس مال الشركة بما 

ونقود, وذكرنا أن الزكاة ال تجب في العروض إال إذا كانت للتجارة باستثناء 

الماشية والزروع. ولكن هل تجب الزكاة في جميع العروض التي تمثل رأس 

مال الشركة, أم أنها تجب في بعضها؟ وما يجب تقويمه  من عروضها كيف 

م؟. ومتى؟.  يقوَّ

في ذلك نَُذكِّر بما أسلفناه من أن الشركة تعامل  قبل أن نعرض مذاهب الفقهاء

معاملة الشخص الطبيعي, وتخرج زكاة أموالها كما يخرج التاجر زكاة أمواله
3
 .

األمر الذي يعني أن ما ذكره فقهاؤنا من أحكام تخص زكاة عروض التجارة, 

ن نبهنا تتناول الشركات كتناولها لألفراد, فإذا وجد ما يستدعي التفريق بين االثني

 إليه:    

م:   -7 م من العروض وما ال يُقَوَّ إذا ما استثنينا قول بعض المعاصرين ما يُقَوَّ

من مصانع وفنادق ونحوها -بوجوب تقويم األصول االستثمارية الثابتة 

وإخراج زكاة التجارة عنها وعن غلتها
0
نقول: إذا ما استثنينا هذا القول فإن  -

م من العروض ما يراد بيعه,  الفقهاء متفقون قديماً وحديثاً  على أن الذي يُقَوَّ

ويتم تداوله بغرض االتجار به وتحصيل الربح, دون المباني واألثاث 

من قبيل رأس المال  -غير ُمَعد  للبيع -والمعدات واألجهزة ونحوها مما هو 

الثابت. فصاالت عرض البضاعة ومخازنها ووسائل العرض )من رفوف 

جية(, ووسائط النقل التي تنقل البضاعة أو وواجهات وصناديق زجا

                                                           
؛ شرح 6/04؛ المجموع: 2/335؛ المغني: 525؛ األموال ألبي عبيد: 02انظر: اإلجماع البن المنذر: 7

 .  3/321؛ فتح الباري: 6/53السنة: 
   .7/035؛ شرح منتهى اإلرادات: 2/335المغني:  2
من هذا البحث. وانظر أيضاً: الضرير, زكاة األسهم في الشركات, مجلة المجمع الفقهي:  36انظر: الصفحة  3

؛ عبد هللا بن منياع, بحاث فاي زكااة أساهم الشاركات المسااهمة, مجلاة البحاوث اإلساالمية, 163-165/ 0/7

 .  726/ 32العدد: 
 من هذا البحث. 05-00انظر: الصفحة  0
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الموظفين, وأجهزة الحاسوب المستخدمة في إدارة أعمال الشركة وحساباتها, 

ونحوها مما ال يتم تداوله ال زكاة فيه. ومما ذكره الفقهاء في هذا الصدد من 

الصور القديمة أن تاجر الدواب إن اشترى لها َمقَاِود أو بَراِذع، فإن كان يبيع 

هذه األشياء معها ففيها الزكاة, وإِن كانت لحفظ الدواب بها عنده وال تباع 

معها فال زكاة فيها. وكذلك العطار لو اشترى قوارير، فما كان من القوارير 

لحفظ العطر عند التاجر فال زكاة فيها، وما كان يوضع فيها العطر للمشتري 

الدهن للجلود مما يبقى  ففيها الزكاة. وكذلك مواد الصباغة أو الدباغة أو

عينها في عرض التجارة فإن فيه الزكاة, بخالف ما يستهلك وال يبقى له أثر 

ظاهر في العرض كالملح للمأكوالت والوقود للطهي أو لتشغيل المحركات, 

ومواد التنظيف من صابون ونحوه مما لم يَُعد للبيع فال زكاة فيه
7

. ويجب 

د الموزعين بصفة األمانة, وكذلك السلع أيضاً تقويم البضاعة الموجودة عن

التي اشتريت على الصفة سلماً, أو بموجب عقد االستصناع, دون اسم 

الشركة أو سمعتها
2
. 

إذا -وهذه األحكام تسري على التجار األفراد, وعلى الشركات التجارية 

وعلى مالك األسهم إذا كان هو الذي يخرج  -كانت تخرج زكاة أموالها بنفسها

واالستفادة من غلتها, وأما إذا كانت  االحتفاظ بها نيتهأسهمه, وكانت زكاة 

 نيته االتجار بها, يُنظر: 

فإن لم تكن الشركة تخرج زكاتها البتة, بل عهدت بأمر إخراجها إلى  -

مالكيها, فعلى الشخص أن يخرج زكاة أسهمه كاملة بقيمتها السوقية بكل 

ومستهلَك, واسم تجاري, ما تمثله هذه األسهم من رأس مال ثابت, 

 وسمعة. 

وإن كانت الشركة قد زكت موجوداتها, فعلى مالك األسهم أن يخرج  -

زكاة الفارق بين قيمة ما أخرجته الشركة عن كل سهم, والقيمة السوقية 

للسهم؛ ألن رأس مال الشركة الثابَت والمستهلَك واسمها التجاري 

وسمعتها كلها تصبح حينئذ عروضاً تجارية
3
. 

ُم العروض:  مب  -2  اختلف الفقهاء في تحديد ما تقوم به العروض:تقوَّ

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها تقوم باألنفع للفقراء من الذهب أو الفضة إذا 

حال عليها الحول, أخذاً باالحتياط في الدين, ورعاية لمصلحة الفقير. فإذا 
                                                           

؛ شرح منتهى اإلرادات: 3/740؛ نهاية المحتاج: 7/11؛ الفروق: 2/711؛ المبسوط: 2/73ئع: بدائع الصنا 7

 .  215-23/210؛ الموسوعة الفقهية الكويتية: 7/031
 . 07-04أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة, محمد سليمان األشقر:  2
 من هذا البحث.  54انظر صفحة  3
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الذهب، قومت  حال الحول على العروض وبلغت قيمتها بالفضة نصاباً دون

بالفضة. وإن كان العكس بأن كانت قيمتها بالفضة دون النصاب وبالذهب 

نصاباً, قومت بالذهب. ويتم هذا بقطع النظر عن ما اشتري به العرض من 

في كل األحوال قومت في  ذهب أو فضة أو غيره. فإن كانت قيمتها نصاباً 

د البلدقول أبي يوسف بما اشتريت به, وفي قول محمد بغالب نق
7
. 

ُم كل جنس بما يباع به غالباً في ذلك الوقت, وبقيمة عدل  وقال المالكية: يقوَّ

وعلى البيع المعتاد ال بيع الضرورة. فما يباع بالذهب عادة يقوم به, وما يباع 

بالفضة يقوم به
2
. 

الشافعية: تقوم العروض بما اشتريت به, وتكون الزكاة واجبة فيه, كما  وقال

به شيئاً؛ ألنه أصل ما بيده, وأقرب إلى تلك العروض من أي نقد لو لم يشتر 

م به، سواء أكان ذلك النقد هو الغالب أم ال,  آخر. وعليه فإن ملكها بنقد قوِّ

م بغالب  وإن ملكها بعروض أخرى أو بخلع أو نكاح أو صلح عن دم عمد، قوِّ

صل رجع إلى نقد نقد البلد من الدراهم والدنانير؛ ألنه لما تعذر التقويم باأل

فإن غلب نقدان على التساوي في  البلد، على قاعدة التقويمات في اإلتالف.

التعامل بالبلد، وبلغ مال التجارة بأحدهما دون اآلخر نصاباً، قوم به، لبلوغه 

نصاباً بنقد غالب. فإن بلغ نصاباً بكل من النقدين الغالبين تخير بأيهما شاء 

م باألنفع منهما للفقراءعلى المعتمد, وقيل: بل يقو
3
. 

وهذا االختالف بين الفقهاء فيما سبق كان له مسوغاته, حيث كانت النقود من 

ذهب أو فضة, وكانا يتمتعان بقيمة ذاتية, ولهما أنواع مختلفة وزناً وضرباً 

وعياراً, وبعضها أكثر رواجاً من بعض, يضاف إليها أن بعض المبادالت 

األمور كلها لم تعد موجودة في واقعنا المعاصر, كانت تتم بالمقايضة, وهذه 

إذ النقود أصبحت أوراقاً ال تتمتع بقيمة ذاتية, بل تستمد قيمتها من أمور 

خارجة عنها, وأصبحت لكل دولة عملة تخصها, وانحسرت المقايضة أيضاً 

بصورة كبيرة إلى درجة التالشي!. وعليه فال فائدة من إثارة تلك االختالفات 

, ولم تعد لها من حاجة, باستثناء مسألة واحدة ال تزال الحاجة إليها الفقهية

قائمة, وهي: العروض التجارية بحاجة إلى التقويم, والتقويم يتم بعملة البلد, 

بصفتهما نقوداً -إال أن عمالت اليوم نفسها تحتاج إلى تقويم بالذهب أو الفضة 

نت قد بلغت النصاب أم ال. لمعرفة ما إذا كا -حدد الشرع أنصبتها في الزكاة

                                                           
 .  3/755اف: ؛ اإلنص2/206البحر الرائق:  7
 .  7/641كفاية الطالب الرباني:  2
 .7/767؛ المهذب: 310-7/313أسنى المطالب:  3
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والسؤال المطروح: بأي النقدين نقوم عمالتنا اليوم؟. هل نقومها بالذهب, أم 

 نقومها بالفضة ؟.

 هنا يمكن أن يختلف النظر الفقهي كما رأيناه عند فقهائنا السابقين:

فمن يأخذ بقول من غلب جانب االحتياط في الدين, وقال بوجوب مراعاة 

فال شك أنه سيقول هنا بوجوب التقويم بالفضة في تحديد األنفع للفقراء, 

 النصاب؛ ألنه األنفع للفقراء اليوم من غير شك. 

ومن ينظر إلى واقع النقدين زمن الرسالة, ويقارنه بواقعنا اليوم سيُغلب 

مثقاالً( كان يساوي  24جانب الذهب في االعتبار. وذلك أن نصاب الذهب )

النبي صلى هللا عليه وسلم. وكان الدينار  درهم( زمن 244نصاب الفضة )

يساوي عشرة دراهم. وكان كل واحد منهما نقداً تقوم به عروض التجارة من 

غير إلزام من الشرع بأي  منهما, ثم بدأت الفضة تتراجع وتفقد قيمتها, 

فأصبح الدينار يساوي اثنتي عشرة درهماً في زمن أمير المؤمنين عمر 

رضي هللا عنه
7

زالت الفضة تفقد قيمتها شيئاً فشيئاً, وأصبح التقويم بها  , ثم ال

أنفع للفقراء, فقال بالتقويم بها من قال من الفقهاء, بخالف الذهب الذي بقي 

محافظاً على ثباته في قوته الشرائية إلى حد كبير مقارنة بالفضة, كما بقي 

قود, ومعظم محافظاً على أهميته العالمية, وال زال يشكل غطاًء جزئياً للن

الدول تسعى جهدها لتخزينه واالحتفاظ به لدعم اقتصادها. فإذا نظرنا إلى 

هذا الواقع غلبنا جانب الذهب
2
 . 

/ ديناراً, وزن الواحد منها 24ونصاب الذهب على ما حدده الشارع /

/ درهم, وزن 244غ. وأما الفضة فنصابها /15=0.25×24/غ. أي: 0.25/

غ. والعبرة بالخالص 515=2.115×244 /غ أي:2.115الواحد منها /

منهما, ال المغشوي
3
. 

فإذا أردنا تقويم عملة ورقية بالذهب مثالً لمعرفة نصابها, كان علينا أن 

نعرف بداية سعر الغرام الصافي من الذهب بهذه العملة من غير صنعة أو 

يم فينتج لدينا النصاب من هذه العملة, ثم نعيد التقو 15صياغة, ثم نضربه بـ 

/ لاير 744كلما تغير سعر صرف الذهب. فلو كان سعر الغرام اليوم /

لاير. ولو ارتفع سعره بعد أسبوع  1544=744×15سعودي كان نصابه: 

 لاير وهكذا. 1354=774×15/ لاير كان نصابه: 774ليصبح /

                                                           
 .27األصول المحاسبية للتقويم, مرجع سابق:  7
؛ األصاول المحاسابية للتقاويم, مرجاع 346-7/345للوقوف على كال الرأيين انظر: فقه الزكاة, القرضاوي:  2

 .  7/34ايا الزكاة المعاصرة, األشقر: ؛ أبحاث فقهية في قض34-21سابق: 
 .   22-71األصول المحاسبية للتقويم, مرجع سابق:  3
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اختلف الفقهاء في تحديد الزمان المعتبر في  الزمان المعتبر في التقويم: -3

 التقويم:

ب جمهورهم إلى أن االعتبار بيوم الوجوب؛ ألن الوجوب يتعلق بالقيمة فذه

ال بالعين, وتقويم العروض في كل لحظة يشق ويحوج إلى مداومة األسواق 

ومراقبة ذلك, فاعتبر وقت الوجوب وهو آخر الحول
7
 . 

ووافقهم أبو حنيفة في أن المعتبر يوم الوجوب, إال أنه علله بأن المزكي 

اإلخراج من العين أو أداء القيمة، ووقت ثبوت الخيار له هو  بالخيار بين

 وقت الوجوب, فيكون هو المعتبر.

وقال صاحباه: بل المعتبر القيمة يوم األداء؛ ألن الواجب عندهما جزٌء من 

العين، وله والية منعها إلى القيمة، فيعتبر يوم المنع كما في الوديعة
2
. 

العرض تقويمه ثم تزكيته على أساس  وجمهور الفقهاء على أن الواجب في

قيمته في السوق, وقال بعض الفقهاء: بل يزكى ثمنه الذي ابتاعه به ال 

قيمته.
3
مه وأدِّ   ولعل األول أرجح لقول عمر رضي هللا عنه لِحماس: )قوِّ

زكاته(
0

. جاء في دليل االرشادات: ن البضاعة التامة الصنع تدرج في 

القيمة السوقية, ويكون التقويم لكل تاجر الموجودات الزكوية على أساس 

بحسبه, سواٌء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة بالسعر الذي يمكنه البيع به 

عادة يوم وجوب الزكاةن
5

. ويرجح الدكتور محمد سليمان األشقر رحمه هللا 

أن يتم التقويم على أساس التكلفة وليس السوق؛ ألن زيادة القيمة في السوق 

ن نشاط التاجر وبراعته أو نقله للبضاعة أو تخزينه لها, وليس تنشأ عادة ع

عن طريق التجارة, وهذه األشياء ال زكاة فيها شرعاً 
6

. ويضيف الشيخ أننا: 

فبالسعر الذي يشتري به مثل هذه السلعة لو أراد نإن قلنا بسعر السوق, 

في عالم  ال بما سيبيعه؛ ألنه سيدخل في التقويم مبالغ لم تتحقق شرا ها اآلن

الواقعن
1
 . 

                                                           
؛ 3/755؛ اإلنصاااف: 7/710؛ كفايااة األخيااار: 7/716؛ بدايااة المجتهااد: 211الكااافي فااي فقااه أهاال المدينااة:  7

 .  23/215الموسوعة الفقهية الكويتية: 
 . 23/215هية الكويتية: ؛ الموسوعة الفق7/714الفتاوى الهندية:  2
 . 7/711بداية المجتهد:  3
؛ المصنف البن أبي شيبة, باب ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحاول: 2/06األم للشافعي:  0

 , وصححه.1313-1312رقم:  0/701السنن الكبرى للبيهقي, باب زكاة التجارة:  ؛74056رقم:  2/046
 . 52اب زكاة الشركات: دليل اإلرشادات لحس 5
 .01؛ 00-03األصول المحاسبية للتقويم, مرجع سابق:  6
 .05األصول المحاسبية للتقويم, مرجع سابق:  1
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, وينبغي المصير إليه؛ ألنه يمثل ونعتقد أن هذا الرأي األخير وايه اداً 

 السعر الحقيقي للسلعة, وليس ما يتوقعه أو يتمناه.

 تقويم الصنعة في المواد التي يقوم صاحبها بتصنيعها: -1

تناول فقهاء المالكية مسألة تقويم الصنعة بصورة أوضح وأكثر تفصيالً من 

رهم من فقهاء المذاهب األخرى, غير أن أقوالهم فيها جاءت متعارضة بعض غي

إلى أن الصنعة ال  -شيخ اإلمام الشاطبي-الشيء. فذهب أبو سعيد فرج بن لب 

تقوم وال تزكى حتى يبيع مصنوعاته, فإذا باعها استقبل بثمنها حوالً جديداً. جاء 

ال فقال:  -عون البُلََغ والنعالالذين يصن –هذا في فتواه حين سئل عن البسطريين 

؛ ألنها فوائد كسبهم استفادوها يقومون صنائعهم, بل يستقبلون بأثمانها لحول  

وقت بيعهمن
7

م مصنوعاته إذا حال  . وذهب اإلمام الشاطبي إلى أن الصانع يقوِّ

الحول تماماً كما يفعل التاجر المدير, ويضم تلك القيمة إلى ما عنده من نقود 

عاً. جاء هذا في فتواه حين سئل عن الصانع يشتري الخشب أو الجلد ويزكيها م

؛ ألنه الصانع الذي ذكرت: حكمه حكم التاار المديرليصنعه ثم يبيعه. فقال:ن 

م كل عام ما بيده من السلعيصنع ويبيع أو يعرض ما صنعه للبيع,  , فيقوِّ

اباًنويضيف القيمة إلى ما بيده من الناض, ويزكي الجميع إن بلغ نص
2

. ويظهر 

أن هذا القول هو المعتمد في المذهب
3

. وقد سعى بعض فقهائهم للتوفيق بين 

القولين؛ فحملوا قول ابن لب على َمن  كان منه عمل اليد فقط, أو أنه يقدم مع 

عمله ما ال قيمة له كالخيط الذي يقدمه الخياط مع صنعته, فهذا ال زكاة عليه. 

يشتري للتجارة عروضاً لها قيمة بين الناس, ثم وحملوا قول الشاطبي على َمن  

يعمل فيها, فهذا يقوم عروضه مع الصنعة ويزكيها كمن يدير عروضه. قال 

المواق: نصرح بهذا التفصيل سندن
0

. ولعل المواق يريد بذلك ما أورده القرافي 

م معه ما له عين عنه بقوله: نقال سند: إن كان  يشتري ما يصبغه ثم يبيعه, قوَّ

كالصبغ بخالف غير المقصود كخيط الحرير يخيط به أو يطرز به. صودة مق

ألن المقصود الصنعة دون الخيط وكالصابون يغسل به,  الجواهر فيه خالفوفي 

وال تقوم آالت صنعته؛ ألنها لم تتخذ للبيعن
5

. ولعل هذا التوفيق مقبول في تلك 

                                                           
 .7/010حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  7
 .732فتاوى الشاطبي:  2
 .7/073؛ بلغة السالك: 7/010حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  3
هـ( فقيه كبير. 507. وسند هو أبو علي سند بن عنان )ت 7/010وقي على الشرح الكبير: انظر حاشية الدس 0

قال فيه ابن دقيق العيد: كان فاضالً من أهل النظر. انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: 

726. 
 . والمقصود بآالت الصنعة: موادها من نحو صبغ وخيط .3/22الذخيرة:  5
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لة؛ ألن قول ابن لب الحالة التي وصفوها, غير أنه لن ينهي الخالف في المسأ

ورد في المعيار مفصالً ال يحتمل التأويل, ونصه: نسئل أبو سعيد بن لب عن 

موها وأضافوها  الصنَّاع يمر عليهم الحول, وبأيديهم من مصنوعاتهم ما إذا قوَّ

إلى ما لهم من النقد اجتمع فيه نصاب، هل يجب عليهم التقويم ويزكون ما حضر 

الصناع يزكون ما حال الحول بقوله: الحكم في ذلك أن بأيديهم, أم ال ؟. فأجاب 

 وال يقومون صناعاتهمالذي بأيديهم إذا كان نصاباً،  على أصله من النقد

ما ويستقبلون بأثمانها الحول؛ ألنها فوائد كسبهم استفادوها وقت بيعهم, إال أنَّ 

مه  جلد أو خشب أو حديد أو نحو ذلكمن  وضع فيه الصانع صناعته المدير يقوِّ

إذا كان اشتراه للتجارةن مجرداً من الصناعة
7

. فإذاً الخالف حقيقي, وابن لب ال 

يقصد َمن  يقدم عمل يده فقط, أو يقدم مع العمل ما ال قيمة له!. بل يريد َمن  يقدم 

ما له قيمة كالجلد والخشب فيشتريها ويصنعها, فإنه ال يزكي إال المواد مجردة 

 نعته من كسبه, والشرع لم يرد بزكاة الكسب.عن الصنعة ذاتها؛ ألن ص

هذا مجمل ما ذهب إليه فقهاء المالكية. وأما فقهاء المذاهب األخرى فلم نعثر لهم 

 إال على نصوص قليلة, نوردها فيما يأتي:  -رغم البحث الشديد–

جاء في الفروق للكرابيسي: نالصباغ إذا اشترى العصفر  الحنفية: .7

فحال , والسمن ليدبغ به الجلد, ب الناس باألجرةليصبغ به ثياوالزعفران 

. والقصار إذا اشترى األشنان والصابون التجارة الحول عنده, لزمه زكاة

عنه؛  أن الصبغ معد لالعتياض والفرق. فال زكاة فيهوالحطب للتنور والملح 

ألن ما يؤخذ من األجر يكون في الحكم كالعوض عن هذه األعيان, فوجب 

السلع المعدة للبيع, وليس كذلك القصار ألن األشنان والصابون الزكاة فيها ك

ال يعد لالعتياض عن عينها؛ ألنها تتلف وال يقع التسليم في عينها إلى 

صاحب الثوبن
2

. وفي البدائع: ن إن كان شيئاً يبقى أثره في المعمول فيه ... 

األثر ماٌل فإنه يكون مال التجارة؛ ألن األجر يكون مقابلة ذلك األثر, وذلك 

قائٌم ... وإن كان شيئاً ال يبقى أثره في المعمول فيه ... فال يكون مال 

ال بدل هذه  فما يأخذ من العوض يكون بدل عمله,التجارة؛ ألن عينها تتلف. 

اآلالت, فلم يكن مال التجارةن
3
 . 

                                                           
 .  042/ 7المعرب للونشريسي:  المعيار 7
 . 7/11الفروق للكرابيسي:  2
. والمقصااود باااآلالت : 7/712؛ الفتاااوى الهنديااة: 2/711. وانظاار أيضاااً المبسااوط: 2/73باادائع الصاانائع:  3

 المواد كالصابون واألشنان. وقد سبق أن نقلنا عن المالكية أيضاً تعبيرهم باآلالت عن المواد.     
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وواضح من هذين النصين أن المسألة مفترضة في أجير يعمل للناس, ويقدم 

 اداً اشتراها ليعالج بها المعمول فيه. فينظر: مع عمله مو

فإن كان ال يبقى لتلك المواد أثر حسي في المعمول فيه كالمنظفات في غسل 

المالبس, فإنه ال زكاة فيها سواٌء استعملها أم بقيت في مخازنه دون استعمال 

ومضى عليها الحول؛ ألنها ليست للتجارة, بل لالستهالك. وما يأخذه من 

 إنما هو أجرة عمله فيها, والشرع لم يرد بزكاة العمل. الناس 

وإن كان يبقى لتلك المواد أثر محسوس في المعمول فيه كالصبغ لألثواب, 

فإن الزكاة تجب فيها إن بقيت في مخازنه من غير استعمال وحال عليها 

الحول؛ ألنها من أموال التجارة, ويراد بها االسترباح, واألجرة التي 

األجير ليست أجرة خالصة عن عمله, بل محسوب فيها ثمن ذلك  سيتقاضاها

 الصبغ الذي بقي عينه عنده.

جاء في شرح ابن حجر على مختصر بافضل: نلو اشترى لها  الشافعية: .2

ليدبغ به للناس صار مال تجارة فتلزمه زكاته بعد صبغاً ليصبغ به, أو دباغاً 

, أو صابوناً أو ملحاً مضي حوله وإن لم يبق عين نحو الصبغ عنده عاماً 

لَماً لهمن لم يصر كذلك؛ ألنه يستهلكليغسل به أو يعجن به لهم  فال يقع مس 
7
 .

وهذا يتطابق تماماً مع ما سبق نقله عن الحنفية.  وفي بغية المسترشدين: 

ناشترى للتجارة صبغاً ... وبقي عنده حوالً صار مال تجارة تلزمه زكاته، 

حنطة فخبزها وباع الخبز ره وباع الشيرج، أو وإن اشترى لها سمسماً وعص

نلم ينقطع الحول في أظهر الوجهين؛ ألن ذلك يقصد به زيادة الربح
2

. وهذا 

النص كسابقه غير أنه أضاف إليه تحويل السمسم إلى زيت, والحنطة إلى 

خبز, ولم يتحدث عن تقويمها عند الحول, بل تجاوز ذلك إلى الحديث عن 

هان بعض الناس, فيظن انقطاع حول المال بتحوله من وهم قد يسري إلى أذ

عروض تجارة إلى مصنوعات, ثم إلى نقد, فنبه إلى أن ذلك ال يضر؛ ألن 

عمله هذا في العرض كان بهدف زيادة الربح. أي أن المال باق  للتجارة, 

وحوله مستمر. وفي فتاوى الرملي: نُسئل عمن اشترى جلوداً واشترى دباغاً 

باغ يساوي نصاباً فهل تجب فيه يدبغها به و يبيعها فحال عليه الحول والدِّ

الزكاة كمال التجارة أم ال؟. وإِذا لم تكن الجلود ملكه بل يدبغها باألجرة هل 

يجب عليه زكاتها؟. وهل من يصبغ باألجرة كذلك أم ال ؟. فأجاب بأنه متى 

باغ ليدبغ به الوده ثم يبيعها فال تلزمه زكاته  لم يصر مال تجارة   اشترى الدِّ
                                                           

. وانظر أيضااً: أسانى المطالاب: 2/706الهيمتي على مختصر بافضل مع الحواشي المدنية:  شرح ابن حجر 7

 .  3/740؛ نهاية المحتاج: 7/311؛ مغني المحتاج: 7/312
 . 744بغية المسترشدين:  2
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صار  اشتراه ليدبغ به للناس بالعوض. وإِن وإن مضى عليه حوٌل أو أكثر

مال تجارة فتلزمه زكاته بعد مضي حوله. وهكذا حكم من اشترى صباغاً 

ليصبغ به لهمن
7

أي ليس جلوداً -. أي أن من اشترى الدباغ ليدبغ به جلوده 

للتجارة, بل للقنية. بخالف من  فهذا ال زكاة عليه؛ ألنه ليس -من مال التجارة

يشتري صبغاً مثالً ليصبغ به للناس, فإنه بائع للصبغ, ألن عين الصبغ تبقى 

بعد الصنعة, والثمن الذي يتقاضاه ليس أجرة عمله فحسب, بل مقدر فيه قيمة 

الصبغ أيضاً. فهو إذاً عرض تجارة, ويجب عليه تقويم ما في مخازنه مما لم 

الحول, وكذا غلة الصبغ إذا كان قد عمل فيه وباعه, أو يستعمله عند حوالن 

اشترى صبغاً آخر بتلك الغلة
2

. وهذا أيضاً ال إشارة واضحة فيه إلى مسألة 

تقويم العروض المصنعة وتزكيتها. غير أنه ورد في حاشية الشرواني على 

م مجردة عن الصنعة كالقول الذي نقلناه عن ا بن التحفة ما يفيد أن السلعة تقوَّ

لب من المالكية. جاء في الحاشية المذكورة: نقوله ) وإن لم يمكث عنده الخ 

أي: الصبغ حوالً ( قد يقال: إذا مكث عنده حوالً فواضح أنا نقوم تلك العين 

م  في آخر الحول, وأما إذا خرجت في أثناء الحول دفعة أو بالتدريج فهل تقوَّ

صرف فيها, أو ينظر لما أخذ في آخر الحول بفرض بقائها إليه, أو عند الت

؟. محل ما يقابل العين ويخرج منه, ويجمع ويوزع على العين والصنعة

نولعل الثالث أقربتردد. 
3

. وواضح أن الثالث: هو تقويم السلعة مجردة من 

الصنعة كما أسلفنا, وصرح بأنه األقرب. أي: إلى قواعد المذهب والضوابط 

فيه تردد. إشارة إلى أنه لم يجد في  التي تحكَّم في باب الزكاة. وقوله:

مصنفات فقهاء المذهب ما يبت في المسألة, ويرجح رأياً, ومن ثم بقيت 

 االحتماالت قائمة. وهللا أعلم.  

تتطابق النصوص التي جاءت عند الحنابلة تماماً مع ما رأيناه عند الحنابلة:  .3

به ويبقى  نإذا اشترى ما يصبغكل من الحنفية والشافعية ففي المبدع: 

العتياضه عن  كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقومه عند حوله

صبغ قائم بالثوب ففيه معنى التجارة وكذا يجب فيما يشتريه دباغ ليدبغ به 

كعفص وما يدهنه به كسمن
0ن

نال زكاة فيما ال يبقى له . وفي كشاف القناع: 

                                                           
 .  52-2/57فتاوى الرملي, بهاما فتاوى ابن حجر الهيتمي:  7
 . 3/211حاشية الشرواني على التحفة:  2
 . 3/211الشرواني على التحفة:  حاشية 3
 .  200-2/203؛ كشاف القناع: 2/311. وانظر أيضاً: الفروع: 3/310المبدع:  0
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ان ونحوه كما يشتريه قصار من حطب وقلى ونورة وصابون وأشن أثر

كنطرون ألنه ال يعتاض عن شيء يقوم بالثوب وإنما يعتاض عن عمله
7ن

. 

 إذاً يمكن جمع أطراف المسألة على النحو اآلتي:

المواد التي تستهلك وتفنى في التصنيع كالوقود للمحركات, والملح في  -أ

المأكوالت, والسكر والسمن في الحلويات, فهذه ال زكاة فيها وإن بقيت 

ومضى عليها الحول؛ ألنها ليست أمواالً للتجارة, ولم يُقصد  عند الشركة

 منها البيع عند شرائها.

المواد التي تبقى بقاًء حسياً ملموساً بعد التصنيع كالصبغ لألقمشة,  -ب

والسمسم أو الزيتون للعصر وأخذ الزيت, وعصير العنب التخاذه خالً, 

الحول وهي ال فهذه يجب تزكيتها إذا اشتراها للتجارة ومضى عليها 

تزال بحوزة المشتري.
2
  

إن حال الحول على المواد التي اشتراها قبل أن يستعملها, وهي مما يبقى  -ج

أثرها, إال أنه اشتراها ليعمل فيها لنفسه في أبوابه وجلوده هو فإنه ال 

زكاة عليه, ال في الجلود وال الخشب وال الصبغ وال الدباغ؛ ألنها له 

 وليست للتجارة.

المصنوع سريراً من الخشب, وحال الحول قبل بيعه, فهل يجب  لو كان -د

تقويم السرير بما فيه من الصنعة, أم يفرق بين المادة والصنعة, فتؤخذ 

الزكاة عن المادة ألنها من عرض التجارة, ويعفي ما يقابل الصنعة من 

مع بحثنا  –الزكاة؟. لم نجد نصوصاً صريحةً أو حتى إشارات واضحة 

باستثناء ما ورد عن فقهاء المالكية, وكذا ما أبداه  -مضنيالشديد وال

احتماالً أحد فقهاء الشافعية ووصفه بأنه األقرب, وقد أجرينا اتصاالت 

مع بعض الفقهاء المعاصرين المتخصصين من المذاهب األربعة, 

فأفادونا جميعاً بأن الصنعة تقوم مع المادة, ويزكى الجميع معاً. وحين 

نص فقهي يتحدث عن تقويم الصنعة, يعتذرون بأنهم ال كنا نطالبهم ب

يحفظون في ذلك نصاً, إال أنهم يعتقدون أن النصوص العامة تقضي 

بهذا؛ ألنه لم يشتر الخشب إال لالتجار به, وما أدخل عليه من الصنعة ال 

يزيل عنه وصف التجارة, بل على العكس يزيد الرغبة فيه, ويكسبه 

–ظر إليه جميعاً على أنه عرض تجارة. وكأنهم ربحاً زائداً, فيجب الن
ألحقوا الصنعة بالعين التي اشتريت بنية االتجار بها, وجعلوها  -وهللا أعلم

                                                           
 .  2/742. وانظر أيضاً: مطالب أولي النهى: 200-2/203كشاف القناع:  7
 . 7/031؛ شرح منتهى اإلرادات: 3/740؛ نهاية المحتاج: 2/73؛ بدائع الصنائع: 2/711المبسوط:  2
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تابعة لها, فأوجبوا فيهما الزكاة جميعاً, إال أن واقع الصناعة اليوم قد تغير 

بشكل كبير, وأصبحت المصانع بفضل التقنية الحديثة والتكنولوجيا 

تَُصنِّع من الشيء التافه في مادته الخام مصنوعات غالية المعاصرة 

نفيسة, حتى إن المادة قبل التصنيع قد ال تساوي واحداً على مائة من 

القيمة بعد التصنيع. بل حتى الصناعة اليدوية البسيطة يمكن تصور هذا 

الشيء فيها, فالخطاط والرسام الذين يشتريان الحبر واأللوان والورق أو 

للكتابة أو الرسم عليها, وبيعها, ربما ال تكون قيمة تلك المواد  القماي

/ لاير, ومع ذلك فإن اللوحة الواحدة قد تباع بمئات اآلالف, وربما 744/

الماليين أحياناً, فهل نجعل الصنعة هنا تابعةً للمادة, وهي األساس؟. ال 

معظمها  التي استجدت-نعتقد أن فقهاءنا لو وقفوا على مثل هذه الحاالت 

سيقولون بوجوب تزكيتها بقيمتها وهي مصنعة,  -في وقتنا المعاصر

بدليل أنهم جميعاً قد أكدوا في النصوص التي نقلناها عنهم في هذه 

المسألة على أنه ال زكاة في كسبه أو عمله؛ ألن عمله ليس من عروض 

قال التجارة, ولم تجر فيه المعاوضة, وعليه فإنا نميل إلى األخذ بقول من 

بتقويم المادة مجردة عن الصنعة, ونراها بحق نفتوى في غاية الدقةن 

كما وصفها الدكتور وهبة الزحيلي
7
 . 

السلع المصنعة, والسلع التي ال زالت في طور التصنيع, والمواد  فإن وعليه

األولية التي تدخل في الصناعة ويبقى أثرها فيها إلى بيعها, تزكى جميعاً على 

رة, وتقوم مجردة عن الصنعة, وليست على الحالة الراهنة أنها عروض تجا

خالفاً لما ذهبت إليه الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت 

هـ, حيث جاء في توصياتها وفتاواها: نتجب الزكاة في السلع 7071عام 

تها المصنعة وفي السلع غير المنتهية الصنع زكاة عروض التجارة بحسب قيم

في حالتها الراهنة في نهاية الحولن
2

. وكذا دليل اإلرشادات لحساب زكاة 

الشركات
3
وكذلك هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. 

0
 

 ونعتقد أن المسألة تحتاج منهم إلى إعادة النظر.

م الشركة ما عندها من  كيفية احتساب الزكاة: -5 يتم احتساب الزكاة بأن تقوِّ

سلع, وتضمها إلى النقود, وإلى ديونها الحية المرجوة على اآلخرين, ناقصاً ال

                                                           
. وهو ما رجحه أيضاً الدكتور محمد سليمان األشقر. انظر: أبحاث فقهية في 3/240الفقه اإلسالمي وأدلته:  7

 . 53-7/52قضايا الزكاة المعاصرة: 
 . 2/146انظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة, محمد سليمان األشقر وآخرون:  2
 .  50-52و  30-33دليل اإلرشادات:  3
 .   514-510( الزكاة: 35ر الشرعي رقم )المعيا 0
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)ن + × 2.5ديون اآلخرين عليها. ويمكن التعبير عنها بالمعادلة التالية: ز= 

ذ(. حيث ) ز ( مقدار الزكاة, و) ن ( هو النقد, و) قض ( قيمة  –قض + د 

آلخرين في ذمتهالبضاعة, و)د ( ديون المزكي على غيره, و)ذ( ديون ا
7
 .

وأصل هذه الطريقة في احتساب الزكاة مأثور عن ميمون بن مهران التابعي 

الفقيه, حيث جاء عنه قوله: )إذا حلت عليك الزكاة, فانظر ما كان عندك من 

نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد, وما كان من دين في مألة فاحسبه, ثم 

ك ما بقي(اطرح منه ما كان عليك من الدين, ثم ز
2
 . 

 الخطأ في التقويم: -6
ِم,  يعتمد التقويم على الظن والتخمين في معظم األحيان, ومرجعه اجتهاد المقوِّ

وهو مظنة للخطأ بال ريب, فإذا تم تقويم العرض, ثم بيع بأنقص مما قوم به, أو 

بيع بأكثر مما قوم به, فما الحكم؟ هل يعتبر النقصان, أو الزيادة؟ أم أنه يلغى, 

 كون العبرة بحال التقويم؟ وت

في حالة البيع بأنقص مما قوم به ينظر: فإن كان تأخير أداء الزكاة بغير  -

تقصير منه وباع بأنقص مما قوم به, زكى ما باع به فقط دون النقصان؛ ألنه 

ال تقصير منه. وأما إذا أخر أداءها وكان مقصراً في ذلك, فإنه يزكي 

 النقصان ألنه من ضمانه. 

الة البيع بزيادة عما قوم به ينظر: فإن كانت الزيادة نتيجة خطأ المقوم وفي ح -

أو لتفريطه وكانت فيما ال يتغابن الناس فيه عادة, فإنه يزكيها. وأما إذا كانت 

فيما يتغابن الناس فيه عادة فال زكاة فيها؛ ألنها زيادة حدثت بعد الوجوب, 

و رغبة المشتريوألنها قد تكون ناتجة عن ارتفاع سوق العرض أ
3
. 

 األسهم الكاسدة:  -7

                                                           
. مساألة زكااة الاديون محال خاالف باين أهال العلام, وقاد 31-7/31األصول المحاسبية للتقويم, مرجع سابق:  7

اكتفينا هنا بإيراد المسألة على ما نراه الراجح والوسط في األقوال, وهو الذي رجحه كثيار مان المعاصارين 

يااة المختلفااة كالشاايخ القرضاااوي والشاايخ سااليمان األشااقر ودلياال اإلرشااادات فاي الناادوات والمااؤتمرات الفقه

 ( , والمجال ال يسمح بذكر األقوال والخالفات فيها. 35ولجنة المعيار الشرعي )
 . 527األموال, أبو عبيد:  2
واني ؛ حاشية الشر51-6/51؛ المجموع: 7/015؛ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 7/714الفتاوى الهندية:  3

؛ األصااول المحاساابية للتقااويم, مرجااع 2/207؛ كشاااف القناااع: 3/756؛ اإلنصاااف: 3/344علااى التحفااة: 

 . 23/216؛ الموسوعة الفقهية الكويتية: 74-1سابق: 
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ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم التفريق بين العروض الكاسدة وغيرها في التقويم, 

وقالوا بوجوب الزكاة في جميعها إذا تحققت شروطها. وخالفهم المالكية فقسموا 

من يعملون في التجارة إلى مدير ومحتكر
7

 . فقالوا: 

فهذا ال زكاة عليه فيها  -عة وينتظر بها الغالءوهو من يشتري السل-أما المحتكر 

 حتى يبيعها, فإذا باعها بعد حول  أو أحوال  زكى الثمن لسنة واحدة.

فإنه يقوم  -وهو من يبيع ويشتري وال ينتظر وقتاً كأهل األسواق-وأما المدير 

عروضه ويؤدي زكاتها كل عام بشروطها وإن بارت؛ ألن بوارها ال ينقلها 

لالحتكار. هذا هو المشهور. وهو قول ابن القاسم. وخالفه ابن نافع  للقنية وال

وسحنون فقاال: بانتقال السلع لالحتكار إذا بارت. وقال اللخمي وابن يونس: 

الخالف خاص بما إذا بار األقل. فأما إذا بار النصف أو األكثر فال يقوم اتفاقاً. 

صاب فيزكيه، ثم كلما باع شيئاً وهو ما يعني أنه ال زكاة فيها إال إذا باع قدر ن

زكاه
2
 . 

وما ذهب إليه الجمهور من القول بوجوب الزكاة في الجميع من غير تفريق بين 

السلع الكاسدة وغيرها هو الراجح وهللا أعلم. يقول ابن عبد البر المالكي: نقال 

م في كل عام  جماعة من أهل المدينة وغيرهم: إن المدير وغيره سواٌء يقوِّ

إذا كان تاجراً, وما بار وما لم يبر من سلعته إذا نوى به التجارة بعد أن  ويزكي

يشتريها للتجارة سواء, وهو قول صحيح إلى ما فيه من االحتياط؛ ألن العين من 

الذهب والورق ال نماء لها إال بطلب التجارة فيها, فإذا وضعت العين في 

حول كما تزكى العين,  العروض للتجارة حكم لها بحكم العين, فتزكى في كل

وكل من انتظر بسلعته التي ابتاعها للتجارة وجود الربح متى جاءه فهو مدير, 

وحكمه عند جمهور العلماء حكم المديرن
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 2/701؛ شرح الزرقاني على الموطأ: 7/261بداية المجتهد:  7
 .23/216الموسوعة الفقهية الكويتية: ؛ 7/010؛ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 14القوانين الفقهية:  2
 . 344-211الكافي في فقه أهل المدينة:  3
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 الخاتمة:

 -وله الحمد والمنة-بعد أن وفقنا هللا سبحانه وتعالى وأعاننا على إتمام هذا البحث 

 نعود لنلخص أهم أفكاره ونتائجه:
 تعرف األسهم بأنها حّصة شائعة في موجودات الشركة. .1

األصل في األسهم أنها جائزة إال أن يكاون محلهاا حرامااً أو تتضامن شاروطاً  .2

 ربوية أو منافية لمقتضى عقد الشركة.

وجوب الزكاة في أموال التجارة محل إجماع أهل العلم قديماً وحديثاً كما دلت  .3

وات الزكاة, ولم نعثر في المعاصرين على عليه قرارات المجامع الفقهية, وند

 من قال بإعفاء األسهم من الزكاة.

الزكاة واجبة على صاحب األسهم أصالة؛ ألنه المالك لها؛ وألنها عبادة تفتقر  .0

 إلى نية. ولكن يجوز لصاحب األسهم أن يوكل إدارة الشركة بإخراجها عنه. 

األساهم التاي انتقلات  الشركة إذ تخرج زكااة أساهمها حاين يحاول حولهاا، فاإن .5

ملكيتها من شخص  إلى آخر أثنااء الحاول، يُساتأنف لهاا حاول جدياد، يبادأ مان 

يوم انتقالها إلى المالك الجديد، ويمكن لهاذا الشاخص أن يناوي أن ماا تخرجاه 

 الشركة زكاةٌ معّجلة ألسهمه، وهو سائغ شرعاً.

لك كماا يقاوم باه إذا كانت الشركة تتولى إخراج زكاتهاا بنفساها, فإنهاا تقاوم باذ .6

الشااخص الطبيعااي ماان حيااث نااوع المااال الااذي يجااب فيااه الزكاااة، وماان حيااث 

 النصاب, والحول, والمقدار الذي يؤخذ.

إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكااة كاالزرع أو الساائمة, وكانات  .1

 نية التجارة ال زالت قائمة, غلب جانب التجارة.

, باال تضاام الغلااة إلااى سااائر أمااوال لاايس فااي المسااتغالت وال فااي غلتهااا زكاااة .1

 الشخص لتزكى معها زكاة المال وهو ربع العشر. 

إذا أخرجاات الشااركة زكاتهااا برئاات ذمااة المالااك إال أن تختلااف نيتااه عاان نيااة  .1

الشركة, أو يختلف وضعه عن وضعها, فيترتب علياه اخاتالف الواجاب علياه 

 عن الواجب على الشركة, فيكون كل بحسابه.

ألسهم التي تقتنى بغرض المتاجرة بها وإعادة بيعها فاي ال خالف في أن ا .74

( مان %2.5سوق األوراق المالية تزكى زكاة عاروض التجاارة, أي بنسابة )

قيمتهاااا الساااوقية, وذلاااك بغاااض النظااار عااان مجاااال عمااال الشاااركة أو نوعياااة 

 أنشطتها. 

ال زكاة في األسهم التي تقتنى لريعها, بل تضم غلتها إلى أموال الشاخص  .77

وتزكاااى معهاااا زكااااة النقاااود, إال أن تكاااون الشاااركة تجارياااة تبياااع األخااارى 
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وتشتري, فإنه يزكي أسهمه زكاة التجارة وإن نوى القنياة أو الغلاة؛ ألن واقاع 

 الشركة يرد هذه النية ويجعلها باطلة. 

إعفاء أسهم القنية من الزكاة ال يعناي التعمايم ومان ثام وجبات الزكااة فيماا  .72

 ة, وديون على مستحقين أملياء بشروطها. لديها من نقود, وعروض تجار

من اشترى أسهماً للغلة ناويااً بيعهاا إن وجاد ربحااً, لام تجاب فيهاا الزكااة,  .73

ولم تعتبار عارض تجاارة؛ ألن النياة شارعاً: قصاد الشايء مقترنااً بفعلاه. فاإن 

 تراخى عنه سمي عزماً. 

كل ماال لام يوجاب الشارع زكااة فاي عيناه, وكاان للتجاارة, وجاب تقويماه  .70

 وتزكيته.

م من العروض ما يراد بيعه, ويتم تداوله بغرض االتجار به وتحصيل  .75 يُقَوَّ

 الربح.

تقوم النقود بالذهب, ويكون االعتبار في التقويم بيوم الوجوب, وعلى  .76

أساس القيمة السوقية. وبالسعر الذي يشتري به مثل هذه السلعة لو أراد 

 شراءها اآلن ال بما سيبيعه.

هلك وتفنى في التصنيع كالسكر والسمن في الحلويات ال المواد التي تست .71

زكاة فيها وإن بقيت عند الشركة حوالً وأكثر, والمواد التي تبقى بقاًء حسياً 

ملموساً بعد التصنيع كالصبغ لألقمشة, تزكى إذا اشتراها للتجارة ومضى 

 عليها الحول وهي ال تزال في مخازنه.

لت في طور التصنيع, والمواد األولية السلع المصنعة, والسلع التي ال زا .71

التي تدخل في الصناعة ويبقى أثرها فيها إلى بيعها, تزكى جميعاً على أنها 

عروض تجارة, وتقوم مجردة عن الصنعة, وليست على الحالة الراهنة 

خالفاً لما ذهبت إليه ندوات الزكاة ودليل اإلرشادات لحساب زكاة الشركات  

 جعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.وهيئة المحاسبة والمرا

م الشركة ما عندها من السلع, وتضمها إلى  .71 يتم احتساب الزكاة بأن تقوِّ

النقود, وإلى ديونها الحية المرجوة على اآلخرين, ناقصاً ديون اآلخرين 

 عليها. 

في حالة بيع األسهم بأنقص مما قوم به يزكى ما باع به فقط ما لم يقصر  .24

 في إخراج الزكاة. 

إذا باع األسهم بأزيد مما قوم به وكانت الزيادة مما يتغابن الناس فيها  .27

عادة, لم يجب تزكية الزيادة؛ ألنها قد حدثت بعد الوجوب, وقد تكون ناتجة 

 عن ارتفاع سوق العرض أو رغبة المشتري. 
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 وصلى هللا على سيدنا محمد ووله وصحبه أامعين والحمد هلل رب العالمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمرااع

أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة والندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة  .7

هـ, الجزء األول, طبعة 7023هـ, القاهرة 7022المعاصرة, الكويت, 

 بيت الزكاة.

أبحاث وأعمال ندوة األسهم والصناديق االستثمارية, الرياض  .2

صاد اإلسالمي, رابطة هـ الهيئة اإلسالمية العالمية لالقت71/5/7021

 هـ.7034العالم اإلسالمي, طبعة 

هااـ(. المصاانف فااي  235اباان أبااي شاايبة, أبااو بكاار عبااد هللا باان محمااد)ت  .3

هاااـ ، الطبعاااة 7041األحادياااث واآلثاااار. نشااار مكتباااة الرشاااد, الريااااض, 

 األولى، تحقيق: كمال يوسف الحوت.

رآن. تحقياق: هـ(. أحكاام القا503ابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبد هللا) .0

م ، دار المعرفة ودار الجيال 7111هـ7041علي محمد البجاوي ، طبعة 

 ، بيروت .

ابن الملقن البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح  .5

هـ(، نشر دار الهجرة,  140الكبير، عمر بن علي المعروف )ت 
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أبو  م ، الطبعة االولى، تحقيق : مصطفى2440-هـ7025الرياض, 

 الغيط وآخرون. 

اإلجماع. تحقيق: فؤاد عبد  هـ(. 371)ت بن إبراهيم محمدابن المنذر,  .6

 مـ.2440هـ 7025المنعم أحمد, نشر دار المسلم, الطبعة األولى, 

هـ(. شرح الكوكب المنير. 112ابن النجار, محمد بن أحمد الفتوحي )ت  .7

، الطبعة  هـ 7073 -معهد البحوث العلمية  -نشر جامعة أم القرى 

 الثانية، تحقيق: د. محمد الزحيلي ، د. نزيه حماد. 

هـ(. شرح فاتح القادير، 617ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد) .1

 مطبوع مع الهداية.

هـ( القواعد النورانية 121ابن تيمية, تقي الدين أحمد بن عبد الحليم )  .1

 م.7113 الفقهية, الطبعة الثانية, مكتبة المعارف, الرياض

هـ(.القوانين الفقهية.طبعة ثانية, دار  107ابن جزي, محمد بن أحمد )ت .74

 م. 7111-الكتاب العربي, بيروت

هاـ(. التلخايص  152ابن حجر, أحمد بن علي بان حجار العساقالني )ت  .77

 -هااـ7310 –الحبياار فااي أحاديااث الرافعااي الكبياار. نشاار المدينااة المنااورة 

 ني المدني.م ، تحقيق: عبدهللا هاشم اليما7160

بيااروت،  -اباان حجاار, أحمااد باان علااي. فااتح الباااري. نشاار دار المعرفااة  .72

 تحقيق: محب الدين الخطيب.

ابااان حجااار, أحماااد بااان علي.الدراياااة فاااي تخاااريج أحادياااث الهداياااة.دار  .73

 المعرفة، بيروت.

هااـ(. المحلااى. دار اآلفاااق الجدياادة, 056اباان حاازم, علااي باان أحمااد)ت  .70

 اث العربي.بيروت، تحقيق: لجنة إحياء التر

هـ( المسند. نشار 207ابن حنبل, أبو عبدهللا أحمد بن حنبل الشيباني )ت  .75

 مؤسسة قرطبة, مصر.

هاـ(. بداياة المجتهاد ونهاياة 515ابن رشد, محمد بن أحمد بان محماد )ت .76

 بيروت. –المقتصد. نشر دار الفكر 

هااـ(. حاشااية رد المحتااار 7252اباان عاباادين, محمااد أمااين باان عماار. )ت .71

 -هاـ 7027 -لمختار. نشر دار الفكر للطباعة والنشار. بياروتعلى الدر ا

 م. 2444
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هـ(. التمهيد لما فاي  063ابن عبد البر, أبو عمر يوسف بن عبد هللا )ت  .71

الموطااأ ماان المعاااني واألسااانيد. نشاار وزارة عمااوم األوقاااف والشااؤون 

 هـ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي.7311اإلسالمية, المغرب, 

هـ(. الكافي فاي فقاه  063, أبو عمر يوسف بن عبد هللا )ت ابن عبد البر .71

 هـ.7041أهل المدينة. الطبعة األولى, دار الكتب العلمية, بيروت, 

ابن عبد البر، يوسف بن عبدهللا . االستذكار. الطبعة األولاى, دار الكتاب  .24

 م.2444العلمية، بيروت،

ي معرفة (. الديباج المذهب ف111ابن فرحون, إبراهيم بن علي )ت  .27

 بيروت. –أعيان علماء المذهب، دار الكتب العلمية 

هااـ(. المغنااي. نشاار دار الفكاار,  624اباان قدامااة, عبااد هللا باان أحمااد )ت  .22

 هـ طبعة أولى.7045بيروت, 

م ، دار هجاار  ،  7111هااـ  7071الكااافي . طبعااة أولااى ،اباان قدامااة،  .23

 مصر.         

ـ(. بدائع الفوائد. نشر ه157ابن قيم الجوزية, محمد بن أبي بكر )ت  .20

مكتبة نزار مصطفى الباز, الطبعة األولى، تحقيق: هشام عطا وآخرين, 

 , مكة المكرمة. 7116 -هـ 7076

هـ(. المبدع فاي شارح المقناع. نشار 110ابن مفلح, إبراهيم بن محمد)ت  .25

 هـ.7044المكتب اإلسالمي, بيروت, 

وع. نشر دار الكتب ابن مفلح, محمد أبو عبد هللا. الفروع وتصحيح الفر .26

ه الطبعة األولى، تحقيق: أبو الزهراء حازم 7071العلمية, بيروت 

 القاضي.

هـ(. لسان العارب. طبعاة 177ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم) .21

 دار صادر ، بيروت .

مجلااة اباان منيااع, عبااد هللا. زكاااة أسااهم الشااركات. بحااث منشااور ضاامن  .21

وريااة تصاادر عاان الرئاسااة العامااة , مجلااة د32البحااوث اإلسااالمية العاادد 

 . الرياض.إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

هااـ (. البحاار الرائااق شاارح كنااز 114اباان نجاايم, زياان الاادين إبااراهيم)ت .21

 الدقائق. طبعة ثانية, دار المعرفة, بيروت.

هااـ(. الساانن. نشاار دار الفكاار، 215أبااو داود، سااليمان باان األشااعث)ت .34

 محيي الدين عبد الحميد. تحقيق : محمد

هاااااـ(. األماااااوال. دار الفكااااار، 220أباااااو عبياااااد، القاسااااام بااااان ساااااالم) .37

 هـ. 7041بيروت،
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هـ(. التمهيد في تخريج  112اإلسنوي, عبد الرحيم بن الحسن )ت .32

هـ ، 7044 –بيروت  -الفروع على األصول. نشر مؤسسة الرسالة 

 الطبعة األولى ، تحقيق : محمد حسن هيتو.

. أبحاث فقهية في قضايا الزكاة وآخرون سليمان, األشقر, محمد .33

 م.2444ه 7024. دار النفائس, عمان, األردن. طبعة ثانية. المعاصرة

األلباني, محمد ناصر الدين. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار  .30

هـ 7045السبيل. نشر المكتب اإلسالمي, بيروت, الطبعة الثانية 

 م.7115

الحسيني. تيسير التحرير. طبعة دار الكتب أمير بادشاه, محمد أمين  .35

 العلمية, بيروت.

األمين, حسن عبد هللا. زكاة األسهم في الشركات. المعهد اإلسالمي  .36

( الطبعة 27للبحوث والتدريب, البنك اإلسالمي للتنمية, جدة, بحث رقم )

 م.7113هـ 7070األولى 

ج ه(. فتح الوهاب بشرح منه126األنصاري, زكريا بن محمد)ت  .31

 .ه ، الطبعة األولى7071الطالب. نشر دار الكتب العلمية, بيروت 

األنصاري, زكريا بن محمد. أسنى المطالب شرح روض الطالب. نشار  .31

م، الطبعاااة األولاااى، 2444 -هاااـ  7022دار الكتاااب العلمياااة, بياااروت, 

 تحقيق: د. محمد محمد تامر.

الهدايااة. هااـ(. شارح العناياة علاى  116الباابرتي, محماد بان محماود )ت  .31

 مطبوع مع فتح القدير. الطبعة الثانية, دار الفكر, بيروت.

باعلوي, عبد الرحمن بن محمد. بغية المسترشدين, طبعة مصطفى  .04

 البابي الحلبي وشركاه, مصر, القاهرة.

هـ(. حاشية على شرح 7227البجيرمي, سليمان بن عمر البجيرمي)ت  .07

كتبة اإلسالمية, ديار بكر, منهج الطالب )التجريد لنفع العبيد(، نشر الم

 .تركيا

البجيرمي, سليمان بن عمر. تحفة الحبيب على شرح الخطيب  .02

هـ( ، نشر دار الكتب العلمية, 7227)البجيرمي على الخطيب( )ت 

 م ، الطبعة األولى.7116-هـ7071بيروت, 

هـ(،  256البخاري الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل )ت  .03

م ، الطبعة 7111 -هـ 7041 –بيروت  -اليمامة  نشر دار ابن كثير,

 الثالثة، تحقيق: مصطفى البغا.
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هـ(. شرح السنة. نشر المكتب 576البغوي, الحسين بن مسعود)ت  .00

م ، الطبعة الثانية، 7113 -هـ 7043 -اإلسالمي, دمشق و بيروت 

 تحقيق: شعيب األرناؤوط.

إعاناة الطاالبين هـ(. حاشاية 111البكري, أبو بكر بن محمد بن شطا )ت .05

علااى حاال ألفاااظ فااتح المعااين لشاارح قاارة العااين بمهمااات الاادين. نشاار دار 

 بيروت. –الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

هـ( الروض المربع شرح زاد 7457البهوتي, منصور بن يونس )ت  .06

 ه.7314المستقنع. نشر مكتبة الرياض الحديثة, الرياض 

عان ماتن اإلقنااع. نشار دار البهوتي, منصور بان ياونس. كشااف القنااع  .01

 هـ، تحقيق : هالل مصيلحي. 7042الفكر, بيروت, 

هاـ (. شارح منتهاى اإلرادات. دار 7406البهوتي، منصاور بان ياونس ) .01

 . 2م/ ط7116عالم الكتب، بيروت، 

البورنو, محمد صدقي أحمد. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية.  .01

 الرسالة, بيروت.م مؤسسة 2442هـ 7022الطبعة الخامسة عام 

البوطي, محمد سعيد رمضان. الشخصية االعتبارية, أهليتها وحكم  .54

 تعلق الزكاة بها. بحث مقدم لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي بجدة.

هاـ(. السانن الكبارى. نشار مكتباة دار 051البيهقي, أحمد بن الحسين)ت  .57

 م، تحقياق: محماد عباد القاادر7110 –هاـ 7070 –مكاة المكرماة  -الباز 

 عطا

هااـ(. الجااامع الصااحيح 211الترمااذي, أبااو عيسااى محمااد باان عيسااى)ت .52

بياروت، تحقياق: أحماد  -)سنن الترمذي(. نشر دار إحياء التراث العربي 

 محمد شاكر وآخرون.

ه(. تاريخ عجائب اآلثار في 7231الجبرتي, عبد الرحمن بن حسن)ت  .53

 التراجم واألخبار. نشر دار الجيل, بيروت.

هاااـ(. حاشاااية علاااى شااارح المااانهج لزكرياااا  7240الجمااال, ساااليمان)ت  .50

 األنصاري. نشر دار الفكر, بيروت.

هاـ(. الادر المختاار شارح 7411الحصكفي، عالء الدين محمد بان علاي) .55

 تنوير األبصار. مطبوع مع رد المحتار  )مرجع سابق (.

الحصيني, تقي الدين أبو بكر بن محمد. كفاية األخيار في حل غاية  .56

ه ، الطبعة األولى، تحقيق : 7110الخير, دمشق  اإلختصار. نشر دار

 علي عبد الحميد بلطجي  و محمد وهبي سليمان.
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هاـ (. مواهاب الجليال لشارح 150الحطاب، أبو عبدهللا محمد بن محمد ) .51

م،  دار الكتااب العلميااة 7115هااـ ـ  7076مختصاار خلياال . طبعااة أولااى 

 ،بيروت.

هاـ(. غماز  7411)ت  الحموي, أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد .51

عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر البان نجايم، نشار دار الكتاب 

 م، طبعة أولى.7115 -هـ7045العلمية, بيروت, 

هااـ(. الساانن. نشاار دار المعرفااة,  315الاادارقطني, علااي باان عماار )ت  .51

 تحقيق: السيد عبد هللا هاشم يماني. -م7166  -هـ  7316بيروت, 

هـ(. الشرح الكبير على مختصر 7247بركات أحمد )ت الدردير، أبو ال .64

 خليل. طبعة دار الفكر، بيروت.

الدسااوقي, محمااد عرفااه. حاشااية الدسااوقي علااى الشاارح الكبياار. )مرجااع  .67

 سابق (.

دويدار, هاني محمد, التنظيم القانوني للتجارة, المؤسسة الجامعية  .62

 م.7111للدراسات القانونية, االسكندرية 

 بن محمد نوري. صيغ التمويل الزراعي في الديرشوي, عبد هللا .63

التشريع اإلسالمي وإمكانيات تطبيقها, طبعة أولى, دار النوادر, دمشق 

 م.2474 -هـ7037

هـ(. المفردات في 542الراغب, أبو القاسم الحسين بن محمد )ت  .60

 غريب القرآن، نشر دار المعرفة, لبنان، تحقيق محمد سيد كيالني.

هـ(. مطالب أولي النهاى فاي  7203لسيوطي )ت الرحيباني, مصطفى ا .65

 م.7167شرح غاية المنتهى، نشر المكتب اإلسالمي, دمشق, 

هـ(. نهاية المحتاج 7440الرملي, شمس الدين محمد بن أبي العباس)ت  .66

 م. 7110 -هـ 7040 -إلى شرح المنهاج. نشر دار الفكر, بيروت 

هاما الفتاوى الرملي, شمس الدين محمد. فتاوى الرملي. مطبوع ب .61

 الكبرى الفقهية البن حجر الهيتمي. طبعة دار صادر, بيروت.

الزحيلي, محمد مصطفى. تعليق على بحث الدكتور منذر قحف. مجلة  .61

, عام 1أبحاث االقتصاد اإلسالمي. جدة, جامعة الملك عبد العزيز. العدد 

 ه.7071

الطبعاة , قنشار دار الفكار, دمشا .الزحيلي, وهبة. الفقه اإلسالمي وأدلته .61

 م.7111هـ 7041الثالثة, 
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الزرقاء, مصطفى. تعليق على بحث الدكتور منذر قحف. مجلة أبحاث  .14

, عام 1االقتصاد اإلسالمي. جدة, جامعة الملك عبد العزيز. العدد 

 ه.7071

الزرقاااء: مصااطفى باان أحمااد. الماادخل الفقهااي العااام. مطبعااة ألااف باااء  .17

 م، دمشق.7101

هاااـ(. شااارح 7722بااااقي بااان يوساااف )ت الزرقااااني, محماااد بااان عباااد ال .12

 -بيااروت  -الزرقاااني علااى موطااأ اإلمااام مالااك. نشاار دار الكتااب العلميااة 

 ، الطبعة األولى. 7077

هااـ(. المنثااور فااي  110الزركشااي, محمااد باان بهااادر باان عبااد هللا )ت  .13

هااـ, 7045القواعااد. نشاار وزارة األوقاااف والشاائون اإلسااالمية, الكوياات, 

 : تيسير فائق أحمد محمودالطبعة الثانية، تحقيق 

زيدان, عبد الكريم. الوجيز في أصول الفقاه. مؤسساة الرساالة, بياروت,  .10

 م.2443ه 7020طبعة أولى 

هاـ(. تباين الحقاائق شارح 103الزيلعي, فخر الادين عثماان بان علاي )ت .15

 هـ. 7373 -القاهرة  -كنز الدقائق. نشر دار الكتب اإلسالمي

سهم والسندات والورق النقدي. السدالن, صالح بن غانم. زكاة األ .16

 هـ , دار بلنسية للنشر والتوزيع, الرياض.7071الطبعة الثالثة, 

هاااـ(. المبساااوط. طبعاااة 014السرخساااي، أباااو بكااار محماااد بااان أحماااد ) .11

 م، دار المعرفة، بيروت. 7111

السليمان, فهد بن ناصر. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح  .11

 م, دار الثريا, الرياض.2443هـ 7023العثيمين, الطبعة األولى, 

هـ (، قواطع األدلة 011السمعاني, أبو المظفر منصور بن محمد, )ت  .11

م ، 7111 -هـ7071في أصول الفقه، نشر مكتبة التوبة , الرياض, 

 الطبعة األولى, تحقيق: عبد هللا الحكمي.

هـ(. 114الشاطبي فتاوى الشاطبي, أبو إسحاق إبراهيم بن موسى )ت  .14

 م.7115هـ 7046د. محمد أبو األجفان, الطبعة الثانية, تونس,  تحقيق

ه 7351هـ(. الرسالة. نشر القاهرة  240الشافعي, محمد بن إدريس)ت  .17

 م، تحقيق: أحمد شاكر.7131

هااـ، دار 7043هااـ(. األم. طبعااة ثانيااة 240الشااافعي، محمااد باان إدريااس) .12

 الفكر، بيروت. 

دار النشر للجامعات, شحاته, حسين. التطبيق المعاصر للزكاة.  .13

 م.2447هـ 7022القاهرة,طبعة أولى 
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شحاته, شوقي اسماعيل. التطبيق المعاصر للزكاة, الطبعة األولى, دار  .10

 م.7111هـ 7311الشروق, جدة 

هااـ(. مغنااي المحتاااج . دار 111الشااربيني ، محمااد باان أحمااد الخطيااب )  .15

 الفكر، بيروت.

تحفااة المحتاااج بشاارح  الشاارواني, عبااد الحميااد. حواشااي الشاارواني علااى .16

 المنهاج. نشر دار الفكر, بيروت.

هـ(. التبصرة في أصول الفقه. نشر 016الشيرازي, إبراهيم بن علي)ت  .11

 هـ ، الطبعة األولى، تحقيق: محمد حسن هيتو.7043دار الفكر, دمشق, 

هاـ(. المهاذب. 056الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بان علاي بان يوساف)  .11

 .طبعة دار الفكر، بيروت

هاـ(. بلغاة الساالك ألقارب المساالك. 7207الصااوي, أحماد بان محماد )ت .11

م ، الطبعاة 7115 -هاـ 7075 -بياروت  -لبنان –نشر دار الكتب العلمية 

 األولى، تحقيق: محمد عبد السالم شاهين.

ه(. المصنف. نشر المكتب 277الصنعاني, أبو بكر عبد الرزاق بن همام) .14

ثانية ، تحقيق: حبيب الرحمن ه الطبعة ال7043اإلسالمي, بيروت 

 .األعظمي

هاـ(  111العبدري, التاج واإلكليل لمختصر خليل، محمد بن يوساف )ت  .17

 هـ.7311, ، الطبعة الثانية, نشر دار الفكر, بيروت 

هـ(. إحيااء علاوم الادين. نشار  545الغزالي, محمد بن محمد الغزالي)ت  .12

 بيروت. –دار االمعرفة 

ناااوازل الزكااااة, إصااادارات وزارة األوقااااف الغفيلاااي, عباااد هللا منصاااور,  .13

هاااـ 7034والشاااؤون اإلساااالمية, دولاااة قطااار, الدوحاااة, الطبعاااة األولاااى 

 م.2441

هـ( . القاموس المحايط 171الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب) .10

 م، بيروت .7111هـ7041. طبعة ثانية، مؤسسة الرسالة 

. مجلاة أبحااث االقتصااد قحف, منذر. زكااة األصاول الثابتاة االساتثمارية .15

 ه.7075, عام 1اإلسالمي. جدة, جامعة الملك عبد العزيز. العدد 

هااـ(. الفااروق أو أنااوار 610القرافااي, شااهاب الاادين أحمااد باان إدريااس )ت .16

 -البااروق فااي أنااواء الفااروق )مااع الهااواما ( نشاار دار الكتااب العلميااة 

 منصور.م ، الطبعة األولى، تحقيق: خليل ال7111 -هـ 7071 -بيروت 

 -القرافااي, شااهاب الاادين أحمااد باان إدريااس. الااذخيرة. نشاار دار الغاارب  .11

 م، تحقيق: محمد حجي.7110 -بيروت 



   7، العدد71المجلددية إسالمية، دراسات اقتصا  

 

98 

هاـ, دار 7034 -م2441القرضاوي, يوسف. فقاه الزكااة. طبعاة خاصاة,  .11

 الرسالة العالمية, دمشق.

هـ(. صحيح مسلم. نشر 267القشيري, مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت  .11

 بيروت ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. -اث العربي دار إحياء التر

هـ(. بادائع الصانائع 511الكاساني, عالء الدين أبو بكر بن مسعود )ت .744

في ترتيب الشرائع. نشر دار الكتااب العرباي، الطبعاة الثانياة, بياروت 

 م. 7112 –

الكرابيسي, أسعد بن محمد بن الحساين النيساابوري. الفاروق. تحقياق:  .747

هاـ , وزارة األوقااف والشائون 7042الطبعاة األولاى،  د.محمد طموم,

 اإلسالمية, الكويت.

 هـ(. المدونة الكبرى. طبعة دار صادر، بيروت.711مالك بن أنس) .742

مالك بن أنس, الموطأ. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث  .743

 العربي، بيروت.

زيد القيرواناي. المالكي, أبو الحسن. كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي  .740

ه ، تحقياااق : يوساااف الشااايخ محماااد 7072نشااار دار الفكااار, بياااروت 

 البقاعي.

هـ(. الحاوي الكبيار. نشار 054الماوردي, علي بن محمد بن حبيب)ت .745

م، الطبعااة 7111 -هااـ 7071 -لبنااان  -بيااروت -دار الكتااب العلميااة 

 األولى، تحقيق: علي محمد معوض وعادل عبد الموجود.

اإلسالمي التابع لمنظماة الماؤتمر اإلساالمي, الادورة  مجلة مجمع الفقه .746

الرابعااة لمااؤتمر مجمااع الفقااه اإلسااالمي المنعقاادة بمقاار المجمااع بجاادة, 

 م.7111 -هـ7041العدد الرابع, الجزء األول, 

هاـ (. اإلنصااف.دار إحيااء التاراث، 115المرداوي، علي بن سليمان) .741

 بيروت.

الهدايااة شاارح بدايااة  هااـ(. 513المرغياااني, علااي باان أبااي بكاار )ت  .741

 المبتدي، نشر المكتبة اإلسالمية.

المصري, رفياق بان ياونس. بحاوث فاي الزكااة. دار المكتباي, دمشاق:  .741

 م, الطبعة األولى.2444ه 7024

هاـ , دار 7022مكي, مجد. فتاوى مصاطفى الزرقااء, الطبعاة الثانياة,  .774

 القلم, دمشق.

, بهاااما إعانااة المليباااري, زياان الاادين باان عبااد العزيااز.  فااتح المعااين .777

 الطالبين. مرجع سابق.
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المناااوي التوقيااف علااى مهمااات التعاااريف، محمااد عبااد الاارؤوف )ت  .772

هاـ ، 7074هـ(، نشر دار الفكر المعاصر, دار الفكر, بياروت  7437

 الطبعة األولى، تحقيق: محمد رضوان الداية

هااـ(. التاااج واإلكلياال. 111المااواق، أبااو عباادهللا محمااد باان يوسااف ) .773

 مواهب الجليل ) مرجع سابق ( .مطبوع مع 

المااودودي, أبااو األعلااى. فتاااوى الزكاااة, ترجمااة: رضااوان الفالحااي,  .770

مراجعااة: رفيااق المصااري, جاادة, جامعااة الملااك عبااد العزيااز, المركااز 

هاااـ 7045العاااالمي ألبحااااث االقتصااااد اإلساااالمي, الطبعاااة األولاااى 

 م.7115

اإلسااالمية . الموسااوعة الفقهيااة الكويتيااة. وزارة األوقاااف و الشااؤون  .775

 هـ، الكويت .7041طبعة ثانية 

هااـ( وجماعااة ماان علماااء الهنااد. 111نظااام, محمااد أورنااك زيااب )ت .776

الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعماان. نشار دار 

 م.7117 -هـ 7077 -الفكر 

هاـ(. الفواكاه الدواني.طبعاة 7725النفراوي, أحمد بن غنيم بان ساالم ) .771

 هـ.7075يروت دار الفكر، ب

هاـ(. المجماوع شارح المهاذب. نشار 616النووي, يحيى بن شرف)ت  .771

 م.7111دار الفكر, بيروت, 

النووي, يحيى بن شرف. تحرير ألفاظ التنبيه. طبعة دار القلام, دمشاق  .771

 ه. تحقيق: عبد الغني الدقر.7041

النااووي, يحيااى باان شاارف. روضااة الطااالبين. الطبعااة الثانيااة, المكتااب  .724

 هـ.7045يروت، اإلسالمي، ب

النااووي, يحيااى باان شاارف. شاارح النااووي علااى صااحيح مساالم. طبعااة  .727

 هـ. 7312ثانية, نشر دار إحياء التراث العربي, بيروت, 

هـ(. شرح على مختصر عبد هللا بافضل 110الهيتمي, أحمد بن حجر) .722

هااـ, 7311الحضاارمي, مطبااوع مااع الحواشااي المدنيااة, الطبعااة الثانيااة 

 صر. مصطفى البابي الحلبي, م

 الهيتمي، أحمد بن حجر. الفتاوى الفقهية الكبرى. دار الفكر، بيروت. .723

الهيتمااي، أحمااد باان حجاار. تحفااة المحتاااج شاارح ألفاااظ المنهاااج. دار  .720

 الفكر، بيروت.

هيئااة المحاساابة والمراجعااة للمؤسسااات الماليااة اإلسااالمية, المعااايير  .725

 هـ.7025الشرعية. البحرين, المنامة, 
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هـ 7071 -تية. الموسوعة الفقهية. الطبعة األولىوزارة األوقاف الكوي .726

 م. 7111

(. المعيااار المعاارب  170الونشريسااي, أبااو العباااس أحمااد باان يحيااى ) .721

والجامع المغرب عن فتاوى أهال إفريقياة واألنادلس والمغارب ـ نشار 

هااااـ 7047وزارة األوقاااااف والشااااؤون اإلسااااالمية الملكااااة المغربيااااة 

7117  .. 

ت التجاريااة. مطبعااة أبناااء وهبااة حسااان, يااونس, علااي حساان .الشااركا  .721

 م.7117القاهرة 

 

 

 


