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محداً لك اللهم على نعمك الوافرة، وعطاياك املتكاثرة، وحبار فضلك الغامرة،       
وأصلي وأسلم على خري خلقك، وأتقى عبادك، وأشرف رسلك، صلوات ريب وسالمه 

صالةً وسالماً أبديني سرمديني ما دامت وما غرد قمري وناح، وصبح والح،أسفر ه ما علي
  .األرواح

  :بعدأما 

إذ ها الزكاةُ     فإنه لغين عن الذكر بيان املرتلة الكربى ، واملرتبة العليا اليت تتربع عرش ، 
هي الركن الركني ، والعمود املتني يف شريعتنا الغراء ، ولن يستقيم إميان عبد مهما عمل 

  . وعبادة يتعبد املوىل ا ،ما مل يعتقد الزكاة دينا يدين اهللا به

انت الزكاة ذه املكانة العظيمة يف اإلسالم فإنه من املناسب جدا كلما جدت      ولئن ك
أداة استثمارية جديدة ، أو وسيلة متويلية يف األسواق املالية املتنوعة أن جيتمع هلا أهل العلم 

 قصارى جهودهم يف الوصول ملا يناسب هذه النازلة من حكم زكوي ، باذلنيوطالبه ، 
  .رفة املقدار وكيفية إخراجه وحنو ذلك مما يهم املسلم وما يتبع ذلك من مع

    هذا وإن للصناديق االستثمارية يف اآلونة األخرية صدى ليس باليسري ، وقد درت من 
األرباح والعوائد ما مل تدره كثري من األدوات املالية ، وما ذاكم إال ملا امتازت به 

 على شراء - ولو قلت – األموال الصناديق من ميزات عديدة محلت كثريا من أرباب
  .وحداا واالستفادة من عوائدها 

فهذه ورقات يسريات مشاركة إلخواين ومشاخيي الفضالء حول موضوع :     وبعد 
 املوىل جلت قدرته أن جيعل زكاة الصناديق االستثمارية ، وما يتعلق ا من أحكام ، سائالً

  .ئول التوفيق حليفي والتسديد رفيقي إنه خري مس
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  : مباحث ، وخامتة على النحو اآليت عشرة   وقد انتظم عقد هذا البحيث يف مقدمة ، و

  .تعريف الصناديق االستثمارية : املبحث األول 

  .التكييف القانوين للصناديق االستثمارية : املبحث الثاين 

  .التكييف الفقهي للصناديق االستثمارية : املبحث الثالث 

  .واع الصناديق االستثمارية أن: املبحث الرابع 

  .قواعد وضوابط فقهية وحماسبية لزكاة الصناديق االستثمارية : املبحث اخلامس 

  .حاالت املستثمر بالنسبة للزكاة يف الصناديق االستثمارية : املبحث السادس 

  .على الزكاةأثر اخللطة يف وحدات الصناديق االستثمارية : املبحث السابع 

  . أثر مكونات الصندوق االستثماري على الزكاة :املبحث الثامن 

  .أثر نوع نشاط الصندوق االستثماري على الزكاة : املبحث التاسع 

  .أثر النية يف زكاة الصناديق االستثمارية : املبحث العاشر 

 املوىل وخري النصري ، وصلى اهللا وسلم وبارك واهللا املستعان وعليه التكالن ، وهو خري    
  . حممد وآله وصحبه أمجعني على نبينا

     

                                                             

  :                                                                 وكتبه 

                                                             حسن بن غالب آل دائلة 
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  ا���� ا	ول

��� ا����د�� ا������ر����.  

 الصناديق االستثمارية ، أذكر الفكرة قبل أن أذكر التعريفات اليت عرف ا الباحثون     

  : )١(األساسية اليت تقوم عليها الصناديق االستثمارية ، ذلك أا تقوم على األساس اآليت

لنشاط أو بإعداد دراسة اقتصادية ) بنوك وشركات استثمار(قيام جهة معينة  - ١
  جدوى االستثمار يف ذلك اال مشروع معني أو مشاريع معينة ، حبيث تبني

  
قيام تلك اجلهة بتكوين صندوق استثماري ، وحتديد أغراضه وإعداد نشرة  - ٢

االكتتاب يف الصندوق أو الئحة العمل للصندوق حبيث تتضمن كامل 
تزامات التفاصيل عن نشاط الصندوق وشروط االكتتاب فيه وحقوق وال

 .خمتلف األطراف 

 

تقسيم رأس مال الصندوق االستثماري إىل وحدات أو حصص أو أسهم  - ٣
مشاركة أو صكوك متساوية القيمة االمسية حبيث يكون اقتناؤها عبارة عن 

 .املشاركة يف ملكية حصة من رأس مال الصندوق 

 

ألموال بعد تلقي اجلهة املصدرة للصندوق أموال املكتتبني ، تقوم باستثمار ا - ٤
امعة لديها يف ااالت احملددة يف نشرة االكتتاب وتوزيع األرباح يف الفترات 

 .وبالكيفية املتفق عليها ، كما تتوىل تصفية الصندوق يف املوعد احملدد لذلك

 

   وبعد بيان تلك الفكرة ، وبالنظر يف وضع تعريف للصناديق االستثمارية فإنه ميكن 
  :ىل اموعات اآلتية تقسيم تلك التعريفات إ

                                                 

عبد الستار أبو غدة  ،جمموعة دلة الربكة . عز الدين خوجة  ، مراجعة د. صناديق االستثمار اإلسالمية ، د )١(
  .١٤،١٣ صإدارة البحوث والتطوير ،
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 بعد استعراضهم للعديد من التعريفات ، خلصوا إىل أنه يتعذر :اموعة األوىل    
وضع تعريف جامع مانع لصناديق االستثمار وذلك الختالف أشكاهلا وأنواعها 
وأنظمتها ،فقد تكون الصناديق يف شكل شركة وقد ال تكون يف هذا الشكل ، كما 

ية معنوية وقد ال تتمتع ا ، وهذه االختالفات والفروق هلا تأثري أا قد تتمتع بشخص
بين وواضح يف طبيعتها القانونية ، وطبيعة صكوكها ، وصفة الشركاء فيها ، وهذه 

   .)٢(ستؤثر أيضاً على التكييف الفقهي وما يعقبه من أحكام 

، )٣(ا وموجوداا  عرفت الصناديق االستثمارية بالنظر إىل ذا:اموعة الثانية   
جمموع : (ومن ذلك تعريف أمحد صيام للصناديق االستثمارية ، حيث عرفها بقوله

  . )٤()األصول واملوجودات اليت ميتلكها املستثمر لزيادة ثروته وحتقيق الربح

 فقد نظرت إىل أطراف الصندوق االستثماري وما تربطهم : أما اموعة الثالثة    

 استثمار تقوم دورياً بإصدار احلصص أو )٥(ناديق بأا شركةمن عالقة ،فعرفت الص

  .)٧( إىل أا العقد الذي يربم بني األطراف أو، )٦(الوحدات ، ومن مث استرداد قيمتها

                                                 

م ١٩٩٥حسين املصري ، الكويت . صناديق االستثمار املشترك يف القانون الكوييت والقانون املقارن ، د:  ينظر )٢(
يف قوانني كثري من الدول -القاضي بعدم حتديد تعريف للصناديق االستثمارية - ، وقد ساد هذا القول ٢٦، ص

 االستثمارية يف القانون اإلجنليزي ، والقانون األمريكي ، والقانون املتقدمة فال نكاد نعثر على تعريف حمدد للصناديق
السويسري ، والقانون األملاين ؛ نظراً لتعدد أنواع الصناديق االستثمارية وتعقد نظامها القانوين وعلى نفس النهج 

  .١٤املرجع السابق ، ص: ينظر . سار القانون املصري والقانون الكوييت
غازي املومين  ، دار املناهج ،عمان ، األردن ،   الطبعة األوىل ، . افظ االستثمارية ، دإدارة احمل:  ينظر )٣(

حممد القري ، من  جملة االقتصاد اإلسالمي .  ،صناديق االستثمار اإلسالمية ، د١٧م ، ص٢٠٠٢/هــ ١٤٢٤
أرشد . ملالية حتليل وإدارة د، االستثمار باألوراق ا٥٠محزة الزبيدي ص. ، االستثمار يف األوراق املالية  د٢٨ص

 ، االستثمار باألسهم والسندات وحتليل األوراق ١٩٠أسامة سالم ،دار املسرية ،الطبعة األوىل، ص. التميمي ، د
حممد صاحل احلناوي ، الدار اجلامعية ، .  ، حتليل وتقييم األسهم والسندات ، د٢٣٤املالية حممد صاحل جابر ص

   .٢٦٧م ، مصر ، ص٢٠٠٥
   .٨٨مبادئ االستثمار ، أمحد زكريا صيام ، ص )٤(
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برامج استثمارية دف : (  أن الصناديق االستثمارية إىل:وذهبت اموعة الرابعة    
يق غرض أو أغراض استثمارية معينة وفق إىل إشراك عدد كبري من املستثمرين يف حتق

شروط وأحكام حمددة وتدار من قبل جهة استثمارية متخصصة مقابل أتعاب حمددة 

   .)٨()مسبقاً وحبيث يتحمل املستثمرون سوياً نتائج األعمال من ربح أو خسارة 

برنامج :(      ومنه تعريف النظام السعودي ، فقد عرف الصندوق االستثماري بأنه 
تثمار مشترك ، ينشئه البنك احمللي ، مبوافقة مسبقة من مؤسسة النقد العريب اس

 أعمال السعودي ؛ دف إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه باملشاركة مجاعياً يف نتائج 

   .)٩()الربنامج ، وتتم إدارته من قبل البنك مقابل أتعاب حمددة 

  

  التعريف الراجح

الواضح بني التعريفات وإن اختلفت املنطلقات ، غري      ومما تقدم يالحظ التقارب 
عرف الصندوق :أن التعريف املعتمد هو ما اعتمد أخرياً من هيئة السوق املالية ،حيث 

 برنامج استثمار مشترك:(االستثماري يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعِدها بأنه

                                                                                                                                            

   .١٠٠حسين خريوش وآخرون ، ص.  االستثمار والتمويل بني النظرية والتطبيق د)٥(
 للكتاب ، ة العمليات املصرفية والسوق املالية ، اجلزء الثاين ، أنطوان الناشف ، خليل اهلندي ، املؤسسة احلديث)٦(

  .٢٠٧طرابلس ، لبنان ، ص
أمحد احلسين ، مؤسسة شباب اجلامعة ، . يق االستثمار دراسة وحتليل من منظور االقتصاد اإلسالمي دصناد )٧(

خلف النمري  ، وقد عرف شركات . شركات االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي  د: وينظر.  ٦اإلسكندرية ،  ص
   .٤٩االستثمار اإلسالمية ، ص

   .٧م ، ص١٩٩٩ عياد عوض املهلكي ، الطبعة األوىل ، واقع وآفاق صناديق االستثمار السعودية ، )٨(
األنظمة والتعليمات النقدية واملصرفية ، مؤسسة النقد العريب السعودي  ، قواعد تنظيم صناديق االستثمار  )٩(

  ٧٤ص
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اعياً يف أرباح الربنامج ، يهدف إىل إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه باملشاركة مج

  . )١٠()ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم حمددة 

  :    والختيار هذا التعريف أسباب ، منها 

 أن املستحسن يف التعريفات أن توضح املعرف باختصار جامع مانع، وهذا -١    
  .التعريف كذلك

، وهي اجلهة املشرفة على  أن هذا التعريف صادر من هيئة السوق املالية باململكة -٢    
 .تنظيم الصناديق االستثمارية وما يتعلق ا 

                                                 

-٨-٢٠ وتاريخ ٢٠٠٤-١١- ٤ هذا التعريف صادر عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم  )١٠(
، وتاريخ ٣٠/م، بناًء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م٢٠٠٤-١٠-٤وافق هــ ، امل١٤٢٥

هــ، ٣/١٢/١٤٢٧ ، وتاريخ ٢٠٠٦-٢١٩-٣هــ، املعدلة بقرار جملس هيئة السوق املالية رقم ٢/٦/١٤٢٤
  ) .١٢دها صقائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواع( م٢٤/١٢/٢٠٠٦املوافق 
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  ا���� ا���!  

  ا��%$$� ا���!#!  �"���د�� ا������ر��

  

 لقد تباينت التشريعات واألنظمة يف الدول يف تكييف الصناديق االستثمارية من حيث    

   :)١١(شكلني الوجهة القانونية ، وميكن أن يقال إن أشهرها تأخذ 

  .صناديق استثمار الشركات املسامهة : األول 

  .صناديق استثمار البنوك وشركات التأمني : الثاين 

 فهي صناديق مغلقة  تتخذ شكل الشركة املسامهة ، برأس مال نقدي :أما الشكل األول 
، ومبا أا شركة مسامهة فهي ذات شخصية اعتبارية ومعنوية مستقلة ، ويتم تداول 

  .)١٢(ووحداا عرب سوق األوراق املالية وثائقها 

 فهي صناديق مفتوحة ، تقوم بتكوينها وتأسيسها البنوك ، أو :أما الشكل الثاين و
شركات التأمني ، وهي خبالف الشكل األول فال تتمتع بالشخصية املعنوية املستقلة عن 

ااجلهة املالكة هلا ، وإن كانت التنظيمات قد نصت على استقالل حسابا١٣(ا وإدار( 
      .لكنها تبقى تابعة ملن أسسها من بنك أو شركة تأمني 

  

وبعد التعرض باختصار للتكييف القانوين للصناديق االستثمارية بقي أن نعلم أن     
الصناديق االستثمارية يف اململكة العربية السعودية ، والذي أقرته اللوائح املنظمة ، هو 

                                                 

  .م ١٩٩٢لسنة ) ٩٥(قانون رأس املال املصري ، رقم : ينظر ) ١١(
  .٧٤أشرف دوابة ، ص. صناديق االستثمار بني النظرية والتطبيق ، د: ينظر ) ١٢(
  .١٢٩نزيه مربوك ، ص. صناديق االستثمار بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ، د: ينظر ) ١٣(
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عة للبنوك ، وبالتايل ميكن القول إن الصناديق االستثمارية الصناديق االستثمارية التاب

  :)١٤(باململكة تتميز من حيث التنظيم القانوين مبا يلي 

  .الصندوق االستثماري باململكة بنيان ثنائي األطراف: امليزة األوىل 

  :عند التأمل يف الصناديق االستثمارية باململكة نالحظ أا بنيان مكون من طرفني     

  ) .املؤسس واملدير ( البنك : طرف األول ال

  . املستثمرون: الطرف الثاين 

، وال )١٥(    فالبنك هنا هو الذي ينشئ الصندوق االستثماري ويديره يف ذات الوقت 
وال يعين كون البنك طرفاً أنه .ميانع النظام يف أن يعني البنك أميناً موثوقاً حلفظ األصول 

  .يت أنشأها ، هذا بالنسبة للصناديق التابعة للبنوك يف اململكة يتدخل يف أنشطة الصناديق ال

    :   أما القانون املقارن فإنه يعترب الصندوق بنيان ثالثي األطراف 

  .اجلهة املنشئة : الطرف األول 

  .املدير : الطرف الثاين 

  .)١٦(املستثمرون : الطرف الثالث 

  .ملكة ميلك املستثمرون أصول الصندوقيف الصناديق االستثمارية بامل: امليزة الثانية 

                                                 

زينب السالمة ، ضمن جملة .  االستثمار وإدارا باململكة العربية السعودية ، حبث دماهية صناديق :  ينظر )١٤(
  . ، العدد األول ٣٩اإلدارة العامة ، الد 

  أخرياً ، أصبح املدير للصندوق االستثماري ، شركة ميلكها البنك ، غري أن حساباا منفصلة عن البنك متاماً و )١٥(
   .١٤١منري هندي ، ص. يف أسواق رأس املال ، دأدوات االستثمار : ينظر  )١٦(
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     نص القرار يف اململكة أن أصول الصناديق ملك للمستثمرين على أساس مجاعي ، 
صول ، وال ينفرد أي مستثمر مبلكيته اخلاصة فلكل منهم حصة مشاعة من صايف تلك األ

حق ينبين لألموال اليت ترد عليها تلك امللكية اجلماعية ؛ ألن كل واحد منهم فقد كل 
على حصته النقدية اليت ساهم ا ، مقابل متتعه حبق استغالل املال املشترك واحلصول على 

  .نصيب من األرباح اليت تنشأ من هذا االستغالل 

  :   وهذا القانون خيتلف عن غريه من القوانني 

ة قانونية     فهناك من القوانني ما يثبت ملكية الصندوق امللكية املركبة ، حيث تثبت ملكي
أمريكي على فكرة  لألمني ، وملكية إنصافية للمستفيد ، ويقوم هذا القانون األجنلو

  . الترست

عقد (     وخيتلف أيضاً عن القانون األملاين الذي يقوم على فكرة امللكية االئتمانية 
  .، والذي يعين أن لشركة اإلدارة احلق يف ملكية الصندوق ) األمانة

 الفرنسي املبين على فكرة الشيوع ، فإن فكرة امللكية اجلماعية اليت يقوم      أما القانون
عليها القانون السعودي قريبة منها ، مع وجود تطوير مبا يناسب األوضاع اخلاصة بتكوين 
وإدارة واستمرار نشاط هذا الصندوق ، حيث أضافت الفكرة السعودية شيئاً من األحكام 

  .دية اجلديدة لفكرة الشيوع التقلي

  .الصناديق االستثمارية باململكة ال تتمتع بالشخصية االعتبارية :  امليزة الثالثة   

     الصناديق باململكة ال تأخذ شكل شركة مسامهة ، بل هي صناديق تابعة للبنوك ، 
وبالتايل فهي ليست ذات شخصية اعتبارية معنوية ، وعليه فال ذمة مستقلة هلا عن البنك 

الذي قام بإنشائها ، وهذا يوافق القانون املقارن ، وكون الصناديق غري املؤسس هلا و
كما –متمتعة بشخصية اعتبارية وبذمة مالية مستقلة ، ال يعين تدخل البنك يف حساباا 
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 بل هلا حساباا املستقلة عن البنك ، وعلى البنك إبقاؤها خارج امليزانية العمومية -تقدم
الصندوق ال ميلك شيئاً النعدام شخصيته املعنوية ، وإمنا امللكية له ، ومما تقدم يتبني أن 

  .ثابتة للمستثمرين فيه على أساس مجاعي 

     ومعظم الصناديق االستثمارية  تتمتع بشخصيتها املعنوية كما يف القانون املصري يف 
احد صناديقه ، وكذا الصندوق الكوييت ، ويكون هلا ذمة مالية مستقلة عن الشركة 

  .املؤسسة ، وهلا جملس إدارة يتم تعيني أعضائه من قبل اجلهة املنشئة واملؤسسة 

  .الصندوق االستثماري باململكة عقد ثنائي األطراف: امليزة الرابعة 

     يقوم الصندوق السعودي على فكرة العقد ، وليس على فكرة النظام ، فيظل 
 إذ يعترب الصندوق املؤسس يف اململكة الصندوق تنظيماً عقدياً بني البنك واملستثمرين ،

مبرتلة اتفاقية تعاقدية بني البنك واملستثمرين يف الصندوق ، وذا فليس الصندوق كياناً 
( وعمالئه ) كمدير استثمار( قانونياً مستقالً ، بل هو عبارة عن صيغة تعاقدية بني البنك 

  ) .كمستثمرين

 االستثمار سلطة التصرف القانوين يف أموال      أما القانون املقارن فإنه يعطي أمني
  .املستثمرين كما لو كانت أمواله مع أا ليست كذلك 
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 ا���� ا�����

  ا��%$$� ا�'�&  �"���د�� ا������ر��

  .أو ا��%$$� ا�'�&  �"�-,� +$( ا��*�����( و���� ا����وق 

ن عمليات وآليات ، وعنـد      عند التأمل يف الصناديق االستثمارية ، وما حيصل فيها م              
، فإنه ميكن إحلاقها مبا يأيت مـن        ها فقهاً اإرادة إحلاق هذه املعاملة احلادثة والنازلة مبا يش       

  :العقود 

  .عقد املضاربة : األول 

الشرعية ضاربة  قائمة على أساس عقد امل        العالقة بني مالكي الوحدات ومدير الصندوق       
الصندوق هو املضارب ، وما طـرأ مـن     ال ، ومدير  ، فمالك الوحدات هم أرباب األمو     

 الباحثني  كثري من تغيري على املضاربة البسيطة وتطور ال يغري من هذه احلقائق ، وهذا رأي              

  .)١٧(املعاصرين والفقهاء 

إال أن حقيقتها أا عقد بني طرفني        )١٨( فاملضاربة وإن تباينت تعريفات الفقهاء فيها          
ال ، واآلخر ببذل العمل على أن يكون الربح بينهما على حـسب             ، يقوم األول ببذل امل    

  .االتفاق 

(  :أمحد احلسين حيث بني أن الصناديق االستثمارية عبارة عن          . تعريف د  ومن ذلك      
عقد شركة بني إدارة الصندوق واملسامهني فيه ، يدفع مبقتضاه املسامهون مبالغ نقدية معينة            

                                                 

 ، احملافظ املالية االستثمارية ، أمحد العتييب ،  ١/١٤٣يوسف الشبيلي . اخلدمات االستثمارية ، د: ينظر  )١٧(
صناديق االستثمار اإلسالمية ودرها يف تعبئة واستخدام املوارد ، مع دراسة تطبيقية على صناديق االستثمار السعودية 

   .١٤٨حممد عبده آدم ، ص . د: رسالة دكتوراة يف قسم االقتصاد ، جبامعة النيلني ، بالسودان ، إعداد ، 
 ، املغين ٧٣ ، منهاج الطالبني للنووي ص٢٣٨ ، خمتصر خليل ص٣/٢٠٢اهلداية شرح البداية : ينظر  )١٨(
٧/١٣٧.   
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 حصوهلم على وثائق امسية بقيمة معينة حتدد نـصيب كـل            إىل إدارة الصندوق يف مقابل    
مساهم بعدد من احلصص يف أموال الصندوق اليت تتعهد اإلدارة باستثمارها يف بيع وشراء              

ويشترك املسامهون يف األرباح الناجتة عن استثمارات       ) األسهم والسندات   (األوراق املالية   
   )١٩()وط اليت تبينها نشرة اإلصدار الصندوق كل بنسبة ما ميلكه من حصص وفقاً للشر

  .شركة عنان : الثاين 

عقـد شـركة عنـان    على   العالقة بني مالكي الوحدات ومدير الصندوق        وقد تكيف    
أيضا مسامها بـبعض األمـوال ،       ) البنك(يف بعض احلاالت يكون املدير    ، ذلك أنه    )٢٠(

لعمومية وحنوها ، فعليـه  ويكون املستثمرون أيضا قد شاركوا ببعض األعمال يف اجلمعية ا  
يكون الطرفان قد اشترك كالمها باملال والعمل ، والربح بينهما حسب االتفاق ، وهـذا               

  .  )٢١(بعينه ضابط شركة العنان

  . عقد وكالة بأجر: الثالث 

، إذ )٢٢( وكالة بأجر أا آخرون إىل أن الصناديق االستثمارية تكيف على ذهبو    
باستثمار أمواهلم وحتريكها وإدارا نيابة عنهم ، فاملدير )  البنك(يوكل املستثمرون املدير 

                                                 

أمحد احلسين ، مؤسسة شباب اجلامعة ، . دصناديق االستثمار دراسة وحتليل من منظور االقتصاد اإلسالمي  )١٩(
خلف النمري  ، وقد عرف شركات . شركات االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي  د: وينظر.  ٦اإلسكندرية ،  ص

   .٤٩االستثمار اإلسالمية ، ص
   .١٤٦نزيه مربوك ، ص. صناديق االستثمار بني االقتصاد اإلسالمي ، واالقتصاد الوضعي ، د: ينظر  )٢٠(
   .٥/١١١، الشرح الكبري ٢/٢٥٧الكايف البن قدامة : ينظر  )٢١(
 ، صناديق ٢/١٣عبدالستار أبو غدة ، . التكييف الشرعي لصناديق االستثمار ومشروعيتها ، د: ينظر  )٢٢(

 ، اخلدمات ٢٧أمحد احلسيين ، ص.  ، صناديق االستثمار ، د١٦عز الدين خوجة ، ص. االستثمار اإلسالمية ، د
 ، صناديق االستثمار ٦٣ ، احملافظ املالية االستثمارية ، أمحد العتييب ، ص٢٧٦/ ١الشبيلي ، . رية ، داالستثما

   ، ١٥٨حممد آدم ، ص. اإلسالمية ، د
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ينوب عن املستثمرين يف إدارة أمواهلم والتصرف فيها مبا حيقق الربح ، ويتقاضى مقابل 

   .)٢٣(دارته ، وهذا ضابط الوكالة بأجر ذلك أجراً حمددا لقاء إ

     

  : الترجيح 

لصناديق االستثمارية ، فالذي يظهر والعلم عند            بعد العرض املوجز للتكييف الفقهي ل     
اهللا أن الصناديق االستثمارية عبارة عن عالقة تعاقدية بني طرفني ، ومها اللـذان حيـددان     
شكل التعاقد ونوعه من اجلانب الفقهي ، فإن شاء الطرفان جعال التعاقد بينـهما علـى                

، فاألمر راجع    )٢٤(ة  شكل مضاربة أوعلى شكل وكالة بأجر ، أوحىت على شكل جعال          
بشرط احتواء العقـد    )  رحباً   أوأجراً كان أو جعالً ،      ( إليهما يف طريقة احتساب العمولة      

  .قهاء لكل عقد من هذه العقود فواشتماله على الشروط اليت ذكرها ال

 يكـون  ٥و ٤و ٣ األرقـام  يف إليها املشار الصناديق أنواع ومجيع"منذر قحف   . يقول د 
     .بأجر الوكالة   وشكل   املضاربة   شكل مها قانونيني شكلني من حدوا على تنظيمها

 شخـصاً  أكـان  سواء– للمدير فيه جتد املضاربة، طريقة على الصندوق تنظيم كان فإذا
  .الصندوق حيققه الذي الربح من حصة – معنويا شخصاً أم طبيعيا

 Investment Unit Trust   االسـتثمار  وحدات صندوق   النوع هذا ومثال
   مالـه  خلط حق اشتراط إىل املضارب يعمد وقد  ، للتنمية اإلسالمي البنك   أسسه الذي

                                                 

: جيوز للوكيل اشتراط أجرة معلومة على املوكل نظري عمله وجهده ، وهو مذهب مجهور الفقهاء ، ينظر  )٢٣(
   .٧/٢٠٤ ، املغين ٢/١٧٩ ، املهذب ٧/٢١٤ا بعدها ، مواهب اجلليل  وم٢٨٥جملة األحكام العدلية ، ص

احملافظ املالية االستثمارية ، أحكامها وضوابطها يف الفقه اإلسالمي ، أمحد معجب العتييب ، دار :  ينظر )٢٤(
   .٥٤هـ ، ص١٤٢٧، ١النفائس ، ط

  .  
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 يف األعضاء يرغب ما شراء بقبول يتعهد قد أنه كما،  الصندوق   هذا يف   املضاربة مبال
     .البيع عند أسعارها حسب حصصهم من ببيعه الصندوق

 أسـاس    علـى  حمسوب ثابت أجر للمدير فيه نفيكو أواإلجارة بأجر الوكالة شكل أما
 املدير خيلط وقلما. مثالً شهور ثالثة أو شهر كل غرة يف الصندوق قيمة من   معينة نسبة

  .  )٢٥(" الصندوق  مبال ماله األجري

 أو الصندوق إلدارة الوحيد السبيل هي املضاربة  ليست: " عبدالستار ابوغدة   . ويقول د 
 عمل مقابل يكون أن يف واملشاركني املدير لدى الرغبة تقوم ثحي تعتمد فهي اإلصدار،

 ما خالل من إال اإلدارة عن املشاركني صلة تنقطع وأن الربح، من شائعة حصة هو املدير
 املدير عمل مقابل حتديد إىل يصار أن ميكن ولكن البداية يف وقيود تعليمات من اللوائح يف

 مـن  يتحقق ما وهذا األحوال، مجيع يف يستحقه طوعمق مببلغ أي يديرها املبالغ من بنسبة

  .  )٢٦( " معلوم بأجر باالستثمار الوكالة اعتماد خالل

وما تقدم من حرية الطرفني الختيار نوع العقد املربم بينهما ، إمنا هو من جهة التنظري                     
 وذلك تبعا    من جهة التطبيق فإن األمر أضيق وهو دائر بني املضاربة والوكالة بأجر ،             ماأ،  
، وقد حنت الصناديق االسـتثمارية أخـرياً منحـى          ختالف صيغة العقد يف االكتتاب        ال

الوكالة بأجر يف األعم األغلب منها ، وهذا يوافق متاما تعريف هيئـة الـسوق املاليـة                 

                                                 

جملة امع ، الدورة التاسعة ، الد الثاين ) ة االستثمار يف األسهم والوحدات والصناديق االستثماري(   حبث )٢٥(
  .١١، ص

جملة امع ، الدورة التاسعة ، الد الثاين ) االستثمار يف األسهم والوحدات والصناديق االستثمارية (   حبث )٢٦(
  .١١، ص
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برنامج استثمار مشترك يهدف إىل إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه         :(للصناديق االستثمارية   

   .)٢٧()اعياً يف أرباح الربنامج ، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم حمددة باملشاركة مج

   حيث جاء فيه ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم حمددة ، والرسوم احملـددة الـيت ال     
  .أقرب إىل الوكالة بأجر ال املضاربة ، واهللا أعلى وأعلم تتغري 

      

                                                 

-٨-٢٠ وتاريخ ٢٠٠٤-١١- ٤ هذا التعريف صادر عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم  )٢٧(
، وتاريخ ٣٠/م، بناًء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م٢٠٠٤-١٠-٤هــ ، املوافق ١٤٢٥

هــ، ٣/١٢/١٤٢٧ ، وتاريخ ٢٠٠٦-٢١٩-٣هــ، املعدلة بقرار جملس هيئة السوق املالية رقم ٢/٦/١٤٢٤
  ) .١٢سوق املالية وقواعدها صقائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة ال( م٢٤/١٢/٢٠٠٦املوافق 



 
16 

 ا���� ا��ا+/

  أ!#اع ا����د�� ا������ر��

املتأمل يف الكتب والبحوث اليت عنيت بالصناديق االستثمارية إداريةً كانت أو اقتصاديةً    
أو قانونيةً أو شرعيةً ، يرى أنواعاً كثرية جداً خطها يراع الباحثني فيها ، وعاشها التجار 

 طلباً لالختصار –ولكن سأقتصر هنا ، )٢٨(املستثمرون واقعاً يف البورصات واملصارف 
تبار تنقسم إىل وهي ذا االع ق االستثمارية باعتبار مكونااأنواع الصنادي  على-

  :األنواع التالية 

  .صناديق العمالت: أوالً 

    وهي صناديق يقوم فيها مدير االستثمار باملتاجرة يف العمالت ، وقد حازت العمالت 
 يف عصرنا احلاضر ، السيما األجنبية منها على اهتمام كبري من قبل التجار املستثمرين
طوكيو ، وباريس ، وحيث انتشرت أسواق العمالت يف شىت أحناء العامل ، مثل لندن ، 

 ، وأقبل املستثمرون على شراء كميات كبرية من العمالت ومن مث )٢٩(ونيويورك وغريها
  .بيعها مستفيدين من فروقات األسعار مع مرور الوقت

  . صناديق األسهم: ثانياً 

هذه الصناديق من األسهم ، وتعترب من صناديق االستثمار متوسطة وطويلة      تتكون 

واهلدف )٣١(، وهي أشهر أنواع الصناديق االستثمارية وأكثرها تداوالً )٣٠(األجل 

                                                 

تنوعت الصناديق االستثمارية باعتبارات كثرية ، باعتبار مكوناا ، وأهدافها ، واعتبار هيكل رأس املال ،  )٢٨(
  .واعتبار أسلوب إدارا ، وحمل استثمارها ، وغري ذلك 

   .٧٣حممد مطر ص. إدارة االستثمارات د: ينظر ) ٢٩(
   .٢٦ حسني عطا ص. دراسات يف التمويل د) ٣٠(
   .٣٠٤فهد احلومياين ص. املال واالستثمار يف األسواق األمريكية د:  ينظر ) ٣١(
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 األسهم يتمثل يف العمل على حتقيق منو رأس املال يف املدى الطويل قاالستثماري لصنادي

  .)٣٢(من األسهمعن طريق االستثمار يف تشكيالت متنوعة 

   صناديق السندات: ثالثاً 

 ، حيث إن املشتركني يف هذه )٣٣(   تقتصر هذه الصناديق على السندات فقط

 حمدد )٣٤(الصناديق حياولون االبتعاد عن املخاطرة ويرغبون يف حتقيق عائد ثابت
ا ال مسبقاً، إال أن هذه العوائد تكون متدنية يف العادة مبا ال حيقق طموح االستثمار مب

يغري املستثمرين على االكتتاب يف وثائق استثمار الصندوق ، وهذا يتناسب مع الذين 
 حالالً أم حراماً ، وكذا مع أصحاب الدخل احملدود الذين رال يعنيهم كون االستثما

 ويبحثون عمن ينوب ريرغبون زيادة دخوهلم مبقدار ثابت ، وليس هلم دراية باالستثما

  .)٣٥(عنهم يف ذلك

  

  .صناديق السلع أو البضائع: بعاً را

    وهي صناديق يتمثل نشاطها األساسي يف شراء السلع والبضائع بالنقد مث بيعها باألجل 
، ففي هذا النوع من الصناديق يتم استخدام األموال املكتتبة يف شراء السلع املختلفة من 

وزع على املكتتبني أجل إعادة بيعها ، وتشكل أرباح هذا البيع دخل الصندوق والذي ي
                                                 

زينب السيد ضمن جملة اإلدارة العامة .ماهية صناديق االستثمار وإدارا يف اململكة العربية السعودية د:  ينظر )٣٢(
  .٩٠ ، ص١ ، العدد ٣٩الد 

 ، ماهية صناديق االستثمار ٣٥منري هندي ص.خدمة صغار وكبار املدخرين دصناديق االستثمار يف : ينظر  )٣٣(
  .٣٩/١/٩٠زينب السيد ضمن جملة اإلدارة العامة .وإدارا يف اململكة العربية السعودية د

   .٢٩غازي املومين ص. إدارة احملافظ االستثمارية د  )٣٤(
قر ، ضمن حبوث ندوة صناديق االستثمار يف مصر عطية ص. اإلطار القانوين لصناديق االستثمار د : ينظر )٣٥(
٢/٢١٣.   
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بنظام النسب ، ويتم استخدام عقود البيع املختلفة يف تداول السلع مثل بيع املراحبة والسلم 

   .)٣٦(، واالستصناع

  وتتمتع بعض السلع مبزايا اقتصادية خاصة جتعلها أداة صاحلة لالستثمار لدرجة أن أسواقاً 
ألوراق املالية ؛ لذا صرنا قد تكونت لبعضها على غرار بورصات ا) بورصات(متخصصة 

نسمع عن بورصة للقطن يف مصر ، ويف نيويورك ، وبورصة للنب يف الربازيل ، وبورصة 
للشاي يف سيالن ، ويتم التعامل بني املستثمرين يف أسواق السلع عن طريق ما يسمى 

  .)٣٧(بالعقود املستقبلية 

  

  .صناديق الذهب ، واملعادن النفيسة: خامساً 

ناديق االستثمارية اليت تم باالستثمار يف أسهم شركات الذهب واملعادن     وهي الص

، وقد عرفت املعادن النفيسة كالذهب والفضة وغريمها منذ القدم ، وساد )٣٨(النفيسة
التعامل بالذهب حىت اعتمدت بريطانيا ما يسمى بالنظام الذهيب لتسوية املدفوعات الدولية 

سعر حمدد للذهب مقابل العمالت املختلفة ال سيما فكان أساساً للتسعري حبيث جعل 
الدوالر ، وظل األمر هكذا حىت بداية السبعينيات وحتول السعر إىل األساس القائم على 

  .)٣٩(العرض والطلب 

  .صناديق النقد: سادساً 

                                                 

   .١٠٩نزيه مربوك ص. صناديق االستثمار بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي د) ٣٦(
   .٦٩حممد مطر ص. إدارة االستثمارات د:  ينظر ) ٣٧(
   .٢٤٦حمروس حسن ص. رمضان الشراح ، د. االستثمار النظرية والتطبيق د) ٣٨(
   .٩٥أمحد زكريا صيام ص. دئ االستثمار دمبا) ٣٩(
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اليت تقل فترة )٤٠(هي الصناديق اليت حتتوي على األوراق املالية القصرية األجل   
ن سنة ، مثل أذونات اخلزانة ، وشهادات اإليداع ، والكمبياالت املصرفية استحقاقها ع

  . وحنوها)٤١(،

م يف الواليات املتحدة األمريكية ١٩٧٣     وأول ما ظهر هذا النوع من الصناديق عام 
  . )٤٣( يسبق إليهمل ؛ نتيجةً الرتفاع معدالت الفائدة املتولدة عن االستثمار ارتفاعاً )٤٢(

،واخنفاض عنصر املخاطرة فيها ، ويقابله )٤٤(ز هذه الصناديق باستقرار قيمتها      وتتمي

  . )٤٥(اخنفاض يف العوائد ، كما تتميز بدرجة عالية من السيولة

  الصناديق املتوازنة: سابعاً 

 ، وأدوات مالية أخرى ذات )٤٦(       يشتمل هذا النوع من الصناديق على أسهم عادية 

 ،  وألجل هذا التنويع يطلق عليها )٤٨(واألسهم املمتازة )٤٧(دخل ثابت مثل السندات 

                                                 

تركي .رمضان الشراح ، د. ، البنوك التجارية د٤٠٧عبدالغفار حنفي ص. بورصة األوراق املالية د: ينظر  )٤٠(
   .١٦٧الشمري ،حممد العسكر ص

امحد .  ، بورصة األوراق املالية د١٠٦حسين خريوش وآخرون ص. االستثمار والتمويل د:   ينظر )٤١(
   .٣٠غازي املومين ص.  ، إدارة احملافظ االستثمارية د٢٧٤للطيف صعبدا

 ، االستثمار والتمويل ٣٦منري هندي ص. صناديق االستثمار يف خدمة صغار وكبار املدخرين د:  ينظر  )٤٢(
   .٢٦حسني عطا غنيم ص. ، دراسات يف التمويل د١٠٦حسين خريوش وآخرون ص.د
   ، ١٢٤ري هندي صمن. أدوات االستثمار د:  ينظر  )٤٣(
   .١٦٧تركي الشمري ، حممد العسكر ص.رمضان الشراح ، د.البنوك التجارية د )٤٤(
عطية .  ، اإلطار القانوين لصناديق االستثمار د٢٧٤أمحد عبداللطيف ص. بورصة األوراق املالية د: ينظر  )٤٥(

   .٢/٢١٧صقر ضمن أحباث ندوة صناديق االستثمار مبصر 
   .٢٧٣أمحد عبد اللطيف ص. ، بورصة األوراق املالية د٤٠٧عبدالغفار حنفي ص.ملالية دبورصة األوراق ا) ٤٦(
.  ، إدارة احملافظ االستثمارية د١٤٨رمسية قرياقص ص.عبدالغفار حنفي د.أسواق املال ومتويل املشروعات د) ٤٧(

   .٢٤ ، البورصات املالية وتكوين حمافظ االستثمار ص١٣٤حسين خريوش وآخرون ص
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،وختتلف نسبة األسهم العادية مع بقية املكونات )٥٠( أو املتنوعة)٤٩(أيضا الصناديق املنوعة

 فإذا هدفت هذه الصناديق إىل االبتعاد عن )٥١(باختالف األهداف احملددة للصندوق 
 مع حتقيق عائد أقل فإا جتعل استثمار غالبية املخاطر ، واحلفاظ على رأس املال املستثمر،

رأس املال يف األسهم املمتازة والسندات ، وتوزع الباقي على األسهم العادية ، أما إذا 
هدفت إىل زيادة العائد ، مع حتمل نسبة من املخاطر فإا تقوم بزيادة االستثمار يف 

  .)٥٢(دته من عوائد وأرباحاألسهم العادية بقدر ما تتحمله من خماطر ، وتريد زيا
  

  

                                                                                                                                            

علي . حممد عبداجلواد أ.  ، االستثمار يف البورصة د٢٧حسني غنيم ص. دراسات يف التمويل د: ظر ين) ٤٨(
عطية فياض ، ضمن أحباث ندوة صناديق .  ، التكييف الشرعي لصناديق االستثمار ومشروعيتها د٤٦الشديفات ص

  .١/٥٤االستثمار يف مصر 
هية صناديق االستثمار وإدارا يف اململكة العربية  ، ما١٢٣منري هندي ص. أدوات االستثمار د: ينظر ) ٤٩(

حسني غنيم . ،   يف التمويل د٩١ ، العدد األول ص٣٩زينب السالمة ضمن جملة اإلدارة العامة الد . السعودية د
   .٢٧ م ، ص٢٠٠٥، املكتبة األكادميية ، شركة  مسامهة مصرية  ، 

مىن قاسم .  ، صناديق االستثمار للبنوك واملستثمرين د١٥٤ خلف صفليح. األسواق املالية والنقدية د: ينظر ) ٥٠(
   .٥٣ص

منري هندي ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ،  . صناديق االستثمار يف خدمة صغار وكبار املدخرين د: ينظر ) ٥١(
   .٣٥ص

ندي  منري ه.  ، أدوات االستثمار د١٠٦حسين خريوش وآخرون ص. االستثمار والتمويل د: ينظر ) ٥٢(
   .١٩٠خريي اجلزيري ص.  ، مقدمة يف مبادئ االستثمار د١٢٣ص
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قبل احلديث املفصل يف زكاة الصناديق االستثمارية ، سأذكر طرفا ومجال من        

  :)٥٣(، وذلك على النحو اآليت الضوابط الفقهية واحملاسبية للزكاة فيها 

، فهم مالك ) املسامهني( أموال الصناديق االستثمارية على املستثمرينجتب زكاة : أوالً 
  .الوحدات واملستفيدون من رحبها ، فيكلفون بإخراجها 

مجهور أهل العلم على اشتراط النية إلخراج الزكاة ؛ ألن الزكاة عبادة ، وكل : ثانياً 

  .)٥٤(عبادة تفتقر إىل وجود النية 

 مبدأ اخللطة الذي يذكره الفقهاء يف زكاة يمة الستثماريطبق على الصناديق ا: ثالثاً 
األنعام ، وأعين به أن ينظر إىل أموال الشركاء يف الصندوق االستثماري على أا مال 

  .)٥٥(شخص واحد ، وذلك من حيث احلول ، والنصاب 

ه  حساباتليس للصندوق االستثماري يف اململكة شخصية معنوية مستقلة ، لكن له: رابعاً 
، فال ختتلط حساباته بودائع العمالء وبقية أنشطة )البنك( املستقلة عن اجلهة اليت تديره 

  .البنك 
                                                 

. عبدالستار أبو غدة ، د. فقه وحماسبة الزكاة لألفراد والشركات ، د: صفحات متفرقة من كل من : ينظر  )٥٣(
 حممد سليمان األشقر وآخرون ، أثر الزكاة على. حسني شحاتة ، أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة ، د

حماسبة : حممد السحيباين ، نظرية احملاسبة املالية يف الفكر اإلسالمي ، اجلزء الثالث . تشغيل املوارد االقتصادية ، د
فؤاد . حسني شحاتة ، حماسبة الزكاة ، د. حممد كمال عطية ، حماسبة الزكاة مفهوماً ونظاماً ، د. الزكاة ، د
حسني اخلطيب ، حاالت تطبيقية يف حماسبة الزكاة ، . هاً وتطبيقاً ، دأمين شتيوي ، حماسبة الزكاة فق. املليجي ، د

أمحد حسني . كما أبو زيد ، أمحد حسني ، مقدمة يف حماسبة الزكاة ، د. حممد كمال عطية ، حماسبة الزكاة ، د. د
  .فؤاد املليجي ، وغريها . ، د

  .٤٥ ، خمتصر اخلرقي ص٢/٢٣ ، األم ٩٩ص ، الكايف البن عبد الرب ٣/٦٥العناية شرح اهلداية :  ينظر )٥٤(

  . وسيأيت حبث مسألة أثر اخللطة على الوعاء الزكوي يف املبحث السابع ، بإذن اهللا  )٥٥(
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تقومي وحدات الصندوق تكون تارة بقيمتها السوقية ، وتارة بقيمتها اإلمسية ، : خامساً 

  .  )٥٦(والذي حيدد ذلك طبيعة املوجودات الزكوية 

ون عن طريق خصم قيمة النفقات املدفوعة حتديد وعاء زكاة الصندوق يك: سادساً 
  .وااللتزامات احلالة من قيمة املوجودات الزكوية ، حيث حتسب الزكاة على الصايف 

يقسم مقدار الزكاة على عدد الوحدات االستثمارية يف الصندوق ، وذلك : سابعاً 
  .لتحديد نصيب كل وحدة من مقدار الزكاة 

ري بإخراج الزكاة عن مالك الوحدات بعلمهم ، فإن لو قام الصندوق االستثما: ثامناً 

  .)٥٧(املالك ال يزكون مرة أخرى منعا لالزدواج يف الزكاة 

 مكونات كل فقيمة الزكاة املستحقة ختتلف من صندوق آلخر وفقاً الختال: تاسعاً 
 ؛ ألن املعاملة الزكوية يف الشريعة اإلسالمية تأخذ يف االعتبار)الوعاء الزكوي (صندوق 

نوعية األموال اململوكة للصندوق ، كما أا تتغاير يف املقدار الواجب أخذه من كل وعاء 
، فبعضها خيضع للزكاة وبعضها ال خيضع ، وقد حتسب الزكاة من أصل األموال وريعها ، 

    .)٥٨(وقد يقتصر على الريع دون األصل 

إذا حلت عليك "  مهران املعادلة امليسرة حلساب الزكاة حسب مقولة ميمون بن: عاشراً 
الزكاة فانظر ما عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد ، وما كان من دين يف 

  " .مالءة فاحسبه ، مث اطرح منه ما كان عليك من دين مث زك ما بقي 

  : واملعادلة هي 
                                                 

  .أثر مكونات الصندوق االستثماري على الزكاة : وهذا يظهر جلياً ، يف املبحث الثامن ) ٥٦(
 .ة ، بيت الزكاة ، الكويت قرارات مؤمتر الزكاة األول ، الفقرة الثاني:   ينظر )٥٧(

 ، ١زكاة املشاركات يف الصناديق واالصدارت ، عز الدين خوجة ، جمموعة دلة الربكة ، ط:   ينظر )٥٨(
   .٦هـ ، ص١٤١٥
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ن الديون املرجوة على الغري ـــ الديو+ النقود + عروض التجارة = ( الزكاة الواجبة 

   .)٥٩(% ٢,٥× ) احلالة على الصندوق 

                                       

                                                 

 -بيت الزكاة (فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة املعاصرة ، تنظيم اهليئة الشرعية العاملية للزكاة :   ينظر )٥٩(
   .١٧٤، ص) الكويت 
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  : جتاه الصندوق كما يلي اللمستثمر يف الصناديق االستثمارية ثالث حاالت          

 ، ويف  )٦٠(االستثماري حبساب الزكاة وإخراجها قيام إدارة الصندوق :احلالة األوىل 
 بشرط علمه حتقيقا ملا اختاره اجلمهور من )مالك الوحدات(هذه احلالة تربأ ذمة املستثمر 

   .ها ، ويكون الصندوق يف هذه احلالة وكيال عنه يف إخراج)٦١(اشتراط النية للزكاة 

إخراجها ، فتقوم بتحديد احلصة قيام إدارة الصندوق حبساب الزكاة دون  :احلالة الثانية 
، وتعلن ملالكي الوحدات مقدار ) الوعاء الزكوي( اخلاضعة للزكاة يف أموال الصندوق 

، ويف هذه احلالة ال يبقى على مالك الوحدات سوى  )٦٢(الزكاة الواجب يف الوحدة 
  :بتطبيق القاعدة التالية إخراج الزكاة وذلك 

  .عدد الوحدات ×  الوحدة مقدار الزكاة يف= الزكاة الواجبة 

                                                 

  :   وتقوم إدارة الصندوق بإخراج الزكاة عن مالكي الوحدات يف إحدى هذه احلاالت )٦٠(
 .صدور نص قانوين من ويل األمر بتحصيل زكاة الصناديق 

وجود نص بتزكية أموال الصندوق وذلك يف النظام األساسي له ، أو يف الئحة الصندوق اللذين تلتزم ما مجيع 
 . الصندوق األطراف مبجرد املشاركة يف

 .اختاذ قرار بتزكية أموال الصندوق من قبل اجلمعية العمومية أو ما هو حبكمها مثل جلنة املشاركني يف الصندوق 

فتاوى مؤمتر الزكاة األول ، الفقرة ( ينظر. تفويض املشارك إلدارة الصندوق بإخراج زكاة مشاركته نيابة عنه 
   ) .٤٤١األوىل ، الكويت ، ص

آخرون إىل أن الصندوق لو أخرج الزكاة عن مالكي الوحدات دون علمهم ، مث ملا علموا   وقد ذهب )٦١(
أجازوا هذا التصرف أن الزكاة وقعت موقعها الصحيح ، قياسا على تصرف الفضويل يف املعامالت وبناء على قاعدة 

دارات ، عزالدين خوجة ، زكاة املشاركات يف الصناديق واالص: ينظر )  اإلجازة الالحقة كالوكالة السابقة ( 
   .٣٣ص

الصناديق االستثمارية التابعة موعة دلة الربكة ، مثل صندوق التأجري العاملي ، :   وممن التزم ذه احلالة )٦٢(
  ) . وما بعدها ٣٤املرجع السابق ، ص: ينظر ( صندوق العائلة االستثماري ، صندوق التوفيق لألسهم وغريها 
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وال حبساا    عدم قيام إدارة الصندوق بإخراج الزكاة عن مالكي الوحدات           :احلالة الثالثة   
حساب زكاة ما ميلـك مـن       ) مالك الوحدات   ( ، ويف هذه احلالة جيب على املستثمر        

كيفيـة  وسيأيت بإذن اهللا توضيح وبيان       ،   )٦٣(وحدات يف الصندوق وإخراجها بنفسه      
  .زكاة الصناديق االستثمارية يف املبحثني الثامن والتاسع بإذن اهللا اج إخر

                                                 

باحثني يف هذه احلالة أن املستثمر ال يلزم بالتعرف إىل مكونات الصندوق االستثماري   وقد اختار بعض ال)٦٣(
فإن كانت نيته : ومن مث حساب زكاته تبعا هلا ، بل يكفيه أن يزكي تبعا لقصده ونيته من دخوله يف الصندوق 

تغالت فال جتب الزكاة إال االستفادة من الربح الدوري دون قصد االجتار يف الوحدات فإنه يزكي نصيبه زكاة املس
% ٢,٥، وإن قصد االجتار بالوحدات زكى نصيبه زكاة عروض التجارة ، فيزكي % ٢,٥يف الربح إذا بلغ نصابا 

  ) .٣١ ، ٣٠عز الدين خوجة ص. زكاة املشاركات يف الصناديق واإلصدارات ، د: ينظر (من قيمة وحداته  
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ومن املسائل اليت هي حرية بالبحث ، قضية اخللطة بني أموال املسامهني يف الصندوق ،                 
  نصاب واحلول ، أم أنه ال أثر هلا ؟هل هلا أثر على الوعاء الزكوي من حيث ال

على أن للخلطة تأثرياً يف يمـة       )٦٥(عدا احلنفية   )٦٤(من املعلوم أن مجهور الفقهاء          
األنعام ، وهلم يف ذلك تفصيالت تراجع يف مظاا ، غري أم اختلفوا يف أثر اخللطة علـى                  

  : على ما يأيت - ومنها مسألتنا –األموال األخرى 

 ذهب مجهور الفقهاء من املالكية ، والـشافعية يف القـدمي ، واحلنابلـة                :القول األول 
  .إىل أن اخللطة ال تأثري هلا إال يف السائمة )٦٦(

واخلليطان ما اجتمعا يف الرعـي والـسقي        : " قوله صلى اهللا عليه وسلم      :  األول الدليل

 املواشـي ،    فلما جعل هذا شرطاً يف صحة اخللطة ، وهو معدوم يف غري           )٦٧(" والفحول  

   .)٦٨(دل على أن اخللطة ال تصح يف غري املواشي 

 بأن هذا خرج خمرج الغالب ، وكونه عليه الصالة والسالم يذكر مـا     :وميكن أن يناقش    
يتعلق باملواشي ال يعين نفي ما عداها ، ال سيما ما اشترك مع املواشي يف علة االرتفـاق                  

  .وختفيف املؤن ، وهو حاصل يف بقية األموال 

                                                 

   .٤/٥٢ املغين  ،٥/٤٠٢ ، اموع ٣/١٢٧الذخرية : ينظر  )٦٤(
   . ٢/٣٠٤ ، حاشية ابن عابدين ٢/٢٩بدائع الصنائع : ينظر  )٦٥(
   .٢/٥٦٨ ، الشرح الكبري ١/١٥٣ ، املهذب ١/٤٣٩حاشية الدسوقي : ينظر  )٦٦(
   ، ٤/١٠٦ رواه البيهقي يف سننه )٦٧(
   .٤/٦٥ ، وينظر املغين ٣/١٤٢ احلاوي )٦٨(
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أن اخللطة إمنا جازت يف املواشي ملا يعود من رفقها على املساكني وعلـى              : الدليل الثاين   
أرباب األموال ، وأما فيما سوى املواشي فالرفق فقط باملساكني دون أرباب األمـوال ،               

   .)٦٩(فصحت اخللطة يف املواشي دون غريها 

التجارة  األموال ومنها أموال      بقية بأرباب حاصل أيضاً    رفق بعدم التسليم ، بل ال     :ونوقش  
  .، حيث حيصل االشتراك يف الدكان ، واملخزن ، والبائع ، وحنوها 

 إن اخللطة تؤثر يف املواشي وغريها من األموال ، وقال بـه الـشافعي يف                :القول الثاين   

   .)٧١( ، وهو ختريج عند احلنابلة )٧٠(اجلديد

  : واستدلوا بأدلة ، منها 

ال يفرق بني جمتمع وال جيمع بـني        : " قوله عليه الصالة والسالم      عموم   :الدليل األول   

  .، حيث إنه يشمل املواشي وغريها من أموال الزكاة )٧٢(" متفرق خشية الصدقة 

 القياس على املواشي ، جبامع حصول التخفيف يف املؤنة ، فكما أن اخللطة              :الدليل الثاين   
إن الفحل واحد وكذا الصعاد والنـاطور       يف املواشي ختف فيها التكاليف واملؤن ؛ حيث         

واجلرين ، وكذلك أموال التجارة ؛ حيث يكون الدكان واحداً ، وكذا املخزن وامليـزان               

   .)٧٣(والبائع ، فأشبه املواشي فله حكمها 

    : ووجهه الترجيح 

                                                 

   .٦٥/ ٤ ، املغين ٣/١٤٢احلاوي :  ينظر )٦٩(
   .٥/٤٠٨، اموع " وقال يف اجلديد تؤثر اخللطة : "  قال النووي )٧٠(
   .٤/٦٥املغين " وخرج القاضي قوالً آخر أا تؤثر : "  قال ابن قدامة )٧١(
، كتاب الزكاة ، باب ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني  ) ١٣٨٢(  أخرجه البخاري يف صحيحه ، برقم )٧٢(

   .٢/٥٢٦جمتمع ، 
   .٦٥/ ٤املغين :  ينظر )٧٣(
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 من العرض املوجز ملسألة اخللطة يف األموال ، يترجح للباحث أن للخلطة أثراً عليها ،                   
: ومنها تلك األموال اليت يدفعها املسامهون للصندوق االستثماري ، ومن آثار هذه اخللطة            

 فاملساهم يزكي مسامهته يف اية حول الـصندوق          ، )٧٤(اشتراكهم يف النصاب واحلول     
أي يف اية السنة املالية اليت يبني فيها حساب الزكاة ، وليس عند حوالن احلول اخلاص به      

وذا صـدر  ،  )٧٥(حدات اليت مل تبلغ النصاب مبفردها ال تعفى من الزكاة           ، كما أن الو   

  :  ، وسبب الترجيح )٧٦(قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل 

 .عموم النصوص الواردة فيها ل .١

  . من تسهيل وتيسري على املسلمني مببدأ اخللطةملا يف األخذ  .٢

رجح األخذ مبـذهب الـشافعي      ومما ي : " الصديق الضرير   . يقول د  ويف هذا الصدد        
اجلديد أن طرح األسهم اليت ال تبلغ النصاب جيب أال يتم إال بعد التحقق من أن أصحاا                 
ال ميلكون ما يكمل النصاب ، ويف هذا مشقة على الشركات العامة ، وخباصة البنـوك ،                 

   .)٧٧(" واملشقة جتلب التيسري 

                                                 

   ٤١٢يوسف القرضاوي، ضمن أحباث وأعمال الندوة الثامنة لقضايا الزكاة املعاصرة ، ص .تعقيب د: ينظر  )٧٤(
  .٦٩عز الدين خوجة ، ص. زكاة املشاركات يف الصناديق واإلصدارات ، د:   ينظر )٧٥(

ج الشخص الطبيعي زكاة أمواله مبعىن أن خترج إدارة الشركة زكاة األسهم كما خير: " ومما جاء يف القرار  )٧٦(
 تعترب مجيع أموال املسامهني مبثابة أموال شخص واحد ، وتفرض عليها الزكاة ذا االعتبار من حيث نوع املال الذي

جتب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث املقدار الذي يؤخذ ، وغري ذلك مما يراعى يف زكاة الشخص 
جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل " اً مببدأ اخللطة عند من عممه من الفقهاء على مجيع األموال الطبيعي ؛ وذلك أخذ

   .١/٨٨١، العدد الرابع ، 
الصديق الضرير ، ضمن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة .  زكاة األسهم والسندات وأذونات اخلزانة ، د )٧٧(

   .٣١لقضايا الزكاة املعاصرة ، ص
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قد تقدم معنا أن زكاة الصناديق االستثمارية ختتلف بالنظر إىل مكوناا والغاية اليت                    
من أجلها ملكت الوحدات يف الصندوق ، فعلى هذا األصل تكون الزكاة يف الـصندوق               

  .على حسب نوعه ونية مالك الوحدة فيه 

  :كن تفصيل الزكاة يف الصناديق االستثمارية على هذا االعتبار     ومي

  .)٧٨(صناديق السندات  زكاة : أوالً

   يف صناديق السندات يشتري املدير بأموال املشاركني سندات مث يتم تداوهلا بعد ذلك ،              
  ورمبا صار هلا فائدة دورية ، فكيف تتم الزكاة يف هذه الصناديق ؟

 )٧٩( النسيئةض بفائدة ، وهي ذا من قبيل ربا         وندات عبارة عن قر     من املعلوم أن الس    
  هل جيب زكاة السندات أم ال ؟ لكن و، 

فهي قروض بفائدة ،  ،اء حول تكييف السندات بني القانونيني والفقهليس هناك خالف   
ة امع عليه أن فوائد السندات وفوائد أذونات اخلزانة ، هي عني ربا النسيئوالرأي شبه 

   .)٨٠( حيث أجازها بعض الفقهاء املعاصرين باستثناء سندات املضاربة اإلسالمية

                                                 

صندوق السندات احلكومية السعودية ، وصندوق السندات العاملية ، وصندوق السندات : ثلتها ومن أم )٧٨(
، وصندوق األهلي للسندات العاملية ، وصندوق ) سامبا ( بالدوالر األمريكي ، كلها بالبنك السعودي الربيطاين 

  .السندات بالدوالر األمريكي ، كالمها بالبنك األهلي 
  .من قرارات جممع الفقه اإلسالمي جبدة ) ٦٢/١١/٦(قرار رقم : ار السندات وتداوهلا   ينظر يف حكم إصد)٧٩(
  ١١٦حسني شحاتة ص. أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة والثانية عشرة  لقضايا الزكاة املعاصرة ، حبث د) ٨٠(
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   مما تقدم يتقرر أن السندات ديون حلاميها على الدولة أو على اجلهة املصدرة هلا ، 

، وعليه  فإن زكاا ترتل )٨١(والدولة أو اجلهة املصدرة هلا هي مدين حلاملي السندات 
  .مرتلة زكاة الديون 

 وللفقهاء تفصيالت متشعبة طويلة حول زكاة الديون حاهلا ومؤجلها ، وما ميكن   
  :حتصيله منها وما ال ميكن ، وميكن إمجال هذه األقوال واختصارها على هذا النحو 

  :، وهي نوعان الديون احلالة : القسم األول 

  .ديون غري مرجوة األداء : ديون مرجوة األداء ، الثاين :    األول 

  :الديون املؤجلة ، وهي نوعان : لقسم الثاين ا

  .ديون غري مرجوة األداء : ديون مرجوة األداء ، الثاين :    األول 

والذي يعنينا من هذه األنواع األربعة هو األول ؛ حيث إن السندات ديون مرجوة   

الة لة أو يف حكم احلااألداء ؛ وذلك ملا تتمتع به من ضمانات قوية ، وهي كذلك إما ح

، كما سيأيت معنا بيانه بإذن اهللا ، وعلى هذا فسيكون احلديث فقط عن النوع األول 

  :منها ، على هذا النحو 

  :، على أقوال )٨٢(اختلف الفقهاء يف حكم زكاة الديون احلالة املرجوة األداء 

                                                 

السندات مسامهة يف الشركة هذا التكييف الفقهي للسندات عليه عامة الفقهاء والباحثني، وادعى البعض أن  ) ٨١(
 .أو مضاربة وال خيفى على كل ذي لُب بعد هذه اآلراء عن الصواب

حكم أعمال البورصة يف الفقه اإلسالمي  . ٦٩حممد رواس قلعه جي ، ص. املعامالت املالية املعاصرة ، د : ينظر 
  .١٣٥٤-١٣٣٧ ، ٢ ، م٦علي السالوس ، جملة امع ، د. د

  
 .  
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ربع % (٢,٥جيب زكاا على الدائن يف اية كل حول ، بنسبة : القول األول 

، وقال )٨٤(، ورواية عن أمحد )٨٣(، وهو رأي الشافعية ولو مل يقبض شيئاً ، ) العشر
عثمان وابن عمر وجابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهم ، وطاووس ، والنخعي وجابر بن : به 

زيد واحلسن وميمون بن مهران والزهري وقتادة ومحاد بن أيب سليمان وإسحاق وأبو 

  .)٨٥(عبيد 

  األدلـــــــــــــــة 

  :كن تقسيم االستدالل هلذا القول على هذا النحو ومي

  :األدلة على وجوب الزكاة يف الدين احلال املرجو األداء : النوع األول  

خذ من أمواهلم " العمومات الواردة يف وجوب الزكاة ، كقوله تعاىل  : الدليل األول

ب ذهب صاحما من " ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم )٨٦(" صدقة تطهرهم وتزكيهم ا 

  .)٨٧(" ا إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من ناروال فضة ال يؤدي منها حقه

تدل العمومات الواردة يف زكاة األموال على لزوم إخراجها على املكلف ،  : وجه الداللة
  .والديون احلالة املرجوة األداء ضمن هذه األموال فلزمه إخراجها 

                                                                                                                                            

الذي يكون على مليء ، موسر غري معسر ، معترف به غري جاحد ، باذل غري : رجو األداء هو الدين امل) ٨٢(
   .٣٥املصري ص. زكاة الديون ، د: مماطل ، ينظر 

   .٢/١٩٤ ، روضة الطالبني ٣/١٣٠ ، اية احملتاج ١/١٥٨املهذب   ، ٢/٥١ األم )٨٣(
   ، ٤/٢٧٠املغين : ينظر ) ٨٤(
   ، ٢٧٠/ ٤مة املغين البن قدا: ينظر ) ٨٥(
  ) .١٠٣(التوبة ، آية  سورة )٨٦(
   .٢/٦٨٠، ) ٩٧٩(إمث مانع الزكاة ، برقم :  أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب الزكاة ، باب )٨٧(
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حلال املرجو األداء مال ممكن االستيفاء ، تام امللك ، فوجبت هذا الدين ا: الدليل الثاين 

   .)٨٨(فيه الزكاة ، كبقية األموال 

  

  .األدلة على وجوب الزكاة يف الدين احلال املرجو األداء كل سنة : النوع الثاين 

القياس على الوديعة ، حيث إن هذا النوع من الديون يقدر الدائن على  : ولالدليل األ

  .)٨٩(صرف فيه ، فلزمه إخراج زكاته كالوديعة أخذه والت

بعدم التسليم فال نسلم لكم أن الدين احلال املرجو األداء كالوديعة ، وقياسكم  : ونوقش
هذا مع الفارق ، حيث إن الوديعة مبرتلة ما يف اليد ، فاملستودع نائب عن املالك يف احلفظ 

د ضمان ، فال يكون مبرتلة مايف اليد فال ، ويده كيد املالك ، خبالف املستدين ، فإن يده ي

  .)٩٠(زكاة فيه حىت يقبض 

بأن هذا الفارق غري مؤثر ، واجلامع يف مسألتنا بينهما كون كل من  : وميكن أن جياب
الوديعة وهذا النوع من الدين مبرتلة املقبوض يف اليد ، حيث إن املستودع واملدين كليهما 

  .كاة  كسائر األموال اليت بيد املالك فتجب فيهما الز ممانع ، باذل غري

أن هذا الدين يف مجيع األعوام على حال واحدة ، فترجيح أحدها  : الدليل الثاين

   .)٩١(بالوجوب ترجيح بال مرجح 

  .األدلة على وجوب الزكاة يف الدين احلال املرجو األداء قبل قبضه : النوع الثالث 

                                                 

   .١/٣٩٨شرح الزركشي : ينظر  )٨٨(
   .٢/٢٩٨ ، املبدع ٤/٢٧٠ ، املغين ٢/٥١ ، األم ٣/٣١٤ احلاوي  )٨٩(
   ، ٤/٢٧٠املغين : ينظر  )٩٠(
   .٤/٢٧١ ، املغين ١/٣٩٨شرح الزركشي  : ينظر )٩١(
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اليت يفهم منها وجوب الزكاة اردة عن الصحابة استدلوا ببعض اآلثار الو: الدليل األول 

 .)٩٢(يف هذا النوع من الدين وإن مل يقبض 

أن هذا الدين مرجو األداء ، واملدين مستعد للسداد ، ومىت ما أراده الدائن  : الدليل الثاين
قبضه ، فهو كاملال الذي بيده متاماً ، فتجب زكاته ولومل يقبضه ، وإن مل يقل ذا ألقرض 

  . اس أمواهلم آلخرين كاملصارف وحنوها ؛ هروباً من الزكاة  الن

  

الدين احلال املرجو األداء جيب زكاته بعد القبض عن كل ما مضى من : القول الثاين 

، وقول أيب يوسف وحممد بن احلسن من احلنفية ، )٩٣( ، وهو مذهب احلنابلة السنوات

   .)٩٤( وأبو ثور رمحهما اهللا وقد روي عن علي رضي اهللا عنه ، وبه قال الثوري ،

  :األدلة 

واستدل أرباب هذا القول على وجوب إخراج الزكاة عن كل سنة باألدلة املتقدمة للقول 
  .األول 

                                                 

قال رجل لعمر بن اخلطاب جييء إبان "  :عن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام قالما جاء : ومن تلك اآلثار  )٩٢(
 ، وابن أيب ٤/١٠٣أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ، باب ال زكاة إال يف الناض  "  فأمره أن يزكيه، زكايت ويل دين 
  .، واألثر وصله عبد الرزاق ، ورجال إسناده ثقات ) ١٠٢٥٣( ، برقم ٢/٢٨٩زكاة الدين شيبة ، باب قي 

أخرجه البيهقي يف سننه ، كتاب الزكاة "  زكه ـ يعين الدين ـ إذا كان عند املالء : " وقال عثمان رضى اهللا عنه 
د بن مسلم ثنا بن هليعة عن  من طريق الولي٧٤٠٨ ، برقم ٤/١٤٩، باب زكاة الدين إذا كان على مليء مويف ، 

عقيل عن بن شهاب عن السائب بن يزيد ، وعلة األثر ابن هليعة ، فهو ضعيف ، أما الوليد بن مسلم فقد صرح يف 
  .األثر بالسماع

إذا قبضه "وقد نص عليه أمحد حيث سأله صاحل عن زكاة الدين على الدائن فقال  .٤/٢٦٩املغين : ينظر  )٩٣(
 ، ١/١٢١اية ابنه صاحل ، مسائل اإلمام أمحد رو " ختالف إال أين أذهب إىل أن يزكيه ملا مضىزكاه ملا مضى وفيه ا

١/٣٣٨.   
   .٤/٢٦٩املغين : ينظر  )٩٤(
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  :أما األدلة على عدم وجوب إخراج الزكاة إال بعد القبض ، فمنها 

ج زكاة أن الزكاة جتب على طريق املواساة ، وليس من املواساة أن خير : الدليل األول

  .)٩٥(مال مل يقبضه ومل ينتفع به 

  : من وجهني ونوقش

  .)٩٦(أن هذا دليل على سقوط الزكاة ، ال على تأخريها إىل القبض : الوجه األول 

أن اعتبار املواساة يف حق الغين ، ليس بأوىل من اعتبارها يف حق الفقري ، :الوجه الثاين 

  . )٩٧( حاجته وفاقته ومقتضى قولكم تأخري وصول حق الفقري إليه ، مع

القياس على الدين الذي على املعسر ، فكما أن الدائن ال يلزمه إخراج  : الدليل الثاين
الدين الذي على املعسر إال إذا قبضه ، فكذلك الدين الذي على املوسر ، جبامع كون 

  .)٩٨(الدينني ثابتني يف الذمة 

الذي يف ذمة املعسر أضعف منه أن هذا قياس مع الفارق ؛ ألن ظن قبض الدين  ب:ونوقش
 لوجوب  على القبض واالنتفاع مناطاًيف الدين الذي يف ذمة املليء ، وقد جعلتم القدرةَ

  .)٩٩( يف احلكم ي أن يكون الختالف احلالني تأثريالزكاة ، فينبغ

                                                 

   .٢/٢٩٨ ، املبدع ١/٣٩٨ ، شرح الزركشي ٢٧٠/ ٤املغين : ينظر  )٩٥(
   .٩٩صاحل الال حم ، ص. أثر الدين يف الزكاة ، د )٩٦(
   .٣٨صاحل اهلليل ، ص. دزكاة الدين ، : ينظر  )٩٧(
   .٢٧٠/ ٤املغين : ينظر  )٩٨(
  .٤٠زكاة الدين ، للهليل ص  :  ينظر )٩٩(
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جيب على الدائن زكاة الدين احلال املرجو األداء بعد قبضه عن سنة : القول الثالث 

 ، وهو قول عمر )١٠١(، ورواية عن أمحد )١٠٠(وهو مذهب املالكية  ، واحدة فقط
   .)١٠٢(رمحهم اهللا بن عبدالعزيز ، واحلسن ،والليث ، واألوزاعي 

  :األدلة 
  . واستدلوا بوجوب زكاة الدين على الدائن بالقسم األول من أدلة القولني السابقني 

   .واستدلوا على عدم وجوبه قبل القبض بأدلة القول الثاين
  

  : واستدلوا على زكاته لسنة واحدة مبا يلي 
أنه يعترب لوجوب الزكاة إمكان األداء ، والدين ال ميكن أداؤه فيما مضى : الدليل األول 

  . )١٠٣(من السنني فال جتب تزكيته ، وأما إذا قبض أمكن أداؤه فتجب زكاته 
  

 املدة وإن كانت عشرة ان االعتبار أن ينض يف يده طريف احلول ، وهذه: الدليل الثاين 
أعوام إذا مل ينض املال يف يده إال يف أوهلا وآخرها مبرتلة حول واحد ، وإال فلو أوجبنا 
عليه فيه الزكاة يف كل عام ، وهو يف يد غريه ، مناؤه له ، ألدى ذلك إىل أن تستهلكه 

ها الستهلكناها ، الزكاة ، وهلذا الوجه أبطلت الزكاة يف القنية ؛ ألننا لو أوجبنا الزكاة في
والزكاة إمنا هي على سبيل املواساة يف األموال اليت متكن من تنميتها فال تفنيها الزكاة يف 

   . )١٠٤(األغلب 
  

                                                 

  . ، وهلم تفصيالت تراجع يف مظاا ١/٣٣١لفواكه الدواين ا: ينظر  )١٠٠(
   .٣/١٨اإلنصاف : ينظر  )١٠١(
   .٢٧٠/ ٤املغين : ينظر  )١٠٢(
  . ٢/٢٩٨ ، املبدع البن مفلح ٣/١٨اإلنصاف : ينظر  )١٠٣(
   .١٠١ ، أثر الدين يف الزكاة ، الالحم ص١/١٦٦ ، اإلشراف ٢/١١٤املنتقى : ينظر  )١٠٤(
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، وهو رواية عن أمحد )١٠٥( الظاهرية وقال بهليس يف الدين زكاة ، : القول الرابع 
لناقص والصاحبان يف الدين ا،)١٠٧(أبوحنيفة يف الدين الضعيف قال به ، و)١٠٦(
 وعطاء )١١٠( وبه قال عكرمة )١٠٩( وهو املذهب القدمي عند الشافعية )١٠٨(
)١١١(.  

  : واستدلوا على عدم وجوب الزكاة يف الدين بأدلة ، منها 

أن الدين ال تنطبق عليه شروط وجوب الزكاة ، فهو مال حكمي مملوك  : الدليل األول

   .)١١٢(، فال زكاة فيه ناقص امللكية ، وهو كذلك غري ناٍم ، فشابه مال القنية 

أما قولكم إنه ناقص امللكية فال زكاة فيه غري مسلم ، فإن الدين املرجو  : ونوقش مبا يلي
  .األداء يف حكم املقبوض فهو ذا االعتبار تام امللك 

                                                 

   .٦/١٠٣احمللى : ينظر  )١٠٥(
   .٦/٣٢١ ، اإلنصاف مع الشرح الكبري ٤/٢٧٠املغين  : ينظر )١٠٦(
كه الدين عند أيب حنيفة ثالث مراتب ، دين قوي ، ودين وسط ، ودين ضعيف ، أما القوي فهو الذي مل) ١٠٧(

بدالً عما هو مال الزكاة ، كالدراهم والدنانري وأموال التجارة ، فتجب زكاته إذا بلغ نصاباً وحال عليه احلول ، 
وأما الدين الوسط فهو الذي وجب بدل مال لو بقي عنده حوالًمل جتب فيه الزكاة ، مثل عبيد اخلدمة وثياب البذلة 

وأما الدين الضعيف فهو ما  ، حىت يقبض وحيول عليه احلول بعد ذلكأنه ال زكاة فيه ففيها روايتان عنده ، أصحها 
وجب وملك ال بدال عن شيء وهو دين إما بغري فعله كاملرياث أو بفعله كالوصية أو وجب بدال عما ليس مبال دينا 

فيه الزكاة حىت واحلكم فيه أنه ال جيب ، كالدية على العاقلة واملهر وبدل اخللع والصلح عن دم العمد وبدل الكناية 
   .٢/١٠ ، بدائع الصنائع ٢٩٤ ، ١/٢٩٣حتفة الفقهاء :  ، ينظر يقبض املائتني وحيول عليها احلول عنده

فالناقص هو بدل الكناية والدية على العاقلة وما سوامها قسم الصاحبان إىل قسمني ، مطلقة ، وناقصة ، ) ١٠٨(
ويف الدين الناقص ال جتب الزكاة ما مل يقبض اء بعد القبض ، ، واألدجتب الزكاة يف الدين املطلق و،فديون مطلقة 

   .٢٩٠ ، ١/٢٨٩، جممع األر  ٢٩٤/حتفة الفقهاء ، النصاب وحيول عليه احلول
     .٢/١٩٤روضة الطالبني ، للنووي : ينظر ) ١٠٩(
   .١/٥٢٩األموال أليب عبيد : ينظر  )١١٠(
   .٤/٩٩مصنف عبدالرزاق : ينظر  )١١١(
   . ٢٨رفيق املصري ، ص.  الديون ، دزكاة: ينظر  )١١٢(
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ليس املقصود من : إنه مل يتوفر فيه شرط النماء فال زكاة فيه ، فيقال  : وأما قولكم
ء هو كونه نامياً حقيقةً فحسب ، بل يدخل فيه أيضاً ما كان قابالً اشتراط الفقهاء للنما

  )١١٣(للنماء ، وهلذا جتب الزكاة يف املال الذي بيد اإلنسان وإن مل ينمه باجتار وحنوه 

 لصاحب ما ألن " :، قال ابن حزم رمحه اهللا  املعدوم حكم يف الدين  أن : ينالدليل الثا
 تلزم ،فكيف أصال مال عني عنده له وليس ، فقط وصفة الذمة يف عدد غرميه عند الدين

 .)١١٤( " ؟ صفته هذه ما زكاة

ونوقش بعدم التسليم ، بل الدين يف حكم املوجود ، ال سيما إذا كان مرجو األداء كالذي 

   .)١١٥(على املليء الباذل 

  : الترجيح 

 املرجو األداء ، وبعد هذا العرض املوجز ألقوال أهل العلم يف مسألة زكاة الدين احلال  
 على الدائن كل وجوب زكاة هذا النوع من الدين: القول األول وهو ترجح للباحث 

 وهو أيضاً ما )١١٦(واختاره أبوعبيد القاسم بن سالم رمحه اهللا سنة وإن مل يقبضه، 
بشرط أن جيد ما خيرجه بعد " ذهب إليه جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثانية ، وأضيف 

  " .ينه احلالّ حوائجه ود

  :سبب الترجيح 

  :ولقد ترجح للباحث هذا القول لعدة أمور ، منها 

                                                 

   .٣٤٧اخلليل ، ص. األسهم والسندات ، د: ينظر  )١١٣(
  ٦/١٠٥احمللى  )١١٤(
   .٤٤صاحل اهلليل ، ص. زكاة الدين ، د: ينظر  )١١٥(
   .٤٣٩األموال ، ص: ينظر  )١١٦(
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أن هذا الدين حالّ مبذول من قبل املدين ومل ميانع من تسليمه ، فصار مبرتلة املال  : األول
الذي بيد املالك سواء بسواء ، فما الذي مينع القول بوجوب زكاته وقد صار كسائر 

  .أمواله ؟ 

أن تأخري الزكاة إىل القبض يؤدي عادة إىل صعوبة ومشقة حساب الزكاة عن  : الثاين

 ، فقد ال يتم قبضه دفعة واحدة ، بل على دفعات ، فيحتاج )١١٧(السنوات اليت مضت 
صاحبه أن حيصي وحيسب كل دفعة مستقلة بالسنوات واألشهر واأليام ، ويف هذا من 

حب الدين ، فيعزف عن إخراج الزكاة املشقة ما ال خيفى ، بل رمبا أدى إىل ملل صا
)١١٨(.   

أن يف تزكية املال كل حول وإن مل يقبض مواساةً للفقراء واملساكني ، ومن يف : الثالث 

   .)١١٩(حكمهم من أهل الزكاة ، وهو كذلك أبرأ لذمة املزكي 

 ومن املعلوم أن السندات الربوية وإن كانت مؤجلة إال أا يف حكم الديون احلالة    
رجوة األداء ؛ ألا قابلة للتداول ، وميكن حلاملها أن يبيعها يف أسواق األوراق املالية ، امل

   .)١٢٠(فهو إذاً يستطيع تنضيضها وتسييلها يف أي وقت شاء 

                                                 

ألن من ؛ عني املال وإمنا اختاروا أو من اختار منهم تزكية الدين مع : "  ويف هذا الصدد يقول أبو عبيد )١١٧(
 وذلك أن الدين رمبا اقتضاه .ومل يقم بأدائها، ترك ذلك حىت يصري إىل القبض مل يكد يقف من زكاة دينه على حد 

فهو حيتاج يف كل درهم يقتضيه فما فوق ذلك إىل ، وأكثر من ذلك وأقل  ربه متقطعا كالدراهم اخلمسة والعشرة
ويف أقل من هذا ما تكون ، مث خيرج من زكاته حبساب ما يصيبه ، واأليام معرفة ما غاب عنه من السنني والشهور 

. وهو عندي وجه األمر ، فقالوا يزكيه مع مجلة ماله يف رأس احلول ، فلهذا أخذوا له باالحتياط ، املاللة والتفريط 
   .٥٣١موال ص األ   " فإن أطلق ذلك الوجه اآلخر مطيق حىت ال يشذ عليه منه شيء واسع له إن شاء اهللا

   .٣٣زكاة الديون ، ص: ينظر  )١١٨(
   .٢٠٤، ٢٠٣النوازل يف الزكاة ، ص: ينظر  )١١٩(
   .٤٣زكاة الديون ، ص: ينظر  )١٢٠(
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وبناء على ما سبق ، يكون على حامل السندات زكاة أصل هذه الديون كل سنة وإن     
  .بوض ؛ إلمكانه تنضيضها مىت ما أراد ذلك مل يقبضها أو ينضضها ؛ إذ هي يف حكم املق

  فوائد وعوائد السندات هل تزكى أم ال ؟: املسألة الثانية 

  :  قبل اخلوض يف غمار هذه املسألة ، يلزم التنبيه على أن فوائد السندات صنفان 

فوائد متصلة ، وهي متمثلة يف فرق السعر بني القيمة االمسية للسند ، وقيمته : األول 
ية األعلى ، فإن حامل السند حينما يبيع سنده يف سوق األوراق املالية ، فإن األغلب السوق

، وهذه الزيادة يف الواقع زيادة ) أصل السند ( ارتفاع قيمته السوقية على قيمته االمسية 
  فهل تدخل يف الوعاء الزكوي ؟، متصلة 

  سند ، فهل تزكى ؟فوائد منفصلة ، وهذه متمثلة يف العوائد الدورية لل: الثاين 

  :ولإلجابة على هذين السؤالني أقول 

   قد تقرر سابقاً أن الفوائد والعوائد من السندات حمرمة ؛ إذ هي من النفع املشروط على 

، وحكم زكاة هذه الفوائد ينبين على )١٢١(القرض ، وهي حرام باتفاق أهل العلم 
  " .زكاة املال احلرام ": مسألة 

كل مال حرم الشرع على حائزه االنتفاع به بأي وجه من الوجوه هو : واملال احلرام 

)١٢٢(.  

  : وبالنظر إىل كالم الفقهاء نلحظ أم قسموا املال احلرام إىل قسمني 

                                                 

 ، اجلامع للقرطيب ٢١/٥٤ ، االستذكار البن عبدالرب ١٢١ ، ١٢٠اإلمجاع البن املنذر ، ص:  ينظر )١٢١(
   .٢٩/٣٣٤موع الفتاوى  ، جم٦/٤٣٦ ، املغين ٦/٢٨ ، املنتقى للباجي ٣/٢٤١
   .١/١٧٥حممد نعيم ياسني ، ضمن أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة .  زكاة املال احلرام ، د)١٢٢(
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وهو ما حرمه الشرع خلاصية يف ذاته من ضرر أو خبث أو  : املال احملرم لعينه :األول 
، وهذا النوع اليسمى ماالً عند اجلمهور قذارة ال تنفك عنه كاخلمر واخلرتير وامليتة والدم 

   .)١٢٣(، وهو وإن مسى ماالً عند احلنفية إال أنه ال يعترب متقوماً وال حيل االنتفاع به 

؛ إذ هو مال خبيث بذاته فيتعني )١٢٤(   وهذا النوع من املال ال زكاة فيه بال خالف 
 منه وجيب التخلص منه على من بيده التخلص منه بإتالفه ، بل ال جتوز الزكاة فيه وال

)١٢٥(.   

 وهو ما كان حالالً يف عينه ، لكن حرمه الشارع ملعىن :املال احملرم لغريه : الثاين 

، كاملغصوب )١٢٦(خارجي ؛ وذلك لكونه دخل حتت اليد بسبب غري مشروع 

   .)١٢٧(، وحنوها واملسروق واملقبوض بعقود فاسدة 

  : قولني وهذا القسم قد اختلف يف زكاته أهل العلم على 

، وقد قال به مجاهري أهل إن املال احملرم لغريه أو لوصفه ، ال زكاة فيه : القول األول 
كثري ، و)١٣١( ، واحلنابلة )١٣٠(، والشافعية)١٢٩(، واملالكية )١٢٨(العلم من احلنفية 

                                                 

 ، ١/١٧٥حممد نعيم ياسني ، ضمن أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة . زكاة املال احلرام ، د: ينظر  )١٢٣(
  . ٤٣عباس الباز ص. أحكام املال احلرام ، د

   .١/١٧٥حممد نعيم ياسني ، ضمن أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة . زكاة املال احلرام ، د: ينظر  )١٢٤(
   .٣١٢أحباث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة ، حبث الشيخ عبداهللا بن منيع ، ص: ينظر  )١٢٥(
 ، ١/١٧٥قهية يف قضايا الزكاة املعاصرة حممد نعيم ياسني ، ضمن أحباث ف. زكاة املال احلرام ، د: ينظر  )١٢٦(

حممد سليمان األشقر ، ضمن أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة . أحكام املال احلرام وحكم إخراج زكاته ، د
وما كان . ٣. وما كان بغري رضا مالكه . ٢. ما كان برضا مالكه . ١:  ، وقد ذكر هلذا النوع أربعة أقسام ١/٨٠

: وما كان حنو الوديعة إذا جهل صاحبها ، وقام بالتمثيل والتفصيل لكل قسم ، ينظر . ٤. قوق من جنس منع احل
٨٣-٨٠/ ١.   
   .٣٥١اخلليل ، ص. األسهم والسندات ، د: ينظر  )١٢٧(
   .٢/٢٥حاشية ابن عابدين :  ينظر )١٢٨(
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، وصدرت به فتوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة )١٣٢( الفقهاء والباحثني املعاصرين من
  .)١٣٣(املعاصرة 

  :وقد استدلوا بأدلة ، منها 

النصوص اليت جاءت تبني أن اهللا تعاىل ال يقبل إال املال الطيب ، وال شك  : الدليل األول

  .)١٣٤(أن هذا املال احلرام خبيث ، فال يقبله اهللا تعاىل زكاة وال صدقة 

غري ، واملال احلرام )١٣٥(أن من شروط وجوب الزكاة متام امللك وكماله  : الدليل الثاين

  .)١٣٦(مملوك ملن هو بيده ، فال زكاة فيه 

 أن هذا املال حرام ، فالواجب على حائزه أن يرده إىل أربابه إن عرفهم ، :الدليل الثالث 
أو التصدق به على أربابه إن مل يعرفهم ، فإذا كان الواجب إخراجه كله ، فكيف خنرج 

                                                                                                                                            

 ٢/١٧٩تصر خليل اخلرشي على خم: ال زكاة على غاصب ومودع لعدم امللك ، ينظر :  حيث جاء عندهم )١٢٩(
   .١/٤٣١، الشرح الكبري للدردير 

   .٩/٣٥٣اموع : أن من كان معه مال حرام فال حج عليه وال زكاة ، ينظر :  حيث جاء عندهم )١٣٠(
   .٤/١١٥كشاف القناع :  ينظر )١٣١(
. ندات ، د ، األسهم والس١/٩٩حممد األشقر ، . أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة ، حبث د:  ينظر )١٣٢(

   .٣٥٦اخلليل ، ص 
   .٦٧فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة املعاصرة ، ص:  ينظر )١٣٣(
أَيها الناس ِإنَّ اللَّه طَيب لَا يقْبلُ إال طَيبا وِإنَّ :"  : �أيب هريرةَ قال قال رسول اللَِّه حديث :  ومن ذلك )١٣٤(

يا أَيها الرسلُ كُلُوا من الطَّيباِت واعملُوا صاِلحا إين ِبما تعملُونَ عِليم )  أَمر ِبِه الْمرسِلني فقال اللَّه أَمر الْمؤِمِنني ِبما
عثَ أَغْبر يمد يديِه إىل ثُم ذَكَر الرجلَ يِطيلُ السفَر أَش( يا أَيها الَِّذين آمنوا كُلُوا من طَيباِت ما رزقْناكُم ) وقال ( 

ِلذَِلك ابجتسى ياِم فَأَنرِبالْح غُِذيو امرح هسلْبمو امرح هبرشمو امرح همطْعمو بيا ر باِء يا رمأخرجه " الس ، 
    .٢/٧٠٣، ) ١٠١٥(مسلم يف صحيحه ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ، برقم 

 ، الكايف البن قدامة ٥/٣١٥ ، الشرح الكبري للرافعي ٢/٢٥٦التاج واإلكليل : ينظر هذا الشرط مثالً يف  )١٣٥(
١/٢٧٩  ، .  
 ، حبوث فقهية معاصرة ٩٠/ ١األشقر ، أحباث فقهية . أحكام املال احلرام وحكم إخراج زكاته ، د: ينظر  )١٣٦(

   .٣٥٢اخلليل ، ص.  ، األسهم والسندات ، د٤٣٥حممد عبدالغفار الشريف ، ص. ، د
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يتعامل به، ويستمتع به ،  وهو منه مقدار الزكاة ربع العشر ، وندع الباقي يف حوزته ، 

    .)١٣٧(يعلم أنه حرام

  

َ  شيخ جيب إخراج قدر الزكاة من املال احلرام : القول الثاين  ، واختار هذا القول
الشيخ عبدالوهاب والشيخ حممد أبوزهرة ، : اإلسالم ابن تيمية ، ومن الفقهاء املعاصرين 

، والدكتور )١٣٩( بن منيع الشيخ عبداهللاو )١٣٨(الشيخ عبدالرمحن حسن وخالف ، 

   .)١٤٠(عبدالرمحن احللو

  : وقد استدلوا بأدلة منها 

 من املعلوم أن حق الفقراء واملساكني متعلق بأموال األغنياء من املسلمني :الدليل األول 

، وعليه فال عربة بكون املال حمرماً ، بل الواجب إيصال هذا احلق لذويه )١٤١(يف اجلملة 
.  

  : الدليل من وجهني وميكن أن يناقش هذا 

تقدم أن عامة الفقهاء على اشتراط امللك إلجياب الزكاة ، وهذا املال احلرام ليس : ألولا
  .ملكاً هلؤالء األغنياء حىت يلزموا بالزكاة 

                                                 

حسني شحاتة ، . األحكام الفقهية واألسس احملاسبية لزكاة األسهم والسندات وأذونات اخلزانة ، د: ينظر  )١٣٧(
 ،  األحكام اجللية يف زكاة األموال ١٢٤ضمن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة ، ص

   .٥١مد عبداملقصود داود ، صحم. العصرية ، د
   .٥١حممد عبداملقصود داود ، ص. األحكام اجللية يف زكاة األموال العصرية ، د: ينظر  )١٣٨(
   .٣١٢حبث الشيخ ابن منيع ، أحباث وأعمال الندوة السابعة ص: ينظر  )١٣٩(
   .٢١٢عبدالرمحن احللو ، أحباث وأعمال الندوة السابعة ، ص. تعقيب د: ينظر  )١٤٠(
اخلليل ، .  ، األسهم والسندات ، د٣١٢حبث الشيخ ابن منيع ، أحباث وأعمال الندوة السابعة ص: ينظر  )١٤١(

   .٣٥٥ص
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لو سلمنا لكم أم ميلكون هذه األموال ، فليست الزكاة واجبة يف كل مال مملوك : الثاين 
  .ط ، بل البد من توفر بقية الشرو

  .)١٤٢(أن إخراج قدر الزكاة من هذا املال خري من عدم إخراج شيء  : ثاينالدليل ال

  من وجهني ونوقش 

 هناك فرق بني ميزان الزكاة وميزان التخلص من احلرام ، فاألول عبادة :الوجه األول 

، أما " خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا " يراد منها التطهري كما قال تعاىل 
  .تخلص من احلرام فهو بعيد كل البعد عن ذلك ال

ن أخذ الزكاة من املال احلرام يفرح صاحبه كثرياً ؛ حيث يعتربه نوعاً من أ  :الوجه الثاين

   .)١٤٣(اإلقرار ، ولذا فالواجب التخلص منه كله ، ال دفع مقدار الزكاة منه 

 البسها من احلرام ، جيب تزكيتها ؛ إذ لو أعفيت من الزكاة بسبب ما: الدليل الرابع 
ألدى ذلك إىل إقبال الناس عليها فراراً من الزكاة ، وهذا تشجيع للناس على احلرام 

)١٤٤(.  

  :ونوقش من أربعة أوجه 

                                                 

األموال اليت "  وقد سئل شيخ اإلسالم عن األموال اليت تقبض بطريق املناهب هل تزكى أم ال ؟ فأجاب  )١٤٢(
فإنه خيرج زكاا ، فإا إن كانت ملكاً ملن هي بيده بأيدي هؤالء األعراب املتناهبني إذا مل يعرف هلا مالك معني 

كانت زكاا عليه ، وإن مل تكن ملكاً له ومالكها جمهول ال يعرف فإنه يتصدق ا كلها ، فإذا تصدق بقدر زكاا 
. كانت خرياً له من أن ال يتصدق بشيء منها ، فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير 

   .٣٠/٣٢٥ الفتاوى جمموع
   .٣٣٧علي القره داغي ، أحباث وأعمال الندوة السابعة ص. مناقشة د: ينظر  )١٤٣(
   ، ٥١حممد عبداملقصود داود ، ص. األحكام اجللية يف زكاة األموال العصرية ، د: ينظر  )١٤٤(
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أننا إذ نقول بعدم إخراج زكاا ، ال يعين هذا انتفاع من هي بيده منها ، : الوجه األول 

  .)١٤٥( فال تشجيع هنا ألبتة بل نلزمه بإخراجها كلها بنية التخلص من احلرام ،

إن القول بإخراج الزكاة من املال احلرام هو الذي يعترب نوعاً من اإلقرار  : الوجه الثاين
واالعتراف مبشروعيتها والتسويغ هلا ، وال خيفى ما يترتب على هذا من التشجيع على 

   ، )١٤٦(األموال احملرمة 

ملصلحة ، ومن املقرر أن املصلحة اليت إن هذا الدليل من قبيل األخذ با: الوجه الثالث 
  )١٤٧(تصادم نصاً ملغاة وال اعتبار ا 

إن مطالبة حائز املال احلرام بإخراج زكاته ، يهون من شأن التعامل باحلرام  : الوجه الرابع

   .)١٤٨(، وتقلل احلرج عنده وعند اتمع من حيازته احلرام والتعامل به 

أمجع : ب زكاة احللي احملرم ، وبيانه على هذا النحو القياس على وجو : الدليل اخلامس 

، فكذلك املكاسب احملرمة جتب فيها )١٤٩(الفقهاء على وجوب الزكاة يف احللي احملرم 
  .الزكاة ، جبامع احلرمة يف كل املالني 

  : ونوقش هذا الدليل مبا يلي 

إن احللي أن هذا من أفسد القياس ، بل هو استدالل معكوس ، واستنباط مقلوب ، ف
ما : مادة الذهب والفضة ، واألصل فيها احلل ، والثاين :  األول:احملرمة مكونة من شيئني 

                                                 

الكردي ، أحباث أمحد .  ، رد الباحث د١/٩٤األشقر ، أحباث فقهية .أحكام املال احلرام ، د: ينظر  )١٤٥(
   .٣٤٥وأعمال الندوة السابعة ، ص

   .٣٣٧علي القره داغي ، أحباث وأعمال الندوة السابعة ص. مناقشة د:ينظر  )١٤٦(
   .٣٥٦اخلليل ، ص. األسهم والسندات ، د:  ينظر )١٤٧(
   .٣٥٦اخلليل ، ص. األسهم والسندات ، د:ينظر  )١٤٨(
   .١/٥٢٧يوسف القرضاوي ، . فقه الزكاة ، د: ينظر  )١٤٩(
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فيها من الصنعة احملرمة كأن تصنع على هيئة صنم ، أو االستعمال احملرم كلبس الرجال 
  . للذهب ،  فاحملرم هنا هو االستعمال أو الصنعة احملرمة ال ذات الذهب والفضة 

لى هذه الزيادة احملرمة من الصنعة ال زكاة فيها ؛ فالشرع ال يعترف بالصنعة   وحيكم ع

  .)١٥٠(احملرمة ، بل يطلب إعدامها ، وتبقى الزكاة على املادة اخلام فقط 

  : الترجيح ووجهه 

 قول –وبعد عرض قويل أهل العلم يف هذه املسألة، فإنه يترجح للباحث القول األول 
  : زكاة املال احلرام ، وذلك ملا يلي  بعدم –مجاهري أهل العلم 

أن الزكاة عبادة يراد منها تطهري العبد املزكي ، وهذا ال يشمل املال احلرام الذي  .١
 .جاءت النصوص باعتباره خبيثاً ال يقبله اهللا عز وجل 

 ! .أن هذا املال ال ميلكه حائزه ، فكيف يزكي ماال ميلك ؟ .٢

  . رضت أثناء املناقشة ما يترتب على القول بزكاته من مفاسد ع .٣

نعود ملسألتنا وهي      وبعد االنتهاء من عرض أقوال العلماء يف املسأتني السابقتني ، 

  .زكاة السندات وفوائدها

  :ومن خالل تتبع أقوال فقهائنا املعاصرين تبني أم خمتلفون على ثالثة أقوال 

 ، )١٥١(فقط) مسيةقيمتها اال( أن الزكاة جتب يف أصل السندات : القول األول 

وليس يف قيمتها السوقية ، وال على الفوائد ، سواء كان غرض حامل السندات 

وقال به .املتاجرة أو االستثمار ، أما الفوائد فهي مال خبيث جيب التخلص منه كامالً 

                                                 

   .٥٧ ، األحكام اجللية ، ص٩٥ ،١/٩٤حممد األشقر ، أحباث فقهية . أحكام املال احلرام ، د: ينظر  )١٥٠(
 واملقصود بالقيمة االمسية ، أصل السند ، وإال فإن السندات ذات الكوبون الصفري ، تصدر بأقل من قيمتها )١٥١(

  .مسية االمسية ، فال يزكى منها إال أصل الدين ، ال قيمتها اال
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 ، )١٥٣(أمحد الكردي . ، د)١٥٢(حممد الشباين . د: مجع من الفقهاء والباحثني ، منهم 

.  ، د)١٥٦(حسني شحاتة . ، د)١٥٥(وهبة الزحيلي .  ، د)١٥٤(علي السالوس . د

.  د)١٥٩(حممد عثمان شبري . ، د)١٥٨(حسني اخلطيب . د)١٥٧(عبدالستار أبوغدة 

 ، وهو ما قرره مؤمتر الزكاة األول يف )١٦١(عبداهللا الغفيلي .  ، د)١٦٠(أمحد اخلليل 

 ، وعليه )١٦٣(، وهو قرار الندوة احلادية عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة )١٦٢(الكويت 

   .)١٦٤(العمل يف أنظمة بعض الدول اإلسالمية كالسعودية ، والسودان 

  :وميكن تقسيم أدلتهم إىل نوعني 
                                                 

   .١٥٤زكاة األموال ، ص: ينظر  )١٥٢(
   .١٨٨أمحد الكردي ، أحباث وأعمال الندوة السابعة ص. حبث د: ينظر  )١٥٣(
   .٢/٦٣٨االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة : ينظر  )١٥٤(
عمال الندوة وهبة الزحيلي  ضمن أحباث وأ. ، د) زكاة األسهم والسندات وأذونات اخلزانة(حبث : ينظر  )١٥٥(

، ويشكل عليه قوله يف ) أي مبلغ السند( وأما زكاا فتقوم بالقيمة االمسية "  ، حيث قال ٨٠احلادية عشرة ، ص
فتضم الفائدة إىل قيمة السند االمسية ويزكى اجلميع ، على أن الفائدة والنسبة املأخوذة منها ال تعد زكاة ،  " ٧٩ص

تكون : " د صرح بزكاة أصل السندات يف حبثه يف الندوة الثالثة عشرة ، وفيه ، وق" وإمنا مسامهة يف أوجه اخلري 
  .٢٤٢ص" الزكاة على حاملي السندات بنسبة ما ميلكون من احلالل ، وهو مقدار املال املكتوب يف السند 

أحباث األحكام الفقهية واألسس احملاسبية لزكاة األسهم والسندات وأذونات اخلزانة ، أعمال و: ينظر  )١٥٦(
 ، ومما أضافه الدكتور يف األسس احملاسبية للسندات أن الزكاة على ١٢٦الندوة احلادية عشرة لقضايا الزكاة ، ص

قيمتها االمسية ، إال إذا كانت القيمة السوقية أقل ، فإن الزكاة حينها حتسب على القيمة السوقية ، ويعترب الفرق 
   .١٢٧ عند قبضه ، صبينهما ديناً غري مرجو ال خيضع للزكاة إال

   .٩٠حسني شحاتة ، ص. عبدالستار أبوغدة ،د. فقه وحماسبة الزكاة لألفراد والشركات ، د: ينظر  )١٥٧(
   .  ٨٥حسني اخلطيب ، ص. حماسبة الزكاة فقهاًَ وتطبيقاً ، د: ينظر  )١٥٨(
   .٢٩٩كاة املعاصرة ، صحممد شبري ، ضمن أحباث وأعمال الندوة الثالثة عشرة لقضايا الز. حبث د: ينظر  )١٥٩(
   .٣٦٢األسهم والسندات ، ص: ينظر  )١٦٠(
   .٢١٧النوازل يف الزكاة ، ص: ينظر  )١٦١(
   .٤٤٣أحباث مؤمتر الزكاة األول ، ص: ينظر  )١٦٢(
   .٣١٢حبث الشيخ ابن منيع ، أحباث وأعمال الندوة السابعة ص: ينظر  )١٦٣(
   .١٦٧الزهراين ، صصاحل . دراسات يف احملاسبة الزكوية ، د: ينظر  )١٦٤(
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  .أدلة وجوب إخراج الزكاة يف أصل السندات : النوع األول 

حالة )١٦٥( مرجوة األداء -حلاملها على مصدرها - السندات متثل ديوناً :الدليل األول 
ن طبيعة خاصة بسبب ضمان حتصيلها ، وسهولة تسييلها يف ، وذلك ملا هلا م)١٦٦(

 وعامة أهل العلم على وجوب هذا النوع من الديون ، كما مر )١٦٧(األسواق املالية 
  .معنا سابقاً 

 اتفق املعاصرون على إخراج زكاة قدر مشترك من السندات وهو أصلها  ، :الدليل الثاين 

  .)١٦٨(واختلفوا فيما عداه 

  .أدلة عدم جواز إخراج الزكاة من فوائد السندات : النوع الثاين 

 أن القيمة السوقية للسندات متثل بيع الكالئ بالكالئ ، وهو بيع حمرم ، فما : الدليل األول
 وال زكاة يف ، ربوية خبيثة حمرمة أموالينتج عنه يكون حمرماً ، وكذلك الفوائد عبارة عن 

  .)١٦٩(املال احلرام 

                                                 

  ، التطبيق ٢٣٤وهبة الزحيلي ،  أحباث وأعمال الندوة السابعة  ص.  ، حبث د١/٥٢٧فقه الزكاة : ينظر  )١٦٥(
   .١٢١شوقي شحاتة ،ص. املعاصر للزكاة ، د

   .٨٨ ، ص٤٣رفيق املصري ، ص. زكاة الديون ، د: ينظر  )١٦٦(
رفيق .  ، زكاة الديون ، د٢٢٤أشرف دوابة ، ص.  ، دصناديق االستثمار يف البنوك اإلسالمية: ينظر  )١٦٧(

   .٨٨ ، ص٤٣املصري ، ص
وهبة الزحيلي .  ، املعامالت املالية املعاصرة ، د١٥٤ ، زكاة األموال ص١/٥٢٧فقه الزكاة : ينظر مثالً   )١٦٨(

كاة  ، كيف حتسب ز٣٥٧ ، األسهم والسندات  ص٦٣٨/ ٢علي السالوس .  ، االقتصاد اإلسالمي ، د٣٧٠ص
 ، ١٥صاحل السدالن ص.  ، زكاة األسهم والسندات والورق النقدي ، د٣١املال ببساطة ، علي عقيلي ، ص

 ، فقه الزكاة املعاصر ، حممود أبو السعود ٢٣٤حسني شحاتة ص. حماسبة الزكاة مفهوماً ونظاماً وتطبيقاً ، د
 كل أحباث وأعمال الندوة السابعة املتعلقة  ،٨٥حسني اخلطيب ، ص.  ، حماسبة الزكاة فقهاً وتطبيقاً ، د١٥٠ص

  .بالسندات 
   .١٥٤حممد الشباين ، ص. زكاة األموال ، د: ينظر  )١٦٩(
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                   .لة السابقة اليت مرت معنا يف عدم زكاة املال احلرام األد: الدليل الثاين 
                                                            

وجوب الزكاة يف القيمة السوقية للسندات مع الفوائد، وبه قال بعض : القول الثاين 

.  ، د)١٧١(لقرضاوي يوسف ا. د:  ،)١٧٠(حممد كمال عطية . مثل د: الباحثني 

   ،    )١٧٢(صاحل السدالن 

؛ حيث إا تباع وتشترى )١٧٣( أن السندات تعترب من األصول املتداولة :الدليل األول 
يف أسواق األوراق املالية ، فيكون هلا حكم عروض التجارة ، فتزكى قيمتها السوقية ، 

  .)١٧٤(وفوائدها تبع هلا ، فتزكى كذلك 

 السندات للتجارة والبيع والشراء ال خيرجها عن تكييفها  بأن عرض:وميكن أن يناقش 
احلقيقي وهو أا قروض وديون فلها أحكام الديون ، والديون إمنا يلزم صاحبها زكاة 
أصلها ، أما ما زاد عنه من فوائد متصلة أو منفصلة فهو مال حمرم خبيث ال يقبله اهللا تعاىل 

  .فال يدخل يف الوعاء الزكوي 

قياس فوائد السندات احملرمة على احللي احملرم ، فكما أن احللي احملرم جتب : ين الدليل الثا

  .)١٧٥(زكاته فكذلك فوائد السندات جبامع احلرمة يف كٍل منهما 

                                                 

أما السندات فإا : " يفهم من كالمه أنه ال ينظر للغرض الذي من أجله اقتنيت السندات ، حيث قال  )١٧٠(
لك فإا  ختضع للزكاة بقيمتها السوقية مضافاً إليها تعترب دائماً من األموال املدخرة أو األصول املتداولة ؛ ولذ

   .٧٧حاالت تطبيقية يف حماسبة الزكاة ، ص: ، ينظر % ٢,٥: مبعدل ) فوائدها السنوية(أرباحها 
   .١/٥٥٩فقه الزكاة : ينظر  )١٧١(
   . ١٦صاحل السدالن ، ص. زكاة األسهم والسندات والورق النقدي ، د: ينظر  )١٧٢(
   . ٧٧حممد كمال عطية ، ص. ت تطبيقية يف حماسبة الزكاة ، دحاال: ينظر  )١٧٣(
   ، ٥٢٧/ ١فقه الزكاة : ينظر  )١٧٤(
   .١/٥٢٧فقه الزكاة : ينظر  )١٧٥(
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  .وقد تقدم مناقشة هذا الدليل يف مسألة زكاة املال احلرام 

لى شراء إن يف إعفاء فوائد السندات من الزكاة تشجيعاً للناس ع: الدليل الثالث 

   .)١٧٦(السندات واالبتعاد عن األسهم 

أن من كان : من أوجه ذكرت سابقاً يف مسألة زكاة املال احلرام ، وأضيف هنا  : ونوقش
هدفه التهرب من دفع الزكاة ال يثنيه القول بزكاة الفوائد عن التهرب ، بل قد يتهرب 

  .وحنو ذلك )١٧٧(لقنية بأساليب أخرى ، كأن يشتري بنقوده قبل اية احلول عقاراً ل

  

  :ينظر إىل الغرض من حيازة السندات ، وال خيلو األمر من حالتني  : ثالثالقول ال

إذا كان الغرض من حيازة السندات هو التجارة ، فإا وفوائدها تزكى زكاة عروض               -أ
 % .٢,٥التجارة مبقدار 

فإن  ائد الدورية ،    وإذا كان الغرض من حيازا هو االستثمار ، واحلصول على الفو           -ب
. ، وممن قال ـذا القـول د   % ١٠: ، وجيب فيها العشر  هي اليت تزكى فقط الفوائد

   .)١٧٩(حممد كمال عطية .  ، د)١٧٨(شوقي شحاتة 

                                                 

   .١/٥٢٧فقه الزكاة : ينظر  )١٧٦(
   .١٧٠صاحل الزهراين ، ص. دراسات يف احملاسبة الزكوية ، د: ينظر  )١٧٧(
 ، وقد أخذ برأي احلنفية يف عدم اشتراط ١٢٣ي شحاتة ، صشوق. التطبيق املعاصر للزكاة ، د: ينظر  )١٧٨(

  .النصاب يف زكاة الزروع والثمار ، ووجوب الزكاة يف الزرع قليله وكثريه 
حممد كمال عطية ، . نظرية احملاسبة املالية يف الفكر اإلسالمي ، اجلزء الثالث حماسبة الزكاة ، د: ينظر  )١٧٩(

لقيمة السوقية للسندات مع فوائدها ، دون النظر للغرض من حيازا ، يف  ، مع أنه أطلق احلكم بزكاة ا١٢١ص
أما السندات فإا تعترب : " حيث قال ) ٧٧حممد كمال عطية ، ص. حاالت تطبيقية يف حماسبة الزكاة ، د( كتابه

مضافاً إليها أرباحها دائماً من األموال املدخرة أو األصول املتداولة ؛ ولذلك فإا ختضع للزكاة بقيمتها السوقية 
  % " . ٢,٥: مبعدل ) فوائدها السنوية(
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%  ٢,٥وهو أن السندات تزكى قيمتها السوقية مع الفوائد مبقـدار           ) أ(الدليل على   

  .كل أدلة القول الثاين ، وتقدم مناقشتها : هو 

وهو أن السندات إن أعدت لالستثمار فالزكاة فقط على العوائد          ) :ب  ( دليل على   ال

  أن السندات ملا حازها صاحبها بغرض احلصول على العوائـد            % :١٠الدورية مبقدار   
الدورية ، دون قصد املتاجرة ذا ، فهي ذا االعتبار صارت مبثابة األصول الثابتة  فتزكى             

   .)١٨٠(% ١٠ زكاة الزروع والثمار وهي

 بأن قياس السندات على الزروع والثمار قياس مع الفارق ، ذلكم أن الـزروع               :ونوقش  
  .والثمار تزكى مرة واحدة ، أما السندات فكل عام 

السند صك بقرض ، فهو أقرب إىل الديون من األصـول الثابتـة ،              :    وكذلك يقال   
ال من حيث الفوائد املترتبـة  والقرض ليس كاألرض ال من حيث سرعة حتويله إىل نقود و       

  ،   )١٨١(عليه ، واجلهد املبذول يف حتصيل تلك الفوائد ، فكيف يلحق ا ؟ 

. وقال به دوجوب الزكاة يف القيمة السوقية للسندات دون الفوائد ،  : رابعالقول ال

   .)١٨٢(رفيق املصري 

  .الدليل على عدم زكاة الفوائد قد تقدم 

                                                 

 ، نظرية احملاسبة املالية يف الفكر اإلسالمي ، ١٢٤شوقي شحاتة ، ص. التطبيق املعاصر للزكاة ، د: ينظر  )١٨٠(
   . ١٢١حممد كمال عطية ، ص. اجلزء الثالث ، د

   .١٦٩ين ، صصاحل الزهرا. دراسات يف احملاسبة الزكوية ، د: ينظر  )١٨١(
أي على السند حسب قيمته (والزكاة فيها على األصل : "  ، ومما قال ٤٣زكاة الديون ، ص: ينظر  )١٨٢(

  " .ال على الفائدة ) السوقية
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هو أن السندات ورقة  : اة يف القيمة السوقية للسنداتالدليل األول على وجوب الزك
مالية  قابلة للتداول ، وميكن بيعها يف األسواق املالية ، وتنضيضها يف أي وقت ، فلها 

  .)١٨٣(حكم عروض التجارة 

بأن ما ذكره الدكتور من االستدالل إمنا يستدل به على إجياب الزكاة  : وميكن أن يناقش
 فقط ، أما ما زاد على ذلك فهو مال حمرم خبيث سواء –املال  رأس –يف أصل السندات 

كانت الزيادة متصلة ، وهي املتمثلة يف فرق السعر بني القيمة السوقية واالمسية ، أو كانت 
  .الزيادة منفصلة وهي املتمثلة يف العوائد الدورية ، والواجب التخلص من اجلميع 

 الزيادة املتصلة بالسندات واملتمثلة يف القيمة بأن : وميكن أن يستدل له: الدليل الثاين 
السوقية ، قد اختلطت برأس املال ، واخللط استهالك إذا مل ميكن متييزه أي معرفة عني 

   .)١٨٤(احلرام ، من حيث إن حق الغري يتعلق بالذمة ال باألعيان 

عنده أن  بأن اخللط وإن كان استهالكاً على مذهب أيب حنيفة ، إال أن الواجب :ونوقش 
خيرج قدراً من ماله حىت يبقى له احلالل ، وإذا بقيت فال زكاة عليه يف هذه األموال احملرمة 
؛ ألنه مديون فيجب عليه زكاة ما سواها إذا بلغت نصاباً ، أما هي فال زكاة عليه فيها ؛ 

ريهم ألنه ضامن ، فهو مديون ذه األموال احملرمة ، والدين مينع الزكاة عند األحناف وغ
  .، كما أن شرط متام امللك مفقود هنا أيضاً

    فتبني مما مضى أنه حىت على األخذ مببدأ اخللط عند أيب حنيفة فكذلك ال جتب الزكاة 

   .)١٨٥(يف فوائد السندات الربوية 

                                                 

   .٤٣زكاة الديون ، ص: ينظر  )١٨٣(
 عبدالرمحن احللو ، ضمن أحباث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة املعاصرة ،. تعقيب د: ينظر  )١٨٤(

  .   ، وقد أخذ مبذهب أيب حنيفة رمحه اهللا يف اخللط ٢٠٧ص
   .٣٦٠اخلليل ، ص. األسهم والسندات ، د )١٨٥(
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  : الترجيح ووجهه 

  بعد هذا العرض املوجز ألقوال أهل العلم من الباحثني املعاصرين ، واستعراض أبرز 
لتهم ، فإنه يترجح للباحث القول األول الذي يوجب الزكاة يف رأس مال السندات أد

  :دون فوائدها املتصلة واملنفصلة ، ووجه رجحان هذا القول أمور ، منها 

 عامة أهل العلم على أن فوائد السندات كسب خبيث وحمرم ، والثابت يف :أوالً 
ل من الزكوات إال ما كان طيباً ، فال النصوص الشرعية أن اهللا جل يف عاله طيب ال يقب

  .تزكى هذه الفوائد 

  : أن القول بزكاة هذه الفوائد ، يفضي إىل مفاسد ، منها :ثانياً 

بقاء بعض املال احملرم اخلبيث بيد املسلم ، وغين عن البيان ما يسببه بقاء مثل هذا  .١
 .املال من املصائب والشرور حلائزه 

ام ، وإقراراً على املعصية ، وتشجيعاً حلائزي السندات أن فيه ويناً من شأن احلر .٢
 .يف االستمرار يف التعامل ا ، وتداوهلا 

أن ذمة حائز الفوائد ال تربأ إال بالتخلص منه كامالً ، ويف تزكيته ال حيصل  .٣
ريال ، فعلى قول من جيعل فيها ١٠٠٠: التخلص الكامل ، ولو فرضنا أن الفوائد 

رياالً ، فكيف تربأ ذمته ٩٧٥رياالً فقط ، ويبقى حبوزته ٢٥ الزكاة ، سيزكي منها
 ! .؟

أن التوبة ال تكون نصوحا كاملة إال بأخذ رأس املال فقط دون زيادة ، لقوله  .٤
ومن أفىت بزكاة " فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون " تعاىل

 .الفوائد مل يعمل مبقتضى اآلية 
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ندات ال متلك ، لكوا ماالً خبيثاً حمرماً ، ولكوا ناشئة عن عقد  أن فوائد الس:ثالثاً 
فاسد ، وإذا كان حائز الفوائد ال ميلكها ، فكيف يزكي ما ال ميلك ، وعامة أهل 

  ! .املذاهب الفقهية على اشتراط متام امللك للوعاء الزكوي ؟

  :عادلة وعلى هذا القول الراجح تكون زكاة صناديق السندات بتطبيق هذه امل

     �C٢×�9د ا�#>�ات× �"#>�ة ا���$�ا��$�� = ا�5آ�ة ا�#اG٥. %  

  .وأما الفوائد متصلةً كانت أو منفصلة فال زكاة فيها بل يلزم حاملها التخلص منها كاملة 

  

  .صناديق الذهب والفضة واملعادن النفيسة زكاة : ثانياً 

 املنـافع مـا مل يـنط بغريمهـا             الذهب والفضة معدنان نفيسان ناط اهللا ما من       
من املعادن ، ولندرما ونفاستهما أقدمت أمم كثرية منـذ عهـود بعيـدة علـى                

   .)١٨٦(اختاذمها نقوداً وأمثاناً لألشياء 

   وإذا اختذ اإلنسان الذهب والفضة بنية التجـارة واالسـترباح وجبـت فيهمـا              

  .مرأة  ، سواء كان املالك رجال أو ا)١٨٧(الزكاة باتفاق الفقهاء 

إذا أعـدت للتجـارة وجبـت فيهـا الزكـاة ؛             )١٨٨(وأما بقية املعادن النفيسة     
حيث إا تندرج ضمن عروض التجارة ، وعامـة أهـل العلـم علـى وجـوب                 

   .)١٨٩(زكاا 

                                                 

   .١/٢٣٨فقه الزكاة  )١٨٦(
. ، أحباث فقهية يف قضايا الزكاة ، حبث د١/٢٤٢ ،  فقه الزكاة ٤/٢٠٨ ، املغين ٣/٢٦٧احلاوي : ينظر  )١٨٧(

   .٢/٥٦٩حممد شبري ، 
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 مث ، املـسامهني  بـأموال  ومعـادن  وفـضة  ذهـب  بشراء الصناديق مدير هنا     يقوم
، حيـث خيـرج مـن        زكاـا  فتزكـى  ةجتـار  عروض إذاً فهي ،  ا  باملتاجرة يقوم

   :التالية املعادلة وفق وذلك قيمتها ربع العشر ،

 �C٢× �9د ا�#>�ات  ×ا��$�� ا���$� = ا�5آ�ة ا�#اG٥% 

 

 . العمالت صناديقزكاة  : ثالثاً

حىت نقف على حكم زكاة صناديق العمالت ، ومقدارها ، يلزم أن نعرف التكييـف                
 .حلكم على الشيء فرع عن تصوره إذ ا الفقهي للعمالت ؛

جعلت أهل العلـم خمـتلفني يف         ومراحل أطوار  وقد مرت العمالت على مر التاريخ ب       

؛ ونظراً لطبيعـة    )١٩٠( ، على أقوال ستة مبثوثة يف كتبهم وحبوثهم          هلاالتكييف الفقهي   

                                                                                                                                            

أنفقوا من طيبات ما : " ادن للتجارة ففيها زكاة اخلارج من األرض ، لعموم قوله تعاىل إذا مل تتخذ املع )١٨٨(
، وأما إن اختذت للتجارة ، فهنا يكون هلا سببان لوجوب الزكاة ، كوا " رزقناكم ومما أخرجنا لكم من األرض 

  .خارجة من األرض ، وكوا معدة للتجارة ، فتزكى زكاة عروض التجارة 
يا أيها " قوله تعاىل . ١: ل عامة الفقهاء على وجوب الزكاة يف عروض التجارة بأدلة كثرية منها استد )١٨٩(

خذ من أمواهلم صدقة " عموم قوله تعاىل . ٢من التجارة ، : قال جماهد " الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 
وأمجعوا على يف العروض اليت : " نذر حيث قال ابن امل: نقل اإلمجاع على زكاا مجع من العلماء ، منهم . ٣، " 

أمجع املسلمون على أن الزكاة فرض واجب : " ، ويقول أبوعبيد " الزكاة إذا حال عليها احلول : تدار للتجارة 
 ، األموال أليب ٥٧اإلمجاع البن املنذر ، ص: ينظر " فيها ، وأما القول اآلخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا 

  ، وقد خالف بعض متأخري الظاهرية فقالوا بعدم وجوب الزكاة فيها ، وقد تبىن مذهبهم ابن ٤٢٩عبيد ، ص
فقه الزكاة ، : حزم  يف احمللى ، وأيدهم من فقهاء العصر الشوكاين وتلميذه صديق حسن خان ، لالستزادة ، ينظر 

 وما ١٠سعيد القحطاين ، ص.  د وما بعدها ،  زكاة عروض التجارة واألسهم والسندات ،١/١٥القرضاوي . د
  بعدها ، 

أحكام صرف النقود والعمالت يف : األوراق النقدية يف االقتصاد اإلسالمي ، أمحد حسن ، : ينظر مثالً  )١٩٠(
حسني مسحان ، . حممود الوادي ، د. عباس الباز ، املصارف اإلسالمية ، د. الفقه اإلسالمي وتطبيقاته املعاصرة ، د

 ، النقود االئتمانية دورها وآثارها يف اقتصاد ٢/١٠٤٣علي السالوس ، . تيثاق والتطبيق املعاصر ، دفقه البيع واالس
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 لبقية  هذا البحث فإين سأقتصر على الرأي الراجح ؛ إذ هو القول السائد ، وال تكاد جتد               
نقد قائم مستقل بذاته كالـذهب       األقوال قائالً ، فقد استقر األمر أخرياً على أن العمالت         

والفضة وغريمها من األمثان ، والعمالت أجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها ، وهو قول              

 ، وبه صـدر   )١٩٢(،  وبه أخذ القائمون على املوسوعة الفقهية         )١٩١(أكثر أهل العلم    

 ، وقرار جممع الفقه اإلسـالمي       )١٩٣(قهي اإلسالمي مبكة التابع للرابطة      قرار امع الف  

 ، وبه أفتت هيئة كبار العلماء باململكة العربيـة الـسعودية            )١٩٤(التابع ملنظمة املؤمتر    
)١٩٥(.   

  : وألصحاب هذا القول أدلة كثرية ، منها 

ا ثقة جعلتـها    اشتمال العمالت على مقومات النقود ، فقد وثق الناس          : الدليل األول   
صاحلة ألن تكون وسيطاً للتبادل ، وتكون مستودعاً عاماً لالدخار ، وقـوة للـشراء ،                

   .)١٩٦(ومقياساً للقيم 

                                                                                                                                            

إمساعيل البدوي ، قواعد . إسالمي ، صاحل العمر ، التوزيع والنقود يف االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ، د
 يف بيان حكم زكاة األوراق ، أمحد احلسيين ، الصرف وأحكامه يف االقتصاد اإلسالمي ، علي عطا ، جة املشتاق

حممود اخلالدي ، رفع االلتباس عن حكم األنواط املتعامل ا بني الناس ، أمحد .زكاة النقود الورقية املعاصرة ، د
  .اخلطيب اجلاوي 

   .١٥١ ،  النوازل يف الزكاة ، ص٢١٠األوراق النقدية يف االقتصاد اإلسالمي ، ص: ينظر  )١٩١(
    .٣/٢٣١املوسوعة الفقهية ، : نظر ي )١٩٢(
   .١٨٩٣قرارات امع الفقهي اإلسالمي ، يف دورته الثالثة ، الد الثالث ، ص: ينظر  )١٩٣(
   .١٩٦٥ ، مع الفقه اإلسالمي يف دورته الثالثة بعمان ، ص٩قرار : ينظر  )١٩٤(
   .٣٧٦ ، ص ٣١جملة البحوث اإلسالمية ، عدد : ينظر  )١٩٥(
   .١١٩ ، النقود االئتمانية ، ص ٣٦٧ التوزيع والنقود يف االقتصاد اإلسالمي ، ص:ينظر  )١٩٦(
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يف أصـح   بناء على أن التحقيق يف علة جريان الربا يف النقدين هو الثمنية: الدليل الثاين 

نقود قائمة بـذواا     وهي متحققة بوضوح يف العمالت ، فالعمالت إذاً          ،أقوال الفقهاء   
)١٩٧(.  

  :)١٩٨(وهذا الرأي من الرجحان مبكان كما هو ظاهر ، ويترتب عليه ما يلي 

 .جريان الربا بنوعيه يف العمالت الورقية  .١

عدم جواز بيع اجلنس الواحد بعضه بعض متفاضالً ، أو بيع جنس منها بغريه من                .٢
 .أجناس األمثان األخرى نسيئة 

 .من أجناس األمثان األخرى متفاضالَ يداً بيد جواز بيع اجلنس منها بغريه  .٣

 .وجوب زكاا ، إذا بلغت قيمتها أدىن النصابني من الذهب والفضة   .٤

 .جواز جعلها رأس مال يف الشركات والسلم  .٥

 األحكام تلك النقدين ،ومن مالت نقود مستقلة بذاا ، فإن هلا أحكام         وإذا ترجح أن الع   

   :زكاا يف دةوالقاع ، )١٩٩(  فيهاالزكاةوجوب 

 �C٢× �9د ا�#>�ات =                ا�5آ�ة ا�#اG٥  %  

                                                 

   .٤٦الورق النقدي ، ابن منيع ، ص: ينظر  )١٩٧(
 ، ٣٧٠ ، ٣٦٩ ، التوزيع والنقود يف االقتصاد اإلسالمي  ،ص١٢٧ ، ١٢٦الورق النقدي ، ص: ينظر  )١٩٨(

   .١٦٥ ، ١٦٤أحكام صرف النقود والعمالت ، ص
   ٢٣٠حسني شحاتة ، ص. حماسبة الزكاة  مفهوما ونظاما وتطبيقا ، د: ظر  ين)١٩٩(



 
57 

  )٢٠٠(صناديق سوق النقد زكاة : رابعاً 

 وقد تقدم أا تتكون من تشكيلة من األوراق املالية قصرية األجل ، واليت عـادة مـا                   
تتداول يف سوق النقد أي من خالل مؤسسات مالية ، كـالبنوك التجاريـة ، وبيـوت                 

: لسمسرة املتخصصة يف التعامل يف هذا النوع من األوراق ، ومن أمثلة تلـك األوراق                ا

     .)٢٠١(أذونات اخلزانة ، وشهادات اإليداع 

اليت تصدرها احلكومة من السوق احمللي ، حيث إا تـصدر           :    أما أذونات اخلزانة فهي     

  )٢٠٢(لسندات العادية سندات بفائدة يطلق عليها أذونات اخلزانة ، وهي ال ختتلف عن ا

تصدر عن البنوك التجارية وبعض مؤسـسات التـوفري ،          : وأما شهادات اإليداع فهي       

   .)٢٠٣(وهي مرتبطة بفائدة ثابتة ، وتصدر مببالغ خمتلفة ، وأعمار خمتلفة

ومما تقدم تبني أن صناديق النقد كالسندات فهي إذاً نوع من الديون املرجـوة األداء ،                   
 أصلها ، وأما الفوائد والعوائد فهي  مال حرام ال زكاة فيه بـل يلـزم                 فتجب الزكاة يف  

  :، والقاعدة يف زكاا التخلص منه كامالً ، وقد مر حبث هذه املسألة فيما سبق 

 �C٢×�9د ا�#>�ات× �"#>�ة ا���$�ا��$�� = ا�5آ�ة ا�#اG٥. %  

  

  .)٢٠٤(الصناديق املتوازنة أو املنوعة زكاة : خامساً 
                                                 

صندوق االستثمار التجاري ، ببنك الرياض ، صندوق االستثمار قصري األجل بالريال : ومن أمثلتها  )٢٠٠(
ري السعودي ، بابنك السعودي الربيطاين ، صندوق السنبلة بالبنك السعودي املتحد ، صندوق األهلي للدوالر قص

  .األجل ، بالبنك األهلي 
   .١٠٤ ،١٠٣نزيه مربوك ، ص. صناديق االستثمار ، د: ينظر  )٢٠١(
الزحيلي ، ضمن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة . زكاة األسهم والسندات وأذونات اخلزانة ، د: ينظر  )٢٠٢(

   .٨٢لقضايا الزكاة املعاصرة ، ص
   .٦٣عبدالكرمي احلمامي ، ص. صناديق االستثمار املشتركة ، د: ينظر  )٢٠٣(
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فقد ا زكاة هذا النوع من الصناديق االستثمارية ، فإننا نالحظ أن مكوناته خمتلفة ،               أم    
سب كـل نـوع مـن       حن:  أسهم ، وسندات ، وغريها ، وعلى هذا فنقول           :يكون فيه   

 فمثالً ما فيـه مـن       املكونات على حدة ؛ألن كل نوع منها ميثل وعاًء زكوياً مستقالً ،             
دون فوائده وعوائده ، أما األسهم العادية ، فإا تزكى          سندات تكون الزكاة على أصله ،       

زكاة عروض التجارة إذا اختذت للتجارة ، وإن اختذت لالستثمار زكي ريعهـا زكـاة               
  .املستغالت ، واهللا أعلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ��  ا����/ا��

                                                                                                                                            

صندوق سامبا لالستثمارات الدولية املتوازنة ، وصندوق األهلي للميزان االستثماري ، : ومن أمثلتها  )٢٠٤(
  .بالبنك األهلي 
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   أ?� !#ع !�Kط ا����وق 6  ا�5آ�ة 

  ) .زآ�ة ا����د�� ا������ر�� +��9�ر ا���Kط ( 

تقدم أن لنوع النشاط الذي يقوم به املدير يف الصناديق االستثمارية أثراً يف الزكـاة ،                   
  : وميكن تفصيل ذلك على النحو اآليت 

  .)٢٠٥(صناديق املتاجرة زكاة : النوع األول 

فيكون ، بسعر أعلى  للبيع من الصناديق يشتري املدير سلعاً ، مث يعرضهاويف هذا النوع       
 ،   زكاة عروض جتارة    من الصناديق   ، والزكاة يف هذا النوع     ق بني السعرين    الربح هو الفر  

  : كما تقدم ، ونطبق عليها املعادلة التالية 

 �C٢× �9د ا�#>�ات =                ا�5آ�ة ا�#اG٥  %  

  .)٢٠٦( املراحبة  صناديق زكاة:النوع الثاين 

بها من مدير الصندوق ، فيقـوم           حيث يتقدم من ال ميلك املال وهو حمتاج للسلعة بطل         
ها باآلجل ، فيثبت يف     بشراء تلك السلع من أموال املسامهني ، ومن مث يبيعها على حمتاجي           

  . لصاحل مالك الوحدات ذممهم ديون

                                                 

صندوق املتاجرة السلع بالريال ، ببنك الرياض ، صندوق القوافل ملتاجرة السلع ، ببنك : ومن أمثلتها  )٢٠٥(
  .ملتاجرة بالسلع بالريال السعودي ، بالبنك السعودي لالستثمار اجلزيرة ، صندوق ا

" وقد جاء يف األحكام والشروط املدونة تاجرة العاملية ، بالبنك األهلي ، صندوق األهلي للم: ومن أمثلتها  )٢٠٦(
بدأ املراحبة ، يهدف الصندوق إىل إتاحة الفرصة للمستثمرين للمشاركة يف نتائج الصفقات التجارية اليت تتم وفقاً مل

ويف ) بشرط أن ال تكون منافية للشريعة اإلسالمية (حيث يتم البحث عن الشركات اليت ترغب يف بيع بضاعة ما 
نفس الوقت البحث عن الشركات اليت ترغب يف شراء نفس البضاعة ، وعند توفر الشروط الالزمة للتعامل مع هذه 

شركة اليت ترغب بالبيع ، مث بيعها للشركة اليت ترغب بالشراء الشركات ، يقوم الصندوق بشراء البضاعة من ال
بسعر أعلى ، على أن يتم الدفع يف وقت الحق يتفق عليه ، ويتم إضافة الربح املتحقق من املتاجرة ذه السلع إىل 

   "جمموع أصول الصندوق ، مما يزيد رصيد كل مستثمر 
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الوحدات زكاة هذه الديون ، وغالبا ما تكون مرجوة األداء ويف هذه احلالة على مالك     

  .)٢٠٧(ها كل عام زكاة النقود ، وعليه فتلزمهم الزكاة ملا حل من

  

  . االستصناع  صناديق زكاة :ثالثالنوع ال 

 بتمويل الكثري من احلاجات العامة ،        الصناديق االستثمارية    قامتعن طريق هذا العقد         
ومصاحل العصر الكربى ، حيث يقوم املدير عن طريق أموال املسامهني باستصناع الطائرات       

آلالت ، وكذلك يطبق هذا العقد إلقامة املباين املختلفة من          والقطارات والسفن وخمتلف ا   

   .)٢٠٨( امعات السكنية واملستشفيات واملدارس ، وغريها

   وما جاء من ريع هذه املصنوعات واملباين فهو للمسامهني ، فكيف تزكـى صـناديق               

  .)٢٠٩(االستصناع ؟ 

 حق الصانع واملستصنع    اختلف أهل العلم الباحثون  يف زكاة صناديق االستصناع يف            
  : على النحو اآليت 

 الزكاة واجبة على الصانع يف املصنوع ما مل يقبضه املستصنع ، وواجبة             :القول األول   

   .)٢١٠(، حىت يتسلم املصنوع على املستصنع يف مثن املصنوع 

                                                 

راحبة ، إذ هو يف احلقيقة بيع الديون املستحقة على الغري ،   ورمبا يستشكل البعض تبادل وحدات صندوق امل)٢٠٧(
ومن املقرر أن بيع الدين على غري املدين حمرم إال يف صور ليس هذا منها ، فما املخرج ؟ يقال ملا كانت الوحدات 

علي . مي دحبوث يف االقتصاد اإلسال: ينظر ( مشتملة على ديون وأعيان فإن هذا حيل تداوهلا قياسا على املخارجة 
  ) .٣٤٨القره داغي ، ص

   .٥٨عبدالستار أبوغدة ، ص. أدوات االستثمار اإلسالمي ، عز الدين خوجة ، مراجعة د:   ينظر )٢٠٨(
بيت الزكاة (فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة املعاصرة ، تنظيم اهليئة الشرعية العاملية للزكاة :   ينظر )٢٠٩(
  .١٧٧، ص)  الكويت -
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قبل انتقال املـصنوع إىل املستـصنع ،        ) مثن املصنوع   ( الصانع ال ميلك البدل      :الدليل  
 من الصانع ، واملقرر عنـد الفقهـاء وأربـاب           ستصنع ال ميلك املصنوع إال بقبضه     وامل

املذاهب اشتراط متام امللك لوجوب الزكاة ، وعليه فإن على املستصنع زكاة البـدل ؛               
ألنه مازال على ملكه سواء قبضه الصانع أم ال حىت يتسلم املصنوع ؛ ألنه بذلك خرج                

اة املصنوع إىل أن يسلمه للمستصنع ، فهو ـذا          عن ملكه ، وكذلك الصانع تلزمه زك      

  .)٢١١(ينتقل املصنوع عن ملكه 

 بأنه ال يسلم لكم وجوب الزكاة على املستصنع يف الثمن مطلقـاً ،   :ميكن أن يناقش و

، وعليه فالثمن   )٢١٢( الزم    عقد ولو تسلمه الصانع ؛ ألن الصحيح أن عقد االستصناع        
يف ضمانه ، وحق له التصرف فيه مطلقاً ، فكيـف           م للصانع صار ملكاً له ودخل       لّاملس

  .! ؟ونلزم ا املستصنع ، نعفيه من زكاته 

  

 الزكاة واجبة على الصانع فيما يقبضه من املستصنع مثناً للمصنوع ، إذا             :القول الثاين   

 ، وأما املستصنع فال جتب عليه الزكاة يف ذلك الثمن ، إال أن              )٢١٣(حال عليه احلول    

   .)٢١٤(يعود الثمن لصاحبه ، فإنه يزكيه عما مضى يفسخ العقد و

الثمن الذي يقبضه الصانع يكون ملكاً له ، وذلك كاألجرة للعامـل ، فإـا              : الدليل  
متلك بالقبض ، فيزكي هذا املال بعد حوالن احلول من قبضه ، أما املستصنع فإن كل ما     
                                                                                                                                            

   .٢٩٩أمحد حجي الكردي ، ص. حبوث وفتاوى فقهية معاصرة ، د: ينظر  )٢١٠(
   .١٩٨ ، ١٩٧أمحد الكردي ، ضمن أحباث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة ، ص. حبث د: ينظر  )٢١١(
   ١٥١علي القره داغي ، ص. وث يف املعامالت املالية املعاصرة ، دحب: ينظر وهو اختيار أيب يوسف ،  )٢١٢(
الزحيلي ، ضمن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة . كاة األسهم والسندات وأذونات اخلزانة ، دز: ينظر  )٢١٣(

   .٨٩لقضايا الزكاة املعاصرة ، ص
   .٢٤٢الزحيلي ، ضمن أحباث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة املعاصرة ، ص. حبث د: ينظر  )٢١٤(
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 ، واملقرر عند اجلمهور عدم      يدفعه إمنا هو وفاء للثمن مجلة أو تقسيطاً ، وهو دين عليه           

   .)٢١٥(وجوب الزكاة يف الدين وما يقابله 

 نسلم لكم الشق األول ، إما الشق الثاين فليس على إطالقه ، فـإن                :وميكن أن يناقش  
 أو استحقه الصانع ، أما مـامل حيـل مـن            دفعهاملستصنع  ال يلزم بزكاة الثمن الذي        

  .وي ، ويلزمه زكاا األقساط املؤجلة فال حتسم من الوعاء الزك

 إن الزكاة ال جتب على الصانع يف املصنوع ، وال علـى املستـصنع يف   :القول الثالث  

   .)٢١٦(الثمن 

 ليس على الصانع زكاة املصنوع أو مواده خلروجها عن ملكه بالعقد ولـو مل               :الدليل  
اة يف البدل   كيسلمها ؛ لئال يصري جامعاً بني البدل واملبدل ،وأما املستصنع فليس عليه ز            

إن كان قد دفعه للصانع فقد خرج عن ملكه ، وإن مل يكن             : ؛ ألنه ال خيلو     ) الثمن  ( 

   .)٢١٧(قد دفعه فهو يف حكم املال املشغول بالدين فال يدخل يف الوعاء الزكوي 

 بأنه ال يسلم لكم عدم ملك الصانع للمصنوع مطلقاً ، بل هو مالك له مادام                :ونوقش  
  .يقبضه املستصنع ؛ ألنه موصوف يف الذمة غري متعني بالعقد موجوداً عنده ومل 

   وال يسلم لكم أيضاً عدم ملك املستصنع لثمن املصنوع مطلقاً ، بل الثمن مـادام يف                
، حوزة املستصنع مل يسلمه للصانع ، أو يستحقه حبلول أجله ، فهو ملك للمستـصنع                

                                                 

   .٢٤٢الندوة السابعة لقضايا الزكاة املعاصرة ، صالزحيلي ، ضمن أحباث وأعمال . حبث د: ينظر  )٢١٥(
تعقيب الشيخ عبدالرمحن احللو ، ضمن أحباث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة املعاصرة ، : ينظر  )٢١٦(

   .٢١٤ ،٢١٣ص
تعقيب الشيخ عبدالرمحن احللو ، ضمن أحباث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة املعاصرة ، : ينظر  )٢١٧(

   .٢١٤ ،٢١٣ص
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ل أجله فالزكاة على الصانع ؛ ألنه       عليه زكاته ، أما إن قبضه الصانع أو استحقه حبلو         و

   .)٢١٨( مرجو األداء  حالّدين

  :الترجيح ووجهه 

املتأمل يف األقوال السابقة يلحظ أا ال تتوجه إىل نقطة واحدة ، فالقول الثاين مـثالً مل                 
 التفصيل يف   - والعلم عند اهللا تعاىل    -الذي يظهر وعليه ف يتطرق حلكم زكاة املصنوع ،      

  :املسألة 

  :الصانع يزكي ما يلي: أوالً 

املصنوع ومواده قبل أن يتسلمها املستصنع ؛ ألا ما زالت يف ملكـه ، وألـا مل                  .١
تتعني للمستصنع ، ولذا نص الفقهاء على جواز بيع املصنوع لغري املستـصنع قبـل          

 . ألنه يف ملك الصانع ومل يتعني للمستصنع ؛قبضه 

ه صار يف حوزته وملكه ، وال يقال هو مال    املتفق عليه إذا قبضه ؛ ألن     ) البدل(الثمن   .٢
غري مستقر ، فال جتب زكاته ؛ ألن عقد االستصناع الزم على الصحيح وهو قول               

 .أيب يوسف ، وعليه قرار امع 

الثمن أو البدل املستحق احلال ، يزكيه الصانع زكاة الديون مادام مرجـو األداء ،                .٣
 . على الدائن األداء احلالّوجوب زكاة الدين املرجو : وقد تقدم ترجيح 

  : أما املستصنع فإنه يزكي ما يأيت : ثانياً 

الثمن أو البدل ، مادام يف حوزته ، ومل حيل ، فهو يف حكم الدين املؤجـل فـال                    .١
 حال عليه احلـول ،       مملوك حيسم من الوعاء الزكوي على الصحيح ، بل هو مالٌ         

  . كى كسائر األموال  فيزومل تشغل الذمة به حاالً

                                                 

   .٣١١الغفيلي ، ص. النوازل يف الزكاة ، د: ينظر  )٢١٨(
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 .إذا قبض املصنوع ، وأراد تسويقه زكاه زكاة عروض التجارة  .٢

إذا قبض املصنوع ، وأراد تأجريه ، واالستفادة من عوائده ، زكى الفوائد زكـاة                .٣
 .واهللا أعلم  .املستغالت 

 

   .)٢١٩( صناديق السلمزكاة  : الرابعالنوع 

 املنتجني ، عن طريـق       ويف هذا النوع يقوم مدير الصندوق بتمويل احلرفيني وصغار            
 مبستلزمات اإلنتاج كرأس مال  سلم مقابل احلصول على          - بأموال املسامهني    -إمدادهم  

   .)٢٢٠(بعض منتجام وإعادة تسويقها 

      فكيف تكون زكاة صناديق السلم ؟

فإنه جيري يف زكاة السلم مـا جيـري يف          نظراً للتشابه الكبري بني االستصناع والسلم           

م فيه كزكاة املصنوع ، وزكاة رأس مـال         املسلَتكون زكاة   ف )٢٢١(تصناع  زكاة االس 
 .إذا قبض يف االستصناع السلم كزكاة الثمن املتفق عليه 

 .)٢٢٢( التأجري صناديقزكاة  : اخلامس النوع

 من وغريها وسيارات طائرات شراء أو ، وتأجريها عقارات ببناء التأجري صناديق تقوم    
 هـذا  جـراء  مـن  إيـرادات  علـى  احلـصول  مقابل ، أيضاً ريهاوتأج الثابتة األصول

  .)٢٢٣(التأجري

                                                 

  .صندوق األهلي للسلم يف السلع ، بالبنك األهلي : ومن أمثلتها  )٢١٩(
   .٤٨عبدالستار أبوغدة ، ص.   أدوات االستثمار اإلسالمي ، عز الدين خوجة ، مراجعة د)٢٢٠(
   .١٧٧عاصرة ، من الندوة األوىل إىل السابعة ، صتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة املف: ينظر  )٢٢١(
  .صندوق التأجري العاملي ، يف شركة التوفيق للصناديق االستثمارية : ومن أمثلة صناديق التأجري  )٢٢٢(
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  .؟ الصناديق من النوع هذا يف الزكاة تكون فكيف   

 ما على زكاا يف اختلفوا وقد ،)٢٢٤(" املستغالت " األصول هذه على العلماء يطلق   

  : )٢٢٥( يأيت

 إضافةً ، عشرها ربع وخيرج عام كل فتقوم ، التجارة عروض زكاة تزكى : األول القول

منذر . ، د )٢٢٦(رفيق املصري   .  ، وقد قال ذا القول د      لألصل تبع فالربح ، ريعها إىل

  ،)٢٢٨(، ونسب البن عقيل احلنبلي خترجياً على مسألة العقار املعد للكراء )٢٢٧(قحف 

  : واستدلوا بأدلة ، منها 

                                                                                                                                            

   .٢٢٦أشرف دوابة ، دار السالم ، ص.   صناديق االستثمار يف البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ، د)٢٢٣(
هي األموال اليت ال جتب الزكاة يف عينها ، ومل تتخذ للتجارة ولكنها تتخذ للنماء ، فتغل   املستغالت )٢٢٤(

ألصحاا فائدة وكسبا بواسطة تأجري عينها ، أو بيع ما حيصل من إنتاجها ، مثل الدور والدواب اليت تكرى بأجرة 
: ، ويطلق عليها بعض الباحثني ) ١/٤٥٨كاة فقه الز( معينة ، ومنها املصانع اليت تنتج ويباع إنتاجها يف األسواق ، 

املستغالت ، أو األموال املستغلة ، : األصول الثابتة االستثمارية ، أو األصول االستثمارية الثابتة ، واألقرب تسميتها 
ا ، كالسفن والطائرات والسيارات وحنوه: كاألراضي واملباين وحنوها ، واألموال املنقولة : لتشمل األموال الثابتة 

   .١١٧حممد عبد املقصود ، ص.األحكام اجللية يف زكاة األموال العصرية ، د : ينظر 
 وما بعدها ، زكاة األسهم يف ١/٤٥٩  تنظر هذه املسألة بأدلتها واالعتراضات واألجوبة ، فقه الزكاة )٢٢٥(

، ١لتدريب ، طحسن األمني ، املعهد اإلسالمي للبحوث وا. مناقشة بعض اآلراء احلديثة ،د: الشركات 
 وما بعدها  ، األحكام اجللية ، ١٣٥ وما بعدها ، فقه الزكاة املعاصر ، حممد أبو السعود ، ص١٧هـ ، ص١٤١٤

   وما بعدها ، ١١٧ص
واملستغالت هي عروض جتارة ، : "  ،حيث قال ١١١رفيق املصري ، ص. النماء يف الزكاة  ، د: ينظر  )٢٢٦(

، وهذا خيالف ما مال إليه يف حبثه ضمن أحباث وأعمال الندوة " حيث زكاا وأرى أا ملحقة بعروض التجارة من 
وإين أميل أوالً : "السابعة لقضايا الزكاة املعاصرة ، حيث ذكر أن للعلماء يف زكاة املستغالت أربعة آراء ، مث قال 

جوب الزكاة يف غلتها الصافية يشري إىل و( إىل زكاا ، كما أميل ثانياً أن تكون هذه الزكاة حسب الرأي األخري 
  .، ولعل ما سودته يف األصل هو آخر قوليه " كزكاة الزروع والثمار %١٠مبعدل 

منذر قحف ، من أحباث وأعمال الندوة اخلامسة لقضايا . زكاة األصول االستثمارية الثابتة ، د: ينظر  )٢٢٧(
   .٣٨٦الزكاة ، ص

  . ، الطبعة املنريية ٣/١٤٣بدائع الفوائد ، ابن القيم ، : ينظر  )٢٢٨(
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أنفقوا " وقوله " هلم صدقة خذ من أموا  " عموم أدلة الزكاة ، كقوله تعاىل       : الدليل األول   
، ومل حيدد القرآن الكرمي أنواع األموال فهي مطلقـة ،  وهـذه              " من طيبات ما كسبتم     

املستغالت من املصانع ، والفنادق ، والطائرات ، وحنوها ، أموال فتـدخل يف العمـوم                

    .)٢٢٩(فتزكى 

تغالت غري مسلم    بأن االستدالل بعموم أدلة الزكاة على وجوب الزكاة يف املس          :ونوقش  
، فهذا العموم خمصوص باألحاديث الواردة يف إعفاء احلاجات األصـلية مـن الزكـاة               

فرسـه  ليس على املسلم يف     : " ، ومن ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم           )٢٣٠(

   .)٢٣١("  صدقة وغالمه 

، فحكمهـا    أن املستغالت أموال قصد ا النماء ، فهي تدر عوائد دورية             :الدليل الثاين   

   .)٢٣٢(حكم األموال املعدة للبيع ، فتزكى زكاة عروض التجارة 

   :وجهنيبأن قياس املستغالت على عروض التجارة ، قياس مع الفارق ، من : ونوقش 

كل ما يعد للبيع مـن األشـياء        : أن أصدق تعريف لعروض التجارة هو       : الوجه األول   
 للبيع ، بل لالسـتغالل ، فكيـف تقـاس           بقصد الربح ، أما املستغالت فلم تعد أعياا       

  .)٢٣٣(! املستغالت على العروض والفرق بينهما ظاهر ؟

                                                 

 ، دراسات يف الزكاة واحملاسبة ٢٠٤أمين شتيوي ، ص. فؤاد املليجي ، د. حماسبة الزكاة ، د: ينظر  )٢٢٩(
   .٦٦حيىي قللي ، ص. الضريبية مع التطبيق على اململكة العربية السعودية ، د

 وأعمال الندوة اخلامسة لقضايا منذر قحف ، من أحباث. زكاة األصول االستثمارية الثابتة ، د: ينظر  )٢٣٠(
   .٣٨٦الزكاة ، ص

) ١٣٩٤(، برقم ) ليس على املسلم يف فرسه صدقة ( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب الزكاة ، باب  )٢٣١(
 ،٢/٥٣٢ .   
   .١٧٧حممد السعيد وهبة ،  عبدالعزيز حممد مججوم ، ص. دراسة مقارنة يف زكاة املال ، د: ينظر  )٢٣٢(
   ، ٤٧٣/ ٢ه الزكاة فق: ينظر  )٢٣٣(
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حركة دوران رأس املال يف عروض التجارة تزيد بكثري عـن حركتـه يف              : الوجه الثاين   
املستغالت ، فرأس املال يتقلب يف عروض التجارة مرات عديدة ، وهذا يـؤدي لزيـادة                

س املال يف املستغالت فهي قليلة ؛ وذلك ألن جزءاً كبرياً منه            األرباح ، خبالف حركة  رأ     

   .)٢٣٤(معطل يف أعيان املستغالت 

قياس املستغالت على احللي املعد للكراء ، جبامع اإلعداد للكراء يف كلٍّ ،             : الدليل الثاين   
ه ،   أن احللي املباح املستعمل للزينة واللبس مال غري ناٍم ، ومشغول حباجة صاحب            : وبيانه  

فال زكاة فيه ،فإذا أعده صاحبه للكراء ، وجبت فيه الزكاة ؛ إذ أصبح يف حيز النمـاء ،                   
وكذلك املستغالت ، كالسيارات والبيوت وحنوها ، فإنه ال زكـاة فيهـا مـا دامـت                 
لالستعمال الشخصي ، فإذا أعدت للكراء ، وأصبحت مـصدراً للـدخل والكـسب ،               

   .)٢٣٥(لزكاة كعروض التجارة صارت يف حيز النماء ، فتجب فيها ا

 : بأن قياس املستغالت على احللي املعد للكراء ، قياس مع الفارق ، وذلك :ونوقش 

خاضعان للزكاة يف األصل ، ولكن ملا استعملتهما املرأة         ) الذهب والفضة   (   أن النقدين   
 لسد حاجة من حاجاا الفطرية ، وهي التجمل أو التزين ، سقط وجوب الزكاة عنـد               

اجلمهور إال احلنفية ، وعندما انتفت احلاجة وأعدا للكراء عادا إىل حكمهما األصلي وهو              
وجوب الزكاة فيهما ؛ لكوما ناميني خلقة ، وذا يتبني أن اإلعداد للكراء ال يعد علـة               
لوجوب الزكاة فيهما ، وإمنا العلة أما ماالن ناميان يف األصل ، ومل يـستخدما لـسد                 

                                                 

   .١٤٩ ، ١٤٨األحكام اجللية يف زكاة األموال العصرية ، ص:  ينظر  )٢٣٤(
   ، ١٤١األحكام اجللية يف زكاة األموال العصرية ، ص: ينظر  )٢٣٥(
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ات املرأة األصلية ، وهذه العلة غري موجودة يف املستغالت ؛ إذ األصـل              حاجة من حاج  

   .)٢٣٦(فيها عدم النماء ، فال جتب الزكاة فيها بسبب إعدادها للكراء 

 صـايف  معرفـة  عند عشرها فيخرج ، والثمار الزروع زكاة الغلة تزكى  :الثاين القول
 بعـد  الغـالت  صـايف  عرفةم ميكن مل إذا عشرها نصف وخيرج ، التكاليف بعد الغالت

والـشيخ  الشيخ أيب زهرة ، والشيخ عبدالوهاب خـالف ،  :، وبه قال كلٌ من التكاليف

 ، والـدكتور    )٢٣٨(، وأيد رأيهم الدكتور يوسف القرضاوي     )٢٣٧(عبدالرمحن حسن   

  .)٢٣٩(مصطفى الزرقا 

النامية  الزراعية األراضي على وحنومها مؤجرة ومباين مصانع من املستغالت قياس :الدليل
 ، جبامع أن كالً منهما يدر غلةً ورحباً ، إذ ال فرق بني مالك جتىب إليه غالت                   غلة هلا اليت

، فالزكاة جتب يف الثمار دون      أرضه الزراعية ، ومالك جتىب إليه غالت مصانعه وعماراته          

   .)٢٤٠(األرض بنسبة العشر ، وكذلك املستغالت 

  : بأن هذا القياس قياس مع الفارق ، وذلك ملا يأيت : ونوقش 

                                                 

منذر قحف ، من أحباث وأعمال الندوة اخلامسة لقضايا . زكاة األصول االستثمارية الثابتة ، د: ينظر  )٢٣٦(
   ،١١٨صاحل الزهراين ، ص.  ، دراسات يف احملاسبة الزكوية ، د٤٤٧،  ٤٤٦الزكاة ، ص

 ، نقالً عن فقه الزكاة ١٤٢ ،٢٤١حلقة الدراسات االجتماعية للجامعة العربية ، الدورة الثالثة ، ص: ينظر  )٢٣٧(
١/٤٧٦.   
إلضافات ، منها مث ذكر بعض ا" وهذا الرأي هو الذي أختاره : "  ، حيث قال ١/٤٧٩فقه الزكاة : ينظر  )٢٣٨(

فقه : تعميم قاعدة املستغالت ملنقول والثابت ، ومنها ضرورة حسم نسبة االستهالك السنوية من الغلة ، ينظر 
   .٤٨١ ، ١/٤٨٠الزكاة 

جملة أحباث االقتصاد "  جوانب من الزكاة حتتاج إىل نظر فقهي جديد " مصصطفى الزرقا . مقال د: ينظر  )٢٣٩(
   .١/٩١ عبدالعزيز ، العدد الثاين اإلسالمي ، جامعة امللك

   .٤٤١شبري ، ص.  ، زكاة األصول االستثمارية الثابتة ، د٢٤١حلقة الدراسات االجتماعية ، ص: ينظر  )٢٤٠(
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أن قياس الدور املؤجرة واملصانع ، وحنوها على األرض الزراعية ، غـري             : الوجه األول   
مسلم ، فاألرض الزراعية مصدر دائم للدخل ، خبالف العمارات واملصانع وحنوها فإـا              

   .)٢٤١(مصدر مؤقت ينتهي ويتوقف 

أن منتجـات    نتجات الصناعية ليست كاملنتجات الزراعية ، ذلكـم       أن امل : الوجه الثاين   
األراضي الزراعية تزكى مرة واحدة فقط ولو بقيت سنني ما مل تعد للتجارة ، أمـا           ) غلة(

  .)٢٤٢(كل عام -على قولكم -غلة املصانع فتزكى 

 أن اهللا تعاىل عطف األمر باإلنفاق من اخلارج من األرض علـى األمـر               :الوجه الثالث   
أنفقوا من طيبات ما كسبتم وممـا       " اإلنفاق من طيبات الكسب ، وذلك يف قوله تعاىل          ب

، والعطف يقتضي املغايرة ، وهذا يبعد معه أن يقـاس أحـد             " أخرجنا لكم من األرض     
األمرين على اآلخر ، السيما وأنه يصعب التحقق من العلة هنا ، وألن معىن التعبـد وارد                 

   .)٢٤٣(دات هنا ؛ ألن الزكاة من العبا

  

                                                 

ويصحح القياس :"   ، وقد حاول الدكتور القرضاوي تصحيح القياس ، فقال١/٤٨١فقه الزكاة ، : ينظر  )٢٤١(
وذلك بأن حتسم نسبة االستهالك من " اء الضرائب من إعفاء مقابل االستهالك املذكور هو األخذ مبا ذهب إليه علم

غلة كل عام ، وال خيفى أن هذه اإلضافة من فضيلته ال حتل اإلشكال ؛ ألن النسبة اليت حتسم تكون حبسب قيمة 
ليه فال يكون املستغالت احلالية وقت التقييم ، وقد يرتفع سعرها بعد ذلك أضعاف ما مت حسمه من الغلة ، وع

األحكام اجللية يف : احلسم من الغلة ضابطاً مطرداً ودقيقاً لتعويض ما ميكن هالكه من أعيان املستغالت ، ينظر 
   . ١٥٢زكاة األموال العصرية ، ص

 ،   ١/١٤٤علي السالوس ، ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي ، الدورة الثانية ، . زكاة املستغالت ، د: ينظر  )٢٤٢(
   .١٢٠صاحل الزهراين ، ص. ت يف احملاسبة الزكوية ، ددراسا

   .١٣٨النوازل يف الزكاة ، ص:  ينظر  )٢٤٣(
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 مـاال  باعتبارها عشرها ربع بإخراج القبض عند النقود زكاة الغلة تزكى  :الثالث القول

، وقـول بعـض     )٢٤٤( ، وهو ما روي عن اإلمام أمحد يف كراء بعض الدور             مستفاداً

  .)٢٤٥(املالكية 

 يف الزراعيـة  األراضي مثر على واملصانع الدور من الغلة قياسب : وميكن أن يستدل هلم     

  .)٢٤٦() حصاده يوم حقه وآتوا( :لقوله تعاىل  احلول حوالن دون زكاا راجإخ

مبا تقدم من بيان عدم صحة هذا القياس ، فاألرض تبقى حىت يأذن اهللا : وميكن أن يناقش 
  .بزواهلا ، وقد حتترق الطائرة ، وتنهدم العمارة ، وحيترق املصنع 

ة املستغالت من عمائر ومصانع وطائرات مث إن غلة األراضي تزكى مرة واحدة ، أما غل   
  . تزكى كل عام – فعلى قوهلم –وحنوها 

إنكم اعتربمت بيع املنفعة كبيع العني ، وأنه كلما أكراها فكأمنا باعها ،      :    ويقال هلم أيضاً    
بينما احلقيقة أن قياسكم هذا غري صحيح ؛ فإن العني يف حالة الكراء تبقى ، خبالفهـا يف                  

  .)٢٤٧(فهي تنتقل عن يد البائع حالة البيع 

  .غالت بغلة األراضي الزراعية ت  وهذه الفروق كافية يف بيان عدم صحة إحلاق غلة املس

 

 العشر ربع بإخراج النقود زكاة الغلة تزكى وإمنا ، املستغالت يف زكاة ال  :الرابع القول
ن خان ،والشيخ صديق حس)٢٤٨(الشوكاين ، وبه قال العالمة  احلول دوران بعد ،

                                                 

  . ، وقد وجه ابن قدامة هذه الرواية كما سيأيت عند ذكر رأي املذهب يف املسألة ٤/٣٣٥ملغين ا: ينظر  )٢٤٤(
، ضمن أحباث وأعمال الندوة رفيق املصري . حبث د ،١/٤٧٥ ، فقه الزكاة ١/٣٢٩شرح الرسالة : ينظر  )٢٤٥(

   .٢٧١السابعة لقضايا الزكاة املعاصرة ، ص
  ) .١٤١(ورة األنعام ، آية  س )٢٤٦(
   .١٧٩حممد وهبة ، عبدالعزيز مججوم ، ص. دراسة مقارنة يف زكاة املال ، د: ينظر  )٢٤٧(
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، وجممع البحوث )٢٥٠(، وبه صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثانية )٢٤٩(
 ، وبه أفتت )٢٥٢(، ومؤمتر الزكاة األول )٢٥١(اإلسالمية يف مؤمتره الفقهي الثاين 
 وهو يتخرج على قول مجهور الفقهاء من )٢٥٣(اللجنة الدائمة لإلفتاء يف السعودية 

 واحلنابلة فيما أعد للكراء أنه ال زكاة يف )٢٥٦(فعية والشا)٢٥٥(واملالكية)٢٥٤(احلنفية 
   .)٢٥٧(أصله ، بل يف غلته بعد حوالن احلول 

                                                                                                                                            

   .٢٧/ ٢السيل للجرار ، الشوكاين ، : ينظر  )٢٤٨(
   .١/٥٠٧سن خان ، الروضة الندية ، صديق ح: ينظر  )٢٤٩(
   .١/١٩٧جملة جممع الفقه اإلسالمي ، العدد الثاين ، : ينظر  )٢٥٠(
   .١٩٠شوقي شحاتة ، ص. التطبيق املعاصر للزكاة ، د: ينظر  )٢٥١(
   .٤٤٢أحباث وأعمال مؤمتر الزكاة األول ، بيت الزكاة ، ص: ينظر  )٢٥٢(
  ) ٣٨٨٨( دية ، فتوى رقم فتاوى اللجنة الدائمة باململكة العربية السعو: ينظر  )٢٥٣(
ولَو اشترى قُدورا من صفٍْر يمِسكُها ويؤاِجرها لَا : "  ، حيث جاء فيها ١/٨٠الفتاوى اهلندية : ينظر  )٢٥٤(

   " .تِجب فيها الزكَاةُ كما لَا تِجب يف بيوِت الْغلَِّة
فأرى غلة الدور والرقيق والدواب وان ابتيع لغلة  : " ، وفيه قال مالك ٢/٢٦٩املدونة الكربى : ينظر ) ٢٥٥(

  " .فائدة ال جتب يف شيء من ذلك الزكاة حىت حيول عليه احلول من يوم يقبضه
والْعروض اليت مل تشتر ِللتجارِة من الْأَمواِل ليس فيها زكَاةٌ ِبأَنفُِسها : "  قال الشافعي ٤٦ /٢األم : ينظر  )٢٥٦(

ت له دور أو حمامات ِلغلٍَّة أو غَيِرها أو ِثياب كَثُرت أو قَلَّت أو رِقيق كَثُر أو قَلَّ فَلَا زكَاةَ فيها وكَذَِلك لَا فَمن كان
   ".زكَاةَ يف غَلَّاِتها حىت يحولَ عليها الْحولُ يف يدي ماِلِكها

ومن أجر داره فقبض كراها فال زكاة عليه فيه حىت حيول عليه "  ، حيث جاء فيه ٤/٣٣٥املغين : ينظر ) ٢٥٧(
 ال زكاة يف مال حىت صلى اهللا عليه وآله وسلموالصحيح األول لقول النيب  احلول وعن أمحد أنه يزكيه إذا استفاده

ل على من حيول عليه احلول وألنه مال مستفاد بعقد معاوضة فأشبه مثن املبيع وكالم أمحد يف الرواية األخرى حممو
أجر داره سنة وقبض أجرا يف آخرها فأوجب عليها زكاا ألنه قد ملكها من أول احلول فصارت كسائر الديون 
إذا قبضها بعد حول زكاها حني يقبضها فإنه قد صرح بذلك يف بعض الروايات عنه فيحمل مطلق كالمه على 

  " .مقيده 
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 إال منهم تؤخذ وال حمترمة أا الناس أموال يف واألصل ، الدليل عدم هو الدليل  :الدليل  
 ومل واملـساكن  الدور أجرت فقد خالفه على الدليل بل ، دليل وال ، ذلك يقتضي بدليل

   .)٢٥٨( زكاا بإخراج السلف من حدأ يقل

 بأن عدم وجود نص فيها ال يدل على عدم وجوب الزكاة فيها ، فإمنا نص النيب    :ونوقش  
صلى اهللا عليه وسلم على األموال النامية اليت كانت منتشرة يف عصره ، وهـذا مل مينـع                  

األموال ، كأخذ   الفقهاء من إجياب الزكاة يف أموال أخرى مل يرد ا نص قياساً على تلك               
الزكاة يف الذهب قياساً على الفضة ، وإجياا أيضاً يف عروض التجارة ، وعمر أوجبها يف                

  .)٢٥٩(اخليل ، وأمحد يف العسل 

بعدم التسليم ، فال نسلم لكم بأن ما ذكرمت من أمثلة مل يرد فيها نص               : وميكن أن جياب    
  .العامة ، بل وردت فيها نصوص ختصها ، أو اندرجت حتت النصوص 

 كانت املستغالت منتشرة يف عهد النبوة ، وما تاله من عصور ، فقد الناس               :ويقال أيضاً   

  . )٢٦٠(يؤجرون أراضيهم ، ومزارعهم ، ومل يقل أحد بوجوب الزكاة فيها 

                                                 

تغالت اقول هذه مسألة مل تطن على اذن الزمن وال مسع ا واملس: " ويف هذا يقول الشوكاين رمحه اهللا  )٢٥٨(
اهل القرن االول الذين هم خري القرون وال القرن الذي يليه مث الذي يليه وإمنا هي من احلوادث اليمنية واملسائل اليت 

 علم ال من مل يسمع ا اهل املذاهب االسالمية على اختالف اقواهلم وتباعد اقطارهم وال توجد عليها اثارة من
كتاب وال سنة وال قياس وقد عرفناك ان اموال املسلمني معصومة بعصمة االسالم ال حيل اخذها اال حبقها واال كان 

   .٢/٢٧، السيل اجلرار  " ذلك من اكل اموال الناس بالباطل وهذا املقدار يكفيك يف هذه املسألة
   .٤٦٣ ، ٤٦٢/ ١فقه الزكاة ، : ينظر  )٢٥٩(
 وأَِبي بكٍْر وعمر �عن طَاوٍس أَنَّ معاذَ بن جبٍل أَكْرى الْأَرض على عهِد رسول اللَِّه ا جاء ومن ذلك م )٢٦٠(

   .٢/٨٢٣) ٢٤٦٣(أخرجه ابن ماجه برقم  " وعثْمانَ على الثُّلُِث والربِع فَهو يعملُ ِبِه إىل يوِمك هذا
 ِبما ينبت على الْأَرِبعاِء أو �ماي أَنهم كَانوا يكْرونَ الْأَرض على عهِد النيب عن راِفِع بن خِديٍج قال حدثين عو

 عن ذلك فقلت ِلراِفٍع فَكَيف ِهي ِبالديناِر والدرهِم فقال راِفع ليس ا �شيٍء يستثِْنيِه صاِحب األرض فَنهى النيب 
سنن النسائي :  ، وانظر أيضاً ٢/٨٢٦) ٢٢٢٠(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  " ِر والدرهِمبأْس ِبالدينا
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 واحلرفة الصناعة صاحب أدوات يف الزكاة بإخراج أحد يقل مل وكذلك  :الدليل الثاين   
 إىل الـصناعة  أدوات تغري فإن وهكذا ، والنجار واحلداد كالبناء صناعته يف يستعملها اليت

  . شيئاً احلكم من يغري ال عصرنا يف الذي الكبري احلجم

 بأن األدوات اليت كانت عند السابقني كالقدوم واملنشار والفأس ختتلف عـن             :ونوقش  
ل نامية ، فتجـب     املاكينات واألجهزة الضخمة اليت تنتج وتدر رحباً وفرياً ، فهي ذا أموا           

   .)٢٦١(فيها الزكاة 

 بأن هذا الفرق غري مؤثر ، فما الفرق بني دار صغرية يؤجرها صاحبها              :وميكن أن جياب    
، ويأخذ غلتها سنوياً أو شهرياً ، وبني فندق ضخم مشيد ، أليس اجلميع أصالً قد استغل                 

  .، فكيف إذاً نوجب الزكاة يف الثاين دون األول 

 الغلـة  يف الزكاة وجبت وإمنا : ى وجوب الزكاة يف الغلة بعد احلول   دليل اجلمهور عل    
  . زكاا فتزكى ، نقود ألا ؛ احلول دوران بعد

  :الترجيح ووجهه  

بعد التأمل يف هذه أقوال علمائنا يف هذه املسألة ، واستعراض أدلتهم ، يترجح للباحث                 
لغلة بعد حوالن احلول ، وإمنا ترجح       عدم وجوب الزكاة يف املستغالت ، وإمنا الزكاة يف ا         

  :هذا القول ملا يلي 

 األصل براءة ذمة املكلف ، وحفظ ماله ، إال بيقني أو غلبة ظن ، وال شيء منهما                  :أوالً  
  .يف مسألتنا 

                                                                                                                                            

)  ١٥٤٢( مسند أمحد يرقم ٣/٩٨) ٤٦٢٦( ، وسنن النسائي الكربى برقم ٧/٤١) ٣٨٩٤(برقم ) اتىب(
 .  وغريها ٣/٤٦٣) ١٥٨٤٧( ، ورقم ١/١٧٨

   .٤٦٤/ ١فقه الزكاة ، : ينظر  )٢٦١(
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 مرت مسألة املستغالت على علمائنا منذ عصر النبوة ، والعصور اليت تليها ثالثـة               :ثانياً  
، إال ما نـدر   ناً ، دون أن نسمع من يفيت بوجوب إخراج الزكاة           عشر قرناً ، قرناً بعد قر     

أيعقل أن يغفل ماليني العلماء عن هذه احلكم مع التطورات املتالحقة يف اخلالفة األمويـة               
والعباسية والعثمانية ، واستحداث شيء من املصانع واآلآلت ، وما سبقها من حوانيت ،              

  .وفنادق 

  ! الصحيح ، وال يعرف إال يف عصرنا ؟أيعقل أن يغفل هؤالء عن احلكم

 ، الفـوارق  مع قياسات فهي  أدلة القوم قياسات ، ال تسلم من اعتراضات ،           جلّ :ثالثاً  
 الـسفينة،  وتغـرق  الطـائرة،  فتحترق: حلظة يف يهلك فقد كاألرض، ليس املستغل ألن

  . زلزلتها يف وجل عز اهللا يأذن أن إىل باقية واألرض العمارة، وتنهدم

 سنوات ادخر إذا يزكى، أن فبعد الزرع أما حول، كل تزكى ألا كالزرع ليست الغلةو

 . )٢٦٢( جتارة عروض أصبح إذا إال ثانية، مرة يزكى فال

 مل ينوإ"... : رسـالته    يف بقوله والزرع النقدين بني الفرق الشافعي اإلمام بني ولذلك   
 ذهبه أو فضته أقامت مث منه، خرج فيما احلق فأديت معدناً علمت أين يف خمالفًا منهم أعلم

 فأخرجـت  يأرض طعام حصدت ولو زكاا، أداُء سنة كل يف يعل كان دهري، عندي

 .)٢٦٣("   زكاة فيه يعل يكن مل دهره، عندي أقام مث عشره،

 أن اجلماهري من أهل العلم على مر العصور علـى عـدم زكاـا ، وغالـب                  :رابعاً   
رنا على هذا ، وهذا بال شك ميثل قوة ، وطمأنينـة هلـذا              االجتهادات اجلماعية يف عص   

  .القول

                                                 

   . ١٤٤ ،١٤٣ق املصري ، جملة امع ، الدورة الثانية ، الد األول ، ص رفي. د)٢٦٢(
  .٥٢٧  الرسالة ، ص)٢٦٣(
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 وهـو  ، امـع  قرار به صدر وقد ، ظاهر هو كما ، مبكان الرجحان من القول وهذا  

 .)٢٦٤( الشرعية واهليئات العلماء كبار من كثري اختيار

إليرادات    ومما سبق يتقرر أن صناديق التأجري ال زكاة يف وحداا ، إال ما يقبض من ا               

  .الدورية ، فيستأنف ا حوالً مث تزكى كسائر النقود ، واهللا أعلم  

                                                 

 ١٤ ،١٣فتاوى مهمة تتعلق بالزكاة ، لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، دار ابن األثري ، ص:   ينظر مثالً )٢٦٤(
 ، زكاة ٣٧هـ ، ص١٤١٥، ١بن حزم ، طعامر الزيباري ، دار ا. ، أجوبة تتعلق عن أسئلتك يف الزكاة ، د
عز . عبدالستار أبوغدة ، د.  ، فتاوى اهليئة الشرعية للربكة ، مجع د٤٧املشاركات يف الصناديق واإلصدارات ، ص

   .١٢٩ ، فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة املعاصرة ، ص٣٤٥الدين خوجة ، ص
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 ���ا��L��  ا�

  أ�� ا���� �� زآ�ة ا����د� ا�
	���ر��

 )  ����ة أو ا���  ) .زآ�ة ا����د� %�$	#�ر "�� !��  ا��

: ليه وسلم لعموم قوله صلى اهللا عفال تصح عبادة إال بنية النية شرط لصحة العبادة ،     

  العباداتجلوالزكاة من أ )٢٦٥( "إمنا األعمال بالنيات ، وإمنا لكل امرئ ما نوى " 
فمن أخرج شيئاً من ماله دون قصد ، فال تقع موقعها الصحيح إال بالنية ، والقربات 

 وإمنا : "رمحه اهللا  الشافعي الزكاة ، مل تكن كذلك ، بل تعد صدقةً من الصدقات ، قال
 ما يكون أن جيز فلم  ،ونافلةً فرضاً ماله يعطي أن له نأل بنية إال الزكاة زئجت ال قلت

، واشتراط النية لصحة إخراج الزكاة مذهب مجهور أهل  )٢٦٦(  "بنية إال فرضا أعطى

   .)٢٦٧(العلم 

  للنية أثراً يف إخراج الزكاة ، فهل هلا أثر على مقدار الزكاة أم ال ؟    ومما تقدم يتقرر أن 

خيتلف حكم  أثر على مقدار الزكاة ، وقد نص الفقهاء على أن يمة األنعام للنيةم     نع
  تقليبها بالبيع والشراء ، زكيت زكاة تبعاً لقصد مالكها ؛ فإن قصدومقدار الزكاة فيها
، وإن قصدها  وإن أرادها للدر والنسل زكيت زكاة يمة األنعام عروض التجارة ،

 )٢٦٨(ثقال وغريها من األعمال مل جتب فيها الزكاة للحرث والسقي ، ومحل األ

 تقدم من التفصيل يف زكاة مكونات مافيف الصناديق االستثمارية ، احلال فكذلك ،
الصناديق االستثمارية ، إمنا هو إذا مل يقصد املستثمر املتاجرة بالوحدات االستثمارية ، أما 

                                                 

  .١/٤،) ١( رقم   أخرجه البخاري يف صحيحه يف سبعة مواضع ، أوهلا)٢٦٥(

  .٢/٢٣  األم )٢٦٦(

  .٤٥ ، خمتصر اخلرقي ص٢/٢٣ ، األم ٩٩ ، الكايف البن عبد الرب ص٣/٦٥العناية شرح اهلداية :  ينظر )٢٦٧(

أشرف . ديق االستثمار يف البنوك اإلسالمية ، دصنا،  ٣٢ ،٦/٣١ الشرح املمتع ، ابن عثيمني ، :  ينظر )٢٦٨(
   ،٢٢٢دوابة ، ص
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 إال ما كان من  عروض التجارة ، وجبت عليه زكاة ،ب الوحدات بالبيع والشراءإذا قلّ
ولو أعدت وحداا  فال خترج عن حقيقتها السندات وما يلحق ا من القروض الربوية

فوائدها املتصلة  فقط دون تزكى أصوهلاارة ، فال تزكى زكاة عروض جتارة ، بل للتج
  .واملنفصلة 

  : وميكن تلخيص ما سبق على هذا النحو 

 كاحلال يف صندوق تاجرة ،امل الصندوق االستثماري طبيعة نشاط أن يكون :األول 
 فهنا ال يلتفت للنية والغرض من املسامهة يف الصندوق ، بل الزكاة زكاة عروض املتاجرة ،

  .التجارة ؛ ألن األموال تقلب وتدار 

أن يكون االستثمار يف صناديق السندات وما يشاها من صناديق النقد ، فالزكاة  : ين الثا
ألصول الصناديق دون الفوائد اتصلت أو انفصلت ، وال عربة بالقصد هنا ، سواء حينئٍذ 

  .من املستثمر أو من مدير الصندوق 

 أن يكون نشاط الصندوق االستثماري غري املتاجرة ، ويف غري صناديق السندات  :ثالثال 
  :سمان لهذه احلالة ق فوالنقد ،كصناديق التأجري ، واالستصناع ، والسلم ، وغريها ،

 على التفصيل  أن يكون قصد املساهم الريع والعوائد الدورية فيزكي:القسم األول  
  .السابق يف املبحثني الثامن والتاسع 

 أن يكون قصد املساهم املتاجرة بالوحدات االستثمارية ، فيزكي وحداته : القسم الثاين 
  .زكاة عروض جتارة 

 مقدار الزكاة ظاهر وبين فيما إذا اتفقت نية     وما ذُكر من تأثري النية والقصد على
  املستثمر ومدير الصندوق ، لكن إذا اختلفتا فبقصد من يكون العمل ؟ 
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    هل يقال القصد قصد مدير الصندوق ؛ ألنه وكيل عن املستثمر ، ومباشر ألمواله ، أم 
  يقال القصد قصد املستثمر ؛ ألنه املالك هلذه الوحدات االستثمارية ؟

ب جانب من يترتب على قصده إخراج زكاة أكثر ؛ احتياطاً جلانب يغلّ:  يقال أم   

، فيزكى زكاة عروض )٢٦٩(ب جانب من قصد االجتار يف الوحدات الفقري ، أو يغلّ
  .جتارة 

واملسألة مطروحة بني يدي مشاخينا الفضالء ،  حظاً من النظر هلذه األقوال    ال شك أن 
  .هللا تعاىل أعلى وأعلم إلبداء وجهات نظرهم ، وا

  

      

                                                 

إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر  :" وى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة املعاصرة تاف جاء يف )٢٦٩(
   .١٧٦، ص" للزكاة كالسوائم أو الزروع تزكى زكاة عروض التجارة 
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��  �M-N ا�

  :ويف اية مطاف هذا البحيث ميكن تلخيصه مبا يلي       

التعريف الراجح للصندوق االستثماري هو برنامج استثمار مشترك يهدف إىل  .١
إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه باملشاركة مجاعياً يف أرباح الربنامج ، ويديره مدير 

 .سوم حمددة الصندوق مقابل ر

 

أن الصناديق االستثمارية يف اململكة معظمها صناديق مفتوحة ، تقوم بتكوينها  .٢
ال تتمتع بالشخصية االعتبارية هي ، وأو شركات متلكها البنوك وتأسيسها البنوك 

 .، وهي بنيان وعقد ثنائي األطراف ، وميلك املستثمرون فيها أصول الصناديق 

 

بارة عن عالقة تعاقدية بني طرفني ، ومها اللذان حيددان          أن الصناديق االستثمارية ع    .٣
شكل التعاقد ونوعه من اجلانب الفقهي ، فإن شاء الطرفان جعال التعاقد بينـهما              
على شكل مضاربة أوعلى شكل وكالة بأجر ، أوحىت على شكل جعالة ، فاألمر              

بشرط ) حباً  أجراً كان أو جعالً ، أو ر      ( راجع إليهما يف طريقة احتساب العمولة       
قهاء لكل عقد من هذه العقود      احتواء العقد واشتماله على الشروط اليت ذكرها الف       

 . ، وقد حنت الصناديق يف اآلونة األخرية منحى الوكالة بأجر يف أغلبها 

  
للصناديق االستثمارية أنواع كثرية باعتبارات متعددة ، وهـي تتنـوع باعتبـار              .٤

 صناديق األسهم ، صناديق السندات ، صناديق        صناديق العمالت ،  : مكوناا إىل   
ضائع ، صناديق النقد ، صناديق الذهب واملعادن النفيسة ، الـصناديق        بالسلع أو ال  

 .املتوازنة 
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فيها ، فهم مـالك     ) املسامهني( جتب زكاة الصناديق االستثمارية على املستثمرين        .٥
 .الوحدات واملستفيدون من رحبها ؛ فيكلفون بإخراجها 

  
هور أهل العلم  على اشتراط النية إلخراج الزكاة ؛ ألن الزكاة عبادة ، وكـل                مج .٦

 .عبادة تفتقر إىل وجود النية 

  
يطبق على الصناديق االستثمار مبدأ اخللطة الذي يذكره الفقهاء يف زكاة يمة  .٧

األنعام ، وأعين به أن ينظر إىل أموال الشركاء يف الصندوق االستثماري على أا 

 .ص واحد ، وذلك من حيث احلول ، والنصاب مال شخ

  
ليس للصندوق االستثماري يف اململكة شخصية معنوية مستقلة ، لكن له حساباته  .٨

، فال ختتلط حساباته بودائع العمالء وبقية )البنك( املستقلة عن اجلهة اليت تديره 
 .أنشطة البنك 

  

 ، االمسيةة بقيمتها تقومي وحدات الصندوق تكون تارة بقيمتها السوقية ، وتار .٩
 . والذي حيدد ذلك طبيعة املوجودات الزكوية

    

حتديد وعاء زكاة الصندوق يكون عن طريق خصم قيمة النفقات املدفوعة  .١٠
وااللتزامات احلالة من قيمة املوجودات الزكوية ، حيث حتسب الزكاة على 

 .الصايف 
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ندوق ، وذلك يقسم مقدار الزكاة على عدد الوحدات االستثمارية يف الص .١١
 .لتحديد نصيب كل وحدة من مقدار الزكاة 

  

لو قام الصندوق االستثماري بإخراج الزكاة عن مالك الوحدات بعلمهم ،  .١٢
 .فإن املالك ال يزكون مرة أخرى منعا لالزدواج يف الزكاة 

  

قيمة الزكاة املستحقة ختتلف من صندوق آلخر وفقاً الختالف مكونات  .١٣
؛ ألن املعاملة الزكوية يف الشريعة اإلسالمية تأخذ )ي الوعاء الزكو(كل صندوق 

يف االعتبار نوعية األموال اململوكة للصندوق ، كما أا تتغاير يف املقدار الواجب 
أخذه من كل وعاء ، فبعضها خيضع للزكاة وبعضها ال خيضع ، وقد حتسب 

  .الزكاة من أصل األموال وريعها ، وقد يقتصر على الريع دون األصل

    

إذا حلت " املعادلة امليسرة حلساب الزكاة حسب مقولة ميمون بن مهران  .١٤
عليك الزكاة فانظر ما عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد ، وما كان 

  " .من دين يف مالءة فاحسبه ، مث اطرح منه ما كان عليك من دين مث زك ما بقي 
  : واملعادلة هي 

 املرجوة على الغري  احلالةالديون+ النقود + لتجارة عروض ا= ( الزكاة الواجبة 

    .% ٢,٥× ) ـــ الديون احلالة على الصندوق 
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؛ ألا دين الراجح يف صناديق السندات إخراج الزكاة من أصلها فقط  .١٥
نفصلة فهي مال  وأما الفوائد املتصلة واملمرجو األداء ، وهو يف حكم احلال ، 

اته ، بل جيب التخلص منه كامالً ، ومعادلة خبيث حرام ال جيوز إخراج زك
 زكاا 

 �C٢×�9د ا�#>�ات× �"#>�ة ا���$�ا��$�� = ا�5آ�ة ا�#اG٥%  

 

 : املعادلة صناديق الذهب واملعادن النفيسة ، خترج زكاا وفق  .١٦

 �C٢× �9د ا�#>�ات  ×ا��$�� ا�*#,$� �"#>�ة = ا�5آ�ة ا�#اG٥% 

 

واملراحل اليت مرت  ت ؛ بناء على األطواراختلف العلماء يف تكييف العمال .١٧
ا ، والذي استقر عليه الرأي أا نقد قائم مستقل بذاته كالذهب والفضة ، 

 : وغريمها من األمثان ، فتجب فيها الزكاة بناًء على املعادلة 

 �C٢× �9د ا�#>�ات = ا�5آ�ة ا�#اG٥%  

 

ة قصرية األجل ، تتكون من تشكيلة من األوراق املالي: صناديق النقد  .١٨
كأذونات اخلزانة ، وشهادات اإليداع ، وحيث إن هلا حكم السندات ، فتجب 

 .تصلة واملنفصلة مليف أصلها فقط ، دون أرباحها ا

 �C٢× �9د ا�#>�ات  ×ا��$�� ا���$� �"#>�ة = ا�5آ�ة ا�#اG٥%  
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 تتكون من أوراق مالية ذات دخل متغري كاألسهم ،: الصناديق املتوازنة  .١٩
 على حدة ،  نوعوذات دخل ثابت كالسندات ، وحينها حنسب زكاة كل

 .بالطريقة اليت مرت معنا 

 

 : الزكاة يف صناديق املتاجرة ، زكاة عروض التجارة ، وفق املعادلة اآلتية  .٢٠

 �C٢× �9د ا�#>�ات  ×ا��$�� ا�*#,$� �"#>�ة = ا�5آ�ة ا�#اG٥% 

  
ك الوحدات ، زكاة الديون جيب إخراج زكاة صناديق املراحبة على مال .٢١

 . ما حل منها كل عام ، فيزكىمرجوة األداء 

 

اختلف الباحثون يف زكاة صناديق االستصناع ، والراجح التفصيل يف  .٢٢
 :املسألة على هذا النحو 

  :الصانع يزكي ما يلي: أوالً   

 مل تتعني   املصنوع ومواده قبل أن يتسلمها املستصنع ؛ ألا ما زالت يف ملكه ، وألا             .أ  
 ألنه  ؛للمستصنع ، ولذا نص الفقهاء على جواز بيع املصنوع لغري املستصنع قبل قبضه              

  .يف ملك الصانع ومل يتعني للمستصنع 
 

املتفق عليه إذا قبضه ؛ ألنه صار يف حوزته وملكه ، وال يقال هـو               ) البدل(الثمن  .ب  
 على الصحيح وهو قول     مال غري مستقر ، فال جتب زكاته ؛ ألن عقد االستصناع الزم           

  .أيب يوسف ، وعليه قرار امع 
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الثمن أو البدل املستحق احلال ، يزكيه الصانع زكاة الديون مادام مرجـو األداء ،               .ج  
 . على الدائن وجوب زكاة الدين املرجو األداء احلالّ: وقد تقدم ترجيح 

  : أما املستصنع فإنه يزكي ما يأيت : ثانياً   

لبدل ، مادام يف حوزته ، ومل حيل ، فهو يف حكم الدين املؤجل فال الثمن أو ا.أ 
حيسم من الوعاء الزكوي على الصحيح ، بل هو مال مملوك حال عليه احلول ، 

  .كى كسائر األموال ، واهللا أعلم   فيزومل تشغل الذمة به حاالً
 .إذا قبض املصنوع ، وأراد تسويقه زكاه زكاة عروض التجارة .ب 

   إذا قبض املصنوع ، وأراد تأجريه ، واالستفادة من عوائده ، زكى الفوائـد              .     ج  
  .زكاة املستغالت 

 

 .جيري يف زكاة صناديق السلم ما جيري يف زكاة صناديق االستصناع  .٢٣

 

يترجح للباحث عدم وجوب الزكاة يف املستغالت ، وإمنا الزكاة يف الغلة  .٢٤
 :لعمالت ، وفق املعادلة اآلتية  ، وعليه فزكاا زكاة ابعد حوالن احلول

 �C٢× �9د ا�#>�ات = ا�5آ�ة ا�#اG٥% 

  
ميكن تلخيص أثر النية على مقدار زكاة الصناديق االستثمارية على النحو  .٢٥

 :اآليت 

 أن يكون طبيعة نشاط الصندوق االستثماري املتاجرة ، كاحلال يف :األول 
 املسامهة يف الصندوق ، بل صندوق املتاجرة ، فهنا ال يلتفت للنية والغرض من

  .الزكاة زكاة عروض التجارة ؛ ألن األموال تقلب وتدار 
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أن يكون االستثمار يف صناديق السندات وما يشاها من صناديق النقد ،  : ين الثا
فالزكاة حينئٍذ ألصول الصناديق دون الفوائد اتصلت أو انفصلت ، وال عربة 

  .من مدير الصندوق بالقصد هنا ، سواء من املستثمر أو 

 أن يكون نشاط الصندوق االستثماري غري املتاجرة ، ويف غري صناديق  :ثالثال 
السندات والنقد ،كصناديق التأجري ، واالستصناع ، والسلم ، وغريها ، فلهذه 

  :احلالة قسمان 

 أن يكون قصد املساهم الريع والعوائد الدورية فيزكي على :القسم األول  
  .بق يف املبحثني الثامن والتاسع التفصيل السا

 أن يكون قصد املساهم املتاجرة بالوحدات االستثمارية ، فيزكي : القسم الثاين 
  .وحداته زكاة عروض جتارة 
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���Nــــــــــــــــــــ�  

احلمد هللا والصالة  والسالم على خري الربية وأطهر البشرية إمامنا وقـدوتنا وحبيبنـا                   
  :له وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين ، أما بعد حممد وآ

   ويف آخر املطاف أشكر وأمحد من له احملامد كلها على جليل مننه وكثري نعمه ، مث أثين                 
بالشكر على اللجنة املنظمة هلذا اللقاء سائال املوىل أن يسددهم وجيعلـهم مبـاركني أىن               

  أطرحها بني أيديكم للنظر واملدارسة ،وإن كان من كلمة أخرية فإن مث مقترحات كانوا ، 

ما نسمعه من مشاخينا الفاضل من حبوث ومداخالت ومناقشات ، أرى أن جتمـع              : أوال  
  .وترتب مث خترج للنور إما يف املوقع أو يف كتب أو جمالت متخصصة 

 حيرص اإلخوة املنظمون على ضرورة السعي يف إجياد جملة للهيئة جتمـع             أنأرجو  : ثانيا  
م ، خرجت البحوث شتاامع أسوة ، إذ مبجالا ، وتلم شعثها ، ولنا يف بقية اهليئات وا

  .والقرارات والندوات للباحثني وانتفع ا خلق 

 تنبثق من اهليئة قرارات إمجاعية أو أغلبية ، تكون اجتهادات مجاعية ينتفـع              أنأود  : ثالثاً  
  .منها طالب العلم 

 جديدة للتمويل بتكر من أساليبألدوات املالية املستجدة ، وما يتكوين جلنة تتابع ا: رابعاً 
      تم جبمع ما جيد يف الساحة من حبوث أو ندوات أو قرارات أو حىت           واالسترباح ، حيث 

  . يف البحوث اليت تتبناها اهليئة امقاالت ، مث تنظم يف أرشيف ، ويستفاد منه

 .لم وبارك على نبينا حممد شكر اهللا للجميع ، واهللا أعلم وصلى اهللا وس
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