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 وزارة التعلين العلي والبحث العلوي     

 جاهعت ديالى                 

 كليت العلىم اإلسالهيت         

 

 
 

 

 
 

 زكاة العقار وأحكامه الفقهية 
 
 
 

 بحث تخرج تقدمت به الطالبة 
  عطا عبد الكريم نور 

 الشريعت قسن –إلى عوادة كليت العلىم اإلسالهيت  

 شهادة البكالىريىش في العلىم اإلسالهيتوهى جسء هن هتطلباث نيل 
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 اإلىداء

 كل ما انا عميو ...الى ابي وامي ............ االصل الذي ينسب اليو 

  الى اسرتي الصغيرة ......... 

 الى اساتذتي .......... وكل من عممني حرفًا فصرت لو ـــ بعممي ـــ عبدًا ...

الى صديقاتي وأخواتي .........ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي اثناء دراستي 
 بالجامعة 
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 اىدي ىذا البحث .......

 مع الشكر والتقدير .......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكر واالمتنان

قد يقف القمم والمسان عاجزين عن رد الجميل لذوي الفضل فالحمد اهلل الذي 
 وفقني إلنجاز ىذا البحث عمى ىذه الصورة الجميمة 

واجد لزامًا عمي ان اتقدم بأطيب الشكر واالمتنان الى كل من:  مشرف بحثي 
ابة بحثي ىذا ، فجزاه اهلل والذي تولى مساعدتي في كت األستاذ عضيد عبد العبادي،

 خير الجزاء. 
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 قسم الشريعة  -والى جميع ىيئة التدريس في كمية العموم االسالمية 

 والى عمادة كمية العموم االسالمية 

 ليم مني وافر الشكر واالمتنان ، أسال اهلل أن يوفقيم لكل خير...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

╝ 

 المقدمة

َتِعـيـُنــُو ، َوَنُعوُذ ِباهلل ِمْن ُشُروِر َأْنُفِسَنا َوَسيَّْئاِت َأْعَماِلَنا ، اْلَحْمُد لمِّْو َنْحَمُدُه َوَنسْ 
َمْن َيْيِدِه اهلل َفاَل ُمِضلَّ َلُو ، َوَمْن ُيْضِمُل َفاَل َىاِدَي َلُو ، َوَأْشَيُد َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو ، 

ـدا َعْبُدُه َوَرُسوُلوُ َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُو ، َوَأْشَيُد َأنَّ ُمـحَ   .ـمَّ
 .(  918آل عمران:  )چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 



4 

 

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    چ 

 .(   9النساء:  )چٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ٴۇ   ۋ  ٴۇ    ڭڭ  ڭڭ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ھ  ه  ھ  ے   ے  ۓ  ۓچ 

 . )٠9 – ٠1األحزاب: )چۋ  

 أما بعد : 

فالفقو في الدين اعظم مطموب ، ومن يرد اهلل بو خيرا يفقيو في الدين ، ورجاء 
االندراج في ىذه الفضيمة المباركة اثرت ان يكون بحثي في مادة فقيية معاصرة وىي 

 زكاة العقار .

ث ان يكون في ثالثة مباحث ، وفي كل مبحث مطالب وقد اقتضت طبيعة البح
 ، وذلك عمى النحو االتي : 

المبحث األول : منزلة الزكاة في اإلسالم والحكم المتحققة في مشروعيتيا وفيو 
 مطمبان : 

 المطمب االول : منزلة الزكاة في االسالم

 المطمب الثاني : الحكم المتحققة في مشروعية الزكاة

 : الزكاة والعقار لغة واصطالحًا وفيو مطمبان : المبحث الثاني 

 المطمب األول : تعريف الزكاة لغة واصطالحاً 

 المطمب الثاني : التعريف بالعقار

 المبحث الثالث : حكم الزكاة في العقار وفيو ثالثة مطالب:    

 المطمب األول: في عقار القنية.

 المطمب الثاني: في عقار التجارة.

 في العقار الـُمَعد لمكرىالمطمب الثالث: 
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 ثم ذكرت خاتمة باىم نتائج البحث ، ومصادره .

اسال اهلل التوفيق والسداد ، وصمى اهلل عمى نبينا محمد وعمى الو وصحبو وسمم 
 تسميما كثيرا .

 

 

 

 

 

 

 
وفيو  المبحث األول : منزلة الزكاة في اإلسالم والحكم المتحققة في مشروعيتيا

 مطمبان : 
 ول : منزلة الزكاة في السالم المطمب ال 

 لمزكاة منزلة عظيمة من الدين، ويدل عمى ذلك ما يمي:
أنيــا الــركن الثالــث مــن أركــان اإلســالم، وىــي أحــد مبانيــو العظــام، يــدل عمــى  -1
 ذلك:

بنـي اإلسـالم عمـى خمـس: »قـال:  حديث ابن عمر رضي اهلل عنيمـا أن النبـي 
يتـاء الزكـاة، وصــوم  شـيادة أن ال إلـو إال اهلل، وأن محمــدا قـام الصــالة، واق رسـول اهلل، واق

 .(1)«رمضان، وحج البيت

                              
. ومسمم 1/7« بني اإلسالم عمى خمس»:  يمان وقول النبي أخرجو البخاري في كتاب اإل (1)

 .16في كتاب اإليمان، باب أركان اإلسالم ودعائمو العظام رقم 
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: مـا وفي حديث جبريـل ـ حـين جـاء يعمـم المسـممين أمـر دينيمــ أنـو سـأل النبـي 
اإلســـالم أن تشـــيد أن ال إلـــو إال اهلل، وأن محمـــدا رســـول : » اإلســالمف فقـــال النبـــي 

ضــان، وتحــج البيــت إن اســتطعت إليــو اهلل، وتقــيم الصــالة، وتــؤتي الزكــاة، وتصــوم رم
 .(2)«سبيال
أنيا قرينة الصالة في كتاب اهلل، فقد جمعيمـا سـبحانو فـي كتابـو فـي مواضـع  -2

 كثيرة، مما يدل عمى عظم مكانتيا عنده سبحانو.
َكاةَ قال تعالى:  اَلَة َوَآُتوا الزَّ  [.83]البقرة:  َوُقوُلوا ِلمنَّاِس ُحْسًنا َوَأِقيُموا الصَّ

َكاَة َوَما ُتَقدُّْموا أِلَْنُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنـَد قال تعالى: و  اَلَة َوَآُتوا الزَّ َوَأِقيُموا الصَّ
 [.111]البقرة:  المَِّو ِإنَّ المََّو ِبَما َتْعَمُموَن َبِصيرٌ 

ــو وقــال تعــالى:  ــاَلَة َوُيْؤُت ــوَن الصَّ ــوا الَّــِذيَن ُيِقيُم ــونَ َوالَّــِذيَن َآَمُن ــْم َراِكُع ــاَة َوُى َك  َن الزَّ
 [.55]المائدة: 

َكاَة َفَخمُّوا َسِبيَمُيمْ وقال تعالى:  اَلَة َوَآَتُوا الزَّ  [.5]التوبة:  َفِإْن تَاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ
ــاَلَة ِإنََّمــا َيْعُمــُر َمَســاِجَد المَّــِو َمــْن َآَمــَن ِبالمَّــِو َواْلَيــْوِم اْ َِخــِر َوَأَقــاوقــال تعــالى:  َم الصَّ

َكاةَ   [.18]التوبة:  َوَآَتى الزَّ
َكــاَة َوَأَمـــُروا وقــال تعـــالى:  ــاَلَة َوَآتَـــُوا الزَّ الَّــِذيَن ِإْن َمكَّنَّـــاُىْم ِفــي اأْلَْرِض َأَقـــاُموا الصَّ

 [.41]الحج:  ِباْلَمْعُروِف َوَنَيْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِلمَِّو َعاِقَبُة اأْلُُمورِ 
 ة بالزكاة:عناية السن -3

فقد اعتنى بيا المصطفى صـموات اهلل وسـالمو عميـو، وىـو المبمـر عـن ربـو عنايـة 
فائقــة، ورويــت عنــو األحاديــث الصــحيحة، والكثيــرة فــي العنايــة بيــا وبيــان منزلتيــا مــن 

ثـــم مـــن قصــر فـــي ذلـــكالــدين، والحـــث  وقتــال مـــن منعيـــا، وبيـــان ،  عمـــى إخراجيــا، واق
 يا.مقاديرىا، ومصارفيا، وثواب مؤدي

التحــذير الشــديد والوعيــد العظــيم، لمــن منــع الزكــاة، أو قصــر فــي أدائيــا، وقــد  -4
 تواترت النصوص في ذلك، ومنو قولو تعالى:

                              
 .1/36، ومسمم 4/1793البخاري  (2)
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 َيــْوَم ُيْحَمــى َعَمْيَيــا ِفــي َنــاِر َجَيــنََّم َفُتْكــَوى ِبَيــا ِجَبــاُىُيْم َوُجُنــوُبُيْم َوُظيُــوُرُىْم َىــَذا َمــا
 [.35]التوبة:  وُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِنُزونَ َكَنْزُتْم أِلَْنُفِسُكْم َفذُ 
َواَل َيْحَســَبنَّ الَّـِذيَن َيْبَخمُـوَن ِبَمــا َآتَـاُىُم المَّــُو ِمـْن َفْضـِمِو ُىــَو َخْيـًرا َليُــْم وقولـو تعـالى: 

ُقوَن َما َبِخُموا ِبِو َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِلمَِّو ِميَراُث ال سََّماَواِت َواأْلَْرِض َوالمَُّو َبْل ُىَو َشرّّ َلُيْم َسُيَطوَّ
 [.181]آل عمران:  ِبَما َتْعَمُموَن َخِبيرٌ 

ـــي حـــديث جـــابر رضـــي اهلل عنـــو:  ـــؤدي زكاتـــو إال »... وف وال صـــاحب مـــال ال ي
تحول يوم القيامة شجاعا أقـرع، يتبـع صـاحبو حيثمـا ذىـب وىـو يفـر منـو، ويقـال: ىـذا 

د منو أدخل يده في فيـو، فجعـل يقضـميا، مالك الذي كنت تبخل بو، فإذا رأى أنو ال ب
 .(3)«كما يقضم الفحل

 
 
 

 المطمب الثاني : الحكم المتحققة في مشروعية الزكاة    
التكاليف المشروعة كميا حكم منيا ما ىـو ظـاىر جمـي، ومنيـا مـا خفيـت حكمتـو، 

 :(4)والتي منيا  وذلك قميل في جانب الحكم الظاىرة في مشروعية الزكاة
إسالم العبد؛ ألنيا أحد أركان اإلسالم العظام، فـإذا أدى العبـد فريضـة  إتمام  -1

 .(5)الزكاة، مع بقية األركان تم إسالمو، وكمل، فيذه غاية كل مسمم
 تطيير النفس وتزكيتيا، والبعد بيا عن خمق أىل الشح والبخل. -2

 [.113]التوبة:  يِيْم ِبَياُخْذ ِمْن َأْمَواِلِيْم َصَدَقًة ُتَطيُّْرُىْم َوُتَزكّْ قال تعالى: 
 استجالب البركة والخمف من ذي الجود. -3

 [.39]سبأ:  َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء َفُيَو ُيْخِمُفُو َوُىَو َخْيُر الرَّاِزِقينَ قال تعالى: 
                              

 .988 – 28أخرجو مسمم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة  (3)
 .2/9لممتع ، وما بعدىا، الشرح ا2/5انظر في ذلك: زاد المعاد  (4)
 .6/11الشرح الممتع البن عثيمين  (5)
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« مـــا نقصـــت صـــدقة مـــن مــــال...»أنــــو قـــال:  وفـــي حـــديث أبـــي ىريـــرة عنـــو 
 .(6)الحديث

 .(7)«أنفق يا ابن آدم ُأنفق عميك: » ة ا خر عنو وفي حديث أبي ىرير 
الوقاية من خمق الشح، وىو من أسوأ الصفات والمعائـب، والوقايـة منـو سـبب  -4

 َوَمــْن ُيــوَق ُشــحَّ َنْفِســِو َفُأوَلِئــَك ُىــُم اْلُمْفِمُحــونَ لمفــالح الــدنيوي واألخــروي، قــال تعــالى: 
 [.9]الحشر: 
ذل والعطــاء، وىــو ســبب النشــراح الصــدر، وىــذا أنيــا تعــود المســمم عمــى البــ -5

 .(8)شيء مجرب، وقد أطال فيو أرباب السموك
ىي سبب عظيم من أسباب ترابط المجتمـع، وذلـك متحقـق بقيـام القـادر عمـى  -6

ــا يقفــون بجــانبيم، يشــدون مــن  العــاجز، والغنــي عمــى الفقيــر، فيشــعرىم بــأن ليــم إخوان
 يو من حاجة.أزرىم، ويرفقون بيم، ويحسون بما ىم ف

أن فـــي إخراجيـــا وقايـــة لممجتمـــع مـــن جـــرائم الســـرقة، والنيـــب، والســـطو؛ ألن  -7
 سببيا الغالب الحاجة إلى المال، والزكاة خير دافع ليذه الحاجة والعوز.

نماء المال، وىذا مطمب شرعي،  -8 أنيا سبب عظيم لتحريك عجمة االقتصاد، واق
 زكاة ال ييمو تحرك مالو أو ال.وىذا أمر مشاىد، وتجد غالب من ال يخرج ال

ــادة المــال حسِّــا ومعنــى، فــإن الصــدقة مــن المــال تقيــو  -9 أن إخراجيــا ســبب لزي
 ا فات، وتنزل في بقيتو البركات.

أنيا سبب إلطفاء غضب الرب، كمـا جـاء فـي حـديث أنـس رضـي اهلل عنـو  -11
 .(9)«الصدقة تطفئ غضب الرب: » عن النبي 

                              
 .2588أخرجو مسمم في كتاب البر والصمة، باب العفو برقم  (6)
(، ومسمم في 5352أخرجو البخاري في كتاب النفقات، باب فضل النفقة عمى األىل برقم ) (7)

 (.993كتاب الزكاة، باب الحث عمى النفقة وتبشير المنفق بالخمف برقم )
 .2/25اد المعاد ز  (8)
( .قال الترمذي: 664أخرجو الترمذي في باب الزكاة، باب ما جاء في فضل الصدقة ) (9)
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ــا، -11 :  كمــا جــاء فــي حــديث معــاذ رضــي اهلل عنــو عنــو  أنيــا تكفــر الخطاي
 .(11)«الصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار»

 
 
 
 
 
 

 وفيو مطمبان : المبحث الثاني : الزكاة والعقار لغة واصطالحًا 
 المطمب األول : تعريف الزكاة لغة واصطالحًا 

أخرجـو اهلل مـن الثمـر، فـي المغـة: الزكـاء ـ ممـدود ـ النمـاء، والريـع، والزكـاء مـا -1
 وأرض زكية طيبة، وكل شيء يزداد وينمو فيو يزكو زكاء.

والزكــاة: زكــاة المــال، معروفــة، وىــو تطييــره، والفعــل منــو زكــى، يزكــي تزكيــة، إذا 
 أدى عن مالو زكاتو غيره.

قال ابن منظور: وأصل الزكاة في المغة الطيارة، والنماء، والبركـة، والمـدح، وكمـو 
 ي القرآن والحديث.قد استعمل ف

قال: وىي من األسماء المشتركة بين المخـرج، والفعـل، فيطمـق عمـى العـين، وىـي 
 .(11)الطائفة من المال المزكى بيا، وعمى المعنى وىي التزكية

 الزكاة اصطالحا:-2

                                                                                    
 حسن غريب من ىذا الوجو.

، والترمذي في اإليمان باب ما جاء في حرمة الصالة 5/531أخرجو أحمد في المسند  (11)
 (.3973، وابن ماجة في الفتن، باب كف المسان في الفتنة )7/281
 .373، مختار الصحاح ص14/358انظر: لسان العرب  (11)
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 أما في االصطالح الشرعي، فقد عرفت بتعاريف متقاربة.
مــال مخصــوص، لشــخص فمــن تعريفــات الحنفيــة: تمميــك جــزء مخصــوص، مــن ال

 .(12)مخصوص، هلل تعالى
ومن تعريفات المالكية: إخراج جزء مخصوص، من مال مخصوص، بمر نصـابا، 

 .(13)لمستحقو، إن تم الممك وحال
ومن تعريفات الشافعية: اسم لقدر مخصوص مـن مـال مخصـوص، يجـب صـرفو 

 .(14)ألصناف مخصوصة
 .(15)ومن تعريفات الحنابمة: حق يجب في مال خاص

اع التعريف أن الزكاة اسم لشيء مخصـوص، وىـو الجـزء المقـدر شـرعا، مـن وجم
مال مخصوص، وىو المال الزكوي ومنو الـذىب والفضـة، والـزرع، والثمـر، والسـائمة، 
وعروض التجارة، لطائفة مخصوصة، وىم األصـناف الثمانيـة الـذين ذكـرىم اهلل تعـالى 

ــَدَقاُت ِلْمُفَقــَراِء فــي قولــو:  ــا َواْلُمَؤلََّفــِة ُقمُــوُبُيْم َوِفــي ِإنََّمــا الصَّ َواْلَمَســاِكيِن َواْلَعــاِمِميَن َعَمْيَي
ــَن المَّــِو َوالمَّــُو َعِمــيٌم َحِكــيمٌ  ــِبيِل َفِريَضــًة ِم ــِو َوِاْبــِن السَّ ــاِب َواْلَغــاِرِميَن َوِفــي َســِبيِل المَّ َق  الرّْ

 [.61]التوبة: 
 

 المطمب الثاني : التعريف بالعقار:
ر: ُعقر كل شيء أصمو، وُعْقُر الدار أصميا، وقيل: وسـطيا، وفـي قال ابن منظو 

 .(16)«ما ُغزي قوم في عقر دارىم إال ُذلوا»الحديث: 
ونقل عن األصمعي: عقر الدار أصميا في لغة الحجاز، فأما أىل نجـد فيقولـون: 

                              
 .1/61المباب شرح الكتاب  (12)
 .1/118جواىر اإلكميل  (13)
 .1/368مغني المحتاج  (14)
 .6/261اإلنصاف مع الشرح الكبير  (15)
 . 591/ 4، وجميرة خطب العرب 122انظر: نيج البالغة ص (16)
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عقــر، ومنــو قيــل العقــار، وىــو المنــزل واألرض والضــياع. قــال: ويقــال: مــا لــو دار وال 
ر. وخـــص بعضــيم بالعقـــار النخــل. يقـــال لمنخــل خاصـــة مــن بـــين المــال: عقـــار. عقــا

 .(17)والـُمْعِقر: الرجل الكثير العقار
 
 
 
 
 
 
 :طالبوفيو ثالثة م المبحث الثالث : حكم الزكاة في العقار    

 األول: في عقار القنية. طمبالم
 الثاني: في عقار التجارة. طمبالم
  ُمَعد لمكرى: في العقار الـلثالثا طمبالم
 
 في عقار القنية:  األولمطمب ال

عقار القنية ما اتخذه اإلنسان لنفسو، وال يريده لمتجارة، كبيت يسكنو، أو سيارة 
 .(18)يركبيا، أو ضيعة، أو بستان يتنزه بو، فال زكاة في ذلك باتفاق أىل العمم

م في ليس عمى المسم»أنو قال:  ومما يدل لذلك حديث أبي ىريرة عن النبي 
والعمة الجامعة بين عقار القنية وما في الحديث: أن  .(19)«عبده وال فرسو صدقة

                              
 .1/3229مادة عقر ، مادة: عقر، تاج العروس 4/591لسان العرب  (17)
، الكافي البن عبد البر 4/257، المغني 1/196، بداية المجتيد 5/318انظر: المحمى  (18)
1/298. 
 (.982أخرجو مسمم في الزكاة، باب ال زكاة عمى المسمم في عبده وفرسو ) (19)
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 الكل لم يعد لمتجارة.
قال أىل العمم: وال زكاة في شيء من ذلك ولو كثر ما دام لم يرد بو تجارة، ولم 

 يتخذ ذلك فراًرا من زكاة النقدين.
اذه فراًرا من الزكاة عمى إال أنيم اختمفوا فيما إذا أكثر من شراء العقار واتخ

 قولين:
ذىب إليو الحنابمة في ال زكاة عميو، وىو عاص بسوء نيتو، القول األول: أنو 

، وىو مقتضى قول من ذىب إلى سقوطيا بإبدال المال، أو النقص منو عند (21)قول
 واحتجوا: .(23)، وابن حزم(22)، والشافعي(21)قرب الحول، كما ىو قول أبي حنيفة

 .(24)د لمنماء فال زكاة فيوبأنو لم يرص -1
وألنو انتقل إلى ما ال زكاة فيو قبل تمام حولو، فمم تجب كما لو أتمفو  -2

 .(25)لحاجة
 القول الثاني: أن فيو زكاة:

، واألوزاعي، (27)، وىو مقتضى قول مالك(26)ذىب إليو الحنابمة في قول
سحاق، وأبي عبيد في مسألة اإلبدال فرارا  .(28)واق

 واحتجوا بما يمي:
                              

 .3/268الروض المربع مع حاشية ابن قاسم  (21)
 .2/713، حاشية الطحاوي 2/96بدائع الصنائع  (21)
 .1/374مغني المحتاج  (22)
 .6/118المحمى  (23)
 .6/322الشرح الكبير  (24)
 .6/322الشرح الكبير  (25)
 .3/268، حاشية ابن قاسم 6/362الشرح الكبير  (26)
 .6/119، المحمى 6/362الشرح الكبير  (27)
 .6/362المصدر السابق  (28)
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َفَأْصَبَحْت إلى قولو:  ...ِإنَّا َبَمْوَناُىْم َكَما َبَمْوَنا َأْصَحاَب اْلَجنَّةِ ولو تعالى: ق -1
ِريمِ   .(29)[، فعاقبيم اهلل بذلك لفرارىم من الزكاة21 - 17]القمم:  َكالصَّ

وألنو لما قصد قصًدا فاسًدا، اقتضت الحكمة عقوبتو بنقيض قصده، كمن قتل  -2
ثو، الستعجال   .(31)ميراثو، عاقبو الشرع بالحرمانمورّْ

القول الثالث: أنو إنما يؤثر إذا فعل ذلك بعد انتصاف الحول: ذىب إليو الحنابمة 
قالوا: ألنو إذا فعل ذلك قبل نصف الحول لم يوجد لممالك الغرض، وىو  .(31)في قول

 .(32)الترفو بأكثر الحول والنصاب، وحصول النماء، فال تجب الزكاة
  في العقار المعد لمتجارة:  نيالثا طمبالم

 عمى قولين: (33)اختمف أىل العمم في وجوب الزكاة في العقار المعد لمتجارة
 القول األول: وجوب الزكاة:

بل حكى ابن المنذر  .(34)ذىب إليو عامة أىل العمم، ومنيم األئمة األربعة وأصحابيم
 .(35)إجماع من يحفظ عنو من أىل العمم

 واستدلوا بما يمي:
 [.113]التوبة:  ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِيْم َصَدَقًة ُتَطيُّْرُىْم َوُتَزكّْيِيْم ِبَياقولو تعالى:  -1

 [.19]الذاريات:  َوِفي َأْمَواِلِيْم َحقّّ ِلمسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ وقولو تعالى: 
 [.24]المعارج:  َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِيْم َحقّّ َمْعُمومٌ وقولو تعالى: 

                              
 .6/392الشرح الكبير  (29)
 .6/392المصدر السابق  (31)
 .6/366اإلنصاف مع الشرح الكبير  (31)
 .6/366اإلنصاف  (32)
 .1/157انظر: الزاىر    (33)
، 2/266، روضة الطالبين 1/185، بداية المجتيد 1/78، المباب 2/191 انظر: المبسوط (34)

 .4/248المغني 
 .7/51، الشرح الكبير البن قدامة 25/15مجموع فتاوى ابن تيمية  (35)
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 .(36)قال الماوردي: وأموال التجارة أعم األموال فكانت أولى باإليجاب
عام في كل مال عمى  ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِيْم َصَدَقةً وقال ابن العربي: قولو تعالى: 

اختالف أصنافو وتباين أسمائو، واختالف أغراضو، فمن أراد أن يخصو بشيء فعميو 
 .(37)الدليل

يَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَّْباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن َيا َأقولو تعالى:  -2
 [.267]البقرة:  اأْلَْرضِ 

قال الطبري في تفسير ا ية: يعني جل ثناؤه، زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم، إما 
 .(38)بتجارة، أو صناعة

 .(39)«في المال حق سوى الزكاةليس »:  ما روي من قول النبي  -3
قالوا في توجيو االستدالل: إن الحديث لما كان مانعا من الحق في جميع األموال، 
دل عمى أن ما أثبت في الزكاة عام في جميع األموال؛ ألن الزكاة المثبتة مستثناة من 

 .(41)الحق المنفي
 األول: أن الحديث ال يصح. ونوقش من وجيين:
ىذا خالف قولكم في أموال كثيرة أخرجتموىا من ىذا العموم، ومنو الوجو الثاني: أن 

الزكاة في الحمي المستعمل، والعوامل، والمعموفة، ومال الصبيان، والخضار، 
 والفواكو، وغير ذلك كثير.

أعمميم أن اهلل افترض »وفي حديث معاذ رضي اهلل عنو حين بعثو إلى اليمن:  -4
.وال شك أن (41)«أغنيائيم فترد عمى فقرائيم عمييم صدقة في أمواليم تؤخذ من

                              
 .3/83الحاوي  (36)
 .3/114رح جامع الترمذي ش (37)
 .5/555تفسير الطبري  (38)
قال األلباني: ضعيف منكر. ضعيف ابن  . 1/571أخرجو ابن ماجة في سننو  (39)

 ماجة.  
 .3/283انظر: الحاوي لمماوردي  (41)
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، بل ذىب بعض العرب إلى أن المال: الثياب، والمتاع، (42)عروض التجارة مال
خرجنا ».وقد جاء في حديث أبي ىريرة: (43)والعروض، وال تسمى العين المنقولة ماال

 .(44)«المتاععام خيبر فمم نغنم ذىًبا، وال ورًقا إال األموال، الثياب و  مع رسول اهلل 
نما لكل امرئ ما نوى»:  قول الرسول  -5 قالوا:  .(45)«إنما األعمال بالنيات، واق

. (46)ولو سألنا التاجر ماذا يريد بيذه األموالف لقال: أريد الذىب والفضة، أريد النقدين
 وىذا كاف في إيجاب الزكاة.

اإلبل في »يقول:  حديث أبي ذر رضي اهلل عنو قال: سمعت رسول اهلل  -6
 .(47)«صدقتيا، وفي الغنم صدقتيا، وفي الَبزّْ صدقتو

قالوا: وال خالف أن الزكاة ال تجب في عين البز، فثبت أن الواجب فيو زكاة 
 .(48)التجارة

لعمر مصدقا، فرجع شاكيا لخالد بن الوليد، والعباس، وابن  حديث بعث النبي  -7
وه؛ ألنو حبس أدرعو وأعتده في أما خالد فقد ظممت»:  جميل، وفيو: فقال النبي 

                                                                                    
 .1/196، ومسمم 1395حديث معاذ أخرجو البخاري في مواضع منيا رقم / (41)
 .6/141انظر: الممتع  (42)
 .8/245القرطبي  تفسير (43)
 .6/2466أخرجو البخاري  (44)
 .3/1515، ومسمم 1/1الحديث أخرجو البخاري في صحيحو  (45)
 .6/141الممتع  (46)
. والبييقي في الزكاة، 2/112أخرجو الدارقطني في الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة  (47)

حيح عمى شرط الشيخين، . والحاكم بسندين وقال: كال اإلسنادين ص4/147باب زكاة التجارة 
   ولم يخرجاه. 

 .4/248، المغني 6/47، المجموع 3/383انظر: الحاوي  (48)
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.قالوا: واألعتد: الخيل، ومعموم أن األدرع والخيل ال تجب فييا زكاة (49)«سبيل اهلل
 .(51)العين، فثبت أن الذي وجب فييا زكاة التجارة

يأمرنا أن نخرج الزكاة مما  كان رسول اهلل »حديث سمرة رضي اهلل عنو قال:  -8
 .(52)الل ظاىرووجو االستد .(51)«نعدُّه لمبيع

أثر عمرو بن حماس عن أبيو قال: مررت عمى عمر بن الخطاب، وعمى  -9 
عنقي أدمة أحمميا، فقال: أال تؤدي زكاتك يا حماسف فقمت: يا أمير المؤمنين ما لي 

فقال: ذاك مال فضع، فوضعتيا بين يديو فحسبيا  .(53)غير ىذه، وآىبة في القرظ
 .(54)منيا الزكاةفوجدىا قد وجبت فييا الزكاة فأخذ 

 .(55)قالوا: وىذه قصة يشتير مثميا، ولم تنكر، فيكون إجماعا

                              
 .7/56، ومسمم 1468أخرجو البخاري برقم  (49)
 .3/169، نيل األوطار 3/283الحاوي  (51)
، 1/357أخرجو أبو داود في الزكاة، باب العروض إذا كانت لمتجارة ىل فييا زكاة  (51)

.قال  ، 2/128ي الزكاة، باب زكاة مال التجارة، وسقوطيا عن الخيل والرقيق والدارقطني ف
 .3/311األلباني في اإلرواء: ضعيف 

 .4/248، المغني 3/284، الحاوي 6/48المجموع  (52)
آىبة بفتح اليمزة الممدودة، فكسر جمع إىاب، الجمد لم يدبر. لسان العرب مادة أىب  (53)
وقيل: ىو ورق السمم يدبر بو األدم. لسان العرب مادة قرظ  . القرظ: شجر يدبر بو،1/217
7/454. 
، والدارقطني في باب تعجيل الصدقة 1/29أخرجو الشافعي في المسند، باب األمر بالزكاة  (54)

قال األلباني في اإلرواء:   .2/147، والبييقي، في باب األمر بالزكاة 2/125قبل الحول 
 .3/311ضعيف 

، مجموع فتاوى ابن تيمية 6/48، المجموع 3/282وانظر: الحاوي  ،4/249المغني  (55)
25/15. 
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ليس في العروض »األثر الصحيح عن ابن عمر رضي اهلل عنيما أنو قال:  -11
 ونوقش: بأنو روي عن غيره من الصحابة خالفو. .(56)«زكاة إال ما كان لمتجارة

قول بوجوب زكاة مال األثر عن ابن عباس رضي اهلل عنيما أنو كان ي -11
 .(57)التجارة
 .(58)األثر عن عمر بن عبد العزيز أنو كتب بأخذ الزكاة من العروض -12

قال ابن العربي: والمأل، المأل، والوقت الوقت، بيد أنو استشار واستخار، وحكم بذلك 
 .(59)عمى األمة، وقضى بو، فارتفع الخالف

جوب الزكاة في عروض اإلجماع: فقد نقل غير واحد اإلجماع عمى و  -13
  .(61)التجارة

القياس، وذلك أن العروض المتخذة لمتجارة مال مقصود بو التنمية، فأشبو  -14 
 .(61)األجناس الثالثة التي فييا الزكاة باتفاق ـ وىي الحرث والماشية، والذىب والفضة

 ومنيا العقار: -القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في العروض 
، وابن (64)، وابن الزبير(63)، وروي عن عائشة(62)ظاىري وأتباعوذىب إليو داود ال

 .(66)، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن دينار(65)عباس

                              
 .6/48صححو النووي في المجموع  و،4/147أخرجو البييقي  (56)
 وصححو. 5/348، وابن حزم في المحمى 425أخرجو أبو عبيد في األموال/ (57)
 .5/348أخرجو ابن حزم في المحمى  (58)
 .3/114شرح جامع الترمذي  (59)
، بداية المجتيد 5/66، المغني 6/47، وانظر: المجموع 2/121، المنتقى 429موال/األ (61)
 .17/132، التمييد 1/185
 .5/348، المحمى 1/177، اإلشراف 1/185انظر: بداية المجتيد  (61)
 .6/47، المجموع 1/185ية المجتيد ، بدا4/248، المغني 5/352انظر: المحمى  (62)
 .5/352المحمى  (63)
 .5/351در السابق المص (64)
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 .(68)، وصديق حسن خان(67)واختاره جماعة من المتأخرين منيم الشوكاني
 واستدلوا بما يمي:

 ليس عمى المسمم في عبده»أنو قال:  حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو، عنو  -1
عفوت لكم عن صدقة الخيل »:  وحديث عمي عنو  .(69)«وال فرسو صدقة

 .(71)«والرقيق
أنو ال صدقة في ىذه، وىو عام فيما كان لمتجارة  ووجو االستشياد: إخبار النبي 

 .(71)وغيرىا
 .(72)«ابتغوا في أموال اليتامى ال تأكميا الزكاة»حديث:  -2

 .(73)جب فييا الزكاةقالوا: فأخرجيا بالتجارة عن الحال التي ت
األثر عن عمر رضي اهلل عنو أنو قال: اتجروا في أموال اليتامى ال تأكميا  -3

 فأخرجيا بالتجارة عن الحال التي تجب فييا الزكاة. .(74)الزكاة

                                                                                    
 .6/47، المجموع 3/283، الحاوي 5/352المصدر السابق  (65)
 .5/352المحمى  (66)
 .2/27، السيل الجرار 3/169انظر: نيل األوطار  (67)
 .1/192الروضة الندية  (68)
 (.982أخرجو مسمم في الزكاة، باب ال زكاة عمى المسمم في عبده وفرسو ) (69)
، وقال األلباني: حسن، وقال 1/571، وابن ماجة 1/121نيا أخرجو أحمد في مواضع م (71)

 األرناؤوط: صحيح لغيره.
 .4/249، المغني 6/48، المجموع 5/354المحمى  (71)
نما روي الحديث من ىذا الوجو، وفي إسناده مقال، ألن 3/296أخرجو الترمذي  (72) ، وقال: واق

 المثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
 .2/282الحاوي  (73)
، وصححو، كما صححو النووي في 4/117، وعنو البييقي 1/245أخرجو مالك في الموطأ  (74)

 .5/329المجموع 
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أن األصل براءة الذمة، كما أن األصل في مال المسمم الحرمة، حتى يرد دليل  -4
وقد كانت التجارة قائمة  .(75)تيقن ال يشك فيوصحيح من قرآن، أو سنة، أو إجماع مُ 

 .(76)، ولم يرد عنو نقل صحيح بين يفيد وجوب ذلك في عيده 
أن األموال التي تجب زكاتيا، فالزكاة في عينيا دون قيمتيا كالمواشي والثمار،  -5

وما لم تجب الزكاة في عينيا لم تجب في قيمتيا، كاألثاث والعقار، فمما كان مال 
 .(77)ة ال تجب الزكاة في عينو، لم تجب في قيمتوالتجار 

أن ما وجبت فيو الزكاة من األموال ال تأثير لمنية في سقوط زكاتيا بحال،  -6
كالمواشي، والثمار، فمما سقطت زكاة التجارة إذا نوى بيا القنية، عمم أن زكاتيا غير 

 .(78)واجبة
ن عرض لمنماء، وألن ما ال زكاة فيو قبل إرصاده لمنماء، فال زكا -7 ة فيو، واق

كالعقار إذا أوجر، والمعموفة إذا استعممت، فمما كانت عروض التجارة ال زكاة فييا، 
ن أرصدت لمتجارة  .(79)قبل إرصادىا لمتجارة، فال زكاة فييا، واق

 
 
 
 
 
 
 

                              
 .1/188، وانظر: الروضة الندية 6/352المحمى  (75)
 .1/188الروضة الندية  (76)
 .3/282الحاوي  (77)
 .3/283الحاوي  (78)
 .3/283المصدر السابق  (79)
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 مسائل: ست وفيو المطمب الثالث: في إخراج زكاة العقار
 واجب.: في القدر الالمسألة األولى
 : ىل يكون اإلخراج من العين أو القيمةفالمسألة الثانية
 : المال المعتبر في التقويم.المسألة الثالثة
 : الوقت الذي يتم فيو التقويم.المسألة الرابعة

 : الزكاة في ربح العقار.المسألة الخامسة
 : الزكاة حال بوار ـ كساد ـ العقار.المسألة السادسة

  
  

 : القدر الواجب في العقار المعد لمتجارة:* المسألة األولى
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اتفق القائمون بوجوب الزكاة في العقار المعد لمتجارة عمى أن الواجب فيو ربع العشر 
 .(81)قال النووي: ال خالف أن قدر زكاة التجارة ربع العشر كالنقد .(81)كالنقد

 
 * المسألة الثانية: ىل يكون اإلخراج من عين العقار، أو من القيمة؟

ىذا وقد اختمفوا بعد اتفاقيم عمى القدر الواجب، في المال الذي يخرج في زكاة العقار 
 عمى ثالثة أقوال:

القول األول: أنو إذا حال الحول عمى العقار الذي أعد لمتجارة، وجب تقويمو، 
خراج زكاتو من النقد، ول سبيل لو أن يخرج الزكاة من عين العقار:  وا 

، (83)، والشافعي في قول(82)عنو وعمييا أكثر أصحابو ذىب إليو مالك في رواية
 .(84)وأحمد في رواية عنو
 واستدلوا بما يمي:

 .(85)األثر عن عمر مع حماس في عرضو، حيث قال لو: قوميا وأد زكاتيا -1
بالقيمة، وىي الدراىم والدنانير، فإذا لم يكن ضرر في  وألن النصاب معتبر -2

 .(86)اإلخراج منيا، وجب اإلخراج منيا كسائر أموال الزكاة
وألن كل مال لو كان معينا وجب اإلخراج منو، فإذا كان مبيما، وجب اإلخراج  -3

 .(87)منو، أصمو إذا كان معو دراىم، أو دنانير فأخرجيا

                              
 .4/249، المغني 6/67المجموع  .2/122المنتقى ، 1/196انظر: بداية المجتيد  (81)
 .2/273روضة الطالبين  (81)
 .2/125، المنتقى 1/298، الكافي 1/179اإلشراف  (82)
 .3/289، الحاوي 6/68الميذب والمجموع  (83)
 .7/55، الشرح الكبير 4/251المغني  (84)
 .3/288الحاوي    (85)
، الشرح الكبير 4/251، المغني 3/289ن الحاوي 1/179، اإلشراف 2/125المنتقى  (86)
7/55. 
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 عين العقار، ول يجوز أن يخرج من القيمة:القول الثاني: أنو يخرج من 
 .(88)ذىب إليو الشافعية في قول

 «يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده لمبيع كان رسول اهلل »حديث سمرة قال:  -1

ذا أمر باإلخراج منو لم يجز العدول عنو  .(89)واق
 .(91)وألن الزكاة تجب ألجمو -2
 .(91)كسائر األموالوألنو مال مزكى فوجب أن تخرج زكاتو منو  -3

 القول الثالث: أنو مخير بين اإلخراج من عين العقار، أو من القيمة:
. ورجحو (94)، والشافعية في قول(93)، ومالك في رواية عنو(92)ذىب إليو أبو حنيفة
 .(95)ابن تيمية عند الحاجة

ومن بمغت »:  حديث أنس أن أبا بكر كتب لو الذي أمر رسول اهلل  -1
ليست عنده، وعنده بنت لبون فإنيا تقبل منو، صدقتو بنت مخاض و 

ويعطيو المصدق عشرين درىما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت 
مخاض عمى وجييا، وعنده بنت لبون فإنو يقبل منو، وليس معو 

 .(96)«شيء

                                                                                    
 .1/179اإلشراف  (87)
 .6/68المجموع والميذب  (88)
 .3/288الحاوي  (89)
 .6/68الميذب والمجموع  (91)
 .7/55، الشرح الكبير 4/251، المغني 3/289الحاوي  (91)
 .2/219فتح القدير  (92)
 .2/125المنتقى  (93)
 .2/273ين ، روضة الطالب6/68المجموع والميذب  (94)
 ، دون التقييد بالحاجة.111، االختيارات ص25/46مجموع الفتاوى  (95)
 .2/525أخرجو البخاري في الزكاة باب العرض في الزكاة  (96)
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ا ثار عن الصحابة، ومنو قول معاذ ألىل اليمن ائتوني بعرض ثياب  -2
شعير والذرة، أىون عميكم وخير في الصدقة مكان ال (97)خميص أو لبيس
 .(98)بالمدينة ألصحاب النبي 

 .(99)وألنو مال تجب فيو الزكاة، فجاز اإلخراج من العين، كسائر األموال -3
وألن الزكاة تتعمق بيما؛ أي: العين، والقيمة. فجاز اإلخراج من أييما  -4

 .(111)شاء
 * المسألة الثالثة: المال المعتبر في التقويم:

 وا في المال الذي يحصل بو التقويم عمى أقوال إليكيا بأدلة كل قول.ىذا وقد اختمف
ن شاء بالدنانير: ذىب إليو أبو  القول األول: أنو مخير، إن شاء قوميا بالدراىم، وا 

 .(111)حنيفة
: أن وجوب الزكاة في عروض التجارة باعتبار ماليتيا دون أعيانيا، والتقويم ووجيو

ان في ذلك عمى السواء، فكان الخيار إلى صاحب المال، لمعرفة مقدار المالية، والنقد
يقوميما بأييما شاء. وىذا حاصل في السوائم عند الكثرة، وىو ما إذا بمغت اإلبل 
ن شاء أدى خمس  مائتين الخيار إلى صاحب المال، إن شاء أدى أربع حقاق، واق

 .(112)بنات لبون، فيذا مثمو
ريت بو، فإن اشتراه بغير نقد كعرض القول الثاني: أن المعتبر في ذلك ما اشت

 قوميا بالنقد الغالب في البمد:

                              
بيس: أي ممبوس، أو كل ما يمبس. انظر: تعميق لخميص: ثوب صغير مربع ذو خطوط. (97)

 .2/525البغا عمى صحيح البخاري 
 .2/525في الزكاة، باب العرض في الزكاة  أخرجو البخاري معمقا (98)
 .7/55، الشرح الكبير 4/251المغني  (99)

 .6/68الميذب والمجموع  (111)
 .2/221العناية عمى اليداية  (111)
 .2/221، وانظر: العناية 2/191المبسوط  (112)
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 .(115)، وأحمد في رواية عنو(114)، وأبو يوسف من الحنفية(113)ذىب إليو الشافعية
 واحتجوا بما يمي:

 .(116)أن العرض فرع لما اشتراه بو، فإذا أمكن تقويمو بأصمو كان أولى -1
ب أن تجب الزكاة فيو، وألن نصاب العرض مبني عمى ما اشتراه بو، فيج -2

 .(117)وتعتبر بو، كما لو لم يشتر بو شيئا
 .(118)وألنو أبمر في معرفة المالية -3

وأما لماذا يقوم بغالب نقد البمد إذا كان الشراء بغير نقدف فقالوا: ألنو ال أصل لو يقوم 
 .(119)بو، فكان أولى األمور تقويمو بغالب نقد البمد

بالغالب نصابا، وبمر بغير الغالب نصابا فال زكاة  وعمى قول ىؤالء: إن لم تبمر قيمتو
 .(111)فيو؛ ألن غير الغالب في حكم المعدوم

 القول الثالث: أن التقويم أبدا بغالب نقد البمد:
 .(113)، وبعض الشافعية(112)، ومحمد بن الحسن من الحنفية (111)ذىب إليو المالكية

 واحتجوا:

                              
 .275، 2/274روضة الطالبين  (113)
 .،2/221، فتح القدير 2/191المبسوط  (114)
 .7/62الشرح  اإلنصاف مع (115)
 .6/6/65، المجموع 2/191المبسوط  (116)
 .4/253المغني  (117)
 .2/221اليداية وفتح القدير  (118)
 .3/288الحاوي  (119)
 .3/288الحاوي  (111)
 .1/298الكافي  (111)
 .1/221، فتح القدير 2/191المبسوط  (112)
 .2/274، روضة الطالبين 6/65المجموع  (113)
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ق العباد، ومتى وقعت بأن التقويم في حق اهلل معتبر بالتقويم في ح -1
الحاجة إلى تقويم المغصوب، والمستيمك، يقوم بالنقد الغالب في البمد، 

 .(114)فيذا مثمو
أن العرف صمح معينا، وصار كما لو اشترى بنقد مطمق ينصرف إلى  -2

 .(115)النقد الغالب
، واألحظ لممساكين، من عين أو ورق ـ أي (116)القول الرابع: أن التقويم، باألنفع

 فضة ـ:ذىب أو 
، وىو قول (117)ذىب إليو أبو حنيفة في رواية عنو، وعمييا أكثر أصحابو

 .(118)الحنابمة
 واحتجوا بما يمي:

ألن قيمتو بمغت نصابا، فتجب الزكاة فيو، كما لو اشتراه بعرض، وفي  -1
 .(119)البمد نقدان مستعمالن، تبمر قيمة العرض بأحدىما نصابا

 .(121)م فيو الحظ كاألصلوألن تقويمو لحظ المساكين فيعتبر مالي -2
وألن المال كان في يد المالك، وىو المنتفع بو في زمان طويل، فال بد  -3

من اعتبار منفعة الفقراء عند التقويم ألداء الزكاة، فيقوميا بأنفع 
 .(121)النقدين

                              
 .2/191المبسوط  (114)
 .2/221قدير فتح ال (115)
 .2/219والمقصود باألنفع: أن يقومو بما يبمر بو نصابا. اليداية  (116)
 .2/191المبسوط  (117)
 .4/253المغني  (118)
 .2/515، شرح الزركشي 4/253المغني  (119)
 .4/253المغني  (121)
 .2/191المبسوط  (121)
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 * المسألة الرابعة: الوقت الذي يتم فيو التقويم:
 يتم فيو التقويم عمى ثالثة أقوال:ىذا وقد اختمف القائمون بالتقويم في الوقت الذي 

 القول األول: أن ذلك يتم وقت حمول الزكاة:
 .(122)ذىب إليو الجميور، ومنيم األئمة األربعة وأصحابيم

 وحجتيم:
 .(123)أن ىذا ىو معنى التقويم، كما في قيم المتمف، والمغصوب

يا. روي ىذا القول الثاني: أنو ينتظر بو حتى يبيع، ليعمم القيمة فتكون الزكاة عمي
 :(124)عن ابن عباس رضي اهلل عنيما

 .(125)فقد أخرج أبو عبيد عنو قولو، ال بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة عميو
 القول الثالث: أن المعتبر في ذلك سعر الشراء:

 .(126)ذىب إليو بعض فقياء السمف
اع السعر، ولم أجد دليل ىذا القول، وال يخفى ما فيو من بعد؛ وذلك الحتمال ارتف

 فتسمم الفائدة من الزكاة، أو نزولو نزوال كبيرا، فيتضرر المزكي.
  

 * المسألة الخامسة: الزكاة في ربح العقار:
ذا قومو فيل يزكي الربح مع األصل، ولو لم يتم الحول عمى الربحف أو أنو ال يزكيو  واق

 ما لم يتم حولوف
 اختمف أىل العمم في ذلك عمى قولين:

                              
، الحاوي 1/298، الكافي 2/123، المنتقى 2/191، المبسوط 2/219انظر: فتح القدير  (122)
 .426، األموال ص6/63، المجموع 3/288
 .426األموال ص (123)
 (.426انظر: األموال ) (124)
 نفسو.المصدر  (125)
 .1/197عزاه ابن رشد لجمع من الفقياء ولم يسميم، انظر: بداية المجتيد  (126)
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 أنو يزكي الجميع: القول األول:
 .(129)، والحنابمة(128)، والمالكية(127)ذىب إليو الحنفية
 واستدلوا بما يمي:

أنو نماء جار في الحول تابع ألصمو في الممك. فكان مضمونا إليو في  -1
 .(131)الحول، كالنتاج، وكما لم ينض

وألنو ثمن عرض تجب زكاة بعضو، ويضم إلى ذلك البعض قبل البيع،  -2
 .(131)بعض النصابفيضم إليو بعده، ك

وألنو لو بقي عرضا زكى جميع القيمة، فإذا نض كان أولى؛ ألنو يصير  -3
 .(132)متحققا

وألن ىذا الربح كان تابًعا لألصل في الحول، لو لم ينض، فبنضو ال  -4
 .(133)يتغير حولو

وألنو لو اعتبر لكل جزء حول، ألفضى ذلك إلى حرج ومشقة وىما  -5
 .(134)منتفيان شرعا

ن القول الثاني: أن و إن نض الربح قبل الحول، لم يبن حوليا عمى حول األصل، وا 
 :(135)نض بعد الحول بني عمى حول األصل. ذىب إليو الشافعية في األصح

                              
 .4/258، والمغني 1/422ء لمطحاوي انظر: مختصر اختالف العمما (127)
 .2/98، المنتقى 1/197، بداية المجتيد 1/178إلشراف ، ا1/291الكافي  (128)
 .4/258المغني  (129)
 .1/198، بداية المجتيد 2/178اإلشراف  (131)
 .2/517، شرح الزركشي 4/259، المغني 2/99المنتقى  

 المصدران السابقان. (131)
 .7/71، الشرح الكبير 4/259المغني  (132)
  . 7/71، الشرح الكبير 4/259المغني  (133)
 .2/517شرح الزركشي عمي الخرقي  (134)
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 واحتجوا لمضمن إذا نضت الزيادة بعد الحول بما يمي:
 .(136)القياس عمى النتاج مع األميات -1
وألن المحافظة عمى حول كل زيادة، مع اضطراب األسواق مما  -2

 .(137)يشق
 أما دليميم عمى عدم الضم إذا نض الربح قبل الحول فيما يمي:

والربح ىنا لم يحل حولو،   «ل زكاة في مال حتى يحول عميو الحول»حديث:  -1
 .(138)فال زكاة فيو

نما حصمت بحسن التصرف، أشبو  -2 وألن الفائدة ىنا ليست جزءا من األصل، واق
 .(139)ما لو استفاد ماال من غيره الربح

 * المسألة السادسة: في الزكاة حال كساد العقار:
العقار كغيره من عروض التجارة، قد تمر بو فترة كساد، يتعذر معيا وجود المشتري، 
فإذا اشترى إنسان أرضا في وقت الرواج، ثم كسدت، ولم يجد من يشترييا ال بقميل 

حتى يبيع، ويزكي عن وال بكثير. فيل عميو زكاتيا عن كل سنة، أو أنو ال زكاة عميو 
 سنة واحدة فقطف

ذىب جماعة من أىل العمم أنو ال شيء عميو في ىذه الحال، قياسا عمى الدين عمى 
 . (141)المعسر في عدم التصرف في المال. فإذا باع زكى عن سنة واحدة

                                                                                    
 .6/67، المجموع 2/271: روضة الطالبين  انظر  (135)
 .1/397مغني المحتاج   (136)
 .1/397مغني المحتاج  (137)
 .4/258ذكره ليم ابن قدامة في المغني  (138)
 .1/397مغني المحتاج  (139)
ن كل سنة، ولكن ال وىذا أحد األقوال في الدين عمى المعسر، وا خر أن عميو زكاتو ع (141)

، 3/314، الحاوي 6/21انظر: المجموع   يزكي حتى يقبض. والثالث: أن ال زكاة فيو.
 .6/325، الشرح الكبير 4/273المغني 
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 الخاتمة :
عمى الو الحمد هلل عمى توفيقو والصالة والسالم عمى امام الفقياء سيدنا محمد و 

 وصحبو وسمم دائما ابدا وبعد :
فالزكاة فريضة اسالمية عظيمة ينبغي االعتناء ببيان احكاميا لما فييا من حكم 

 تشريعية ومصالح عبادية .
زكاة العقار من المسائل القديمة الحديثة فقد بحثيا فقياؤنا االجالء وقرروا احكاميا ثم 

 مما اقتضى بيان حكميا الشرعي . استجدت بسبب تطورات العصر صورىا واشكاليا
اساسيات الموضوع اسال اهلل ان اكون قد وفقت في جمع خالصة نافعة مفيدة تتناول 

. 
عمما اني لم اذكر القول الراجح الني ال امتمك االىمية العممية لذلك واكتفيت بذكر 

 االقوال والمذاىب وادلتيا.

 والحمد هلل رب العالمين .
 
 



31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المصادر
  أحكام القرآن. محمد بن عبد اهلل المعروف بابن العربي، ط. البابي الحمبي.

إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر األلباني، ط. المكتب 
 اإلسالمي.

  اإلجماع. محمد بن إبراىيم بن المنذر النيسابوري، دار طيبة.
بن نصر البغدادي، مطبعة  اإلشراف عمى مسائل الخالف. عبد الوىاب بن عمي

  اإلرادة.
 األم. محمد بن إدريس الشافعي، ط. دار الفكر.

 األموال. القاسم بن سالم، دار الكتب العممية، بيروت.
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف عمى مذىب أحمد بن حنبل. عمي بن 

 سميمان المرداوي، مطبوع مع الشرح الكبير، ط. دار ىجر.
 ر. عمي بن محمد بن حبيب الماوردي، ط. دار الكتب العممية، بيروت.الحاوي الكبي

السيل الجرار المتدفق عمى حدائق األزىار. محمد بن عمي الشوكاني، دار المكتبة 
 العممية، بيروت.



31 

 

 السنن الكبرى. أحمد بن الحسين البييقي، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، اليند.
الرحمن بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق عبد اهلل  الشرح الكبير عمى المقنع. عبد

 التركي، ط. دار ىجر.
 الشرح الممتع عمى زاد المستنقع. محمد بن صالح العثيمين، ط. مؤسسة آسام.

  العناية شرح اليداية. محمد بن محمود البابرتي، ط. دار الفكر.
 مبي.القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ط. البابي الح

الكافي في فقو أىل المدينة المالكي. أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطبي، ط. 
 مكتبة الرياض الحديثة.

 المبسوط. شمس الدين محمد بن أبي سيل السرخسي، دار المعرفة لمطباعة والنشر.
 المجموع شرح الميذب. يحيى بن شرف النووي، ط. دار الفكر.

 بن حزم، ط. مكتبة الجميورية العربية.المحمى. عمي بن أحمد بن سعيد 
المستدرك عمى الصحيحين. أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل النيسابوري، تصوير دار 

 الكتب العممية ـ بيروت.
 المصنف. عبد الرزاق بن ىمام الصنعاني، تحقيق حبيب األعظمي.

لعموم المصنف في األحاديث وا ثار. عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة، مطبعة ا
 الشرقية ـ حيدر آباد.

المعجم الكبير. سميمان بن أحمد بن أيوب المخمي الطبراني، نشر وزارة األوقاف 
 العراقية.

المغني. موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن قدامة، ط. دار ىجر، تحقيق د. عبد اهلل 
 التركي.

 العربي. المنتقى شرح الموطأ. سميمان بن خمف بن سعد الباجي، ط. دار الكتاب
 اليداية. عمي بن أبي بكر المرغيناني، مطبوع مع فتح القدير، ط. دار الفكر.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. عالء الدين أبو بكر مسعود الكاساني، دار الكتب 
 العممية، بيروت.

 بداية المجتيد ونياية المقتصد. محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، ط. دار الفكر.



32 

 

 ميل شرح مختصر خميل. صالح بن عبد السميع األبي األزىري.جواىر اإلك
 حاشية ابن قاسم عمى الروض المربع. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي.

 حاشية الخرشي عمى مختصر خميل. محمد بن عبد اهلل، دار صادر.
 روضة الطالبين. يحيى بن زكريا بن شرف النووي، ط. المكتب اإلسالمي.

 محمد بن يزيد ابن مادة القزويني البابي الحمبي. سنن ابن ماجة.
 سنن أبي داود. سميمان بن األشعث السجستاني، نشر: المكتبة اإلسالمية.

 سنن الترمذي. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، البابي الحمبي.
 سنن الدارقطني، عمي بن عمر بن أحمد الدارقطني، تصوير عن الطبعة األولى.

 د بن شعيب بن عمي النسائي، البابي الحمبي.سنن النسائي. أحم
شرح جامع الترمذي. الحافظ محمد بن عبد اهلل المعروف بابن العربي، مكتبة 

 المعارف.
 صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري، المكتب اإلسالمي، إستانبول.

حيح مسمم. مسمم بن الحجاج القشيري، نشر وتوزيع رئاسة البحوث العممية ص
 فتاء والدعوة واإلرشاد بالمممكة العربية السعودية.واإل

 لسان العرب. جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر بيروت.
 مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم النجدي.

مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، دار الكتاب العربي، 
 بيروت.

اختالف العمماء. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي، ط. دار مختصر 
 البشائر اإلسالمية.

 دار ابن حزم بيروت . مراتب اإلجماع. عمي بن أحمد سعيد، ابن حزم.
 ، دار صادر بيروت .مد. اإلمام أحمد بن محمد بن حنبلمسند أح

 ن .مؤسسة الرسالة ناشرو مسند الشافعي. محمد بن إدريس الشافعي.
 دار البيروتي ..دمشق.معجم مقاييس المغة. ابن فارس.



33 

 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج. محمد الشربيني الخطيب، ط. دار الفكر 
 لمطباعة والنشر، بيروت.

األوطار شرح منتقى األخبار. محمد بن عمي الشوكاني، ط. مصطفى البابي  نيل
 الحمبي.

 
 


