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ِة فـي �سطور ِة والعربيَّ را�ساِت الإِ�سالميَّ ُة الدِّ ُكلِّيَّ
ت�ريخ الن�س�أة:

1- برن�مج البك�لوريو�س:
كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية موؤ�س�سة جامعية من موؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة وهي واحدة من منارات العلم يف دبي 

ومركز رافد لتنمية الرثوة الب�سرية يف دولة الإمارات.
قام على تاأ�سي�سها ال�سيد جمعة املاجد وتعهدها بالإ�سراف والرعاية مع فئة خمل�سة من اأبناء هذا البلد اآمنت بف�سل العلم و�سرف التعليم.

رعت حكومة دبي هذه اخلطوة املباركة وج�ّسدها قرار جمل�س الأمناء ال�سادر يف عام 1407هـ املوافق العام اجلامعي 1987/1986م.   -
�سدر قرار رئي�س جامعة الأزهر رقم 1995م ل�سنة 1991 بتاريخ 1991/7/9 مبعادلة ال�سهادة التي متنحها الكلية ب�سهادة اجلامعة    -

الأزهرية.
والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  �سمّو  معايل  اأ�سدر  1993/9/18م  املوافق  1414/4/2هـ  وبتاريخ    -

العلمي يف دولة الإمارات القرار رقم )53( ل�سنة 1993م بالرتخي�س للكلية بالعمل يف جمال التعليم العايل.
اأ�سدر القرار رقم )77( ل�سنة 1994م يف �ساأن معادلة درجة البكالوريو�س يف الدرا�سات الإ�سالمية والعربية ال�سادرة عن الكلية  ثم    -

بالدرجة اجلامعية الأوىل يف الدرا�سات الإ�سالمية.
ثم �سدر القرار رقم )55( ل�سنة 1997م يف �ساأن معادلة درجة البكالوريو�س يف اللغة العربية التي متنحها كلية الدرا�سات الإ�سالمية   -

والعربية بدبي بالدرجة اجلامعية الأوىل يف هذا التخ�س�س.
�سّمت الكلية يف العام اجلامعي الواحد والثالثني 1438/1437هـ املوافق 2017/2016م )193( طالًبا )1551( طالبة يف مرحلة   -

البكالوريو�س و)103( طالبة يف مرحلة الدرا�سات العليا برناجمي املاج�ستري والدكتوراه.
احتفلت بتخريج الرعيل الأول من طالبها يف 23 �سعبان 1412هـ املوافق 1992/12/26م حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ   -

مكتوم بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رحمه اهلل.
واحتفلت الكلية بتخريج الدفعة الثانية من طالبها والأوىل من طالباتها يف 1413/10/29هـ املوافق 1993/4/21م.  -

�ستحتفل الكلية هذا العام 2017/2016م بتخريج الدفعة ال�سابعة والع�سرين من الطالب والدفعة ال�ساد�سة والع�سرين من الطالبات يف   -
تخ�ّس�س الدرا�سات الإ�سالمية، والدفعة الثالثة ع�سرة من الطالب والدفعة التا�سعة ع�سرة من الطالبات يف تخ�س�س اللغة العربية واآدابها.

2- الدرا�س�ت العلي� ب�لكلية خطوة رائدة:
اأن�سئ ق�سم الدرا�سات العليا بالكلية يف العام اجلامعي 1996/95م ليحقق غر�سًا �ساميًا وهدفًا نبياًل، وهو اإعداد جمموعة من 
طلبة هذه الدولة للتعّمق يف الدر�س والبحث والقيام باملهام املرجوة يف اجلامعات ودوائر البحث العلمي و�سائر املرافق، ولتجّنب 

م�سكالت اغرتاب الطلبة عن الأهل والوطن وبخا�ّسة الطالبات.
يخّول الربنامج للملتحقني به احل�سول على درجة املاج�ستري يف ال�سريعة الإ�سالمية واللغة العربية واآدابها والت�سجيل فيما 

بعد يف برنامج الدكتوراه يف الفقه الذي �سرع فيه بدًءا من العام 2005/2004م.
افتتحت الكلية بدءًا من العام 2008/2007 برنامج الدكتوراه يف اللغة العربية واآدابها �سعبتي الأدب والنقد واللغة والنحو.

وقد �سدر قرار معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي رقم )56( ل�سنة 1997م مبعادلة درجة الدبلوم العايل يف الفقه الإ�سالمي 
التي متنحها بدرجة الدبلوم العايل يف هذا التخ�ّس�س.

كما �سدر القرار رقم )57( ل�سنة 1997م مبعادلة درجة املاج�ستري يف ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه( و)اأ�سول الفقه( التي 
متنحها الكلية بدرجة املاج�ستري يف هذين التخ�ّس�سني.

تخرجت )201( طالبة من برنامج الدرا�سات العليا يف الكلية منهن )91( طالبة من ماج�ستري ال�سريعة الإ�سالمية تخ�س�س )الفقه،    -
اأ�سول الفقه( و)74( طالبة من ماج�ستري اللغة العربية واآدابها �سعبتي )اللغة والنحو، والأدب والنقد( و )36( طالبة يف الدكتوراه 

)15( يف ق�سم ال�سريعة و )21( طالبة يف الدكتوراه ق�سم اللغة العربية وذلك منذ انطالق الربنامج.



3- الروؤية - الر�س�لة - الأهداف:
الثقافية  الهوية  تاأكيد  ت�سهم يف  وبحثية  ذات كفاءة علمية  رائدة  تعليمية  موؤ�س�سة  »اأن تكون  الكلية على  تعمل   : الروؤية   - اأ 

للمجتمع الإماراتي، بالرتكيز على تعميق الوعي بالعلوم الإ�سالمية واللغة العربية، واملعارف املحققة ملتطلبات الع�سر«.
املهارات  وتنمية  واآدابها،  العربية  واللغة  الإ�سالمية  الدرا�سات  يف  الطلبة  م�ستوى  تنمية  على  الكلية  »تعمل   : الر�س�لة  ب- 
الأكاديـمي لبناء جمتمع معريف ذي جودة  التميز  العلمية وحتقيق  العلمي لتطوير املناهج  ال�سخ�سية والقيادية وتوفري بيئة البحث 

عالية خدمة للمجتمع«.
ج- من اأهداف الكلية: تهدف الكلية اإىل حتقيق اأهداف متعددة منها:

1- الأهداف العلمية : وت�سمل ترقية امل�ستوى املعريف للطالب يف جمال تخ�س�سه، يف العلوم ال�سالمية واللغة العربية واآدابها عن 
طريق تنمية روح البحث العلمي يف املعارف التي تتطلبها احلياة الع�سرية واحل�سارية لالأمة.

2- الأهداف العملية ومهاراتها : مبا يف ذلك ترقية املهارات الإ�سا�سية التقليدية واملتجددة قراءة وكتابة وبحثا.
3- الأهداف ال�سلوكية : وذلك باأن نكّون الطالب الذي يعمل على اأن يرقى ب�سلوكه لتحقيق القيم الأخالقية والوطنية التي تنمي 
عنده حب الوطن واحلق واخلري واجلمال وعمران الأر�س، وحتقق عنده تقدير املقومات الأ�سا�سية ملفهوم الوطن والدولة وتقدير 

اآفاق امل�ستقبل من اأجل الأجيال ال�ساعدة.

4- جمل�س الأمن�ء : يقوم جمل�س الأمناء بالإ�سراف على ال�سوؤون العامة للكلية وتوجيهها لتحقيق اأهدافها، وي�سم املجل�س 
اإ�سافة اإىل رئي�سه )موؤ�س�س الكلية( عددًا من ال�سخ�سيات املتميزة التي جتمع بني العلم واملعرفة والراأي واخلربة، ممن ميثلون الفعاليات 

العلمية والجتماعية والقت�سادية والإدارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
5- اأق�س�م الكلية: ت�سم الكلية اأربعة اأق�سام ت�سّكل يف جمموعها وحدة متكاملة ومتّثل مقّرراتها املت�سافرة جميعًا منهاج الكلية، 

ول يتخّرج الطالب اإل بعد جناحه فيها وهي:
1 - ق�سم ال�سريعة. 2 - ق�سم اأ�سول الدين. 3 - ق�سم اللغة العربية واآدابها. 4 - ق�سم املتطلبات.

- وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن يف الكلية فرعني: فرعًا للطالب وفرعًا للطالبات.
- يف الكلية برنامج للدرا�سات العليا ي�سم ماج�ستري ال�سريعة الإ�سالمية تخ�س�س الفقه والأ�سول، وماج�ستري اللغة العربية �سعبتي 
الأدب والنقد، واللغة والنحو، ودكتوراه ال�سريعة الإ�سالمية تخ�س�س الفقه والأ�سول، ودكتوراه اللغة العربية �سعبتي الأدب 

والنقد، واللغة والنحو.
6- نظ�م الدرا�سة

العامة  الثانوية  اأو  ال�سرعية  الثانوية  ال�سهادة  �سنوات حلاملي  اأربع  )البكالوريو�س(  الإجازة  درجة  للح�سول على  الدرا�سة  -  مدة 
بفرعيها: العلمي والأدبي اأو ما يعادلهما.

-  تقوم الدرا�سة يف الكلية على اأ�سا�س النظام الف�سلي وقد ُطبق منذ العام اجلامعي 2002/2001.
-  يلتزم الطالب باحل�سور ومتابعة الدرو�س والبحوث املقّررة.

7- اأن�سطة ثق�فية وجمتمعية
-  تنظم الكلية يف كّل �سنة مو�سمًا ثقافيًا يحا�سر فيه نخبة من العلماء والأ�ساتذة واملفّكرين من داخل الدولة وخارجها والدعوة 

اإليه عاّمة.
-  ت�سدر الكلية هذه املجلة، وهي علمية وفكرية حمكمة، مرتني كّل عام وت�سّمى با�سمها، وتن�سر بحوثًا ودرا�سات جاّدة لالأ�ساتذة 

والعلماء من داخل الكلّية وخارجها. وت�سرف على م�سروع الكتاب اجلامعي الذي �سدر منه حلد الآن )17( موؤلفا.
- تقيم الكلية ندوة علمية دولية يف احلديث ال�سريف كل �سنتني.

ِة فـي �سطوِر ِة والعربيَّ را�ساِت الإِ�سالميَّ ُة الدِّ ُكلِّيَّ



جملة كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية
ت�سدر عن كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية - دبي

نوّي ال�سرتاك ال�سَّ
داخل دولة الإمارات

)بالدرهم الإماراتي(
خارج دولة الإمارات

)بالدولر(
الأفراداملوؤ�س�ساتالطلبةالأفراداملوؤ�س�سات

10050254030
جميع اأعداد املجلة موجودة على قر�ص م�سغوط )CD( وعلى الراغبني يف 

اقتنائها الت�سال ب�سكرتارية املجلة على الرقم: 0097143706557

ق�شيمة اال�شرتاك
اأرجو قبول ا�سرتاكي يف جملة كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية, ملدة )( �سنة,

ابتداء من :...............................................................................
ال�سم :....................................................................................
العنوان :..................................................................................
قيمة ال�سرتاك :.........................................................................

طريقة الدفع  : �سك/حوالة م�سرفية

رقم :.................................... تاريخ :// 20
الرجاء كتابة ال�سك/احلوالة امل�سرفية با�سم جملة كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية, 

دبي, ح�ساب رقم )AE030240001520816487801 - بنك دبي الإ�سالمي - دبي(.

التاريخ :............................ التوقيع :............................  
متالأ هذه الق�سيمة وتر�سل مع قيمة ال�سرتاك اإىل العنوان الآتي:

الأ�ستاذ الدكتور رئي�ص حترير جملة كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية
�ص.ب: )34414(, دبي, دولة الإمارات العربيَّة املتَّحدة

قيمة اال�شرتاك ال�شنوي ت�شمل التغليف والربيد اجلوي.   
للم�شرتكني من داخل الدولة تر�شل قيمة اال�شرتاك على �شكل �شك اأو حوالة م�شرفية, وملن خارج   

الدولة تر�شل حوالة م�شرفية.
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قواعد الن�سر
اأوًل:

تن�سر جملة كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية البحوث العلمية باللغتني العربية، والإجنليزية، 
على اأن تكون بحوثاً اأ�سيلة مبتكرة تت�سف باملو�سوعية وال�سمول والعمق، ول تتعار�ض مع القيم 
الإ�سالمية، وذلك بعد عر�سها على حمكمني من خارج هيئة التحرير بح�سب الأ�سول العلمية 

املتبعة.

ثانيًا:
تخ�سع جميع البحوث املقدمة للن�سر يف املجلة لل�سروط الآتية:

األ يكون البحث قد ن�سر من قبل اأو قدم للن�سر اإىل جهة اأخرى، واأل يكون م�ستاًل من بحث   .1
خطياً  تعهداً  يقدم  اأن  الباحث  الباحث درجة علمية، وعلى  بها  نال  اأكادميية  ر�سالة  اأو من 

بذلك عند اإر�ساله اإىل املجلة.
ل يجوز للباحث اأن ين�سر بحثه بعد قبوله يف املجلة يف مكان اآخر اإل باإذن خطي من رئي�ض   .2

التحرير.
يراعى يف البحوث املت�سمنة ن�سو�ساً �سرعية �سبط تلك الن�سو�ض، وذلك بتوثيق الآيات   .3

القراآنية وكتابتها بالر�سم القراآين، وتخريج الأحاديث النبوية ال�سريفة.
عدد  يقل  األ  على  الأ�سطر،  بني  مزدوجة  مب�سافات  احلا�سوب  بو�ساطة  املخطوط  يطبع   .4
�سفحاتها عن )15( �سفحة بواقع )5000( خم�سة اآلف كلمة، ول يزيد عن )30( �سفحة 
بواقع )10000( ع�سرة اآلف كلمة وحجم احلرف )16(، وتر�سل منه ن�سخة ورقية، ون�سخة 
اإلكرتونية وفق برنامج “Word 2010” وتكتب اأ�سماء الباحثني باللغتني العربية والإجنليزية، 

كما تذكر عناوينهم ووظائفهم احلالية ورتبهم العلمية.
كلماته عن  تزيد  األ  على  الإجنليزية،  باللغة  واآخر  العربية  باللغة  ملخ�ض  البحث  مع  يرفق   .5

)200( كلمة.
التوايل  على  التو�سيحية وغريها  وال�سور  املخطوطة  والنماذج  والأ�سكال  اجلداول  ترقم   .6
بح�سب ورودها يف خمطوط البحث، وتزود بعنوانات ي�سار اإىل كل منها بالت�سل�سل نف�سه 

يف منت املخطوط، وتقدم باأوراق منف�سلة.
يتبع املنهجية العلمية يف توثيق البحوث على النحو الآتي:  .7
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اإىل  قو�سني  بني  تو�سع  اآليًّا  مت�سل�سلة  باأرقام  البحث  منت  واملراجع يف  امل�سادر  اإىل  ي�سار   
الأعلى )هكذا:)1( )2(( وتبني بالتف�سيل يف اأ�سفل ال�سفحة وفق ت�سل�سلها يف املنت.

ي�سار اإىل ال�سروح وامللحوظات يف منت البحث بنجمة )هكذا:( اأو اأكرث. 	
تثبث امل�سادر واملراجع يف قائمة اآخر البحث مرتبة ترتيباً هجائياً بح�سب ا�سم املوؤلف يليه  	

الكتاب واملعلومات الأخرى.
اأو  وجد(  )اإن  املحقق  ا�سم  الكتاب،  عنوان  املوؤلف:  الآتي  النحو  على  الإحالت  توثق  	
املرتجم، دار الن�سر، بلد دار الن�سر، رقم الطبعة ي�سار اإليها بـ )ط( اإن وجدت، التاريخ اإن 

وجد واإل ي�سار اإليه بـ )د.ت(.
البحوث يف الدوريات: )ا�سم املوؤلف، عنوان البحث، ا�سم املجلة، جهة الإ�سدار، بلد  	
الإ�سدار، رقم العدد، التاريخ، مكان البحث يف املجلة ممثاًل بال�سفحات )من...اإىل...(.
البحث،  الأوىل يف  للمرة  الإحالت، متى وردت  امل�سادر يف  بيانات  الباحث كل  يذكر  	
فاإذا تكررت بعد ذلك يكتفي با�سم املوؤلف وعنوان امل�سدر. واإن تكرر مبا�سرة يف ال�سفحة 

نف�سها )املرجع نف�سه(، فاإن تكرر مبا�سرة يف ال�سفحة الالحقة )املرجع ال�سابق(.
املر�سلة  التقارير  وفق  بحثه  على  املحكمون  يطلبها  التي  التعديالت  باإجراء  الباحث  يلتزم    .8

اإليه، وموافاة املجلة بن�سخة معدلة من البحث، وتقرير عن التعديالت التي قام بها.

ثالثًا:
ما ين�سر يف املجلة من اآراء يعرب عن فكر اأ�سحابها، ول ميثل راأي املجلة بال�سرورة.  .1

البحوث املر�سلة اإىل املجلة ل تعاد اإىل اأ�سحابها �سواء ن�سرت اأم مل تن�سر.  .2
يخ�سع ترتيب البحوث املقبولة للن�سر يف املجلة لعتبارات فنية.  .3

 )5( على  زيادًة  بحثه،  فيه  ن�سر  الذي  العدد  من  بن�سختني  بحثه  ن�سر  بعد  الباحث  يزود   .4
م�ستالت منه.

تر�سل البحوث وجميع املرا�سالت املتعلقة باملجلة اإىل:  .5

رئي�س حترير ملة كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية
�س.ب.34414 دبــي - دولة الإمارات العربية املتحدة

هاتف:0097143706557
فاك�س 0097143964388

E-mail: iascm@emirates.net.ae:اأو الربيد الألكرتوين
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ملخ�س البحث

على  املتفق  الرثوات  زكاة  على  النفقات  تاأثري  مدى  الدرا�سة  هذه  تتناول 
على  عندئٍذ  جتب  وهل  فيها،  الواجب  احلق  ملعرفة  الفقهاء  جمهور  عند  زكاتها 
مبقا�سد  الأثر  لهذا  الو�سول  يف  م�سرت�سدين  جمملها؟؛  على  اأم  الرثوة  �سايف 
الت�سريع يف هذه الفري�سة والكليات الفقهية عند الفقهاء، ليظهر احلق الواجب، 
التجارية،  والرثوة  الزراعية،  الرثوة  الزكاة؛  اأموال  م�سمولت  اأن  واملعلوم 
والرثوة احليوانية وال�سمكية؛ املزارع، وال�سائمة، وامل�ستغالت )الأ�سول الثابتة(، 
وتتمثل  الأغلبية،  �سبيل  على  وهي  باأنواعه،  العمل  وك�سب  ال�سناعي،  والإنتاج 
م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها؛ فيما يخ�سم من املال عند جرد امليزانية يف يوم وجوب 
البحث  العامل، ويهدف هذا  املال  راأ�ض  ملعرفة �سايف  املوجودات،  الزكاة، من 
اإىل  يهدف  كما  جمملها،  على  اأم  الرثوة،  �سايف  على  واجبة  الزكاة  كون  بيان 
معرفة احلكم ال�سرعي يف اخل�سم، وبع�ض تطبيقاته يف الواقع، مع توافر �سروط 
الت�سغيلية  النفقات  اأن  اإىل  الدرا�سة  هذه  وتو�سلت  املزكى،  املال  يف  الوجوب 
اأنواعها، والنفقات ال�سخ�سية، والديون  يف امل�سروعات الإنتاجية على اختالف 
احلالَّة؛ فاإنها تخ�سم، ويزكى �سايف الدخل فقط، اأما النفقات اخلا�سة بال�سقي يف 
الِقنيَّة  الن�سبة، واأما عرو�ض  امل�سروعات الزراعية فال تخ�سم؛ لأنها ملحوظة يف 
الأق�ساط احلاّلة  املوؤجلة؛ فال تخ�سم، واأما  الإنتاجية(، والديون  الثابتة  )الأ�سول 
بن  ابن عمر وميمون  الأثار عن  الزكوية، وعمدة ذلك  املوجودات  فتخ�سم من 

مهران وعطاء بن اأبي رباح وغريهم.
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املقدمة

وخري  املر�سلني  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
اإىل  باإح�ساٍن  والتابعني  و�سحبه  اآله  وعلى  والآخرة،  الدنيا  خريي  اإىل  املر�سدين 

يوم الدين؛ وبعد: 
توؤثر النفقات يف العادة على حجم الدخل فتقلله، ومق�سود خ�سم النفقات 
هو الو�سول اإىل �سايف الإيرادات، واإ�سقاط جزء من راأ�ض املال، يقابل الإنفاق 
نظر  اإىل  احتاجت  باهظة،  اأ�سبحت  التي  ال�ستثمارية  وبخا�سة  امل�سروعات  على 
ومتحي�ض؛ لبيان ما يجوز خ�سمه، وما ل يجوز، نظراً لأن امل�سروعات ال�ستثمارية 
كل  يف  امل�سروعات  تزايد  ومع  املحا�سبة،  بقواعد  تاأخذ  اأ�سبحت  املعا�سرة 
من  اخل�سم  فاأ�سبح  وتنوعت؛  عليها  املنفقة  التكاليف  معها  ت�ساعفت  القطاعات، 
امل�سائل التي حتتاج اإىل بيان حكمه ال�سرعي؛ ليقدر امل�سلم على ح�ساب زكاة ماله 
بيان النفقات التي تخ�سم، والتي ل تخ�سم،  بطريقة �سحيحة، وعليه فال بد من 
الواجب منها، ولذا جاءت هذه  اإخراج احلق  الواجب زكاتها قبل  من الرثوات 
يف  اأ�سا�سية  �سوابط  وت�سع  الأموال  على  النفقات  اأنواع  ت�ستعر�ض  الدرا�سة 

خ�سمها م�سرت�سدًة مبا جاء من ال�سنة والآثار واأقوال الفقهاء.
م�سكلة الدرا�سة واأهميتها: 

• تظهر اأهمية هذه امل�ساألة )خ�سم التكاليف(، من التخبط احلا�سل لدى عدد 	
من املزكني يف تقدير التكاليف التي تخ�سم اأو التي ل تخ�سم، نظراً لتنوع 
لبيان  الفقهاء  امل�ساألة يف مذاهب  اإىل ب�سط  الرثوات)1(، الأمر الذي احتاج 
الرثوة: وهي جمموع ما عنده من ممتلكات ملمو�سة وغري ملمو�سة ويكون لها قيمة يف ال�سوق، بحيث   -1
تكون هذه املمتلكات قابلة للتداول يف ال�سوق مقابل النقود اأو �سلع اأخرى، فيمكن نقل ملكيتها، وال�سفة 
الأ�سا�سية للرثوة باأ�سكالها املختلفة اأنها قادرة على توليد الدخل. والرثوات متنوعة؛ النقدية، والزراعية، 
التجارية، العقارية، ال�سناعية، احليوانية، البحرية، املعدنية، والنفطية، والأخرية مملوكة ملكية عامة فال 
زكاة فيها فال نبحثها هنا. هيكل، عبد العزيز فهمي، مو�سوعة امل�سطلحات القت�سادية والإح�سائية،= 
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اأقوالهم وتف�سيلها، يف النفقات على الأموال التي جتب فيها الزكاة.
• تناثر امل�سائل حمل النظر بني خ�سم الديون والتكاليف الإنتاجية، والنفقات 	

يَّة، وعدم متيز هذه عن تلك، مع تو�سع الأعمال  الِقننْ ال�سخ�سية، وعرو�ض 
والقرتا�ض لال�ستثمار، ل لإغاثة حالة العوز؛ بل للتكوين الراأ�سمايل، ف�ساًل 

عن تعدد اأنواع الأموال؛ فاحتاج الأمر اإىل اجلمع والتف�سيل والبيان.
• تتمثل م�سكلة الدرا�سة يف الإجابة عن �سوؤالها وهو �سوؤال النا�ض امل�ستمر عما 	

يخ�سم من املال عند جرد امليزانية يف يوم وجوب الزكاة، وعما ل يخ�سم؛ 
للو�سول اإىل وعاء زكاة، والذي ميثل املوجودات ال�سافية لراأ�ض املال العامل 
لدى من جتب عليه الزكاة لإخراجها. وعليه فاإن الت�ساوؤل املطروح: هل الزكاة 

على �سايف الرثوة؟ اأم على جمملها؟.
هدف البحث: بيان حكم ال�سرع يف خ�سم التكاليف باأنواعها من الرثوات 
احلق  ينق�ض  التكاليف  خ�سم  كان  اإذا  ما  معرفة  ثم  ومن  الزكاة،  فيها  جتب  التي 
الناجت  ينق�ض  اأو  الباقي،  يزكى  ثم  الإجمايل،  الناجت  من  يخ�سم  الواجب، وهل 
اإىل ما دون الن�ساب فت�سقط الزكاة، اأو يوؤثر على احلق الواجب يف الزكاة من 
الذين بحثوا بع�ض  الفقهاء  اإىل ن�سفه فقط، ومن ثم اخلروج من خالف  الع�سر 

م�سمولت املو�سوع براأي راجح يف امل�سائل.
الفقهاء  لأقوال  ال�ستقرائي  املنهج  على  البحث  هذا  يقوم  البحث:  منهج 
قول  م�ستند كل  على  بناًء  الأقوال  بني  والرتجيح  اأو عدمه،  التكاليف  يف خ�سم 
يف  الت�سريع  مبقا�سد  م�سرت�سدين  دلياًل،  الأقوى  القول  وترجيح  الن�سو�ض،  من 

الزكاة، وبناء التطبيقات احل�سابية على ذلك.

=)1986م(، دار النه�سة العربية، بريوت، �ض877. وهو لفظ م�ستخدم راجع: عمارة، حممد، قامو�ض 
امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية، ط1، )2009(، دار ال�سالم، م�سر، �ض81.
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التكاليف  �ساأن  يف  درا�ستان  الن�سر  يف  �سبقتني  لقد  ال�سابقة:  الدرا�سات 
الزراعية، �سوف اأقوم بتحليلهما ومن ثم اأذكر ما متيزت عنهما درا�ستي هذه: 

درا�سة اأحمد ال�سعد، بعنوان »العالقة بني النفقات ومقدار الزكاة يف الزروع  اأ-  
والثمار« يف جملة اأبحاث الريموك، جملد 12، عدد4، 1996م، اقت�سر بحثه 
على خ�سم التكاليف الزراعية، وخل�ست درا�سته اإىل عدم خ�سم النفقات 

فيها، واأنه ل اأثر لها يف مقدار احلق الواجب.
الكلفة  »اأثر  بعنوان  اخلليل  جامعة  من  البدارين  احلميد  عبد  اأمين  ب- درا�سة 
يف  الأردنية  املجلة  يف  الزراعية«  الرثوة  زكاة  من  التخفيف  يف  الإنتاجية 
الدرا�سات الإ�سالمية، جملد5، عدد3/ب، 2009م، وهذه الدرا�سة قامت 
تو�سل  التي  النتيجة  اإىل عك�ض  وتو�سلت  امل�ساألة،  الفقهاء يف  اآراء  بتحليل 
اإليها ال�سعد، وخل�ست اإىل اأن الكلف الإنتاجية توؤثر يف التخفيف من زكاة 

الزروع. 
ولذلك  الزكوية،  الأموال  لكل  ل�سمولها  بالت�ساع،  الدرا�سة  هذه  وتتميز 
احتاجت هذه امل�ساألة اإىل الإفراد والتحليل، وتو�سيح ذلك مب�سائل تطبيقية، ومن 

ثم خل�ض لنتائج هامة. 
خطة البحث: ق�سمت البحث اإىل مقدمة وثالثة مباحث اأ�سا�سية، وملحق، 

وخامتة ونتائج: 
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املبحث الأول: مدخل اإىل الأموال الزكوية، 
وامل�سطلحات ذات ال�سلة، واأنواع النفقات: 

املطلب الأول: الأموال التي جتب فيها الزكاة: 
الزكاة واجبة يف كل ماٍل توافرت فيه �سرائط الوجوب؛ نحو: كونه مملوكاً 
حولن  مع  الأ�سلية،  احلاجات  على  زائداً  يكون  واأن  نامياً)3(،  وكونه  ملعني)2(، 
ن�ساباً؛  وبلوغه  احلول)4(،  لها  ي�سرتط  فال  والثمار  للزروع  ا�ستثناءات  مع  احلول 
اأن  املانع؛ واملانع  والن�ساب يف كل نوع من املال بح�سبه، واأن ي�سلم من وجود 
يكون على املالك دين ينق�ض الن�ساب)5(، وعليه فكل مال تتوافر فيه هذه ال�سروط 
يجب اإخراج الزكاة منه، وجرى التو�سع يف الأموال التي جتب فيها الزكاة يف 
احلياة املعا�سرة)6(. ولذا ق�سم ابن ر�سد اجلد؛ الأموال التي جتب فيها الزكاة اإىل 

احلدادي العبادي، اجلوهرة النرية، املطبعة اخلريية، ط 1، )1322هـ(، ج1، �ض114.//منال اأو املوىل؛   -2
خ�سرو، درر احلكام �سرح غرر الأحكام، دار اإحياء الكتب العربية. د. ت، د، ط، ج1، �ض172.//
ابن جنيم، البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، ط دار الكتاب الإ�سالمي، ط: ثانية، د. ت، ج2، �ض218.

الكا�ساين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، دار الكتب العلمية، ط2، )1986م(، ج2، �ض37.//  -3
ابن امللقن، التذكرة يف الفقه ال�سافعي، حتقيق: حممد ح�سن حممد ح�سن اإ�سماعيل، دار الكتب العلمية، 
ط: اأوىل، )2006 م(، ج1، �ض49.//ابن مفلح، املبدع �سرح املقنع، دار عامل الكتب، الريا�ض، ط 
)2003م(، ج2، �ض294.//البهوتى، ك�ساف القناع عن منت الإقناع، دار الكتب العلمية، د، ط، د، 

ت، ج2، �ض177.
وقد �سحح بع�سهم: خالف بع�ض ال�سحابة والتابعني يف ا�سرتاط احلول لعدم ثبوت حديث �سحيح فيه،   -4
ولكن احلول ثبت فيه حديث �سحيح: 1573 من �سنن اأبي داود ن�سه: َعننْ َعِلىٍّ َعِن النَِّبىِّ ، َقاَل »َفاإَِذا 
َهِب -  ِنى ِفى الذَّ ٌء - يَعنْ �َسُة َدَراِهَم َولَينْ�َض َعَلينَْك �َسىنْ ُل َفِفيَها َخمنْ َونْ َها احلنْ َهٍم َوَحاَل َعَلينْ َكانَتنْ لََك ِمائََتا ِدرنْ
ُف ِديَناٍر َفَما َزاَد  ُل َفِفيَها ِن�سنْ َونْ َها احلنْ ُروَن ِديَناًرا َوَحاَل َعَلينْ ُروَن ِديَناًرا َفاإَِذا َكاَن لََك ِع�سنْ َحتَّى يَُكوَن لََك ِع�سنْ
ِرى اأََعِلىٌّ يَُقوُل َفِبِح�َساِب َذِلَك. اأَونْ َرَفَعُه اإِىَل النَِّبىِّ  »َولَينْ�َض يِف َماٍل َزَكاٌة  َفِبِح�َساِب َذِلَك«. َقاَل: َفاَل اأَدنْ
 »لَينْ�َض ِفى َماٍل َزَكاٌة  َِديِث َعِن النَِّبىِّ ٍب: يَِزيُد ِفى احلنْ ُل «. اإِلَّ اأَنَّ َجِريًرا َقاَل ابنُْن َوهنْ َونْ ِه احلنْ َحتَّى يَُحوَل َعَلينْ

ُل «. قال ال�سيخ الألباين: �سحيح. راجع ط بيت الأفكار الدولية: �ض186. َونْ ِه احلنْ َحتَّى يَُحوَل َعَلينْ
املو�سوعة الفقهية الكويتية، ط دار ال�سال�سل، الكويت، ج23، �ض 236.  -5

 33 رقم  ندوة  وقائع  الزكوية،  الأموال  منذر،  قحف،  �ض250.  ج23،  الكويتية،  الفقهية  املو�سوعة   -6
)املواد العلمية لربنامج التدريب على تطبيق الزكاة يف املجتمع الإ�سالمي املعا�سر(، ط1)1995م(، �ض 

.227
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والأنعام  النقدين  وهو  لالقتناء،  ل  فيه  والنماء  الف�سل  لطلب  يراد  ق�سم  اأق�سام: 
القنية؛  عرو�ض  وهي  والنماء،  الف�سل  لطلب  ل  لالقتناء  يراد  وق�سم  ال�سائمة، 
كالدور والأر�سني وغريها، فال زكاة فيها؛ لأنها ل تتخذ للنماء، وق�سم ثالث يراد 
نية مالكه وهو حلي  النماء، فحكمه مبني على  للوجهني جميعاً، لالقتناء وطلب 

الذهب والف�سة )7(.
املطلب الثاين: املراد بخ�سم النفقات والألفاظ ذات ال�سلة: 

هو:  القت�ساديني  عند  ا�سطالحاً  اخل�سم)8(  النفقات:  خ�سم  الأول:  الفرع 
ينفق  »ما  هي:  والنفقات  معينة«)9(،  راأ�سمالية  قيمة  من  معني  مبلغ  »ا�ستقطاع 
على ال�سيء لتح�سيله من جهد اأو مال«)10(، وعليه فاإن التكاليف هي: »النفقات 

امل�سروفة على امل�سروع لتحقيق دخل« مهما كان امل�سروع ال�ستثماري. 
النفقة: لغة الإخراج. وا�سطالحاً: ما يلزم املرء �سرفه ملن عليه موؤونته، من 
زوج اأو قنه اأو دابته)11(، فكل ما ي�سرف على الأموال املقتناة كالزرع اأو احليوان 

اأو عرو�ض التجارة وغريها يعدُّ نفقة.
الفرع الثاين: املوؤنة: من الألفاظ ذات ال�سلة؛ وهي على وزن فعلة، وقد تاأتي 

راجع: ابن ر�سد، اجلد، املقدمات واملمهدات، دار الغرب الإ�سالمي، ج1، �ض284.  -7
لأنها  تخ�سم؛  يقال:  ول  تطرح،  اأو  تخ�سم  يقال  لغة:  معناه  اأما  الفقهاء،  لغة  يف  امل�سطلح  هذا  جند  ل   -8
غلبه  يخ�سمه:  فخ�سمه  وخ�سومة  خما�سمة  خا�سمته  ويقال:  اجلدل،  مبعنى  اخل�سومة  من  ماأخوذة 
الفيومي، اأحمد بن حممد بن علي املقرئ )770هـ/1368م(، امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري، 

ط املكتبة العلمية، د. ت، د. ط، �ض172.، ون�سخدم يف هذا البحث لفظ خ�سم فقط.
ط  العربية،  النه�سة  دار  والإح�سائية،  القت�سادية  امل�سطلحات  مو�سوعة  فهمي،  العزيز  عبد  هيكل،   -9

)1986م(، �ض247، 248.
�ض122.//هيكل،  )1996م(،  ط3،  النفائ�ض،  دار  الفقهاء،  لغة  معجم  روا�ض،  حممد  جي،  قلعه   -10

مو�سوعة امل�سطلحات القت�سادية والإح�سائية، �ض182.
املناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، حتقيق: جالل الأ�سيوطي، دار الكتب العلمية، ط1 )2011م(،   -11
�ض429.//قال التهانوي: والرتكيب يدلُّ على امل�سي بالبيع، نحو نََفق املبيع نفاقاً، اأي راج. اأو باملوت، 
نحو نفقت الدابة نفوقاً، اأي ماتت. اأو بالفناء، نحو نَفَقت الدراهم نفقاً، اأي فنيت//التهانوي احلنفي، 

ك�ساف ا�سطالحات الفنون، دار الكتب العلمية، ط2، )2006(، ج4، �ض249.
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ُعَلٌة، وموؤونة على وزن فعولة، وتعني الثقل، اأو التعب وال�سّدة)12(.  على وزن َمفنْ
النفقة،  مبعنى  واحلج  الزكاة  اأبواب  يف  الفقهاء  األ�سنة  على  الكلمة  هذه  وترد 
اأي نفقات حت�سيل املعدن. واملوؤنة  ُُم�ُض«)13(،  َفِفيِه اخلنْ ُموؤنْنَُتُه  َقلَّتنْ  فيقولون: »َواإِننْ 
َفة، اأَي ما يتكلَّفه الإن�سان من نفقٍة ونحوها، وكثرًيا ما يعربِّ الفقهاء  عند الفقهاء: الُكلنْ
النَّفقة،  من  اأَعمُّ  املوؤنة  باأنَّ  بع�سهم  ح  بالنَّفقة، و�سرَّ املوؤنة  باملوؤنة وعن  النَّفقة  عن 
الإقبا�ض«)14(،  »موؤونة  فيقولون  وامل�ساريف،  العبء  مبعنى  البيوع  يف  ترد  كما 
ويريدون بها امل�ساريف املتعلقة بت�سليم املبيع؛ كاأجرة كيل ووزن، واأجرة دلل، 
ال�سندات واحلجج)15(.  نقده ووزنه واأجرة كتابة  الثمن كاأجرة  بت�سليم  واملتعلقة 
عندي:  ومعناه  التكاليف)16(  خل�سم  م�ساٍو  م�سطلح  النفقات  فاإ�سقاط  وعليه 
))ا�ستقطاع النفقات الثابتة واملتغرية من قيمة راأ�سمالية معينة(( وعليه؛ فاإن خ�سم 
التكاليف الزكوية التي نق�سدها تعني: ))ا�ستقطاع نفقات من قيمة راأ�سمالية معينة 

اأو من ثروة نلكها نامية((.
املبحث الثاين: اأثر النفقات املوؤجلة والديون يف وعاء الزكاة 

املطلب الأول: الفرع الثاين: اأثر النفقات املوؤجلة يف وعاء الزكاة: 
تختلف التكاليف تبعاً للمال املراد تنميته، فهي تكلفة اإنتاج اأو تكاليف ت�سغيلية، 
والديون احلالة، ونفقات املعي�سة؛ نفقات �سخ�سية، وهذه التكاليف لها اأثر بالغ يف 
اجلوهري، ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية، حتقيق: اأحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني،   -12
ط1،  مرعب،  عو�ض  حممد  حتقيق:  اللغة،  تهذيب  �ض2198.//الأزهري،  ج6،   ،)1987(  ،4 ط 

2001م، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ج15، �ض366.
املاوردي، الأحكام ال�سلطانية، دار الكتب العلمية، )2014(، �ض154.  -13

الكتب  دار  الكربى"،  القواعد  ب"  امل�سهور  الأنام،  م�سالح  يف  الأحكام  قواعد  ال�سالم،  عبد  ابن   -14
العلمية، ط )1991(، ج1، �ض191.

حماد، نزيه، معجم امل�سطلحات القت�سادية يف لغة الفقهاء، ط1، املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، ط1،   -15
)1993م(، �ض 270 271.//املو�سوعة الفقهية، وزارة الأوقاف الكويتية، ج36، �ض15.

)امل�سروفات، التكاليف، املوؤونة( تعترب تكاليف وهي عدة اأنواع ثابتة )=راتبة(، اأو متغرية )عار�سة(،   -16
وامل�سطلحات الثالث حني اإطالقها وتعلقها بالزكاة فهي لذات املعنى.
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الرثوات، فقد تقلل من احلق الواجب، وقد ت�سقطه، وظهر ذلك من خالل الأمثلة 
التطبيقية، و�سياأتي بيان تف�سيلي لأنواع النفقات بح�سب كل ثروة. 

كان  اأياً  امل�سروع  على  تكون  التي  الأق�ساط  املوؤجلة:  بالنفقات  املق�سود 
اأو من احلاجيات؛  اأكانت من ال�سروريات؛ كالديون الإ�سكانية)17(،  نوعه، �سواًء 
كالديون ال�ستثمارية، على مزارع احليوانات اأو الدواجن، فال حت�سب يف امليزانية 

الزكوية يف امليقات الزماين اإل ما حل منها. 
هذا وقد ن�ست الندوة الثانية لق�سايا الزكاة املعا�سرة )1409هـ = 1989م(، 
يف التو�سية الثالثة)18(: )1/يخ�سم من املوجودات الزكوية جميع الديون التي 
القت�سادية./2/ الدورة  يف  بحلوله  تقييده؛  يجب  كان  جتارياً.  عماًل  متول 
تخ�سم الديون ال�ستثمارية التي متول م�سروعات �سناعية اإذا مل توجد لدى املدين 
ال�ستثمارية  الديون  هذه  كانت  واإذا  الأ�سلية،  حاجاته  عن  زائدة  قنية  عرو�ض 
ل  وحينئذ  )احلاّل(،  ال�سنوي  الق�سط  الزكوية  املوجودات  من  يخ�سم  موؤجلة 
الزكوية.3/ املوجودات  من  القت�سادية  الدورة  عن  الزائدة  الديون  تخ�سم 
يزكي  الأجل  طويلة  اأق�ساط  على  عادة  ت�سدد  والتي  املوؤجلة  الإ�سكانية  القرو�ض 
املدين ما تبقى مما بيده من اأموال بعد خ�سم الق�سط ال�سنوي املطلوب منه اإذا كان 

الباقي ن�ساباً فاأكرث.
املطلب الثاين: تاأثري الديون يف وعاء زكاة الرثوات: 

توؤثر الديون يف زكاة الرثوات فتقلل من احلق الواجب اأو ت�سقطه، ول بد من 
معرفة اأنواع الديون التي توؤثر يف املوجودات الزكوية.

الزحيلي، حممد، زكاة احلقوق املالية للم�سرتك يف م�سروع �سكني، جامعة امللك عبد العزيز، القت�ساد   -17
الإ�سالمي، جدة، جملد2، )1410هـ=1990م(. جملد 2، �ض152.

ج2،  عمان،  النفائ�ض،  دار  ط3،  ج2،  املعا�سرة،  الزكاة  ق�سايا  يف  فقهية  اأبحاث  واآخرون،  الأ�سقر،   -18
�ض882.
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الفرع الأول: اأق�سام الديون: ميكن تق�سيم الديون عند الفقهاء باعتبارات: 
اأوًل: باعتبار قدرة الدائن على حت�سيل الدين: فاإنه يق�سم اإىل اأق�سام: 

 الدين املرجو: وهو الدين الذي يغلب على الظن اأداوؤه، وهو ما كان على 
مليء باذل، كال�سيكات التجارية بني التجار يف الغالب تكون على مليء.

 الدين غري املرجو )امل�سكوك يف حت�سيله(: وهو دين غري مرجو الأداء كالدين 
على مع�سر، اأو مماطل اأو جاحد، ميثل له بال�سيكات الراجعة يف الواقع املعا�سر.

ثانيًا: تق�سيم الديون باعتبار اأجلها: 
البيع احلال، - 1 الدين احلال: وهو الدين الذي ي�ستحق الوفاء به حاًل؛ كثمن 

وراأ�ض مال ال�سلم.
الدين املوؤجل)19(: وهو الدين الذي ل ي�ستحق الوفاء به اإل عند حلول اأجله، - 2

يف  جزء  منه  ح�سل  اإذا  ما  بني  يفرق  فهنا  اأق�ساط،  على  مق�سًطا  يكون  وقد 
ماله،  اإىل  �سمه  منه  ح�سل  فما  ال�سخ�ض،  على  للزكاة  الزماين)20(  امليقات 
ويزكيه اإذا بلغ ما لديه من املال الن�ساب وتوافرت �سروطه. اأما الق�سط الذي 

مل يحل بعد، فال يح�سب يف قائمة املوجودات يف امليقات الزماين.
الفرع الثاين: اأثر الديون يف وعاء الزكاة: 

وال�سوؤال: هل يخ�سم الدين من الإيرادات ويزكى الباقي اأول؟ للفقهاء فيها 
الديون املوؤجلة عند املحا�سبني ثالثة اأنواع: : 1. الديون اجليدة وهي التي تقابل الديون مرجوة الأداء.   -19
2. الديون امل�سكوك يف حت�سيلها: وهي عني النوع الثاين عند الفقهاء، وهي الديون التي يتوقع عدم 
ب�سبب  اأمل يف حت�سيلها  التي ل  الديون  املعدومة: وهي  الديون  املن�ساألة. 3.  حت�سيلها من واقع خربة 
الإفال�ض اأو �سقوط الدين بالتقادم اأو لأي �سبب اآخر. وهو يقابل النوع الثاين عند الفقهاء املظنون اأو 

م�سكوك التح�سيل. راجع: مقدمة يف املحا�سبة املالية، �ض474.
موؤ�س�سة  ط  مقارنة،  فقهية  درا�سة  واملكانية،  الزمانية  العبادات  مواقيت  قا�سم،  حممود  نزار  ال�سيخ،   -20

الر�سالة نا�سرون، ط1 )1426=2005م(، �ض582-532.
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اأقوال نذكرها على النحو الآتي: 
القول الأول: ذهب اجلمهور من )احلنفية، وال�ّسافعّية يف قوٍل واحلنابلة يف 
الّرواية املعتمدة يف املذهب()21(، اإىل اأّن الّدين يخ�سم من الغلة، ويزكى الباقي 
ِمننْ  َدَقَة  ال�سَّ اآُخَذ  اأَننْ  ت  ))اأُِمرنْ  : النبي  عن  روي  مبا  واحتّجوا  ن�ساباً،  بلغ  اإذا 
ِل  (()22(. ومن عليه األف ومعه األف فلي�ض غنيًّا، ِلَقونْ َها َعَلى ُفَقَراِئُكمنْ ُردَّ ِنيَاِئُكمنْ َواأَ اأَغنْ
يَُزكِّ بَِقيََّة َماِلِه(()23(،  ِه َولنْ يُوؤَدِّ ِه َدينٌْن َفلنْ ُر َزَكاِتُكمنْ َفَمننْ َكاَن َعَلينْ َماَن : ))َهَذا �َسهنْ ُعثنْ
ول يعترب الّدين مانًعا اإّل اإن ا�ستقّر يف الّذّمة قبل وجوب الّزكاة، فاأّما اإن وجب 
بعد وجوب الّزكاة مل ي�سقط؛ لأنّها وجبت يف ذّمته، فال ي�سقط ما حلقه من الّدين 

بعد ثبوتها.
القول الثاين: ذهب ال�سافعي يف قول ثاٍن وهو املذهب واأحمد يف الرواية 

ڱ  ڱ   چ  تعاىل:  قوله  لعموم  مطلقاً  املال  من  يخ�سم  ل  الدين  اأن  اإىل  الثانية)24(، 
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھچ [التوبة: 

103[، ولأنه مالك للن�ساب نافذ الت�سرف فيه فتجب زكاته.
القول الثالث: ذهب املالكية يف رواية اإىل اأن الدين يخ�سم من املال اإذا مل 

الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، ج2، �ض7.//النووي، املجموع �سرح املهذب، دار الفكر، د. ت، د. ط،   -21
ج5، �ض317.//ابن مفلح، الفروع، عامل الكتب، ط4، )1985م(، ج2، �ض390.//املرداوي، 

الإن�ساف، دار اإحياء الرتاث العربي، ط2، د. ت، ج3، �ض77. 
الباجي، املنتقى �سرح املوطاأ، دار الكتب العلمية، ط1، )1999م(، ج3، 129.//الألباين، ال�سل�سلة   -22
يف  البخاري  اأخرجه  الألباين:  ال�سيخ  قال   .2712 رقم  حديث  الريا�ض،  املعارف،  مكتبة  ال�سحيحة، 

الأدب املفرد: )1084(.
اأبو عبيد القا�سم بن �سالم، الأموال، حتقيق: خليل هرا�ض، مكتبة الكليات الأزهرية، ط1، )1968م(،   -23
�ض597، الأثر رقم 1247.//ابن زجنويه، لأموال، دار الكتب العلمية، ط1، )2006م(، �ض 450، 
موؤ�س�سة  الكبري،  الرافعي  اأحاديث  تخريج  يف  احلبري  التلخي�ض  1373/1372.//الع�سقالين،  الأثر 
قرطبة، ج2، �ض318.//الألباين، اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل، املكتب الإ�سالمي، 

ط2، )1985م(، ج3، �ض260، حديث رقم 789.
�ض197.//املرداوي،  ج2،  1985م،  ط2،  بريوت،  الإ�سالمي،  املكتب  الطالبني،  رو�سة  النووي،   -24

الإن�ساف، ج3، �ض24.
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يكن عند املدين اأ�سول ثابتة ل جتب يف عينها الزكاة، اأما اإذا وجدت اأ�سول ثابتة 
ل جتب يف عينها زكاة فاإن الدين ل يخ�سم من املال اخلا�سع للزكاة وجتعل تلك 

الأ�سول يف مقابلة الدين)25(.
الراجح: ما ذهب اإليه اجلمهور من خ�سم الدين ويزكي الباقي اإن بلغ ن�سابًا، 
اأرى  ابن جريج عن عطاء: »ما  الرزاق عن  فيما رواه عبد  ويوؤيده مذهب عطاء 

على رجل دينه اأكرث من ماله من �سدقة،...«)26(. 
املبحث الثالث: خ�سم النفقات من الرثوات التي جتب فيها الزكاة 

عند الفقهاء: 
املطلب الأول: خ�سم النفقات من الرثوة الزراعية: 

 الفرع الأول: اأنواع النفقات الزراعية مرغوبة اخل�سم: وهي كما ياأتي)27(: 
 نفقات ال�سقي، وم�ستلزماته، من م�سخات املياه، ونواقل املياه، والأنابيب، - 1

. واملُوِلَّداتنْ
اأو - 2 مثل جرار زراعي،  الأر�ض؛  قيمة  ويزيد يف  ليبقى  يوؤ�س�ض  فيما  نفقات   

ادات، فلي�ست يف احلقيقة نفقات واإنا هي من�ساآت، وهي التي عرب عنها  ح�سّ
يَّة. الفقهاء بعرو�ض الِقننْ

 النفقات ال�سخ�سية للمزارع ومن يعول. - 3

التاج  العبدري،  �ض486.//املواق  ج1،  الرباين،  الطالب  كفاية  يف  العدوي  حا�سية  العدوي،   -25
والإكليل، دار الكتب العلمية، ط اأوىل، )1994م(، ج2، �ض151.//الد�سوقي، حممد بن عرفة، 

حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري، دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة، ج1، �ض481.
ج4،  ط،  د.  العلمي،  املجل�ض  من�سورات  الأعظمي،  الرحمن  حبيب  حتقيق  امل�سنف،  الرزاق،  عبد   -26
النقل: ابن حزم، املحلى  �ض94، الأثر رقم 7089.، قال حبيب الأعظمي نقله ابن حزم فاأجحف يف 

بالآثار، ط دار الفكر، د. ط، د.ت، ج4، �ض220 ـ221.
�سالمة، الزكاة، زكاة الزراعة، زكاة الأ�سهم يف ال�سركات، زكاة الديون، الدورة 13، املجلد الثاين،   -27

�ض 303 351. 
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وكذا - 4 للزراعة  وجتهيز  وفرم،  وت�سهيل،  حراث  من  الأر�ض  على  املنفق   
الت�سميد والتزبيل والأدوية والعقاقري ملكافحة الآفات واحل�سرات الزراعية.

املنفق على املزروعات، من �سراء التقاوي والبذور، والغرا�ض ونحوها من - 5
الأ�ستال الزراعية. 

نفقات النقل يف جميع املراحل، من نقل البذور اإىل نقل املح�سول.- 6
جني - 7 ومن  وت�سفية  وديا�ض  ح�ساد  من  املح�سول  جلمع  الراجعة  النفقات   

فنفقات  وقطاف.  وعمالة،  ونقل،  ال�سوق،  يف  لتعر�ض  وت�سنيفها  للثمار 
الزراعي،  القطاع  يف  نفقات   ،)7-3( والبنود   ،)2-1( البنود  يف  ال�سقي 
ُل اإىل �سايف الدخل املحقق للغنى، ويجيب عن  مرغوب خ�سمها؛ لأنها تُو�سِ
الت�ساوؤل هل الزكاة يف �سايف الرثوة اأم يف جممل الناجت؟. ول تخرج هذه 
النفقات عن نوعني: اإما اأن ينفقها املزارع من ماله، واإما اأن يقرت�سها فينفقها 

من قر�سه على زراعته ويتم بيان حكمها فيما يلي: 
الفرع الثاين: حكم خ�سم النفقات الزراعية، )التي ينفقها املزارع من ماله( 

وطريقته: 
م�سمولت النفقات الزراعية، اإما اأن تكون نفقات اإنتاجية، اأو نفقات �سخ�سية، 
والداعي لإثارة مو�سوع النفقات الزراعية هو ما �ساحب هذا القطاع الإنتاجي 
زيادة  اإىل  اأدى  مما  فيه،  املنفقة  التكاليف  حجم  عن  ف�ساًل  تكنولوجي،  تطور  من 
يح�سب  نفقات  ذات  اأ�سبحت  التي  الع�سرية  الزراعة  يف  كبري  ب�سكل  الإنتاجية 
ت�سقطه؟،  اأو  فتخففه  الزكاة،  وعاء  حجم  يف  النفقات  توؤثر  فهل  ح�ساب،  لها 
بال�ستدانة  املزارع  ينفقها  اأن  يخلو  ل  فاإنه  الزراعية  النفقات  خ�سم  وبخ�سو�ض 
اأي بالقرتا�ض من الآخرين)28(، واإما اأن ينفقها من ماله اخلا�ض، و�سبق بحث احلالة 

راجع: الفرع الثالث: الإنفاق الزراعي بالقرتا�ض من الآخرين.  -28
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الأوىل، وهنا نبحث التي يدفعها املزارع من ماله، فقد اختلف الفقهاء فيها على 
ثالثة اآراء: 

الراأى الأول: ذهب جمهور الفقهاء من احلنفية واملالكية وال�سافعية واحلنابلة 
يف رواية والظاهرية)29(: اإىل اأنه: ل تخ�سم النفقات الزراعية وحت�سب الزكاة على 
َقط الديون التي حتملها املزارع من  اإجمايل الإنتاج متى و�سل الن�ساب؛ ول تُ�سنْ
اأجل الثمر اأو الزرع، ول النفقات الت�سغيلية كاأن يكون م�ستاأجراً لالأر�ض، اأو اأجرة 
ت�سب عليه ما اأكله اأو اأهداه، اأو ت�سرف فيه قبل اإخراج احلق الواجب  العمال، ويُحنْ

وا�ستدلوا لقولهم مبا ياأتي: 
ِ َعننْ اأَِبيِه  َعننْ النَِّبيِّ  َقاَل: ))ِفيَما  ِد اهللَّ  ا�ستدلوا مبا روي عن �سامل بن َعبنْ
ِر(()30(،  ُف النُْع�سنْ ِح ِن�سنْ ُر َوَما �ُسِقَي ِبالنَّ�سنْ يًّا النُْع�سنْ ُعيُوُن اأَونْ َكاَن َعرَثِ َماُء َوالنْ �َسَقتنْ ال�سَّ
ووجهه هو اأن النبي  اأوجب اإخراج الع�سر اأو ن�سف الع�سر مطلقاً دون الإ�سارة 
اإىل اأنواع هذه التكاليف، فلو كانت تخ�سم لبينها ال�سارع يف مو�سع احلاجة اإىل 
البيان، فهو قد حكم بتفاوت الواجب لتفاوت النفقات، ولو رفعت النفقات لكان 
الع�سر  اإىل ن�سف  نزل  فقد  الثمار،  الباقي من  الع�سر يف  الواجب واحداً، وهو 
مراعاة للنفقات. كما ا�ستدلوا باأن النبي  واأبا بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبد 
ا�ض)31(، وال�ُسعاة، ل ينق�سون �سيئاً لأجل الدين من  العزيز  كانوا يبعثون اخُلرَّ
البابرتي، العناية على الهداية، ج2، �ض250.//ابن ر�سد، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، دار املعرفة،   -29
�ض36.//ابن  ج2،  )1990م(،  ط  املعرفة،  دار  الأم،  268.//ال�سافعي،  ج1،  )1986م(،  ط8، 
املحلى  حزم،  305.//ابن  �ض  ج2،  )1985م(،  ط1،  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  املغني،  قدامة، 

بالآثار، ج4، �ض67.
البخاري، �سحيح البخاري، 24 كتاب الزكاة، 55 باب الع�سر فيما ي�سقى من ماء ال�سماء،...، حديث   -30
رقم 1483، مكتبة ال�سفا، ط1، )1423هـ=2003م(، ج1، �ض328.//وذكره، ابن حجر، فتح الباري 
�سرح �سحيح البخاري، 24 كتاب الزكاة، 55 باب الع�سر فيما ي�سقى من ماء ال�سماء،...، حديث رقم 

1483، ج1، �ض896. 
اخلر�ض: لغة احلرز والتخمني، يقال: خر�ست التمر خر�ساً: حزرت متره، وال�سم اخلر�ض، فهو خار�ض،   -31
وا�سطالحاً: ل يخرج ا�ستعمال الفقهاء للفظ عن املعنى اللغوي، فاخلر�ض: تقدير الثمار بالظن واحلزر. 

وا�ستخدم املعا�سرون لفظ املقدرون، املخمنون بدل اخلر�ض. راجع لال�ستزادة: عز الدين = 
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ثمرة ول ما�سية، وكانوا ي�ساألونهم عن الدين يف العني)32(. واأنقل اأقوال الفقهاء 
يف مذاهبهم مع تباين فيما بينهم يف التفا�سيل: 

احلنفية: يقول ابن عابدين: ))ل يقال بعدم وجوب الع�سر يف قدر اخلارج - 1
الذي مبقابلة املوؤنة؛ بل يجب الع�سر يف الكل؛ لأنه  حكم بتفاوت الواجب 
لتفاوت املوؤنة، ولو رفعت املوؤنة كان الواجب واحداً وهو الع�سر دائماً يف 
الباقي(()33(. غري اأنه يناق�ض اأن الن�ض املذكور مل يقيد الع�سر ون�سفه باأنواع 
ر احلديث  دِّ النفقات ب�سكل عام؛ بل ق�سرها على ال�سقي وعدمه فقط؛ كما �سُ
اأن تكاليف �سقي املح�سول ل نطالب بخ�سمها من جممل  به، وما يقال: هو 
الناجت؛ لأنها روعيت يف �سعر الزكاة، و�ساحب العناية يقول: ))وكل �سيء 
اأخرجته الأر�ض مما فيه الع�سر، ل يحت�سب فيه اأجر العمال ونفقة البقر؛ لأن 
النبي  حكم بتفاوت الواجب لتفاوت املوؤونة، فال معنى لرفعها(()34(، 

فقد جعلها �ساملة لكل النفقات وهو ما عليه املذهب)35(. 
ُف - 2 ِلِه: ِن�سنْ ُط يِف َقونْ رنْ املالكية: ما ذكره اخلر�سي: ))اإننْ �ُسِقَي ِباآلٍَة )..( َهَذا ال�سَّ

َماُء  ِلِه: عليه ال�سالم: )ِفيَما �َسَقتنْ ال�سَّ ِلُعُموِم َقونْ ُر َكاِماًل،  َفالنُْع�سنْ لَّ  َواإِ ِرِه،  ُع�سنْ
=التوين )وعي�سى زكي وخالد �سعيب(، دليل امل�سطلحات الفقهية القت�سادية، بيت التمويل الكويتي،   
ط1، )1992م(، �ض 123.//ال�سربا�سي، املعجم القت�سادي الإ�سالمي، دار اجليل، ط )1981م(، 
ِزّى، )616هـ(، املغرب  الفقهاء، �ض172.//املَُطرِّ �ض128.//حممد روا�ض قلعه جي، معجم لغة 

يف ترتيب املعرب، دار الكتاب العربي، د.ت، �ض 142.
مالك، املدونة الكربى، دار الكتب العلمية، ط1، )1995م(، ج1، �ض337، و �ض362.//اخلر�سي،   -32

حا�سية اخلر�سي على خمت�سر �سيدي خليل، دار الكتب العلمية، ط1، )1997م(، ج2، �ض202.
ابن عابدين، حا�سية رد املحتار على الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار، دار الفكر، ط )2000م(، ج2،   -33

�ض328. 
البابرتي، العناية على الهداية، دار الفكر، ج2، �ض250.  -34

الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، ج2، �ض62.//ابن الهمام، فتح القدير، ط دار الفكر، د. ط، د. ت، ج2،   -35
املطبعة  الإ�سالمي، م�سورة عن  الكتاب  الدقائق، دار  تبيني احلقائق �سرح كنز  �ض251.//الزيلعي، 
الراية  ن�سب  �ض294.//الزيلعي،  ج1،  )1313هـ(،  اأوىل،  ط:  القاهرة،  بولق،  الأمريية،  الكربى 
يف تخريج اأحاديث الهداية، دار احلديث، ط1 )1995م(، ج2، �ض472 ـ473.//املرغيناين، الهداية 

�سرح بداية املبتدي، دار ال�سالم، اط1، )2000م(، ج1، �ض279.
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ُر(()36(، فاأنت ترى اأن حديثهم عن نفقات ال�سقي فح�سب. ُعيُوُن النُْع�سنْ َوالنْ
ال�سافعية: نفقات احل�ساد والت�سفية وغريها مما يحتاجه الزرع على املالك، - 3

ولي�ض يف مال الزكاة، واإن اأخرجت منه لزم املالك زكاة ما اأخرجه من خال�ض 
ماله)37(، فال�سافعي يقول: ))واإذا كان النخل يكون متراً فباعه مالكه رطباً كله، 
اأو اأطعمه كله، اأو اأكله كرهت ذلك له و�سمن ع�سره متراً مثل و�سطه(()38(، 

فاأنت ترى اأنهم ل يجيزون خ�سم النفقة.
ترفع من املح�سول قبل - 4 املوؤنة روايتان: ل حتت�سب ول  احلنابلة عندهم يف 

َزُم  تَلنْ الَِّتي  نْنَُة  ُوؤ ))َواملنْ قدامة:  ابن  قال  لينفق،  �ساحبها  تداين  اإذا  اإل  الزكاة 
بعد  املبدع  �ساحب  وقال  َاِل(()39(،  املنْ َربِّ  َعَلى  َراِج  إِخنْ النْ ِحنِي  اإىَل  الثََّمَرَة 
اأن �ساق الروايتني يف املذهب: ))مينع ما ا�ستدانه للنفقة على زرعه وثمره 
اأو كان من ثمنه خا�سة ل املا�سية وهو ظاهر اخلرقي(()40(، كما اأورد �ساحب 
ب�سبب  ديناً  ))اإل  فقال:  الدين  خ�سم  عدم  على  الن�ض  الإرادات  منتهى 
مل  فاإن  الوجوب،  ل�سبق  كت�سفية،  ونحوه(  ديا�ض  اأو  جذاذ،  اأو  )ح�ساد، 
ينق�ض الدين الن�ساب، فال زكاة عليه فيما يقابل الدين ملا �سبق(()41(، مفهومه 

ترجيح الرواية الثانية يف املذهب اأن النفقات تخ�سم. 
الظاهرية: يقول ابن حزم: ))ول يجوز اأن يعد الذي له الزرع اأو التمر ما - 5

اأنفق يف حرث اأو ح�ساد اأو جمع اأو در�ض اأو تزبيل اأو جذاذ؛ في�سقطه من 

اخلر�سي، �سرح خمت�سر خليل، ط دار الفكر، د. ط، د.ت، ج2، �ض170.//علي�ض، منح اجلليل،   -36
ج2، �ض31.

ال�سعد، اأحمد، العالقة بني النفقات ومقدار الزكاة يف الزروع والثمار، جملة اأبحاث الريموك "�سل�سلة   -37
�ض233. )1996م(،  عدد4،  جملد12،  العلوم الإن�سانية"، 

ال�سافعي، الأم، ج2، �ض36.  -38
ابن قدامة، املغني، ج2، �ض 305.   -39

ابن مفلح، املبدع �سرح املقنع، ج2، �ض271.  -40
ابن مفلح، املبدع يف �سرح املقنع، ج2، �ض301.//البهوتي، �سرح منتهى الإرادات، ج1، �ض394.  -41
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قيمة  النفقة على جميع  اأتت  يتداين،  اأو مل  تداين يف ذلك  الزكاة، و�سواء 
الزرع اأو التمر اأو مل تاأت(()42(.

 وخال�سة راأي اجلمهور: اأن النفقات الزراعية ل تخ�سم وحت�سب الزكاة على 
فيما  والع�سر  بكلفة،  �سقي  فيما  الع�سر  ن�سف  اأوجب  وال�سرع  الإنتاج،  اإجمايل 
�سقي مباء ال�سماء. وبهذا القول اأخذ جممع الفقه الإ�سالمي الدويل يف قراره رقم: 

13/120( ب�ساأن زكاة الزراعة)43(، حيث قرر فيه ما ياأتي: 
 اأوًل: ل يخ�سم)44( من وعاء الزكاة نفقات ال�سقي؛ لأنها ماأخوذة يف العتبار 

يف املقدار الواجب.
القنوات،  الأر�ض و�سق  اإ�سالح  نفقات  الزكاة  تخ�سم من وعاء  ل  ثانيًا:   

)التكاليف الثابتة(.
النفقات املتعلقة ب�سراء البذور وال�سماد واملبيدات لوقاية الزرع من  ثالثا: 
اأنفقها املزكي من ماله ل  اإذا  الآفات الزراعية ونحوها مما يتعلق مبو�سم الزروع؛ 
تخ�سم من وعاء الزكاة، اأما اإذا ا�سطر لال�ستدانة لها لعدم توافر مال عنده فاإنها 
تخ�سم من وعاء الزكاة)45(، وم�ستند ذلك الآثار الواردة عن ابن عمر وابن عبا�ض 
ر�سي اهلل عنهم، وهو اأن املزارع يخرج ما ا�ستدان على ثمرته ثم يزكي ما بقي. 
وعليه ن�ض املعيار )35( من معايري املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف البند )4/5( 
الفقه  جممع  قرار  عليه  ما  وهو  القرار،  بهذا  اأخذاً  والثمار()46(  الزروع  )زكاة 

ابن حزم، املحلى بالآثار، دار الفكر، د. ط، د. ت، ج4، �ض66.  -42
قرار رقم: 120 )13/2(، جملة املجمع )العدد الثالث ع�سر(. الدورة الثالثة ع�سرة، الكويت، 7 – 12   -43
//http://www.fiqhacademy.org.sa .سوال 1422هـ = 22– 27 كانون الأول )دي�سمرب( 2001م�

القرارات.
ي�ستخدم املجمع يف قراره لفظ ح�سم وا�ستخدمت لفظ خ�سم، وهو عندي اأدق اقت�سادياً يف الدللة   -44

على املعنى املراد.
�سياأتي مزيد بحث لهذا اجلزء وهو ال�ستدانة للنفقة على الزرع.  -45

املعايري املحا�سبية واملراجعة وال�سوابط للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، 2005م، هيئة املحا�سبة واملراجعة،   -46
البحرين، املعيار35، الزكاة، �ض 578.
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الإ�سالمي )الهند()47(.
رابعًا: يخ�سم من مقدار الزكاة الواجبة يف الزروع والثمار النفقات الالزمة 

لإي�سالها مل�ستحقيها. 
اأن ل تزيد عن  اإجمايل املح�سول ب�سرط  النفقات من  الراأى الثاين: تخ�سم 
الثلث. وهذا الراأي هو الذي اأخذت به الهيئة ال�سرعية العاملية للزكاة، ورجحه 
عن  اخلارجة  فالنفقات  احلنابلة)49(،  عند  ورواية  الندوي)48(،  علي  اأحمد  ال�سيخ 
جمال ال�سقي ترفع من ثلث املح�سول اأو ربعه، بداءة، وما زاد على الثلث يحمله 
ُت  َمَة، َقال �َسِمعنْ ل بنْن اأَِبي َحثنْ املزارع. وهذا من باب اإعمال احلديثني حديث �َسهنْ
َث  ِل�ِسَنا َفَحدَّ ىَل جَمنْ َمَة اإِ ل بنْن اأَِبي َحثنْ ُعوِد بنِْن ِنيَاٍر يَُقوُل َجاَء �َسهنْ َمِن بنَْن َم�سنْ حنْ َد الرَّ َعبنْ
ُلَث َفاإِننْ مَلنْ تََدُعوا  )50( َفُخُذوا َوَدُعوا الثُّ ُتمنْ ِ  َكاَن يَُقوُل: ))اإَِذا َخَر�سنْ اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ
بَُع(()51(، كما اأنه مل يخالف ال�سنة العملية ملا روي عن مكحول،  ُلَث َفَدُعوا الرُّ الثُّ
العرية  املال  يف  فاإن  ))خففوا،  قال:  اخلرا�ض  بعث  اإذا    اهلل  ر�سول  كان  قال: 
فتاوى فقهية معا�سرة، جمموعة القرارات والتو�سيات ال�سادرة عن جممع الفقه الإ�سالمي بالهند، ط   -47
)1429هـ =2008م(، جممع الفقه الإ�سالمي، الهند، دار الكتب العلمية، بريوت، �ض91. املوؤمتر املنعقد 
يف جامعة دار ال�سالم، عمر اآباد، رجب 1414هـ= يناير 1994م، يف القرار رقم 29 ـ30. ن�سه كما جاء 
يف الندوة ال�ساد�سة للمجمع يف املحور اخلام�ض: )).. فاإن كرثة امل�ساريف املرتتبة على الطريقة اجلديدة 
للزراعة اأدت اإىل كرثة وازدياد املحا�سيل اأي�ساً، ونظراً اإىل ذلك تقرر الندوة اأن امل�ساريف املرتتبة على 

الأ�سمدة والأدوية وغريها يف الطريقة اجلديدة للزراعة ل يجوز خ�سمها من املحا�سيل((.
الندوي، اأحمد، الزكاة زكاة الزراعة، زكاة الأ�سهم يف ال�سركات، زكاة الديون، الدورة 13، جممع   -48

الفقه الإ�سالمي الدويل، املجلد الثاين، �ض 261 302.
الندوي، الدورة 13، �ض 261 302.//ابن مفلح، املبدع يف �سرح املقنع، ج2، �ض301.  -49

طب مَتنْرا ومن العنب زبيباً،  ر ما عليها من الرُّ �سا: اإذا َحَزَر وَقدَّ ُر�سها َخرنْ اخلر�ض: يقال َخَر�ض النخلة يَخنْ  -50
ر اإنا هو تقدير بظن. �ض: الظّن؛ لأن احَلزنْ فهو من اخَلرنْ

عن  ال�سنن  من  املخت�سر  )اجلامع  الرتمذي  جامع  الرتمذي،  �سورة  بن  عي�سى  بن  حممد  عي�سى؛  اأبو   -51
كتاب   4 د.ت.،  الدولية،  الأفكار  بيت  اإعداد  العمل(،  عليه  وما  واملعلول  ال�سحيح  ومعرفة   النبي
الزكاة، 17 باب ما جاء يف اخلر�ض، حديث رقم 643، �سعيف، �ض126. قال اأبو عي�سى: والعمل على 
واإ�سحاق.//وراجع:  اأحمد  يقول  وبه  العلم يف اخلر�ض،  اأهل  اأكرث  اأبي حثمة عند  بن  �سهل  حديث 
املباركفوري، حممد عبد الرحمن، حتفة الأحوذي ب�سرح جامع الرتمذي، ط3، )1399هـ =1979م(، 
دار الفكر، دم�سق، ج3، �ض303 304.//والن�سائي، حديث رقم 2491، �سعفه الألباين، �ض269، 

23 كتاب الزكاة: 26باب كم يرتك اخلار�ض.
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بن�سف  املقدر  وهو  خا�ض،  وعاء  فلها  ال�سقي،  نفقات  واأما  والوطية)52((()53(. 
ت�سقى  �سارت  اإذا  البعلية،  الزراعات  الواجب يف  املقدار  من  املخ�سوم  الع�سر 
بالكلفة، وذلك بعد رفع الثلث الذي يت�سمنه حديث �سهل بن اأبي حثمة ال�سالف 
اإذا مل يكن املتبقي ن�ساباً، وقد ن�ض �ساحب املبدع،  ، ول زكاة  لنفقات املَزارعنْ
على عدم خ�سم الدين يف معر�ض التفريق بني الدين الذي على �ساحب الزرع 
واخلراج، فقال: ))اإل يف املوا�سي واحلبوب، والثمار، وت�سمى الأموال الظاهرة 
ٌع؛  َحابُُه َوَجمنْ ي َواأَ�سنْ َقا�سِ َتاَرَها النْ مَينَْنُع، اخنْ )يف اإحدى الروايتني(، )..( َوالثَّاِنيَُة: 
؛ لأن توجه املطالبة اأظهر، واإلزام احلاكم بالأداء منها اآكد واأ�سد، ويف  حُّ أَ�سَ َوِهَي النْ
واأهله؛  نف�سه  على  للنفقة  ا�ستدانه  ما  دون  ذلك  على  للنفقة  ا�ستدانه  ما  مينع  ماله 
لأنه يف الأول من م�سالح الزرع، فهو كاخلراج، بخالف الثاين(()54(، فاخل�سم 

للديون املنفقة على الزرع من جممل الناجت.
الراأى الثالث: تخ�سم كافة النفقات )الإنتاجية وال�سخ�سية(؛ والديون من 
قيمة املح�سول واإذا كان الباقي ن�سابًا حت�سب الزكاة)55(؛ وهو قول بع�ض ال�سلف؛ 

العرية: هبة مالك النخلة بثمرها عاما لغريه من املحتاجني. راجع: حماد، معجم امل�سطلحات القت�سادية   -52
يف لغة الفقهاء، �ض 195. وقيل: العرية والوطية والأكلة، قال العرية النخلة مينحها الرجل اأخاه، والوطية 
ما يطاأه النا�ض، والأكلة ما يوؤكل منه، راجع: ابن عبد الرب، اأبو عمر يو�سف، ال�ستذكار، حتقيق: �سامل 
حممد عطا، حممد علي معو�ض، ط اأوىل، )1421هـ/2000م(، دار الكتب العلمية، بريوت، ج6، 

�ض321.
اأبو عبيد القا�سم بن �سالم، الأموال، �ض656، الأثر رقم 1452.//الوطيئة: قال: قلت فما الوطية قال:   -53
من يغ�ساهم ويزورهم )البيهقى، وقال: هذا اللفظ الذى رواه الأوزاعى عن عمر فى التخفيف رواه 
مكحول عن النبى  [كنز العمال 16894[، اأخرجه البيهقى )124/4، رقم 7238( راجع ال�سيوطي، 

جامع الأحاديث، ج26، �ض134.
العلمية، ج2، �ض301.//البهوتي، من�سور، �سرح  الكتب  املقنع، دار  املبدع يف �سرح  ابن مفلح،   -54

منتهى الإيرادات، ط عامل الكتب، ج1، �ض394.
�سالمة، ال�سيخ الطيب، )1423هـ-2003م(، الزكاة، زكاة الزراعة، زكاة الأ�سهم يف ال�سركات، زكاة   -55
310.//ال�سرير،  �ض  جدة،  الدويل،  الإ�سالمي  الفقه  جممع  الثاين،  املجلد   ،13 الدورة  الديون، 
الزكاة، زكاة الزراعة، زكاة الأ�سهم يف ال�سركات، زكاة الديون، الدورة 13، املجلد الثاين، �ض10/

�ض201 ا�سطوانة املجمع.
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كابن عبا�ض، وابن عمر، وطاوو�ض، ومكحول، والثوري، وعطاء بن اأبي رباح)56(، 
وقول لالإمام اأحمد بن حنبل، وبه قال جعفر ال�سادق، واأبو بكر ابن العربي)57(، 
و ال�سديق الأمني ال�سرير)58(، وهو ما رجحه ال�سيخ الطيب �سالمة)59(، واأوماأ اإليه 

منذر قحف)60(.
وا�ستدلوا مبا ياأتي: 

اأوًل: بعد اأن �ساق ابن حزم خالف ابن عمر وابن عبا�ض، واأ�سله كما جاء 
 :فقال ابن عمر ، عند ابن مفلح: )..( قال اأحمد: اختلف ابن عمر وابن عبا�ض
يخرج ما ا�ستدانه واأنفق على ثمرته واأهله، ويزكي ما بقي، وقال ابن عبا�ض: يخرج 
ما ا�ستدانه على ثمرته، ويزكي ما بقي، واإليه اأذهب؛ لأن امل�سدق اإذا جاء فوجد اإبال 
اأو بقرا اأو غنما مل ي�ساأل اأي �سيء على �ساحبها(()61(، واملالحظ اأن هذا الأثر اأجاز 
ُقُط  اخل�سم للديون والنفقات ال�سخ�سية من جممل الناجت. و ))َعننْ َعَطاٍء: اأَنَُّه يَ�سنْ
ى، َواإِلَّ َفاَل؟(()62(، وناق�سه اأبو  َكاُة َزكَّ َداُر َما ِفيِه الزَّ َفَقَة، َفاإِننْ بَِقَي ِمقنْ اَب النَّ مِمَّا اأَ�سَ
حممد بقوله: اأوجب ر�سول اهلل  يف التمر والرب وال�سعري: الزكاة جملة اإذا بلغ 
ال�سنف منها خم�سة اأو�سق ف�ساعداً؛ ومل ي�سقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع؛ 

)ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: )كان من �سادات التابعني فقهاً وعلماً وورعاً وف�ساًل(؛ وعن عطاء اأنه   -56
قال: )اأدركت مائتني من ال�سحابة(، وعن ابن عبا�ض اأنه كان يقول: )جتتمعون اإيلَّ يا اأهل مكة!( وعندكم 

عطاء! )27 هـ، - 114 هـ(؛ راجع: ابن حجر، التهذيب: 199/7-203، العدد )384((. 
ينظر: ابن العربي، عار�سة الأحوذي، 144/2.   -57

ال�سديق الأمني ال�سرير، )1423هـ=2003م(، بحث الزكاة )الزراعة، الأ�سهم(، الدورة 13، جممع   -58
الفقه الإ�سالمي الدويل، املجلد الثاين، �ض 191 236.

�سالمة، الزكاة، زكاة الزراعة، زكاة الأ�سهم يف ال�سركات، زكاة الديون، الدورة 13، �ض 314.  -59
قحف، منذر، )1416هـ=1995م(، بحث الأموال الزكوية، املواد العلمية لربنامج التدريب على تطبيق   -60
الزكاة يف املجتمع الإ�سالمي املعا�سر، من�سور يف ندوة رقم 33، حترير منذر قحف، املعهد الإ�سالمي 

للبحوث والتدريب، جدة، �ض262.
ابن مفلح، املبدع يف �سرح املقنع، ج2، �ض301.//البهوتي، من�سور، �سرح منتهى الإرادات، ط   -61

عامل الكتب، ج1، �ض394.
ابن حزم، املحلى بالآثار، ج4، �ض67، م�ساألة رقم )657(.  -62
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فال يجوز اإ�سقاط حق اأوجبه اهلل تعاىل بغري ن�ض قراآن ول �سنة ثابتة؟)63(، كما ناق�سه 
املاوردي: ))وحكى �ساحب احلاوي عن عطاء بن رباح اأنه قال: تكون املوؤنة من 
احلاوي: وهذا  قال �ساحب  الفقراء؛  املالك دون  بتحملها  يخت�ض  املال ل  و�سط 
غلط؛ لأن تاأخري الأداء عن وقت احل�ساد اإنا كان لتكامل املنافع وذلك واجب على 
الزرع،  الزرع من  النفقة على  املالك(()64(، قلت: مفهوم كالم عطاء احت�ساب 

ولي�ض احت�سابها على �ساحب الزرع من ماله.
اآدم  الآثار؛ منها ما روي عن عطاء يف رواية يحيى بن  جمموعة من  ثانيًا: 
عن اإ�سماعيل بن عبد امللك قال: )قلت لعطاء: الأر�ض اأزرعها؟ فقال: ارفع نفقتك 

وزك ما بقي()65(. 
ابن  قال  ف�سل(  يف  اإل  زكاة  ل  )باب:  امل�سنف  يف  ورد  ما  ومثله  ثالثًا: 
ِطي  َد َما تُعنْ ُه، َوبَعنْ عُم ِمننْ َد َما تُطنْ َت بَعنْ َرزنْ َدَقُة ِفيَما اأَحنْ َا ال�سَّ جريج: َقاَل يِل َعَطاٌء: ))اإِنَّ
َدَقُة  َفال�سَّ ًئا  �َسينْ تَِبيَع  اأَننْ  اإَِل  ِتَك  بَينْ يِف  ِرَزُه  حُتنْ َحتَّى  ِه  ِ َوَغرينْ  ، َدقٍّ يِف  ِفُق  تُننْ اأَونْ  َر  أَجنْ النْ
ت(()66(. فاملالحظ اأنه قال بعدم الزكاة اإل من ف�سل وزيادة عن النفقات  ِفيَما ِبعنْ

والديون.
رابعًا: ما روى عبد الرزاق عن الثوري قال: ))اإذا ح�سر نخلك اأو زرعك انظر 
ما عليك من دين قدمي اأو حديث، فارفعه، ثم زك ما بقي اإذا بلغ خم�سة اأو�سق(()67(، 
اأو على النف�ض فريفعه ثم يزكي ال�سايف. فالآثار عنه مبطلق الإنفاق على الزرع 

ابن حزم، املحلى بالآثار، ج4، �ض66.  -63
النووي، املجموع �سرح املهذب، ج5، �ض467.//املاوردى؛ اأبو احل�سن، احلاوي الكبري، دار الفكر،   -64

بريوت، ج3، �ض255.
ت،  د،  املعرفة،  دار  ط  �ساكر،  حممد  اأحمد  ت�سحيح  اخلراج،  )ت203هـ(،  اآدم  بن  يحيي  القر�سي،   -65

)�سمن مو�سوعة اخلراج(، �ض 161، رقم 582.
عبد الرزاق، امل�سنف، ج4، �ض94، الأثر رقم 7091.  -66

املرجع نف�سه برقم 7088.  -67
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خام�سًا: وجاء يف م�سنف ابن اأبي �سيبة اأن عطاء يعد البذر يف العتبار مثل 
َر، َوالنََّفَقَة، َوَزكِّ َما بَِقَي«)68(، ومبذهب  َبذنْ َفعنْ النْ النفقة، لذا روي عنه اأنه قال: »ارنْ
عطاء هذا، اأخذ العالمة اأبو بكر ابن العربي)69(. ويختم القا�سي اأبو بكر بن العربي 
حيث يقول: )واملتح�سل من �سحيح النظر: اأن يرتك له[للزارع[، قدر الثلث اأو 
الربع كما بيناه يف مقابلة املوؤنة من واجب فيها، ومندوب اإليها منها()70(، ويتبني لنا 
من كالم القا�سي اأبو بكر بن العربي اأمران: الأول: اأنه ق�سم النفقات اإىل ق�سمني: 
ونفقات  والأ�سمدة وغريها..  البذور  واأثمان  العمال،  اأجور  مثل  نفقات واجبة: 
الأهل والأقارب والطارقة)71(.  اأكل  العرايا وال�سدقات، وما  مثل  اإليها:  مندوب 
والثاين: اأنه ذكر اإخراج الع�سر من الباقي بعد ترك الثلث اأو الربع على تقدير اأن 
هذا الباقي قد خل�ض من النفقات الداخلة يف وعاء الثلث اأو الربع، ومل يذكر متى 
يكون احلكم بوجوب ن�سف الع�سر، مع العلم اأن هذا احلكم هو ق�سيم للع�سر يف 
املقدار الواجب يف زكاة احلرث، فن�ساأ يف امل�ساألة قول ثالث)72(. ولذلك رجح 
بع�سهم القول بجواز خ�سم النفقات عدا نفقة الري، اإذ قال: ))والذي يلوح لنا 
َعننْ  النَْباب  َويِف  َقاَل   ،  ،)).304 �ض303  ج3،  الرتمذي،  جامع  ب�سرح  الأحوذي  حتفة  املباركفوري،   -68
رَثِ  كنْ اأَ َد  َمَة ِعننْ اأَِبي َحثنْ بنِْن  ِل  َعَمُل َعَلى َحِديِث �َسهنْ بُو ِعي�َسى: َوالنْ اأَ اأَ�ِسيٍد َوابنِْن َعبَّا�ٍض َقاَل  بنِْن  َعاِئ�َسَة َوَعتَّاِب 
�ِض، ثم قال: يف ق�سية النفقات التي نحن ب�سددها: )وكذلك اختلف قول علمائنا:  َرنْ ِم يِف اخلنْ ِعلنْ ِل النْ اأَهنْ
هل حتط املوؤنة من املال املزكى، وحينئذ جتب الزكاة؟ اأو تكون موؤنة املال وخدمته حتى ي�سري حا�ساًل، 
يف ح�سة رب املال، وتوؤخذ الزكاة من الراأ�ض؟ وال�سحيح اأنها حم�سوبة، واأن الباقي هو الذي يوؤخذ 
ع�سره.//راجع: �سالمة، ال�سيخ الطيب، )1423هـ=2003م(، الزكاة، زكاة الزراعة، زكاة الأ�سهم 
جدة،  الدويل،  الإ�سالمي  الفقه  جممع  الثاين،  املجلد   ،13 الدورة  الديون،  زكاة  ال�سركات،  يف 

�ض7/�ض 310 من املجلد.
�سالمة، الزكاة، زكاة الزراعة، زكاة الأ�سهم يف ال�سركات، زكاة الديون، الدورة 13، املجلد الثاين،   -69

�ض7/�ض 310 من املجلد.
اأبو بكر بن العربي، عار�سة الأحوذي ب�سرح �سحيح الرتمذي، دار الكتب العلمية، د. ط، ج3، �ض   -70

 .145 -144
ي الآِتي بالليل طارقاً  ق. و�ُسمِّ ق وهو الدَّ رنْ ُروق: من الطَّ ُل الطُّ اأي لينْال. وكل اآٍت باللَّيل َطاِرق. وقيل اأ�سنْ  -71
اِرَقة:  حَلاجته اإىل َدّق الباب )�ض( ومنه حديث علي [ اإنها َخاِرقة َطاِرقة [ اأي َطَرَقت ِبَخري. وجمُع الطَّ

َطوارق.//اجلزري، النهاية يف غريب احلديث والأثر، املكتبة العلمية، ج 3، �ض270.
�سالمة، ال�سيخ الطيب، )1423هـ=2003م(، الزكاة، زكاة الزراعة، زكاة الأ�سهم يف ال�سركات، زكاة   -72
الديون، الدورة 13، املجلد الثاين، جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، جدة، �ض8/�ض 311 من املجلد.
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واجلهد  امل�سقة  تفاوت  على  بناًء  اخلارج  يف  الواجب  بتفاوت  حكم  ال�سارع  اأن 
املبذول يف �سقي الأر�ض، فقد كان ذلك اأبرز ما تتفاوت به الأرا�سي الزراعية، اأما 
النفقات الأخرى فلم ياأت ن�ض باعتبارها ول باإلغائها، ولكن الأ�سبه بروح ال�سريعة 
اأن  الأول:  اأمران:  يوؤيد هذا  املوؤنة من اخلارج، والذي  يقابل  الزكاة عما  اإ�سقاط 
اإ�سقاط ما يقابلها من  اأن توؤثر يف  تاأثرياً يف نظر ال�سارع، )..( فال عجب  للكلفة 
زيادة  املال  يعد  الزيادة، ول  النماء هو  اأن حقيقة  والثاين:  الأر�ض.  اخلارج يف 

وك�سباً، اإذا كان قد اأنفق مثله يف احل�سول عليه...(()73(.
الراجح: بعد ا�ستعرا�ض اأقوال الفقهاء يتبني يل رجحان القول الثالث الذي 
ال�سقي،  نفقات  با�ستثناء  املح�سول،  قيمة  النفقات من  كافة  اأن تخ�سم  ن�ض على 
مقا�سد  مع  ين�سجم  القول،  وهذا  منه؛  الزكاة  حت�سب  ن�سابًا  الباقي  كان  واإذا 
ال�سريعة)74( يف فر�سها الزكاة على الأغنياء، والنفقات عبارة عما اأنفق من اأجل 
اإنتاجيته،  ليزيد من  اإىل قدرته على تعظيم احلافز لدى املزارع  بالإ�سافة  الزرع، 
اأما قرار جممع الفقه الإ�سالمي، الذي ن�ض على اأنه )اإذا اأنفقها املزكي من ماله ل 
تخ�سم من وعاء الزكاة،..(، فهو تفريق لي�ض له وجه، فالعدل يقت�سي اأن تخ�سم 
النفقات؛ �سواًء اأكان املزارع غنياً اأم فقرياً، للو�سول اإىل �سايف الرثوة اجلديدة، 
واإن قلتم بوجود اآثار عن ابن عبا�ض وغريه، فهناك اآثار عن ابن عمر وعطاء وميمون 
وغريهم، واإذا ت�ساوت الآثار فلنا اأن نتخري منها، وعليه فاإن حكم النفقات كالآتي: 
يف  روعيت  لأنها  الوعاء؛  من  تخ�سم  ل  للمزروعات  ال�سقي  نفقات  اأوًل:   
املقدار الواجب، كما ل تخ�سم التكاليف الثابتة يف امل�ساريع الزراعية التي تدوم 

فقه الزكاة، ج1، �ض396.  -73
اأ�سار املحكم الكرمي يف التحكيم الأويل بقوله )لكن ال�سريعة راعت ذلك فجعلت الزكاة يف هذه احلالة   -74
ن�سف الع�سر فقط(، قلت: راعت ال�سقي بكلفة اأو بدونها، فجعلت ن�سف الع�سر مقابل تكاليف ال�سقي، 
�سايف  اإىل  للو�سول  الناجت  من  فتخ�سم  النفقات،  بقية  عن  يتحدث  فلم  عليه،  �ساهد  النبوي  والن�ض 

الدخل.
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لأكرث من مو�سم زراعي.
ثانيا: التكاليف املتغرية )الت�سغيلية( املتعلقة ب�سراء البذور وال�سماد واملبيدات 
لوقاية الزرع من الآفات الزراعية، والعمالة، واحلراث، ونفقات احل�ساد وتخزين 
ونقل ونحوها، مما يتعلق مبو�سم الزرع تخ�سم من الوعاء، �سواًء اأنفقها من ماله اأم 
ا�ستدان للنفقة على املح�سول)75(، ملا روي عن ابن عمر وعطاء وميمون وغريهم 
، ثم يزكي ال�سايف، ب�سعر الزكاة، الع�سر اأو ن�سفه، كما تخ�سم نفقات اإي�سالها 
بند  ال�سرعي رقم )35(،  واملعيار  املجمع)76(  قرار  عليه  ن�ض  ما  مل�ستحقيها، وهو 

.)77()4/5(
الفرع الثالث: الإنفاق الزراعي بالقرتا�ض من الآخرين)78(: 

يتم يف هذا الفرع الرتكيز على ال�ستدانة لالإنفاق على املحا�سيل الزراعية، 
وحمل البحث هنا؛ خ�سم النفقات التي يقرت�سها املزارع من الآخرين، فهو نوع 
من الدين، فهل يطرح من وعاء الزكاة، اأم ل؟ ويتم عر�ض مذاهب الفقهاء يف 

امل�ساألة فيما ياأتي: 
النفقات،  خ�سم  عدم  اإىل  واملالكية)80(  احلنفية)79(  ذهب  الأول:  القول 

)ال�ستدانة للنفقة على املح�سول(: 

لأن التفريق بني ما اأنفقه من ماله وما ا�ستدانه، حتكم ل م�ستند له من الآثار الواردة عن بع�ض ال�سحابة،   -75
كعطاء وميمون بن مهران وغريهم(.

قرار رقم: 120 )13/2(، جممع الفقه الإ�سالمي الدويل.  -76
املعايري ال�سرعية، ط 2010م، �ض480.  -77

والذي �سماه حممد عثمان �سبري ب " الدين ال�ستثماري"؛ راجع: الأ�سقر، واآخرون، اأبحاث فقهية يف   -78
ق�سايا الزكاة املعا�سرة، ج1، �ض322.

ج1،  )1991م(،  ط  الفكر،  دار  الهندية،  الفتاوى  البلخي،  الدين  نظام  برئا�سة  الهند  علماء  من  جلنة   -79
�ض173.

مالك بن اأن�ض، املوطاأ، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار القلم، ط2، )1984م(، برقم )323(، �ض   -80
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  اأن الدين ل مينع زكاة املال، بعلَّة ما روي اأن ال�سعاة من قبل ر�سول اهلل
واأ�سحابه من بعده كانوا ياأخذون زكاة ما يجدون ول ي�ساألون �ساحبها هل عليه 
كما حكاه  حنيفة،  اأبو  قال  ولذا  زكاتها،  مينع  ل  الدين  اأن  على  ذلك  فدل  دين؟ 
التهانوي: ))اإن الدين ل مينع وجوب الزكاة يف الزرع والثمار عند اأبي حنيفة، 
من  �ساحبها  على  عما  ي�ساألون  يجدون، ول  ما  زكاة  ياأخذون  كانوا  ال�سعاة  فاإن 

الدين، فدل على اأنه ل مينع زكاتها(()81(. 
�ِسَهاٍب  ابنِْن  َعننْ  َماِلك  اأخربنا  )رواية حممد(:  املوطاأ  ما جاء يف  يوؤيده  ومما 
ُر َزَكاِتُكمنْ َفَمننْ َكاَن  اَن َكاَن يَُقوُل: ))َهَذا �َسهنْ َماَن بنَْن َعفَّ اِئِب بنِْن يَِزيَد اأَنَّ ُعثنْ َعننْ ال�سَّ
َكاَة(()82(، قال حممد:  ُه الزَّ وَن ِمننْ َوالُُكمنْ َفُتوؤَدُّ َل اأَمنْ �سُ َنُه َحتَّى حَتنْ يُوؤَدِّ َدينْ ِه َدينٌْن َفلنْ َعَلينْ
))وبهذا ناأخذ، من كان عليه دين، وله مال، فليدفع دينه من ماله، فاإن بقي بعد 
مثقاًل ذهباً  اأو ع�سرون  مائتا درهم  الزكاة، وتلك  ففيه  الزكاة،  فيه  ذلك ما جتب 
ف�ساعداً)83(، واإن كان الذي بقي اأقل من ذلك فلي�ست فيه الزكاة(()84(. ومذهب 
املالكية ل يخ�سمون الدين من املح�سول: فال مينع الدين الزكاة عند مالك واأ�سحابه 
فيها  له عرو�ض  األ يكون  ب�سرط  النا�ض)85( فقط،  يف احلرث واملا�سية، ومينع يف 
القريواين)86(. هذا وقد عقب  كاأبي زيد  املالكية  بع�ض  بدينه، كما جاء عن  وفاء 

التهانوي، ظفر اأحمد العثماين، اإعالء ال�سنن، دار الكتب العلمية، ط1، )1997م(، ج9، �ض 14.  -81
ط2،  اللطيف،  عبد  الوهاب  عبد  حتقيق  ال�سيباين،  احل�سن  بن  حممد  رواية  املوطاأ،  اأن�ض،  بن  مالك   -82
القلم، بريوت، برقم )323(، �ض 114.//الباجي، املنتقى �سرح املوطاأ، دار الكتب  )1984م( دار 

العلمية، ط1، )1999م(، ج3، �ض164، رقم 659.
20 مثقاًل = 20 ديناًرا ذهب ومبا اأن املرجح اأن دينار الذهب 4.25غم، فاإن ن�ساب الذهب هو 85 غراًما   -83

من الذهب× �سعر الغرام يف امليقات الزماين= الن�ساب بالعمالت الورقية.
مالك بن اأن�ض، املوطاأ، �ض 114.  -84

املعجم  ال�سربا�سي،  راجع:  اً.  ونا�سّ ا ً نَ�سّ ًة  خا�سّ والدنانري  الدراهم  لغتهم  يف  ي�سّمون  احلجاز  اأهل   -85
القت�سادي الإ�سالمي، �ض463.

التاج والإكليل، ج3، �ض  العبدري،  الكربى، ج1، �ض316، و �ض 361.//املواق  املدونة  مالك،   -86
151.//اخلر�سي، �سرح خمت�سر خليل، ط دار الفكر، د. ط، د.ت، ج2، �ض180.//العدوي، 
خمت�سر  �سرح  اجلليل  منح  �ض474.//علي�ض،  ج1،  )1994م(،  ط  الفكر،  دار  العدوي،  حا�سية 

خليل، دار الفكر، د. ط )1989م(، ج2، �ض71.
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ابن ر�سد احلفيد بعد اأن خل�ض راأي املذاهب يف امل�ساألة، فقال: ))والأ�سبه بغر�ض 
يََمِن َفَقاَل  ال�سرع: اإ�سقاط الزكاة عن املدين لقوله  حني بََعَث ُمَعاًذا  اإِىَل النْ
ِنيَاِئِهمنْ َوتَُردُّ  َواِلِهمنْ تُوؤنَْخُذ ِمننْ اأَغنْ َدَقًة يِف اأَمنْ ِهمنْ �سَ رَتَ�َض َعَلينْ َ افنْ ُهمنْ اأَنَّ اهللَّ ِلمنْ )...( َفاأَعنْ
(()87(. واملدين لي�ض بغني(، وي�سيف ابن ر�سد: ))واأما من فرق بني  َعَلى ُفَقَراِئِهمنْ

احلبوب وغري احلبوب وبني النا�ض وغري النا�ض، فال اأعلم له �سبهة بينة(()88(. 

احلنفية  من  ال�ساحبني  قول  وهو  املال؛  زكاة  من  مينع  الدين  الثاين:  القول 
وزفر بن الهذيل وبع�ض املالكية وبع�ض احلنابلة والليث بن �سعد و�سفيان الثوري 
فيه  الدين يف مال جتب  ما عليه من  ٌد: ))يجعل  مَّ َوحُمَ يُو�ُسَف،  اأَبُو  َقاَل  وعطاء: 
الزكاة، �سواء يف ذلك الذهب، والف�سة، واملوا�سي، واحلرث، والثمار، وعرو�ض 
التجارة، وي�سقط به زكاة كل ذلك. ول يجعل دينه يف عرو�ض القنية ما دام عنده 
مال جتب فيه الزكاة، اأو ما دام عنده عرو�ض للتجارة، وهو قول الليث بن �سعد 
و�سفيان الثوري. وقال زفر: ل يجعل دين الزرع اإل يف الزرع، ول يجعل دين 
املا�سية اإل يف املا�سية، ول يجعل دين العني اإل يف العني، في�سقط بذلك ما عنده 
مما عليه دين مثله)89(. قلت: ما ذهب اإليه الإمام اأبو حنيفة، يدعو اإىل التوقف، اإذ 
كيف ل مينع الدين زكاة الزرع والثمار، بعلة: اأن ال�سعاة ل ي�ساألون املزكي هل 

عليه دين؟ ومينع الدين عنده زكاة املا�سية مع قيام نف�ض العلة فيها)90(.

• العباد مينع 	 له مطالب من جهة  ن�سه: ))كل دين  ما  اخلانية  الفتاوى  جاء يف 

مكتبة   ،1395 رقم  حديث  الزكاة،  وجوب  باب   1 الزكاة،  كتاب   24 البخاري،  �سحيح  البخاري،   -87
ال�سفا، ط1، )2003م(، ج1، �ض307.//وذكره؛ ابن حجر، فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري، 
د. ت، ط بيت الأفكار الدولية، الريا�ض، 24 كتاب الزكاة، 1 باب وجوب الزكاة، حديث رقم 1395، 

ج1، �ض860.//واأخرجه م�سلم، برقم 19، دار اإحياء الكتب العربية، البابي احللبي، ج1، �ض50. 
ابن ر�سد، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، ج1، �ض246.  -88

حكاه: ابن حزم، املحلى بالآثار، ج4، �ض219 - 220.//ومل اأجده بعد طول بحث يف كتب احلنفية.  -89
�سالمة، ال�سيخ الطيب، )1423هـ=2003م(، الزكاة، الدورة 13، املجلد الثاين، جممع الفقه الإ�سالمي   -90

الدويل، جدة، �ض 323.
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فاإن كان املال فا�ساًل عن الدين، كان عليه زكاة  وجوب الزكاة )...()91(، 
الفا�سل اإذا بلغ الن�ساب(()92(.

• ومثله يف كتب الفتاوى، اإذ يقول: ))ومن كان عليه دين يحيط مباله فال زكاة 	
عليه( لأن ملكه فيه ناق�ض ل�ستحقاقه بالدين ولأنه م�سغول بحاجته الأ�سلية 

فاعترب معدوماً، )...( والنفقة اإذا ق�سي بها منعت الزكاة(()93(.
• ومن طريق ابن جريج: ))قلت لعطاء: حرث لرجل دينه اأكرث من ماله، اأيوؤدي 	

حقه قال: ما نرى على رجل دينه اأكرث من ماله �سدقة، ل يف ما�سية، ول يف 
اأ�سل، حكى ذلك ابن حزم(()94(. 

وقول اأبي حنيفة : يدعو اإىل التوقف، اإذ كيف ل مينع الدين زكاة الزرع 
والثمار، بعلَّة: اأن ال�سعاة ل ي�ساألون املزكي هل عليه دين؟ ومينع الدين عنده زكاة 

املا�سية مع قيام العلة نف�سها؟)95(. وقد ذكرنا تعقيب ابن ر�سد �سابقا)96(. 
واحلنابلة عندهم يف املذهب روايتان كال�سافعية؛ يحكى عن الإمام اأحمد اأنه 
اأَنَّ  َمَد،  اأَحنْ ل يرى وجوب الزكاة يف مال املدين، قال ابن قدامة: ))وُحِكَي َعننْ 
�ِسُب ُكلَّ َدينٍْن  َوايَِة يَحنْ اِهَرِة. َفَعَلى َهِذِه الرِّ َواِل الظَّ أَمنْ َكاَة يِف النْ ُه مَينَْنُع الزَّ ينَْن ُكلَّ الدَّ
َر ِفيِه؛ َوَذِلَك  ابًا َفاَل ُع�سنْ ُلغنْ ِن�سَ ابًا. َواإِننْ مَلنْ يَبنْ َر مِمَّا بَِقَي اإنَّ بََلَغ ِن�سَ ِرُج النُْع�سنْ ِه، ثُمَّ يُخنْ َعَلينْ

َباِطَنِة(()97(.  َواِل النْ أَمنْ ينُْن ُوُجوبََها، َكَزَكاِة النْ ِلأَنَّ النَْواِجَب َزَكاٌة، َفَمَنَع الدَّ

جلنة من علماء الهند برئا�سة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، ط )1411هـ=1991م(، دار الفكر،   -91
ج1، �ض173.

الفتاوى اخلانية، على هام�ض الهندية، ط )1411هـ =1991م(، دار �سادر، بريوت، ج1، �ض254.  -92
احلدادي العبادي، اجلوهرة النرية، ج1، �ض115.  -93

ابن حزم، املحلى بالآثار، ج4، �ض221.  -94
�سالمة، ال�سيخ الطيب، )1423هـ=2003م(، الزكاة، الدورة 13، املجلد الثاين، جممع الفقه الإ�سالمي   -95

الدويل، جدة، �ض 316.
ينظر: ابن ر�سد، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، ج1، �ض246.  -96

ابن قدامة، املغني، ج2، �ض314، م�ساألة 1869.  -97
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 الراجح: الراأي الذي يدعمه املنقول واملعقول هو ما نقله اأبو عبيد عن ابن 
عمر، وطاو�ض، وعطاء، ومكحول، اإذ قال: ))اإذا كان الدين �سحيًحا قد علم اأنه 
على رب الأر�ض، فاإنه ل �سدقة عليه فيها، ولكنها ت�سقط عنه لدينه، كما قالوا، 
وهو موافق لتباع ال�سنة، األ ترى اأن ر�سول اهلل  اإنا �سن اأن توؤخذ ال�سدقة من 
الأغنياء، فرتد يف الفقراء؟ وهذا الذي عليه دين يحيط مباله، ول مال له، وهو من 
اأهل ال�سدقة، فكيف توؤخذ منه ال�سدقة، وهو من اأهلها؟ اأم كيف يجوز اأن يكون 
الثمانية،  اأحد الأ�سناف  اإنه من الغارمني،  غنياً فقرياً يف حال واحدة؟ ومع هذا 
ي�ستدين،  الرجل  قال: يف  عبيد:  اأبو  كما روى  من جهتني(()98(.  ا�ستوجبها  فقد 
فينفق على اأهله واأر�سه، قال ابن عبا�ض: ))يق�سي ما اأنفق على اأر�سه(( وقال 
ابن عمر: ))يق�سي ما اأنفق على اأر�سه واأهله(()99(. ونظريه ما رواه ابن قدامة عن 
َتَداَن  ِعِه، َوا�سنْ ننَْفَق َعَلى َزرنْ َتَداَن َما اأَ َمُد: َمننْ ا�سنْ الإمام اأحمد حيث قال: ))َما َقاَل اأَحنْ
ِلِه. ِلأَنَُّه ِمننْ ُموؤنْنَِة  هنْ ِعِه ُدوَن َما اأَننَْفَق َعَلى اأَ ننَْفَق َعَلى َزرنْ َت�َسَب َما اأَ ِلِه، احنْ َما اأَننَْفَق َعَلى اأَهنْ
ِ َجِميًعا، ثُمَّ  ينَْننينْ َت�ِسُب ِبالدَّ ِ بنُْن ُعَمَر: يَحنْ ُد اهللَّ ِع. َوِبَهَذا َقاَل ابنُْن َعبَّا�ٍض. َوَقاَل َعبنْ رنْ الزَّ

َدُهَما(()100(.  ِرُج مِمَّا بَعنْ يُخنْ
كان  ما  منه  اطرح  قال: ))...ثم  مهران)101( حيث  بن  ميمون  اأثر  نن�سى  ول 

اأبو عبيد القا�سم بن �سالم، الأموال، �ض683، الرقم 1551.  -98
املرجع نف�سه، �ض681، الرقم 1543.  -99

ابن قدامة، املغني، ج2، �ض314، م�ساألة 1869.  -100
ميمون بن مهران موىل بني اأ�سد اأبو اأيوب كان مولده �سنة اأربعني ومات �سنة ثماين ع�سرة ومائة وكان   -101
فقيها فا�سال ديناً، الرقي )37 - 117 هـ = 657 - 735 م( ميمون بن مهران الرقى، اأبو اأيوب: فقيه من 
الق�ساة، كان موىل لمراأة بالكوفة، واأعتقته، فن�ساأ فيها، ثم ا�ستوطن الرقة )من بالد اجلزيرة الفراتية( 
فكان عامل اجلزيرة، و�سيدها، وا�ستعمله عمر بن عبد العزيز على خراجها وق�سائها، وكان على مقدمة 
اجلند ال�سامي، مع معاوية بن ه�سام بن عبد امللك، ملا عرب البحر غازيا اإىل قرب�ض، �سنة 108 هـ، وكان ثقة 
يف احلديث، كثري العبادة، راجع: تذكرة احلفاظ 1: 93 وحلية الأولياء 4: 82 والكامل لبن الأثري 5: 52 
وتاريخ الإ�سالم للذهبي 5: 8 وفى املحرب 478 ومن اأ�سراف )املعلمني( وفقهائهم: )ميمون بن مهران، 

موؤدب ولد عمر بن عبد العزيز(.
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ٍد )ابن حزم(، يف التعليق  مَّ عليك من الدين، ثم زك ما بقي(()102(. َقاَل اأَبُو حُمَ
َكاُة  َداُر َما ِفيِه الزَّ َفَقَة، َفاإِننْ بَِقَي ِمقنْ اَب النَّ ُقُط مِمَّا اأَ�سَ على ما روي َعننْ َعَطاٍء: اأَنَُّه يَ�سنْ

ى، َواإِلَّ َفاَل؟(()103(. َزكَّ
من  يخ�سمه  فاإنه  حم�سوله  على  لالإنفاق  املزارع  ا�ستدانه  ما  فاإن  وعليه؛ 
املح�سول قبل اإخراج احلق الواجب �سواًء اأنفقه على الزراعة، وحدها، اأو عليها 
وعلى اأهله، ب�سروط: اأن يكون الدين ثابتاً، ولذات الدورة الزراعية، مع حاجته 
ومكحول،  وعطاء،  وطاو�ض،  عمر،  وابن  عبيد،  اأبو  اختاره  ما  وهو  لال�ستدانة، 
وميمون راوي الأثر، ورجحه ال�سديق ال�سرير من املعا�سرين والطيب �سالمة)104(، 

وقرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل)105(. 
الفرع الرابع: طريقة اخل�سم؛ من الأعيان، اأم من القيمة؟

جرت العادة يف التجارة الإنفاق من النقود، والأ�سل يف الزكاة اأن تكون من 
اأعيان الأموال الواجبة فيها، واملق�سود النفقات املرغوب خ�سمها والتي مت ترجيح 
فال  به  ات�سل  ال�سقى وما  نفقات  نحو  ال�سارع خ�سمها  يجيز  التي ل  اأما  جوازه، 
َح القول بخ�سم النفقات والديون من املحا�سيل  حت�سب يف النفقات، ومبا اأنه ُرجِّ
اأنفق  فاإذا  والديون،  النفقات  بني  يقع  قد  تداخاًل  هناك  فاإن  الزكاة،  اإخراج  قبل 
املزارع من ماله ول ديون عليه، حينئذ يرفع ما اأنفق من كامل املح�سول ويزكي ما 
بقي اإن كان ن�سابًا؛ وقد ينفق من دين؛ فيتعني هنا خ�سم النفقات وخ�سم الدين، 
باإعداد ميزانية زراعية للمح�سول من اأوله اإىل نهايته، وحتديد النفقات والديون 

اأبو عبيد، الأموال، �ض582، الأثر رقم 1184.  -102
ابن حزم، املحلى بالآثار، ج4، �ض66.  -103

ال�سديق الأمني ال�سرير، )1423هـ=2003م(، بحث الزكاة )الزراعة، الأ�سهم(، الدورة 13، جممع   -104
زكاة  الزراعة،  زكاة  )الزكاة،  236.//�سالمة،   191 �ض  الثاين،  املجلد  الدويل،  الإ�سالمي  الفقه 

الأ�سهم يف ال�سركات، زكاة الديون، الدورة 13، املجلد الثاين، �ض 310.
قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل رقم: 120 )13/2( ب�ساأن زكاة الزراعة، �سوال 1422هـ، املوافق   -105

دي�سمرب2001م.
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اأعيان املح�سول وهو  النا�ض الزكاة من  )دون تكرار ول تداخل(، وحيث يدفع 
الأ�سل فقد تدفع من النقد، واأجاز الفقهاء دفع القيمة)106(، فال اإ�سكال: حيث يتبع 

املزارع اإحدى الطرق التالية يف احل�ساب: 
على  ويق�سمها  واحد،  وعاء  يف  والنفقات  الدين  يجمع  الأوىل:  الطريقة 
بلغ  اإذا  الباقي  يزكي  ثم  الوزن،  من  يقابلها  ما  ويخ�سم  ال�سوق،  يف  الطن  �سعر 
ن�ساباً )خم�سة اأو�سق= 652.5 كغم)107(( بال�سعر في�سرب ب�سعر الزكاة يف الرثوة 

الزراعية، يف امل�سارف املن�سو�ض عليها.
يف  والنفقات  الدين  فيجمع  ميزانية،  للمحا�سيل  ي�سنع  الثانية:  الطريقة 
وعاء واحد، ويجمع اإيرادات املح�سول اإذا كان ن�ساباً، اأو املحا�سيل اإن تعددت 
من  الأول  يخ�سم  ثم  ال�سوق،  ب�سعر  يقيمها  اأو  بالنقد  ويبيعها  �سكل دخل،  على 
اإذا بلغت  الثاين، فيكون ال�سايف الذي يجب فيه الزكاة، ي�سرب �سايف النقود 
ن�ساباً ب�سعر الزكاة يف الرثوة الزراعية، ويخرج احلق الواجب نقًدا يف امل�سارف 

املن�سو�ض عليها.

قولن  فيها  القيمة  الزكاة  دفع  اأن  خال�سته   .130 فقرة  �ض298،  ج23،  الكويتية،  الفقهية  املو�سوعة   -106
يف مذاهب الفقهاء: الأول/ذهب اجلمهور )ال�سافعية، واملالكية على قول، واحلنابلة يف رواية وهي 
اإخراج  اأ�سحاب هذا القول نحو  القيم يف الزكاة، وا�ستثنى بع�ض  اإخراج  اأنه ل يجوز  اإىل  املذهب( 
بنت لبون عن بنت خما�ض. والثاين: ذهب احلنفية، وهو القول امل�سهور عند املالكية، والرواية الأخرى 
عند احلنابلة وقول الثوري اإىل اأن اإخراج القيمة جائز، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. لكن قال 
املالكية: يجوز، ويجزئ مع الكراهة، وهو القول الذي رجحه بع�سهم نظراً مل�سلحة الفقري، واأ�سهل على 
املزارعني يف حياتنا املعا�سرة، الذين ل يعرفون �سايف الدخل اإل بعد بيع املح�سول وجرد احل�ساب. 

وراجع: فقه الزكاة، ج1، �ض337 338.
اأبحاث يف  بالأوزان املعا�سرة، بحث يف كتاب  ال�سرعية  اخلطيب، حممود، معادلة الأوزان واملكاييل   -107
ق�سايا الزكاة املعا�سرة، الأ�سقر واآخرون، ط1)2008(، دار النفائ�ض، عمان، ج3، �ض 558 – 559. 

حيث اأن الو�سق ي�ساوي130.5 كغم.
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املطلب الثاين: خ�سم النفقات من عرو�س التجارة)108(: 
 التكاليف املرغوب خ�سمها يف عرو�ض التجاري ميكن ح�سرها بالآتي)109(: 

التجارية - 1 الدفع  واأوراق  العمال،  كاأجرة  احلاّلة،  الأجل  ق�سرية  اللتزامات 
احلالة، واأية قرو�ض ق�سرية الأجل مت دفعها خالل الدورة القت�سادية للمن�ساأة.

امل�سروفات امل�ستحقة للغري كالكهرباء واملاء، والنفقات اليومية، وم�ستحقات - 2
حل�ساب  والغري  للعمالء  املقدمة  والدفعات  كال�سرائب،  احلكومية؛  اجلهات 

التوريدات.
اأجور العمالة امل�ستخدمة يف العمل التجاري من موظفني وعمال نقل ورواتب - 3

ونحوه.
مع - 4 القنية،  عرو�ض  من  لأنها  لالأ�سول؛  الإهالك  خم�س�سات  تخ�سم  ل 

ظهورها يف امليزانية.
الديون املوؤثرة على احلق الواجب يف زكاة عرو�ض التجارة نوعان: الدين - 5

احلال: وهو ما ثبت يف الذمة، وي�ستحق الوفاء به يف احلال، مثل راأ�ض مال 
يدفع  منجماً  يكون  فقد  املوؤجل:  الدين  والآخر  ال�سرف.  وبدل  ال�سلم، 

يف تقومي املخزون ال�سلعي للتجار فاإنه يتبع الطريقة التالية: )= ميقاته الزماين( جرداً للموجودات من   -108
ال�سلع القابلة للتقومي، يف معار�سه وخمازنه وغريها، ويقومها بتحديد اأ�سعارها، فيعرف قيمة ما لديه من 
�سلع، ويدخل يف التقومي: الب�ساعة يف املخازن واملعار�ض والتي بيد التجار بر�سم البيع، اأو امل�ستوردة 
يف الطريق، اأو يف امل�سنع الب�ساعة قيد الت�سنيع اأو املواد اخلام املراد ت�سنيعها اأو التي �سنعت ومل تبع 
بعد، الب�ساعة امل�سرتاة على ال�سفة مدفوعة الثمن، احللي التي لدى التاجر املعدة للتجارة، اأو التي عند 
امراأة بق�سد الدخار، الأ�سهم عند التجارة، الأرا�سي والعقارات امل�سرتاة بنية التجارة، بدل اخللو اإن 
ح�سل يف عام التجارة، احليوانات امل�سرتاة بنية التجارة. وهناك اأموال ل تدخل يف التقومي ال�سلعي: 
الأ�سول الثابتة اأو عرو�ض القنية، احلقوق املعنوية كحق التاأليف وال�سم التجاري، وال�سهرة، الأثاث 
والأ�سياء التي لال�ستعمال دون البيع، مواد التعبئة اإن كانت تعطى مع ال�سلعة، املواد التي ت�ستهلك يف 

اإعداد ال�سلعة. 
�سحاتة، ح�سني، التطبيق املعا�سر للزكاة، )كيف حت�سب زكاة مالك(، دار اجلامعات للن�سر والتوزيع،   -109

ط2، )2004م(، �ض69.
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جمموع  من  الديون  هذه  تخ�سم  فهل  ال�ستثمارية،  كالديون  اأق�ساط،  على 
موجوداته؟. يف امل�ساألة قولن للفقهاء وهي على النحو الآتي: 

القول الأول: يرى جمهور الفقهاء من احلنفية واملالكية واحلنابلة وهو قول عند 
ال�سافعية وقول الظاهرية)110( اأن دين التجارة يخ�سم من قيمة عرو�ض التجارة وما 
اه، فلو كان عنده خم�سة اآلف، وعرو�ض  عنده من اأموال، فاإذا بلغ الباقي ن�ساباً زكَّ
اأربعة اآلف، وعليه ديون اأربعة اآلف، فعليه زكاة خم�سة اآلف، ويوؤيده ما رواه 
ما  فانظر  الزكاة  قال: ))اإذا حلت عليك  مهران:  بن  ميمون  ب�سنده عن  اأبو عبيد 
كان عندك من نقد اأو عر�ض للبيع، فقومه قيمة النقد، وما كان من دين يف مالءة 
فاح�سبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين، ثم زك ما بقي(()111(، واملق�سود 

طرح الدين من راأ�ض ماله املكون مما يف ال�سندوق وقيمة العرو�ض التجارية.
قيمة عرو�ض  الدين ل يخ�سم من  اأن  ال�سافعي يف قول  يرى  الثاين:  القول 

التجارة؛ لأنه مالك لن�ساب من املال)112(. 
ورجح حممد عثمان �سبري اأن دين التجارة يخ�سم من قيمة عرو�ض التجارة، 
وما معه من اأموال، لأن هذا الدين ياأخذ حكم عرو�ض التجارة، فيخ�سم من قيمة 
الزكاة يف  فتكون  الزكاة،  فيها  التقومي، ولأنه ميول عرو�ض جتب  العرو�ض عند 
�سايف املال اململوك، ماأخوذ من غني مردود يف فقري، حمقًقا مق�سد ال�سارع من 
اأياً  اإليه اأن عرو�ض التجارة  وجوبها يف عرو�ض التجارة)113(، ومما جتدر الإ�سارة 

ابن حزم، املحلى بالآثار، ج4، �ض220 221.//الباجي، املنتقى �سرح املوطاأ، دار الكتب العلمية،   -110
ج2،  ال�سرائع،  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع  �ض177.//الكا�ساين،  ج3،  )1420هـ=1999م(،  ط1، 
املغني،  قدامة،  الكبري، ج1، �ض481.//ابن  ال�سرح  الد�سوقي على  �ض48.//الد�سوقي، حا�سية 
الكتب  دار  املنهاج،  األفاظ  معاين  معرفة  اإىل  املحتاج  مغني  ال�سربيني،  �ض274.//اخلطيب  ج2، 

العلمية، ط1 )1994م(، ج2، �ض111.
اأبو عبيد القا�سم بن �سالم، الأموال، �ض582، الأثر رقم 1184.  -111

الرملي، نهاية املحتاج اإىل �سرح األفاظ املنهاج، دار الفكر، ط اأخرية، )1984(، ج3، �ض97.  -112
الأ�سقر، واآخرون، اأبحاث فقهية يف ق�سايا الزكاة املعا�سرة، ج1، �ض322.  -113
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كان نوع ال�سلع اأو الب�سائع املتخذة عرو�ساً جتارية تطبق عليها هذه القاعدة، حتى 
ولو كانت حيوانات للتجارة، فتخ�سم الديون والنفقات من راأ�ض املال، وي�سرتط 
يف منع الدين للزكاة �سروط)114(، وتاأخذ الزكاة من الباقي اإذا بلغ ن�ساباً؛ فوعاء 

عرو�ض التجارة يتمثل يف الآتي: 
املتداولة - 1 ناق�ساً اخل�سوم  العامل وهو عبارة عن الأ�سول  املال  �سايف راأ�ض 

يف نهاية العام.
الزكاة - 2 حت�سب  جمموعهما  ومن  النفقات)115(،  خ�سم  بعد  ال�سافية  الأرباح 

ب�سعر )%2.5()116(.

حممد عثمان �سبري، كتاب اأبحاث فقهية يف ق�سايا الزكاة املعا�سرة، ج1، �ض314. )وهذه ال�سروط   -114
باخت�سار هي: الأول: اأن يكون الدين ثابتاً يف ذمة املدين قبل وجوب الزكاة، الثاين: اأن يكون الدين 
م�ستغرقاً جلميع املال، باأن يكون للدين مطالب من جهة العباد، وا�سرتط اأحمد اأن يكون حاًل، اأن ل يكون 

عند املدين عرو�ض قنية غري حمتاج لها حاجة اأ�سلية.(.
البعلي، عبد احلميد، مفاهيم اأ�سا�سية يف البنوك الإ�سالمية، �سمن كتاب، مو�سوعة القت�ساد الإ�سالمي   -115

يف امل�سارف والنقود والأ�سواق املالية، جملد1، ط )2009م(، دار ال�سالم، �ض439.
الأ�سهم  زكاة  الزراعة،  )زكاة  الزكاة  بحث  )1423هـ=2003م(،  ال�سرير،  الأمني  ال�سديق  راجع:   -116
الثاين، �ض 191  املجلد  الدويل،  الإ�سالمي  الفقه  الدورة 13، جممع  الديون(،  زكاة  ال�سركات،  يف 
236. والأف�سل اتباع املعادلة املي�سرة التالية لزكاة عرو�ض التجارة = ))عرو�ض التجارة + النقود يف 
امل�سكوك  الديون   + القت�ساد(  بلغة  ال�سداد، جيدة  اجليدة )على مليء، مرجوة  الديون  ال�سندوق+ 
يف حت�سيلها اإذا حلت هذا العام )واأما اإذا مل حتل فال حت�سب من قائمة املركز املايل(+ الأوراق التجارة 
)احلالل( م�ستحقة الدفع يف ميزانية العام الزكوي + احل�سابات البنكية يف البنوك الإ�سالمية واأرباحها/
التي  التجارية )بقيمتها الإ�سمية( )مع الإثم يف اليداع(، )ناق�ض( )الديون  البنوك  اأو احل�سابات يف 
ترخي�ض وجمارك(×  نقل، كهرباء ماء، �سرائب حكومية، ر�سوم  العرو�ض، عمالة،  نفقات  للتجار + 

)2.5%(هـ اأو )2.576%م((.
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الإنتاجية  الثابتة  الأ�سول  امل�ستغالت؛  من  التكاليف  الثالث: خ�سم  املطلب 
والريع العقاري: 

الفرع الأول: حقيقة امل�ستغالت: 
امل�ستغالت: عرفها املوؤمتر الأول للزكاة املنعقد يف الكويت 1404/7/29هـ 
كل  من  ونحوها  والآلت  وال�سيارات  والعقارات  الإنتاجية  »امل�سانع  باأنها:)117( 
اإ�سكال فقولهم:  فيه  اأعيانه«، وهذا  للتجارة يف  لالإيجار ولي�ض معًدا  ما هو معد 
لي�ست معدة لالإيجار  امل�سانع  اأن  ما هو معلوم من  يتعار�ض مع  »معد لالإيجار« 

يف العادة. 
فت باأنها: الأموال التي ل جتب الزكاة يف عينها، ومل تتخذ للتجارة  كما عرِّ
عينها،  تاأجري  بوا�سطة  وك�سًبا  فائدة)118(  لأ�سحابها  فتغل  للنماء،  تتخذ  ولكنها 

كمكاتب التك�سي اأو و�سائل النقل، اأو بيع ما يح�سل من اإنتاجها)119(، كامل�سانع، 
للتجارة  اأو منقول غري معد  ثابت  اأ�سل من  وعرفها عبد اهلل بن مبارك: كل 
باأ�سله يدر دخاًل وتتجدد غلته، وتزول عينه بال�ستهالك التدريجي)120(. ومق�سدنا 
اإ�سالح عقاره واملحافظة على  العقار على  ينفقها �ساحب  التي  النفقات  هنا هو 
بقاء النتفاع مبنافعه ممكنة، وقد اختار بع�سهم يف خ�سم النفقات اأن الزكاة جتب 
يف �سايف الإيراد، اأي بعد رفع ما يقابل النفقات والتكاليف من اأجور و�سرائب 
ونفقات �سيانة ونحوها، وكذلك رفع ما يقابل الديون التي تثبت �سحتها، ورفع 
اأبحاث فقهية يف ق�سايا الزكاة املعا�سرة لالأ�سقر واآخرون، ج2، �ض 870، مطبوع كملحق، �ض867.//  -117

ال�سالو�ض، اأحمد، القت�ساد الإ�سالمي والق�سايا الفقهية املعا�سرة، ج2، �ض651.
اأي  الثابتة،  الأ�سول  ينتج عن  الذي  املال، وهو  ناء  نوع معني من  )الفائدة(، على  لفظ  املالكية  يطلق   -118

العرو�ض وال�سلع امل�سرتاة لالقتناء ل لالإجتار، )راجع: الأمني، الفوائد امل�سرفية والربا، �ض1، 2(.
بحث زكاة امل�ستغالت والعمارات وامل�سانع، الدورة الثانية، جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، جملد 1،   -119

�ض117.
 ،www.alukah.net  اآل �سيف، عبداهلل بن مبارك بن عبداهلل، زكاة امل�ستغالت، 1430هـ، من�سور على  -120

�ض99-98.
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اإليه عطاء ال�سالف ذكره وهو املرجح هناك، وهو الذي  قدر النفقة هو ما ذهب 
اأيده ورجحه ابن العربي)121(، هذا ومل يتطرق قرار املجمع يف ذات الدورة اإىل 

النفقات)122(.
الفرع الثاين: حكم خ�سم نفقات امل�ستغالت: 

بح�سب  املعا�سرين  بني  خالف  امل�ستغالت  اإيرادات  من  النفقات  رفع  ويف 
تخريج امل�ساألة: 

القول الأول: ُكيَِّفت الغلة على اأن حكمها حكم زكاة النقود بالن�سبة للفرد، 
وعليه فاإن الزكاة جتب يف املبلغ املتبقي يف ميقاته الزماين، فامل�ستغالت تزكى غلتها 
ب�سم ما يف ال�سندوق من نقدية وعرو�ض معدة للبيع وديون م�ستحقة للم�ستغل 
النفقات والديون )اأجور عمالة، م�سروفات كهرباء وماء و�سيانة  منه  خم�سوًما 
ونحوها و�سرائب حكومية( على امل�ستغل يف الدورة القت�سادية و�سوًل لل�سايف 

الذي يخرج احلق الواجب منه)123(.
القول الثاين: فرق اأ�سحاب هذا القول بني املنقول والثابت من امل�ستغالت، 
ففي املنقول توؤخذ الزكاة من راأ�ض املال مبقدار ربع الع�سر، والثابت توؤخذ الزكاة 
من غلته مبقدار الع�سر ون�سف الع�سر قيا�ساً على الزروع والثمار، وهو قيا�ض مع 
الفارق، وزادوا وجهة نظر يف طريقة ح�ساب الع�سر ون�سف الع�سر وخي خ�سم 
ن�سبة ال�ستهالك، فالع�سر اإن اأخذ من الجمايل، ون�سفه اإن اأخذ من ال�سايف بعد 
خ�سم ال�ستهالك، وزاد بع�سهم رفع قدر النفقة وهو مذهب عطاء وهو ما رجحه 

امل�ستغالت  زكاة  بحث  راجع:  والثمار،  الزروع  يف  التكاليف  خ�سم  عن  احلديث  عند  مف�ساًل  مر   -121
والعمارات وامل�سانع، الدورة الثانية، جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، جملد1، �ض138، وفقه الزكاة، 

ج1، �ض 484.
جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، الدورة الثانية، جملد 1، وقرار الدورة.  -122

الزحيلي، الفقه الإ�سالمي واأدلته، ج3، �ض293.  -123



د. حممود عبد الكرمي اأحمد اإر�سيد

245

ابن العربي يف �سرح �سنن الرتمذي)124(.
رجح حممد عثمان �سبري خ�سم الديون من الغلة، اإذا كان الدين ل�سراء اآلت 
اإذا ا�ستدان لزيادة الغلة وا�ستثمار املال فاإن  اأما  احلرفة التي يحتاجها يف معا�سه، 
ِقنَّة؛ لأنها  الدين ل يخ�سم من الغلة، واإنا يجعل يف مقابلة ما ميلكه من عرو�ض 

تباع عليه حال اإفال�سه)125(.
ال�سمكي،  كالتعدين  ال�سناعي،  الإنتاج  العقارية،  امل�ستغالت  اإىل  وي�ساف 
باأ�سكالها،  وال�سناعات  الزراعية،  للمنتجات  كالتعليب  الزراعية  وال�سناعة 
النفقات  خ�سم  بعد  الدخل  �سايف  من  الزكاة  فيها  جتب  فاإنه  باأنواعها؛  واملزارع 
عليها  ما  و�سائر  الأولية،  املواد  واأثمان  والنقل،  العمال،  كاأجرة  عنها،  والديون 
بت�سعرية  اإدارية وت�سويقية، وتكون الزكاة  من نفقات ت�سنيع من كهرباء ونفقات 
عرو�ض التجارة )2.5% هـ(، ويوؤيده ما رجحه قرار املوؤمتر الأول للزكاة، املنعقد 
بالكويت 1404هـ= 1984م، اأن الزكاة جتب يف �سايف الغلة بعد طرح التكاليف 

ب�سعر زكاة عرو�ض التجارة)126(.
الفرع الثالث: تكاليف الن�ساط ال�سناعي كنوع من امل�ستغالت: 

 نفقات القطاع ال�سناعي مرغوبة اخل�سم هي)127(: 
امل�ستحقة، - 1 الدفع  واأوراق  واملوردين،  كالدائنني،  للغري،  امل�ستحقة  الديون 

والدفعات امل�ستحقة خالل الدورة املحا�سبية )=احلول(.

ينظر: ابن العربي، عار�سة الأحوذي، 144/2.  -124
الأ�سقر، واآخرون، اأبحاث فقهية يف ق�سايا الزكاة املعا�سرة، ج1، �ض328.  -125

الزكاة  ق�سايا  يف  فقهية  اأبحاث  )2004م(،  الأ�سقر،  للزكاة؛  الأول  املوؤمتر  وفتاوى  تو�سيات  امللحق   -126
الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة  �ض870.//وموقع  ج1،  عمان،  النفائ�ض،  دار  ط3،  ج1،  املعا�سرة، 

http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=463 ،والدعوة والإر�ساد
�سحاتة، التطبيق املعا�سر للزكاة، )كيف حت�سب زكاة مالك(، �ض85.  -127
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مكافاأة - 2 وخم�س�ض  والرواتب،  لاللتزامات؛  املقابلة  املخ�س�سات  كذلك 
الدورة  امل�ستحقة خالل  الغرامات، وال�سرائب  التعوي�سات،  نهاية اخلدمة، 

املحا�سبية.
َلة، والأرباح املتحققة - 3 حنْ ل تخ�سم حقوق امللكية والحتياطات، والأرباح املرَّ

يف تلك الفرتة.
عليها  فيطبق  الذكر،  �سالف  احلكم  نف�ض  ال�سناعي  الن�ساط  تكاليف  وتاأخذ 

حكم اخل�سم من امل�ستغالت.
ومزارعها  والبحرية  الربية  احليوانية  الرثوة  تكاليف  خ�سم  الرابع:  املطلب 

ال�ستثمارية: 
الفرع الأول: التكاليف املرغوب خ�سمها يف الرثوة احليوانية: 

البيطرية،  والعالجات  باأنواعه،  العلف  نحو  احليوانية  الرثوة  يف  التكاليف 
اأن  اإما  احليوانية  والرثوة  وغريها،  وماء،  كهرباء  عمالة،  كثرية:  املزارع  ونفقات 
تكون معلوفة بالكامل؛ كمزارع البقر والغنم والإبل، اأو �سائمة تعلف يف الطوارئ 
اجلافة  الأعالف  لها  فتخزن  مو�سمياً،  العلف  فيكون  املطر،  اأو  اجلفاف  ب�سبب 
ال�سنة، واملالكية  اأ�سهر  اأكرث  �سابق، فتعلف يف  املزارعون من مو�سم  ينتجها  التي 
تزكى  حني  يف  ال�سائمة،  زكاة  فتزكى  واملعلوفة)128(،  ال�سائمة  بني  يفرقون  ل 
اأن:  املعلوفة عند جمهور الفقهاء زكاة عرو�ض التجارة، ويرى منذر قحف)129( 
هذه امل�ساألة )ال�سوم والعلف( مهما كان حلها الفقهي ما دامت م�ساألة خالفية بني 
الراأيان  ف�سيظل  الع�سر،  فقهاء  يحله  لن  اخلالف  فهذا  واملالكية،  الفقهاء  جمهور 
الفقهيان موجودين، مع تطبيق مبداأ عادل من�سجم مع التطبيق الواقعي، ففي بالد 

انظر الفرق بني قولهم وقول اجلمهور يف التطبيق رقم 2 يف امللحق.  -128
قحف، منذر، املواد العلمية لربنامج التدريب على تطبيق الزكاة يف املجتمع الإ�سالمي املعا�سرة، وقائع   -129

ندوة رقم 33، ط املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب، )1995م(، �ض234، 235، 267.
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تعتمد على ال�سوم كال�سودان يختارون راأي اجلمهور، ويف البالد التي فيها اخللط 
بني ال�سوم والعلف، فنفرق بني النوعني ولكن هل لنا اأن ن�سقط النفقات؟ 

وال�سوؤال املطروح يف هذا اجلزء هو: هل نفقات العلف تنق�ض ناء الأنعام 
اأن »يف �سدقة  ال�سريف  ال�سحية،  جاء يف احلديث  الرعاية  تزيده؟ وكذلك  اأم 
الغنم، يف �سائمتها، اإذا كانت اأربعني اإىل ع�سرين ومائة )40-120(، �ساة«)130(. 
واملعلوم اأن جمهور الفقهاء يفر�سون الزكاة على ال�سائمة دون املعلوفة، ويرون 
من  اإعفاوؤها  فوجب  قلياًل،  جتعله  اأنها  مبعنى  ناءها،  ت�ستغرق  العلف  نفقات  اأن 
يفر�سون  املالكية  لكن  النامية)131(.  الأموال  تفر�ض على  اإنا  الزكــاة  لأن  الزكاة، 
ا؛ فاإنها تزكى عندهم زكاة ال�سائمة)132(، ويرون اأن ذكر  الزكاة على املعلوفة اأي�سً
يف  الأنعام،  يف  الغالب  كون  الغالب،  خمرج  خرج  اإنا  احلديث  يف  ال�سائمة 
وم، هذا هو املتداول غالًبا بني العلماء، يف القدمي واحلديث،  اأر�ض احلجاز، ال�سَّ

و�سن�سرب مثلني تطبيقيني لتو�سيح الفرق)133(.

اختالف  من  بالرغم  درا�سة)134(-  فقد رجحت  البحرية  احليوانية  الرثوة  اأما 

البخاري، �سحيح البخاري، 24 كتاب الزكاة، 38باب زكاة الغنم، حديث رقم1454، مكتبة ال�سفا،   -130
ط1، )2003م(، ج1، �ض320.

ال�سنة يف  مرتني يف  تلد  التي  خا�سة  بالدنا  لل�ساأن يف  والأدوية  الأعالف  فاإن  �سحيح وجمرب؛  وهو   -131
املزارع، فاإن نفقاتها ت�ستهلك الكثري من اإنتاجها، ولكن املفهوم من اأقوال الفقهاء اأنه ل جتب فيها زكاة 
ال�سائمة، ولكن فيها معنى امل�ستغالت فتجب الزكاة يف نائها بعد خ�سم النفقات بن�سبة 2.576% م، 
اأن راأ�ض ال�ساأن ينتج يف  اأجريت درا�سة على مئة راأ�ض لدى بيطري فوجدت من خالل ت�سجيله  ولقد 
ال�سنة 110 ديناراً اأردنياً بعد خ�سم التكاليف يف ال�سنة، اإذا ولدت يف ال�سنة مرتني ويف كل بطن تواأم، 

وكان الذكور 75% من املواليد.
البابي  م�سطفى  ط  َماِلك،  الإَماِم  فقِه  يِف  املَ�َساِلِك  �سَرِف  اأَ اإىَل  اِلك  ال�سَّ �َساُد  اإرنْ املالكي،  الدين  �سهاب   -132
احللبي واأولده، ط3، د، ت، ج1، �ض35.//ابن جزيء، القوانني الفقهية، دار الكتب العلمية، ط2 
)2006م(، �ض82.//النفراوي، الفواكه الدواين على ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين، دار الفكر، د. 

ط، )1995م(، ج1، �ض341.
نوذج رقم )3، 4( من امللحق.  -133

اإر�سيد، حممود، زكاة الرثوة احليوانية البحرية والربية املعدة لالإنتاج، املجلة الأردنية يف الدرا�سات   -134
الإ�سالمية، جامعة اآل البيت، الأردن، املجلد )9(، العدد )3( 2013م.
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بوجوب  واحلنابلة   العزيز عبد  بن  عمر  قول  زكاتها-،  يف  القدامى  الفقهاء 
بعد خ�سم  الأموال عامة،  الوجوب يف  فيها �سروط  توافرت  اإذا  زكاتها، فتزكى 
ال�سنة  على  ح�سبنا  فاإذا  )2،5%هـ(،  بن�سبة  الإيرادات(  �سايف  )على  التكاليف 

امليالدية �سربنا الناجت )2،576%م(، فيظهر احلق الواجب اإخراجه.
الفرع الثاين: خ�سم التكاليف من الرثوة احليوانية ال�سائمة: 

اأ�سار الفقهاء يف مذاهبهم اإىل نفقات احليوان، واأن املوؤنة لها تاأثري يف احلق 
الواجب وميكن الوقوف على مذهبني للفقهاء: 

ل  املوؤنة  اأن  واحلنابلة،  وال�سافعية  احلنفية  من  الفقهاء  جمهور  يرى  الأول: 
حتت�سب ول ترفع من احلق الواجب يف احليوان؛ لأنها ل تزيد النماء يف احليوان؛ 
ِحنَي  اإىَل  َها  َعَلينْ ِقيَاُم  َوالنْ يَُها،  َوَرعنْ ُظَها  َوِحفنْ َا�ِسيَِة  املنْ ))َوُموؤنْنَُة  قدامة:  ابن  قال  لذا 
نَّه ب�سبب اخللطة تخف املوؤنة  َربَِّها(()135(، وقال ال�سرخ�سي: ))ِلأَ َراِج، َعَلى  إِخنْ النْ
يف  وجبت  ولهذا  الزكاة  وجوب  يف  تاأثري  املوؤنة  وخلفة  منهما  واحد  كل  على 
ال�سائمة دون املعلوفة)136((()137(، ويقول: ))فاإنه ب�سبب ال�سوم تخف املوؤنة على 
�ساحبها وبه ي�سري املال مال الزكاة(( )138(، وقال �ساحب البحر الرائق: ))قوله: 
ول يف العلوفة والعوامل للحديث »لي�ض يف احلوامل والعوامل والعلوفة �سدقة« 
ولأن ال�سبب هو املال النامي، ودليله الإ�سامة اأو الإعداد للتجارة ومل يوجد اأو 
لأن يف العلوفة ترتاكم املوؤنة فينعدم النماء معنى، واملراد بنفي الزكاة عن العلوفة 
زكاة ال�سائمة؛ لأنها لو كانت للتجارة وجبت فيها زكاة التجارة(()139(. ومثله كما 

ابن قدامة، املغني، ج2، �ض 305.   -135
يف الن�ض: العلوفة ولعله خطاأ يف الطباعة، املعلوفة هو ال�سواب.  -136

ال�سرخ�سي، حممد بن اأحمد )ت: 483هـ(، املب�سوط، دار املعرفة، د. ط، ط )1993م(، ج2، �ض154.   -137
ِبيِّ مع تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق  لنْ ، حا�سية ال�سِّ ِبيُّ لنْ ال�سرخ�سي، املب�سوط، ج2، �ض189.//ال�سِّ  -138
املطبعة الكربى الأمريية، بولق، القاهرة، )ط: اأوىل، )1313هـ(، )ثم �سورتها دار الكتاب الإ�سالمي 

ط2(، ج1، �ض265، ومثله �ض268.
ابن جنيم، البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، ج2، �ض234.  -139
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قال الأن�ساري ال�سافعي: ))واملعنى يف ذلك كرثة املوؤنة وخفتها كما يف ال�سائمة 
واملعلوفة بالنظر اإىل الوجوب وعدمه(( )140(. 

القول الثاين: للمالكية الذين يرون اأن نفقات العلف تزيد ناء الأنعام، ول 
تنق�سه، قال يف الذخرية: »العلف ي�ساعف اجل�سـد، والعمل ي�ساعف املنافع »)141( 

قلت وهو �سحيح.
امل�سكلة يف حجة املالكية اأن الزروع والثمار يوؤخذ فيها الع�سر اإذا كانت بعلية 
)بدون نفقات ري(، ون�سف الع�سر اإذا كانت م�سقية، وهذا يعني اأن للنفقة اأثًرا 
يف تقليل النـماء، ومن ثم يف مقدار الواجب )معدل الزكاة(، وهذا عند املالكية 

واجلمهور.
هذا وقد طرح رفيق امل�سري عدًدا من الأ�سئلة ذات �سلة: هل ميكن اأن يكون 
لنفقات العلف تاأثري اإيجابي يف ناء الأنعام، واأن يكون لنفقات ال�سقي تاأثري �سلبي 
يف ناء الزروع والثمار؟ قلت: نفقات العلف لها تاأثري اإيجابي يف ناء احليوان اأو 
يقبلوا  بال�سقي ومل  املالكية  قبل  فلماذا  الإنتاجية، وعليه  زيادة  فقل يف  �سئت  اإن 
بالعلف؟ ملاذا قبلوا بانخفا�ض الزكاة يف الزروع، لقاء نفقات ال�سقي )من الع�سر 
اإىل ن�سفه(، ومل يقبلوا بانخفا�ض الزكاة )اإىل ال�سفر( يف املوا�سي، لقاء نفقات 
العلف؟ يالحظ هنا اأن معدل الزكاة يف الزروع 10%، يف حني اأن معدل الزكاة 
يف الأنعام 2 2.5 %هـ يف املتو�سط، فكان يف املعدل الأول �سعة للهبوط من %10 
فما  اأ�ساًل.  الن�سبي  لنخفا�سه  ال�سفر،  اإىل  فقد هبط  الثاين  املعدل  اأما   ،%5 اإىل 
الفرق هنا بني نفقات العلف ونفقات ال�سقي؟. ويالحظ اأن ال�سارع قد راعى اأمر 
النفقات يف الزكاة من خالل املعدل، فاإذا مل تكن هناك نفقة كان املعدل مرتفًعا، 

الأن�ساري، الغرر البهية يف �سرح البهجة الوردية، د. ط، د. ت، املطبعة اليمنية، ج2، �ض145.  -140
القرايف، الذخرية، حتقيق حممد حجي، ط )1994م(، دار الغرب،  اإدري�ض  اأحمد بن  الدين  �سهاب   -141

بريوت، ج3، �ض97.
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واإذا كـانت هناك نفقة انخف�ض املعدل، اإذا اأخذنا مبذهب املالكية يف زكاة ال�سائمة 
واملعلوفة مًعا، فاإنه ل بد من تنـزيل نفقات العلف والرعاية ال�سحية والعمالة عليها 
)ما يعادلها من الروؤو�ض( من وعاء الزكاة، حتى يتحقق العدل بني اأرباب ال�سائمة 

واأرباب املعلوفة)142(. 
وحتليله اقت�سادياً، اإذا كانت احلكمة يف ا�سرتاط ال�سوم: اأن الزكاة اإنا جتب 
فيما ي�سهل على النفو�ض اإخراجه، وهو العفو، كما ذكر يف القراآن، فَقلتنْ موؤنته 
فيها  الزكاة  فتجب  املعلوفة،  يف  يتحقق  ول  ال�سائمة،  يف  ويتحقق  ناوؤه،  وكرُث 
اأ�سوة بزكاة امل�ستغالت يف حياتنا املعا�سرة؛ فاإن النفقات التي ندفعها على الرثوة 
احليوانية ال�سائمة يف حياتنا املعا�سرة كثرية، وهي ل ترعى اأكرث العام يف املراعي، 
فال ترعى اإل يف مو�سم الرعي، فكرثت تكاليفها، فلما تغري مناط احلكم فيجب اأن 
عرو�ض  زكاة  �سافيها  فيزكى  املال،  اأ�سل  من  النفقات  تنزيل  وهو  احلكم،  يتغري 
التجارة، األي�ست الزكاة على الأغنياء؟ فكيف يتحقق الغنى و�ساحب الغنم يدفع 
علفها من ماله اخلا�ض؟ فاإذا جاء امليقات الزماين لزكاته اأح�ساها �سغريها وكبريها 
بقيمتها ال�سوقية ثم يخ�سم تكاليفها من اإنتاجها، ويخرج زكاتها منها، واأرى اأن ذلك 
ي�سري مع مقا�سد الت�سريع من وجوب الزكاة على الأغنياء، نظراً لتغري مناط حكم 
التي فيها الأنعام  البالد  نفقاتها كما احلال يف  املوؤنة، فال يخ�سم منه  ال�سوم قليل 
ومق�سوده  الذكر،  �سالف  عطاء  مذهب  ويوؤيده  مثاًل،  كال�سودان  بالكلية  �سائمة 

خ�سم تكاليف الرثوة احليوانية والديون وزكاة الباقي اإن بلغ ن�ساباً نقدياً.
والبحرية  الربية  احليوانات  مزارع  من  التكاليف  خ�سم  الثالث:  الفرع 

)اأحوا�ض ال�سمك(: 
ح�سابات،  دفرت  لها  يجعل  اأن  �ساحبها  فعلى  الأنعام،  من  كانت  اإن  املزرعة 
مو�سوعة  ؟  تزيده  اأم  الأنعام  ناء  تنق�ض  العلف  نفقات  هل  الأنعام  زكاة  مقال:  امل�سري  يون�ض  رفيق   -142

http://iefpedia.com/arab :القت�ساد والتمويل الإ�سالمي، من�سور يف
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التكاليف يف  بخ�سم  يقوم  فاإنه  فعل،  فاإن  نفقاته،  من  واأرباحه  ماله  راأ�ض  ليعرف 
تداُن ل�سالح املزرعة؛  املزارع ويزكي الباقي اإذا بقي لديه ن�ساباً، فالدين الذي يُ�سنْ
فاإنه ي�سقطها من ح�ساب الأرباح واخل�سائر، فيظهر �سايف الدخل، ويوؤيده مذهب 
عطاء فيما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: حرث لرجل دينه اأكرث 
من ماله، )يح�سد()143( اأيوؤدي حقه يوم يح�سد، قال: »ما اأرى على رجل دينه اأكرث 
اأن يوؤدي حقه يوم ح�ساده«)144(.  اأ�سل، ول  من ماله من �سدقة، يف ما�سية ول 
وكذا نفقات مزارع ال�سمك من التجهيز والأعالف والعالج والرعاية والعمالة 

وغريها)145(.
هي:  خ�سمها  واملرغوب  وكثرية،  متعددة  املزارع  يف  الإنتاج  فنفقات   
وماء  للحم،  التي  عن  تختلف  للحليب  فالتي  متعددة  اأ�سبحت  التي  الأعالف 
نفقات  بيطرية واأدوية وعالجات، وتدفئة ونقل، وهناك  وكهرباء وعمالة ورعاية 
اأخرى ل تخ�سم )عرو�ض الِقنَّية(، فنفقات جتهيز املزرعة، ويف مزارع الدواجن 
الِقنَّية فال تخ�سم،  ي�سبه عرو�ض  الكثري، مما  اأقفا�ض، ومعالف وم�سارب وخالفه 
بعد  ال�سنوية،  الإيرادات  املزرعة و�سايف  مال  راأ�ض  النفقات من  فتخ�سم  وعليه 

خ�سم التكاليف، ويزكى ب�سعر زكاة عرو�ض التجارة.
والرواتب  احلرة  واملهن  العمل  ك�سب  من  التكاليف  خ�سم  اخلام�س:  املطلب 

والأجور: 
اأو عوائد مهنة حرة؛  اأو �سنوي،  كل ك�سب ب�سبب العمل من راتب �سهري 
وجود كلمة يح�سد هنا ل معنى لها لعله خطاأ يف نقل الأثر. ولذلك ا�ستعمل ابن اأبي �سيبة يح�سده بدل   -143
الأحاديث والآثار، حتقيق: كمال  امل�سنف يف  �سيبة،  اأبي  ابن  الأثر رقم 10567، راجع:  انظر  ح�سده 

يو�سف احلوت، مكتبة الر�سد، الريا�ض، ط: اأوىل، )1409(، ج2، �ض415.
عبد الرزاق، امل�سنف، ج4، �ض94، الأثر رقم 7089.، قال حبيب الأعظمي نقله ابن حزم فاأجحف يف   -144

النقل: ابن حزم، املحلى بالآثار، ج4، �ض220 ـ221.
اإر�سيد، زكاة الرثوة احليوانية البحرية والربية املعدة لالإنتاج، املجلة الأردنية يف الدرا�سات الإ�سالمية،   -145

املجلد )9(، العدد )3( 1435هـ/2013م.
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فاأخذ  اآخر  اأو عمل عند  الأعمال وامل�ساح والطبيب ونحوهم،  كاملهند�ض ورجل 
اأجرة اأو ن�سبة من الأرباح، اأو ن�سبة من ناجت املح�سول، فبلغ ن�ساباً، فهوؤلء جتب 
العمل،  الرواتب وك�سب  املعا�سرين زكاة،  الفقهاء  بع�ض  زكاة ك�سبهم، واختار 
كما رجح اأن توؤخذ الزكاة من ال�سايف. ومما ميكن ال�ستدلل به على زكاة �سايف 
الدخل من الراتب اأو ك�سب العمل اأو املهن احلرة، ما رواه عبد الرزاق يف امل�سنف 
عن ابن جريج قال: �سمعت عبد اهلل بن عبيد بن عمري يخربنا ونحن مع عطاء اأن 
اإذا خرج العطاء يخطب فيقول: من كان عليه دين فليق�سه ثم ليزك  عثمان كان 
ماله، فقال يل عطاء عند ذلك: لعمري ما يف مال الرجل وهو عليه دين �سدقة فيه، 
قال عطاء: فاإذا زكوا عطاء الرجل بعد دينه فلم يظلم �سيد العطاء(()146(، فاأنت ترى 
اأن مذهب عطاء الأخذ براأي عثمان  يف خ�سم النفقات والديون من الراتب، 

اأو اأجور العمل، وتزكية الباقي اإذا حتققت �سروطه، فيزكيه ب�سعر الزكاة)147(.
اخل�متة وفيه� اأهم النت�ئج

اأوًل: اإن خ�سم النفقات والديون من الأموال الزكوية م�سروع، وقال به كبار 
التابعني وعلى راأ�سهم عطاء بن اأبي رباح وميمون بن مهران وغريهم. 

ثانيًا: اإن اخل�سم من الأموال الزكوية يعني: ا�ستقطاع النفقات )الت�سغيلية، 
من  البحث  هذا  وا�ستثنى  الزكوية،  الأموال  من  احلالة  والديون  وال�سخ�سية(، 
بها،  عالقة  له  وما  ال�سقي  نفقات  اأمران:  الزراعية  احلا�سالت  زكاة  يف  اخل�سم 
احلق  فاأنزل  لحظها  ال�سارع  فالأن  الأوىل  اأما  تخ�سم،  ل  فاإنها  الِقنيَّة،  وعرو�ض 
الواجب من الع�سر اإىل ن�سف الع�سر، واأما الثانية؛ فالأن الزكاة جتب يف الفا�سل 

عن احلاجات الأ�سلية.
عبد الرزاق، امل�سنف، ج4، �ض94، الأثر رقم 7087.  -146

املعا�سرة،  الزكاة  ق�سايا  يف  فقهية  اأبحاث  واآخرون،  517.//الأ�سقر،  �ض  ج1،  الزكاة،  فقه  ينظر:   -147
قرارت املوؤمتر الأول للزكاة، ج2، �ض871. وهذا عند ح�ساب ال�سنة هجرية؛ فاإن ح�سبت على ال�سنة 

امليالدية ت�سرب، )2.576%(م.
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ثالثًا: ق�سم املعا�سرون من القت�ساديني النفقات اإىل؛ ثابتة، ومتغرية، وعرب 
الفقهاء عن الأوىل )الثابتة( بعرو�ض الِقنيَّة وهذه قلنا باأنها ل تخ�سم، اأما التكاليف 
املتغرية والتي يُعرب عنها ب )النفقات الت�سغيلية(، فاإنها تخ�سم اإن تعلقت بالدورة 

القت�سادية ذاتها.
رابًعا: مت ترجيح قول عطاء بن اأبي رباح واأبو بكر بن العربي وميمون وغريهم؛ 
الت�سغيلية والنفقات  باأنواعها  التكاليف  املعا�سرين من خ�سم  ما عليه غالب  وهو 
ال�سخ�سية والديون احلالة، واأما نفقات ال�سقي وعرو�ض الِقنيَّة والديون املوؤجلة 
على اأق�ساط، فاإنها ل تخ�سم، �سواء اأنفق على م�سروعه من ماله اخلا�ض اأم ا�ستدان 

لالإنفاق. وقد مت بيان طريقة اخل�سم ويتبع اإحدى الطريقتني التاليتني: 
• احلالة الأوىل: حت�سب الزكاة بعد بيع الإنتاج واإجراء احل�سابات وبيان �سايف 	

الدخل ثم اإخراج احلق الواجب اإن كان ن�ساباً ب�سعره، وهذه الطريقة ل تقبل 
الديوان ومن  الثقة بني هيئة  اإىل  للزكاة؛ لأنها حتتاج  يف ظل وجود ديوان 

وجبت عليهم الزكاة، مع مراقبتهم هلل تعاىل، ويف غريه ذلك ل ت�سلح. 
• يقابلها 	 ما  واإ�سقاط  الإنتاج  بيع  ب�سعر  مبقارنتها  النفقات  حتويل  الثانية:  احلالة 

هيئة  من  قبول  اإىل  حتتاج  وهذه  ب�سعره،  زكاته  اأخرج  ن�ساباً  بقي  فاإن  منه، 
الديوان وفتوى من جممع فقهي تابع له لت�سبح جزءاً من �سوابط عمله، اأو 

اإ�سقاط ثلث اأو ربع املوجودات قيا�ساً على اخلر�ض.
خام�سًا: �سرورة م�سك دفاتر ح�سابات لكل ا�ستثمار اأو مزرعة اأو جتارة اأو 
�سواء  ال�سرعية،   الإنتاجية  الدورة  اأو  احلول  نهاية  يف  ملعرفة  زكاته  جتب  �سناعة 

اأكانت عليه زكاة اأم ل.
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�ساد�سًا: اأظهرت هذه الدرا�سة اأن امل�ساريع العقارية اأو الأموال ال�ستثمارية، 
اأو امل�ستغالت، اأو ك�سوب العمل واملهن احلرة والرواتب والأجور، يزكى �سايف 
الإيراد منها واأن النفقات الت�سغيلية وال�سخ�سية والديون ال�ستثمارية احلالة كلها 

تطرح من الوعاء، فاإذا بلغ الباقي ن�ساباً يزكى ب�سعر زكاة ماله. 
�سابعًا: قام الباحث باإجراء تطبيقات ح�سابية واقعية على مزارع قائمة لتمثيل 
احلق  اإخراج  عند  بها  يُ�سرت�سد  كي  ال�سابقة،  املباحث  يف  طرحتها  التي  امل�سائل 

الواجب من املال.
واإن  وحده  اهلل  فمن  اأح�سنت  فاإن  العاملني؛  رب  هلل  احلمد  اأن  دعوانا  واآخر 

ق�سرت فمن �سعفي.
ملحق: تطبيق�ت ح�س�بية تو�سح طريقة خ�سم التك�ليف

بال�سعر  ال�سايف  وتزكية  التكاليف  خ�سم  طريقة  لبيان  تطبيقية  ناذج  نورد 
املفرو�ض يف املال.

منوذج رقم )1( الرثوة الزراعية
• باعتبار احل�ساد وكون املزرعة ت�سقى مباء ال�سماء والن�ساب 800 دينار: 	
• بالنقد، 	 ويقوم  املو�سم  بداية  من  �سيء  كل  كتب  مبيزانية  يعمل  »مزارع 

قمح،  3 طن  ِب:  اأنه رزق  فوجد  احل�ساد  مو�سم  نهاية  لديه يف  ما  فاأح�سى 
1طن،  فول  دينار،   500 الطن  �سعر  حم�ض،  طن   5 دينار،   175 الطن  �سعر 
عليها  اأنفق  دينار،  الطن450  �سعر  ون�سف،  طن  �سم�سم  دينار،   350 �سعره 
من ماله ال�سخ�سي نفقات �سماد، حراثة، بذور، وغريها 750 دينار، ونفقات 
�سخ�سية بقيمة 500 دينار«، و 800 �سندوق خ�سار ن�سفها �سقي مباء ال�سماء 
والن�سف الآخر بالتكلفة، وقد كلفت 250 دينار، « فما احلق الواجب �سابقاً؟.
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• اإذا ح�سبنا احلق الواجب بالقيمة يكون احلق الواجب على النحو التايل: 	
املوجودات )3طن قمح× 175=525 + 5 طن حم�ض×500= 2500 + 1 طن 
فول× 350 = 350+ 1.5طن �سم�سم ×450= 675 == 4050 دينار( اخل�سوم = 
)750+ 500= 1250( �سايف املوجودات= 2800 دينار اإذاً فاحلق الواجب عليه 
= 280 دينا يف النقود. 800 �سندوق خ�سار× ¾ = 60 �سندوق وله اأن يخرجها 

بالقيمة وكلفة املاء ل حت�سب.
• ونفقاته 	 مزرعته  على  لالإنفاق  ا�ستدان  الزراعية  الرثوة   )2( رقم  نوذج 

ال�سخ�سية: 
كليجزئياخل�سومكليجزئياملوجودات/ال�سول

4000اأجرة الأر�ض12000ناجت بيوت البال�ستيك

نفقات البيوت 4000حم�ض 20×200
4200البال�ستيكية ذ م

1500نفقات احلم�ض ذ م8000اخليار

1200دين بنك 

420015100نفقات �سخ�سية24.000

احلق 8900 �سايف الدخل دينار   445  =%5×
الواجب عليه

و 2500 دينار الدين ال�سابق ل يخ�سم من املوجودات. ومبا اأنه اأ�سبح بعد دفع الزكاة مالًكا 
فاإنه يدفعه من ماله.

»مزارع يعمل مبيزانية كتب كل �سيء من بداية املو�سم ويقوم بالنقد، فاأح�سى 
ما لديه يف نهاية مو�سم احل�ساد فوجد التايل: �سمن الأر�ض الزراعية )20 دينار 
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للدومن 200دومن)148(( )4000(، زرعها بال�سقي مو�سم بندورة )16 بيت بال�ستيك( 
رزق بعد اأن باع املح�سول ِب: 12.000، اأنفق عليها بال�ستدانة من �سديق عمالة 
ونحل وتقاوى؛ 4200 دينار، كما زرع 40 دومن بال�سقي حم�ض وبعد الديا�ض تبني 
له اأنها اأنتجت 20 طن باع الطن 200 دينار، واأنفق عليها بال�ستدانة من �سديق اآخر 
باخليار  الأخري  اجلزء  زرع  وغريه،  ح�سرية  ومبيدات  وح�ساد  بذار  دينار   1500
بدون  الزراعي  للبنك  دين  من  عليه  اأنفق  دينار،  باعه ب 8000  فاأنتج حم�سول 
دينار   4200 ال�سخ�سية  نفقاته  وغريها،  عمالة  وقطاف  تقاوى  دينار   1200 فوائد 

طول ال�سنة، عليه دين �سابق ب 2500 دينار. فما احلق الواجب عليه.
نوذج تطبيقي رقم )3(، تطبيقات ح�سابية تو�سح كيفية اإخراج احلق الواجب 

يف الرثوة احليوانية اأغنام)149(.
م�سروع اأغنام ع�ساف 100 راأ�س، والكلفة بالدولر

اأوًل: املن�ساآت الثابتة
الكلفة الإجماليةالوحدة × الثمنالبيان

12000 $3 م2 ×100×40$حظائر م�سقوفة
9600$240 م2 × 40$حظائر مواليد

5500$100 م2 ×55$خمزن اأعالف مركزة
5600$200 م2 ×28$خمزن اأعالف جافة

32700$املجموع
دومن وحدة قيا�ض مل�ساحة الأر�ض، ا�ستعملت يف الدولة العثمانية لأول مرة وبقيت على هذا احلال حتى   -148
يومنا هذا. ت�ستعمل يف بلدنا ال�سامية(: الدومن يعادل 1000 مرت مربع، مهم للتذكري اأن الدومن كان يعادل 
919.3 مرت مربع قبل اأنهيار الدولة العثمانية، وبعد انهيارها يف النتداب الربيطاين قرر تغيري الدومن اإىل 

.https://ar.wikipedia.org/wik .1000 مرت مربع بدل من املقا�ض الأخري
ندر�ض التطبيق العملي لزكاة املزارع باأنواعها، مقدمني لل�سروط ثم املثال التطبيقي معتمدين على »طريقة �سايف الأموال   -149
امل�ستثمرة«* يطبق عليها زكاة عرو�ض التجارة من حيث ال�سعر2.5%هـ/2.576%م، والن�ساب 85 جرام، واحلول. 
* يزكى �سايف )الأ�سول ال�ستثمارية(، و�سايف الإيرادات ال�سنوية بعد خ�سم التكاليف، �سريطة توافر ال�سروط العامة 

للزكاة، ومثلها مزارع الأرانب.
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ثانياً: الأدوات )املياكن(
1400 $100×14$معالف وم�سارب
660 $1×660 $ماكنة جز �سوف

600 $1×600 $مولد كهرباء
550 $1×550 $ماكنة حالبة ولوازمها

3210 $املجموع
34500 $100× 345 $ثالثاً: ثمن اأغنام

 2070 $6×345$مات خالل العام 6 روؤو�ض
32430 $�سايف املجموع

رابعاً: م�سروفات جارية
26000 $100 راأ�ض × 260 $اأعالف مركزة وجافة

1200 $100 راأ�ض × 12 $مياه وكهرباء
1500 $100 راأ�ض × 15 $عالجات بيطرية

حمروقات ل�سيارات واملولد 
800 $واجلرار

12600 $3 × 350 $×12اأجرة عمال 3
42100 $املجموع

خام�ساً: الإنتاج

100× 1، 65= 165 × اخلراف الذكور
$247$ 45210

6750 $30 تقريباً × 225 $ اخلراف الإناث

100 ×300 لرت= 30000× حليب
$5 ،1$ 30000

مهمل�سوف
850 دولر100 × 8.5زبل



د. حممود عبد الكرمي اأحمد اإر�سيد

258

اأثر التكاليف يف زكاة الرثوات

ثمن الأغنام + الإنتاج 
108490 $املجموع

35910$- )املن�ساآت+ الأدوات(جمموع تكاليف الإن�ساء

جمموع تكاليف الإنتاج × اهتالك امل�سروع الثابتة
%10$7041 =%10× $ 70410

ح�سة هذا العام من التكاليف هو 15% من جمموع تكاليف 
الإنتاج )امل�سروفات اجلارية( + اهتالك راأ�ض املال+ 

)املن�سات+الأدوات(=

 ×$85051=7041+42100
$12757 =%15

�سايف الناجت )قيمة الناجت 
108490 12757$ = 95733$)التكاليف =

احلق الواجب )الناجت × 2، 
)%5$ 2393

احلق الواجب بال�سنة امليالدية)الناجت × 2، 576%( 2466 $÷ �سعر الو�سطي للغنم 266= اأكرث 
من 9 روؤو�ض

تطبيق على قول الإمام مالك
والتفريق بينه وبني القول الراجح يف زكاة الغنم: 

كال�سائمة،  املعلوفة  جعل  الذي  مالك  الإمام  براأي  امل�سدق  اأخذ  حال  يف 
اأن  املا�سية(، وافرت�سنا  املنفقة على  الدين )التكاليف  �ساأن خ�سم  بقوله يف  وقال 
لالأغنام  الو�سطي  ال�سعر  على  مق�سومة   $757  ،12 ت�ساوي=  العام  هذا  تكاليف 
الأمهات واملواليد كما مر يف اجلدول= 345 $+247$÷2= ال�سعر الو�سطي 266 
$( في�ساوي 48 راأ�ض غنم، وعليه فاإن 100 راأ�ض+195 مواليد 6 موت=289 راأ�ض 
– 48 راأ�ض التكاليف = 241 راأ�ض، ، فيها بح�سب اجلداول ثالثة �سياه م�سروبة 
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ب�سعر  �سربناها  لو  وحتى   ،  ،$  798=266×3 القيمة=  دفع  لو  الو�سطي  بال�سعر 
الأمهات 3× 345$= 1035$، وباملقارنة مع الراأي املرجح فاإن الأول اأنفع للفقراء 

.)$ 2393( :من جعلها كال�سائمة فهو اأكرث من ثالثة اأ�سعاف قول مالك
 نوذج)4( درا�سة جدوى اقت�سادية مل�سروع اأبقار حلوب )هولندي( 100 

راأ�ض. 
اأوًل: املن�ساآت الثابتة

الكلفة الإجماليةالوحدة × الثمنالبيان

48750 $750 م2 ×65 $حظائر م�سقوفة
22000 $500 م2 × 40$حظائر عجول وعجالت

30000 $750 م2 ×40 $حظرية مك�سوفة
19200 $300 م2 ×65$خمزن اأعالف مركزة

24000$800م2 ×30 $مظلة اأعالف خ�سنة
176950$املجموع

ثانياً: الأدوات )املياكن(
م�سارب اأحوا�ض بال�ستيكية مع عوامات 

3000 $40×75$عدد 40× 75 $

750 $1×750 $ثالجة مربد حليب
850 $1×850 $مولد كهرباء

30.000 $1×30000 $�سهريج نقل حليب1 ب�سعة 2500 لرت
2010.000 حالبةاأخرى حالبات

44.600 $املجموع
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200.000 $100× 2000$ثالثاً: ثمن الأبقار

رابعاً: م�سروفات جارية
 10800 $27 طن × 400 $اأعالف مركزة وجافة

8750 $35 طن× 250 $ اأعالف خ�سنة 
500 $مياه وكهرباء

1500 $عالجات بيطرية
800 $حمروقات ل�سيارات واملولد واجلرار

21.000 $5 × 350 $×12اأجرة عمال 5
43.350 $املجموعخام�ساً: الإنتاج

75×500 كغم × 4$× = اأو العجول بفر�ض اأن 75 % عجول
=75× 2000$ 150.000 =

25×300 كغم × 3.50× =العجالت 25
اأو 1050×25=

26250 =

22 لرت × 100 ×300 يوم× حليب 
990.000 $1.5$ ال�سعر $

 دولرمهمل زبل
1.166.250 $املجموع

جمموع تكاليف الإن�ساء + الأدوات+ 
امل�سروفات.

 +$ 176.950
43350+44600$ 264.900

جمموع تكاليف الإنتاج × اهتالك امل�سروع الثابتة: 
%10$26490 

 291390 $جمموع تكاليف الإنتاج )امل�سروفات اجلارية( + اهتالك راأ�ض املال



د. حممود عبد الكرمي اأحمد اإر�سيد

261

 874.860 $�سايف الناجت )قيمة الناجت )التكاليف املتغرية + الهتالك( =
1.074.860راأ�ض مال امل�سروع + �سايف الناجت
26.871 $احلق الواجب )الناجت × 2، %5(

تطبيق قول الإمام مالك يف زكاة البقر: 
يف حال اأخذ امل�سدق براأي الإمام مالك الذي جعل املعلوفة كال�سائمة، وقال 
بقوله يف �ساأن خ�سم الدين)التكاليف املنفقة على البقر(، واأخذنا مبذهب القائلني 
البقر،  من  راأ�ض   200 فلدينا  منه،  الواجب  احلق  واإخراج  بالنقد  التقومي  بجواز 
فقلنا باأن التكاليف = 874.860 $ مق�سومة على ال�سعر الو�سطي لالأبقار الأمهات 
 )51( تقريباً  ت�ساوي  التكاليف  فاإن   $1683=3÷1050+200+$2000( واملواليد 
وتبيع×  م�سنات  ثالثة  ففيها  البقر  جدول  اإىل  وبالنظر  راأ�ض   149= هو  فالباقي 
ب�سعر  �سربناها  لو  وحتى  الفرق،  فانظر   ،$  6520 ت�ساوي  فاإنها  الو�سطي  ال�سعر 

الأمهات 4× $2000= $8000. 
اأنفع للفقراء )26.871(، من جعلها  وباملقارنة مع الراأي املرجح فاإن الأول 

كال�سائمة راأي مالك )6520(، نظراً حلجم ناجتها وقربها من امل�ستغالت.
املهن  زكاة  يف  العامة  الأحكام  مبراعاة  احلرة:  املهن  زكاة   )5( رقم  نوذج 

احلرة و باعتبار ال�سنة ميالدية )150(: 
))رجل يعمل م�ساح مرخ�ض )يف مهنة حرة( اإيراداته ال�سنوية 50.000 األف 
دينار. واإيرادات عقارات 25000 دينار، ينفق منها على اأ�سرته 15000 األف دينار 

تخ�سع   * 1400/1/1هـ:  تبداأ  هجرية  ال�سنة  باعتبار  الآتي  وهي  والأجور  الرواتب  زكاة  يف  العامة  الأحكام  مبراعاة   -150
الرواتب والأجور للزكاة بعد حتديد كل موظف ميقات زماين لزكاته. *يتمثل الوعاء يف �سايف املدخر يف ال�سندوق، 
ي�ساف اإىل الوعاء املال امل�ستفاد. * وعاء الزكاة = الرواتب اأو الأجور ال�سنوية مطروحاً منها نفقات املعي�سة والت�سديدات 

املختلفة. * اأذا و�سل الوعاء الن�ساب حت�سب الزكاة على اأ�سا�ض %2.5.
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�سنوياً، وعلى مكتبه اأجور موظفني اثنني 4800 دينار، كهرباء، ماء نفقات قرطا�سيه 
واأخرى 5000 دينار، فما احلق الواجب عليه يف ماله((.

اإعداد امليزانية

كليجزئياخل�سوم( كلي جزئيالأ�سول

النفقات50.000اإيراداته ال�سنوية 

15.000نفقات �سخ�سية25000اإيرادات عقارات

4800نفقات مكتب75.000اجمايل اليرادات

لوازم مكتبية 
5000قرطا�سية وخالفه

24800اإجمايل النفقات 

 50200�سايف اليرادات

احلق الواجب عليه 
2.576%م

 1293.15
دينار

على فر�ض اأنه يزكي يف ال�سنة الهجرية × 
1255 دينار%2.5

منوذج رقم )6( زكاة الرواتب والأجور 
ال�سنة  بداية  من مرياث  ماًل  ا�ستفاد  دينار،  ـ جمموع رواتب موظف 8450 
4000 دينار، اأنفق يف كل �سهر على عائلته وم�سروفات �سهرية بقيمة 600 دينار، 
فما احلق الواجب عليه فيها؟ مع مقارنة ذلك بالن�ساب الذي ي�ساوي 85غم × 12 

دينار=1020 دينار. 
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احلل: [املوجودات = )الإيرادات 8450 دينار + مال م�ستفاد من جن�ض ما عنده 
4000دينار= 12450 دينار. )النفقات ال�سخ�سية 600×12 = 7200 دينار،( �سايف 
املوجودات = 5250 دينار × 2.5% = 131.25 دينار احلق الواجب عليه للفقراء.

منوذج رقم )7( على زكاة امل�ستغالت: 
الذهب  من  الغرام  �سعر  اأن  علمت  اإذا  التالية،  امل�سائل  يف  الزكاة  اح�سب 
 25 هو  التالية  امل�سائل  يف  الزكاة  وجوب  يوم  يف  الن�ساب  لتحديد  اخلال�ض 

دينار:/2125 دينار؟ 
ميتلك م�سلم �سقة �سكنية على �سط البحر اأجرها لل�سياح فكانت امليزانية التي 
 .%10 بن�سبة  والأثاث   %30 ال�سنة  يف  ال�سقة  ت�ستهلك  الآتي:  النحو  على  قدمها 
واليرادات ال�سهرية 600 دينار، �سريبة للبلدية بقيمة 1500 دينار �سنوياً. الكهرباء 
ال�سهري  راتبه  �سهرياً،  دينار  املعي�سة 300  تكاليف  بلغت  �سهرياً.  دينار   50 واملاء 

5600 دينار �سهرياً. ا�سنع له ميزانية واح�سب احلق الواجب عليه.
كليجزئي اخل�سومكليجزئي املوجودات/

ايرادات
1500�سريبة7200 600× 12 

600كهرباء50 ×12=6720رواتب 560 ×12
3600تكاليف معي�سة300×12

 5700 13920الجمايل
 8220ال�سايف

عليه زكاة 8220 ×2،576%= 211،74دينار 
واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني
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Abstract

The Effects of Expenses on Zakah

Dr. Mahmoud Abdul Kareem A.Irshaid

This study tries to answer the question: Has Zakah to be paid from the 
original amount or its income? We will do that in the light of the legislation's 
purposes in order to determine the amount of Zakah. The Zakah is obligatory 
on money, plants and fruit commerce, industrial products, invested money 
and animal wealth. 

Has the Zakah to be paid on the net wealth? Or is it partially or legally 
allowed to reduce the money that has to be paid for as Zakah? Besides, the 
study	tries	to	define	the	legal	judgment	of	this	discount,	and	gives	some	ex-
planatory implementation, providing the existence of all the other relevant 
terms about the Zakah money.

The study concludes that the operation cost, personal expenses, debts are 
to be deducted and the zakah to be paid from the net income. The personal 
expenses related to irrigation in agriculture are not to be deducted. Properties 
and delayed debts will not be deducted unlike the installments, as stated by 
Ibn Omar Maymoon bin Mehran, Ata bin Abi Rabah and others.


