شرط تمام الملك
وأثره في قضايا الزكاة المعاصرة
صالح بن محمد الفوزان
ملخص البحث
يناقش البحث أحد شروط الزكاة المعروفة عند الفقهاء ب"الملك التام" ويعني كون المالك
قادرا على التصرف في ماله واالنتفاع به ،ولم يتعلق به حق للغير  .وبناء على هذا الشرط
فال تجب الزكاة في بعض األموال مثل :المال المفقود ،والمسروق ،والمجحود ،والدين على
المعسر ونحو ذلك ؛ ألن هذه األموال ال يتمكن مالكها من التصرف فيها كما لو كانت في يده.
ولتطبيق هذا الشرط آثاره فيي بعيض التطبيقيال المعا يرة للزكياة ،ويتجليى ذليك وا يحا فيي
مسييا ل عييدة منهييا :زكيياة مييال ال ييمار ،وزكيياة الييديون الم ليية ،وأثيير الييديون علييى الوعيياء
الزكوي ،وزكاة المال المملوك في هال ذال شخصيية اعتباريية ،وزكياة الميال الممنيوع مين
التصييرف فيييه لقيييود قانونييية ،وزكيياة األمييوال المحتجييزة والمرهونيية لييد ا ييرين .وهييذا مييا
سيركز البحث على بيانه باسطا األقوال بأدلتها ومر حا للرأي الميدعوم بالمسيتندال الشيرعية
والعقلييية الصييحيحة والوا ييحة ،مختتمييا بتو يييال مهميية يسييتفيد منهييا البيياحثون والدارسييون
لش ون الزكاة وكذلك الم سسال المالية والزكوية.

Saleh Al Fawzan

Impact of Absolute Ownership Requirement
On Contemporary Zak t Issues
Abstract

This paper discusses a zak t requirement known to jurists as ‘integrity of
ownership’, which refers to a condition whereby an owner is able to dispose of,
and utilize, his funds that are unencumbered by other persons’ claims. Based on
this stipulation, zak t levy is not obligatory on certain funds such as lost, stolen or
disavowed money, or debt on an insolvent debtor. Such funds cannot be disposed of
by the owner in the way he could if he were in full possession of the resources.
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Application of this stipulation has an impact on contemporary zak t practices
clearly manifested in some aspects of zak t; namely (i) zak t on dhimar money
(temporarily inaccessible funds), (ii) zak t on deferred debts, (iii) zak t on money
owned at entities with juridical personalities, (iv) zak t on sequestered funds due to
legal restraints; (v) zak t on distrained or mortgaged funds, and also (vi) the
impact of debts on the zak t pool. The paper, hence, examines these issues by
setting forth different views along with supporting evidence. More importantly, the
paper sheds light upon arguments based on authentic Shar ah sources and
reasonable inference. Finally, the paper concludes with important
recommendations that may benefit academics and practitioners in zak t spheres.

التمويل اإلسالمي بين األخالق واألخالقيات
عبدالرزاق بلعباس
ملخص
في سياق التوا ل العلمي بين اليدول اسسيالمية واليدول األوروبيية يمييل بعيض االقتصياديين
إليى ربيا التموييل اسسييالمي بالتموييل األ القيي  ،)moral financeبينميا يربطيه آ ييرون
بالتموييييل القيييا م عليييى األ القييييال  .)ethical financeويتمثيييل الفيييرق الجيييوهري بيييين
المفهييومين فييي األدبيييال االقتصييادية األوروبييية فييي أن األ ييالق تتعلييق بمييا هييو وا ييب ،أي
مرتبا ب يوابا قمقننية .أميا األ القييال ،فتيرتبا بميا هيو حسين أو بياألحر ميا يعتبير حسينا.
وتخلص الورقة إلى أن التفاعل بين هذين المفهيومين قيد يسياهم فيي فهيم العالقية بيين المعرفية
العملية التي تقود السلوك ،والرشد الذي يغذي هذا السلوك ،والهيدف اليذي يقر يى تحقيقيه فيي
سياق التساؤالل المعرفية المطروحة في مرحلية ميا بعيد الحداثية .ويقههير هيذا التفاعيل بشيكل
ييام ميين هيية أن المسييألة المقا ييدية باعتبارهييا مسييلكا فكريييا عقليييا ليسييت حكييرا علييى
المسلمين؛ ومن هة أ ير أن أهميية البعيد المقا يدي فيي فقيه المعيامالل الماليية تتمثيل فيي
ارتباطه الوثيق باألحكام الشرعية الفرعية.
الكلمات األساسية :التمويل اسسالمي ،األ الق ،األ القيال ،الرشد ،المقا د

Arabic Abstracts of Articles Published in Dirasat Iqtisadiah Islamiah

Islamic Finance: Moral or Ethical?

105

Abdelraziq Balabbas

Abstract
In the context of academic interaction between Islamic and European countries,
some economists tend to view Islamic finance as ‘moral finance’, while others
attribute it as ‘ethical finance’. It is argued that the fundamental difference
between the two is that morals are concerned with what is imperative, i.e. it is
associated with codified regulations; while ethics are often associated with what is
good or what is considered good. The paper argues that an interaction between
these two concepts may help in understanding the relationship between empirical
knowledge that guides conduct and reason as well as the objectives pursued in the
context of post-modernist inquiries.
An interplay between these concepts also shows that issues in setting the objectives
as an intellectual and rational conduct is not peculiar to Muslims. Moreover, the
importance of setting the objectives in financial dealings is evident in Shar ah.
Keywords: Islamic Finance, Morals, Ethics, Reason

