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زكاة الأر�ض البي�ضاء
درا�سة فقهية مقارنة

�إعداد
د .خالد بن عبداهلل ال�سليمان
ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية امللك في�صل اجلوية

زكاة الأر�ض البي�ضاء (درا�سة فقهية مقارنة)

املقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف الأنبياء واملر�سلني نب ِّينا
حممد ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين.
�أما بعد:
فهذا بحث خمت�رص بعنوان« :زكاة الأر�ض البي�ضاء».
زكاة الأر�ض البي�ضاء مو�ضوع مهم وجدير بالبحث والدرا�سة.
مهم؛ لأن ا�ستثمار الأرا�ضي والعقارات وتنميتها بالإيجار ونحوه من �أهم م�صادر
الدخل املايل يف الع�رص احلديث ،وقد عني بها النا�س ,وتناف�س فيه التجار ,وتفننوا
يف ا�ستثمارها وا�ستغاللها ،حتى ارتفعت �أ�سعار الأرا�ضي والعقارات �إلى حد كبري.
وجدير بالبحث والدرا�سة؛ لأن الفقهاء القدامى رحمهم اهلل مل يتطرقوا لهذه
امل�س�ألة ،وال�سبب -واهلل �أعلم -هو �أن ا�ستثمار الأرا�ضي البي�ضاء والعقارات يف
الزمن القدمي كان قلي ًال ،بل رمبا كان نادراً ،على عك�س ما عليه الأمر يف الع�رص
ما�سة �إلى تناوله بالبحث والدرا�سة.
احلا�رض ،واحلاجة ّ
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املطلب الأول
تعريف الزكاة

وي�شتمل على فرعني:
الفرع الأول :تعريف الزكاة لغة:

الزكاة يف اللغة تطلق على عدة معان ،منها(((:
 -1النماء والكرثة والزيادة ،يقال :زكا الزرع �أو املال �إذا منا وكرث وزاد ،و�سميت
الزكاة بذلك؛ لأنها �سبب زيادة املال باخللف يف الدنيا والثواب يف الآخرة(((.
 -2الطهارة ،يقال :التوبة تز ِّكي امل�ؤمن� ،أي تط ِّهره من ذنوبه ،ومنه قول اهلل
تعالى :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ (الأعلى)� ،أي :تطهر بالإميان((( ،و�س ّميت بذلك لأنها
تط ِّهر �صاحبها عن الآثام(((.
 -3املدح والثناء ،يقال :ز َّكى نف�سه� ،أي :مدحها و�أثنى عليها.
عدلهم؛ ل ُي�ؤخَ َذ ب�شهادتهم ،وهذا املعنى
 -4التعديل ،ومنه :ز ّكى ال�شهود� ،أي َّ
ميكن �إرجاعه للمعنى الأول ،وذلك لأن املز ّكي لل�شهود �أراد بتزكيته لهم �أن يبني
زيادتهم يف اخلري و�إكثارهم من العمل ال�صالح(((.
الفرع الثاين :تعريف الزكاة ا�صطالح ًا:

معنى يف اجلملة،
ع ّرفها الفقهاء بتعريفات كثرية ،وهي خمتلفة لفظاً ،متقاربة ً
ونذكر فيما يلي بع�ض هذه التعريفات:
(((
(((
(((
(((
(((

ينظر هذه املعاين يف :ل�سان العرب ،املغرب ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط مادة «زكو».
ينظر :املب�سوط  ، 149/2املغني .228/2
ينظر :تف�سري اجلاللني �ص.592
ينظر :املب�سوط .149/2
ينظر :املجموع .296/5
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�أو ًال :ع ّرفها الزيلعي من احلنفية :ب�أنها متليك املال ،من فقري م�سلم غري ها�شمي،
وال مواله ،ب�رشط قطع املنفعة عن املم ّلك ،من كل وجه هلل تعالى(((.
�ش ُط وجو ِبه مل�ستحقه بلوغ
ثانياً :ع ّرفها ابن عرفة من املالكية :ب�أنها جزء من املال رَ ْ
املال ن�صاباً(((.
ثالثاً :ع ّرفها زكريا الأن�صاري من ال�شافعية :ب�أنها ا�سم ملا ُيخرج عن مال �أو بدن
على وجه خم�صو�ص(((.
رابعاً :ع ّرفها ابن قدامة من احلنابلة :ب�أنها حق يجب يف املال(((.وع ّرفها ابن مفلح:
ب�أنها حق يجب يف مال خا�ص(.((1
املطلب الثاين
الأموال التي جتب فيها الزكاة

جتب الزكاة يف كل مال نام بالفعل �أو بالقوة؛ فتجب يف �أموال بهيمة الأنعام
ب�رشوطها ،ويف اخلارج من الأر�ض من كل مطعوم يكال ويدخر ،ويف عرو�ض
التجارة من كل مال مباح �أُعِ َّد للتجارة� ،سواء �أكان ثابتاً كالعقار� ،أو منقو ًال ك�سائر
�أنواع و�أجنا�س الب�ضائع وال�سلع ،وهذه الأجنا�س الثالثة من الأموال -بهيمة الأنعام،
واخلارج من الأر�ض ،وعرو�ض التجارة -هي يف الغالب �أموال نامية بالفعل؛ �إذ
هي حمل النماء والكرثة بحكم �إعدادها لذلك� ،سواء �أكان ذلك من حيث تكاثرها
((( تبيني احلقائق .251/1
((( حدود ابن عرفة مع �شرحها للر�صاع �ص .71
((( �أ�سنى املطالب .338/1
((( املغني .228/2
( ((1الفروع .316/2
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ومنوها� ،أم كان ذلك من حيث �إعدادها للنمو والزيادة يف قيمها ال�سوقية .كما جتب
الزكاة يف الأموال النامية بالقوة ،وهي الأثمان مبختلف �أجنا�سها و�أنواعها من ذهب
وف�ضة و�أوراق نقدية ,وغري ذلك مما يعترب ثمناً جتتمع فيه خ�صائ�ص الثمنية(.((1
ونذكر هنا الأموال التي جتب فيها الزكاة ب�صورة �إجمالية ،وهي على النحو
التايل:
الأموال التي جتب فيها الزكاة �أربعة �أ�صناف(:((1
ال�صنف الأول� :سائمة بهيمة الأنعام ،وهي الإبل والبقر والغنم ،وهي التي ترعى
احلول �أو �أكرثه ,واتخذت للد ّر والن�سل؛ فتجب فيها الزكاة �إذا بلغت ن�صاباً ،وحال
عليها احلول.
ال�صنف الثاين :اخلارج من الأر�ض ،وهي احلبوب -نحو الرب والقمح وال�شعري
والأرز والدخن والعد�س واحلم�ص ،و�سائر احلبوب ولو مل تكن قوتاً -وكذا الثمار،
مثل :التمر والزبيب واللوز والف�ستق والبندق ،وكل ثمر يكال ويدخر.
وهذا ال�صنف تخرج منه الزكاة �إذا ّمت ح�صاده ،و ُعلِم كيله؛ لقول اهلل تعالى:
ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﯓ ﮊ (البقرة) ،ولقوله
تعالى :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯡ ﮊ (الأنعام) ،وجتب فيها الزكاة �إذا بلغت
ن�صاباً ،وهي الع�رش �إذا �سقي بال م�ؤونة �أو كلفة كالأمطار والأنهار والعيون اجلارية
ونحو ذلك ،ون�صف الع�رش �إذا �سقيت مب�ؤونة وكلفة كال�سواقي واملكينات الرافعة
( ((1ينظر :زكاة �أ�سهم ال�شركات امل�ساهمة لل�شيخ عبد اهلل بن �سليمان بن منيع ،بحث من�شور يف جملة
البحوث الإ�سالمية ،العدد � ،32ص.124
( ((1ينظر :بدائع ال�صنائع  ،53 ، 26 ،16/2التاج والإكليل  ،207 ،153 ،137 ،118 ،80/3املجموع ،310/5
 ،37 ،3/6 ،489 ،431املغني � ،335 ،317 ،293 ،242 ،239 ،229/2إعالم املوقعني  69/2وما بعدها ،املحلى
 ،12/4منزلة الزكاة يف الإ�سالم وبع�ض �أحكامها لل�شيخ عبد العزيز �آل ال�شيخ ،بحث من�شور يف جملة
البحوث الإ�سالمية ،العدد � ،58ص رقم .15-14
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للماء.
ومقدار ن�صابها خم�سة �أو�سق ،والو�سق �ستون �صاعاً� ،أي ثالثمائة �صاع ب�صاع
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ومقدار ال�صاع �أربعة �أمداد ،كل مد ملء كفي رجل
معتدل ,والو�سق بالتقدير املعا�رص ي�ساوي  130.560كجم� ،أي :مائة وثالثني كجم
وخم�سمائة و�ستني جراماً ،وعليه فاخلم�سة �أو�سق ت�ساوي 657.800 :كجم� ،أي
�ستمائة و�سبعة وخم�سني كجم وثمامنائة جرام(.((1
ال�صنف الثالث :الأثمان ,ويف مقدمتها النقدان :الذهب والف�ضة ،ون�صاب الذهب
وتقدر مبائتي درهم ،فمن ملك منهما �أو
ع�رشون مثقا ًال ،ون�صاب الف�ضة خم�س �أواقّ ،
من �أحدهما ن�صاباً ,وحال عليه احلول ،وجبت فيه الزكاة ربع الع�رش ,والعملة الورقية
التي يتعامل بها النا�س اليوم كالريال والدينار والدرهم والدوالر ،فهي يف حكم الذهب
والف�ضة ،ف�إذا بلغت قيمتها ن�صاب الذهب �أو الف�ضة ،وحال عليها احلول ،وجب فيها
الزكاة مبقدار ربع الع�رش.
ال�صنف الرابع :عرو�ض التجارة ،وهي كل ما �أعد للبيع وال�رشاء من العقارات
وال�سيارات وال�سلع ،و�سنتكلم عن هذا ال�صنف بالتف�صيل يف املطلب التايل� ،إن
�شاء اهلل تعالى.
وهناك �أموال اختلف العلماء يف وجوب الزكاة فيها ،كالأر�ض البي�ضاء املعدة
للتجارة �أو الكراء ،واحللي املعد لال�ستعمال �أو العارية ،وغريهما مما ذكره الفقهاء يف
مبحث الزكاة من كتب الفقه(.((1

( ((1ينظر :معجم غريب الفقه والأ�صول للدكتور حممد احلفناوي �ص .658-657
( ((1ينظر :زكاة �أ�سهم ال�شركات امل�ساهمة البن منيع ،جملة البحوث الإ�سالمية ،العدد � ،32ص.124
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وملا كان ملو�ضوع هذا البحث زكاة الأر�ض البي�ضاء عالقة وثيقة بال�صنف الرابع،
ر�أيت �أن �أتناول يف املطلب التايل حكم الزكاة يف عرو�ض التجارة.
املطلب الثالث
زكاة عرو�ض التجارة

وي�شتمل على �ستة فروع:
الفرع الأول :املراد بعرو�ض التجارة:

أعد للتجارة� ،سواء كان من جن�س جتب فيه زكاة
عرو�ض التجارة :هي كل ما � ّ
العني ,كالإبل والغنم والبقر� ,أو ال كالثياب واحلمري والبغال ,ونحوها(.((1
قال يف كفاية الطالب الرباين« :العرو�ض املراد بها الرقيق والعقار والرباع والثياب
والقمح وجميع احلبوب والثمار واحليوان»(.((1
وقال الإمام النووي رحمه اهلل« :مال التجارة :كل ما ق�صد االجتار فيه عند اكت�ساب
امللك مبعاو�ضة حم�ضة .وتف�صيل هذه القيود� :أن جمرد نية التجارة ال ت�صيرِّ املال
مال جتارة؛ فلو كان له عر�ض قنية ملكه ب�رشاء �أو غريه ،فجعله للتجارة ،مل ي�رص
على ال�صحيح الذي قطع به اجلماهري ،وقال الكرابي�سي من �أ�صحابنا :ي�صري .و�أما �إذا
اقرتنت نية التجارة بال�رشاء ،ف�إن املُ�شرتى ي�صري مال جتارة ويدخل يف احلول� ،سواء
ا�شرتي بعر�ض �أو نقد �أو دين ّ
حال �أو م� ّؤجل ،و�إذا ثبت حكم التجارة ال حتتاج كل
معاملة �إلى نية جديدة»(.((1
يعد لبيع و�رشاء ,لأجل
 -3وقال البهوتي رحمه اهلل« :عرو�ض التجارة :هي ما ّ
( ((1املو�سوعة الفقهية .268/23
( ((1كفاية الطالب الرباين .482/1
( ((1رو�ضة الطالبني .266/2
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ربح غري النقدين غالباً» (.((1
الفرع الثاين :حكم زكاة عرو�ض التجارة ,وكيفيتها:

وي�شتمل على م�س�ألتني:
امل�س�ألة الأولى :حكم الزكاة يف عرو�ض التجارة:

اختلف العلماء يف عرو�ض التجارة ,هل جتب فيها الزكاة �أم ال؟ على قولني:
القول الأول :وجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة ،ذهب �إليه جمهور �أهل العلم:
احلنفية ،واملالكية ،وال�شافعية ،واحلنابلة ،وفقهاء املدينة ال�سبعة ،واحل�سن الب�رصي
وجابر بن ميمون وطاوو�س والثوري والنخعي والأوزاعي و�أبو عبيد و�إ�سحاق(.((1
جمع من امل�شايخ املعا�رصين ,ك�سماحة ال�شيخ ابن باز ,وال�شيخ عبد
وهو اختيار ٍ
الرزاق عفيفي ,وال�شيخ عبد اهلل ابن غديان ,وال�شيخ عبد اهلل ابن منيع(.((2
وهناك من نقل الإجماع على وجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة ،قال ابن املنذر
رحمه اهلل« :و�أجمعوا على �أن يف العرو�ض التي تدار للتجارة الزكا ُة �إذا حال عليها
احلول»( .((2وقال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل« :والأئمة الأربعة و�سائر الأمة
�إال من ّ�شذ  -متفقون على وجوبها يف عر�ض التجارة� ,سواء كان التاجر مقيماً �أو
م�سافراً ،و�سواء كان مرتبّ�صاً -وهو الذي ي�شرتي التجارة وقت رخ�صها ,ويدخرها
�إلى وقت ارتفاع ال�سعر� -أو مديراً كالتجار الذين يف احلوانيت� ،سواء كانت
التجارة ّبزاً من جديد �أو لبي�س �أو طعاماً من قوت �أو فاكهة� ،أو �أدم �أو غري ذلك،
( ((1ك�شاف القناع .239/2
( ((1ينظر :بدائع ال�صنائع  ،20/2املب�سوط  ،190/2اجلوهرة النرية  ،124/1مواهب اجلليل ،323 ،321/2
التاج والإكليل � ،187 ،181 ،169 ،96/3شرح اخلر�شي  ،197/2املجموع  3/6وما بعدها� ،أ�سنى املطالب
 ،381/1نهاية املحتاج  ،101/3جمموع الفتاوى  ،45 /25الفروع .502 ،328/2
( ((2ينظر :فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بال�سعودية  307/9وما بعدها .
( ((2الإجماع �ص.51
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�أو كانت �آنية كالفخار ونحوه� ،أو حيواناً من رقيق �أو خيل �أو بغال �أو حمري �أو غنم
معلوفة �أو غري ذلك»(.((2
وا�ستدلوا بالكتاب وال�سنة:
�أو ًال :دليل الكتاب:
قول اهلل تعالى :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟﮠ ﯓ ﮊ (البقرة).
وجه اال�ستدالل� :أن هذه الآية تدل على وجوب الزكاة يف كل ما ك�سبه الإن�سان
عن طريق جتارة �أو �صناعة �أو غري ذلك؟ قال الطربي رحمه اهلل“ :يعني بذلك َّ
جلثنا�ؤه :-ز ّكوا من طيب ما ك�سبتم بت�رصفكم� ،إما بتجارة �أو ب�صناعة ،من الذهب
والف�ضة”(.((2
ثاني ًا :دليل ال�سنة ،ومنه:

 -1حديث �سمرة بن جندب ر�ضي اهلل عنه قال� :أما بعد :ف�إن ر�سول اهلل �صلى اهلل
نعد للبيع(.((2
نخرج ال�صدقة من الذي ّ
عليه و�سلم كان ي�أمرنا �أن ِ
وجه اال�ستدالل� :أنه �صلى اهلل عليه و�سلم كان ي�أمر ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم
ب�إخراج الزكاة مما ُيعِ ّدونه للبيع ،والأمر يدل على الوجوب.
وناق�شه ابن حزم رحمه اهلل ب�أنه حديث �ساقط؛ لأن جميع رواته ما بني �سليمان بن
مو�سى و�سمرة ر�ضي اهلل عنه جمهولون ال يعرف من هم(((2؟
وميكن اجلواب عنه ب�أن النووي رحمه اهلل قال عنه« :رواه �أبو داود يف �أول كتاب
(((2
(((2
(((2
(((2

جمموع الفتاوى .45/25
تف�سري الطربي .80/3
�أخرجه �أبو داوود .1562 95/2
املحلى  ،40/4وقال الهيثمي يف جممع الزوائد  :69/3يف �إ�سناده �ضعف.
العدد  - 57حمرم 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

167

زكاة الأر�ض البي�ضاء (درا�سة فقهية مقارنة)

الزكاة ,ويف �إ�سناده جماعة ال �أعرف حالهم ,ولكن مل ي�ض ِّعفه �أبو داوود ,وقد ّقدمنا
�أن ما مل ي�ض ّعفه فهو ح�سن عنده»(.((2
وقال ابن الهمام رحمه اهلل�« :سكت عليه �أبو داوود ثم املنذري ,وهذا حت�سني
منهما ,و�رصح ابن عبد الرب ب�أن �إ�سناده ح�سن ,وقول عبد احلق :خبيب بن �سليمان
الواقع يف �سنده لي�س مب�شهور ،وال يعلم �أحد روى عنه �إال جعفر بن �سعد ،ولي�س
جعفر ممن يعتمد عليه ،ال يخرج حديثه عن احل�سن ,ف�إن نفي ال�شهرة ال ي�ستلزم
ثبوت اجلهالة؛ ولذلك روى هو نف�سه حديثه يف كتاب اجلهاد»(.((2
�سمعت ر�سول
 -2ما �أخرجه الدار قطني( ((2عن �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه قال:
ُ
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول« :يف الإبل �صدقتها ،ويف الغنم �صدقتها ،ويف البز
�صدقته».
وجه اال�ستدالل� :أن البز هو الثياب �أو متاع البيت من الثياب ونحوها ،وي�شمل
الأقم�شة واملفرو�شات والأواين واخلردوات ونحوها ،واحلديث يدل على وجوب
الزكاة فيها ،وهو حممول على ما �أعِ ّد للتجارة؛ �إذ ال خالف يف �أن ال�صدقة ال
جتب يف عني هذه الأ�شياء �إذا كانت لال�ستخدام واال�ستعمال ال�شخ�صي ،فتجب يف
قيمتها �إذا كانت لال�ستغالل والتجارة(.((2
ثالث ًا :دليل الأثر:

ما �أخرجه البيهقي( ((3عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال« :لي�س يف العرو�ض زكاة
( ((2املجموع .4/6
( ((2فتح القدير . 218/2
( ((2يف �سننه  .102 /2و�أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك  ،1431 545 /1وقال� :صحيح على �شرط ال�شيخني،
الب �أي القمح ،وهو ت�صحيف من بع�ض الن�ساخ ،كما قال النووي رحمه اهلل يف
واللفظ الأخري فيه رُ ّ
تهذيب الأ�سماء واللغات .25 /3
( ((2ينظر :املغني .335/2
و�صحح النووي �إ�سناده يف املجموع .4/6
( ((3يف ال�سنن الكربى ،1477394/4
ّ
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�إال ما كان للتجارة».
رابع ًا :دليل املعقول:

وهو �أن العرو�ض متى �أعِ َّدت للنماء ب�إعداد �صاحبها وجبت فيها الزكاة ،قيا�ساً

املعدة لذلك خلقة ،كال�سوائم والنقدين.
على العرو�ض َّ
قال ال�رسخ�سي رحمه اهلل« :معنى النماء مطلوب يف �أموال التجارة يف قيمتها،
يتجدد وجوب الزكاة يف ال�سوائم
كما �أنه مطلوب يف ال�سوائم من عينها ،وكما ّ
باعتبار كل حول يتجدد النماء مب�ضيه ،فكذلك يف مال التجارة»(.((3
القول الثاين� :أنه ال جتب الزكاة يف عرو�ض التجارة ،ذهب �إليه الظاهرية
وال�شوكاين.
قال ابن حزم رحمه اهلل« :ال جتب الزكاة �إال يف ثمانية �أ�صناف من الأموال فقط،
وهي :الذهب ,والف�ضة ,والقمح ,وال�شعري ,والتمر ,والإبل ,والبقر ,والغنم �ض�أنها
وماعزها فقط ،وال خالف بني �أحد من �أهل الإ�سالم يف وجوب الزكاة يف هذه
الأنواع ،ثم قال :م�س�ألة :وال زكاة يف �شيء من الثمار وال من الزرع ,وال يف �شيء
من املعادن غري ما ذكرنا ،وال يف اخليل ,وال يف الرقيق ,وال يف الع�سل ,وال يف
عرو�ض التجارة ,ال على مدير وال غريه؟»(.((3
وا�ستدلوا بال�سنة والإجماع:
�أو ًال :دليل ال�سنة ،ومنه:

 -1ما �أخرجه ال�شيخان(- ((3واللفظ للبخاري -عن �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي
اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :لي�س فيما دون خم�س �أواق من الورق
( ((3املب�سوط .190/2
( ((3املحلى  ،13-12/4وينظر :الدراري امل�ضية �شرح الدرر البهية لل�شوكاين �ص .211
(� ((3صحيح البخاري  ،1340 509/2و�صحيح م�سلم .979 673/2
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�صدقة وال فيما دون خم�س ذود من الإبل �صدقة».
ويف لفظ عند م�سلم(« :((3لي�س فيما دون خم�سة �أو�ساق من متر وال حب �صدقة».
وجه اال�ستدالل� :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�سقط الزكاة عما دون الأربعني
من الغنم ,وعما دون خم�سة �أو�سق من التمر واحلب ،وهذا يدل على عدم وجوب
الزكاة فيها ،من غري فرق بني �أن تكون من عرو�ض التجارة �أم ال(.((3
 -2ما �أخرجه ال�شيخان عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم قال« :لي�س على امل�سلم يف عبده وال فر�سه �صدقة� ،إال �صدقة الفطر(.»((3
 -3ما �أخرجه ال�شيخان(� ((3أي�ضاً عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه يف حديثه الطويل،
وفيه� :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ذكر حق اهلل تعالى يف الإبل والبقر والغنم والكنز،
و�سئل عن اخليل؟ فقال« :اخليل ثالثة :هي لرجل �أجر ,ولرجل �سرت ,وعلى رجل وزر،
علي فيها �شـــيء �إال هذه الآية الفـــاذة اجلامعة:
كما �ســئل عن احلمري؟ فقال :ما �أنزل ّ
}فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره ومن يعمل مثقال ذرة � ّرشاً يره{»(الزلزلة).
وجه اال�ستدالل :قال ابن حزم رحمه اهلل« :فمن �أوجب الزكاة يف عرو�ض
التجارة ف�إنه يوجبها يف اخليل واحلمري والعبيد ,وقد قطع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ب�أن ال زكاة يف �شيء منها� ،إال �صدقة الفطر يف الرقيق ،فلو كانت يف عرو�ض
التجارة �أو يف �شيء مما ذكر عليه ال�صالة وال�سالم زكاة �إذا كان لتجارة لبينّ ذلك بال
�شك ,ف�إذ مل يب ِّينه عليه ال�صالة وال�سالم فال زكاة فيها �أ�ص ًال»(.((3
ويناق�ش :ب�أن داللتها على عدم وجوب الزكاة فيما دون خم�س �أواق من الف�ضة،
(((3
(((3
(((3
(((3
(((3

170

�صحيح م�سلم  674/2رقم .979
ينظر :املحلى .44/4
�صحيح البخاري  532/2رقم  ،1395و�صحيح م�سلم  675/2رقم .982
�صحيح البخاري  835/2رقم  ،2242و�صحيح م�سلم 681/2رقم .987
املحلى .44/4
العدد  - 57حمرم 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د .خالد بن عبداهلل ال�سليمان

وما دون خم�س ذود من الإبل ،وكذا داللتها على عدم وجوب الزكاة يف كل من
اخليل واحلمري� ،إمنا هي داللة عامة� ،سواء اتخذت للقنية �أم للتجارة ،وهذا العموم
قد خ�ص�صته الأدلة الدالة على وجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة( ،((3والتي �سبق
ذكرها يف �أدلة اجلمهور.
واحلديث الثاين من هذه الأحاديث يدل على عدم وجوب الزكاة يف العبد
الذي يخدم �سيده ،والفر�س الذي يركبه �صاحبه ،وهذا يدل على �أن كل عر�ض
اتخذه �صاحبه لال�ستعمال ال زكاة فيه ،لأنه �صار من احلوائج الأ�صلية املعفاة من
ال�صدقة ب�إجماع امل�سلمني.
ثاني ًا :دليل الإجماع:

�صح الإجماع على �أن حكم كل عر�ض كحكم اخليل واحلمري والرقيق,
وهو �أنه قد ّ
وما دون الن�صاب من املا�شية والعني ،ثم اختلف النا�س ،فمن موجب للزكاة يف كل
ذلك �إذا كان للتجارة ,ومن م�سقط للزكاة يف كل ذلك لتجارة كانت �أو لغري جتارة،
و�صح بالن�ص �أن ال زكاة يف اخليل ,وال يف الرقيق ,وال يف احلمري ,وال فيما دون
الن�صاب من املا�شية والعني ,و�صح الإجماع على �أن حكم كل عر�ض يف التجارة
كحكم هذه ،ف�صح من ذلك �أن ال زكاة يف عرو�ض التجارة بالإجماع املذكور(.((4
ويناق�ش :ب�أن دعوى الإجماع على عدم وجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة غري
م�سلمة؛ وذلك ملخالفة جمهور الفقهاء يف ذلك ،حيث قالوا بوجوب الزكاة فيها،
ونقل ذلك عن الفقهاء الأولني كفقهاء املدينة ال�سبعة واحل�سن وجابر بن ميمون،
وطاو�س والثوري والنخعي ،والأوزاعي و�أبي عبيد و�إ�سحاق كما �سبق ،بل هناك من
نقل الإجماع على ذلك كما �سبق �أي�ضاً.
( ((3ينظر :املغني .335/2
( ((4ينظر :املحلى .44/4
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ومذهب الظاهرية مبني على �أن وجوب الزكاة �إمنا عرف بالن�ص ،والن�ص ورد
بوجوبها يف الدراهم والدنانري وال�سوائم كما �سبق ،فلو وجبت يف غريها لوجبت
بالقيا�س عليها  ،والقيا�س لي�س بحجة عندهم خ�صو�صاً يف باب املقادير( ، ((4وعدم
حجية القيا�س غري م�سلم لهم ،فجماهري علماء الأمة يحتجون به ،كما هو مقرر يف
مو�ضعه من كتب �أ�صول الفقه.
الرتجيح:

الراجح هو :ما ذهب �إليه عامة �أهل العلم� ،أ�صحاب املذهب الأول القائلون
بوجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة؛ وذلك لقوة �أدلتهم ،و�سالمتها من املناق�شة،
و�ضعف ا�ستدالل القول الثاين.
امل�س�ألة الثانية :كيفية زكاة عرو�ض التجارة:

اختلف الفقهاء القائلون بوجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة ،يف كيفية �إخراجها،
وميكن ح�رص اختالفهم يف قولني:
القول الأول :وجوب �إخراج الزكاة يف عرو�ض التجارة يف كل حول ،و�إليه
ذهب اجلمهور من احلنفية( ((4وال�شافعية( ((4واحلنابلة(.((4
وقد ا�ستدلوا على ذلك بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة يف املال �إذا حال
عليه احلول ( ،((4ومنها :ما �أخرجه الرتمذي( ((4عن عبد الرحمن بن زيد بن �أ�سلم
( ((4ينظر :بدائع ال�صنائع .20/2
( ((4ينظر :بدائع ال�صنائع  ،20/2املب�سوط  ،190/2اجلوهرة النرية .124/1
( ((4ينظر� :أ�سنى املطالب  ،381/1نهاية املحتاج .101/3
( ((4ينظر :املغني  ،335/2الفروع .502 ،328/2
( ((4ينظر :جملة البحوث الإ�سالمية .78/54
(� ((4سنن الرتمذي  .631 25/3وهذا احلديث ال ي�صح رفعه؛ لأن عبد الرحمن بن زيد بن �أ�سلم قد
�ض ّعفه �أحمد وابن املديني وغريهما .ينظر :ن�صب الراية.330/2
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عن �أبيه عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  :من
ا�ستفاد ما ًال فال زكاة فيه حتى يحول عليه احلول .كما �أخرجه الرتمذي( ((4عن نافع
عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما موقوفاً.
وقال الرتمذي رحمه اهلل :قد روى غري واحد من �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �أن ال زكاة يف املال امل�ستفاد حتى يحول عليه احلول(.((4
فهذا دليل عام مل يفرق بني مال و�آخر يف وجوب الزكاة يف كل عام ،وال نعرف
خم�ص�صاً.
له ِّ
القول الثاين� :أن التاجر ينق�سم �إلى ق�سمني :مدير ،وغري مدير ،فاملدير هو من
يبيع عرو�ضه بال�سعر احلا�رض ثم يخلفها بغريها� ،أو هو من يكرث بيعه و�رشا�ؤه وال
يقوم فيه ما عنده من
يقدر �أن ي�ضبط �أحواله ،فهذا يجعل لنف�سه �شهراً من ال�سنة ِّ
العرو�ض ،ويح�صي ما له من الديون التي يرجتي قب�ضها ،فيزكي ذلك مع ما عنده
من النا�ض .و�أما غري املدير وهو املحتكر الذي ي�شرتي ال�سلع ويرتب�ص بها النفاق،
وكذلك من ك�سدت �سلعته ،فهذا ال زكاة عليه فيما ا�شرتى من ال�سلع حتى يبيعها،
و�إن قامت �أحوا ًال ،ف�إذا باعها ز ّكاها حلول واحد ،ذهب �إليه املالكية(.((4
وا�ستدلوا :ب�أن الأ�صل يف عرو�ض التجارة �أن تز ّكى كل عام� ،إال يف حق التاجر
غري املدير وهو املحتكر؛ لأن احلول الثاين مل يكن املال عيناً يف �أحد طرفيه؛ فلم جتب
فيه الزكاة كاحلول الأول �إذا مل يكن يف �أوله عني(.((5
ويناق�ش :ب�أن �سبب وجوب الزكاة و�رشطه يف كل حول متوافران ،فال معنى
(� ((4سنن الرتمذي  632 26/3وقال« :وهذا �أ�صح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن �أ�سلم»� ،أي املرفوع.
(� ((4سنن الرتمذي .26/3
( ((4ينظر :مواهب اجلليل  ،323 ، 321/2التاج والإكليل � ،187 ،181 ،169 ،96/3شرح اخلر�شي على
خمت�صر خليل .197/2
( ((5ينظر :جملة البحوث الإ�سالمية .78/54
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لتخ�صي�ص احلول الأول بالوجوب فيه كال�سوائم ،وب�أنه دليل اجتهادي يف مقابل
الن�ص ،فال يلتفت �إليه؛ لأنه ال اجتهاد مع الن�ص(.((5
الرتجيح:

الراجح هو :ما ذهب �إليه �أ�صحاب القول الأول القائلون بوجوب الزكاة يف
عرو�ض التجارة يف كل عام� ،إذا بلغت ن�صاباً؛ ملا يلي:
 -1قوة �أدلتهم و�ضعف دليل املخالفني.
 -2القيا�س على �سائر �أموال الزكاة ،حيث يجب فيها الزكاة كل عام ،فكذا
عرو�ض التجارة ،بجامع �أن الكل مال جتب فيه الزكاة ،كما �أن الأ�سا�س لإيجاب
معد للنماء ،وال فرق يف ذلك بني التاجر
الزكاة يف ُعرو�ض التجارة هو �أنها مال ّ
املدير وغريه ،ف�إذا ملك ن�صابًا نام ًيا وجب عليه �أن يز ّكيه ،كما لو اقتنى ذهباً �أو ف�ضة.
الفرع الثالث� :شروط الزكاة يف عرو�ض التجارة:

ميكن �إجمال ال�رشوط التي ذكرها الفقهاء لوجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة
يف �أربعة �رشوط:
ال�شرط الأول :ح�صول امللك بعقد معاو�ضة يجب فيه العو�ض:

كالبيع ونحوه من عقود املعاو�ضات ،فال جتب الزكاة فيما ميلكه ال�شخ�ص عن
طريق الإرث مث ًال؛ لأن الإرث دليل على �أنه للقنية يف الأ�صل ,والتجارة عار�ض,
فال ي�صري �إليها مبجرد النية ,كمن نوى ال�سفر وهو يف احل�رض ,حيث ال يثبت له
حكم ال�سفر مبجرد النية دون الفعل ،وكذا ال جتب الزكاة يف العرو�ض التي ميلكها
ال�شخ�ص بت�رصف لي�س فيه معاو�ضة ،كالهبة بال ثواب واالحتطاب واالحت�شا�ش
( ((5ينظر :املرجع ال�سابق.
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واال�صطياد فال زكاة فيها؛ لفوات �رشط املعاو�ضة ،ولأن التجارة ك�سب املال بعو�ض,
والقبول اكت�ساب بغري بدل ،فلم تكن النية مقارنة لعمل التجارة.
ويف ا�شرتاط هذا ال�رشط ثالثة �أقوال:
القول الأول :ذهب احلنفية يف الأ�صح( ،((5واملالكية( ،((5وال�شافعية( ،((5واحلنابلة
يف رواية ابن من�صور(� ((5إلى ا�شرتاطه.
القول الثاين� :أنه ي�شرتط �أن يكون امللك قد ح�صل بفعل ،من غري فرق بني
�أن ميلكه بعقد معاو�ضة كالبيع والإجارة� ,أو �أن ميلكه بعقد تربع كالهبة والو�صية
وال�صدقة واكت�ساب املباحات ،وهو مقابل الأ�صح عند احلنفية( ،((5واملذهب عند
احلنابلة ،وعليه �أكرث الأ�صحاب(.((5
وعلى هذا فمتى ملكه ال�شخ�ص بغري فعل -كالإرث مث ًال  -فال يجب فيه الزكاة؛
لأن ما ال يثبت له حكم الزكاة بدخوله يف ملكه ال يثبت مبجرد النية ,قيا�ساً على
ال�صوم حيث ال ينعقد مبجرد النية دون فعل الإم�ساك(.((5
املذهب الثالث� :أنه جتب الزكاة يف العرو�ض مطلقاً� ،سواء ملكها �صاحبها ب�إرث
�أو عقد ،و�سواء كان معاو�ضة �أو غري معاو�ضة ،وبهذا قال احلنابلة يف رواية(.((5
وعلى هذا ال ي�شرتط �أن ميلكه بفعله ,وال �أن يكون امللك يف مقابلة عو�ض ,بل
(((5
(((5
(((5
(((5
(((5
(((5
(((5
(((5

ينظر :بدائع ال�صنائع  ،12/2حا�شية ابن عابدين .372/2
ينظر :التاج والإكليل � ،181/3شرح اخلر�شي .195/2
ينظر :املجموع � ،6/6أ�سنى املطالب .381/1
ينظر :املغني  ، 336/2الإن�صاف .153/3
ينظر :بدائع ال�صنائع  ،12/2حا�شية ابن عابدين .372/2
ينظر :املغني  ، 336/2الإن�صاف .153/3
ينظر :املرجعان ال�سابقان.
ينظر :املرجعان ال�سابقان.
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متى نوى به التجارة �صار للتجارة ووجبت فيه الزكاة(.((6
وا�ستدلوا بحديث �سمرة بن جندب ر�ضي اهلل عنه الذي �سبق ،وفيه« :ر�سول اهلل
نعد للبيع(.»((6
�صلى اهلل عليه و�سلم كان ي�أمرنا �أن نخ ِرج ال�صدقة من الذي ّ
وجه اال�ستدالل� :أن يف احلديث �أمراً ب�إخراج الزكاة مما ُي َع ّد للبيع ،بغ�ض النظر
عن طريق دخوله يف امللك ،وهذا ي�شمل كل ما ميلكه ال�شخ�ص مما ُيعِ ّده للبيع� ،سواء
دخل يف امللك بعو�ض �أو بهبة �أو ب�إرث� ،أو بغري ذلك.
الرتجيح:

الراجح �أنه :جتب الزكاة يف العرو�ض مطلقاً متى كانت للتجارة ،وذلك ب�أن
توافرت فيها نية التجارة واملرابحة؛ لأن نية التجارة تقت�ضي وجوب الزكاة فيها،
لأنها �صارت معدة لها ،فكانت مما يتناوله قول �سمرة يف احلديث« :ر�سول اهلل �صلى
نعد للبيع( .»((6ويف هذا
نخرج ال�صدقة من الذي ّ
اهلل عليه و�سلم كان ي�أمرنا �أن ِ
القول تعميم لوجوب الزكاة يف العرو�ض امل َع ّدة للبيع ،ويف ذلك م�صلحة تعود
على الفقراء وامل�ساكني وغريهم.
وهذا ما �أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بال�سعودية ،حيث
جاء يف الفتوى رقم « :2262و�أما عرو�ض التجارة فما �أعِ ّد لبيع و�رشاء من �صنوف
الأموال ،فتجب الزكاة فيها �إذا بلغت قيمتها ن�صاباً من الذهب �أو الف�ضة ،وملكها
وتقوم عند احلول مبا هو �أحظ للفقراء وامل�ساكني من ذهب
بفعله بنية التجارة بهاَّ ،
�أو ف�ضة»(.((6
(((6
(((6
(((6
(((6
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�سبق تخريجه.
�سبق تخريجه.
فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء  181/9وما بعدها.
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وقد � ّرصح �أع�ضاء اللجنة املذكورة بوجوب الزكاة يف العرو�ض اململوكة عن
أعدت للتجارة ،وقالوا يف الفتوى رقم « :12367جتب الزكاة
طريق املرياث �إذا � ّ
يف الرتكة بعد م�ضي �سنة من وفاة املورث؛ لأن الرتكة تنتقل ملكيتها من املتوفى
�إلى الورثة من تاريخ الوفاة� ،إذا بلغ ن�صيب الوارث ن�صاباً من النقود �أو احللي من
أعده الوارث
الذهب والف�ضة ،و�أما ما �سوى ذلك من الرتكة فلي�س فيه زكاة� ،إال �إذا � ّ
أعده لذلك»(.((6
للتجارة ،ف�إنه يبتدئ فيه حول الزكاة من حني � ّ
ال�شرط الثاين :ح�صول نية التجارة عند التملك:

ف�إن مل حت�صل النية عنده �أنه للتجارة مل ي�رص للتجارة و�إن نواه بعد ذلك .وهذا
ال�رشط باالتفاق عند عامة �أهل العلم القائلني بثبوت الزكاة يف عرو�ض التجارة(.((6
والنية املعتربة يف زكاة العرو�ض التجارية هي ما كانت مقارنة لدخول العرو�ض يف
ملك �صاحبها؛ لأن التجارة عمل فيحتاج �إلى النية مع العمل ,وعلى هذا فلو ملكها
للقنية ثم نواها للتجارة ،فهل ت�صري للتجارة مبجرد النية �أم ال؟ اختلف الفقهاء يف
ذلك على قولني:
القول الأول� :أنها ال ت�صري للتجارة مبجرد النية ،ذهب �إليه جمهور الفقهاء
احلنفية( ،((6واملالكية( ،((6وال�شافعية( ،((6واحلنابلة يف ظاهر املذهب( ،((6وبه قال
الثوري(.((7
( ((6املرجع ال�سابق . 306-305/9
( ((6ينظر :بدائع ال�صنائع  ،21/2الدر املختار مع حا�شية ابن عابدين  ،273-272/2التاج والإكليل
 ،181/3الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي �ص � ،30أ�سنى املطالب  ،381/1املغني  ،336/2الإن�صاف .153/3
( ((6ينظر :بدائع ال�صنائع  ،21الهداية مع العناية  218/2وما بعدها.
( ((6ينظر :التاج والإكليل  ،157/3الفواكه الدواين .331/1
( ((6ينظر� :أ�سنى املطالب � ،281/1شرح جالل الدين املحلي على املنهاج  ،36/2مغني املحتاج .106/2
( ((6ينظر :املغني  ،339-338/2الفروع  ،506-505/2ك�شاف القناع .241/2
( ((7ينظر :املغني .241 339-338/2
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ا�ستدلوا مبا يلي:
� -1أن كل ما ال يثبت له احلكم بدخوله يف ملكه ,ال يثبت مبجرد النية ,كما لو
نوى ال�سوم يف املعلوفة(.((7
� -2أن القنية هي الأ�صل ,والتجارة فرع و�أمر طارئ ,فال ين�رصف �إلى الفرع
مبجرد النية ,كاملقيم ينوي ال�سفر ,وبالعك�س من ذلك ما لو نوى القنية ,ف�إنه ير ّدها
�إلى الأ�صل ,فين�رصف �إليه مبجرد النية ,كما لو نوى امل�سافر الإقامة ،وكذلك �إذا نوى
القنية مبال التجارة ,انقطع حوله ,ثم �إذا نوى به التجارة ,فال �شيء فيه حتى يبيعه
وي�ستقبل بثمنه حو ًال(.((7
القول الثاين :ذهب بع�ض احلنابلة ،ومنهم ابن عقيل و�أبو بكر ،وحكاه �صالح
وابن من�صور رواية عن �أحمد� ،إلى �أن من ملك عرو�ضاً للقنية ثم نواها للتجارة ف�إنها
ت�صري للتجارة مبجرد النية(.((7
وا�ستدلوا :ب�أن نية القنية كافية ,فكذلك نية التجارة ,بل �أولى؛ لأن جانب الإيجاب
يغلب على جانب الإ�سقاط احتياطاً ,ولأنه �أحظ للم�ساكني ,فاعترب كالتقومي(.((7
وميكن �أن ي�ستدل له بحديث �سمرة ال�سابق« :ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
نعد للبيع(.»((7
كان ي�أمرنا �أن نخ ِرج ال�صدقة من الذي ّ
وجه اال�ستدالل� :أن هذا احلديث عام ،ومل ي�شرتط اقرتان نية التجارة للتم ّلك،
في�شمل جميع الأحوال.
ّ
ي�ستدل بعموم �سائر �أدلة وجوب الزكاة ،حيث مل ي�شرتط ما ا�شرتطه
كما ميكن �أن
(((7
(((7
(((7
(((7
(((7
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ينظر :ك�شاف القناع .241/2
ينظر :املرجع ال�سابق.
ينظر :املغني  ،339/2الفروع .506-505/2
ينظر :املغني .339/2
�سبق تخريجه.
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�أ�صحاب القول الأول.
الرتجيح:

الراجح هو القول الثاين ،وهو �أن العرو�ض التي ملكت على �سبيل القنية ت�صري
للتجارة بالنية ،متى ما وجدت ،وال ي�شرتط وجود النية عند التملك؛ وذلك لقوة
�أدلته مقارنة ب�أدلة القول الأول ،ولأن هذا القول هو الأحظ للفقراء.
ال�شرط الثالث :بلوغ الن�صاب:

ي�شرتط يف عرو�ض التجارة –كغريها من �أموال الزكاة� -أن تبلغ الن�صاب،
ون�صاب عرو�ض التجارة �أن تبلغ قيمتها مائتي درهم من الف�ضة �أو ع�رشين مثقا ًال من
الذهب .وهذا ال�رشط باتفاق عامة �أهل العلم(.((7
قال الكا�ساين رحمه اهلل�« :أموال التجارة تقدير الن�صاب فيها بقيمتها من الدنانري
والدراهم ،فال �شيء فيها ما مل تبلغ قيمتها مائتي درهم �أو ع�رشين مثقا ًال من ذهب،
فتجب فيها الزكاة ,وهذا قول عامة العلماء»(.((7
وهل املعترب يف ملك الن�صاب �أول احلول وو�سطه و�آخره� ،أم �أوله فقط� ،أم �أوله
و�آخره؟ اختلف العلماء يف ذلك على ثالثة �أقوال:
القول الأول� :أنه يعترب ملك الن�صاب يف �أول احلول وو�سطه و�آخره ،وبهذا قال
ال�شافعية يف وج ٍه لهم ( ، ((7واحلنابلة(.((7
وا�ستدلوا :ب�أن عرو�ض التجارة مال يعترب له احلول والن�صاب ,فوجب اعتبارها
( ((7ينظر :تبيني احلقائق  ،279/1الأم  ،50/2التاج والإكليل  ،150/3ال�شرح ال�صغري مع حا�شية ال�صاوي
 626وما بعدها ،حا�شية البيجرمي امل�سماة التجريد لنفع العبيد  ،63/2املغني  ،336/2دقائق �أويل
النهى  ،435/1ك�شاف القناع  ،240/2فتاوى ابن باز .159/14
( ((7بدائع ال�صنائع .20/2
( ((7ينظر :املجموع .9-8/6
( ((7ينظر :املغني .236/2
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كمال الن�صاب يف جميع احلول ،قيا�ساً على �سائر الأموال التي يعترب لها ذلك(.((8
وبناء على ذلك :لو ملك �شخ�ص �سلعة قيمتها ،دون الن�صاب ,فم�ضى ن�صف
احلول وهي كذلك ,ثم منت وزادت قيمتها �أو ارتفعت الأ�سعار فبلغت ن�صاباً� ,أو
باعها بن�صاب� ,أو ملك يف �أثناء احلول عر�ضاً �آخر� ,أو �أثماناً ّمت بها الن�صاب ,ابتد�أ
احلول من هذا الوقت ،وال يحت�سب احلول من �أول وقت متلكه العرو�ض ،فالعربة
بالوقت الذي بلغت فيه قيمة العرو�ض ن�صاباً ،كما �أنه لو ملك ن�صاباً للتجارة ,ثم
نق�ص عن الن�صاب يف �أثناء احلول ,ثم زاد حتى بلغ ن�صاباً ,ا�ست�أنف احلول من
حينه؛ النقطاعه بالنق�ص يف �أثناء احلول.
القول الثاين� :أن العربة مللك الن�صاب يف طريف احلول �أوله و�آخره دون و�سطه،
وبهذا قال �أبو حنيفة( ،((8وال�شافعية يف الوجه الثاين(.((8
قالوا :لأن التقومي ي�سبق يف جميع احلول ,فعفي عنه �إال يف �آخره ,ف�صار االعتبار
له ،ولأنه يحتاج �إلى �أن تعرف قيمته يف كل وقت؛ ليعلم �أن قيمته فيه تبلغ ن�صاباً،
وذلك ي�شق(.((8
وناق�شه ابن قدامة رحمه اهلل وقال« :قولهم :ي�شقّ التقومي ال ي�صح ،ف�إن غري
املقارب للن�صاب ال يحتاج �إلى تقومي؛ لظهور معرفته ,واملقارب للن�صاب �إن �سهل
عليه التقومي ,و�إال فله الأداء والأخذ باالحتياط ,كامل�ستفاد يف �أثناء احلول �إن �سهل
عليه �ضبط مواقيت التملك ,و�إال فله تعجيل زكاته مع الأ�صل(.»((8
القول الثالث� :أنه يعترب ملك الن�صاب يف �آخر احلول دون �أوله وو�سطه ،وبهذا
(((8
(((8
(((8
(((8
(((8

180

ينظر :املرجع ال�سابق.
ينظر :الهداية مع �شرحها العناية .221-220/2
ينظر :املجموع .9-8/6
ينظر :املجموع .9-8/6
املغني . 236/2
العدد  - 57حمرم 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د .خالد بن عبداهلل ال�سليمان

قال املالكية ( ،((8وال�شافعية يف ال�صحيح(.((8
وا�ستدلوا :ب�أنه يتعلق بالقيمة ,وتقومي العر�ض يف كل وقت ي�شق ,فاعترب حال
الوجوب وهو �آخر احلول ,بخالف �سائر الزكوات؛ لأن ن�صابها من عينها ،فال ي�شق
اعتباره.
وعلى هذا :لو بلغ مال التجارة ن�صاباً يف �آخر احلول ،ب�أن ّقومه فيه فبلغت قيمته
ن�صاباً ،وجبت فيه الزكاة ،حتى ولو ا�شرتاه بدون الن�صاب� ،أو باعه بعد التقومي
املذكور مغبوناً بدون الن�صاب؛ لأن �آخر احلول وقت الوجوب ،فيقطع النظر عما
�سواه ال�ضطراب القيم(.((8
ويناق�ش :مبا نوق�ش به القول ال�سابق ،وب�أن امل�شقة املذكورة على فر�ض الت�سليم بها
يف �أثناء احلول ال ي�سلم بها يف �أول احلول.
الرتجيح:

الراجح هو القول الأول القائل ب�أن املعترب يف الن�صاب �أوله وو�سطه و�آخره؛
وذلك لقوة �أدلتهم ،و�ضعف دليل املخالفني.
وبناء على ذلك ال يبد�أ ح�ساب احلول �إال بعد بلوغ العرو�ض ن�صاباً ,فلو ملك
�شخ�ص عرو�ضاً قيمتها دون الن�صاب ,ثم م�ضى ن�صف احلول وهي كذلك ,ثم زادت
ومنت فزادت قيمتها بالنماء� ،أو تغريت الأ�سعار فبلغت ن�صاباً� ,أو باعها بن�صاب� ,أو
ملك يف �أثناء احلول عر�ضاً �آخر اكتمل بها الن�صاب؛ ف�إن احلول يبتدئ من هذا
الوقت وال يح�سب ما م�ضى(.((8
(((8
(((8
(((8
(((8

ينظر :التاج والإكليل  ،154/3الفواكه الدواين .332/1
ينظر :املجموع .9-8/6
ينظر :التاج والإكليل  ،154/3الفواكه الدواين  ،332/1املجموع .9-8/6
املغني . 236/2
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ال�شرط الرابع :حوالن احلول� ،أي مرور �سنة هجرية كاملة:

العرو�ض التجارية كغريها من الأموال ،ال جتب فيها الزكاة �إال بعد مرور �سنة
هجرية كاملة بعد بلوغها الن�صاب ،وال زكاة فيها قبل حوالن احلول ،وهذا باتفاق
القائلني بوجوب الزكاة فيها(.((8
الفرع الرابع :كيفية تقومي عرو�ض التجارة:

تقوم بالذهب �أو
اختلف الفقهاء يف كيفية تقومي العرو�ض التجارية ،هل َّ
بالدراهم؟ على �أربعة �أقوال:
ُقوم بالأحظ للفقراء ،مبا يبلغ ن�صاباً من الذهب �أو الف�ضة ،من
القول الأول� :أنها ت َّ
غري فرق بني �أن تبلغ قيمة العرو�ض ن�صاباً بكل من الذهب والف�ضة� ،أو ب�أحدهما دون
الآخر ،ذهب �إليه احلنفية يف رواية( ،((9واحلنابلة يف املذهب(.((9
قالوا :لأن اعتماد الأحظ للفقراء فيه نفع لهم واحتياط حلقهم(.((9
القول الثاين� :أن املالك خميرَّ يف التقومي بالذهب �أو بالف�ضة ،وهو رواية �أخرى
عند احلنفية(.((9
قالوا :لأن الثمنني الذهب والف�ضة ي�ستويان يف تقدير قيم الأ�شياء(.((9
القول الثالث� :أن تقومي عرو�ض التجارة يكون بالف�ضة مطلقاً ،ذهب �إليه
( ((8ينظر :الهداية مع �شرحها العناية  ،221-220/2التاج والإكليل  ،154/3الفواكه الدواين ،332/1
ال�شرح ال�صغري  ،627-626/1الأم  ،50/2املجموع  ،9-8/6املغني .236/2
( ((9ينظر :املب�سوط  ،191/2الهداية مع �شرحها فتح القدير  218/2وما بعدها ،جممع الأنهر .207/1
( ((9قال املرداوي« :هذا املذهب مطلقاً� ،أعني �سواء كان من نقد البلد �أو ال» .وعليه جماهري الأ�صحاب,
وقال احللواين« :تق ّوم بنقد البلد ,ف�إن تعدد فبالأحظ» .وعنه« :ال يق ّوم نقد بنقد �آخر» .الإن�صاف
.156-155/3
( ((9ينظر :الهداية مع �شرحها فتح القدير  218/2وما بعدها.
( ((9ينظر :فتح القدير  218/2وما بعدها.
( ((9ينظر :املرجع ال�سابق.
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املالكية(.((9
قالوا :لأن الف�ضة قيم اال�ستهالك(.((9
وبناء على هذا القول ،لو كانت العرو�ض تباع بهما ,وا�ستويا بالن�سبة للزكاة,
خيرّ التاجر بني تقوميها بالذهب �أو بالف�ضة ،وهذا بناء على �أن الف�ضة هي الأ�صل
يف الزكاة ،و�أما بناء على القول الذي يقول ب�أن الذهب والف�ضة �أ�صالن ,فيعترب
الأف�ضل للم�ساكني؛ لأن التقومي حلقهم(.((9
القول الرابع� :أن تقومي عرو�ض التجارة مبا ا�شرتيت به من الذهب �أو الف�ضة.
ذهب �إليه ال�شافعية(.((9
قالوا :لأن العر�ض فرع ملا ا�شرتي به من ذهب �أو ف�ضة ،ف�إذا �أمكن تقوميه ب�أ�صله
مل ُيلج�أ �إلى غريه(.((9
الرتجيح:

الراجح هو القول الأول ،وهو �أن تقومي العرو�ض التجارية يكون مبا هو الأنفع
للفقراء ،ف�إن كان التقومي بالف�ضة هو الأنفع عول عليه ،و�إن كان التقومي بالذهب هو
الأف�ضل لهم كان التقومي به؛ ملا يلي:
 -1وجاهة تعليل هذا القول مقارنة بتعليالت املخالفني.
و�سد حاجتهم ،ويتحقق ذلك
� -2أن من حكم م�رشوعية الزكاة موا�ساة الفقراء ّ
بوجه �أف�ضل �إذا ّمت تقومي عرو�ض التجارة بالأحظ للفقراء.
( ((9ينظر :مواهب اجلليل  323/2وما بعدها ،ال�شرح ال�صغري مع حا�شية ال�صاوي .641-640/1
( ((9ينظر :مواهب اجلليل .323/2
( ((9ينظر :مواهب اجلليل  323/2وما بعدها ،ال�شرح ال�صغري مع حا�شية ال�صاوي .641-640/1
( ((9ينظر :املجموع  ،19-18/6نهاية املحتاج  106/3وما بعدها ،فتح الوهاب مع حا�شية اجلمل 266/2
وما بعدها ،الإقناع للخطيب ال�شربيني مع حا�شية البيجرمي  345/2وما بعدها.
( ((9ينظر :املجموع .19-18/6
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وتقومي عرو�ض التجارة عند متام احلول �إمنا يكون بالقيمة التي ت�ساويها عند
الوجوب ،بغ�ض النظر عن ثمن ال�رشاء ،فالتقومي يتم ح�سب القيمة ال�سوقية مبعرفة
�أهل النظر ح�سب قيمتها يف ال�سوق� ,سواء كانت ت�ساوي ما ا�شرتاها به� ،أو �أقل� ،أو
�أكرث(.((10
الفرع اخلام�س :القدر الواجب �إخراجه يف زكاة عرو�ض التجارة:

املقدار الواجب �إخراجه يف زكاة عرو�ض التجارة هو ربع الع�رش� ,أي :اثنان
ون�صف باملائة  ،%2.5فيجب يف كل �ألف ريال �إخراج خم�سة وع�رشين ريا ًال ،وتدفع
�إلى م�ستحقيها من الفقراء وامل�ساكني وغريهم ،من �أ�صناف الزكاة الثمانية الذين
ذكرهم اهلل تعالى يف قوله �سبحانه :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ (التوبة)(.((10
الفرع ال�ساد�س :زكاة عرو�ض التجارة ،هل تخرج من �أعيانها �أو من قيمتها؟

اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:
القول الأول� :أن �صاحب العرو�ض خميرَّ بني �إخراج الزكاة من قيمة ال�سلعة،
وبني �إخراجها من عينها ،ذهب �إليه احلنفية( ،((10وال�شافعي يف �أحد �أقواله(،((10
( ((10ينظر :فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء  ،220-319/9فتاوى ابن باز .159/14
( ((10ينظر :املب�سوط  ، 191/2بدائع ال�صنائع  ،42/2تبيني احلقائق  ، 279/1املدونة ، 312 ، 306/1
املنتقى  ، 125/2التاج والإكليل  ، 189/3خمت�صر املزين  ، 151/8املجموع  ، 28 – 22/6املغني 337/2
� ، 338إعالم املوقعني  ، 41/2 ، 226/1دقائق �أويل النهي  ، 431/1فتاوى اللجنة الدائمة 220-319/9 ،فتاوى ابن باز .159/14
( ((10ينظر :املب�سوط  ،202/2بدائع ال�صنائع .21/2
( ((10ينظر :املجموع .28/6
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واختاره �شيخ الإ�سالم ابن تيمية – رحمه اهلل.((10(-
وا�ستدلوا :ب�أن العني وجبت فيها الزكاة ،فجاز �إخراجها من عينها ،قيا�ساً على
�سائر الأموال ،وعليه :فتاجر الثياب مث ًال يجوز �أن يخرج من الثياب نف�سها ،كما
يجوز له �أن ُيخرجها من قيمتها نقوداً.
القول الثاين� :أن �إخراج زكاة عرو�ض التجارة يكون من قيمة ال�سلع ال من عينها،
وهذا ظاهر عبارات املالكية( ،((10وهو مذهب ال�شافعية( ،((10واحلنابلة(.((10
وا�ستدلوا :ب�أن الن�صاب يف التجارة معترب بالقيمة ،فكانت الزكاة منها(.((10
القول الثالث� :أن �إخراج زكاة عرو�ض التجارة يكون من عني العرو�ض ،ال من
قيمتها ،وهو القول الثاين للإمام ال�شافعي رحمه اهلل(.((10
الرتجيح:

الراجح -واهلل �أعلم -هو مراعاة م�صلحة الفقري وغريه من م�صارف الزكاة؛
لأن الزكاة �رشعت مل�صلحة الفقراء وغريهم ،وم�صلحة الفقراء يف �أغلب الأحوال
يف �إخراج الزكاة من قيمة عرو�ض التجارة ال من �أعيانها؛ حيث امل�صلحة غالبة يف
ا�ستالم الفقري للقيمة دون ال�سلع؛ لأن ال�سلع قد ال تنا�سبه ،والقيمة ي�شرتي بها ما
يحتاج �إليه� ،أما عَينْ ال�سلعة فقد ال تفيده وال تنفع ،بل قد تكون من ال�سلع التي هو
غنى عنها مطلقاً ،فيحتاج �إلى بيعها بثمن �أقل من ثمنها ،فيتعب ويخ�رس ويت�رضر.
يف ً
و�أما التخيري بني العني والقيمة فيمكن العمل به �إذا علم املز ِّكي �أن الفقري بحاجة
(((10
(((10
(((10
(((10
(((10
(((10

ينظر :الفتاوى الكربى .371/5
ينظر :مواهب اجلليل  ،321/2الفوكه الدواين .331/1
ينظر :املجموع .28/6
ينظر :املغني  ،335/2ك�شاف القناع .240/2
ينظر :املغني .335/2
املجموع .28/6
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�إلى عني ال�سلعة حمل الزكاة ،وتتحقق منفعته با�ستالم عينها ،وامل�س�ألة مبن ّية على
اعتبار امل�صلحة ودفع امل�رضة ،و� ً
أي�ضا قد يدور احلول ولي�س مع �صاحب العرو�ض
�سيولة مالية ،فهنا يخرج الزكاة من عني ال�سلعة؛ لعموم قوله تعالى :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﰎ ﮊ (البقرة).
املبحث الثاين
املطلب الأول
تعريف الأر�ض البي�ضاء

تطلق الأر�ض البي�ضاء عند الفقهاء على عدة معان ،ومن �أ�شهرها املعاين التالية:
املعنى الأول :الأر�ض اخلالية من الزراعة والبناء ،وميكن �أن ينتفع منها بالزراعة
�أو البناء ونحو ذلك من وجوه االنتفاع ،وعلى ذلك تكون الأر�ض ال�سوداء هي:
املزروعة امل�سودة بخ�رضة الزرع الذي هو فيها(.((11
املعنى الثاين :الأر�ض التي ت�صلح للزراعة ،ويطلق البع�ض عليها الأر�ض
اجلرز(.((11
املعنى الثالث :الأر�ض املزروعة التي ال �شجر فيها(.((11
املعنى الرابع :الأر�ض امل�رشقة بال�شم�س� ،أي التي ال ت�سرتها الأغ�صان(.((11
ومن خالل الت�أمل يف هذه املعاين يبدو �أن املعنى الرابع ال عالقة له باملعاين
الثالثة الأخرى ،و�أن املعنى الثاين والثالث متقاربان ،و�أن املعنى الأول �أعم و�أ�شمل
(((11
(((11
(((11
(((11
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ينظر� :أ�ضواء البيان  ،338 /3فتاوى ور�سائل ال�شيخ حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ .226 /8
ينظر :املب�سوط  ،11/23اال�ستخراج لأحكام اخلراج البن رجب �ص .70 ،59
ينظر :التمهيد  ،320/2ويراجع :املجموع  ،47/11الكايف البن قدامة املقد�سي .297/2
حا�شية العدوي على �شرح اخلر�شي .189/6
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من املعنى الثاين والثالث ،وهو املعنى املراد يف بحثنا هذا.
تخ�ص�ص ملنفعة ما،
وعليه فالأر�ض البي�ضاء بهذا املعنى هي الأر�ض اخلالية التي مل َّ
ولكنها ت�صلح ملنافع كثرية من وجوه عديدة؛ كالزراعة والغرا�س والبناء وال�سكنى
و�إن�شاء امل�صانع و�إقامة املتاجر وغري ذلك من وجوه االنتفاع.
املطلب الثاين
حكم زكاة الأرا�ضي البي�ضاء و�شروطها

�سنتناول ذلك من خالل فرعني:
الفرع الأول :حكم زكاة الأر�ض البي�ضاء:

معدة للتجارة.
معدة للتجارة ،وقد ال تكون ّ
الأر�ض البي�ضاء قد تكون ّ
معدة للتجارة ف�إنها ال زكاة فيها باتفاق �أهل العلم(.((11
ف�إن كانت غري ّ
ومما يدل لذلك:
 -1حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال:
«لي�س على امل�سلم يف عبده وال فر�سه �صدقة(.»((11
وجه اال�ستدالل� :أن احلديث يدل على عدم وجوب الزكاة يف عبد امل�سلم
وفر�سه ،واملراد ما مل يكن للتجارة ،وهذا املعنى موجود يف العقار الذي مل يعد
للتجارة ،فال جتب الزكاة فيه.
 -2وحديث �سمرة بن جندب ر�ضي اهلل عنه ،وفيه« :ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
نعد للبيع(.»((11
نخرج ال�صدقة من الذي ّ
و�سلم كان ي�أمرنا �أن ِ
( ((11ينظر :الكايف البن عبد الرب  ،298/1وبداية املجتهد  ،196/1واملغني  ،257/4واملحلى .308/5
(� ((11سبق تخريجه.
(� ((11سبق تخريجه.
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وجه اال�ستدالل� :أن احلديث ّ
يدل مبنطوقه على وجوب الزكاة فيما ُي َع ّد للبيع
والتجارة ،ويدل مبفهومه على عدم وجوب الزكاة فيما مل يعد للبيع والتجارة.
املعدة للتجارة ،فقد اختلف الفقهاء يف وجوب
�أما العقارات والأرا�ضي البي�ضاء ّ
الزكاة فيها على قولني:
القول الأول :وجوب الزكاة يف العقارات والأرا�ضي البي�ضاء املعدة للتجارة،
املعدة لال�ستخدام ال�شخ�صي للمالك فال
�إذا بلغت ن�صاباً ،وحال عليها احلول� ،أما ّ
جتب فيها الزكاة.
وهذا القول مقت�ضى مذهب جمهور الفقهاء القائلني بوجوب الزكاة يف عرو�ض
املعد للبيع من عرو�ض التجارة ،وقال به جمهور املعا�رصين،
التجارة(((11؛ لأن العقار ّ
من �أمثال :ال�شيخ عبد العزيز بن باز ،وال�شيخ عبد الرزاق عفيفي ،وال�شيخ ابن
عثيمني ،وال�شيخ بكر بن عبد اهلل �أبو زيد ،وال�شيخ عبد اهلل الغديان رحمهم اهلل،
وال�شيخ �صالح الفوزان حفظه اهلل( ،((11و�أع�ضاء جلنة قطاع الإفتاء والبحوث
ال�رشعية بدولة الكويت(.((11
قال ال�شيخ ابن باز رحمه اهلل�« :إذا كانت الأر�ض ونحوها كالبيت وال�سيارة ونحو
ذلك معدة للتجارة ،وجب �أن تزكى كل �سنة بح�سب قيمتها عند متام احلول ،هذا
هو الذي عليه جمهور �أهل العلم؛ ملا ورد عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه �أمر
يعد للبيع ،ولأن �أموال التجارة تقلب لطلب الربح بني �أنواع
ب�إخراج ال�صدقة مما ّ
العرو�ض ،فوجب على امل�سلم �أن يخرج زكاتها كل عام ،كما لو بقيت يف يده
( ((11يراجع مذهب اجلمهور يف زكاة عرو�ض التجارة يف مو�ضعه من هذا البحث.
( ((11ينظر :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  323/19وما بعدها ،فتاوى ال�شيخ عبد
العزيز بن باز 173/14وما بعدها ،جمموع فتاوى ال�شيخ �صالح الفوزان  ،448-446/2فتوى جامعة
يف زكاة العقار لل�شيخ بكر �أبو زيد �ص.7
( ((11ينظر :فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت .258/1

188

العدد  - 57حمرم 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د .خالد بن عبداهلل ال�سليمان

نقوداً»(.((12
وقد ا�ستدلوا مبا يلي:
 -1عموم الأدلة التي توجب الزكاة يف عرو�ض التجارة ،وقد �سبق ذكرها
بالتف�صيل(.((12
 -2ما �أخرجه ال�شيخان(- ((12واللفظ للبخاري -من حديث عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول�« :إمنا الأعمال
امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته �إلى دنيا ي�صيبها �أو �إلى امر�أة
بالنيات ،و�إمنا لكل ٍ
ينكحها فهجرته �إلى ما هاجر �إليه».
وجه اال�ستدالل� :أن احلديث يدل على �أن الأمور �إمنا تعترب مبقا�صدها ،فمن ق�صد
بالعقار والأر�ض البي�ضاء املتاجرة �أ�صبحت من عرو�ض التجارة ،ووجبت فيها الزكاة
كما جتب يف غريها؛ لتحقق معنى عرو�ض التجارة فيها(.((12
 -3القيا�س على عرو�ض التجارة ،بجامع �أن ك ًال من عرو�ض التجارة والعقارات
والأرا�ضي املعدة للتجارة عبارة عن �سلع جتارية.
القول الثاين :عدم وجوب الزكاة يف العقارات والأرا�ضي البي�ضاء ،و�إلى هذا
ذهب بع�ض املعا�رصين ،وهو مقت�ضى مذهب الظاهرية وال�شوكاين حيث يرون
عدم وجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة �أ�ص ًال(.((12
وقد ا�ستدلوا مبا يلي:
( ((12جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز .161/14
( ((12تراجع هذه الأدلة من هذا املو�ضوع.
(� ((12صحيح البخاري  ،1 3/1و�صحيح م�سلم .1907 1515/3
( ((12ينظر :ال�شرح املمتع البن عثيمني  ،141/6حكم زكاة العقار املعد للبيع للدكتور حميد قائد �سيف،
بحث من�شور يف جملة البحوث الإ�سالمية .300-299/75
( ((12ينظر :املحلى  ، 13-12/4الدراري امل�ضية �شرح الدرر البهية لل�شوكاين �ص .211
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� -1أن فقهاءنا القدامى -رحمهم اهلل -مل يذكروا العقارات �ضمن �أ�صناف
الزكاة املعروفة ،وهي كما بينها �أهل العلم :النقدان ،وعرو�ض التجارة ،واحلبوب،
والثمار ،والأنعام ،والنية فيها خفية غري ظاهرة؛ �إذ حملها القلب ،وهي بني العبد
وربه.
بل من الفقهاء من ن�ص على عدم وجوب الزكاة يف العقار ،ومن ذلك ما جاء
يف الفتاوى الهندية“ :ومن قال :مايل �أو ما �أملك يف امل�ساكني �صدقة ,فهو على مال
الزكاة ،ويدخل فيه جن�س ما يجب يف الزكاة ،وهي ال�سوائم والنقدان وعرو�ض
التجارة� ,سواء بلغت ن�صاباً �أو مل تبلغ قدر الن�صاب  ...وال تدخل الأرا�ضي
اخلراجية ،وال يدخل الرقيق للخدمة ،وال العقار و�أثاث املنازل وثياب البذلة و�سالح
اال�ستعمال ،ونحو ذلك مما لي�س من �أموال الزكاة”(.((12
ويناق�ش :ب�أن عدم ذكر لفظ « العقار» يف كالم الفقهاء املتقدمني ال يدل على
عدم وجوب الزكاة فيها ،فقد ذكروا العرو�ض ،والعقار �إذا كان للتجارة يدخل يف
العرو�ض ،وما جاء يف الفتاوى الهندية حممول على العقار الذي ال يراد به التجارة،
و�أي�ضاً مل تكن هناك عناية بالعقارات يف الزمن القدمي ،على عك�س ما عليه الأمر
يف ع�رصنا احلا�رض ،من احلر�ص على امتالكها و�شيوع التجارة فيها ،واحتكار بع�ض
التجار مل�ساحات كبرية منها ،واالنتظار بها �إلى �أن يرتفع �سعرها ،والقيام بعر�ضها
للبيع بعد ذلك من �أجل احل�صول على الربح الكثري.
� -2أن نية التجارة خافية غري ظاهرة يف العقار لغري مالك العقار وامل�شرتي.
 -3قيا�س العقارات على �سائر العرو�ض التي ميتلكها ال�شخ�ص للقنية واال�ستخدام
ال�شخ�صي ،ف�إذا كان هناك اتفاق بني الفقهاء على عدم وجوب الزكاة يف عرو�ض
( ((12الفتاوى الهندية .407/4
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القنية واال�ستخدام ال�شخ�صي ،فكذلك ال جتب الزكاة يف العقارات التي يتملكها
ال�شخ�ص دون �أن تظهر فيها نية التجارة ،بجامع �أن الكل غري معد للتجارة؛ ولذا مل
تتحقق فيه العلة املوجبة لزكاة التجارة.
ويناق�ش :بعدم ت�سليم �أن الكل غري معد للتجارة؛ فالعقار الذي نقول بوجوب
املعد للتجارة.
الزكاة فيه هو العقار ّ
ثم قيا�س العقارات والأر�ض البي�ضاء على �سائر العرو�ض التي ميتلكها ال�شخ�ص
للقنية واال�ستخدام ال�شخ�صي قيا�س مع الفارق ،لأن العقارات يف كثري من الأحيان
تكون عبارة عن م�ساحات �شا�سعة تزيد عن قدر احلاجة ب�أ�ضعاف كثرية ،وتظهر نية
التجارة فيها بو�ضوح من خالل القرائن.
الرتجيح:

املعدة للتجارة؛
الراجح هو القول بوجوب الزكاة يف العقارات والأر�ض البي�ضاء ّ
ملا يلي:
 -1قوة �أدلة هذا القول ،مقارنة ب�أدلة القول الثاين.
� -2أن هذا القول يتوافق مع احلكمة من م�رشوعية الزكاة ،ال�شتمال �إخراج الزكاة
املعدة للتجارة على م�صالح ،منها :حتريك الأرا�ضي
من العقار والأر�ض البي�ضاء ّ
البي�ضاء ّ
املعطلة وت�شغيلها ،وحتريك ر�ؤو�س الأموال ،وك�رس احتكار الأرا�ضي
والعقارات الكبرية ،ونفع الفقراء وامل�ساكني.
� -3أن العقارات والأرا�ضي البي�ضاء تختلف عن عرو�ض القنية واال�ستخدام
ال�شخ�صي ،يف �أنها يف كثري من الأحيان تكون عبارة عن عقارات كثرية وم�ساحات
كبرية من الأر�ض ،و�أمتعة اال�ستخدام ال�شخ�صي يحتاج �إليها ،بينما هذه الأرا�ضي
والعقارات ال يحتاج �إليها يف الغالب لال�ستعمال ال�شخ�صي ،و�إمنا يق�صد منها
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احل�صول على الربح يف الوقت املنا�سب ،ورمبا ينتظر بها �صاحبها ارتفاع ال�سعر �أو
وجود فر�صة منا�سبة� ،أو نحو ذلك.
الفرع الثاين� :شروط زكاة الأر�ض البي�ضاء:

ميكن �إجمال ال�رشوط اخلا�صة بزكاة الأر�ض البي�ضاء يف �أربعة �رشوط:
ال�رشط الأول� :أن يكون العقار مملوكاً ملعينّ  ،فال جتب الزكاة يف الأرا�ضي
والعقارات التي متلكها الدولة ،وال ما كان من �أموال الأوقاف على جهات ِب ٍّر
ونحوها.
قال ابن قدامة رحمه اهلل “ :وال زكاة يف مال بيت املال؛ �إذ ال يتعني م�ستحقوه,
و�إن كان مما ا�شرتوه لأنف�سهم ،ف�إن ا�شرتوه بعني مال بيت املال مل ميلكوه ,و�إن ا�شرتوا
يف ذمتهم ،ونقدوا ثمنه من مال بيت املال ،كانت �أثمانه ديناً عليهم”(.((12
ال�رشط الثاين� :أن يكون �صاحب الأر�ض قد متلكها بعقد معاو�ضة ،وهذا ال�رشط
�سبق �أن ذكرنا يف ال�رشوط اخلا�صة بعرو�ض التجارة� ،أنه قال به احلنفية يف الأ�صح،
�شخ�ص �أر�ضاً
واملالكية وال�شافعية واحلنابلة يف رواية ،وعلى هذا ال�رشط متى ملك
ٌ
بطريق الإرث فال زكاة فيها؛ لأن الإرث دليل على �أن الأ�صل فيها القنية ,والتجارة
عار�ضة� ،إال �أن يبيعها وي�ضعها يف �أعيان �أخرى للتجارة ،فيبد�أ حولها من ال�رشاء
الثاين.
وهذا خالفاً ملن ا�شرتط من الفقهاء �أن يكون امللك للأر�ض البي�ضاء بفعله،
�سواء كان عقد معاو�ضة �أم ال ،وهذا قال به احلنفية يف مقابل الأ�صح ،واحلنابلة يف
املذهب ،وعليه �أكرث الأ�صحاب ،كما �سبق.
وخالفاً ملن ذهب من احلنابلة �إلى عدم ا�شرتاط �أي �رشط يف هذا ال�صدد ،بل جتب
( ((12املغني  ،171/2وينظر :املب�سوط  ،171/2حا�شية ال�صاوي  ،651/1الأم  ،67/2املجموع .323/5
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الزكاة يف العرو�ض مطلقاً� ،سواء ملكها �صاحبها ب�إرث �أو عقد ،و�سواء كان معاو�ضة
�أو غري معاو�ضة ،عم ًال بالعموم امل�ستفاد من حديث �سمرة الذي جاء فيه« :ر�سول اهلل
نعد للبيع( .»((12وقد
�صلى اهلل عليه و�سلم كان ي�أمرنا �أن نخ ِرج ال�صدقة من الذي ّ
رجحنا فيما �سبق وجوب الزكاة يف العرو�ض مطلقاً �إذا كانت للتجارة ،وتوافرت
ّ
فيها نية التجارة واملرابحة؛ ملا فيه من تعميم وجوب الزكاة يف العرو�ض متى ملكت
ب�أي �سبب ،ويف ذلك م�صلحة كبرية تعود على الفقراء وامل�ساكني وغريهم من
�أ�صناف الزكاة.
وهذا ما �أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بال�سعودية يف الفتوى
رقم  ،2262والفتوى رقم  ،12367كما بينا من قبل.
ال�رشط الثالث :نية التجارة عند متلك الأر�ض حو ًال كام ًال؛ لأنه ال ي�صار �إلى
التجارة �إال بالنية اجلازمة امل�ستمرة احلول كله ،وتعترب النية يف جميع احلول – على
املذهب الراجح  -لأنه �رشط �أمكن اعتباره يف جميعه فوجب كالن�صاب(.((12
ال�رشط الرابع :بلوغ الن�صاب ،وقد �أجمع العلماء القائلون بوجوب الزكاة يف
عرو�ض التجارة -ومنها الأر�ض البي�ضاء -على هذا ال�رشط ،حيث قر ّروا �أنه ي�شرتط
يف عرو�ض التجارة �أن تبلغ الن�صاب ،ون�صاب عرو�ض التجارة �أن تبلغ قيمتها مائتي
درهم من الف�ضة� ،أو ع�رشين مثقا ًال من الذهب(.((12
الطريقة التي تق ّوم بها الأر�ض ،والقدر الواجب �إخراجه منها:

تقوم الأر�ض البي�ضاء عند متام احلول بالقيمة التي ت�ساويها عند الوجوب ،بغ�ض
ّ
ويتم التقومي مبعرفة �أهل النظر ح�سب القيمة ال�سوقية �أي
النظر عن ثمن ال�رشاءّ ،
(� ((12سبق تخريجه.
(� ((12سبق بيان هذا ال�شرط يف البحث.
(� ((12سبق بيان هذا ال�شرط يف البحث.
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ح�سب قيمتها يف ال�سوق� ,سواء كانت ت�ساوي ما ا�شرتاها به �أو �أقل �أو �أكرث.
و�إذا بلغت القيمة -مبفردها �أو �ض ّمها �إلى غريها -ن�صاباً �أخرج الزكاة الواجبة،
ومقدارها ربع الع�رش ,وهو اثنان ون�صف باملائة  %2.5من قيمة الأر�ض ،وهذا القدر
يجب دفعه �إلى م�ستحقيه على الفور ،وقد �سبق احلديث عن هذا ال�رشط وما يت�صل
تقوم بها العرو�ض ،وذلك عند
به من كيفية تقومي العرو�ض التجارية ،والطريقة التي ّ
الكالم على ال�رشوط اخلا�صة بعرو�ض التجارة( ،((13وما قلناه يف حق هذا ال�رشط
يقال يف زكاة الأر�ض البي�ضاء باعتبارها �صنفاً من العرو�ض التجارية.
معدة للتجارة:
الفرع الثالث� :ضوابط معرفة كون الأر�ض ّ

املعدة للتجارة،
بناء على القول بوجوب الزكاة يف العقارات والأر�ض البي�ضاء ّ
املعدة للتجارة؟
املعدة للتجارة والأرا�ضي غري ّ
كيف من ِّيز بني الأرا�ضي ّ
يعرف ذلك ب�أحد الأمرين:
الأمر الأول� :إقرار �صاحب الأر�ض ب�أنها للتجارة؛ لأنه �إذا �أق ّر بذلك فقد �أف�صح
عن نيته ب�إقراره ،واملرء م�أخوذ ب�إقراره.
الأمر الثاين :القرائن التي تعارف عليها النا�س ،وهذه القرائن قد تختلف من
بلد �إلى بلد باختالف العرف والعادة ،وقد ق ّرر �أهل العلم �أن ما لي�س له �ضابط يف
ال�رشع يرجع فيه �إلى العرف(.((13
معدة للتجارة ما جاء يف
ومن القرائن التي ميكن �أن يعرف بها كون الأر�ض ّ
قرار جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية ذي الرقم  19/26وتاريخ
معدة للتجارة يكون بواحد �أو
1425/5/10هـ �أن :اال�ستدالل على كون الأر�ض ّ
(� ((13سبق ذكره يف هذا البحث.
( ((13ينظر :فتح العزيز للرافعي  ،410/2التمهيد يف تخريج الفروع على الأ�صول للإ�سنوي �ص،230
الأ�شباه والنظائر لل�سبكي  ،61/1الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي �ص.98
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�أكرث من ال�ضوابط الآتية:
� -1أن تكون الأر�ض معرو�ضة مل�ساهمة عامة.
� -2أن تكون الأر�ض داخل النطاق العمراين ،وهي من ال�سعة بحيث ي�ستبعد
عرفاً �أن تكون لال�ستعمال اخلا�ص.
� -3أن تكون الأر�ض خارج النطاق العمراين ،ولي�س هناك ما يدل على �أنها
ت�ستعمل للزراعة �أو غر�ض غري جتاري.
� -4أن يزيد ما عند املالك من �أرا�ض على حاجته اخلا�صة وحاجة �أ�رسته� ،أو يتعدد
ت�رصفه يف الأر�ض �رشاء وبيعاً ،ويبني ذلك املعلومات التي يدونها احلا�سب الآيل يف
كتابات العدل.
 -5تقدمي املخططات ال�سكنية العتمادها من قبل تخطيط املدن.
 -6فتح باب البيع و ال�رشاء يف خمططات الأرا�ضي.
� -7أن يعتمد على فرز الأرا�ضي الزراعية من الأرا�ضي ال�سكنية على املخططات
املعتمدة من اجلهات املخت�صة ،وحتديد الغر�ض منها.
معدة للتجارة يف اململكة
فهذه من القرائن التي ميكن �أن يعرف بها كون الأر�ض ّ
العربية ال�سعودية ،وقد تكون هناك قرائن �أخرى يف بالد �أخرى.
املطلب الثالث
زكاة الأر�ض البي�ضاء امل� َّؤجرة

وفيه ثالثة فروع:
الفرع الأول :زكاة رقبة الأر�ض البي�ضاء امل� ّؤجرة:

اختلف العلماء يف زكاة عني العقار امل� َّؤجر -ومنه الأر�ض البي�ضاء امل� َّؤجرة-
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على قولني:
القول الأول :عدم وجوب الزكاة يف عني العقار امل� َّؤجر ،وهو مذهب جمهور
�أهل العلم ،و�صدر به قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل ،وفتوى اللجنة الدائمة
للإفتاء باململكة العربية ال�سعودية(.((13
وا�ستدلوا مبا يلي:
ُ
«ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
 -1حديث �سمرة بن جندب ر�ضي اهلل عنه قال:
نعد للبيع(.»((13
كان ي�أمرنا �أن نخ ِرج ال�صدقة من الذي ّ
وجه اال�ستدالل� :أن هذا احلديث يدل مبنطوقه على وجوب الزكاة فيما ُي َع ّد
للبيع ،ويدل مبفهومه على عدم وجوب الزكاة فيما ال ُي َع ّد للبيع ،ورقبة العقار يف
م�س�ألتنا لي�ست للبيع والتجارة ،فال جتب فيها الزكاة.
 -2حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :لي�س
على امل�سلم يف عبده وال فر�سه �صدقة� ،إال �صدقة الفطر(.»((13
وجه اال�ستدالل� :أن احلديث يدل على عدم وجوب الزكاة يف عبد �أو فر�س ال
يكون للتجارة .فكذا ال جتب الزكاة يف رقبة العقار امل� ّؤجر؛ لأنها لي�ست للتجارة.
 -3الإجماع على �أن عرو�ض التجارة ال زكاة فيها �إذا مل تكن للتجارة .نقل
الإجماع ابن املنذر( ((13و�شيخ الإ�سالم ابن تيمية(.((13
( ((13ينظر :الفروع ( 513/2ط :دار م�صر) ،زكاة امل�ستغالت للدكتور علي �أحمد ال�سالو�س ،جملة جممع
الفقه الإ�سالمي ،العدد  ،144-143/1 ،2فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء  ،332/9فتوى جامعة يف
زكاة العقار لل�شيخ بكر �أبو زيد �ص ،18-17القرار الثاين من قرارات جممع الفقه الإ�سالمي الدويل
يف دورته الثانية املنعقدة يف جدة بتاريخ 1406/4/16-10هـ .ينظر :جملة املجمع :العدد ،198/1 2
الزكاة يف العقار للدكتور �صالح الالحم �ص.124
(� ((13سبق تخريجه.
(� ((13سبق تخريجه.
( ((13ينظر :الإجماع له �ص.51
( ((13ينظر :جمموع الفتاوى .45/25
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وميكن �أن يناق�ش اال�ستدالل بهذه الأدلة ب�أن ت�أجري العقار ا�ستثمار وتنمية للعقار،
وهذا �رضب من التجارة ،فتكون هذه الأدلة مفيدة لوجوب الزكاة يف رقبة العقار
امل� َّؤجر.
واجلواب عنه� :أن التنمية واال�ستثمار يف ت�أجري العقار للمنفعة ،ولي�ست لذات
العقار ،فتكون الزكاة واجبة يف عو�ض املنفعة ،وهي الأجرة ،ال يف عينها.
حدد �أموال الزكاة مل يجعل منها
� -4أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عند ما ّ
الأموال التي ميكن اال�ستفادة منها عن طريق اال�ستغالل والكراء من الأرا�ضي
والعقارات والدواب والآالت ونحوها ،والأ�صل براءة الذمة من التكاليف �إال ما ّ
دل
عليه دليل �صحيح ،وهذا الأ�صل ال يجوز العدول عنه بحال ،وال يوجد دليل �رشعي
يدل على وجوب الزكاة يف الأرا�ضي البي�ضاء امل� ّؤجرة.
ويناق�ش :ب�أن عدم ن�ص النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على الزكاة يف بع�ض الأموال
ال ّ
ن�ص على الأموال
يدل على عدم وجوب الزكاة فيها؛ لأنه �صلى اهلل عليه و�سلم ّ
النامية املنت�رشة يف ع�رصه ،كالذهب والف�ضة من الرثوة النقدية ،والأنعام من الرثوة
احليوانية ،والقمح وال�شعري والتمر والزبيب من الرثوة الزراعية ،فيقا�س عليها
غريها ،مما هو يف معنى �أحد هذه الأ�صناف.
� -5أن ال�سلف مل يقولوا بوجوب الزكاة يف هذا النوع من الأرا�ضي ،ولو قالوا
به لنقل عنهم.
قال ال�شوكاين رحمه اهلل�« :إيجاب الزكاة فيما لي�س من الأموال التي جتب فيها
الزكاة باالتفاق ،كالدور والعقار والدواب ونحوها ،مبجرد ت�أجريها ب�أجرة من دون
جتارة يف �أعيانها ،مما مل ي�سمع به يف ال�صدر الأول الذين هم خري القرون ثم الذين
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يلونهم ثم الذين يلونهم ،ف�ض ًال �أن ي�سمع فيه بدليل من كتاب �أو �سنة»(.((13
ويناق�ش :ب�أن الفقهاء ال�سابقني مل يتكلموا عن زكاة الأرا�ضي البي�ضاء امل�ستغلة؛
لعدم انت�شار ذلك يف زمانهم� ،أما يف هذا الزمان فيعترب ا�ستثمار الأرا�ضي والعقارات
من �أهم م�صادر احل�صول على املال.
ن�صوا على ما يخالف وجوب الزكاة يف الأر�ض البي�ضاء
� -6أن الفقهاء ّ
والعقارات ،فقالوا :ال زكاة يف دور ال�سكنى ،و�أدوات املحرتفني ،ودواب الركوب،
و�أثاث املنازل ،وما يف معنى ذلك مما ميكن اقتنا�ؤه ومت ّلكه(.((13
ن�ص الفقهاء على ذلك يرجع �إلى كون هذه الأموال يقتنيها ال�شخ�ص
ويناق�ش :ب�أن ّ
لال�ستعمال ال�شخ�صي ،وال جتب الزكاة يف مثل ذلك باالتفاق� ،أما �إذا انتفى هذا
املعنى ،و�أ�صبح ق�صد املالك االجتار فيها وا�ستغاللها بق�صد التنمية واحل�صول على
الربح ،فحينئذ جتب فيها الزكاة كغريها من �أموال الزكاة.
� -7أن امل�سلمني يف الع�صور الثالثة الأولى كانوا ي�ست�أجرون وي� ّؤجرون،
ويقب�ضون الأجرة من �أرا�ضيهم و�ضياعهم ودورهم ودوابهم ،ومل ينقل منهم �إخراج
زكاة الدار �أو العقار ودواب الركوب ،ونحو ذلك(.((13
القول الثاين :وجوب الزكاة يف رقبة العقار امل� َّؤجر ،ومنه الأر�ض البي�ضاء
امل� َّؤجرة ،ذهب �إليه ابن عقيل من احلنابلة(.((14
 -1عمومات الأدلة التي تدل على �أن اهلل تعالى �أوجب الزكاة ح ّقاً معلوماً يف كل
مال ،ومنها :قوله �سبحانه :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮬ ﮊ (التوبة)،
( ((13الرو�ضة الندية .188/1
( ((13ينظر :زكاة امل�ستغالت العمارات وامل�صانع ونحوها للقر�ضاوي ،جملة جممع الفقه الإ�سالمي،
العدد الثاين� ،ص .73
( ((13املرجع ال�سابق.
( ((14ينظر :بدائع الفوائد البن القيم .143/3
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عز َّ
وجل :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ )املعارج).
وقوله َّ
ومنها �أي�ضاً :حديث �أبي �أمامة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
«�أ ّدوا زكاة �أموالكم( ،»((14من غري ف�صل بني مال و�آخر� ،إال ما ا�ستثني منها بدليل،
كالأموال التي يقتنيها ال�شخ�ص من �أجل اال�ستعمال ال�شخ�صي.
 -2قيا�س الأرا�ضي البي�ضاء امل� ّؤجرة على عرو�ض التجارة ،وذلك لأن املال
ّ
املعد للتجارة ،فتجب الزكاة فيها كما جتب يف عرو�ض
امل�ستغل بالكراء ي�شبه املال ّ
التجارة ،بجامع الإمناء واال�ستثمار يف كل منهما.
� -3أن وجوب الزكاة يف الأموال مرتبط بعلة معقولة املعنى ،وهي النماء كما
ن�ص عليها الفقهاء ،واحلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ،فكل مال وجدت فيه هذه
العلة وجبت فيه الزكاة ،وكل مال انتفت عنه هذه العلة فال زكاة فيه ،وهذه العلة
موجودة يف الأرا�ضي امل� َّؤجرة ،فتجب الزكاة فيها.
املعد
احللي ّ
املعد للإيجار على احللي ّ
 -4قيا�س العقار ّ
املعد للكراء ،حيث ّ
أعد للكراء وجبت فيه الزكاة ،فكذا العقار الذي
لال�ستعمال ال جتب فيه الزكاة ،ف�إذا � ّ
أعد للكراء والإيجار
يكون لال�ستعمال ال�شخ�صي ال جتب فيه الزكاة ،ولكن �إذا � ّ
وجبت فيه الزكاة؛ لعدم الفرق(.((14
ويناق�ش ب�أن هذا قيا�س مع الفارق؛ لأن الأ�صل يف الذهب والف�ضة وجوب
الزكاة ،و�إمنا �سقطت يف احللي عند من قال بذلك ب�سبب اال�ستعمال ،بينما الأ�صل
يف العقار عدم وجوب الزكاة ،كما �سبق.
(� ((14أخرجه الرتمذي يف �سننه  ،616 516/2وابن خزمية يف �صحيحه  ،12/2وابن حبان يف �صحيحه
 ،426/10واحلاكم يف امل�ستدرك  .52/1وقال الرتمذي :هذا حديث ح�سن �صحيح.
( ((14ينظر :بدائع الفوائد البن القيم .143/3
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الرتجيح:

الراجح هو القول الأول؛ لقوة �أدلته مقارنة ب�أدلة القول الثاين.
ولأن يف �إيجاب الزكاة يف رقبة العقار الذي لي�س للتجارة �إجحافاً و�إثقا ًال لكاهل
املالك؛ لأنه �سيخرج زكاة العقار �سنو ّياً ،وهو ال ي�ستفيد منه غري الإيجار ،وقد يكون
مقدار الزكاة مثل الأجرة �أو �أكرث! فما الذي ا�ستفاد من خالل الإيجار؟ وهو مل ي� ّؤجر
�إال ليح�صل على مال.
الفرع الثاين :زكاة الأر�ض البي�ضاء امل� َّؤجرة للزراعة:

من ا�ست�أجر �أر�ضاً زراعية فقام بزراعتها ،فهل جتب الزكاة الع�رش �أو ن�صف الع�رش
على امل�ست�أجر� ،أم على مالك الأر�ض امل� ِّؤجر؟ اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:
القول الأول� :أن الزكاة على امل�ست�أجر دون مالك الأر�ض ،ذهب �إليه جمهور
الفقهاء ،ومنهم ال�صاحبان �أبو يو�سف وحممد من احلنفية( ،((14واملالكية(،((14
وال�شافعية( ،((14واحلنابلة( ,((14والثوري و�رشيك وابن املبارك وابن املنذر(.((14
وقد ا�ستدلوا مبا يلي:
عز َّ
وجل :-ﮋ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ
 -1قول اهلل – َّ
(الأنعام).
–عز َّ
وجل -جعل الزكاة متعلقة بالزرع ،والزرع هنا
وجه اال�ستدالل� :أن اهلل َّ
ملك للم�ست�أجر ،فتجب الزكاة عليه دون مالك الأر�ض.
(((14
(((14
(((14
(((14
(((14
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� -2أن الع�رش واجب يف الزرع ,والذي ميلكه هو امل�ست�أجر دون امل� ِّؤجر ،والزكاة
على املالك دون غريه ،قيا�ساً على امل�ستعري(.((14
� -3أن الزكاة جتب على امل�ست�أجر؛ لأنه هو املالك للمال املز ّكى ،قيا�ساً على زكاة
املعدة للتجارة جتب على مالكها ،فكذا يف الأر�ض الزراعية امل�ؤجرة جتب
العرو�ض َّ
على مالك الزرع ،دون مالك الأر�ض(.((14
� -4أن الزكاة جتب على املالك �إذا قام بزراعة �أر�ضه بنف�سه ،فكذا جتب على
مالك الزرع و�إن زرع يف غري ملكه(.((15
القول الثاين� :أن �إخراج الع�رش يجب على مالك الأر�ض امل� ّؤجر دون امل�ست�أجر،
ذهب �إليه الإمام �أبو حنيفة رحمه اهلل(.((15
وا�ستدل باملعقول من وجهني:
� -1أن الزكاة جتب يف م�ؤونة الأر�ض ،وهي هنا الأجرة ،فتجب على مالك
الأر�ض قيا�ساً على اخلراج(.((15
� -2أن الأجرة مق�صودة يف الأر�ض امل� َّؤجرة ،والأر�ض تنمو وت�ستثمر بالت�أجري
كما تنمو وت�ستثمر بالتجارة ،فكانت الأجرة مق�صودة ،فتجب الزكاة على امل�ؤجر ال
امل�ست�أجر(.((15
الرتجيح:

الراجح هو القول الأول ،وهو �أن الع�رش يجب �إخراجه على امل�ست�أجر دون
( ((14ينظر :بدائع ال�صنائع  ،56/2حا�شية ابن عابدين .334/2
( ((14ينظر :املغني .314/2
( ((15ينظر :املغني .314/2
( ((15ينظر :بدائع ال�صنائع  ،56/2حا�شية ابن عابدين .334/2
( ((15ينظر :املغني .314/2
( ((15ينظر :حا�شية ابن عابدين .334/2
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امل� ّؤجر؛ لقوة �أدلتهم ،و�ضعف دليل املخالف ،حيث ميكن مناق�شته بوجهني(:((15
الوجه الأول� :أن علة وجوب الزكاة يف الأر�ض غ ّل ُتها الناجتة عنها ،ال الأر�ض
ذاتها ،والغلة هنا الزرع ،والزرع للم�ست�أجر ال امل� ّؤجر ،فتجب الزكاة على الأول
دون الثاين.
والوجه الثاين� :أن الع�رش لو وجب �إخراجه من م�ؤونة الأر�ض لوجب فيها و�إن مل
تزرع ،قيا�ساً على اخلراج ،ولو جبت الزكاة يف قيمة الأر�ض امل� َّؤجرة ال يف الزرع
الناجت عنها.
وهذا القول هو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء باململكة العربية ال�سعودية ،حيث
�أفتوا ب�أن زكاة احلبوب والثمار اخلارجة من الأر�ض على الزارع ولو كانت الأر�ض
م�ست�أجرة ،وعلى م�ؤجر الأر�ض زكاة ما �أخذ من �أجرتها من النقود� ،إذا بلغت ن�صاباً،
وحال عليها احلول من تاريخ عقد الإجارة(.((15
املوجرة:
الفرع الثالث :زكاة �أجرة الأر�ض البي�ضاء ّ

اختلف العلماء يف زكاة �أجرة العقارات امل� َّؤجرة -ومنها الأرا�ضي البي�ضاء
امل� ّؤجرة -على قولني:
القول الأول� :أن الزكاة ال جتب يف الأجرة� ،إال �أن يحول عليها احلول،
فتجب الزكاة فيها ك�أي مال م�ستفاد ،ذهب �إليه جمهور الفقهاء؛ من احلنفية(،((15

( ((15املغني .315-314/2
( ((15ينظر :فتاوى اللجنة الدائمة  ،246/9وينظر �أي�ضاً :فتوى جامعة يف زكاة العقار لل�شيخ بكر �أبو
زيد �ص.17
( ((15ينظر :فتح القدير  ،195/2البحر الرائق .239/2
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واملالكية( ،((15وال�شافعية( ،((15واحلنابلة( ،((15والظاهرية(.((16
وبه �صدر قرار ملجمع الفقه الإ�سالمي( ،((16وفتوى للجنة الدائمة للإفتاء باململكة
العربية ال�سعودية(.((16
وا�ستدلوا مبا يلي:
 -1حديث علي ر�ضي اهلل عنه مرفوعاً« :لي�س يف مال زكاة حتى يحول عليه
احلول(.»((16
وجه اال�ستدالل� :أن الأجرة مال مل يحل عليه احلول ،فال جتب فيه زكاة(.((16
 -2ما روي عن علي ر�ضي اهلل عنه �أنه قال« :من ا�ستفاد ما ًال فلي�س عليه زكاة
حتى يحول عليه احلول(.»((16
 -3ما روي عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أنه قال« :ال زكاة يف مال حتى يحول
عليه احلول(.»((16
القول الثاين� :أن الزكاة جتب يف �أجرة الأر�ض البي�ضاء امل� ّؤجرة عند ا�ستالمها� ،إذا
كانت ن�صاباً ،ويف حكمها العقار امل� ّؤجر عموماً ،ف�إذا قب�ض الأجرة ز ّكاها يف احلال،
( ((15ينظر :التفريع  ،274/1املنتقى .100/2
( ((15ينظر :احلاوي  ،317/3رو�ضة الطالبني  ،202/2حلية العلماء  .22/3الأم  50/2دار املعرفة.
( ((15ينظر :املغني  ،271/4ك�شاف القناع .168/2
( ((16ينظر :املحلى (108/6ت�صحيح :ح�سن زيدان).
( ((16ينظر :جملة جممع الفقه الإ�سالمي ،العدد .198/1 ،2
( ((16ينظر :فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .332/9
ح�سنه الزيلعي يف ن�صب الراية  ،328/2وقال ابن حجر
(� ((16أخرجه �أبو داود  1573والبيهقي ّ ،95/4
يف التلخي�ص احلبري « :156/2ال ب�أ�س ب�إ�سناده ،والآثار تع�ضده ،في�صلح للحجة» .وله �شواهد من
�أحاديث عائ�شة وابن عمر و�أن�س ر�ضي اهلل عنهم ،ذكرها الزيلعي وابن حجر.
( ((16ينظر :االنت�صار  ،257/3وعنه :الزكاة يف العقار لالحم �ص.132
(� ((16أخرجه عبد الرزاق  ،75/4وابن �أبي �شيبة .30/4
و�صححه البيهقي  ،104/4وابن حزم يف املحلى .106/6
(� ((16أخرجه مالك يف املوط�أ  100/2مع املنتقى،
ّ
العدد  - 57حمرم 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

203

زكاة الأر�ض البي�ضاء (درا�سة فقهية مقارنة)

وال ينتظر بها حوالن احلول .ذهب �إليه الإمام �أحمد يف رواية( ((16اختارها �شيخ
الإ�سالم ابن تيمية(.((16
ومن �أدلة هذا القول:
 -1عموم حديث« :ويف الر ّقة( ((16ربع الع�رش(.»((17
وجه اال�ستدالل� :أن هذا احلديث يدل بعمومه على وجوب الزكاة يف �أجرة
العقار امل�ؤجر مبجرد دخولها يف امللك.
ويناق�ش ب�أن عموم احلديث و�إطالقه خم�ص�ص ومقيد بالأدلة التي تفيد ا�شرتاط
احلول لوجوب الزكاة يف املال.
 -2ما روي عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أنه قال يف املال امل�ستفاد�« :إذا بلغ
مائتي درهم ففيها خم�سة دراهم(.»((17
وجه اال�ستدالل� :أن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما ذكر هنا �رشط بلوغ الن�صاب ومل
يذكر حوالن احلول ،وهذا الإطالق والعموم يفيدان وجوب الزكاة عنده يف املال
امل�ستفاد مبج ّرد دخوله يف امللك.
ويناق�ش �أو ًال :مبا نوق�ش به الدليل ال�سابق.
وثانياً :ب�أن هذا قول �صحابي ،واالحتجاج بقول ال�صحابي حمل خالف ،وال
�سيما �إذا خالفه غريه من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم.
( ((16ينظر :املغني  ،271 ،247/4االختيارات الفقهية �ص.98
( ((16ينظر :االختيارات الفقهية �ص.98
فحذِ فت الواو
خا�صةُ ،
( ((16ال ِّرقّة :هي الف�ضة والدراهم امل�ضروبة منها .و�أ�صل اللفظة :ال َورِق ،وهي ال َّدراهِ م امل�ضروبة ّ
وتمع ال ِّرقّة على ِرقّات و ِرقّني ،ويف ال َورِق ثالث لغات :ال َو ْرق ،وال ِو ْرق ،وال َورِق .النهاية يف غريب
وع ِّو�ض منها الهاء ،جُ ْ
ُ
احلديث والأثر .620/2
( ((17جزء من حديث �أن�س ر�ضي اهلل عنه عن �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أخرجه البخاري
.1386 527 /2
(� ((17أخرجه عبد الرزاق يف امل�صنف .78/4
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الرتجيح:

الراجح هو القول الأول؛ لقوة �أدلته مقارنة ب�أدلة القول الثاين.
بل هناك من نقل الإجماع على عدم وجوب الزكاة يف كراء امل�ساكن حتى
يحول عليه احلول؛ قال الإمام مالك رحمه اهلل« :الأمر املجتمع عليه عندنا يف �إجارة
العبيد وخراجهم ،وكراء امل�ساكني وكتابة املكاتب� ،أنه ال جتب يف �شيء من ذلك
الزكاةّ ،
قل ذلك �أو كرث ،حتى يحول عليه احلول من يوم يقب�ضه �صاحبه»(.((17
وقال الباجي رحمه اهلل يف �رشحه« :وهذا كما قال �أن الأمر املجتمع عليه عند
فقهاء الأم�صار �أنه ال زكاة يف �شيء من الفوائد حتى يحول عليها احلول من يوم
قب�ضها �صاحبها .و�إمنا كان فيه خالف روي عن معاوية وابن م�سعود وابن عبا�س،
وقد وقع بعدمه على ما ذكر مالك»(.((17

( ((17املوط�أ .246/1
( ((17املنتقى .100/2
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اخلامتة

من �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها من خالل هذا البحث:
• �أن الزكاة جتب يف �أربعة �أ�صناف� :سائمة بهيمة الأنعام ،واخلارج من الأر�ض،
والأثمان ويف مقدمتها الذهب والف�ضة ،وعرو�ض التجارة.
أعد للتجارة� ،سواء كان من جن�س جتب فيه
• وعرو�ض التجارة :وهي كل ما � ّ
زكاة العني كالإبل والغنم والبقر� ،أو ال كالثياب واحلمري والبغال ونحوها.
ووجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة ،و�إن كان حمل خالف بني الفقهاء ،ولكن
الراجح وجوبها.
تقوم بالذهب �أو
واختلف الفقهاء يف كيفية تقومي العرو�ض التجارية؛ هل َّ
تقوم مبا هو الأنفع للفقراء ،من الذهب �أو الف�ضة.
بالدراهم؟ والراجح �أنها َّ
• واملقدار الواجب �إخراجه يف زكاة عرو�ض التجارة هو ربع الع�رش� ,أي:
اثنان ون�صف باملائة  ،%2.5فيجب يف كل �ألف ريال مث ًال �إخراج خم�سة
وع�رشين ريا ًال ،وتدفع �إلى م�ستحقيها من الفقراء وامل�ساكني وغريهم من
�أ�صناف الزكاة الثمانية.
• والراجح من قويل العلماء �إخراج زكاة عرو�ض التجارة من قيمتها ال من
�أعيانها ،مراعا ًة مل�صلحة الفقري؛ لأن العني قد ال تنا�سب الفقري.
• والأر�ض البي�ضاء هي الأر�ض اخلالية من الزراعة والبناء ،وميكن �أن ينتفع
منها بالزراعة �أو البناء ،ونحو ذلك من وجوه االنتفاع.
• وقد اختلف الفقهاء يف زكاة الأر�ض البي�ضاء ،والراجح هو القول بوجوب
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املعدة للتجارة.
الزكاة يف الأر�ض البي�ضاء ّ
• وقد ا�شرتط الفقهاء القائلون بوجوب الزكاة فيها �أربعة �رشوط ،هي:
 -1بلوغ الن�صاب.
 -2وجود نية التجارة واال�ستثمار حو ًال كام ًال.
� -3أن يكون �صاحب الأر�ض قد متلكها بعقد معاو�ضة ،وهذا ال�رشط حمل
خالف.
� -4أن يكون العقار مملوكاً ملعني؛ فال جتب الزكاة يف الأرا�ضي والعقارات التي
متلكها الدولة ،وما متلكه م�ؤ�س�سة عامة ،وما كان من �أموال الأوقاف على جهات ِب ٍّر
ونحوها.
وتقوم الأر�ض البي�ضاء عند متام احلول بالقيمة التي ت�ساويها عند الوجوب،
• ّ
ويتم التقومي مبعرفة �أهل النظر ح�سب قيمتها
بغ�ض النظر عن ثمن ال�رشاءّ ،
يف ال�سوق� ,سواء كانت ت�ساوي ما ا�شرتى به �أو كانت �أقل �أو �أكرث.
• و�إذا بلغت القيمة ن�صاباً �أخرج الزكاة الواجبة ،ومقدارها ربع الع�رش ,وهو
اثنان ون�صف باملائة من قيمة الأر�ض.
• اختلف الفقهاء يف زكاة عني العقار امل� َّؤجر -ومنه الأر�ض البي�ضاء امل� َّؤجرة-
على قولني :وجوب الزكاة ،وعدم وجوبها ،والثاين هو الراجح.
• واختلفوا يف زكاة �أجرة العقارات امل� َّؤجرة -ومنها الأرا�ضي البي�ضاء
امل� ّؤجرة -على قولني :الأول� :أن الزكاة ال جتب يف الأجرة� ،إال �أن يحول
عليها احلول ،والثاين� :أن الزكاة جتب يف �أجرة الأر�ض البي�ضاء امل� ّؤجرة
عند ا�ستالمها� ،إذا كانت ن�صاباً ،ويف حكمها العقار امل� ّؤجر عموماً ،ف�إذا
قب�ض الأجرة زكّاها يف احلال ،وال ينتظر بها حوالن احلول ،والقول
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الأول هو الراجح.
• ومن ا�ست�أجر �أر�ضاً زراعية وقام بزراعتها ،فهل جتب الزكاة الع�رش على
امل�ست�أجر� ،أو على مالك الأر�ض امل� ِّؤجر؟ اختلف الفقهاء يف ذلك على
قولني ،والراجح �أن الع�رش يجب �إخراجه على امل�ست�أجر دون امل� ّؤجر.
و�ص ّلى اهلل تعالى و�س ّلم على خري خلقه حممد ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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