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 اجلماعية القرارات ضوء يف الزكاة نوازل
 

 بعد: أما وصحبه، آله وعلى محمد بعده، نبي ال من على والسالم والصالة وحده هلل الحمد

  تتجدد الفقهية املسائل فإن
 
 يحاا  قاد الفقاه أبااا  فا  مساائل للناس جد وقد واملكان، للزمان وفقا

 – الشاااااف   قااااا   أحساااان ومااااا بإخاانااااه، قااااا   واملاااا   االجتهاااااد، مسااااال  فيهااااا فيساااال  الفقيااااه، فيهااااا

 لتاا   باالساتما  يتنباه قاد ألناه خالفاه ممان االساتما  مان يمتنا  وال للمجتهاد: وصااياه فا  - هللا  حماه

 يتدا ساااان  السااال  كاااان وقاااد .(511 / ال ساااالة) الصااااا  مااان اعتقاااد فيماااا تثبيتاااا باااه ويااازداد الغفلاااة

 وتم يناااااه لألذهااااان وتفتيقااااه الجانااااا  هاااا ا أهميااااة مااااان ع فاااااه ملااااا الطااااااا  الليااااا   ويتباااااحثان  الفقااااه

 للعقا .

 أن مهاا ان باان ميمااان  حاادي  عليااه ويااد  الناااا، ، مسااائل فاا  التشاااو   علااى اإلسااالم فقهااا  دأ  وقااد

اااااان الصاااااادي  بكاااااا  أبااااااا  املساااااالم ن  ؤوس دعااااااا والساااااانة الكتااااااا  فاااااا  يجااااااده ولاااااا  أماااااا  عليااااااه و د إذا كا

 /13 البااا    فاات  فاا  كمااا صااحي  بسااند البيهقاا  ] واه ذلاا  يفعاال عماا  وكااان واستشااا ه  وعلمااا ه 

342.]  

اان عباااس: اباان قااا و    عماا  مشااا ة أصااحا  - العلاا  أهاال يعنااي - القاا ا  كا
 
ااناا كهاااال  ] واه شاابانا أو كا

 ([.7286البخا  )

 لهاااا لجمااا  الخطاااا  بااان عمااا  علاااى و دت لاااا املسااا لة فااا  ليفتاااي أحاااده  إن األ،د : الحسااان أباااا وقاااا 

 .(حص ن أب  عن 416 / 5 الس   ف  وه  ،178 / 4 املاقع ن إعالم) .بد  أهل

 مناا  تماا  ولاا  قاا آن فيااه يناا    لاا  بنااا يناا    األماا  هللا:  سااا   يااا قااا : عنااه هللا  ضاا ي علاا  عاان و دو  

 "و حوو  بوويأ  فيوو  تقضوو   ول  بيوون،   شوو    فوويجعه    نوونمن   موو   لعووين   أجمعوو   فقااا : ساانة

 .(.178/ 1 املجم  ف  كما الطب ان   واه)

 عما  بان عبادهللا بان ساال  ت جماة فا  جاا  فقاد الجمااي  االجتهاد على يح صان  التابع ن كبا  وكان 

 فيهاا فنظا وا جميعاا فيهاا دخلااا املسا لة جاا هه  إذا كااناا قاا : املبا   ابن عن السبعة الفقها  أحد

 (.34/،يد أبا لبك  التعال ) .فيصد ون فيها فينظ ون إليه  ي ف  حتى القاض ي يقض ي وال

 عناااه ينااات  الااا   االخاااتال  مشااااكل مااان األماااة يقااا  - العاماااة األماااا   فااا  خاصاااة - الجمااااي  فاالجتهااااد 

 االجتهااااد) .لهاااا الخلفاااا  وتطبيااا  بالشاااا   األمااا  فااا  العاماااة النصاااا  ذلااا  ومساااتند اآل ا ، اخاااتال 

 الا   هاا قالهاا با ن ف قاة كل وادعت األئمة اختل  إذا هللا:  حمه املزن  اإلمام قا  .(28 الجماي /

 صاالى النبااي عاان املا وثااة بالشاا   الحاا  وطلاامه  بالصااحابة االقتادا  وجاا  والساانة، الكتااا  ياافا 

 كال ويسا   الخاال ، مان وحاد  مضا ى فيماا فيناار ه  ،ماناه أهال اإلماام فيحضا  وسل ، عليه هللا

 علاى ويحضاه  واملناصاحة، باإلنصاا  ويا م ه  واملفااخ ة، الغلباة مان ويمانعه  اختاا ت، عما ف قة

http://www.alukah.net/web/doghaither/0/109003/#_ftn5
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 يتباا ن فباا ل  "،بينهمووي هللا ي فوو  إصوواحي يييوو   إ  يقااا :" تعااا ى هللا فااإن تعااا ى، هللا إ ااى بااه القصااد

 (.232/ 6 للز كش ي املحيط البح ) .والسنة الكتا  نظ  له 

 فااا  فيهاااا يتشااااو ون  العلااا  أهااال بااا ن للشاااا   مجاااال  لهااا  كاااان أناااه األنااادل  علماااا  عااان يااا ك  ومماااا 

 (101 - 98 / 4 املاافقات) .املاافقات ف  كما املا  بيت من أ ،اق ولها الناا،   املسائل

 مساااتا   علاااى مؤسساااية عاماااة هيئاااة إيجااااد ضااا و ة املاضااا ي القااا ن  علماااا  كباااا  أد   ذلااا  وألهمياااة 

 يجاا  مااا أقاال وإن عاشااا : اباان فقااا  للمساالم ن، العامااة الفتاااو   بإصاادا  تخاات  اإلسااالم  العااال 

 علماي مجما  جما  إ اى يساعاا أن العلماي الغا   ها ا مان باه يبتادئاا أن العصا  ها ا ف  العلما  على

 فاااا  املساااالم ن ماااا اه  اخااااتال  علااااى إسااااالم  قطاااا  كاااال فاااا  الشاااا عية بااااالعلام العلمااااا  أكباااا  يحضاااا ه

 علياااه، األماااة عمااال يتعااا ن فيماااا وفااااق عااان فيهاااا ويصاااد وا األماااة، حاجاااات بيااا ه  ويبساااطاا األقطاااا ،

 الشا يعة مقاصاد) .قاا واا أو االجتهااد  تباة باالغاا قاد يجادوهه  الا ين العلماا  أساما  يامئا  ويعيناا

/302) 

 االجتهااااد هاااا املنااات  الصاااحي  العمااال شااااك : أحماااد الشاااي  قاااا  أيضاااا الجمااااي  االجتهااااد أهمياااة وفااا 

 95/ واللغاة الشا  ) .هللا شاا  إن الصااا  وجاه رها  اآل ا  وتاداولت األفكا  تبادلت فإذا االجتماي 

 .(252العص / ومقتضيات االجتهاد عن

 العلاااااا  أهاااااال بعاااااا  ،ا  ال ولكاااااان قط يااااااة، أخاااااا    وهيئااااااات عامليااااااة، فقهيااااااة هيئااااااات قاماااااات ولاااااا ل  

 تكااااان  أن باااال بااااالفتا ، مجتهااااد فيهااااا يسااااتبد ال أن حقهااااا التااااي العامااااة األمااااا   فاااا  الفتاااااو   يصااااد ون

 ويصاااااف  الصااااا  وياحاااااد الكلماااااة يجمااااا  أن هللا فنسااااا   النااااااس. يتشاااااتت ال حتاااااى جماعياااااة الفتاااااا  

 القلا .

 الناا، : ف  اإلفتا  ف  تعمل التي الفقهية املجام  تل  وأه 

 عضاااايتها فااا  وتتضااامن م،1971 – هاااا1391 سااانة ت سسااات وقاااد الساااعادية، العلماااا  كباااا  هيئاااة (1

 ال يا . ومق ها السعادية، الع وية اململكة علما  كبا 

 الصااد ة القا ا ات وعادد ،املك مة بمكة اإلسالم  العال  ل ابطة التاب  ،اإلسالم  الفقهي املجم  (2

، 129 عنه
 
 .ها 1436 - ها 1398 سنة من ،22 ف  ق ا ا

 اإلساااالم  القماااة ماااؤتم  عاان الصااااد  للقااا ا  تنفياا ا ت سااا  الااا   الاادو   اإلساااالم  الفقاااه مجماا  (3

 األو    ويااااا  22 - 19 مااااان الفتااااا ة فااااا  الساااااعادية الع وياااااة باململكاااااة املك ماااااة مكاااااة فااااا  املنعقاااااد الثالااااا 

ة الااااادو   اإلساااااالم  الفقاااااه مجمااااا  ومقااااا    م(،1981 ينااااااي  28 - 25) هاااااا1401  الع وياااااة اململكاااااة - ُجاااااد 

ا، 23 عقد وقد ،السعادية  .ها 1440 - ها 1405 سنة من ق ا ا 229 وأصد  اجتماع 

اااة كتاااا  وفهااا  قااا أ مااان يفياااد إنماااا الكتاااا  هااا ا أن ولااايعل   مع فاااة فااا  وي غااا  الفقاااه، كتااا  مااان الزكا

اااة، نااااا،   فااا  العصااا  هااا ا علماااا  كباااا  أقااااا   فمحلهاااا الفااا و  كتااا  عالجتهاااا التاااي املساااائل وأماااا الزكا

 مااط ها. ف  مع و 

 اآلخا ين، الفقهاا  أقااا  فا  والنظا  التمحاي  قبال النااا،   فا  الفتاا   مان اإلسالم فقها  ح   وقد

 فقااد الخاال ، يعاا   أن املفتاي فاا  أحماد اإلمااام اشات   وقااد املبحاثاة، املساا لة فا  األقاااا  يجما  أن

 أخاا  :  وايااة فاا  وقااا  يفتااي، فااال وإال تقاادم، ماان بقااا   عاملااا يكااان  أن أفتااى ملاان ينبغاا   وايااة: فاا  قااا 
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  حمااه – الشاااطبي وقااا  .(167 /4 املاااقع ن إعااالم) الناااس فيااه تكلاا  مااا كاال ال جاال يااتعل  أن أحاا 

 يعاااااا   لاااااا  ماااااان قتااااااادة: فعاااااان االخااااااتال ، مع فااااااة العلاااااا  الناااااااس جعاااااال ولاااااا ل  املاافقااااااات: فاااااا  - هللا

 القا ا ة اخاتال  يعا   لا  مان هللا:  حماه الا ا،   عبيادهللا بان هشاام وعن الفقه. يش  ل  االختال 

 ينبغا  ال قاا : - هللا  حماه – عطاا  وعان بفقياه. فلاي  الفقهاا  اختال  يع   ل  ومن بقا ئ  فلي 

 هااا مااا العلاا  ماان  د كاا ل  يكاان لاا  إن فإنااه الناااس، باااختال  عاملااا يكااان  حتااى الناااس يفتااي أن ألحااد

 الفتيااا علااى الناااس أجساا  هللا:  حمهمااا عيينااة واباان السااختيان  أيااا  وعاان يديااه. فاا  الاا   ماان أوثاا 

 إ اى ، العلماا ، بااختال  أعلمها  الفتياا عان النااس وأمسا  أياا : ،اد العلما ، باختال  علما أقله 

 الخاااال  مجااا د حفااا  ال الخاااال  مااقااا  مع فاااة وحاصاااله :-قاااا  ماااا أحسااان وماااا - الشااااطبي قاااا  أن

 واإليناااس فقيهااا، يساامى أن يسااتح  ماان بااا  وفضااله العلاا  بيااان وجااام  ،117 - 5/116 املاافقااات)

 (.511 – 509 / وال سالة ،274 /7 األم خاتمة ف  االستحسان إبطا  كتا  وانظ  .10/ لألسم   

 – الساااامعان  قاااا  مبتاااد ، قااااا   إحااادا  يقااا  ال حتاااى املساااا لة فااا  األقااااا  حصاااا  ذلااا  فاائاااد ومااان 

 القااطاا ) "، عااداهما مااا تحاا ي  علاى إجمااا  قااال ن علااى إجمااعه  ألن األدلااة:" قااطاا  فاا  - هللا  حماه

3/266). 

اااة باااا  فااا  النااااا،   املساااائل فتااااو   فااا  الخلااال يساااب  ومماااا  وهااا ا الفتاياااة، الااقعاااة تصاااا   عااادم الزكا

اااة فااا  يفتاااي مااان فتجاااد الف دياااة الفتااااو   وأماااا املجمعياااة، والقااا ا ات الجماعياااة الفتااااو   فااا  منعااادم  ،كا

ااااة عاااان يسااا   فاااا  وتلحاااا  الخطاااا ، فااا  فيقاااا  ملعناهااااا، تصااااا   دون  الساااندات  فينصاااا   الصااااكا ، ،كا

 الفتاااااو   بجاااا د اختصااااا  لااااه وماااان املع وفااااة، املاليااااة األداة املاااا اد بينمااااا العقااااا ات، لصااااكا  ذهنااااه

 يجتهاد كيا  إذ مها  أما  وها ا فيها، ليفتي يبحثها التي الااقعة يتصا   أن ذل ، يلح  قد املعاص ة

 يحسااان ال وهاااا الفااا ائ  يقسااا  وكيااا  االقتصااااد، ماااا ياااد    ال وهاااا اقتصاااادية مسااا لة فااا  الفقياااه

 املساااائل بااه يصااا   مااا الحساااا  ماان يعاا   أن يشااات   وهاال هللا:  حماااه الناااو  قاااا  وقااد الحسااا 

 أد ) اشاات اطه واألصاا  ألصااحابنا خالفااا فيااه منصااا   وأبااا إسااحاق أبااا حكاا  الفقهيااة  الحسااابية

 العالقاااااات وأصاااااا   الطبياااااة كاملساااااائل اجتهااااااد إ اااااى يحتاااااا  علااااا  كااااال الحساااااا  ومثااااال .(24 الفتاااااا /

 لفتاا  ا مان الحاك  وال املفتي يتمكن وال :- هللا رمحه – القي  ابن وقا  ونحاها. واالقتصاد الدولية

 الفه : من بناع ن إال بالح  والحك 

 حتاى والعالماات واألماا ات باالق ائن وقا  ما حقيقة عل  واستنبا  فيه والفقه الااق  فه  :أحدهما

 علما. به يحيط

 لساااان علاااى أو كتاباااه فااا  باااه حكااا  الااا   هللا حكااا  فهااا  وهاااا الااقااا  فااا  الااجااا  فهااا  :الثاااان  والناااا 

 لاا  ذلاا  فاا  وسااعه واسااتف   جهااده باا   فماان اآلخاا ، علااى أحاادهما يطباا  ثاا  الااقاا . هاا ا فاا   ساااله

 و سااله هللا حكا  مع فاة إ ى فيه والتفقه الااق  بمع فة يتاصل من فالعال  أج ا. أو أج ين يعدم

 (.38 و 7الحكمية/ الط ق  ف  ونحاه 1/87 الاقع ن إعالم)

 للفتاا ، إصادا ه قبال لفقهياة ا املجاام  مان سابقه مان فتااو   فا  الفقياه ينظ  أن ض و ة  أيت وقد

  الكتاا ، ها ا إصادا  علاى حفزنا  ماا وها
 
 الزكااة نااا،   أضافت كماا املشاها ة، املجاام  علاى مقتصا ا

 ملاا الساعادية، فا  العلماا  كباا  هيئاة من املنبثقة لإلفتا  الدائمة اللجنة فتاو   من استخ جتها التي
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 وقااااا ا ات الفقهياااااة املجاااااام  لفتااااااو   بياااااان املختصااااا  الكتاااااا  هااااا ا فااااا  إن حيااااا  فقهاااااي. و،ن مااااان لهاااااا

 اآلتية: املسائل حي  من (،الزكاة ناا،  ) مسائل ف  العص  فقها  كبا  فيها اشت   جماعية،

  الزكاة ناا،   بخصا  العلما  كبا  هيئة ق ا ات األو : القس 

 ذل  على ومحاسبته  الباطنة أمااله  بزكاات الناس بمطالبة األم  و   قيام بخصا  (1

 لزكاةل الدولة جباية على التجا  بع  مالحظة بخصا  (2

{ َسِبيِل  }َوِف  الزكاة مصا   آية ف  تعا ى هللا بقا   امل اد بخصا  (3 ِ
 

 َّللا

 السعادية ف  الزكاة لجباية التنفي ية الالئحة على ش عية ملحارات بخصا  (4

ااااة قيمااااة استحصااااا  بخصااااا  (5  فاااا  املاجااااادين األفغااااان للمهاااااج ين ي غاااا  مماااان الفطاااا  ،كا

 إلخ اجهااا املحاادد الاقاات فاا  ويااا،  الباكسااتان ماان طعااام بالقيمااة يشاات    أن علااى باكسااتان

 ش عا

 النقد  الا ق ،كاة بخصا  (6

  الزكاة ناا،   بخصا  اإلسالم  الفقهي املجم  مجل  ق ا ات الثان : القس 

 النقدية األو اق ،كاة وجا  بخصا  (7

 )َوِفااا  معناااى فااا  أعمالهاااا، ويااادع  عليهاااا، يعااا ن وماااا تعاااا ى، هللا إ اااى الااادعاة دخاااا   بخصاااا  (8

 هللِا( َسِبيِل 

 واملتشااافيات املاادا س مااان واالجتماعيااة التعليمياااة املؤسسااات الزكااااة دفاا  جااااا، بخصااا  (9

 ساابيل فا  الجهااد وأدوات الادعاة، لااا،م مان اليااام تعتبا  الكفا ، باالد فا  كانات إذا ونحاهاا،

 هللا

ااة وجااا  بخصااا  (10  مضاا ي بعااد بقيمتااه لالتجااا  املعااد والعقااا  العقااد ماان العقااا  إيجااا  ،كا

 الحا  

 مستحقيها من أحد لصال  الزكاة أماا  استثما  جاا، عدم بخصا  (11

 اإلسااااااالم  املااااااؤتم  منظمااااااة عاااااان املنبثاااااا  اإلسااااااالم  الفقااااااه مجماااااا  مجلاااااا  قاااااا ا ات الثالاااااا : القساااااا 

  الزكاة ناا،   بخصا 

 بعاد املعس  على الدين ،كاة ووجا  حا ، كل ف  املاس  على الدين ،كاة وجا  بخصا  (12

 القب  ح ن من الحا   مض ي

ااة وجااا  بخصااا  (13  يااام ماان الحااا   دو ان بعااد العشاا   باا  وهاا  الغلااة فاا  املااؤج  العقااا  ،كا

 القب 

ااااة أماااااا  اسااااتثما  جاااااا، بخصااااا  (14  للمسااااتحق ن الفا يااااة املاسااااة الحاجااااة تلبيااااة بعااااد الزكا

 الخسائ  عن للبعد الكافية الضمانات وتااف 

 األحكاااااام ولهااااا كاملاااااة الثمنيااااة صااااافة فيهااااا اعتبا يااااة انقااااااد الا قيااااة النقااااااد كااااان  بخصااااا  (15

 والزكاة ال وا أحكام حي  من والفضة لل ه  املق  ة الش عية

 بش و  إال اإلسالم  التضامن لصندوق  الزكاة دف  جاا، عدم بخصا  (16
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 إن ألساهمه الشا كات أساه  مالا  ،كااة وط يقاة الشا كات، ،كااة احتساا  ط يقاة بخصا  (17

 مستثم ا أو مضا وا كان

 حسا  وجااا، األ   إصاال  وال الز   بسق  املتعلقة النفقات حس  جاا، عدم بخصا  (18

 إيصااا  نفقااات حساا  وجاااا، ألجلهااا اسااتدان إن واملبياادات واألساامدة الباا و   شاا ا  نفقااات

 ملستحقيها الزكاة

 ،كا   وعا  لها التي لالستثما  املقتناة الش كات أسه  ،كاة وجا  بخصا  (19

ااااة تحصاااايل بخصااااا  (20  متعااااددة والشاااا كات القابضااااة الشاااا كات فاااا  الشاااا كا  ماااان األسااااه  ،كا

 الجنسيات

 والت ميناااات اإلساااالمية التااا م ن وشااا كات املقيااادة الحساااابات ،كااااة إخااا ا  ط يقاااة بخصااا  (21

 الخدمة ههاية ومكافآت النقدية

اااة وجاااا  بخصاااا  (22  فياااه تخااا   الااا   العاااام  وااا  مااا  الساااداد م جاااا االساااتثما    الااادين ،كا

 الزكاة

 اإلساااالمية املالياااة للمؤسساااات وامل اجعاااة املحاسااابة هيئاااة عااان الصااااد  الزكااااة معياااا  ال ابااا : القسااا 

  الزكاة ناا،   بش ن الش ي  املجل   أ  ويتضمن

 بالزكاة الخا  (35)  ق  الش ي  املعيا  (23

 الااجبااة الزكاااة بخصااا  :إسااالم  مصاا   إ ااى التقليااد  البناا  تحااا   (6) الشاا ي  املعيااا  (24

 التحا   ق ا  قبل البن  على

 امل هان  ،كاة بش ن ،املعاص ة وتطبيقاته ال هن :(39)  ق  الش ي  املعيا  (25

 لإلفتا  الدائمة اللجنة فتاو   ف  الاا دة الزكاة ناا،   الخام : القس 

 لإلفتا  الدائمة اللجنة فتاو   ف  الاا دة الناا،   فتاو   خالصة (88 إ ى (26

 للسائل. املعلامة ويسهل القا ئ، يفيد ما فيها يكان  أن هللا وأس  

  ل غيثر سع  ب  عب  لعزيز د. 

 0505849406 الجاا :

 gmail.com9406asd@ اإللكت ون : الب يد

  

mailto:asd9406@gmail.com
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 الباطنة أمواهلم بزكوات الناس مبطالبة األمر ويل قيام خبصوص .1
 ذلك على وحماسبتهم

 وبعد: وصحبه آله وعلى محمد، بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده، هلل الحمد

 هااا 1398 /10 /14 يااام باا ن مااا الفتاا ة فاا  الطااائ  مدينااة فاا  املنعقااد العلمااا  كبااا  هيئااة مجلاا  فااإن

اااة لجباياااة التنفي ياااة الالئحاااة فااا  النظااا  أعااااد قاااد هاااا. 1398 / 10 /25 ياااام ههاياااة حتاااى  أعاااد وماااا الزكا

 العلماااا ، كبااا  هيئااة فاا  واإلفتااا  العلميااة للبحااا  الدائماااة اللجنااة قباال ماان علمااي بحاا  ماان بشاا هها

 الاااادعاة واإلفتااااا  العلميااااة للبحااااا  العامااااة ال ئاسااااة إ ااااى السااااام  املقااااام ماااان و د مااااا علااااى بنااااا  وذلاااا 

 ها. 1397 /1 /4 ف  293 /ش /3 ب ق  واإل شاد

 وجاا  علاى تاد  شا عية أدلاة وجااد ولعادم وأدلاته  العلا  أهال أقااا  فا  والنظا  الا أ  تداو   وبعد

 أهااال كاااالم إن بااال ذلااا ، علاااى ومحاسااابته  الباطناااة أماااااله  بزكااااات النااااس بمطالباااة األمااا  و ااا  قياااام

اااة إن يقاااا : العلماااا  فااا ك   ذلااا ، خاااال  علاااى ياااد  العلااا   وعااا و  النقااااد وهااا  الباطناااة األمااااا  ،كا

 يتهماااان  وال يحاساابان  فااال ذلاا  فااا  مصاادقان  وهاا  األماااا  ألصاااحا  إخ اجهااا أماا  ماكااا   التجااا ة

 األماااا  و اااا  طلمهااااا إذا ولكاااان ساااابحانه، هللا وواااا ن بياااا ه  أماااا  ذلاااا  باااال م هااااا، شاااا ي  بإخفااااا  قاااااماا باااا هه 

 م ها. ذمته  ب ئت له فدفعاها

 يل : ما باألك  ية ي    العلما  كبا  هيئة مجل  فإن تقدم ملا

 مطااااالبته  أو أمااااااله  علااااى الناااااس محاساااابة أماااا  تاااا   ماااان العلاااا  أهاااال عليااااه ناااا  بمااااا االكتفااااا  - 1

ااة ماان دفعاااه مااا ماا ه  يؤخاا  باال تجااا ة، وعاا و  نقاااد ماان يملكانااه عمااا ببيانااات  د   ملااا اتباعااا الزكا

ااان وماااا ذلااا  فااا  األماااة سااال  علياااه  وماااا هللا،  حماااه العزياااز عباااد امللااا  جاللاااة عهاااد فااا  العمااال علياااه كا

 نش هها. من  السعادية الدولة عمل من سبقه

 وأن والثما  الحبا  ،كاة جباية ف  عليه ها ما على العمل إبقا  - 2

 علااى وصاا فها جبايتهااا تتااا ى باااملع و  األماا  وهيئااة واإلمااا ة املحكمااة ماان مناادو  فيهااا لجنااة إ ااى ياكاال

ااة جبايااة فاا  العماال ويبقاا  مسااتحقيها اان مااا علااى املاشااية ،كا  ولااا عملهاا  علااى مكافاا ة ويعطااان  عليااه كا

 الزكاة. من

 يلازم ماا يجا    األما  و ا  فاإن م هاا شيئا يجحد أو الزكاة يدف  ال أنه األم  والة لد  تحق  من كل - 3

 عليه. ذل  ثبات بعد ا تك  ما جزا  الش ي  التعزي  وتعزي ه منه أخ ها نحا

 مناه وتصا   ،كااة مان الدولاة لصاندوق  ياا د ما فيه ياد  خا  صندوق  بإيجاد املجل  ياص ي - 4

 بلد. كل ف  واألمانة الثقة أهل من لجنة بااسطة مستحقيها على و ودها بعد
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 وسااا  ة،ب يئاا ذمااته  فااإن القاا ا  هاا ا فاا  أوضاا  مااا انتهجاااا إذا -هللا وفقهاا - األماا  والة أن شاا  وال

 النباي عهاد مان الصاال  سالفنا اتباا  فا  والب كة الخ   ألن الطيبة؛ وعااقبه الحميد أث ه ل ل  يكان 

 وسل . وصحبه آله وعلى محمد على هللا وصلى التافي .. وواهلل ه ا. يامنا إ ى وسل  عليه هللا صلى

  لعهميء كبي   هيئة

  ل و ة  ئيس

  لحيكي  علي ب  محم    بيز  ب   لعزيز  عب    حمي  ب  محم  ب  هللا عب    خييط هللا عب 

   مت قف غص    ب  صيلح   غيئب صيلح ب   لعزيز  عب    نظي وجهة لي منيع ب  هللا عب 

  لشيخ آل محم  ب  إبي هي 

 عبي  ب  سهيمي    جب ر ب  محم    خن   ب    ش 

 حس   ملجي  عب    عفيفي  ليز ق عب    غ يي  ب  هللا عب 

  لحي    ب  صيلح    لي بعة  لفقية ع   فيمي مت قف قع د ب  هللا عب 
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 ال حي  ال حمن هللا بس 

 لزكاةل الدولة جباية على التجار بعض مالحظة خبصوص .2

 وبعد: وصحبه وآله هللا  سا   على والسالم والصالة هلل، الحمد

 /5 /11 وتااا ي  11256 /م /3 الاا، ا  مجلا   ئاساة ديااان  ئاي  معاا   كتاا  فا  جاا  ماا علاى فبناا 

 د اساة فا  ال غباة من واإل شاد والدعاة واإلفتا  العلمية البحا  إلدا ات العامة ال ئاسة إ ى ها. 96

ااة جبايااة علااى التجااا  بعاا  الحظااه مااا ااة ملصاالحة ياادفعاهها التااي الشاا عية الزكا  وكاا ا والاادخل، الزكا

 ماا علاى ووناا  باململكاة، العاامل ن الساعادي ن غ ا  من الدولة تستحصلها التي االجتماعية الت مينات

 اآلخا   ويا  وأو   األو    ويا  آخا  بال ياا  املنعقادة العاشا ة الدو ة ف  العلما  كبا  هيئة مجل   آه

 ي ت : ما يتضمن بحثا فيه الدائمة اللجنة أعدت املاضا  ذل  ف  بح  إعداد من ها 1397 عام

 الزكاة. جباية ف  العام األم  و   ح  :أوال

 ضائه. على التجا  الحظه ما مناقشة :ثانيا

 السااعادي ن غ ا  ماان اجتماعياة ت ميناات استحصااا  علاى التجااا  الحظاه ماا د اسااة أو مناقشاة :ثالثاا

 اململكة. ف  يعملان  ال ين

 املاف . وهللا ذل ، على الكالم يل  وفيما

  لجبيية: في  ألمي  ولي ح  -أول

ااااة فيااااه تجاااا  ملااااا بالنساااابة الظاااااه ة األماااااا  - 1  واألماااااا  والثمااااا ، والحبااااا  األنعااااام بهيمااااة هاااا  الزكا

 الباطنة. من وقيل الظاه ة من فقيل الفط  ،كاة أما التجا ة، وع و  النقدان ه  الباطنة

اااة جباياااة األمااا  و ااا  علاااى يجااا  - 2  اإلماااام لعماااا  يعطيهاااا أن أبااا  فاااإن إخ اجهاااا، مااان امتنااا  ممااان الزكا

 هللا إل  إلو  ل  أ  يشوه و  حتو   لنوي  أقيتو  أ  أموي » لحادي : منه، تؤخ  حتى قتاله وج  أيضا

 صااااحي  ،(25) اإليمااااان البخااااا    صااااحي )  لزكووووية وينتوووو    لصوووواة ويقيموووو   هللا  سوووو ل  محموووو   وأ 

 الصاااحابة تسااالي  مااا  منعهاااا مااان عناااه هللا  ضااا ي بكااا  أبااا  ولقتاااا  الحااادي ، « ( (22) اإليماااان مسااال 

 التااي الشااع  ة هاا ه وإقامااة مسااتحقيها حقاااق  علااى واملحافظااة معااه وقتاااله  لااه ذلاا  عاا ه  هللا  ضاا ي

 املنك . وإلنكا  اإلسالم، أ كان أعظ  من ه 

ااااة دفاااا  األماااا  و اااا  طلاااا  إذا - 3 اااان عمالااااه إ ااااى الظاااااه ة األماااااا  ،كا  هاااا ه أ وااااا  علااااى وجاااا  عااااادال وكا

ااااة دفاااا  طلاااا  وإذا إجماعااااا، جباههااااا إ ااااى دفعهااااا األماااااا   إ ااااى دفعهااااا يجاااا  فقياااال الباطنااااة األماااااا  ،كا

 } آياااة لعماااام عمالااه،
 
وو 

ُ
وووَ  ِلِه    ِمووو    خ م 

َ
  أ

 
ة
َ
ق
َ
 ألحاديااا ا ولعماااام اآلياااة، (103 اآليااة التاواااة ساااا ة) {َصوو 

 وألنااه والفساااد، الهاا   إ ااى املااؤد  علاايه  الخاا و  شاامهة ماان طلمهااا بعااد منعهااا فاا  وملااا ذلاا ، فاا  الاااا دة

 قباال ماان تا،يعهااا بخااال  بااه الفاا   سااقا  يتاايقن وألنااه فيااه، طاعتااه فاجباات لااه جااائزا أماا ا طلاا 

 ووقاااااااد  وواملصاااااااال  باملساااااااتحق ن أعااااااا   اإلماااااااام وألن مناااااااه، طلمهاااااااا بعاااااااد وكيلاااااااه أو بنفساااااااه املاااااااا    

 وكيلاه، أو بنفساه يف قهاا أن املاا  لا   يجاا،  وقيال: لهاا، يقصد وألنه قبل، من أخ  وومن الحاجات

 مستحقيها. إ ى وصالها من يق ن على ليكان 
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ااااان إذا - 4 اااااة يطلااااا  ولااااا  عاااااادال اإلماااااام كا  املاااااا     يف قهاااااا أن األفضااااال فقيااااال: الباطناااااة، األمااااااا  ،كا

 الثالثاااااة، الفقااااا ة فااااا  تقااااادم ماااااا القاااااال ن وتعليااااال اإلماااااام لعماااااا  يسااااالمها أن األفضااااال وقيااااال: بنفساااااه،

 اإلماام مان طلا  وجااد علاى بناا  واألفضالية الاجاا  فا  هاا إنماا الفقا ت ن فا  ذك  ما ب ن واالختال 

 وعدمه.

اااة اإلماااام طلااا  إذا - 5 ااان الظااااه ة األمااااا  ،كا  األدلاااة لعماااام إلياااه؛ دفعهاااا يجااا  قيااال: فقاااد جاااائ ا وكا

 عمالاه، أو اإلماام مان فيهاا خاان مان علاى واإلثا  دافعيهاا ذماة تبا أ ووا ل  تقادم، ما على الفتنة ولد  

 فااااا  ويضاااااعها األماااا ن وكيلاااااه أو بنفسااااه يخ جهاااااا ثاااا  عناااااه، إلخفائهاااااا يحتااااا  بااااال لااااه، يااااادفعها ال وقياااال:

 خال . ومنعها دفعها وجا  فف  الباطنة األماا  ،كاة طل  وإن الش عية، مصا فها

 مسااتحقيها، علااى تا،يعهااا ويجاا  لاه، ياادفعها أال ينبغاا  أنااه هللا:  حمااه تيمياة اباان اإلسااالم شااي  وذكا 

 لا  يطلمهاا لا  وإن ذمتاه، م هاا وو ئات أجزأتاه والباطناة الظااه ة األمااا  فا  مناه أخا ها علاى أك ه فإن

 الش عية. مصا فها ف  تف يقها املا     على يج  بل له، تدف 

 بيناااااه مااااا أ وابهااااا ماااان يتقباااال باااال ع هااااا، والتنقياااا  الباطنااااة األماااااا  تتباااا  لعمالااااه وال لإلمااااام لااااي  - 6

ااااة ماااا ه  وتؤخاااا   وقاااا ائن األمااااا ات دلاااات إذا إال أمااااااله  علااااى مؤتمنااااان  ألههاااا  بااااه، أقاااا وا مااااا علااااى الزكا

 حتااى واالستقصااا  بالبحاا  فيقااام األماااا ، ماان الزكااة فيااه تجاا  مااا وكتماااهه  خيااانته  علااى األحااا 

 بمقتضاه. وي خ  الااق  يع  

 ض ئ . على  لتجي   لحظ  مي منيقشة ثينيي:

 ،كاة جباية ف  العاد  العام األم  و   ح  بيان ف  تقدم ما على بنا 

ااااة أماااااا  عااان التنقياااا  لعمالااااه وال لاااه لااااي  أنااااه مااان فيااااه جااااا  وماااا والباطنااااة، الظاااااه ة األمااااا   الزكا

 تاألماا ا دلات إذا إال ذلا  علاى مؤتمناان  ألهها  باه؛ أقا وا ماا علاى ،كاههاا أ وابهاا مان ي خا  بل الباطنة،

اااة، فياااه تجااا  ماااا بعااا  وكتمااااهه  خياااانته  علاااى األحااااا  وقااا ائن  واالستقصاااا  بالبحااا  فيقاااام الزكا

 بمقتضاه. الزكاة وي خ  الااق  له يتب ن حتى ع ها

 /10 /23 وتاا ي  (95 /7296)  قا  الااطني واالقتصااد املالياة و،يا  معاا   كتاا  فا  جاا  ماا علاى وونا 

 أنااااه ..، ، وتااااا ي  ..، ،  قاااا  أيضااااا إليااااه وكتابااااه الااااا، ا ، مجلاااا   ئاسااااة دياااااان  ئااااي  معااااا   إ ااااى هااااا 95

اااااة إخااااا ا  عااااادم التجاااااا  بعااااا  علاااااى لااااااح   تقااااادم ال أههاااااا والشااااا كات املؤسساااااات بعااااا  وعلاااااى الزكا

ااااة مقاااادا  تحديااااد فاااا  إليهااااا ياااا كن نظاميااااة حسااااابات  الجهااااة فاضااااط ت بالضاااابط عليهااااا الااجبااااة الزكا

 تلا  مساتا دات حجا  حص  ط ي  عن للزكاة الخاضعة األماا  لتحديد ط يقة اتبا  إ ى املختصة

 وتزياال الجمياا  علااى تطباا  واحاادة قاعاادة إيجاااد إ ااى قصاادا باا ل  واالست شاااد والشاا كات املؤسسااات

 مختلفة. بط ق  التجا  معاملة أسبا 

 األماااا  ،كاااة جبايااة األحاااا  هاا ه مثاال فاا  األماا  و اا  واجاا  ماان إن يقااا : أن يمكاان تقاادم مااا علااى بنااا 

ااة فيهااا تجاا  التااي األماااا  تقاادي  إ ااى وأق بهااا الطاا ق  أقااام واختيااا  الباطنااة  باا ن للعااد  تحقيقااا الزكا

 للزكاة. واملستحق ن األماا  أ وا 

 وتاا   املختصااان  بااه أشااا  مااا التقاادي  طاا ق  ماان فاختااا  مقتضاايه لاجاااد األماا  و اا  ذلاا  فعاال وقااد

 يقصاده  ومان والج ا ان األقاا   مان املساتحق ن علاى ليا،عااه التجاا  إ ى الزكاة من وج  ما بع 
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 با ل  بياناا فل  فا  العما  من تعسفا التجا  من وجد ومن ش عا، وتص فاته حقه من وه ا ل ل ،

 شكاته. ل  يل األم  و   إ ى

  لووووو ي   لسوووووع دي   غ ووووور  مووووو   جتميعيوووووة تأمينوووووي  تحصوووووي  علوووووى  لتجوووووي   بعووووو  ماحظوووووي  ثيلثوووووي:

  نمه،ة. في يعمه   

 أما : أ بعة ف  ينحص  ذل  ف  املالحظات من التجا  ذك ه ما إن

 ت خ ه. مما أك   الجباية على الدولة تنفقه ما أن : ألول 

 وهااا اجتماعياة ت ميناات والشا كات املؤسساات علاى %8 و املارا  علاى %5 مبلا  يؤخا  أناه : لثوييي

 كث  .

 تخضاا  أال معهاا  والشاا كات املؤسسااات تعاقااد عنااد يشاات طان  السااعادي ن غ اا  العمااا  أن : لثيلوو 

ااااة السااااتقطا  م تباااااهه   الشاااا   هاااا ا والشاااا كات املؤسسااااات فتقباااال اجتماعيااااة ت مينااااات أو م هااااا ،كا

 ويضاااع  الصاااناي ، اإلنتاااا  يعااااق  مماااا وهااا ا عااا ه ، االساااتقطاعات هااا ه وتتحمااال إلااايه ، لحاجتهاااا

 املستا دة. السل  منافسة على القد ة

 اململكااااة يغااااد  ألناااه شاااايئا  لاااه تعمااال وال السااااعاد  لغ ااا  مسااائالية تتحماااال ال الحكاماااة أن : لي بوووع

 البلد. ف  بلبلة أحدثت وه ه دفعه، ما است جا  يستطي  فال سنت ن أو سنة خال 

 يل : ما كتبت ل ل  اللجنة د اسة وبعد

اااااة جباياااااة علاااااى الدولاااااة تنفقاااااه ماااااا بااااا ن املقا ناااااة إن :أول  عملياااااة أك ااااا  أيهماااااا ومع فاااااة ت خااااا ه وماااااا الزكا

 ذلااا  فااا  ينظااا  الااا   فهاااا العاااام األمااا  و ااا  إ اااى هااا ا مثااال فااا  والنظااا  اقتصااااد  بااا م  تتعلااا  حساااابية

ااااة؛ جباياااة فاااا  االساااتم ا  ماااان مصااالحة ياااا اه ماااا ذلاااا  علاااى وي تاااا  املختصاااة، ب جهزتااااه أو بنفساااه  الزكا

 ما  األمااا  أ واا  إ اى مساتحقيها علاى وتا،يعهاا إخ اجهاا ت   أو عليها ومحافظة الشع  ة له ه إقامة

 ال قابة.

 املؤسسات ومن املار  من يستقط  ما ك  ة ف  النظ  إن :ثينيي

 وقاااد هااا ا، مثااال فااا  النظااا  إليهاااا يساااند التاااي املختصاااة واألجهااازة األمااا  و ااا  حااا  مااان وقلتاااه والشااا كات

 يتعلااااا  ماااااا تعاااااديل بعااااادم بالتاصاااااية وانتهااااات املاضاااااا  هااااا ا ببحااااا  و،ا ياااااة لجناااااة قامااااات فقاااااد فعااااال،

 هاااااا ه علااااااى السااااااامية املاافقااااااة وصااااااد ت االجتماعيااااااة الت مينااااااات لنظااااااام األجاناااااا  العمااااااا  بخضااااااا 

 إ ااى ي جاا  فإنااه تح يمااه أو يسااتقط  مااا حاال فاا  النظاا  أمااا ،93 /8 /4 وتااا ي  18693 باا ق  التاصااية

 الهيئة. مجل 

 نما يخصاها ماا سااا  -عمالهاا أجال مان الش كة أو املؤسسة من يستقط  ما ت ث   ف  النظ  إن :ثيلثي

 سال ال منافساة علاى القد ة وإضعافه إياه، وتعايقه اإلنتا  على -األجنبي العامل يخ  وما النسبة

 ذل . ف  املتخصص ن إ ى األم  و   فيها ي ج  التي االقتصادية الفنية األما   من املستا دة

ااان إذا :  بعوووي  لالساااتقطا  م تبااااهه  تخضااا  أال معهااا  التعاقاااد عناااد اشااات طاا قاااد األجانااا  العماااا  كا

 الافااا  تا  وإذا الشاا كات، أو املؤسساات أ واا  ماان علايه  اشات   ماان باه الافاا  ويلاازم شا طه  فلها 

 لغ اا  مساائالية تتحماال ال الحكامااة إن يقااا : أن يصاا  وال بلبلااة، ماا ه  تاجااد فااال الشاا  ، بهاا ا لهاا 
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 نفسااها عان والشا كات املؤسساات مان دفاا  ذلا  وإنمااا دفعاه. مماا شايئا يسات ج  ال ألناه الساعاد ؛

 وصحبه. وآله محمد نبينا على وسل  هللا وصلى املاف ، وهللا منه. ال م ها وشكاية عاملها عن ال

 و إلفتيء  لعهمية لهبح ث  ل  ئمة  للجنة

  ليئيس    للجنة  ئيس نيئب   عض    عض 

 بيز  ب   لعزيز  عب    عفيفي  ليز ق عب    غ يي  ب  هللا عب    قع د ب  هللا عب 
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فِي الزكاة مصارف آية يف تعاىل اهلل بقول املراد خبصوص .3
َ
بِيلِ  }و

َ
 س

هِ{
َّ
 الل

 وبعد: وصحبه وآله محمد، بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده، هلل الحمد

 / 8 / 5 ياااام بااا ن الطاااائ  بمديناااة املعقاااادة الخامساااة دو ههاااا فااا  العلماااا  كباااا  هيئاااة اطاااال  جااا    قااد

 بحا  مان واإلفتاا  العلمياة للبحاا  الدائماة اللجنة أعدته ما على ها 1394 / 8 / 22 ويام ها 1394

ااة مصااا   آيااة فاا  تعااا ى هللا بقااا   املاا اد فاا   املاا اد هاال (60 اآليااة التاوااة سااا ة) {ّللَاِ  َسووِييِ   َوِفووي} الزكا

 الخ    وجاه من وجه كل ف  عام أم له ، يلزم وما هللا سبيل ف  الغزاة ب ل 

 ومناقشاة -الصادد ها ا فا  العلا  أهال أقااا  مان تضامنه ماا علاى واالطاال  املعاد البحا  د اسة وبعد

 آلياة،با املا اد فا  تاسا  مان وأدلاة لها ، يلازم وماا الغزاة ب هه  اآلية: ف  هللا بسبيل امل اد فس  من أدلة

 الاااادعاة وواااا  وتعلمااااه العلاااا  وتعلااااي  والقناااااط  املساااااجد بنااااا  فيااااه ف دخاااال الغاااازاة فاااا  يحصاااا ها ولاااا 

 ماان العلمااا  جمهااا   بقااا   األخاا  املجلاا  أعضااا  أك  يااة  أ  -الباا  أعمااا  ماان ذلاا  وغ اا  وامل شاادين

 (60 اآليااااة التاوااااة سااااا ة) {ّللَاِ  َسووووِييِ   َوِفووووي} تعااااا ى: بقالااااه املاااا اد أن ماااان وفقهااااا  ومحاااادث ن مفساااا ين

اااااة صااااا فت ياجااااادوا لااااا  وإذا اساااااتعداد، مااااان لهااااا  يلااااازم وماااااا بغااااازوه ، املتطاعاااااان  الغااااازاة  كلهاااااا الزكا

 مااان مساااتح  لهاااا ياجاااد لااا  إذا إال العاماااة امل افااا  مااان شااا ي  فااا  صااا فها يجاااا،  وال األخااا  ، لألصااانا 

 الك يمة. اآلية ف  عليه  املنصا  األصنا  ووقية واملساك ن الفق ا 

 وسل . وصحبه وآله محمد، على هللا وصلى التافي ، وواهلل

  لعهميء كبي   هيئة

  لخيمسة  ل و ة  ئيس ..    

 بيز  ب   لعزيز  عب    نظي وجهة ول  مخيلف خييط هللا عب    حمي  ب  محم  ب  هللا عب 

   نظي وجهة ول  مخيلف    لحيكي  محم 

 نظي وجهة ول  مخيلف صيلح ب   لعزيز  عب    نظي وجهة ول  مخيلف حس   ملجي  عب  .  

 ..    نظي وجهة ول  مخيلف غص    ب  صيلح

 عبي  ب  سهيمي     لشيخ آل محم  ب  إبي هي  .  

 خن   ب    ش    غ يي  ب  هللا عب    جب ر ب  محم 

 نظي وجهة ول  مخيلف منيع ب  هللا عب    لحي    ب  صيلح .  
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 يف الزكاة جلباية التنفيذية الالئحة على شرعية ملحوظات خبصوص .4
 السعودية

 وبعد: وصحبه آله وعلى محمد، بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده، هلل الحمد

 هااا 1398 /10 /14 يااام باا ن مااا الفتاا ة فاا  الطااائ  مدينااة فاا  املنعقااد العلمااا  كبااا  هيئااة مجلاا  فااإن

اااة لجباياااة التنفي ياااة الالئحاااة فااا  النظااا  أعااااد قاااد هاااا. 1398 / 10 /25 ياااام ههاياااة حتاااى  أعاااد وماااا الزكا

 العلماااا ، كبااا  هيئااة فاا  واإلفتااا  العلميااة للبحااا  الدائماااة اللجنااة قباال ماان علمااي بحاا  ماان بشاا هها

 الاااادعاة واإلفتااااا  العلميااااة للبحااااا  العامااااة ال ئاسااااة إ ااااى السااااام  املقااااام ماااان و د مااااا علااااى بنااااا  وذلاااا 

 ها. 1397 /1 /4 ف  293 /ش /3 ب ق  واإل شاد

 وجاا  علاى تاد  شا عية أدلاة وجااد ولعادم وأدلاته  العلا  أهال أقااا  فا  والنظا  الا أ  تداو   وبعد

 أهااال كاااالم إن بااال ذلااا ، علاااى ومحاسااابته  الباطناااة أماااااله  بزكااااات النااااس بمطالباااة األمااا  و ااا  قياااام

اااة إن يقاااا : العلماااا  فااا ك   ذلااا ، خاااال  علاااى ياااد  العلااا   وعااا و  النقااااد وهااا  الباطناااة األمااااا  ،كا

 يتهماااان  وال يحاساابان  فااال ذلاا  فااا  مصاادقان  وهاا  األماااا  ألصاااحا  إخ اجهااا أماا  ماكااا   التجااا ة

 األماااا  و اااا  طلمهااااا إذا ولكاااان ساااابحانه، هللا وواااا ن بياااا ه  أماااا  ذلاااا  باااال م هااااا، شاااا ي  بإخفااااا  قاااااماا باااا هه 

 م ها. ذمته  ب ئت له فدفعاها

 يل : ما باألك  ية ي    العلما  كبا  هيئة مجل  فإن تقدم ملا

 مطااااالبته  أو أمااااااله  علااااى الناااااس محاساااابة أماااا  تاااا   ماااان العلاااا  أهاااال عليااااه ناااا  بمااااا االكتفااااا  - 1

ااة ماان دفعاااه مااا ماا ه  يؤخاا  باال تجااا ة، وعاا و  نقاااد ماان يملكانااه عمااا ببيانااات  د   ملااا اتباعااا الزكا

ااان وماااا ذلااا  فااا  األماااة سااال  علياااه  وماااا هللا،  حماااه العزياااز عباااد امللااا  جاللاااة عهاااد فااا  العمااال علياااه كا

 نش هها. من  السعادية الدولة عمل من سبقه

 مان منادو  فيهاا لجناة إ اى ياكال وأن والثماا  الحبا  ،كاة جباية ف  عليه ها ما على العمل إبقا  - 2

 فاااا  العماااال ويبقاااا  مسااااتحقيها علااااى وصاااا فها جبايتهااااا تتااااا ى باااااملع و  األماااا  وهيئااااة واإلمااااا ة املحكمااااة

 الزكاة. من ولا عمله  على مكاف ة ويعطان  عليه كان ما على املاشية ،كاة جباية

 يلازم ماا يجا    األما  و ا  فاإن م هاا شيئا يجحد أو الزكاة يدف  ال أنه األم  والة لد  تحق  من كل - 3

 عليه. ذل  ثبات بعد ا تك  ما جزا  الش ي  التعزي  وتعزي ه منه أخ ها نحا

 مناه وتصا   ،كااة مان الدولاة لصاندوق  ياا د ما فيه ياد  خا  صندوق  بإيجاد املجل  ياص ي - 4

 بلد. كل ف  واألمانة الثقة أهل من لجنة بااسطة مستحقيها على و ودها بعد

 وسااا  ة،ب يئاا ذمااته  فااإن القاا ا  هاا ا فاا  أوضاا  مااا انتهجاااا إذا -هللا وفقهاا - األماا  والة أن شاا  وال

 النباي عهاد مان الصاال  سالفنا اتباا  فا  والب كة الخ   ألن الطيبة؛ وعااقبه الحميد أث ه ل ل  يكان 

 وسل . وصحبه آله وعلى محمد على هللا وصلى التافي .. وواهلل ه ا. يامنا إ ى وسل  عليه هللا صلى

  لعهميء كبي   هيئة

  ل و ة  ئيس
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  لحيكي  علي ب  محم    بيز  ب   لعزيز  عب    حمي  ب  محم  ب  هللا عب    خييط هللا عب 

   مت قف غص    ب  صيلح   غيئب صيلح ب   لعزيز  عب    نظي وجهة لي منيع ب  هللا عب 

  لشيخ آل محم  ب  إبي هي 

 عبي  ب  سهيمي    جب ر ب  محم    خن   ب    ش 

 حس   ملجي  عب    عفيفي  ليز ق عب    غ يي  ب  هللا عب 

 لحي    ب  صيلح    لي بعة  لفقية ع   فيمي مت قف قع د ب  هللا عب 
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 األفغان للمهاجرين يرغب ممن الفطر زكاة قيمة استحصال خبصوص .5
 الباكستان من طعام بالقيمة يشرتى أن على باكستان يف املوجودين

 شرعا إلخراجها احملدد الوقت يف ويوزع

 وصااااحبه، الااااه وعلاااى محمااااد نبيناااا و ساااااله هللا عبااااد علاااى والسااااالم والصاااالة العااااامل ن،    هلل الحماااد

 وبعد:

 / 7 / 3 ماان ال يااا  مدينااة فاا  املنعقاادة والثالثاا ن الحاديااة دو تااه فاا  العلمااا  كبااا  هيئااة مجلاا  فااإن

 العاماة الهيئاة  ئاي  ال يا  منطقة أم   سما كتا  على اطل  قد ها، 1408 / 7 / 11 إ ى ها 1408

 ومشاااااافاعه هااااااا 1408 / 5 / 17 وتااااااا ي  خ / 4772  قاااااا . األفغااااااان للمجاهاااااادين التب عااااااات السااااااتقبا 

 قيمااة استحصااا  حااا   بال يااا  اإلسااالم  العااال   ابطااة مكتاا  ماادي  ماان لسااماه املاجااه الخطااا 

 طعااام بالقيمااة يشاات    أن علااى باكسااتان فاا  املاجااادين األفغااان للمهاااج ين ي غاا  مماان الفطاا  ،كاااة

 ال ابطااة مكتاا  ماادي  خطااا  تضاامن وقااد شاا عا، إلخ اجهااا املحاادد الاقاات فاا  ويااا،  الباكسااتان ماان

 فاا  التاساا  حااا   واالقت احااات هااا 1407 عااام  مضااان فاا  عملاات التااي التج وااة ونتااائ  لاا ل  املباا  ات

 ذل . ف  الش ي  بال أ  إفادته األم   سما طل  وقد القادم،  مضان قبل له واإلعداد املاضا 

 حيا  الفطا  ،كااة وتا،يا  مكاان فا  األ بعاة املا اه  مان العلا  أهال بع  كالم على املجل  اطب  ث 

 فاا  قدامااة اباان قااا  فيااه. عليااه وجباات الاا   البلااد فاا  تا،يعهااا املساال  علااى أن علااى هللا  حمهاا  نصاااا

اااة )ف ماااا املغناااي: ااان سااااا  فياااه علياااه وجبااات الااا   البلاااد فااا  يف قهاااا فإناااه الفطااا  ،كا  لااا  أو فياااه مالاااه كا

 املها  : فا  الشا  ا،   اإلماام وقاا  ". فياه سابمها الا   البلاد فا  فف قت الزكاة وجا  سب  ألنه يكن؛

ااااة عليااااه وجباااات وإن "  ألن البلااااد فاااا  األصاااانا  إ ااااى إخ اجهااااا وجاااا  فيااااه ومالااااه بلااااد فاااا  وهااااا الفطاااا  ،كا

ااة أ أياات قلاات: " مالاا : لإلمااام الكباا    املدونااة فاا  وقااا  ". الزكاااات سااائ  مصاا   مصاا فها  الفطاا  ،كا

 مااضاااعه ؛ فااا  الفطااا  ،كااااة قاااام كااال يفااا ق  أن أ    مالااا : قاااا  قاااا : يقبضاااها  مااان الااااا   يبعااا  هااال

 ال مالاا : وقااا  مادائ ه ، فاا  املادائن وأهاال ها ، حياا  العماااد وأهال قاا اه ، فا  هاا  حيا  القاا    أهال

 ممان إلياه القا    أقا   إ اى فيادفعها يساتاجمها أحاد معها  يكاان  أال إال املادائن إ اى القا    أهال يادف 

 عا ه . يخ جهاا وال مسااك ن فايه  كان إذا ق يته  ف  ق ية كل أهل الفط  ،كاة يقس  وإنما يستاجمها،

ااة إخاا ا  فيااه يسااتح  الاا   املاضااا  وهاااا األدا  مكااان وأمااا " الصاانا  : باادا   فاا  وقااا   الفطااا ، ،كا

ااااة يااااؤد  أنااااه الحساااان باااان محمااااد عاااان  و   نفسااااه عاااان الفطاااا  صاااادقة ويااااؤد  املااااا ، حياااا  املااااا  ،كا

 حيا  نفساه عان الفطا  صادقة ياؤد  وقا :  ج  ث  األو ، ياس  أب  قا   وها ها. حي  وعبيده

 اها. " ه  حي  عبيده وعن ها

ااة شاا عت التااي املقاصااد فاا  والت ماال تقاادم مااا علااى االطااال  وبعااد  إغنااا  م هااا وأن أجلهااا ماان الفطاا  ،كا

 ياام فا  والسا و  الف   ف  األغنيا  إخااهه  يشا كاا حتى حاجته  وسد البلد، ف  املاجادين الفق ا 

 صاااغ  ه  وفق ااا ه ، غنااايه  للمسااالم ن وسااا و  فااا   ياااام هللا جعلاااه الااا    مضاااان مااان الفطااا  عياااد
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 العظااي  اليااام هاا ا فاا  وساا و ه  فاا حه  فاا  األغنيااا  إخاانااه يشااا   أن للفق اا  يمكاان وال وكب اا ه ،

 أن إ اى ونظا ا املباا  . الياام ها ا فا  نفقته تلزمه من وحاجة حاجته ويسد يغنيه ما لديه كان إذا إال

 نفا  فا  الفقا ا  وجااد ما  بعيادة أخا    باالد إ اى فياه وجبات الا   البلاد مان الفط  ،كاة بنقل اإلذن

 ش عا. بها مقصاد ها ما عن بها خ و  منه ق ي  ها ما أو فيه، وجبت ال   البلد

 الفق ااا  وفيهاااا الغناااي فيهاااا هللا باااالد مااان غ  هاااا شااا ن شااا هها الخ ااا ات مااان باااه هللا حباهاااا ماااا مااا  واململكاااة

 العبااااد، مصااال  وتسااي   األ   لعمااا ة ساابحانه هللا قااد ها التاااي العظيمااة الحكاا  ماان حكمااة وهاا ه

ُهووو   } سااابحانه: قاااا  وكماااا
َ
  أ

َ
ِسوووُم  

 
  َيق

َ
َمووو  وووَ   َ ح  ِ

وووُ   َ ب  ح 
َ
ي ن

َ
ن َسوووم 

َ
وووَنُه    ق ووو َبي 

َ
َحَيووو ِفوووي َتُه   َمِعيش

 
َيي يةِ  ل

 
ن   لووو ي

ووووووي
َ
ن ع 

َ
ووووووُه    َوَ ف

َ
ض   َبع 

َ
ق وووووو  

َ
وووووو    ف   َدَ َجووووووي    َبع 

َ
ِخوووووو 

َ
ُضووووووُه    ِلَيت ووووووي َبع  ض  ِيي   َبع 

 
  يُسووووووخ

ُ
َموووووو  وووووو َوَ ح  ِ

وووووور   َ  َ ب    
َ
 ِمَمووووووي خ

 
َ
َمُع    (32 اآلية الزخ   سا ة) {َيج 

 يل : ما يق    املجل  فإن ل ا

  اىإ عا ه  تنقل ال وأن فق ائه، ف  بلد كل ف  الفط  ،كاة تا،ي  املش و  أن باإلجما  املجل  ي    :أول

ااة أجلهااا ماان ف ضاات التااي املقاصااد ماان عظااي  ملقصااد تحقيقااا غ اا ه   الفقاا ا  إغنااا  وهااا الفطاا  ،كا

 يدعياااه وماااا الياااام. ذلااا  فااا  الااا ،ق لكسااا  والسااا   الطلااا  عااان العياااد ياااام فااا  البلاااد فااا  املاجاااادين

 ولكان بلاد، كال فا  ماجاادون  ها  بال صاحي ؛ غ ا  إليه  تدف  ال ين الفق ا  وجاد عدم من البع 

 وجاده . أمكنة عن والتح    ع ه  البح  ف  الجهد ب   عدم عن نات  مع فته  عدم

  ساا   ف ضاها كماا طعاماا تخا   وأن الفطا  ،كااة فا  القيمة إخ ا  عدم باإلجما  املجل  ي    :ثينيي

 وساال ، عليااه هللا صاالى هللا  سااا   عاان الصااحيحة األحادياا  باا ل  وثباات وساال ، عليااه هللا صاالى هللا

ااة ألن ذلاا ؛ علااى العماال وجاا     منااه تخاا   مااا وساال  عليااه هللا صاالى النبااي باا ن وقااد عبااادة الفطاا  ،كا

 خلفائاااااه وعهاااااد وسااااال  علياااااه هللا صااااالى النباااااي عهاااااد فااااا  واملسااااااك ن الفقااااا ا  أن والشااااا  الطعاااااام وهاااااا

اان ال اشاادين  التااي السااناات وك اا ة لك اا هه  األكاال؛ سااا   أخاا    ولاااا،م كساااة إ ااى يحتااا  ماان ماا ه  كا

 ناا  اخاتال  اعتبا  أناه وسال  عليه هللا صلى النبي عن يع   ل  ذل  وم  الفط ، ،كاة فيها أخ جت

 عان أيضاا ذلا  يعا   ولا  ذلا ، غ   أو كسا  أو طعام من حاجته يناس  ما لكل فف   الحاجة،

ااان بااال عااا ه ؛ هللا  ضااا ي ال اشااادين خلفائاااه اااة إخااا ا  الجميااا  عااان املعااا و  كا  الطعاااام مااان الفطااا  ،كا

 ذل . ف  ووخلفائه وسل  عليه هللا صلى بالنبي الت س ي لألمة وخ  

 حساابما الطعااام ماان إليااه ياادف  فيمااا يتصاا   أن إمكانااه فاا  الطعااام غ اا  شاا ي  يلزمااه الاا   والفق اا 

 وصحبه. آله وعلى محمد نبينا و ساله عبده على وسل  هللا وصلى ومصلحته. حاجته تقتضيه

  لعهميء كبي   هيئة

  ل و ة  ئيس

 بيز  ب   لعزيز  عب 

 صيلح ب   لعزيز  عب     لصحية لظيوف   عت    - خييط هللا عب 

 عبي  ب  سهيمي    عفيفي  ليز ق عب 

  لشيخ آل محم  ب  إبي هي    جب ر ب  محم 

 نيض  متغيب
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 حس  ب   ملجي  عب    غص    ب  صيلح

 منيع ب  هللا عب    خن   ب    ش 

 غ يي  ب  هللا عب     للحي    صيلح

  ليسيم هللا عب     لعتمي جعفي  ب  حس 

  لف ز   صيلح    لعثيم   صيلح ب  محم 

    لشيخ آل محم   ب   لعزيز  عب 
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 النقدي الورق زكاة خبصوص .6

 وبعد: وصحبه، آله وعلى محمد، بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده، هلل الحمد

 لهيئااة العااام واألماا ن واإل شاااد، والاادعاة واإلفتااا  العلميااة البحااا  إدا ات  ئااي  تاصااية علااى فبنااا 

 املااااادة إ ااااى اسااااتنادا ؛ العلمااااا  كبااااا  هيئااااة قباااال ماااان النقااااد  الااااا ق ماضااااا  بد اسااااة - العلمااااا  كبااااا 

 ياات  الهيئااة مجلاا  فاا  بحثااه يجاا    مااا أن علااى تاان  التااي الهيئااة فاا  العماال ساا   الئحااة ماان السااابعة

 العلمياااة البحاااا  إدا ات  ئاااي  مااان أو أمي هاااا، مااان أو الهيئاااة، مااان بتاصاااية أو األمااا ، و ااا  مااان بطلاا 

 املاضااا  إد ا  جاا    فقاد - الهيئااة عاان املتف عاة الدائمااة اللجنااة مان أو واإل شاااد، والاادعاة واإلفتاا 

 هاااا، 1393 / 4 / 17 و هاااا 1393 / 4 / 1 بااا ن فيماااا املنعقااادة الثالثاااة لااادو هها الهيئاااة أعماااا  جااادو   فااا 

 الدائماااة اللجناااة مااان عناااه املقااادم البحااا  علاااى االطاااال  بعاااد املاضاااا  د اساااة جااا    الااادو ة تلااا  وفااا 

 واإلفتا . العلمية للبحا 

 تقااا    العلماااا  كباااا  هيئاااة فاااإن كلاااه لااا ل  ؛ النقدياااة األو اق فااا  باضاااا  متحققاااة الثمنياااة إن وحيااا 

 ماان وغ  هااا والفضااة الاا ه  فاا  النقديااة كقيااام ب اتااه قائمااا نقاادا يعتباا  النقااد  الااا ق أن ب ك  يتهااا:

 جاان ، السااعاد  النقااد  الااا ق أن بمعنااى: اإلصاادا ، جهااات بتعاادد تتعاادد أجناااس وأنااه األثمااان،

 علااى يت تاا  وأنااه ب اتااه، مسااتقل جاان  و قيااة عملااة كاال وهكاا ا جاان ، األم يكاا  النقااد  الااا ق وأن

 اآلتية: الش عية األحكام ذل 

 .، أوال:

 ماا  النصااا  تكماال كاناات أو فضااة أو ذهاا  ماان النصاااب ن أدناا  قيمتهااا بلغاات إذا ،كاههااا وجااا  ثانيااا:

 وجابها. ألهل مملاكة كانت إذا للتجا ة املعدة والع و  األثمان من غ  ها

 وسل . وصحبه وآله محمد، نبينا على هللا وصلى التافي ، وواهلل أعل ، وهللا

  لعهميء كبي   هيئة

  لثيلثة  ل و ة  ئيس

 )مت قف(  لشنقيطي  ألم   محم 

 هللا(. شيء إ  بييني بهي أق م  لنق ية  ألو  ق في أخي   نظي  وجهة )لي عفيفي  ليز ق عب 

   )مت قف( حمي  ب  هللا عب 

 بيز ب   لعزيز  عب    صيلح ب   لعزيز  عب    حس   ملجي  عب  - خييط هللا عب 

  لحيكي  محم    عبي  ب  سهيمي     لشيخ آل محم  ب  إبي هي 

   )مت قف( غ يي  ب  هللا عب 

 غص    ب  صيلح   خن   ب    ش 

   )مت قف( لحي    ب  صيلح

 جب ر ب  محم    منيع ب  هللا عب 
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 النقدية األوراق زكاة وجوب خبصوص .7

 مجلا  فاإن بعاد: أما محمد. ونبينا سيدنا بعده، نبي ال من على والسالم والصالة وحده، هلل الحمد

 وأحكامهااا الا قيااة، العملااة ماضااا  فاا  إليااه املقاادم البحاا  علااى اطلاا  قااد اإلسااالم  الفقهااي املجماا 

 يل : ما ق    أعضائه ب ن واملداولة املناقشة وبعد الش عية، الناحية من

 .... 

وووي
 
اااة وجاااا  :ثيلث  كانااات أو فضاااة، أو ذهااا  مااان النصااااب ن أدنااا  قيمتهاااا بلغااات إذا النقدياااة، األو اق ،كا

 للتجا ة. املعدة والع و  األثمان من غ  ها م  النصا  تكمل

.... 
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 ويدعم عليها، يعني وما تعاىل، اهلل إىل الدعوة دخول خبصوص .8
ِفي معىن يف أعماهلا،

َ
بِيلِ  )و

َ
 اهللِ( س

 فااإن وبعاد: أجمعاا ن. وصاحبه آلاه وعلااى محماد، نبينااا علاى والساالم والصااالة العاامل ن،    هلل الحماد

 اآلخاا   وياا  27 با ن فيمااا املك مااة بمكاة املنعقاادة الثامنااة دو تاه فاا  اإلسااالم ، الفقهاي املجماا  مجلا 

 الشاااي  املجلااا   ئاااي  ساااماحة إ اااى املاجاااه الخطاااا  علاااى بناااا  هاااا.1405 األو اااى جمااااد  8 و هاااا1405

 يانيااااااا 27 وتاااااا ي  63/83سياساااااية/4  قااااا  بجااااادة، الباكساااااتان ساااااافا ة مااااان ،باااااا، ابااااان العزياااااز عباااااد

 قبال مان واملحاا  باكساتان(، فا  والعشا  الزكااة وتقسي  )جم  بعناان: استفتا  ومشفاعة م1983

 وبعاد هاا.1403 القعادة ذ  16 وتاا ي  1062/2  قا  بخطاباه الفقهاي، املجما  مجلا  إ اى ساماحته،

 الثمانياة، الزكااة مصاا   أحاد هال اإلفاادة، فياه يطلا  الا   االساتفتا  ت جماة على املجل ، اطال 

 أن أم هللا، ساااابيل فاااا  الغاااازاة علااااى معنااااه يقصاااا  هللِا(. َسااااِبيِل  )َوِفاااا  :وهاااا الك يمااااة، اآليااااة فاااا  املااا كا ة

 والا وط، املسااجد، بناا  مان العاماة، واملصاال  امل افا ، مان الب ، وجاه من وجه لكل عام هللا سبيل

 فياه، الا أ  وتاداو   ومناقشته، املاضا ، د اسة وبعد .إلخ.، الدعاة وو  العل ، وتعلي  والقناط ،

 قال ن: املس لة ف  للعلما  أن ره 

 مهاا  ج  أ  وها ا هللا، سابيل فا  الغازاة علاى الك يماة اآلياة فا  هللِا(. َسِبيِل  )َوِف  معنى: قص  أحدهما:

ااة، مااان هللِا( َساااِبيِل  َوِفاا  ) نصاااي  قصاا  ي يااادون  القاااا   هاا ا وأصاااحا  العلمااا .  املجاهااادين علاااى الزكا

 تعا ى. هللا سبيل ف  الغزاة

 بنااااا  ماااان للمساااالم ن: العامااااة وامل افاااا  الخ اااا ، طاااا ق  لكاااال عااااام شااااامل، هللا ساااابيل أن الثااااان : القااااا  

 الح ويااة، املااؤن  وإعااداد الجسااا ، وونااا  الطاا ق، وفاات  والاا وط، املاادا س، وونااا  وصاايانتها، املساااجد

 ماان قلااة قاا   وهاا ا املساالم ن، وينفا  الاادين، ينفا  ممااا العامااة، امل افا  ماان ذلاا  وغ ا  الاادعاة، ووا 

 املت خ ين. من كث   واختا ه ا تضاه وقد املتقدم ن،

 يل : ما باألك  ية املجل  ق    الف يق ن، أدلة ومناقشة ال أ ، تداو   وبعد

ا -1 اااا لاااه وأن املسااالم ن، علماااا  مااان طائفاااة باااه قاااا  قاااد الثاااان  القاااا   أن إ اااى نظااا  
ًّ
 فااا  النظااا ، مااان حظ

وووِ يَ  ) تعاااا ى قالاااه مثااال الك يماااة اآلياااات بعااا 
َ
   ل

َ
ووو  

ُ
ِفق

 
ُه    ُين

َ
وووَ  ل م 

َ
وووَ   ّللَاِ  َسوووِييِ   ِفوووي أ

ُ
ِبُعووو ل  ث

 
 ُيت

َ
 َموووي   

  
ُ
ق
َ
ف
 
ن
َ
ي أ

 
  َول  َمن

 
ذ
َ
  أن :داود أبا  سانن فا  جاا  ماا مثال الش يفة، األحادي  ومن [.262(]البق ة:أ

 
  جاال

ِبيهووي :وساال  عليااه هللا صاالى النبااي لهااا فقاا  ال اا ، ام أتااه فاا  ادت هللا، ساابيل فاا  ناقااة جعال
َ
ك  فوو َ   "   

 ".هللاِ  َسِييِ   في  لَحَج 

ا -2   ى،تعااا هللا كلماة إعاال  وأن تعااا ى، هللا كلماة إعاال  هااا بالساال ، الجهااد ماان القصاد أن إ اى ونظا  

ااااا -يكااااان  بالقتااااا  يكااااان  كمااااا  عمهاااا ،ود الاااادعاة، بإعااااداد دينااااه: ونشاااا  تعااااا ى، هللا إ ااااى بالاااادعاة -أيض 

ا، األما ين كاال فيكاان  مهماته ، أدا  علاى ومسااعدهه   وصاا حه والنساا   أحماد اإلماام  و  ملاا جهااد 

  نشوووووويك   جيِهوووووو و " قااااااا : وساااااال  عليااااااه هللا صاااااالى النبااااااي أن عنااااااه، هللا  ضاااااا ي أناااااا ، عاااااان الحاااااااك ،

ِس،  بأم  ِل، 
ُ
 ".وألسنِت،  وأنف



 

21 
 

ا -3  وسااائ  والنصاا   ، واليهاااد املالحاادة ماان والعقااد ، الفكاا    بااالغزو  محااا   اإلسااالم أن إ ااى ونظاا  

 أن املسااااالم ن، علاااااى يتعااااا ن فإناااااه واملعناااااا   املااااااد  الااااادع  يااااادعمه  مااااان لهاااااؤال  وأن الااااادين، أعااااادا 

 منه. أنك  ها ووما اإلسالم، به يغزون ال   السال  بمثل يقابلاه 

ا -4  فاااا  ماليااااة بناااااد ولهااااا بهااااا، خاصااااة و،ا ات لهااااا أصااااب  اإلسااااالمية، الاااابالد فاااا  الحاااا و  أن إ ااااى ونظاااا  

 وال مساااعدة الاادو   غالاا  م  انيااات فاا  لااه ياجااد ال فإنااه بالاادعاة، الجهاااد بخااال  دولااة، كاال م  انيااة

 عليهاا، يعا ن اوما تعاا ى، هللا إ ى الدعاة دخا   -املطلقة باألك  ية -يق    املجل  فإن كله ل ل  عان.

 الك يمة. اآلية ف  (،هللاِ  َسِييِ   َوِفي) معنى ف  أعمالها، ويدع 

 أجمع ن. وصحبه آله وعلى محمد نبينا على هللا وصلى ه ا

  لقي    تضمن  مي على م  ف   لف ز  )غ ر  هللا عب  ب  ف ز   ب  صيلح  نتحفظ  :  ألعضيء

 معن  قصي  أ    ) ل   سيي  ب  هللا عب  ب  محم   لجمه  (  ق ل  على  لقتصي   وج ب ويي  

 )م  ف   لص  ف محم د محم  فقط(  هللا سيي  في  ملجيه ي   لغز ة على هللا سيي  في

  شي  محم  هللا(  سيي  في د م  مي  لخ ر  أب  ب لك  و لشم ل   لت سع أ    ل،نني لهقي   

 قيل كمي للجهيد  نتط ع    لغز ة على هللا سيي  في سه  قصي  ويجب م  ف  قبييي)غ ر 

   لغز ة(. على قصي  )يي   زي  ب،ي  أب   د.  لجمه  ( 
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 من واالجتماعية التعليمية املؤسسات الزكاة دفع جواز خبصوص .9
 من اليوم تعترب الكفر، بالد يف كانت إذا وحنوها، واملتشفيات املدارس

 اهلل سبيل يف اجلهاد وأدوات الدعوة، لوازم

 مجلا  فاإن بعاد: أما .محمد ونبينا سيدنا بعده، نبي ال من على والسالم والصالة وحده، هلل الحمد

 املك مااة مكااة فاا  اإلسااالم  العااال   ابطااة بمبنااى املنعقاادة التاسااعة دو تااه فاا  اإلسااالم  الفقهااي املجماا 

 تاصاااية فااا  نظااا  قاااد هاااا1406 جااا 19 السااابت ياااام إ اااى هاااا1406 جااا 12 السااابت ياااام مااان الفتااا ة فااا 

 معاااا   مااان إلياااه واملحاااا  للمسااااجد، العاااامل  األعلاااى للمجلااا  التااااب  األو بااا ، الفقهاااي البحااا  مجمااا 

 املادا س لبناا  الزكاة ب ماا  االستفادة بإمكان واملتعل  املجل ،  ئي  نائ  العام، األم ن الدكتا  

 األو وية. البالد ف  واملستشفيات

 الادو ة فا  إلياه ذها  ماا ت كياد املجلا  قا    ومناقشااهه  األعضاا  كلماات إ اى واالستما  النظ  وبعد

 َسووِييِ   ِفووي)َو  :مصاا   فاا  أعمالهااا وياادع  عليهااا، يعاا ن ومااا تعااا ى، هللا إ ااى الاادعاة دخااا   ماان الثامنااة

 التاواااة[ سااا ة مااان 60]اآليااة تعااا ى هللا كتاااا  فاا  عليهاااا املنصااا  الثمانيااة املصاااا   أحااد وهااا (.هللاِ 

ا  بالاااادعاة الجهاااااد يشاااامل باااال بالسااااي ، القتااااا  علااااى يقتصاااا  ال اإلسااااالم فاااا  الجهاااااد أن علااااى اعتماااااد 

اا تعاا ى قاا  وقاد مشااقها. علاى والصاب  ال سالة، وتبلي   شا ن فا  وسال  علياه هللا صالى  سااله مخاطب 

ووا ) القاا آن:
َ
ِطووِع  ف

ُ
وويِفِييَ   ت

َ
ك
 
ُه     ل ِب وور   ِجَهوويد   ِبووِ   َوَجيِهوو  

َ
 الشاا ي : الحاادي  فاا  ا وجاا [.52(]الف قااان:ك

 وابااااان والنساااااا  ، داود، وأباااااا أحماااااد،  واه ".وألسووووونِت،  وأنفِسووووو،  بوووووأم  ِل،   نشووووويك   جيِهووووو و "

 آخاااااا ، وقاااااات أ  ماااااان أك اااااا  الحاضاااااا ، عصاااااا نا فاااااا  املعنااااااى هاااااا ا ويت كااااااد وصاااااا حه. والحاااااااك  حبااااااان،

 ال والثقافااة ووااالفك  الباطلااة، والفلساافات والنحاال امللاال ماان دا هاا  عقاا  فاا  فيااه ُيغااَزون فاملساالمان 

 يفااااااال وال العساااااااك ية. باملؤسساااااااات ال واالجتماعياااااااة، التعليمياااااااة، وواملؤسساااااااات واملااااااادف ، بالساااااااي 

 تعلااااي  ويقاااااوم هللا، إ ااااى بالاااادعاة الطاااااغات إ ااااى الاااادعاة تقاااااوم أن بااااد فااااال مثلااااه، حديااااد إال الحديااااد

 بكاااا  أبااااا قااااا  كمااااا باإلسااااالم. املشااااحان  بااااالفك  بااااالكف  املشااااحان  والفكاااا  الحاااا ، بتعلااااي  الباطاااال

ه " عناااااه: هللا  ضااااا ي- لخالاااااد الصااااادي    بووووو : ُيحيِ ب نووووو  موووووي بمثوووووِ   حووووويِ ب 
ُ
مُح و لووووو بيلَسووووويِف   لَسووووويف  يي

مِح  اااا عصااا نا فااا  وأسااااليمها الااادعاة وساااائل تناعااات وقاااد ..".بووويليي اااا، تناع 
 
 علاااى مقصاااا ة تعاااد فلااا  بالغ

اان وإن -يؤلاا  كتااا  أو تااا، ، نشاا ة أو تقااا ، كلمااة ااا كلااه هاا ا كا  ائلهاوساا أعظاا  ماان أصااب  باال -مهمًّ

ا ا: وأشدها أث    خط  

 مااا والقااي  األفكااا  ماان فيهااا وتغاا س ومياااله ، أذواقهاا  وتصاان  الناشاائة عقااا   تصااا  التااي املد سااة

 الخااااااادمات باسااااااا  فااااااايه  التااااااا ث   ويحااااااااو   امل ضااااااا ى، يساااااااتقبل الااااااا   املستشاااااااف  ذلااااااا  ومثااااااال ت ياااااااد،

 األمااة أبنااا  لغاازو  وغ اا ه ، التنصاا   دعاااة ماان اإلسااالم أعاادا  الاسااائل هاا ه اسااتغل وقااد اإلنسااانية.

 واملستشاافيات املاادا س، ف نشااؤوا عقياادهه ، عاان وإضااالله  شخصاايته ، ماان وساالخه  اإلسااالمية،
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 يتعااااا   ماااااا وأك ااااا  املاليااااا ن، مااااان واملئاااااات العشااااا ات عليهاااااا وأنفقااااااا الخبيااااا ، الغااااا   لهااااا ا وغ  هاااااا

 اإلسالم. ديا  خا   يكانان  حينما الخط  له ا خاصة وشبابه  املسلمان 

 إذا ونحاهاااا، واملتشااافيات املااادا س مااان واالجتماعياااة التعليمياااة املؤسساااات أن املجلااا  يقااا    ولهااا ا

 ياادع  ممااا وهاا  هللا، ساابيل فاا  الجهاااد وأدوات الاادعاة، لاااا،م ماان اليااام تعتباا  الكفاا ، بااالد فاا  كاناات

ته  املساااالم ن عقائااااد علااااى للمحافظااااة ال،مااااة هاااا  باااال أعمالهااااا علااااى ويعاااا ن الاااادعاة  فاااا  الدينيااااة، وُهاااااي 

 علااى والالدينياة. التنصاا  ية واملنشاآت املاادا س باه تقاام الاا   والفكا    العقائااد  التخ يا  مااجهاة

 لعمااااام والنفاااا  وال سااااالة الاااادعاة ألغاااا ا  ممحضااااة خالصااااة، إسااااالمية املؤسسااااات هاااا ه تكااااان  أن

ا تخ  تجا ية ألغ ا  وليست املسلم ن،  صاندوق  بت ساي  يتعلا  ماا أماا النااس. مان فئة أو أف اد 

ااة،  أمااا  فهااا أعاااله، ذك ناااه مااا وم هااا الشاا عية، مصااا فها فاا  وصاا فها بهااا، املكلفاا ن ماان لجمعهااا للزكا

ا، محمااااااد  الثقاااااات علياااااه يقاااااام أن بشااااا   للمسااااالم ن، مؤكااااادة مصاااااال  تحقيااااا  مااااان و ا ه ملاااااا شااااا ع 

 أعل . وهللا تا،يعها. الزكاة تحصيل ف  الش   ب حكام العا فان  امل مانان 

ا وساال  وصااحبه آلااه وعلااى محمااد ساايدنا علااى هللا وصاالى التافياا . و اا  وهللا ا. تسااليم   هلل والحمااد كث اا  

 العامل ن.   

 .بيز  ب   لعزيز  عب   ليئيس:

 نصيف. عمي  هللا عب   ليئيس: نيئب

 قبييي  شي  محم   م  ف ( )غ ر   لف ز   هللا عب  ب  ف ز   ب  صيلح  نتحفظ  :  ألعضيء

 في قي   أ  )سب  زي  ب،ي  أب   د.  لجهيد(  على هللا سيي  في سه  قصي  ويجب م  ف  )غ ر 

  لغز ة(. على قصي   لثيمنة  ل و ة م   لي بع  لقي   
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 لالجتار املعد والعقار العقد من العقار إجيار زكاة وجوب خبصوص .10
 احلول مضي بعد بقيمته

 وصااابحه آلااه وعلاااى محمااد ونبيناااا ساايدنا بعاااده، نبااي ال مااان علااى والساااالم والصااالة وحاااده، هلل الحمااد

 عشاا ة، الحاديااة دو تااه فاا  اإلسااالم ، العااال  ب ابطااة اإلسااالم ، الفقهااي املجماا  مجلاا  فااإن وساال .

 ياام إ اى م1989 فب اي  19 املااف  ها1409 ج 13 األحد يام من الفت ة ف  املك مة، بمكة املنعقدة

اااة ماضاااا  فااا  نظااا  قاااد م1989 فب ايااا  26 املاافااا  هاااا1409  جااا  20 األحاااد  وبعاااد العقاااا ، أجاااا   ،كا

 يل : ما باألك  ية ق    ال أ  وتداو   املناقشة،

 
 
ااة فيااه تجاا  فااال القنيااة، أماااا  ماان هااا للسااكنى، املعااد العقااا  :أوال ااا، الزكا

 
  فاا وال  قبتااه فاا  ال إطالق

 أج ته. قد 

اااا اااة فتجااا  التجاااا ة، عااا و  مااان هاااا للتجاااا ة، املعاااد العقاااا  :ثاني   عناااد قيمتاااه وتقاااد   قبتاااه، فااا  الزكا

 عليه. الحا   مض ي

ا
 
  قبته. دون  فقط، أج ته ف  الزكاة تج  لإليجا ، املعد العقا  :ثالث

ا ا : ابع   ،كااة إخا ا  فيج  اإلجا ة، عقد ح ن من للمؤج ، املست ج  ذمة ف  تج  األج ة أن إ ى نظ  

 قبضها. بعد اإلجا ة عقد ح ن من الحا ، انتها  عند األج ة،

اا  العشاا ،  با  هااا لإلجاا ة، كاان إن غلتااه، ،كااة وقااد  للتجاا ة، كاان إن العقااا ،  قباة ،كاااة قاد  :خامس 

ا
 
 بالنقدين. له إلحاق

ا وسل  وصحبه آله وعلى محمد، سيدنا على هللا وصلى ا، تسليم   العامل ن.    هلل والحمد كث   

 د.ي سف لألجية(   لقب  م   لح ل  وب ء زي ) أب   هللا عب  ب،ي  د.  نتحفظ  :  ألعضيء

  شتر ط ع م أ    ) سنة أب   فهمي أحم  د. وخيمسي(    بعي لهبن ي  مخيلفتي )مع  لقيضيو  

 عب  ب  سيل  محم  أحم (  ع   و ية وه    نعيد  على  لعقي   ألجية قييسي  لح ل  مض ي

   لقب (. م  عن    لح ل   ل دود)ب ء
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 مستحقيها من أحد لصاحل الزكاة أموال استثمار جواز عدم خبصوص .11

 بعد: أما وصحبه، آله وعلى محمد سيدنا بعده، نبي ال من على والسالم والصالة وحده، هلل الحمد

 املنعقادة عشا ة الخامساة دو تاه فا  اإلساالم ، العاال  ب ابطة اإلسالم ، الفقهي املجم  مجل  فإن

 ماضاا  فا  نظ  قد م31/10/1998 املااف  ها1419 ج 11السبت يام بدأت التي املك مة، بمكة

ااة. أماااا  اسااتثما  ااة إخاا ا  أحكااام فاا  والت ماال واملناقشااة، التااداو   وبعااد الزكا  قاا    ومصااا فها، الزكا

ااة إخاا ا  يجاا  يلاا : مااا املجلاا   وقاات املاجااادين ملسااتحقيها بتمليكهااا وذلاا  الفااا ، علااى األماااا  ،كا

َموي)  نه:شا عاز-فقاا  كتاباه، بن  تعيي ه  -سبحانه -هللا تا ى ال ين إخ اجها، وجا 
َ
  إن

ُ
ي 

َ
ق
َ
  لَصو 

ووَي ِء 
َ
ق
ُ
ف
 
َسوويِك ِ   ِله

َ  
ااة أماااا  اساااتثما  يجااا،  فااال لهااا ا [.60اآليااة ماان (]التاواااة:َو ن  مااان أحااد  لصاااال الزكا

ااالفق ا ، مساااتحقيها،  فا ياااة بااجااا  اإلخاااال  م هاااا متعاااددة: شااا عية محااااذي  مااان علياااه ينطاااا   ملاااا كا

 به . واملضا ة إخ اجها، وجا  وقت ملستحقيها تمليكها وتفايت إخ اجها،

ا وسل  وصحبه آله وعلى محمد، سيدنا على هللا وصلى ا. تسليم    العامل ن.    هلل والحمد كث   
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 زكاة ووجوب حول، كل يف املوسر على الدين زكاة وجوب خبصوص .12
 القبض حني من احلول مضي بعد املعسر على الدين

 مااااؤتم ه انعقاااااد دو ة فاااا  اإلسااااالم  املااااؤتم  منظمااااة عاااان املنبثاااا  اإلسااااالم  الفقااااه مجماااا  مجلاااا  إن

  .م1985 ( )ديسمب  األو   كانان 28 – 22/ ها1406 اآلخ   وي  16-10 من بجدة الثان 

اااة حاااا   املع وضاااة الد اساااات فااا  نظااا  أن بعاااد  تناولااات التاااي املستفيضاااة املناقشاااة وبعاااد الاااديان  ،كا

  :م ها وتب ن املختلفة جاانبه من املاضا 

 
 
  .الديان  ،كاة يفصل  ساله سنة أو تعا ى هللا كتا  من ن  ي د ل  أنه :أوال

 
 
 ط يقاااة فااا  نظااا  وجهاااات مااان علااايه  هللا  ضااااان والتاااابع ن الصاااحابة عااان أثااا  ماااا تعااادد قاااد أناااه :ثانياااا

  .الديان  ،كاة إخ ا 

 
 
  اختالفا ذل  على بنا    اإلسالمية امل اه  اختلفت قد أن :ثالثا

 
  .بينا

 
 
 صااااافة علياااااه يمكااااان الااااا   املاااااا  يعطااااا  هااااال قاعااااادة فااااا  االخاااااتال  علاااااى انبناااااى قاااااد الخاااااال  أن : ابعااااا

  .  الحاصل

  :يل  ما ق   

 
 
  املدين كان إذا سنة كل عن الدين    على الدين ،كاة تج  :أوال

 
  مليئا

 
  .باذال

ااااة تجاااا  : ثانيااااا اااان إذا القااااب  يااااام ماااان الحااااا   دو ان بعااااد الاااادين    علااااى الزكا   املاااادين كا
 
 أو معساااا ا

 
 
  .مماطال

 أعل  وهللا

  1/61 ج  2 ع –  ملجمع مجهة
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 بعد العشر ربع وهي الغلة يف املؤجر العقار زكاة وجوب خبصوص .13
 القبض يوم من احلول دوران

 16-10 ماان الثااان  مااؤتم ه انعقاااد دو ة فاا  اإلسااالم  املااؤتم  عاان املنبثاا  اإلسااالم  الفقااه مجلاا  إن

  م،1958 ( )ديسمب  األو   كانان  28-22ها/1406 اآلخ   وي 

  ،الز اعية غ   امل جا ة واأل اض ي العقا ات ،كاة ماضا  ف  د اسات من أعد ملا استم  أن بعد

  :م ها تب ن ،ومعقمة وافية مناقشة املاضا  ناقش أن وبعد

 
 
  .امل جا ة واأل اض ي العقا ات ف  الزكاة ياج  واض  ن  يؤث  ل  أنه :أوال

 
 
اااااة ياجاااا  كااااا ل  نااااا  يااااؤث  لااااا  أناااااه :ثانيااااا  غ ااااا  املااااا جا ة واأل اضاااا ي العقاااااا ات غلاااااة فاااا  الفا ياااااة الزكا

  .الز اعية

  :يل  ما ق   

 
 
  .امل جا ة واأل اض ي العقا ات أصا   ف  واجبة غ   الزكاة أن :أوال

 
 
 تااااف  اعتبااا  ماا  القااب  يااام ماان الحااا   دو ان بعااد العشاا   باا  وهاا  الغلااة فاا  تجاا  الزكاااة أن :ثانيااا

  1/61 ج  2 ع –  ملجمع مجهة أعل  وهللا .املاان  وانتفا  ،الزكاة ش و 
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 الفورية املاسة احلاجة تلبية بعد الزكاة أموال استثمار جواز خبصوص .14
 اخلسائر عن للبعد الكافية الضمانات وتوافر للمستحقني

 األ دنيااة اململكااة عاصاامة بعمااان الثالاا  مااؤتم ه دو ة فاا  املنعقااد اإلسااالم  الفقااه مجماا  مجلاا  إن

  .م1986 ( )أكتاو  األو   تش ين 16 – 11/ ها1407 صف  13-8 من الهاشمية

 فاا د  تملياا  بااال  ياا  ذات مشااا ي  فاا  الزكاااة تارياا  ماضااا  فاا  املقدمااة البحااا  علااى اطالعااه بعااد

  فيه، والخب ا  األعضا  آل ا  استماعه وبعد للمستح ،

  :يل  ما ق   

ااااااة أماااااااا  تارياااااا  املباااااادأ حياااااا  ماااااان يجااااااا،   أصااااااحا  بتملياااااا  تنتهااااااي اسااااااتثما ية مشااااااا ي  فاااااا  الزكا

ااااة، االسااااتحقاق ااااة جماااا  عاااان املسااااؤولة الشاااا عية للجهااااة تابعااااة تكااااان  أو للزكا  أن علااااى وتا،يعهااااا، الزكا

 عاااااان للبعااااااد الكافيااااااة الضاااااامانات وتااااااااف  للمسااااااتحق ن الفا يااااااة املاسااااااة الحاجااااااة تلبيااااااة بعااااااد يكااااااان 

  .الخسائ 

 أعل  وهللا

  309 ص/1 ج  3 ع –  ملجمع مجهة
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 الثمنية صفة فيها اعتبارية انقود الورقية النقود كون خبصوص .15
 الربا أحكام حيث من والفضة للذهب املقررة الشرعية األحكام وهلا كاملة

 والزكاة

 األ دنيااة اململكااة عاصاامة بعمااان الثالاا  مااؤتم ه دو ة فاا  املنعقااد اإلسااالم  الفقااه مجماا  مجلاا  إن

  .م1986 ( )أكتاو  األو   تش ين 16 – 11/ ها1407 صف  13-8 من الهاشمية

 قيماة وتغ ا  الا قياة النقااد أحكاام ماضاا  بخصاا  املجما  إ اى الاا دة البحا  على اطالعه بعد

  العملة،

  :يل  ما ق   

 
 
 األحكااام ولهااا كاملااة الثمنيااة صاافة فيهااا اعتبا يااة نقاااد أههااا :الا قيااة العمااالت أحكااام بخصااا  :أوال

  .أحكامهما وسائ  والسل  والزكاة ال وا أحكام حي  من والفضة لل ه  املق  ة الش عية

....  

 .أعل  وهللا

 1609 ص 3 ج  لخيمس و لع د 1650 ص/3 ج  3 ع –  ملجمع مجهة

 إال اإلسالمي التضامن لصندوق الزكاة دفع جواز عدم خبصوص .16
 بشروط

 الع وياااااااة اململكاااااااة فااااااا  بجااااااادة ال ابااااااا  ماااااااؤتم ه دو ة فااااااا  املنعقاااااااد اإلساااااااالم  الفقاااااااه مجمااااااا  مجلااااااا  إن  

  م،1988()فب اي  شبا  11-6املااف  ها1408 اآلخ  جماد  23-18 من السعادية

 الادو ة إ اى املقدماة ووقفيتاه اإلساالم  التضاامن صاندوق  بشا ن التفس  ية امل ك ة على اطالعه بعد

 صاااا   ماضااااا  بخصااااا  الحاليااااة دو تااااه فاااا  املجماااا  إ ااااى الاااااا دة األبحااااا  وعلااااى ،للمجماااا  الثالثااااة

  ،اإلسالم  التضامن صندوق  لصال  الزكاة

  :يل  ما ق   

 
 
ااااة أماااااا  صاااا   يجااااا،  ال :أوال   ذلاااا  فاااا  ألن ،اإلسااااالم  التضااااامن صااااندوق  وقفيااااة لاااادع  الزكا

 
 حبسااااا

  .الك ي  الكتا  ف  املحددة الش عية مصا فها عن للزكاة

 
 
  يكاااان  أن اإلسااااالم  التضاااامن لصاااندوق  :ثانياااا

 
اااة صااا   فاااا  والهيئاااات األشاااخا  عاااان وكااايال  فاااا  الزكا

  :التالية بالش و  الش عية اههاوج

  .والاكيل للماكل بالنسبة الش عية الاكالة ش و  تتااف  أن -أ

 ماااان تمكنااااه التااااي املناسااابة التعااااديالت ،وأهدافااااه ،األساساااا ي نظاماااه علااااى الصااااندوق  يااادخل أن - 

  .التص فات من النا  به ا القيام
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  التضاااامن صاااندوق  يخصااا  أن - 
 
  حساااابا

 
اااة مااان الااااا دة بااااألماا  خاصاااا  تخاااتلط ال بحيااا  الزكا

  .ونحاها العامة كامل اف  ،الش عية الزكاة مصا   غ   ف  تنف  التي األخ    باملاا د

ااة الاااا دة األماااا  هاا ه ماان شاا ى  صاا   للصااندوق  يحاا  ال -د  وم تبااات اإلدا يااة النفقااات فاا  للزكا

  .الش عية الزكاة مصا   تحت تند   ال التي النفقات من وغ  ها املارف ن

 ،الثمانيااة الزكاااة مصااا   ماان يحاادده فيمااا ،كاتااه دفاا  الصااندوق  علااى يشاات   أن الزكاااة لااداف  -ه

  .ب ل  يتقيد أن – الحالة ه ه ف  – الصندوق  وعلى

 يتيساااااا  حتاااااى ممكااااان وقااااات أقااااا   فااااا  مسااااااتحقيها إ اااااى األمااااااا  هااااا ه بصااااا   الصاااااندوق  يلتااااا م -و

  .سنة أقصاها مدة وف  ،بها االنتفا  ملستحقيها

  :يل  بما وياص ي

 
 
 نظاماااااه فااااا  املبيناااااة – الخ ااااا ة أهدافاااااه تحقيااااا  مااااان اإلساااااالم  التضاااااامن صاااااندوق  تمكااااا ن علاااااى عماااااال

  ،أجلهااااا ماااان ئأنشااا  والتااااي – األساسااا ي
 
 علااااى ناااا  الااا   الثااااان  اإلسااااالم  القماااة مااااؤتم  بقاااا ا  والت اماااا

  ،األعضاا  الادو   مسااهمات مان وتمايلاه الصندوق  ه ا إنشا 
 
 فا  الادو   بعا  انتظاام لعادم ونظا ا

 املسااالم ن واملاسااا ين والهيئاااات والحكاماااات الااادو   املجمااا  يناشاااد ،لاااه الطاعياااة مسااااعداهها تقاادي 

 األماااة خدماااة فااا  النبيلاااة مقاصاااده تحقيااا  مااان يمكناااه بماااا الصاااندوق  مااااا د دعااا  فااا  باااااجمه  القياااام

  .اإلسالمية

 أعل  وهللا

 (517 ص 1ج  4 )ع  ملجمع مجهة

 أسهم مالك زكاة وطريقة الشركات، زكاة احتساب طريقة خبصوص .17
 مستثمرا أو مضاربا كان إن ألسهمه الشركات

 الع وياااااااة اململكاااااااة فااااااا  بجااااااادة ال ابااااااا  ماااااااؤتم ه دو ة فااااااا  املنعقاااااااد اإلساااااااالم  الفقاااااااه مجمااااااا  مجلااااااا  إن  

  م،1988 )فب اي ( شبا  11-6 املااف  ها1408 صف  23-18 من السعادية

  الش كات، أسه  ،كاة ماضا  بخصا  املجم  إ ى الاا دة البحا  على اطالعه بعد

  :يل  ما ق   

 
 
اااااة تجااااا  :أوال  نظامهااااااا فااااا  نااااا  إذا عااااا ه  نيابااااااة الشااااا كة إدا ة وتخ جهاااااا ،أصاااااحابها علااااااى األساااااه  ،كا

 الشاا كات يلاازم الدولااة قااانان  كااان أو ،العماميااة الجمعيااة ماان قاا ا  بااه صااد  أو ،ذلاا  علااى األساسا ي

  .أسهمه ،كاة الش كة إدا ة إلخ ا  األسه  صاح  من تفاي  حصل أو ،الزكاة بإخ ا 

 
 
ااة الشاا كة إدا ة تخاا   :ثانيااا ااة الطبي اا  الشااخ  يخاا   كمااا األسااه  ،كا  تعتباا  أن بمعنااى ،أماالااه ،كا

ااة عليهااا وتفاا   واحااد شااخ  أماااا  بمثابااة املساااهم ن أماااا  جمياا   حياا  ماان االعتبااا  بهاا ا الزكا

 ذلاا  وغ اا  ،يؤخاا  الاا   املقاادا  حياا  وماان ،النصااا  حياا  وماان ،الزكاااة فيااه تجاا  الاا   املااا  نااا 

اااة فااا  ي اياااى مماااا   وذلااا  ،الطبي ااا  الشاااخ  ،كا
 
 فااا  الفقهاااا  مااان عمماااه مااان عناااد الخلطاااة بمبااادأ أخااا ا

  .األماا  جمي 
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اااااة فيهاااااا تجااااا  ال التاااااي األساااااه  نصاااااي  ويطااااا    الاقااااا  وأساااااه  ،العاماااااة الخزاناااااة أساااااه  وم هاااااا ،الزكا

  .املسلم ن غ   أسه  وك ل  ،الخ  ية الجهات وأسه  ،الخ    

 
 
 ،أسااهمه  ،كااة املساااهم ن علاى فالااجا  ،األساابا  مان سااب  أل  أماالهاا الشا كة تااز  لا  إذا :ثالثاا

اااااة ماااان أساااااهمه يخاااا  مااااا الشااااا كة حسااااابات مااااان يعاااا   أن املسااااااه  اسااااتطا  فااااإذا  ،كااااات لااااا ،الزكا

ا  ،إليااه املشااا  النحااا علااى أماالهااا الشاا كة ااة كيفيااة فاا  األصاال ألنااه ،االعتبااا  هاا ا علااى أسااهمه ،كا  ،كا

  .ذل  مع فة املساه  يستط  ل  وإن األسه 

 فإنااه التجااا ة بقصااد ولااي  ،الساانا   األسااه   ياا  ماان االسااتفادة بقصااد الشاا كة فاا  ساااه  كااان فااإن

ااة يزكيهااا   ،املسااتغالت ،كا
 
ااة بالنساابة الثانيااة دو تااه فاا  اإلسااالم  الفقااه مجماا  قاا  ه مااا ماا  وتمشاايا  لزكا

 ،الساه  أصال فا  علياه ،كااة ال األساه  ها ه صااح  فاإن   ،الز اعياة غ ا  املا جا ة واأل اضا ي العقا ات

 تاااف  اعتباا  ما  ال يا  قاب  ياام مان الحاا   دو ان بعاد العشا   ب  وه  ،ال ي  ف  الزكاة تج  وإنما

1)املاان  وانتفا  الزكاة ش و  ).  

 ،كاتاه حاا   جاا  فإذا ،التجا ة ع و  ،كاة ،كاها ،التجا ة بقصد األسه  اقتنى قد املساه  كان وإن

ا  ،ساااق  لهااا يكاان لاا  وإذا الساااقية قيمتهااا ،كاا  ،ملكااه فاا  وهاا   فيخاا   ،الخباا ة أهاال بتقاااي  قيمتهااا ،كا

  . و  لألسه  كان إذا ،ال و  ومن القيمة تل  من %2 5 العش   ب 

 
 
ااه مالاه إ اى ثم هاا ض  الحا   أثنا  ف  أسهمه املساه  با  إذا : ابعا

 
 .تاه،كا حاا   يجا   عنادما معاه و،ك

  .الساب  النحا على اشت اها التي األسه  ف  ك  املشت    أما

 أعل  وهللا

  (705 ص 1ج  4 )ع  ملجمع مجهة    

                                                           

 وقيووووو    إلطووووواق  هووووو   عووووو  فيووووو  تي جوووووع و لووووو   (  3/13 ) 121  لووووويق : ذو  قوووووي     ملجموووووع أصووووو    تنييووووو : (1)

 زك  . وعيء لهي ليس  لتي بيلشيكي 
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 إصالح وال الزرع بسقي املتعلقة النفقات حسم جواز عدم خبصوص .18
 استدان إن واملبيدات واألمسدة البذور شراء نفقات حسم وجواز األرض

 ملستحقيها الزكاة إيصال نفقات حسم وجواز ألجلها

 دو تاااه فااا  املنعقاااد اإلساااالم  املاااؤتم  منظماااة عااان املنبثااا  الااادو   اإلساااالم  الفقاااه مجمااا  مجلااا  إن

 )ديسامب ( األو   كاانان  27 – 22 املاافا  هاا،1422 شااا  12 إ ى 7 من الكايت بدولة عش ة الثالثة

 م،2001

 إ اى اساتماعه وبعاد الز اعاة( )،كااة ماضاا  بخصاا  املجما  إ اى املقدماة البحاا  علاى اطالعاه بعد

 وخب ائه، املجم  أعضا  بمشا كة املاضا  حا   دا ت التي املناقشاات

 يل : ما ق   

 
 
اااااة وعاااااا  مااااان ُيحسااااا  ال :أوال  فااااا  مااااا خاذة الساااااق  نفقاااااات ألن ؛ الاااااز   بساااااق  املتعلقاااااة النفقاااااات الزكا

 الااج . املقدا  ف  باالعتبا ، الش يعة

 
 
حس  ال :ثانيا

ُ
 الت بة. ونقل القناات وش  األ   إصال  نفقات الزكاة وعا  من ت

 
 
 اونحاها الز اعياة اآلفاات مان الاز   لاقاياة واملبيادات والساماد الب و   بش ا  املتعلقة النفقات :ثالثا

ااا  أنفقهااااا إذا الااااز  ، بماساااا  يتعلاااا  ممااااا ااااة، وعااااا  ماااان تحساااا  ال مالااااه ماااان املزكا  اضااااط  إذا أمااااا الزكا

حسا  فإههاا عناده ما  تااف  لعدم لها لالستدانة
ُ
 عان الااا دة اآلثاا  ذلا  ومساتند الزكااة. وعاا  مان ت

 علااى اساتدان مااا يخا   املازا   أن وهااا عا ه . هللا  ضاا ي عبااس وابان عماا  ابان وماا ه  الصاحابة بعا 

 بق . ما يزك  ث  ثم ته

 
 
 ملستحقيها. إليصالها الال،مة النفقات والثما  الز و  ف  الااجبة الزكاة مقدا  من ُيحس : ابعا

 ؛؛ أعل  وهللا

  (. عشي   لثيل   لع د )  ملجمع مجهة
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 هلا التي لالستثمار املقتناة الشركات أسهم زكاة وجوب خبصوص .19
 زكوي وعاء

 دو تاااه فااا  املنعقاااد اإلساااالم  املاااؤتم  منظماااة عااان املنبثااا  الااادو   اإلساااالم  الفقاااه مجمااا  مجلااا  إن

 )ديسامب ( األو   كاانان  27 – 22 املاافا  هاا،1422 شااا  12 إ ى 7 من الكايت بدولة عش ة الثالثة

 م،2001

ااااة ماضااااا  بخصااااا  املجماااا  إ ااااى املقدمااااة األبحااااا  علااااى اطالعااااه بعااااد  بغاااا   املقتناااااة األسااااه  )،كا

 أعضااااا  بمشااااا كة املاضااااا  حااااا   دا ت التااااي املناقشااااات إ ااااى اسااااتماعه وبعااااد  يعهااااا( ماااان االسااااتفادة

 وخب ائه. املجم 

 الفقاا ة فاا  جااا  الاا   الشاا كات فاا  األسااه  ،كاااة بشاا ن (3/4) 28  قاا  املجماا  قاا ا  علااى االطااال  وبعااد

)
 
 املسااهم ن علاى فالااجا  األساابا ، مان ساب  أل  أماالها الش كة تز  ل  "إذا نصه: ما منه )ثالثا

 الزكاااة، ماان أسااهمه يخاا  مااا الشاا كة حسااابات ماان يعاا   أن املساااه  اسااتطا  فااإذا أمااااله ، ،كاااة

اا  إلياااه، املشااااا  النحاااا علاااى أماالهاااا الشااا كة ،كااات لاااا  فااا  األصااال ألناااه االعتباااا ، هااا ا علاااى أساااهمه ،كا

 األسه . ،كاة كيفية

 السااه   ياا  ماان االسااتفادة بقصااد الشاا كة فاا  ساااه  كااان فااإن ذلاا  مع فااة املساااه  يسااتط  لاا  وإن

 علياه ،كااة ال األساه  ها ه صااح  فاإن املساتغالت. ،كااة يزكيها فإنه التجا ة، بقصد ولي  السنا ،

 ال يا ، قب  يام من الحا   دو ان بعد الُعشا   ب  وه  ال ي ، ف  الزكاة تج  وإنما السه ، أصل ف 

 املاان ". وانتفا  الزكاة ش و  تااف  اعتبا  م 

 يل : ما املجم  ق    

اااااة فيهاااااا تجااااا  أمااااااا  لاااااديها الشااااا كات كاناااات إذا  علاااااى مساااااتحقة ودياااااان  تجاااااا ة وعااااا و  كنقااااااد الزكا

 يخاا    مااا الشاا كة حسااابات ماان يعاا   أن املساااه  يسااتط  ولاا  أماالهااا تااز  ولاا  األمليااا  املاادين ن

 أساهمه أصال يقابال ماا ويزكا  أمكناه، ماا يتح  ، أن عليه يج  فإنه الزكاية املاجادات من أسهمه

 دياههاااااا تسااااتغ ق  بحياااا  كب ااااا  عجااااز حالااااة فاااا  الشااااا كة تكاااان لاااا  مااااا وهااااا ا الزكايااااة. املاجااااادات ماااان

 ماجاداهها.

  قاا  القاا ا  فاا  جااا  مااا عليهااا ينطباا  فإنااه الزكااة، فيهااا تجاا  أماااا  لااديها لااي  الشاا كات كاناات إذا أماا

 السه . أصل يزك  وال فقط ال ي  يزك  أنه من (3/4) 28

  . أعل  وهللا
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 القابضة الشركات يف الشركاء من األسهم زكاة حتصيل خبصوص .20
 اجلنسيات متعددة والشركات

 دو تاااه فااا  املنعقاااد اإلساااالم  املاااؤتم  منظماااة عااان املنبثااا  الااادو   اإلساااالم  الفقاااه مجمااا  مجلااا  إن

اانان  16 – 11 املاافاا  هااا،1423 القعاادة ذو 13 - 8 ( قطاا  دولااة ) بالدوحااة عشاا ة ال ابعااة  الثااان  كا

 م.2003 )يناي (

 الشاااا كات الحديثااااة: الشاااا كات ماضااااا  بخصااااا  املجماااا  إ ااااى الاااااا دة البحااااا  علااااى اطالعااااه بعااااد

 حاله. دا ت التي املناقشات إ ى استماعه وبعد الش عية، وأحكامها وغ  ها القابضة

 يل : ما ق   

  تملاا  التااي الشاا كة هاا  القابضااة: الشاا كة .3
 
  أو أسااهما

 
 أخاا    شاا كات أو شاا كة  أسااما  فاا  حصصااا

  تمك ها بنسبة ع ها، مستقلة
 
 العامة. خططها و س  إدا هها، على السيط ة من قانانا

 م كاااز لهاااا الف عياااة، الشااا كات مااان مجماعاااة مااان تتكاااان  شااا كة هااا  الجنسااايات: متعاااددة الشااا كة .4

 فااا  وتكتسااا  مختلفاااة، أخااا    دو   فااا  لاااه التابعاااة الشااا كات تقااا  بينماااا الااادو ، إحاااد  فااا  يقااا  أصااال 

 متكاملاااة اقتصااادية اساات اتيجية خااال  مااان الف عيااة الشاا كات ماا  امل كاااز وياا تبط جنساايتها. الغالاا 

 معينة. استثما ية أهدا  تحقي  إ ى ههد 

 
 
اااة تحصااايل بط يقاااة يتعلااا  فيماااا :سادساااا  والشااا كات القابضاااة الشااا كات فااا  الشااا كا  مااان األساااه  ،كا

 120 و قاااا : ال ابعااااة، دو تااااه فاااا  (3/4) 28  قاااا : املجماااا  قاااا ا ا ذلاااا  فاااا  ي اجاااا  الجنساااايات، متعااااددة

  أعل  وهللا عش ة. الثالثة دو ته ف  (3/13)
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 التأمني وشركات املقيدة احلسابات زكاة إخراج طريقة خبصوص .21
 اخلدمة نهاية ومكافآت النقدية والتأمينات اإلسالمية

 دو تاااه فااا  املنعقاااد اإلساااالم  املاااؤتم  منظماااة عااان املنبثااا  الااادو   اإلساااالم  الفقاااه مجمااا  مجلااا  إن

 9 املاافا  هاا،1426 األو    ويا  5 - صاف  30 املتحدة( الع وية اإلما ات )دولة بدب  عش ة السادسة

 م.2005 ( إب يل ) نيسان 14 -

ااة ماضااا  بخصااا  املجماا  إ ااى الاااا دة البحااا  علااى اطالعااه بعااد  وشاا كات املقياادة الحسااابات ،كا

 دا ت التاااي املناقشاااات إ اااى اساااتماعه وبعاااد الخدماااة، ههاياااة ومكافاااآت والت ميناااات اإلساااالمية التااا م ن

  حاله،

 يل : ما ق   

:
 
  لستثمي ية:  لحسيبي  زكية أول

 إذا الحسااابات، هاا ه أصااحا  علااى أ واحهااا، وفاا  االسااتثما ية، الحسااابات أ صاادة فاا  الزكاااة تجاا   -أ

اااة شااا و  فيهاااا تحققااات  مااان الساااح  يقااا  لااا  ولاااا األجااال قصااا  ة أم األجااال طايلاااة أكانااات سااااا  الزكا

  الحسا . صاح  من بتقييد أو االستثما ، جهة من بتقييد أ صدهها

اااة تجااا  -   فاااا  أو مالكهاااا لحاجاااة م صااادة األمااااا  لكاااان  أثاااا  وال الجا ياااة. الحساااابات مباااال  فااا  الزكا

 عليه. املت تبة الديان  سداد لحاجة تكن ل  ما استثما ية، مشا ي  تنفي 

:
 
  لتعيم : لت ثي   ملحتجزة  لحسيبي  زكية ثينيي

  املقدم املبل  وها ) الجدية هامش مبال   -أ 
 
 لا  اإذ ( عناه النكاا   ضا    لتغطيااة امللازم للاعد ت كيدا

 املاجااادات ماان تحساا  املناقصااات، فاا  للاادخا   االبتدائيااة والت مينااات اسااتثما  ، حسااا  فاا  ياااد 

 فإههااا سااناات عليهااا ماا ت وإذا ماجاداتااه، ماا  مالكهااا ويزكيهااا لااديها، املادعااة للجهااة بالنساابة الزكايااة

اا  زكا
ُ
 فيطبااا  اساااتثما    حساااا  فااا  املباااال  هااا ه كانااات إذا أماااا ألصاااحابها. أعيااادت إذا واحااادة لساااانة ت

/أ(. البند عليها
 
 )أوال

 األفاااااااا اد ماااااااان تؤخاااااااا  التااااااااي النقديااااااااة والت مينااااااااات للمناقصااااااااات، التنفي يااااااااة الت مينااااااااات مبااااااااال  -   

 اساااااتئجا  وت ميناااااات والكه واااااا  الهاااااات  مثااااال معيناااااة، خااااادمات علاااااى الحصاااااا   مقابااااال واملؤسساااااات

 قبضها. إذا واحدة لسنة يقدمها من يزكيها املعدات، أو األماكن

 سااا  هيملكا ألناه علياه، تزكيتاه تجا  بال الزكاياة ماجاداتاه مان الباا   يحسامه ال الع وان  مبل -  

 أمضاه. أو العقد املشت    فسخ

:
 
  لقين نية:  ل ديعة ثيلثي

 محتجااازة كانااات فاااإذا للشااا كة، التااا خي  ملااان  بنااا  لاااد  إيداعاااه املختصاااة الجهاااات تشااات   ماااا هااا 

ااا  فإههااااا مسااااتم ة بصاااافة محتجاااازة كاناااات إذا وأمااااا ماجاداههااااا، ماااا  الشاااا كة تزكيهااااا مؤقتااااة بصااافة  تزكا

عيدت إذا واحدة لسنة
ُ
 الش كة. إ ى أ
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:
 
 (:  ن و ة أو   نستبقية )  نيحهة و أل بيح  لحتييطيي    بعي

 حساا  عناد املتداولاة ( األصاا   ) املاجاادات ط يقاة تطبيا  حاا  فا  ماجاداههاا، م  الش كة تزكيها

 الش كات. ،كاة

:
 
  إلسامية:  لتأم   شيكي  زكية خيمسي

 الساااااااااداد، املساااااااااتحقة واملطالباااااااااات التااااااااا م ن ملعياااااااااد  الدائناااااااااة واأل صااااااااادة الفنياااااااااة املخصصاااااااااات  -أ 

 عليها. ديان  ألهها الزكاية، ماجاداهها من تحس  بل الش كة تزكيها ال التساية تحت واملطالبات

 علاااااى التااااا م ن واحتياااااط  اإلضااااااف ، واملخصاااا  الساااااا ية، األخطااااا  ومخصصاااااات االحتياطيااااات -  

 الشا كة، تزكيهاا بال الزكاياة، املاجاادات مان تحسا  ال التا م ن إعاادة عان املحتجازة واملباال  الحياة،

 ملكها. من تخ   ل  ألهها

:
 
  لخ مة: نهيية مستحقي  سيدسي

 و لعيم : لهم ظف بيلنسبة  لخ مة نهيية مستحقي  زكية · (1

 ويقاد  بشا و ، املار  أو للعامل العقد أو القانان  ياجبه ما   ح  ه  الخدمة: ههاية مكاف ة  -أ  

 أو للعاماال الخدمااة انتهااا  عنااد وياادف  واملاراا  العاماال و اتاا  انتهائهااا وسااب  الخدمااة ماادة بحساا 

 لعائلتهما. أو للمار 

 صاااد  وإذا التاااام، امللااا  تحقااا  لعااادم الخدماااة، مااادة طااااا  العامااال أو املارااا  علاااى ،كاههاااا تجااا  وال

 لهاااا ملكاااه أصاااب  دو ياااة فتااا ات علاااى أو واحااادة دفعاااة العامااال أو للمارااا  وتساااليمها بتحديااادها قااا ا 

 
 
 الزكاية. ماجاداته إ ى فيضمها تاما

  العاماال أو املاراا  يسااتحقه مااا   مبلاا  هااا التقاعااد : ال اتاا  -  
 
 املؤسسااة أو الدولااة علااى شااه يا

ا  العماال، وعقاااد واألنظمااة القاااان ن بمقتضاا ى خدمتااه انتهااا  بعااد املختصااة  املشااا  النحااا علااى ويزكا

/أ البند ) الخدمة ههاية مكاف ة بش ن إليه
 
 (. سادسا

 أو املارااااا  إ ااااى املختصاااااة املؤسسااااة أو الدولاااااة تؤديااااه مقطااااا  ماااااا   مبلاااا  هااااا  التقاعااااد: مكافاااا ة -  

 ال اتاااااا  اسااااااتحقاق شاااااا و  فيااااااه تتااااااااف  لاااااا  إذا االجتماعيااااااة الت مينااااااات بقااااااانان  املشااااااما   العاماااااال

  وتزك  التقاعد ،
 
/أ ) للبند طبقا

 
 (. سادسا

 ماان محااددة نساابة إليهااا يضااا  األجاا  أو ال اتاا  ماان تسااتقط  محااددة نساابة هاا  االدخااا : مكافاا ة -د 

 حساااا  أو خدمتااااه ههايااااة فاااا  واحاااادة دفعااااة العاماااال أو املاراااا  ويسااااتحقها تسااااتثم  وهاااا  املؤسسااااة،

 السائدة. الُنظ 

 لصاااال  خااا  حسااا  فااا  كاناات فااإن فيااه، تااااد  الاا   الحسااا  نااا  بحسااا  ،كاههااا حكاا  ويختلاا 

 حيااا  مااان الزكاياااة ماجاداتاااه إ اااى تضااا  فإههاااا اساااتثما ها اختياااا  فااا  الحااا  ولاااه العامااال أو املارااا 

 لاه، التاام ملكاه لعادم علياه، ،كااة فاال سالطة الحساا  ها ا علاى له يكن ل  إذا أما والنصا . الحا  

 واحدة. سنة عن ف  كيه قبضه بعد إال

  و لشيكي : لهمنسسي  بيلنسبة  لخ مة  نهيية مستحقي  زكية (2



 

37 
 

 الشاا كات، أو الخاصااة املؤسساات لااد  التقاعاد  وال اتاا  التقاعاد ومكافاا ة الخدماة، ههايااة مكافا ة

 فاااال ملكهاااا مااان تخااا   ال الشااا كات أو الخاصاااة املؤسساااات حساااابات فااا  تظااال التاااي االدخاااا  ومكافااا ة

 معها. تزك  بل الزكاية، ماجاداهها من تحس 

 هللاو  العاام. املاا  مان ألههاا تزكا ، ال فإههاا ( الحكامية ) العامة املؤسسات لد  املبال  ه ه كانت وإذا

  أعل 
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 العام ربح مع السداد مرجو االستثماري الدين زكاة وجوب خبصوص .22
 الزكاة فيه خترج الذي

 وصااحبه، آلاه وعلاى محماد، ونبيناا سايدنا بعاده، نباي ال مان علاى والساالم والصاالة وحاده، هلل الحماد

  بعد: أما

 املنعقاااادة والعشاااا ين( )الحاديااااة :دو تااااه فاااا  اإلسااااالم  العااااال  ب ابطااااة اإلسااااالم  الفقهااااي املجماااا  فااااإن

 فااا  نظااا  م2012 ديسااامب  12 -8 ياافقهاااا التاااي هاااا1434 محااا م 28 -24 مااان املااادة فااا  ،املك ماااة بمكاااة

 املؤجل(. االستثما    للدين الدائن )،كاة ماضا :

 املجلااااا ، أعضاااااا  قبااااال مااااان واملناقشاااااات ،املاضاااااا  هااااا ا فااااا  املقدماااااة البحاااااا  إ اااااى االساااااتما  وبعاااااد

  يل : ما ق    واملشا ك ن، والباحث ن،

 
 
اااة تجااا  ال :أوال ااان، ساااب  أل  ساااداده؛ امل جاااا غ ااا  املؤجااال الااادين فااا  الزكا  أو املفلااا  علاااى كالااادين كا

  الجاحد. أو املماطل

 
 
 الحالاة كالاديان  قما  ، حاا   كال سدادها، امل جا املؤجلة االستثما ية الديان  ف  الزكاة تج  :ثانيا

.
 
  تماما

 
 
 األعااام أ واا  دون  الزكااة فياه تخ   ال   العام  و  م  املقسط االستثما    الدين أصل يزك  :ثالثا

  .الالحقة

 
 
ااان إذا : ابعاااا   االساااتثما    الااادين كا

 
  ويساااتافى لساااناات، ماااؤجال

 
ااامال  حااا ن إ اااى ،كاتاااه تااا خ   فيجاااا،  ،كا

  أجمع ن. وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسل  هللا وصلى املاضية. لألعاام ويزك  قبضه،



 

39 
 

 (35) رقم الشرعي املعيار .23

   نعيي   نطيق-1
 والشاا كات اإلساالمية( التا م ن شا كات فيهاا )بماا للمؤسساات الزكااة وعاا  تحدياد املعياا  ها ا يتنااو  

 تادخل التاي املالياة القااائ  بنااد بياان خاال  مان وذل  )الش كة(، لها تتب  أو املؤسسات تنشئها التي

 ماااان تحسااا  ال أو تحسااا  التاااي واملخصصاااات املطلاواااات ووياااان الاعاااا ، هااا ا تحدياااد فااا  تااادخل ال أو

ااة، فاا  إخ اجهااا الااجاا  باملقااادي  يتعلاا  مااا يتناااو   كمااا الزكايااة، املاجااادات ااة وصاا   الزكا  فاا  الزكا

 .بص فها املتعلقة واألحكام الثمانية، مصا فها

 إجي ئية أحكيم-2 
  لزكية: وعيء تح ي  طيق  2/1

ااااة وعااااا  تحديااااد ياااات   األصااااا   صاااااف  وط يقااااة املاجااااادات صاااااف  ط يقااااة :طاااا يقت ن إحااااد  علااااى الزكا

 النتيجاة كانات األسا  تلا  فا  الفا ق   ويا  فاإذا مختلفاة، الطا يقت ن فا  التقااي  وأس  املستثم ة،

 .املاجادات صاف  ط يقة على ماضا  املعيا  وه ا واحدة

 :(2)  ن ج د   صيفي طييقة

  التا  : النحا على املاجادات صاف  ط يقة باستخدام الزكاة وعا  تحديد يت  -أ

 ةقائما تاا ي  فا  املالية الفت ة خال  الدف  املستحقة )املطلاوات – الزكاية املاجادات = الزكاة وعا 

 + الالحقاة املالياة الفتا ة فا  املؤسساة علاى تساتح  التاي املالياة السانة أقساا  مجماا  + املاا   امل كاز

 الحقاااااق  + الحكاميااااة الحقاااااق  + األقليااااة حقاااااق  + املطلقااااة االسااااتثما  حسااااابات أصااااحا  حقاااااق 

 .مع ن( مال  لها يكن ل  إذا لل و  الهادفة غ   املؤسسات حقاق  + الخ  ية الحقاق  + الاقفية

 املشااكا  الااديان  م هااا محسااامة املدينااة والاا م  حكمااه، فاا  ومااا النقااد الزكايااة: املاجااادات وتشاامل

 البضااااااعة، )مثااااال للمتااااااج ة املعااااادة املاجاااااادات تشااااامل كماااااا الساااااداد(، م جااااااة )غ ااااا  تحصااااايلها فااااا 

 ويحساا  (، استصاانا  ،(3) ساال  مشااا كة، )مضااا وة، التماياال وماجااادات والعقااا ( املاليااة، واألو اق

                                                           

 تحسو  لو   لتوي  ملخصصوي  +  لحتييطيوي  +  نو ف ع  نويل  أ   نسوتثمية:  ألصو ل  صويفي طييقة (2)

  لقيئموووة  لفتووورة خوووال  لووو فع  نسوووتحقة غ ووور   نطه بوووي  +  لووو خ  صووويفي +  نبقوووية  أل بووويح +  ن جووو د   مووو 

  د   ن جوووو صووويفي +  لاحقووووة  نيليوووة  لسوووونة أقسووويط مجمووو ع - نوووويلي  نيكوووز  قيئمووووة توووي يخ موووو  لهسووونة  نيليوووة

   نيحهة.  لخسيئي  + لإليجي    نع   لعقي   مث   نتيجية لغ ر   نضيفة و لستثمي     لثيبتة

 بيلسووه   لبووي ع يزكيوو   لوو    نوويل  أ  تعجيوو  ل جوو ب  نشووتر ة  لسووه  بضوويعة عوو  ديوو  يشوو ء يتصوو    ل  (3)

   لزك ية.  ن ج د   ضم 



 

40 
 

 ماجااادات ماان يحساا  كمااا ،7 البنااد حساا  حساامها الااجاا  املخصصااات التماياال ماجااادات ماان

 .بها املتعلقة الثابتة املاجادات التمايل

 )القيمااااااة تحقيقهااااااا املتاقاااااا  النقديااااااة القيمااااااة أساااااااس علااااااى للمتاااااااج ة املعاااااادة املاجااااااادات تقاااااااس -ب

 .الزكاة وجا  وقت للبي ( الساقية

 النسااا  تطبياا  للتجاااا ة: املعاادة غ اا  واملااشااا ي الز اعااة مااان الزكايااة املاجااادات تحدياااد فاا  ي ايااى - 

. املحددة واألنصبة
 
  ش عا

  مبيشية: لهزكية  ننسسة إخي ج 2/2
  اآلتية: الحاالت ف  الزكاة بإخ ا  الش كة، أو املؤسسة، تلزم 2/2/1

 .الزكاة بإخ ا  ملزم قانان  صدو   -أ

 .الزكاة بإخ ا  االلت ام على األساس ي النظام ف  الن  -ب

 .الزكاة بإخ ا  بااللت ام العمامية الجمعية من ق ا  صدو    -ج

 حساابات أصاحا  أو امللكياة حقااق  أصاحا  بعا  أو كل تاكيل املؤسسة قبا   حالة ف   2/2/2

 .ع ه  الزكاة ألدا  باملاكل ن خاصة مبال  تقدي  أو تااف  يشت   االستثما 

ااااة إخاااا ا  بشاااا ن التابعااااة والشاااا كات األم الشاااا كة باااا ن التنسااااي  يجاااا   2/2/3  يتكاااا    ال حتااااى الزكا

  إخ اجها

اااة، صاااندوق  تكااااين حالاااة فااا   2/2/4 اااة حساااا  إعاااداد أو للزكا  الهيئااااة مااان ذلااا  اعتمااااد يجااا  الزكا

 أو مباشاا ة باا ل  املؤسسااة قيااام حااا  فاا  الصاا   وجاااه ووخاصااة ،الشاا كة أو للمؤسسااة الشاا عية

 .ب ل  للهيئة سنا   تق ي  و ف  ,الزكاة بشئان  معنية معتمدة جهة املؤسسة تاكيل ط ي  عن

اااة إخااا ا  مساااؤولية تكاااان  2/2/1 الفقااا ة فااا  املااا كا ة الحااااالت إحاااد  تاااااف  عااادم عناااد 2/2/5  الزكا

 الزكااة مقادا  بياان الشا كة أو املؤسساة علاى ويجا  االساتثما ، حساابات وأصاحا  املساهم ن على

 .االستثما ية الحسابات مبال  أو السه  ف  الااجبة

 بيلزكية:  نتعهقة  نيلية  لق  ئ  2/3
  : نيلي  نيكز  قيئمة  2/3/1

 
 
 فا  الااا دة بالبياناات للمؤسساات حساابها فا  العبا ة فاإن ،كاياة ماجاادات بملكية الزكاة لتعل  نظ ا

 مااان بهاااا يتعلااا  وماااا واملطلاواااات املاجاااادات علاااى املشاااتملة )امل  انياااة( للمؤسساااة املاااا   امل كاااز قائماااة

 .مخصصات

  ليساات والخسااائ ( األ وااا  )حسااا  الاادخل قائمااة الاادخل: قائمااة  2/3/2
 
ااة، لحسااا  أساسااا  الزكا

 وجاا  فا  يشات   وال  وحهاا. أو إي ادهاا ملع فاة للادخل الادا ة الثابتاة املاجاادات ف  إليها ي ج  ولكن

ااااة ااااة تجاااا  باااال خاساااا ة كاههااااا الاجااااا  ماااان يمناااا  وال  ابحااااة، املؤسسااااة كااااان  الزكا  لاااا  مااااا عليهااااا، الزكا

  ماجاداهها. )الدائنان( املؤسسة على املطلاوات تستغ ق 

                                                                                                                                                                      

 مجمع معظمهي  لزكية أحكيم أ  مي عية مع مختصي  بشك   لبن د في منث  ة  ألحكيم مستن  وبقية 

  لزكية. بشأ   لصيد ة  ل ولي  إلسامي  لفق  مجمع بقي      للتز م ت  وق  عهيهي.
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 عيمة أحكيم -3
   لزكية تعييف 3/1

 
  :فيهي تجب  لتي و ألم  ل وح،مهي   شيعي

ااااة:  3/1/1  إذا عينيااااة ف يضااااة وهاااا  .محااااددة لفئااااات يصاااا   مخصاصااااة أماااااا  فاااا  يجاااا  حاااا  الزكا

 .ش وطها تااف ت

ااااة تجاااا   3/1/2  والبقااااا  )اإلباااال واألنعااااام التجااااا ة، وعاااا و  والعمااااالت، والفضااااة الاااا ه  فاااا  الزكا

 وال كا،. واملعادن، والثما ، والز و  والغن (

 تجا  وإنماا ،قبضاها عناد ونحاهاا الحا ة املهان وإيا ادات وال واتا  األجا   ف  الزكاة تج  ال  3/1/3

 .الحا   عند م ها يبق  فيما

ااااااة تجاااااا  ال  3/1/4  مثاااااال للتجااااااا ة املعاااااادة غ اااااا  للاااااادخل الاااااادا ة الثابتااااااة املاجااااااادات أعيااااااان فاااااا  الزكا

 .الحا   ههاية عند إي ادها من يبق  فيما تج  وإنما املؤج ة واألعيان املستغالت

اااااة تجااااا  ال  3/1/5  لاااااد  الت ميناااااات صااااانادي  أمااااااا  فااااا  وال العاااااام( )القطاااااا  العاااااام املاااااا  فااااا  الزكا

  العامة. املؤسسات

  املاقافاااة األمااااا  فااا  الزكااااة تجااا  ال  3/1/6
 
  وقفاااا

 
اااة فتجااا  )الااا   ( األهلااا  الاقااا  أماااا خ  ياااا  الزكا

 .الحا   ههاية عند لديه   يعه من يبق  فيما مستحقيه على

 علاااى (Trust املالياااة و)العهااادة واألماااال  األمااااا  أ صااااد علاااى الخ ااا    الاقااا  حكااا  ينطبااا   3/1/7

 ال دامااات مااا أ واااا  لهااا كانااات ولااا للااا و ، الهادفااة غ ااا  االجتماعيااة أو الخ  ياااة أو العلميااة املؤسسااات

  مع ن. مال  إ ى تؤو 

   لزكية: وج ب شيوط 3/2
  : لتيم  نه  3/2/1

 نمااؤه أو و يعاه االختياا  حسا  فياه التصا   ويمكان الغ ا ، حا  به يتعل  ل  ما كل ف  يتحق  وها

 تكاااان لاااا  مااااا اسااااتثما ية، مشااااا ي  لتنفياااا  أو لحاجااااة م صاااادة األماااااا  لكااااان  أثاااا  وال ملالكااااه حاصاااال

 .الديان  سداد لحاجة

  لنصيب: 3/2/2

  85 و،نااه مااا هااا صااا ته، كاناات مهمااا للاا ه  الزكاااة نصااا 
 
 يعادلااه مااا أو الخااال  الاا ه  ماان ج امااا

 وللمعاااااااادن باااااااالنقاد، تقايمهاااااااا بعاااااااد التجاااااااا ة لعااااااا و  وقيمتاااااااه واملعدنياااااااة، الا قياااااااة العماااااااالت مااااااان

  595 للفضاااة والنصاااا  املسااتخ جة.
 
 علياااه الجاااا    املعتبااا  والنصاااا  الخالصاااة، الفضاااة مااان ج اماااا

 .ال ه  نصا  ها التجا ة ع و  تقاي  ف  العمل

 .امللح  ف  مبينة لألنعام الزكاة وأنصبة
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 : لح ل  3/2/3

. 354 قم يااااة ساااانة واألنعااااام والتجا يااااة النقديااااة للماجااااادات الحااااا  
 
 الساااانة م اعاااااة حااااا  وفاااا  يامااااا

اااة نسااابة تكاااان  والتجا ياااة النقدياااة املاجاااادات فااا  الشمساااية  فاااال والثماااا  الاااز و  أماااا (4) 2,577 الزكا

 .باستخ اجها فالعب ة وال كا، املعادن وك ل  بحصادها، والعب ة للحا ، فيها ينظ 

  : ل  جبة  لزكية مق     3/3
ااااااة مقاااااادا   -3/2/3 البنااااااد م اعاااااااة ماااااا  - % 2,5 التجااااااا ة وعاااااا و  والعمااااااالت والفضااااااة للاااااا ه  الزكا

 العشا  ونصا  ونحاهاا، بااآلالت أ  بمؤناة يساق  ال فيما % 10 العش  والثما  الز و  ،كاة ومقدا 

اااة ومقاااادي  بهماااا. يساااق  فيماااا % 7,5 العشااا  أ واااا  وثالثاااة بمؤناااة، يساااق  فيماااا % 5  األنعاااام فااا  الزكا

 .امللح  ف  مبينة

  لثيبتة  ن ج د   -4
 لهتشغي :  لثيبتة  ن ج د   4/1
 املعناياة املاجاادات وال وأجهزههاا املؤسساة مقا  مثال للتشاغيل، الثابتة املاجادات للزكاة تخض  ال

 بااااااا ام  أو التجا ياااااااة والعالماااااااات االبتكاااااااا  حقااااااااق  مااااااان املؤسساااااااة تساااااااتغله ماااااااا مثااااااال املتااااااااج ة لغ ااااااا 

 الغيااا  قطاا  مثاال للتجااا ة، معااد   غ اا  هااا ممااا للتشااغيل املقتناااة املنقالااة املاجااادات وال ،الحاسااا 

 .للتجا ة ليست دامت ما املخا،ن  ف  كانت ولا الصناعية( )املهمات واملعدات لآلالت

  له خ :  ل   ة  لثيبتة  ن ج د   4/2
اااة ال  داماااات ماااا املاااؤج ة( )األعياااان املساااتغالت مثااال للاااادخل، الااادا ة الثابتاااة املاجاااادات أعياااان فااا  ،كا

 إ اااى بضااامه الحاااا   ههاياااة فااا  وغلتهاااا إي ادهاااا مااان يبقااا  فيماااا الزكااااة تجااا  وإنماااا للتجاااا ة، معااادة ليسااات

 اآلتية: البناد تحت املالية القاائ  ف  املاجادات ه ه وتظه  وتزكيته األخ    الزكاية املاجادات

 األجا ة مان يبقا  ماا ف  كا  :غ  هاا( أو نقال وسائل أو عقا ات من املؤج ة )األعيان املستغالت 4/2/1

 .الزكاية للماجادات بضمه الحا   عند

 .الزكاية للماجادات بضمه الحا   عند غلتها من يبق  ما ف  ك  العقا ية: االستثما ات 4/2/2

ااااان إذا للمتااااااج ة: ليسااااات التاااااي التنفيااااا  قياااااد ال أسااااامالية املشااااا وعات 4/2/3  بعااااا  فااااا  للمشااااا و  كا

 م هااا كااان مااا أمااا الزكاياة، املاجااادات إ ااى بضاامه الحاا   عنااد منااه يبقاا  ماا ف  كاا  إياا اد إنجااا،ه م احال

 
 
  .5/2/6 البند فينظ  التجا ة بها مقصادا

 مع فاة الشا كة ط يا  عان أمكان إذا )النماا (: بهاا االحتفاا  بغا   األسه ، ف  االستثما ات 4/2/4

 فإنااه السااداد( امل جاااة والااديان  التجااا ة وعاا و  )النقاااد الزكايااة املاجااادات ماان السااه  يخاا  مااا

ااا  ااا  ذلاااا  يمكاااان لاااا  وإذا ذلاااا  يزكا  التحاااا    بحساااا  الزكايااااة املاجااااادات ماااان السااااه  يخاااا  مااااا ف  كا

 ههاياة فا  اإليا اد صااف  مان يبقا  ماا يزكا  فإناه ،كاياة ماجاادات الشا كة لاد  يكن ل  وإذا )التقدي (.

 بقصاااد األساااه  فاا  االساااتثما ات قيمااة هباااا  مخصااا  الزكايااة املاجاااادات ماان يحسااا  وال الحااا .

 .5/2 البند التجا ة ع و  حك  عليها فيطب  للمتاج ة املعدة األسه  أما االحتفا .

                                                           

  .2,5775  لنسبة ت،     ل،بيسة لهسنة بيلنسبة (4)
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  – وهااا  التابعاااة: الشااا كات أساااه  فااا  االسااتثما ات 4/2/5
 
 نسااابة األم املؤسساااة تمتلااا  ماااا - محاسااابيا

ااااة بحساااااا  ويبااااادأ م هااااا % 50 اااااة األم الشاااا كة تخااااا   ثااااا  مسااااتقلة التابعاااااة الشااااا كة ،كا  فااااا  نصااااايمها ،كا

 لاا  إذا وهاا ا األقليااة( )حقاااق  األخاا    األطاا ا  بزكاتااه فتلتاا م البااا   أمااا .فيهااا ملكيتهااا بنساابة الشاا كة

 .(5) مباش ة ،كاهها بإخ ا  التابعة الش كة تق 

  لزك ية  ن ج د   -5
   لتسيي : سههة أو   لسيئهة  نت  ولة  ن ج د   5/1

 اآلتية: البناد تحت املالية القاائ  ف  وتظه  لنقد، للتحايل القابلة أو النقدية املاجادات وتشمل

 الصا   بساع  معادلها ف  ك  أجنبية بعمالت كانت وإذا املبال ، تزك  :الصندوق  ف  النقدية 5/1/1

 .الزكاة وجا  يام السائد

 .بالنقاد بقيمتها أو الخال ، با،هها تزك  :صا هها كانت مهما والفضية ال هبية املاجادات 5/1/2

 :املالية القاائ  ف  التالية البناد البنا  ف  األ صدة تتناو   :البنا  ف  األ صدة 5/1/3

  لجي ية:  لحسيبي  5/1/3/1

ااااااة تجاااااا   األخاااااا    املؤسسااااااات لااااااد  الجا يااااااة حساااااااباهها مبااااااال  فاااااا  والشاااااا كات املؤسسااااااات علااااااى الزكا

  باعتبا هاااا
 
 أو أخااا    بناااا  لاااد  للمؤسساااة الجا ياااة الحساااابات وتشااامل الساااداد. مؤكااادة لهاااا ق وضاااا

ااا  فإههااااا - ذلاااا  ح مااااة ماااا  - فائاااادة عليهااااا أعطاااا  كاناااات فااااإن امل كااااز   البناااا  لااااد   املبااااال ، أصااااا   تزكا

 مطلاوااات فهااي لااديها املاااد  البنااا  أو للمؤسسااات بالنساابة أمااا الخ اا ات، فاا  كلهااا الفائاادة وتصاا  

 .6/3/1 البند ينظ 

  لستثمي ية:  لحسيبي  5/1/3/2
اااة تجااا  -أ  أكانااات سااااا  ،أ واحهاااا وفااا  االساااتثما ية، األ صااادة فااا  الحساااابات هااا ه أصاااحا  علاااى الزكا

 أو االسااتثما ، جهااة ماان بتقييااد أ صاادهها ماان السااح  يمكاان لاا  ولااا األجاال قصاا  ة أم األجاال طايلااة

 ماااا بقيماااة فاااالعب ة مشااا وعة بصاااا ة تساااتثم  الحساااابات كانااات وإذا الحساااا . صااااح  مااان بتقيياااد

 املاجااادات طبيعااة م اعاااة يجاا  وعليااه املسااتثم ة باملبااال  ولااي  املسااتثم ة، املاجااادات ماان تمثلااه

 أماناة فهاي الحسابات ه ه فيها املستثم ة للمؤسسات بالنسبة أما املادعة. املبال  إليها تحالت التي

 ماجاداههااااا ضاااامن عمالتهااااا أو الاااا و  ماااان نصاااايمها تزكيااااة إال عليهااااا ولااااي  مطلاوااااات، وليساااات لااااديها،

 .النقدية

اا  -ذلااا  ح ماااة مااا - فاائاااد االساااتثما ية الحساااابات علاااى ت تبااات إذا -ب  دالفاائااا أماااا .املباااال  أصااال ف  كا

 فااإن بفاائااد الحسااابات هاا ه فيهااا املادعااة للبنااا  بالنساابة أمااا الخ اا ات. فاا  كلهااا صاا فها يجاا  فإههااا

 (.6/3/2 البند )ينظ  مطلاوات -الفائدة دون  - املبال  أصا  

                                                           

  نفس   لح،  ويسي   (5)
 
  %. 50 م  أق   لشيكة في لهمنسسة  نمه كة  لنسبة كين  ل   مي على شيعي
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  و لصنيدي : و لص، ك  لسن    5/1/4
 تجااا  ح متهاااا(: مااا - فاائاااد علاااى واملشاااتملة للاااديان، )املمثلاااة الخزاناااة وأذوناااات الساااندات 5/1/4/1

 بالنسابة أماا الخ ا ات، فا  كلهاا صا فها فيجا  الفاائاد أما السند( )تكلفة السند مبل  أصل ف  الزكاة

 .6/3/2 البند ينظ  املطلاوات من االسمية فقيمتها واألذونات السندات له ه املصد ة للبنا 

 تمثلهاا، التاي املاجاادات بحسا  حملتهاا يزكيهاا املختلفاة، ب نااعها االستثما ية، الصكا  5/1/4/2

 
 
 الصاااكا  تحفااا  أو املاجاااادات تااادي  التاااي للمؤسساااات بالنسااابة أماااا املعياااا ، هااا ا فااا  و د ملاااا طبقاااا

 عمالتهااا أو الا و  ماان نصايمها تزكياة إال عليهااا ولاي  مطلاوااات، وليسات لاديها أمانااة فهاي االساتثما ية

 .النقدية ماجاداهها ضمن

ااا  :املختلفااااة ب نااعهااااا االسااااتثما ية، الصاااانادي  5/1/4/3  م هااااا تتكااااان  التااااي املاجااااادات بحساااا  تزكا

 
 
 .املعيا  ه ا ف  و د ملا طبقا

 : لتعيم  لت ثي   ملحتجزة  نبيلغ 5/1/5
  املقدم املبل  وها الجدية، هامش  5/1/5/1

 
 ،كاتاه النكاا : ض    لتغطية امللزم للاعد ت كيدا

 حساا  فا  أود  وإذا ،5/7/3/1 البناد علياه يطبا  جاا  حساا  فا  أود  إذا قدمته، التي الجهة على

  .5/1/3/2 البند عليه فيطب  استثما   

  للمناقصات: التنفي   والت م ن املناقصات ف  للدخا   االبتدا   الت م ن  5/1/5/2

  ماجاداتاه ما  مالكاه ويزكياه لاديها، املااد  للجهاة بالنسبة الزكاية املاجادات من يحس 
 
 إال سانايا

ااان لااا  إذا
 
اا  فإناااه ساااناات علياااه مااا ت وإذا لاااه. إعادتاااه قبااال اساااتثما ه مااان يمك  وإذا واحااادة، لسااانة يزكا

 (.5/1/3/2) البند عليها فيطب  استثما    حسا  ف  املبال  ه ه كانت

 خاااادمات علااااى الحصااااا   مقاباااال واملؤسسااااات األفاااا اد ماااان تؤخاااا  التااااي النقديااااة الت مينااااات 5/1/5/3

 إذا يقااااادمها مااااان يزكيهاااااا املعااااادات: أو األمااااااكن اساااااتئجا  وت ميناااااات والكه واااااا  الهاااااات  مثااااال معيناااااة،

ن إذا إال واحدة لسنة قبضها ِ
 
 .5/1/5/2 البند ف  جا  ما فيطب  استثما ها من مك

 مااااااان الباااااااا   يحسااااااامه وال للمشااااااات  ، الزكايااااااة املاجاااااااادات مااااااان يحسااااااا  املقااااااادم: الع وااااااان  5/1/5/4

 .أمضاه أو العقد املشت    فسخ ساا  يملكه ألنه عليه، تزكيته تج  بل الزكاية ماجاداته

  لتجي ة(: )عيوض  لسهعية  نت  ولة  ن ج د   5/2
 بعااد أو بحالتااه يبااا  مااا ساااا  منقااا   أو عقااا  ماان للتجااا ة معااد هااا مااا كاال التجااا ة عاا و   5/2/1

 نيااة تكفاا  باال بالشاا ا  تملكهااا للاجااا  يشاات   فااال بدونااه، أو بعااا  تملكهااا كااان وساااا  تصاانيعه،

 .املتاج ة

 بيعهاا ط يقاة حسا  وجادهاا، مكاان فا  للبي  الساقية بالقيمة التجا ة ع و  تقاي  يت   5/2/2

اان فااإن التجزئااة، أو بالجملااة  أقاال. أيهمااا الساااق  أو بالتكلفااة تقااام وال .باألغلاا  فااالعب ة بهمااا البياا  كا

اا  تقايمهاااا تعسااا  إن لكااان  فاااالعب ة واألدا  الاجاااا  ياااام  بااا ن األساااعا  تغ ااا  حاااا  وفااا  .بالتكلفاااة تزكا

 .الاجا  يام بسع ها

ااة، آخاا  سااب  التجااا ة عاا و  فاا  تحقاا  إذا  5/2/3  املتاااج ة، نيااة ماا  الااز و  أو األنعااام مثاال للزكا

 .فقط التجا ة ع و  ،كاة تزك  فإهها
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اااة إخااا ا  األصااال 5/2/4 ، التجاااا ة عااا و  ،كا
 
اااة إخااا ا  الكسااااد حالاااة فااا  يجاااا،  ولكااان نقااادا  مااان الزكا

 .للزكاة املستحق ن مصلحة ذل  يحق  أن بش   نفسها التجا ية األعيان

 .املشت    يقبضها ل  لا حتى البي  إب ام فا   املشت    على املعينة البضا   ،كاة 5/2/5

  :املالية القاائ  بناد ف  السلعية املتداولة املاجادات تطبيقات 5/2/6

 علاااى للبيااا  املعااادة والبضاااا   ،بأن  عهوووي  لخووويم و نووو  د لهتجوووي ة   نعووو   لسوووه ي  ملخوووزو  5/2/6/1

 للبي . الساقية بالقيمة يزك  إليها: أخ    قط  أو مااد إضافة م  بتصنيعها تحايلها بعد أو حالتها

 البياا  كااان فااإن تجزئااة، أو جملااة بيعهااا بحساا  الساااقية بالقيمااة فت كاا  معيبااة: البضاااعة كاناات وإذا

ا  الح كااة بطيئااة البضاااعة كاناات وإذا باألغلاا ، فااالعب ة بهمااا  ال اهنااة. بحالتهااا الساااقية بقيمتهااا فت كا

 .الزكاية املاجادات من يحس  ال فإنه مخص  لها أنش ئ وإذا

و   لتصوونيع: قيوو   لبضوويعة 5/2/6/2  تعاا   لاا  فااإن ، ل جوو ب يوو م بحيلتهووي  لسوو قية بقيمتهووي تزكو

 .تكلفتها تزك  ساقية قيمة لها

ووووو   لتنفيوووووو : قيوووووو  ) ننشوووووو  (  إليشوووووويئية  ألعموووووويل 5/2/6/3  ووحالتهااااااا  ل جوووووو ب يوووووو م بقيمتهووووووي تزكو

 .ال اهنة

 فاااااااا  تاااااااادخل ال :اإلنتااااااااا  معاااااااادات فاااااااا  املسااااااااتخدمة  لغيووووووووي ( )قطووووووووع  لصوووووووونيعية  نهمووووووووي  5/2/6/4

 .الزكاية املاجادات

 .فيه املاجادة املكان بحس   لس قية بيلقيمة تزك   لطيي : في  لبضيعة 5/2/6/5

ااا  )بيل كيلووووة(:  لبيووووع بيسوووو   لغ وووور  لوووو    لبضوووويعة 5/2/6/6  املكااااان بحساااا  الساااااقية بالقيمااااة تزكا

 .فيه املاجادة

 فاات  نفقااات وتشاامل ، ننسسووة موو  مغطووية مسووتن ية بيعتموويد    نسووت  دة  لبضووي ع 5/2/6/7

اااااا  الاسااااااايطة: البناااااااا  قبااااااال مااااااان امل جاااااااا،ة واملباااااااال  االعتماااااااد  دون  لالعتمااااااااد املحتجااااااازة املباااااااال  تزكا

 .الساقية بقيمتها فت ك  البضاعة تمل  ت  فإذا النفقات،

ااااا  ال : ننسسووووووة لصوووووويلح مسووووووتن ية بيعتموووووويد   لهتصوووووو يي   نعوووووو ة  لبضووووووي ع 5/2/6/8  املبااااااال  تزكا

 تزكاا  ولكان بعاد، تقاب  لاا  ألههاا للمؤسساة الزكاياة املاجااادات مان تحسا  وال لالعتمااد، املحتجازة

 .التصني  قيد أو الصن  التامة البضاعة ضمن املؤسسة لد  تزا  ال التي البضا  

 التجا ياااة والعالماااات واالبتكاااا  التااا لي  حااا  مثااال املعناياااة، الحقااااق  مااان للمتااااج ة يعاااد ماااا 5/2/7

 .التجا ة ع و  ،كاة يزك  الحاسا  وو ام 

 املااااادة ت كياااا  فاااا  عااااادة ياااادخل ممااااا أوليااااة( )مااااااد خااااام مااااااد ماااان الحااااا   ههايااااة فاااا  ياجااااد مااااا 5/2/8

ااااا  عينااااااه وتبقاااااا  التجااااااا ة بهااااااا املقصاااااااد املصااااااناعة  فاااااا  دخالااااااه قباااااال الساااااااقية القيمااااااة بحساااااا  يزكا

 الاقاااد مثاال عي هااا، تبقاا  وال املصااناعات ت كياا  فاا  تاادخل ال التااي املساااعدة املااااد أمااا املصااناعات.

 .فيها ،كاة فال التنظي  ومااد

 بحسا  التجاا ة عا و  ،كااة التجاا ة بهاا املقصااد الصان  املنتهياة وغ   املصنعة السل  تزك  5/2/9

 .ال اهنة ووحالتها الساقية القيمة
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 كاناات إن لكاان مفاا دة، املتاااج ة بهااا يقصااد لاا  إذا والتعبئااة للتغلياا  املعاادة املااااد تقااام ال 5/2/10

 .التقاي  ف  تدخل فإهها السل  قيمة ف  تزيد

  لشيكة أو  لهمنسسة  ن ينة  ل م  5/3
اان إذا  5/3/1 ، للمؤسسااة املسااتح  الاادين كا

 
  ،كاتااه فتجاا  نقااادا

 
اان حاااال املؤسسااة، علااى ساانايا  كا

 أو تحصايلها( مان )امليئااس املعدوماة الاديان  أماا اساتيفاؤه، عليهاا يتع   ال دام ما مؤجال، أو الدين

 مااا  قبضاااها بعاااد واحااادة سااانة عااان إال املؤسساااة تزكيهاااا فاااال حساااابيا تحصااايلها فااا  املشاااكا  الاااديان 

 .6/2 البند ف  جا  ما م اعاة

اااااة إخاااا ا  تاااااؤخ  أن للمؤسسااااة  5/3/2   أو كلياااااا اسااااتيفائه حااااا ن إ ااااى املؤجااااال الاااادين ،كا
 
 فاااااإذا جزئيااااا

اااان وإذا املاضااااية. املاااادة عاااان ،كاتااااه أخ جاااات اسااااتافته   الاااادين كا
 
  تحصاااايله فاااا  مشااااكاكا

 
 وأنشاااا ئ جزئيااااا

 فا  املشاكا  الادين كاان إذا الزكاياة املاجاادات مان يحسا  تحصيلها ف  املشكا  للديان  مخص 

 .فيها كامال مقدا ه أد   تحصيله

 املداينااة عنااد نشاا ت  وايااة فاائااد علااى يشااتمل الغ اا  علااى ق ضااها أو املؤسسااة دياان كااان إذا  5/3/3

اا  الااادين جدولاااة عناااد أو  فااا  كلهاااا تصااا   أن فيجااا  الااادين علاااى الفاائاااد أماااا فقاااط الااادين أصااال ف  كا

 بح متهااا مقطااا  أمااا   القااب  أو اق خصاا  أو بفائاادة االقتاا ا  أو اإلياادا  باا ن علمااا الخ اا . وجاااه

 .بها التعامل ويح م

  نيلية  لق  ئ  بن د في  ن ينة  ل م  تطبيقي   5/3/4
 الخادمات أو املبيعاة البضاا   مقابل لهمنسسة  ل فع  نستحقة  نبيلغ تزك   ن ين  : 5/3/4/1

 .أعاله امل كا ة البناد م اعاة م  بالدين املقدمة

 الساااااندات فيهاااااا بماااااا  لووووو ي  وسووووون     ن،شووووو ف  علوووووى  لسوووووحب وحسووووويبي   لقووووويوض  5/3/4/2

ااا  املخصااااامة( )الكمبياااااالت والقباااااالت الصااااف  ( الكاوااااان  )ذات املخصااااامة  املدفاعااااة القيمااااة تزكا

 .5/3/4 البند ف  جا  ما عليها فيطب  -ح متها م - الفاائد أما السند لش ا 

وو  إلذنيوووة(: و لسووون    ) ل،مبيووويل   لقووب  أو  ق 5/3/4/3  بماااا الا قاااة( )مبلااا   لووو ي  أصووو  يزكو

ااان إذا الاااثمن فااا  املدمجاااة الزياااادة فيهاااا  5/3/4 البناااد فااا  جاااا  ماااا وي اياااى باألجااال، مبيعاااة سااالعة عااان كا

 و قااااة تمثلاااه الااا   الااادين يكااااان  أن ويساااتا   عليهاااا، تشاااتمل القااااب  و قاااة كانااات إن الفاائاااد بشااا ن

  القب 
 
  أو حاال

 
 .5/3/2 البند وينظ  استيفاؤه يتع   ال مادام مؤجال

اان لاا  إذا : لعقوو د عوو  ) ملحتجووزة( بهووي  ملحووتف   نبوويلغ 5/3/4/4
 
 ال اسااتثما ها ماان املؤسسااة تمك

 إال تعهاداهها املؤسساة إنجاا، لضامان العماال  لاد  التي (Retention amount) الت مينات ه ه تزك 

 .واحدة سنة عن فت كيها قبضتها إذا

  املدفاعة املبال  5/3/4/5
 
 .املؤسسة مل  من لخ وجها تزك ، ال املب مة: العقاد عن مقدما

، املدفاعاااة املصااا وفات 5/3/4/6
 
اااة تجااا  ال تالياااة، مالياااة فتااا ات تخااا  التاااي وهااا  مقااادما  فيهاااا الزكا

 .املؤسسة مل  من لخ وجها

 الااديان  ،كاااة تزكاا  بعااد: تقااب  ولاا  الحاليااة الفتاا ة تخاا  التااي وهاا  املسااتحقة، اإلياا ادات 5/3/4/7

 .5/3/1 البند ف  مب ن ها حسبما
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 ملااااان  البناااااا  أحاااااد لاااااد  املختصاااااة، الجهاااااات بطلااااا  امل جاااااا،ة وهااااا  القانانياااااة، الاديعاااااة 5/3/4/8

اا  فإههاااا الجهاااات: تلااا  ماافقاااة بعاااد إال فيهاااا التصااا   وال ساااحمها يمكااان وال للمؤسساااة التااا خي   تزكا

 هاااعلي فيطباا  -مح مااة وهاا - بفاائااد كاناات وإذا اسااتثما ها، ماان املؤسسااة تمكاان لاا  إذا واحاادة لساانة

 .5/3/4 البند ف  ما

  األ واا فياه بماا اإلجما   الثمن يزك  املشت ين: على املستحقة املبال  وه  امل ابحة، مدينا 5/3/4/9

 
 
 .5/3/1 للبند طبقا

ا  بعااد: تساال  ولاا  املؤسساااة اشاات هها التااي الساال  بضاااعة ماادينا 5/3/4/10  ماااا   أس املؤسسااة تزكا

 عليهاا فيطبا  الادخل لد  أو للتشغيل كانت وإذا التجا ة، بقصد املشت اة البضاعة كانت إذا السل 

ااا  فهااااا املبيعااااة البضاااااعة عاااان للبااااا   املقبااااا  الساااال  مااااا   أس أمااااا 4/2و 4/1 البنااااد  فاااا  ضاااامنا يزكا

 .النقاد

 املساااااااتحقة املباااااااال   صااااااايد يمثااااااال ،املؤسساااااااة باعتهاااااااا التاااااااي االستصااااااانا  بضااااااااعة مااااااادينا 5/3/4/11

اا  الزكاياااة املاجاااادات فااا  يااادخل وهاااا املبيعاااة، االستصااانا  بضااااعة إنجاااا، بمااعياااد للمؤسساااة  ويزكا

 
 
  بصفته املتداولة املاجادات ف  ضمنا

 
 .نقادا

 التجاااا ة بقصاااد البضااااعة كانااات إذا املؤسساااة اشااات هها التاااي االستصااانا  بضااااعة مااادينا 5/3/4/12

اا  للبااا   بدفعااه امللتاا م املصااانا  ثماان وهاا  بالتكلفااة الزكاياااة املاجااادات ضاامن مااديانيتها تااد    ويزكا

 
 
 .5/3/1 للبند طبقا

اا  املتااااج ة بغااا   األساااه  فااا  االساااتثما ات 5/3/4/13 اااة تزكا  السااااقية، بقيمتهاااا التجاااا ة عااا و  ،كا

 .الخب ة أهل بتقاي  قيمتها ،كيت ساق  لها يكن ل  وإذا

  لتأم  : محفظة في  ن ين    5/3/5
  تكاااااان  الاثاااااائ  حملاااااة اشااااات اكات بااااا ن التااااا م ن معياااااا  فااااا  و د ماااااا علاااااى بناااااا 

 
 مالياااااة ذماااااة لاااااه صاااااندوقا

  لي  الت م ن صندوق  وأن بالقسط، تب   املشت   وأن مستقلة،
 
 الاثاائ  لحملاة الفاائ  ب د ملت ما

 .فيها ،كاة ال الت م ن محفظة فإن الت م ن( معيا  من 5/5 ،2)الفق ات

 و لثمي   لز وع زكية 5/4
 العباا ة باال الحااا   ي ايااى وال جاا ام، كيلااا 653 وتعاااد  أوساا  خمسااة والثمااا  الااز و  نصااا  5/4/1

 لاااه فيماااا % 5 العشااا  ونصااا  ،الساااق  مؤناااة لاااه لاااي  فيماااا % 10 العشااا  ،كاههاااا ومقااادا  بالحصااااد،

 مشت كا. يسق  فيما % 7,5 العش  أ وا  وثالثة مؤونة،

 وال الثماااا ، وأنااااا  الحباااا  كااا ناا  النصاااا  حسااا  فااا  الااحاااد، الجااان  مااان األنااااا  تضاا  5/4/2

 اململاكااااة والثمااااا  الااااز و  أماااااكن الخااااتال  أثاااا  وال بنصااااابه، جاااان  كاااال فينفاااا د آلخاااا ، جاااان  يضاااا 

 .الش كة أو للمؤسسة

 الثلا  أو ال با  حسا  ما  والثماا ، الاز و  صاال  عناد الخب ا ( )تقدي  الخ   اعتماد يجا،  5/4/3

 ويجااا،  التجفياا ، بعااد الخاا   حساا  الزكاااة وتخاا   فيهااا، التصاا   ياات  ثاا  الااز   لصاااح  وت كااه

 .القيمة إخ ا 

 .بالز اعة املتعلقة املنشآت ف  التنفي  قيد األعما  الزكاية املاجادات ف  تدخل ال 5/4/4
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 إال تحسا  وال ،واألدوياة األسامدة، مثال اإلنتاا ، مساتلزمات الزكاياة املاجاادات ف  تدخل ال 5/4/5

 .باالستدانة عليها الحصا   ت  إذا

 .والتعبئة التغلي  مااد الزكاية املاجادات ف  تدخل ال 5/4/6

 والقناااات األ   إصااال  مصاا وفات وال ،الاا    مصاا وفات الزكايااة املاجااادات ماان تحساا  ال 5/4/7

 .والت بة

 .للمستحق ن اإليصا  نفقات الزكاية املاجادات من تحس  5/4/8

ااة للز اعااة املساات ج ة األ   5/4/9  ،كاههااا املساااقاة أو املزا عااة حااا  وفاا  املساات ج ، علااى ، وعهااا ،كا

 .والتناس  بالنسبة الط ف ن على

 املاجااادات فاا  الزكااا   الاعااا  فاا  ياادخل النقااد  الاادع  بالز اعااة: املتعلقااة والهبااات الاادع  5/4/10

  السائلة
 
 .الزكا   الاعا  ف  تدخل فال املاهاوة واملعدات األ   أما 5/3/1 للبند طبقا

  نعيد  زكية 5/5
 أو الجامااااادة أو الساااااائلة املعاااااادن مااااان والبحااااا  األ   مااااان يساااااتخ   ماااااا كااااال املعاااااادن تشااااامل 5/5/1

 .الغا،ية

  85 قيمتاه تبلا  مااا املعاادن نصاا   5/5/2
 
  يساتخ   فيمااا النصاا  وي اياى الاا ه  مان ج امااا

 
 تباعااا

 واملقااااادا  اسااااات،نافه، عناااااد النصاااااا  ي اياااااى املعتااااااد مااااان ألك ااااا  االساااااتخ ا  انقطااااا  فاااااإذا تااااا  ، دون 

  املعاااادن مااان يساااتخ   ماااا كاااان إن %. 2,5 إخ اجاااه الااجااا 
 
ااا  ماااا كاااان وإن فياااه، ،كااااة ال للدولاااة مملاكا

 عقااد بشا ن (22)  قا  الشا ي  املعياا  وينظ  الزكاة، وفيه ملستخ جه فها ملكها غ   على يستخ  

 .5/4 البند االمتيا،

 عا و  ،كااة يزكا  فإنه املتاج ة بقصد سم  أو م جان أو لؤلؤ من البح  من يستخ   ما  5/5/3

 .التجا ة

  أليعيم زكية 5/6
 للااااد  م هااااا يتخاااا  ملااااا وهاااا  امللحاااا  فاااا  تنظاااا  ،كاههااااا، ومقااااادي  والغاااان ( والبقاااا  )اإلباااال األنعااااام أنصاااابة

 للتجاا ة اتخا ت إن أماا األنعاام، لزكااة العاام أك ا  املباا ( الكاأل مان )ال يا  السام ويشت   والنسل،

 .التجا ة ع و  ،كاة فت ك 

 األنعااام فتعاماال الخلطااة وتعتباا  امللكيااة وحاادة ماا  مختلفااة أماااكن فاا  األنعااام بتفاا ق  عباا ة ال 5/6/1

 .امل اف  ف  االشت ا  حصل إذا الااحد مل  معاملة واحد من ألك   اململاكة

 للبي . الساقية بقيمتها التجا ة ع و  ،كاة تزك  للتجا ة املتخ ة األنعام 5/6/2

 املاجااادات فاا  تاادخل ال الحماال أو للسااق  األ   حاا   فاا  املسااتخدمة وهاا  العاملااة األنعااام 5/6/3

 .الزكاية

اااة تجااا  ال 5/6/4  اتخااا ت إن أماااا للتجاااا ة تتخااا  أن إال األنعاااام غ ااا  مااان األخااا    الحيااناااات فااا  الزكا

 .الزكاية املاجادات ف  تدخل فال للمتاج ة ولي  لإلنتا 

 مثااال ،كيااات التجاااا ة بهاااا قصاااد إن والصاااا  اللااابن مثااال ،الحيااناااات عااان الناشااائة املنتجاااات 5/6/5

 .التجا ة ع و 
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اااة ال 5/6/6  إذا إال للزيناااة أو لالساااتعما  املتخااا ة الحيااناااات وساااائ  والحم ااا  والبغاااا  الخيااال فااا  ،كا

 .للمتاج ة كانت

 .4/2 البند ينظ  كاملستغالت ويعامل املنت ، الدجا  ف  ،كاة ال 5/6/7

ا  الحياانيااة ال اا وة ومخاازون والحلياا  للبياا  املعااد والبااي  اللحااام الاادجا  5/7/8  عاا و  ،كاااة يزكا

 .للتجا ة اتخ  إذا التجا ة

 (  ننسسة على و لحق ق   ل ي    )  نطه بي -6 
 : نطه بي  تقسي  6/1

  املالياااة القااااائ  فااا  املطلاواااات تضااا 
 
  الشااا عية الاجهاااة مااان ليسااات بناااادا

 
 مثااال املؤسساااة، علاااى دياناااا

، لاااااي  فهاااااا الشااااا كة ماااااا   أس
 
  ليسااااات واأل واااااا  االحتياطياااااات وكااااا ل  ديناااااا

 
 املؤسساااااة، علاااااى دياناااااا

 إ ى: املطلاوات بند ف  املد جة الديان  وتنقس 

 شاا ا  عاان تنشاا  التااي وهااى ساانة بعااد يسااتح  مااا وهاا  األجاال( )طايلااة متداولااة غ اا  مطلاوااات 6/1/1

 األجل. الطايلة األخ    واملستحقات باألجل الثابتة املاجادات

 .سنة خال  يستح  ما وه  األجل( )قص  ة متداولة مطلاوات 6/1/2

 : ننسسة على  ل ي    6/2
 للتجااااا ة متداولاااة ،كاياااة أصاااا   علاااى الحصاااا   عاااان نتجااات املؤسساااة علاااى الاااديان  كانااات إن 6/2/1

 .الزكا   الاعا  من تحس  فإهها

 مان تحسا  ال فإههاا للزكااة، خاضاعة غ ا  ثابتاة أصاا   علاى للحصاا   ت تبات الاديان  كانت إن 6/2/2

 .الزكا   الاعا 

 نساابة إ ااى ي جاا  ،كايااة ماجااادات علااى للحصااا   ت تباات التااي الااديان  مقاادا  مع فااة تعاا   إذا 6/2/3

 .الزكااااا   الاعااااا  ماااان النساااابة هاااا ه فتحساااا  املؤسسااااة، ماجااااادات مجماااال ماااان الزكايااااة املاجااااادات

 الاعااا  ماان يحساا  فإنااه املؤسسااة ماجااادات مجماال ماان %40 الزكايااة املاجااادات كاناات لااا فمااثال

 .الديان  مجمل من %40 الزكا  

 تحساا  ال املدفاعااة غ اا  الفاائااد فااإن ,بفاائااد كاااالقت ا  مشاا و  غ اا  املديانيااة سااب  كااان إذا  6/2/4

  الش   ف  ليست املح مة االلت امات ألن الزكاية املاجادات من
 
  دينا

 
 .ال مة ف  تستق  وال صحيحا

  نيلية  لق  ئ  بن د في  نت  ولة  نطه بي  تطبيقي  6/3
 مااان تحسااا  أصاااحابها ماان لاااديها املادعاااة للمؤسساااات بالنساابة أ صااادهها الجا ياااة: الحسااابات 6/3/1

 فيهااااااا املسااااااتثم ة للمؤسسااااااات بالنساااااابة االسااااااتثما ية والحسااااااابات للمؤسسااااااة، الزكايااااااة املاجااااااادات

 نصاااي  اقتطاااا  بعاااد وأ واحهاااا، هااا  للمؤسساااات الزكاياااة املاجاااادات مااان تحسااا  أصاااحابها: لصاااال 

 .للمؤسسة املستحقة الاكالة أج ة أو املضا  

 الزكاياة السانة خاال  املؤسساة لادائني الادف  املساتحقة املباال  البناد به ا يقصد الدائنان، 6/3/2

 مااااااان تحسااااااا  باألجااااااال: الخااااااادمات أو واملعااااااادات البضاااااااا   علاااااااى الحصاااااااا   مااااااان تنشااااااا  وهااااااا  القادمااااااة،

 .الزكاية املاجادات
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 وهاا  البضاااعة يقبضاااا وملااا املؤسسااة ماان ساالما املشاات ون أ  املبيعااة، الساال  بضاااعة دائنااا 6/3/3

 .السل  ما   أس مقدا  الزكاية املاجادات من يحس  بعد، تسليمها لعدم دين

 يطبا  بعاد تساليمها وعادم صانعها على للتعاقد دين وه  املبيعة، االستصنا  بضاعة دائنا 6/3/4

 .6/3/3 البند عليها

 لبضااااا   شاااا ائها عاااان املؤسسااااة ذمااااة فاااا  ت تاااا  مااااا وهااااا املشاااات اة، االستصاااانا  بضاااااعة دائنااااا 6/3/5

 .الزكاية املاجادات من البند ه ا  صيد يحس  :مستصنعة

 باألجاال والخاادمات البضااا   ملاا د  الصاااد ة ألماا  والساندات الكمبياااالت وهاا  الادف ، أو اق 6/3/6

 مااااان تحسااااا  وهااااا  التالياااااة: الزكاياااااة السااااانة فااااا  مساااااتحقة كانااااات إذا فائااااادة بااااادون  االقتااااا ا  عناااااد أو

 .الزكاية املاجادات

 البناااااد فااااا  و د مااااا فيهاااااا ي ايااااى املكشاااااا  علاااااى السااااح  وحساااااابات األجاااال القصااااا  ة القاااا و  6/3/7

6/3/2. 

 ماان تحساا  التاليااة الفتاا ة خااال  وتساادد الحاليااة الفتاا ة تخاا  وهاا  املسااتحقة: املصاا وفات 6/3/8

 .الزكاية املاجادات

  املقباضة اإلي ادات 6/3/9
 
 غ ا  الخادمات يقابال فيماا ،كاة فال تؤد ل  خدمات عن كانت إذا مقدما

 لاااا ا الطا ئااااة، والظاااا و  باألعاااا ا  تفسااااخ اإلجااااا ة ألن الاااادفعات، فاااا  امللاااا  اسااااتق ا  لعاااادم املااااؤداة،

 معاوضااااة عقااااد بماجاااا  مقااادما املقباضااااة النقديااااة الاااادفعات أماااا .الزكايااااة املاجااااادات ماااان تحسااا 

 لااا  ولااا بضاااا   عاان كانااات إذا ،كاههااا وتجااا  الشاا كة أو املؤسساااة ملاا  فااا  فتاادخل ،شااافا   أو كتاااب 

 .الزكاية املاجادات من تحس  ال وه  تسل ،

 السااااااانة فااااااا  ساااااادادها ويساااااااتح  الحاليااااااة السااااااانة تخاااااا  التاااااااي وهاااااا  املساااااااتحقة: الضاااااا ائ  6/3/10

 .الزكاية املاجادات من تحس  الالحقة،

 تحساا  الدو يااة: الفاااات   وسااداد تعهااداهه  إنجااا، لضاامان العمااال  ماان املقدمااة الت مينااات 6/3/11

 .الزكاية املاجادات من

 تظها  وها  األم للشا كة التابعاة الشا كة فا  اآلخا ين املسااهم ن حقااق  وها  األقلياة حقااق  6/3/12

 .4/2/5 البند عليها يطب  .املاحدة القاائ  ف 

  (6) ملخصصي  -7

  ملخصصي  تعييف 7/1
 فاااا  نقااا  احتمااااا  ملقابلاااة املاليااااة الفتااا ة ههاياااة فاااا  اإليااا ادات ماااان املجنباااة املبااااال  تمثااال املخصصاااات

 تقادي  ها  املخصصاات أن ووماا ينشا . لا  أو بدقة يحدد ل  املنش ة على الت ام ملقابلة أو املاجادات

ااان أو االلتااا ام أدا  أو الااادين تحصااايل تااا  فاااإذا املحاااددة غ ااا  وااللت اماااات املحتملاااة الخساااا ة ملباااال   كا

  يعااااد املخصااا  فاااإن يجااا  مماااا أكبااا  املخصااا  مبلااا 
 
  أو كلياااا

 
 والخساااائ  األ واااا  حساااا  إ اااى جزئياااا

 الدخل(. )قائمة

                                                           

  .5/3/3 و  5/3/2 فينظي  سيبقي بعضهي بيي   لحيجة  قتض  (6)
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  ملخصصي  تقسي  7/2
 اآلت : م اعاة املخصصات ف  يج 

 مااااااااان الثابتاااااااااة األصاااااااااا   مخصصاااااااااات تحسااااااااا  ال الثابتاااااااااة: باألصاااااااااا   املتعلقاااااااااة املخصصاااااااااات 7/2/1

 .الزكا   الاعا  ف  تدخل ل  نفسها الثابتة املاجادات إن حي  الزكاية املاجادات

ااة حسااا  أن بمااا املتداولااة: باألصااا   املتعلقااة املخصصااات 7/2/2  فااإن الساااقية بالقيمااة ياات  الزكا

 املاجااااادات ماااان تحساااا  التااااي املطلاوااااات ماااان تعتباااا  ال املتداولااااة باااااملاجادات املتعلقااااة املخصصااااات

ااة حسااا  ألغاا ا  املتداولااة املاجااادات قاماات إذا أمااا الزكايااة.  ماان لسااب  ) الدفت يااة بالقيمااة الزكا

 القيمااة باا ن الفاا ق  الزكايااة املاجااادات ماان فيحساا  االسااتبدالية القيمااة ماان أك اا  وكاناات ( األساابا 

 .املخصصات ه ه من والساقية الدفت ية

 غ ا  الشا كة علاى الت اماات ملقابلاة املطلاواات مخصصاات باملطلاوات: املتعلقة املخصصات 7/2/3

 الضااااااا ائ ، ومخصااااااا  اإلجاااااااا،ات، ومخصااااااا  الخدماااااااة، ههاياااااااة مخصااااااا  مثااااااال: بدقاااااااة، محاااااااددة

 وإذا سااا ية، احتياطياااات إ اااى تتحاااا   ال حتاااى مغااااالة بااادون  تقااادي ها يجااا  التعايضاااات، ومخصااا 

 .الف ق  إ،الة فيج  مغاالة فيها أن تب ن

 فاائاااد املخصااا  تضااامن إذا فإناااه املاجاااادات مااان املخصااا  فيهاااا يخصااا  التاااي الحااااالت فااا  7/2/4

  الساااداد الااجااا  االلتااا ام فقاااط ويحسااا  الزكاياااة املاجاااادات مااان تحسااا  ال فإههاااا
 
 بااا ن علماااا ،شااا عا

 .6/2/3 البند وينظ  بح مته مقطا  بالفائدة االقت ا  أو اإليدا 

  لزك ية  ن ج د   م  يحس  ل  أو  منهي يحس  ومي  ملخصصي  تطبيقي  7/3
 مااااان املطفااااا  املبلااااا  مااااان املتاااا اك  الجاااااز  هاااااا ،التشاااااغيل قباااال ماااااا مصاااااا ي  إطفاااااا  مخصاااا  7/3/1

 .الزكاية املاجادات من يحس  ال املخص  وه ا .التشغيل قبل ما مصا ي 

 هباا  مل اعااة ها النما ، بقصد املشت اة األسه  ف  االستثما ات قيمة ف  الهبا  مخص  7/3/2

 السااااق، أو بالتكلفاااة التقااااي  حاااا  فااا  التكلفاااة عااان الدفت ياااة القاااي  أو املالياااة األساااااق فااا  األساااعا 

 .الزكاية املاجادات من يحس  ال املخص  وه ا .أقل أيهما

 الح كااااة، البطيئااااة أو للتلاااا ( أو للهااااال  )املع ضااااة التالفااااة أو الهالكااااة البضاااااعة مخصاااا  7/3/3

 أو الصااااالحية النتهااااا  القيمااااة، انخفااااا  احتمااااا  ملقابلااااة الح كااااة البطيئااااة البضاااااعة حالااااة فاااا  وهااااا

 .الزكاية املاجادات من يحس  ال املخص  وه ا :التساي  بط  أو الناعية تقادم

 الاااااا   الهباااااا  مل اعاااااااة وهاااااا املالياااااة األو اق أسااااااعا  أو ،البضاااااا   أسااااااعا  هباااااا  مخصااااا  7/3/4

 .الزكاية املاجادات من يحس  ال ها ،فعال حصل

 اإلجااا،ات عاان مقاباال باادف  املؤسسااة التاا ام ملااجهااة مقتطاا  مبلاا  وهااا ،اإلجااا،ات مخصاا  7/3/5

 .الزكاية املاجادات من يحس  ال املخص  وه ا :للمارف ن املستحقة

 هاا  املؤسسااة، فاا  للعااامل ن التقاعااد  ال اتاا  أو التقاعااد، ومكافاا ة الخدمااة ههايااة مخصاا  7/3/6

 املاجاااااادات مااااان تحسااااا  ال املخصصاااااات وهااااا ه بااااادفعها، املؤسساااااة التااااا ام ملااجهاااااة مقتطعاااااة مباااااال 

  الدف  يت  ل  ما وذل  فعال، تص   ول  للص   م صدة ألهها الزكاية،
 
 الادف  واجباة تكان أو فعاال

 .تسدد ول  الحا   العام ف 
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 ملااجهااااة اإلياااا ادات علااااى تحميلهااااا ياااات  التااااي التقدي يااااة املبااااال  وهاااا  التعايضااااات، مخصاااا  7/3/7

 معااااا ن مبلااااا  بااااادف  لالسااااات،نا ( )قابااااال ابتااااادا   قضاااااا   حكااااا  صااااادو   عااااان الناااااات  املؤكاااااد االلتااااا ام

 ماااان يحساااا  ال وهااااا :القضااااا   الحكاااا  فاااا  الاااااا دة باملبااااال  املخصاااا  هاااا ا ويقااااام للغ اااا ، كتعاااااي 

 .هها   قضا   بحك  الدف  واج  يصب  أن إ ى الزكاية املاجادات

 املاجاااادات مااان يحساا  ال فعاااال يصاا   ولااا  للصااا   م صااد مبلااا  وهااا الصااايانة: مخصاا  7/3/8

 .الزكاية

 إيااا ادات علاااى تحميلهاااا يااات  التاااي املباااال  يمثااال وهاااا الثابتاااة، األصاااا   علاااى التااا م ن مخصااا  7/3/9

  لتكان  الش كة
 
 املخصا  ها ا تقااي  ويات  التا م ن، لشا كات تادف  ساا  التاي األقساا  عان باديال

 امل صادة األمااا  مان ألناه الزكاياة املاجاادات مان يحسا  ال املخصا  ها ا م هاا: يتكان  التي باملبال 

 .الش كة مل  عن تخ   ل  التي

 ملااجهااة اإلياا ادات علااى تحميلااه ياات  الاا   املبلاا  هااا العمااالت، أسااعا  انخفااا  مخصاا  7/3/10

 املاليااااة القاااااائ  فاااا  املسااااتخدمة العملااااة سااااع  مقاباااال األجنبيااااة العمااااالت أسااااعا  انخفااااا  احتمااااا 

 هااااا ا السااااااق( وساااااع  الشااااا ا  )ساااااع  الساااااع ين بااااا ن باااااالف ق  ويقاااااام شااااا ائها، أساااااعا  عااااان للشااااا كة

 تقااااااااي  عناااااااد الساااااااائد الصااااااا   بساااااااع  العبااااااا ة ألن الزكاياااااااة املاجاااااااادات مااااااان يحسااااااا  ال املخصااااااا 

 .الزكاية املاجادات

 ألدا  اإليااا ادات علاااى تحميلهاااا يااات  التاااي التقدي ياااة املباااال  يمثااال وهاااا الضااا ائ ، مخصااا  7/3/11

 حجا  ضاا  فا  وتقاام ،تادف  ولا  الحالية السنة ف  القانان  بحك  الش كة على املستحقة الض يبة

 املاليااااااة الفتااااا ات فاااااا  الضااااا يبي بااااااال وط االسااااات،ناس ماااااا  الحالياااااة، املاليااااااة الفتااااا ة فاااااا  الشااااا كة نشاااااا 

 .الزكاية املاجادات من يحس  املخص  ه ا السابقة:

  لحتييطيي -8 

  لحتييطيي  تعييف 8/1
 أو القاااااانان ( )االحتيااااااط  القاااااانان  بماجااااا  إماااااا األ واااااا ، مااااان مساااااتقطعة مباااااال  هااااا  االحتياطياااااات

 والغاا   االختيا يااة( )االحتياطيااات العماميااة الجمعيااة ماان بقاا ا  أو للمؤسسااة، األساساا ي بالنظااام

 لتا،ياا  أو املحتملااة، الخسااائ  ملااجهااة أو مسااتقبال للتاساا  الال،مااة األماااا  تاااف   االحتياطيااات ماان

 .الحاجة انتها  عند لتا،يعها أو أ وا ، فيها تتحق  ال التي السناات ف  أ وا 

  لحتييطيي  وح،  طبيعة 8/2

 تعاااد ال ألههاااا الزكاياااة، املاجاااادات مااان تحسااا  ال واالختياااا    القاااانان  بناعيهاااا االحتياطياااات 8/2/1

 
 
اا  وهااا  ،املطلاواااات فااا  تااا ك  كانااات وإن املؤسساااة، علاااى الاااديان  قبيااال مااان شااا عا  مملاكاااة لكاههاااا تزكا

 .املاجادات صاف  ط يقة تطبي  حالة ف  الزكاية املاجادات ضمن وذل  للمؤسسة

 ماااان يعاااادان ال للمؤسساااة التماياااال مصاااااد  مااان كانااااا وإن اإلصاااادا  وعاااالوة املااااا ،  أس حساااا   8/2/2

 .الزكاية املاجادات من يحسمان ال وهما املطلاوات ف  ي ك  املا   أس كان وإن عليها الديان 
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  لحتييطيي  تطبيقي  8/3
 املاجاادات تقااي  إعاادة مان ينشا  وهاا ال أسامالية( )االحتياطياات التقااي  إعاادة احتياط  8/3/1

اا ، ال التاااي الثابتاااة املاجاااادات تقااااي  عااان نشااا  أناااه ووماااا ,الحالياااة السااااقية بالقيماااة الثابتاااة  فاااال تزكا

 .الزكاية املاجادات من يحس 

 إدا    بقاااا ا  احتجااااا،ه ياااات  للتا،ياااا  القاباااال الاااا و  فااااائ  ماااان جااااز  وهااااا اإلياااا اد ، االحتياااااط  8/3/2

 الزكاية املاجادات من يحس  فال املؤسسة على دينا لي  وها املستقبلية. االحتياجات ملااجهة

 خزيناااة أ  الخزيناااة )أساااه  املشااات اة املؤسساااة أسااه  عملياااات عااان الناتجاااة األ واااا  احتياااط  8/3/3

 الزكاياااة، املاجاااادات مااان يحسااا  ال وويعهاااا: أساااهمها املؤسساااة شااا ا  مااان يتحقااا  ماااا وهاااا املؤسسااة(

 .األ وا  من جز  وها

 يتقااااا    ولااااا  اإلدا ة مجلااااا  ع هاااااا يعلااااان التاااااي األ واااااا  وهااااا  ,تا،يعهاااااا املقتااااا   األ واااااا  احتيااااااط  8/3/4

 .الزكاية املاجادات من يحس  ال بعد: تا،يعها

 نااا  وهااا .التاليااة السااناات إ ااى أ وااا  ماان ت حيلااه يتقاا    مااا وهااا املسااتبقاة، األ وااا  احتياااط  8/3/5

 .الزكاية املاجادات من يحس  ال اإلي ادية: االحتياطيات من

  لزكية فيهي تصيف  لتي  لثمينية  نصي ف -9
ااااة مصااااا    للفقاااا ا  الصاااادقات )إنمااااا الك يمااااة اآليااااة عليهااااا نصاااات التااااي الثمانيااااة األصاااانا  هاااا  الزكا

 الساااابيل واباااان هللا ساااابيل وفاااا  والغااااا م ن ال قااااا  وفاااا  قلااااابه  واملؤلفااااة عليهااااا والعااااامل ن واملساااااك ن

 املقصااد تحدياد للمؤسساات الشا عية للهيئاات يتا   .60التاواة: حكي ( علي  وهللا هللا من ف يضة

 .الثمانية األصنا  من صن  لكل والتطبيقات

  لزكية بصيف تتعه  أحكيم-10
 املساتحق ن با دا  ذلا  يخال وال املادين ن ذماة )املؤسساة( املزكا  إبا ا  الزكااة دفا  عن يجزئ  ال 10/1

 .اشت ا  أو تااطؤ دون  دائنيه  ،كاة من قبضاه مما دياهه  للزكاة

 املاا ، لغيباة - لسانة يزياد ال بما - إخ اجها ت خ   ويجا،  أدائها، وجا  فا   الزكاة دف  األصل 10/2

 .راه ة ملصلحة أو ،منية، بجداو   تا،يعها  وط أو

  للزكاة تف د أن املؤسسات على 10/3
 
  أو صندوقا

 
  حسابا

 
 .بها خاصا

ااااة صاااا   األصاااال 10/4 ااااة أماااااا  تارياااا  يجااااا،  الحاجااااة وعنااااد مصااااا فها. فاااا  الزكا  مشااااا ي  فاااا  الزكا

 عان املساؤولة الشا عية للجهاة تابعاة تكاان  أو ،للزكاة االستحقاق أصحا  بتملي  تنتهي استثما ية

اااة جمااا   وتاااااف  للمساااتحق ن الفا ياااة املاساااة الحاجاااة تلبياااة بعاااد ذلااا  يكاااان  أن علاااى ،وتا،يعهاااا الزكا

 .الخسائ  عن للبعد الكافية الضمانات

 .بالتقادم الزكاة تسقط ال 10/5

ااااة إخاااا ا  تعجياااال يجااااا،  10/6  إ ااااى تحدياااادها فاااا  وي جاااا  التعجياااال، بشاااا و  وجابهااااا وقاااات قباااال الزكا

 .للمؤسسات الش عية الهيئات

 .جائز القيمة إخ ا  10/7

 .بعضها على االقتصا  يجا،  بل الثمانية، األصنا  جمي  على الزكاة تعمي  يج  ال 10/8
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ااااة نقاااال يجااااا،  10/9 ااا ، املااااا  ماااااطن غ اااا  إ ااااى الزكا  الشااااا عية الهيئااااات تقااااد ها راااااه ة ملصاااالحة املزكا

 .للمؤسسات

 وزكيتهي  أليعيم أنصبة-11
 .11/3 و 11/2 و 11/1 البناد ف  الجداو   تنظ 

  إلب : زكية ومقيديي  نصيب ج ول  11/1
  ل  جبة  لزكية مق     إلى م 

  ش ي  ال 4 1

  شاة 9 5

  شاتان 14 10

  شياه ثال  19 15

  شياه أ ب  24 20

 ( الثانية ف  ودخلت سنة ) مخا  بنت 35 25

 ( الثالثة ف  ودخلت سنتان ) لبان  بنت 45 36

 ال ابعة( ف  دخلت و سناات ثال  ) حقة 60 46

 الخامسة( ف  دخلت و سناات )أ ب  ج عة 75 61

  لبان  بنتا 90 76

  حقتان 120 91

  لبان  بنات ثال  129 121

  لبان  وونتا حقة 139 130

  لبان  وونت حقتان 149 140

  حقاق ثال  159 150

  لبان  بنات أ ب  169 160

  لبان  بنات وثال  حقة 179 170

  لبان  وونتا حقتان 189 180

  لبان  وونت حقاق ثال  199 190

 لبان  بنات خم  أو حقاق أ ب  209 200

  لبان  بنات وأ ب  حقة 219 210

  لبان  بنات وثال  حقتان 229 220

  لبان  وونتا حقاق ثال  239 230

 لبان  وونت حقاق أ ب  249 240

 لبان  بنت (40) كل وف  حقة (50) كل ف  ذل  عن ،اد ما وهك ا
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  لبقي زكية ومقيديي  نصيب ج ول  11/2
  ل  جبة  لزكية مق     إلى م 

  ش ي  ال 29 1

 الثانية( ف  دخلت و )سنة تبيعة أو تبي  39 30

 ( الثالثة ف  ودخلت سنتان ) مسنة 59 40

  تبيعتان أو تبيعان 69 60

  تبيعة أو وتبي  مسنة، 79 70

  مسنتان 89 80

  أتبعة ثالثة 99 90

  تبيعتان أو وتبيعان مسنة، 109 100

  تبيعة أو وتبي  مسنتان، 119 110

  أتبعة أ بعة أو مسنات ثال  129 120

 مسنة أ بع ن كل وف  تبيعة، أو تبي  ثالث ن كل فف  ،اد ما وهك ا

  لغن  زكية ومقيديي  نصيب ج ول  11/3
  ل  جبة  لزكية مق     إلى م 

  ش ي  ال 39 1

  شاة 120 40

  شاتان 200 121

  شياه ثال  399 201

  شياه أ ب  499 400

 شاة شاة مائة كل ف  ذل  على ،اد ما وهك ا

 

  نعيي  إص     تي يخ
 م.2008 )نافمب ( الثان  تش ين 28 = ها1429 القعدة ذ  30 بتا ي  املعيا  ه ا صد 
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 :إسالمي مصرف إىل التقليدي البنك حتول (6) الشرعي املعيار .24
 التحول قرار قبل البنك على الواجبة الزكاة خبصوص

   لتح ل  قي    قب   لبن  على  ل  جبة  لزكية-11

 وإنما السابقة، الفت ة عن ،كاة عليه  يج  فال تحايله ف  ال اغب ن من بتمل  التحا   كان إذا 

 .التحا   من  الجدد املالك ن على الزكاة وجا  سب  وينش  وياجد السابق ن املال  على ه 

 املحاسبة هيئة عن الصاد  (9)  ق  الزكاة معيا  ف  و د ما إخ اجها مسؤولية بش ن ويطب 

 إخ اجها يت  ول  البن  داخل من التحا   كان إذا أما .اإلسالمية املالية للمؤسسات وامل اجعة

 كان ولا الزكاة ب دا  مطالبان  ب هه  علما ،املساهم ن على واج  السابقة الفت ة عن أدا ها فإن

 الفاائد جمي  من التخل  ها ال   الااج  من لجز  إخ ا  ها الزكاة إخ ا  ألن ح اما املا 

 .املش وعة غ  واملكاس 
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 زكاة بشأن ،املعاصرة وتطبيقاته الرهن :(39) رقم الشرعي املعيار .25
 املرهون

  نيه    زكية-9
 وال فقط، نمائه ف  أو ونمائه أصله ف  الزكاة تج  مما كان إذا مالكه على امل هان  ،كاة تج  9/1

 فيه. التص   من ممناعا كانه ذل  من يمن 

 ووحدات النقدية والت مينات الجا ية كالحسابات النقدية ال هانات جمي  للزكاة تخض  9/2

 بالضاابط واالستصنا  السل  دين وك ل  املجمدة االستثما ية والحسابات الصنادي 

 .5/3 و 5/2 و 5/1 البند الزكاة بش ن (35)  ق  الش ي  املعيا  ف  عليها املنصا 
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 ي ساال والسااالم الصااالة عليااه كااان فقااد ،الزكاااة يمناا  ال الاادين أن العلمااا  أقاااا  ماان الصااحي  .26

 الفتاا   ال. أم مادينان  أهلهاا هال انظا وا لها  يقال ولا  الثما ، لخ   وخ اصه الزكاة لقب  عماله

 .(با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، قعاد بن هللا عبد) املشاي  بتاقي  (4650)  ق 

: املقت   وها من أخ  املا  لحاجته فاال تجا  علياه الزكااة فا  ذلا  ،كاة املقت   ملا  الق   .27

ااة الاادين إال إذا حااا  الحااا  وهااا نصااا ، واملااا  فاا  يااده لاا  ينفقااه ولاا   يساادده عاان ذمتااه، فااإن الزكا

بتاقيا  املشااي  )عباد هللا بان غاديان،   (11497تج  عليه حينئ ؛ ألن املا  ف  حا،ته. الفتا   ق  )

 عبد ال ،اق عفيف ،  عبد العزيز ابن با،(

 فياه فتجا  عناده نصاا  بلاا  يكمال أو النصاا  يبلا  ديان ملا   علاى لاه كاان مان :الديان  ،كاة .28

 فحسان، قبضاه قبل ،كاه وإن أك   أو سنة ذل  كان ساا  عليه، مض ى ملا قبضه إذا ويزكيه الزكاة،

  واياة وها ا سانة، مان أك ا  علياه مضا ى وإن واحادة، لسانة قبضاه إذا ف  كيه مل   غ   على كان وإن

 اختياااا  وهاااا وقاااا : حسااان بااان الااا حمن عباااد الشاااي  باااه وأفتاااى مالااا ، قاااا   وهاااا أحماااد، اإلماااام عااان

 ، منياا  باان هللا عبااد) املشاااي  بتاقياا  (232)  قاا  الفتااا   هللا.  حمااه الاهااا  عبااد باان محمااد الشااي 

 كاان أو معسا ا املادين كاان إذا نصاها:" ماا أخا    فتاا   وفا  عفيفا ( الا ،اق عبد ، غديان بن هللا عبد

 مااا اإلثبااات ماان لديااه يجااد ال لكانااه أمااا منااه، دينااه اسااتخال  الاادائن يمكاان وال مماطاال لكنااه مليئااا

 علااااى يساااااعده مااااا األماااا  و اااا  ماااان يجااااد ال لكاااان اإلثبااااات لديااااه أو الحاااااك ، لااااد  حقااااه بااااه يسااااتخل 

 حتاااى الاادائن علااى الزكااااة تجاا  فااال للحقااااق  فيهااا نصاا ة ال التاااي الاادو   بعاا  فااا  كمااا حقااه، تخلااي 

 عباااد ، غاااديان بااان هللا عبااد) املشااااي  بتاقيااا  (9069)  قاا  الفتاااا   حااااال. بااه ويساااتقبل ديناااه يقااب 

 (.با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق

 حاااا  إذا ب  واحهااا، املتبقيااة األقسااا  جميااا  تزكيااة يجاا  بالتقساايط البيااا  عاان النااات  الاادين .29

 الزكااة وجاا  علاى طالات ولاا ملادة ت جيلهاا ياؤث  وال حالهاا،  أس عناد سانة كال وتزكياه الحا ، عليها

 عباد) املشااي  بتاقيا  (5258)  ق  الفتا   وملصلحته. البا   باختيا  حصل الت جيل ذل  ألن فيها؛

 (با، ابن العزيز عبد ، غديان بن هللا عبد ، قعاد بن هللا

ااة حساا  .30 ااة عليااه وجباات ملاان يجااا،  ال :الفق اا  دياان ماان الزكا  ماان بالخصاا  عليهااا يتحاياال أن الزكا

 عبااد) املشاااي  بتاقياا  (12096)  قاا  الفتااا   ملالااه. وقايااة ذلاا  فاا  ألن الغاا ي ؛ علااى لااه الاا   الاادين

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، غديان بن هللا

 وهاا ساائمة، كانات ولا ،فيها ،كاة ال والح اثة( بالحمل عليها يعمل )التي العاامل والبق  اإلبل .31

 داود أباااا )سااانن « صووو قة  لع  مووو  فوووي لووويس» عناااه: هللا  ضااا ي علااا  لحااادي  العلااا  أهااال أك ااا  ماا ه 

اااة  ، غاااديان بااان هللا عباااد ، قعااااد بااان هللا عباااد) املشااااي  بتاقيااا  (1802)  قااا  الفتاااا   .((1572) الزكا

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد
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 لهااا يكمال حتااى النصاا  ماان تحسا  ال الشاا ا  أو الهباة أو باااإل   صااحمها يملكهااا التاي المهيماة .32

اااة. وجباااات النصاااا  كمااال مااااا بعاااد الحاااا   تاااا  فاااإذا لهاااا، ملكااااه مااان سااانة  (20087)  قاااا  الفتاااا   الزكا

 با،( ابن العزيز عبد ، الشي  آ  العزيز عبد ، الفا،ان صال  ، ،يد أبا بك ) املشاي  بتاقي 

 ذباا  باادون  ياادفعها باال ،لحمااا يخ جهااا أن يجااا،  وال مساانات أ باا  بقاا ة وساات ن وساات مائااة ،كاااة .33

ااااان، إذا السااااااي  إ اااااى   قااااا  الفتاااااا   غ ااااا ه. مااااان اشااااات اها أو عناااااده مااااان كانااااات سااااااا  الفقااااا ا ، إ اااااى أو كا

 با،( ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، غديان بن هللا عبد) املشاي  بتاقي  (14472)

ااة إخاا ا  يجااا،  :وال طاا  الاابل  إخاا ا  .34  لألكاال. صااال  ألنااه بساا ا؛ ونحاااه الب حاا  نخياال ماان الزكا

 ابان العزياز عباد ، عفيفا  الا ،اق عباد ، غاديان بان هللا عباد) املشااي  بتاقيا  (13502)  قا  الفتا  

 (با،

 أعاده إذا قيمتاه فا  الزكااة تجا  وإنماا ،كااة النحال بااساطة املنت  العسل ف  لي  :العسل ،كاة .35

 بتاقياا  (4195)  قاا  الفتااا   العشاا .  باا  وفيااه النصااا ، قيمتااه وولغاات الحااا ، عليااه وحااا  للبياا 

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، قعاد بن هللا عبد) املشاي 

اااة .36 اااة، فياااه وجبااات أوسااا  خمساااة وهاااا نصاااابا العنااا  بلااا  إذا :بيعااات إذا والثماااا  الاااز و  ،كا  الزكا

ااان إذا هااا ا العشااا  نصااا  ثمناااه مااان أخااا   باعاااه وإذا العنااا ، مااان العشااا  نصااا  فيخااا    الساااق  كا

  (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد) املشاي  بتاقي  (9884)  ق  الفتا   بكلفة.

ااة تخاا   :ع هااا النقاااد وإخاا ا  والثمااا  الااز و  تقيااي  .37  فاا  ولااي  بلاادها فاا  الثمااا  قيمااة ماان الزكا

 الااا ،اق عباااد ، غاااديان بااان هللا عباااد) املشااااي  بتاقيااا  (10230)  قااا  الفتاااا   لاااه. يصاااد  الااا   البلاااد

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف 

 للكيلاا عشا ة ونحااه الساك    قيماة كانات لاا : د   وتما  فااخ  تما  علاى البستان اشتمل لا .38

 مااااان الجميااااا  عااااان اإلخااااا ا  جاااااا، سااااابعة، أو ساااااتة قيمتاااااه والاساااااط ثالثاااااة، قيمتاااااه والااااا د   الااحاااااد

 عباد ، قعااد بان هللا عباد) املشااي  بتاقي  (2246)  ق  الفتا   سبعة. أو ستة قيمته ال   الاسط

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، غديان بن هللا

ااااة .39 ااااة؛ فيااااه لااااي  التاااا ن :تجفاااا  التااااي الثمااااا  ،كا  والكم اااا    كال مااااان الفااكااااه جملااااة ماااان ألنااااه ،كا

 ، غاااديان بااان هللا عباااد) املشااااي  بتاقيااا  (11139)  قااا  الفتاااا   يااادخ . أو يكاااا  مماااا ولاااي  ونحاهاااا،

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد

 .جااا ام أسااابا  وثالثاااة ج اماااا وتساااعان  واحاااد اآلن باااه املعماااا   الحاااا   باااالج ام الااا ه  نصاااا   .40

 الاااااا ،اق عبااااااد ، غااااااديان باااااان هللا عبااااااد ، قعاااااااد باااااان هللا عبااااااد) املشاااااااي  بتاقياااااا  (5522)  قاااااا  الفتااااااا  

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف 

 الشاات اكها الحااا ؛ تماام وقاات تساااو   بماا و قيااة عملااة والفضاة الاا ه  ،كاااة إخا ا  فاا  حا   ال .41

 (با، ابن العزيز عبد ، غديان بن هللا عبد) املشاي  بتاقي  (9564)  ق  الفتا   الثمنية. ف  جميعا

ااة باجااا  قااا  ماان قااا   األ جاا  .42  إذا لالسااتعما ، املعاادة والفضااة( الاا ه  )ماان الحلاا  فاا  الزكا

ااان أو النصاااا ، بلغااات  النصاااا ؛ يكمااال ماااا التجاااا ة عااا و  أو والفضاااة الااا ه  مااان مالكيهاااا لاااد  كا

ااة وجااا  فاا  األحادياا  لعمااام  نعلاا ، فيمااا صااحي  مخصاا  هنااا  ولااي  والفضااة، الاا ه  فاا  الزكا
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 جيااادة أحاديااا  وهااا  ذك هاااا، املتقااادم سااالمة وأم وعا شاااة العاااا  بااان عمااا و  بااان هللا عباااد وألحاديااا 

 هللا عباااد) املشاااي  بتاقيااا  (1797)  قاا  الفتاااا   بهااا. العماال فاجااا  مااؤث ، فيهاااا مطعاان ال األسااانيد،

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، غديان بن هللا عبد ، قعاد بن

 الفتاا   تسالمها. تاا ي  مان الحاا   عليهاا ويحاا   ،تتسالمها حتاى الخدماة ههاياة مكاف ة ف  ،كاة ال .43

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، قعاد بن هللا عبد) املشاي  بتاقي  (7472)  ق 

ااااة بخصااااا  .44  جدياااادا عامااااا بهااااا يسااااتقبل صاااا فها تاااا خ  إذا الدولااااة لااااد  املسااااتحقة األماااااا  ،كا

ااة، يخاا   ثاا  قبضااها، تااا ي  ماان ابتاادا  ااة وال الزكا  مسااتق ا. ملكااا لهااا ملكااه لعاادم مضاا ى فيمااا عليااه ،كا

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد) املشاي  بتاقي  (13381)  ق  الفتا  

ااة ماان أمااااله  علااى األماااا  أصااحا  ياادفعها التااي الضاا ائ  تحتساا  أن يجااا،  ال .45  تجاا  مااا ،كا

ااة فيااه ااة يخاا   أن يجاا  باال م هااا، الزكا   قاا  الفتااا   الشاا عية. مصااا فها فاا  ويصاا فها املف وضااة الزكا

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، قعاد بن هللا عبد) املشاي  بتاقي  (6573)

 الشاااااا كات حكاااااا  حكمهااااااا الباااااا  لاجاااااااه أ واحهااااااا ماااااان %10 تخاااااا   التااااااي التعاونيااااااة الجمعيااااااات .46

 صااااف  مااان املائااة فااا  عشااا ة اقتطااا  مااان نظامهاااا فاا  ذك تاااه وماااا أماالهااا، فااا  الزكااااة وجااا  فااا  التجا يااة

اااة ع هاااا يساااقط ال البااا  وجااااه فااا  لصااا فه أ واحهاااا  املشاااا  املائاااة فااا  العشااا ة أن إذ عليهاااا، الااجباااة الزكا

 واجباة عباادة الزكااة ألن الااجباة؛ الزكااة عان تغناي ال التطاا  وصادقة تطاا ، صدقة بمثابة ه  إليها

اااة، أناااه علاااى يااادف  ال املائاااة فااا  عشااا ة املبلااا  وهااا ا نياااة، إ اااى أداؤهاااا يحتاااا   سااابيل علاااى يااادف  وإنماااا ،كا

ااة إخاا ا  يقتضاا ي الااجاا  فااإن وعليااه التطااا ، صاادقة  األماا  لااا   وواا لها الجمعيااة، هاا ه أماااا  ،كا

ااااة أن كماااا طلمهااااا، حيااا   (409)  قاااا  الفتااااا   ،كاههاااا. تاااادف  لااا  التااااي للساااناات أماالهااااا فاااا  واجباااة الزكا

 عفيف ( ال ،اق عبد ، غديان بن هللا عبد ، مني  بن هللا عبد) املشاي  بتاقي 

 بااال تبااا عه  بنسااابة باااه تب عااااا مااان إ اااى مناااه تااااف  ماااا يعااااد ال الااا   للعائلاااة الخ ااا    الصاااندوق  .47

ااة فااال أجلااه، ماان تب عاااا فيمااا يصاا   وإنمااا تباا عه  بمجاا د الخااا  تملكهاا  انقطاا   الفتااا   فيااه. ،كا

 عبااد ، عفيفاا  الاا ،اق عبااد ، غااديان باان هللا عبااد ، قعاااد باان هللا عبااد) املشاااي  بتاقياا  (7449)  قاا 

 (با، ابن العزيز

اااااة بنيااااة املاااااا  ماااان تدفعاااااه مااااا .48 ااااة ملصااااالحة الزكا اااااة يعتباااا  والااااادخل الزكا   قااااا  الفتاااااا   شاااا عية. ،كا

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، غديان بن هللا عبد) املشاي  بتاقي  (13473)

،كاة عن مبل  محدد أنت  تقصادون بهاا ،كااة عان ها ا املبلا  دفعت  ملصلحة الزكاة والدخل إذا  .49

اااااة  ااااة، وهاااااا جاااااائز، وال ياااااؤث  علياااااه كااااان املسااااائا  فااااا  مصااااالحة الزكا مسااااتقبال فهااااا ا مااااان تعجيااااال الزكا

اااااة عااااان  أس ماااااا  الشااااا كة وأ واحهاااااا فااااا   اااااة ،كا والااااادخل قصاااااد أن يكاااااان هااااا ا املبلااااا  املااااادفا  مااااان الزكا

( بتاقيااا  املشااااي  )عباااد هللا بااان قعااااد،  عباااد الااا ،اق 5136ال  املاضاااية. الفتاااا   قااا  )الساااناات الاااث

 عفيف ،  عبد العزيز ابن با،(

اااااة مالااااا  لسااااانة ماضاااااية .50 اااااة  إذا أديااااات ،كا اااااة التاااااي أخ جتهاااااا ،ائااااادة عااااان الزكا ثااااا  تبااااا ن لااااا  أن الزكا

ااة ملالاا  للساانة القادمااة أو جااز ا م هااا؛ ألنااه ال بااد  الااجبااة علياا  فإنااه ال يجزئاا  أن تنااا  الزيااادة ،كا

ااة، وأناات لاا  تنااا هاا ه الزيااادة عنااد دفعهااا للساانة القادمااة، فااال تجاازئ ع هااا،  ماان النيااة عنااد دفاا  الزكا
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اا  مالااا   ( بتاقيااا  19128للسااانة القادماااة مااان غ ااا  هااا ه الزياااادة. الفتاااا   قااا  )ويجااا  عليااا  أن تزكا

املشاااي  )بكاا  أبااا ،يااد،  صااال  الفااا،ان،  عبااد هللا باان غااديان،  عبااد العزيااز آ  الشااي ،  عبااد العزيااز 

 ابن با،(

 بتاقيااا  (5395)  قااا  الفتااا   الحاااا . عليهااا يحاااا   يااام الزكااااة فاا  التجاااا ة عاا و  قيماااة تعتباا  .51

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، غديان بن هللا عبد ، قعاد بن هللا عبد) املشاي 

 يكاان  هال الزكاة، إخ ا  لغ   بداخله املاجادة البضاعة قيمة تقدي  أقمشة، محل بش ن .52

ااة باا ن الجاااا  فكااان بالقطاااي  بيعهااا بماجاا  أم بالجملااة الشاا ا  بماجاا   للبياا  املعاادة األعيااان ،كا

 عبااد) املشااي  بتاقيا  (8499)  قاا  الفتاا   .بالجملاة قيمتهااا حسا  الحاا   حلااا   عناد بساع ها فياه

 (با، ابن العزيز عبد ، قعاد بن هللا

 الحاجاة دعات أو القيماة إخا ا  تعا   إن ،جنساها مان التجاا ة عا و  ،كااة إخا ا  بخصا  .53

 احتيااا  ماا  ذلاا ، فاا  واملسااك ن الفق اا  كمصاالحة نفسااها، عي هااا ماان التجااا ة عاا و  ،كاااة إخاا ا  إ ااى

اااة قيمتاااه تبلااا  ماااا إخااا ا  فااا  الغناااي  مناااه، ماااان  وال بااا ل ، بااا س فاااال - العااا و  تلااا  فااا  الااجباااة الزكا

اااة فااا  )العااا   باااا : فااا  )صاااحيحه( فااا  البخاااا    ذكااا ه ماااا لااا ل  وياااد   طااااوس عااان (122  2  الزكا

 الصادقة فا  لباي  أو خماي  ثياا  بعا   ائتاان  اليمن: ألهل - عنه هللا  ض ي - معاذ قا  ماقافا:

 وقااا  باملدينااة، وساال  عليااه هللا صاالى هللا  سااا   ألصااحا  وخ اا  علاايك  أهااان  والاا  ة الشااع   مكااان

اااة البخاااا    )صاااحي  حلااايكن مااان ولاااا تصااادقن» للنساااا : وسااال  علياااه هللا صااالى النباااي  ،(1466) الزكا

ااة مسااال  صااحي  ااة الت مااا   سااانن ،(1000) الزكا  مساااند ،(2583) الزكااااة النسااا   سااانن ،(635) الزكا

 فجعلاات غ  هااا، ماان الفاا   صاادقة يساات ن فلاا  ،« ((1654) الزكاااة الاادا م  ساانن ،(6/363) أحمااد

ااة( كتااا : )البخااا  ، العاا و  ماان والفضااة الاا ه  يخاا  ولاا  وصااخابها خصاا ها تلقاا  املاا أة  )الزكا

 ، الفاااا،ان صااال  ، ،يااد أباااا بكاا ) املشاااي  بتاقيااا  (19692)  قاا  الفتااا   (. الزكااااة( فاا  )العاا   بااا :

 إخاا ا  يجااا،  أخاا  : فتااا   وفاا  (،بااا، اباان العزيااز عبااد ، الشااي  آ  العزيااز عبااد ، غااديان باان هللا عباد

ااة  الزكااااة وألن األدلاااة، لعماااام العلمااا ؛ قاااا   أصااا  فاا  اإلخااا ا  حااا ن القيماااة حساا  م هاااا العااا و  ،كا

 بتاقيااااا  (13757)  قااااا  الفتاااااا   عناااااده. ماااااا بغ ااااا  يااسااااا ي أن يلزماااااه فاااااال للفق ااااا ، الغناااااي مااااان مااسااااااة

 با،( ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق )عبد املشاي 

 علااااى والبنااااا  اإلعااااداد حااااا  فاااا  دام مااااا ،بيعهااااا ثاااا  بنائهااااا لغاااا   أ ضااااا يشاااات    ماااان بخصااااا   .54

اااة تجااا  ال فإههاااا املااا كا ة األ    فيهاااا تجااا  وحينئااا  للبيااا ، جااااهزة وتصاااب  البناااا  يساااتت  حتاااى الزكا

 العشا   با  ويخا   سانة كل تساو   بما فيقامها للبي ، مع وضة وه  عليها، تم  سنة كل عن الزكاة

 عبااااد ، الفااااا،ان صااااال  ، ،يااااد أبااااا بكاااا ) املشااااي  بتاقياااا  (18586)  قاااا  الفتااااا   املقااااد ة. قيمتهااااا مااان

ااة فاا  األ وااا  واملااااد : (4594الفتااا   قاا  )، وفاا  بااا،( اباان العزيااز عبااد ، الشااي  آ  العزيااز تجاا  الزكا

اااة فااا  قيماااة أدوات املصااان .التاااي تحااات التصاااني   وهااا   واملاااااد املصااانعة إذا كانااات للبيااا  وال تجااا  الزكا

عبااد العزيااز باان عبااد  ،عبااد الاا ،اق عفيفا  ،عباد هللا باان غااديان ،عبااد هللا باان قعااادبتاقيا  املشاااي  )

 (هللا بن با،
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  اشاات    ماان .55
 
 فتعااد   سااناات، مناا  إليهااا ال غبااة وصااا   عنااد يبيعهااا أن ونيتااه مدينااة بقاا   أ ضااا

  باا  - ،كاههااا وتخاا   الحااا ، عليهااا حااا  إذا تقااام التجااا ة وعاا و  التجااا ة، عاا و  ماان األ   هاا ه

ااااة تجااا  األ   فهاااا ه قيمتهااااا، ماااان - العشااا    قاااا  الفتااااا   املاضااااية. السااااناات لجميااا  قيمتهااااا فاااا  الزكا

 الشي ( آ  محمد بن إب اهي  ، عفيف  ال ،اق عبد ، غديان بن هللا عبد) املشاي  بتاقي  (18)

ااااة بشاااا ن .56  ثاااا  أ ضااااا، أحااااده  باساااا  الناااااس ماااان مجماعااااة يشاااات    التااااي العقا يااااة املساااااهمة ،كا

ااااان سااااااا  التجاااااا ة بنياااااة العقاااااا  الشاااااخ  تملااااا  إذا ويبيعهاااااا يطا هاااااا،  أو مشااااااعا مشااااات كا العقاااااا  كا

اا ااة تجاا  التجااا ة، عاا و  حكاا  حكمااه فااإن بكاملااه لااه مملاكا  وحااا  نصااابا بلغاات إذا قيمتااه فاا  الزكا

 ذلاا . فاا  النظاا  أهاال بمع فااة الحااا   تمااام عنااد تقايمااه القيمااة مع فااة وط يقااة الحااا ، تملكااه علااى

 ، عفيفا  الا ،اق عباد ، غاديان بان هللا عباد ، مني  بن هللا )عبد املشاي  بتاقي  (1346)  ق  الفتا  

 (با، ابن العزيز عبد

اااة بشااا ن .57 اااة وجاااا  يبتااادئ بيعااات ثااا  سااانة، 17 مااان ممناحاااة أ   ،كا  مااان األ   هااا ه فااا  الزكا

 الساانة، تلاا  القيماة ماان تسااويه بمااا سانة كاال تقاام األساااس ها ا فعلااى بيعهاا، نيااة بعاد الحااا   تماام

اااة وتخااا    بااان هللا عباااد) املشااااي  بتاقيااا  (4247)  قااا  الفتاااا   التجاااا ة. عااا و  مااان ألههاااا قيمتهاااا؛ ،كا

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، غديان بن هللا عبد ، قعاد

ااة. فيهااا ياجاا  فااال ذلاا  علااى عاازم دون  ماان بيعهااا فاا  التفك اا  مجاا د .58  (3988)  قاا  الفتااا   الزكا

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد) املشاي  بتاقي 

اان إذا .59 ااة فيهااا وجباات للتجااا ة األ اضاا ي هاا ه أعاادوا قااد لهاا  املاهااا  كا  إعااداده  تااا ي  ماان الزكا

 بان هللا عباد) املشااي  بتاقيا  (5531)  قا  الفتاا   األ اضا ي. ها ه تسلمه  تا ي  من ال للتجا ة إياها

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، غديان بن هللا عبد ، قعاد

ااااان إذا .60 اااااة يساااااتحقان  فقااااا ا  والفلااااال األ اضااااا ي أعطيتمااااااه  مااااان كا  حااااا ن ذلااااا  ناااااايت  وقاااااد الزكا

ااة إعطااائه   املشااااي  بتاقياا  (12756)  قااا  الفتااا   العلماااا . قااا   أصاا  فااا  عنااه يجااازئ  ذلاا  فاااإن ،كا

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد)

ااة لتملكهااا أن  ال يجااا، لجمعيااة الباا  الخ  يااة .61 تعماا  بياتااا أو نحاهااا بمااا جمعاات ماان أماااا  الزكا

، ملااا فاا  ذلاا  ماان تملاا  الزكاااة ماان ال حاا  لااه فاا  تملكهااا، ماا  وتنفاا  بهااا املحتاااج ن بسااكناها أو ب ج ههااا

أصلها على جهة االستحقاق، وملا فيه من تخصي  ناا  النفا  وتا خ   أن ذل  قد يفض ي إ ى ضيا  

وصااااله إ اااى املساااتح ، وملاااا فياااه مااان الاااتحك  فااا  مصاااال  تلااا  املصاااا  ، وقاااد جااا   ذلااا  فااا  الجملاااة 

عبااد هللا باان قعاااد،  عبااد هللا ) (5162ففشاال وألنااه مخااال  للاان  دون مسااا  شاا ي . فتااا   قاا  )

وفا  فتاا  أخا  : ال يجاا، أن تادف  الزكااة فا   (د العزياز ابان باا،بن غديان،  عبد ال ،اق عفيفا ،  عبا

( بتاقي  املشاي  )عبد هللا بن قعاد،  عباد الا ،اق عفيفا ،  4836الفتا   ق  ) بنا  مساكن للفق ا 

 عبد العزيز ابن با،(

اااة مااان الفقااا ا  لعمالهاااا الشااا كة إعطاااا  .62  املسااالم ن واملاااارف ن العماااا  مااان أعطيتمااااه مااان :الزكا

ااااة مسااااتح  اعتقاااادك  فاااا  وهاااا ااان إذا إال عاااانك ، يجاااازئ  فهااا ا الزكا  فاااا  اإلكاااا ام لقصاااد إليااااه الاااادف  كا
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 كماا والحاا  تجازئ  ال فإههاا غ  هاا مان أعطيتمااه الزكاة من تعطاه ل  ولا ملالك  وقاية وكان  مضان

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد) املشاي  بتاقي  (12756)  ق  الفتا   ذك .

 بااااان هللا عباااااد) املشااااااي  بتاقيااااا  (12437)  قااااا  الفتاااااا   .العقاااااد مااااان يبااااادأ العقاااااا  أجااااا ة حاااااا   .63

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، غديان

 ماان فيااه ملااا الحقيقياا ن املسااتحق ن عاان بحثااا الحااا   حلااا   بعااد الزكاااة إخاا ا  فاا  الت ياا  يجاا،  .64

 هللا عبااد) املشاااي  بتاقياا  (4349)  قاا  الفتااا   مسااتحقه. إ ااى الحاا  وإيصااا  ال مااة إلباا ا  الحيطااة

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، غديان بن هللا عبد ، قعاد بن

ااااة إخاااا ا  تاااا خ   .65 ااا ن يساااا  ة، املاااادة كاناااات إذا إال يجااااا،  ال  مضااااان أجاااال ماااان الزكا  تمااااام يكااااان  كا

 بتاقياا  (8317)  قاا  الفتااا    مضااان. إ ااى بت خ  هااا باا س فااال شااعبان ماان الثااان  النصاا  فاا  الحااا  

 (با، ابن العزيز عبد ، غديان بن هللا عبد ، قعاد بن هللا عبد) املشاي 

 مصاا فه فا  صا فه فالااجا  الزكااة مان الساؤا  فا  املا كا   املاا  كاان إذا :الزكااة بما  االتجا  .66

 ملصالحة فياه التجاا ة مان مان  فال الزكاة غ   من كان إن وأما الجمعية، إ ى يصل ح ن من الش عية

 (12330)  قاا  الفتااا   فيهااا. وللمساااهم ن الجمعيااة ألهاادا  النفاا  ،يااادة ماان ذلاا  فاا  ملااا الجمعيااة؛

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، غديان بن هللا عبد) املشاي  بتاقي 

 صاالى قالااه ذلاا  جاااا، فاا  واألصاال لهاا ، تاادف  فقاا ا  فيهااا ياجااد بلااد إ ااى الزكاااة نقاال ماان مااان  ال .67

 )صاااااحي  فقااااا ائه  فااااا  فتااااا د أغنياااااائه  مااااان تؤخااااا  صااااادقة علااااايه  أن أعلمهااااا  ملعااااااذ: وسااااال  علياااااه هللا

اااة البخاااا     مااان املاااا  بلاااد فااا  املاااا     يجاااد لااا  فاااإذا « ( (19) اإليماااان مسااال  صاااحي  ،(1458) الزكا

 عبياد أباا و و   لهاا، املصا   وجااد بعادم النقال لاه جا، الزكاة؛ يستح  ممن أنه الظن عليه يغل 

 فااا نك  الاايمن، ماان صاادقة عنااه هللا  ضااا ي عماا  إ ااى بعاا  عنااه هللا  ضااا ي معاااذا أن األماااا : كتااا  فاا 

 فااا  فتااا د النااااس أغنياااا  مااان لت خااا  بعثتااا  ولكااان جزياااة، آخااا  وال جابياااا أبعثااا  لااا  وقاااا : ذلااا  عمااا 

 األمااا  فا  عبياد أباا أخ جاه مناي. ي خا ه أحادا أجاد وأناا بشا ي  إليا  بعثات ما معاذ: فقا  فق ائه ،

 ، غاااديان بااان هللا عباااد) املشااااي  بتاقيااا  (1449)  قااا  فتاااا   .هااا اس( )  (1912) بااا ق  (710 / ) 

 يقاي  الا   البلاد مان الزكااة نقال كان إذا أخ  : فتا   وف  (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد

اااة إلياااه تااادف  مااان وق اباااة الفقااا  كشااادة شااا عية ملصااالحة املاااا  صااااح  فياااه  علااا  طالااا  وكاناااه الزكا

 هللا عباد ، قعااد بان هللا عباد) املشاي  بتاقي (1605)  ق  فتا   ذل . على اإلعانة إ ى يحتا  ش ي 

 مصاالحة باادون  نقلاات وإن أخاا  : فتااا   وفاا  (بااا، اباان العزيااز عبااد ، عفيفاا  الاا ،اق عبااد ، غااديان باان

ا  وألن النقاال، جاااا، علااى الدالااة األدلااة لعمااام الك اهااة؛ ماا  ذلاا  جااا، شاا عية،  إ ااى الحاا  دفاا  املزكا

 عبااااد ، عفيفااا  الاااا ،اق عباااد ، قعاااااد بااان هللا عبااااد) املشااااي  بتاقياااا  (4356)  قااا  الفتااااا   مساااتحقه.

 (با، ابن العزيز

اااة الساااائل أن الظااان علاااى غلااا  إذا .68 َماااا} سااابحانه: قالاااه فااا  هللا ذكااا ه  الااا ين أهلهاااا مااان للزكا  ِإن 

اُت 
َ
َدق َ اِ   الص 

َ
ُفق

ْ
َساِك ِن  ِلل

َ ْ
َعااِمِل َن  َوامل

ْ
ْيَهاا َوال

َ
 فاال، وإال م هاا. أعطا  صادقه علاى تاد  لقا ائن اآلياة، {َعل

اااة مااان بإعطائاااه بااا س فاااال حالاااه تعلااا  ال وأنااات الفقااا  الساااائل ادياااى إذا لكااان  قاياااا؛ يكاااان  أن إال الزكا

ااة ساا اله ملاان وساال  عليااه هللا صاالى قااا  كمااا لااه فقاال  أعطيتكمااا شاا،تما إن» جلاادين:  آهمااا وقااد الزكا
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 ، قعااااد بااان هللا عباااد) املشااااي  بتاقيااا  (7053)  قااا  الفتاااا   ".مكتسااا  لقاااا   وال لغناااي فيهاااا حااا  وال

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد

اااة ماااان مباااال  صااا   .69  وصاااا فها واملالبااا  كالبطانياااات وعينيااااة مناعاااة غ ائياااة مااااااد لشااا ا  الزكا

 الحاااالت فاا  خاصااة األفغااان واملجاهاادين وأف يقيااا السااادان مثاال الفق اا ة اإلسااالمية الجهااات لاابع 

 ملصااالحة م اعااااة ذلااا ؛ فااا  حااا   ال البلااادان تلااا  فااا  معقالاااة ب ساااعا  الغ ائياااة املاااااد تتااااف  ال التاااي

 عبااد ، عفيفاا  الاا ،اق عبااد ، غااديان باان هللا عبااد) املشاااي  بتاقياا  (13232)  قاا  فتااا   مسااتحقيها.

 ذلاا  كااان إذا الفقاا ا  علااى وتا،عهااا مالباا  بهااا تشاات    أن ويجااا،  أخاا  : فتااا   وفاا  ،(بااا، اباان العزيااز

 صااال  ، الشااي  آ  العزيااز عبااد ، ،يااد أبااا بكاا ) املشاااي  بتاقياا  (17755)  قاا  الفتااا   لهاا ، أحساان

 با،( ابن العزيز عبد ، الفا،ان

اااة دفااا  يجاااا،  ال .70  املحتااااج ن بمسااااعدة الخاااا  ،باملستشاااف  املاجااااد الخ ااا    للصاااندوق  الزكا

 دخااااا   لعاااادم ال يااااا  مدينااااة داخاااال واإلقامااااة العااااال  نفقااااات تحماااال علااااى قاااااد ين الغ اااا  والفقاااا ا 

 الفتاا   إلياه. ويطمانن باه ياثا  وجاه على ش عا، عليها املنصا  الزكاة مصا   ف  منه املستفيدين

 وفاا  (،بااا، اباان العزيااز عبااد ، غااديان باان هللا عبااد ، قعاااد باان هللا عبااد) املشاااي  بتاقياا  (2571)  قاا 

 بتاقياا  (7925)  قاا  الفتااا   .األطفااا  ل عايااة اليانسااي  ملنظمااة الزكاااة دفاا  يجااا،  ال أخاا  : فتااا  

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، قعاد بن هللا عبد) املشاي 

ااة دفاا  .71  ذلاا . يجااا،  فااال الدينيااة والعلااام القاا آن تعلااي  علااى نفقااة لتكااان  املد سااة مل  انيااة الزكا

 0(با، ابن العزيز عبد ، غديان بن هللا عبد ، قعاد بن هللا )عبد (2619)  ق  الفتا  

 ملان أو مناسابة، مالبا  لشا ا  أو لساكناه، بيات لبناا  ؛إلياه مضط ا مبلغا إنسان استدان إذا .72

 وماان نفسااه، علااى م هااا كساابه ماان لينفاا  عليهااا يكااد ساايا ة أو ،وجتااه، أو وألوالده ك بيااه نفقتااه؛ تلزمااه

 باه يساتع ن ماا الزكااة ماا  مان يعطا  أن اساتح  الادين باه يسادد ماا عناده ولاي  ماثال، نفقته تلزمه

 ليكااان  ساايا ة لشاا ا  أو لااه ثاا ا  مصااد  تكااان  أ   لشاا ا  اسااتدانته كاناات إذا أمااا دينااه. قضااا  علااى

 املشااااي  بتاقيااا  (6375)  قااا  الفتاااا   الزكااااة. مااان يعطااا  أن يساااتح  فاااال التااا   أو الساااعة أهااال مااان

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، غديان بن هللا عبد ، قعاد بن هللا عبد)

 إسا ا  ال التاي الع فياة الازوا  نفقاات يجاد ال كاان إذا الازوا  فا  ي غا  ملان الزكااة بدف  يجا،  .73

 الااا ،اق عباااد ، غاااديان بااان هللا عباااد ، قعااااد بااان هللا عباااد) املشااااي  بتاقيااا  (4096)  قااا  الفتاااا   بهاااا.

 أ اد فاإذا م هاا أعطا  واملسااك ن الفقا ا  مان كاان إن أخا  : فتاا   وفا  (باا، ابان العزياز عباد ، عفيف 

ااان واملسااااك ن الفقااا ا  مااان يكااان لااا  وإن إلياااه فهااا ا للااازوا  يدفعاااه أن  ديااان علياااه وصاااا  تااازو  قاااد وكا

 يكفا  ماا الزكااة مان لاه يادف  أن جاا، الادين ألصاحا  يدفعاه ماا املاا  من عنده ولي  الزوا  بسب 

 باااان هللا عبااااد ، قعاااااد باااان هللا عبااااد) املشاااااي  بتاقياااا  (4487)  قاااا  الفتااااا   غااااا م. ألنااااه الاااادين لافااااا 

 (با، ابن العزيز عبد ، غديان

 ذلاا . إ ااى احتاا  إن عليااه اإلنفاااق وفا  األساا  مان املساال  األساا    قباة فاا  فاا  الزكااة دفاا  يشا   .74

 اباان العزيااز عبااد ، عفيفاا  الاا ،اق عبااد ، غااديان باان هللا عبااد) املشاااي  بتاقياا  (7904)  قاا  الفتااا  

 (با،
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 مباحاة أماا   تعااط  فا  لحقاه ديان وعلياه ديا ه  لتعاالي  امللتا م ن املسالم ن أفا اد مان ماات مان .75

 بيااات ماان قضااااؤه يتيساا  لاا  فاااإذا املساالم ن مااا  بيااات ماان عنااه قضااااؤه يشاا   أن- وفااا  لاااه يتاا   ولاا 

 باان أحمااد اإلساالم شااي  قاا  املقتضاا ي، هاا الااداف  يكاان لا  إذا الزكاااة مان دينااه يقضا ى أن جااا، املاا 

 نأ فيجاااا،  امليااات علاااى الاا   الااادين )وأماااا 25  80-79  مااان الفتاااو   مجماااا  فااا  هللا  حماااه تيميااة

ااااااة ماااااان يااااااافى  قااااااا : تعااااااا ى هللا ألن أحمااااااد؛ عاااااان الاااااا وايت ن إحااااااد  وهااااااا العلمااااااا ، قااااااا   أحااااااد فاااااا  الزكا

اااِ ِم َن }
َ
غ

ْ
 أنو  عناااه، الافااا  يجاااا،  هاا ا وعلاااى .تمليكااه( يشاات   ال فالغاااا م ،)وللغااا م ن( يقااال: ولاا  {َوال

 بتاقيااا  (1788)  قااا  الفتاااا   ديناااه.. ليساااتاف  يعطااا  ال الااادين لاااه الااا   ولكااان ولغ ااا ه، لاا ثاااه يملااا 

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، غديان بن هللا عبد ، قعاد بن هللا عبد) املشاي 

اااة بنيااااة لهاااا مسااااتح  أنااااه تعلااا  ماااان إ اااى ،كاتاااا  دفعااات إذا .76 اااة فهااااي الزكا  يلزماااا  وال صااااحيحة، ،كا

ااااة. ب ههااااا اآلخاااا  إخبااااا   عبااااد ، عفيفاااا  الاااا ،اق عبااااد ، غااااديان باااان هللا )عبااااد (11241)  قاااا  الفتااااا   ،كا

 يخباا  لاا  ولااا تجاازئ  فإههااا فق اا ا الزكاااة إليااه دفعاات الاا   كااان إذا أخاا  : فتااا   وفاا  ،(بااا، اباان العزيااز

ااة، أههااا اان إذا ولكااان ،كا ااة يقبااال ال كا  (19135)  قااا  الفتااا   ،كااااة. أههااا يخبااا  أن املستحساان فمااان الزكا

 عبااد ، الشااي  آ  العزيااز عبااد ، غااديان باان هللا عبااد ، الفااا،ان صااال  ، ،يااد أبااا بكاا ) املشاااي  بتاقياا 

 با،( ابن العزيز

 فاا  لدخالااه ؛فيااه ونفقااته  اإلسااالم ف يضااة ل اا  املساالم ن فقاا ا  إ كااا  فاا  الزكاااة صاا   يجااا،  .77

ِ  َسِبيِل  َوِف } تعا ى: قاله عمام
 

 ، عاادق بن هللا )عبد (7746)  ق  الفتا   الزكاة. مصا   آية من {َّللا

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد

اااة بماااا  كتااا  شااا ا  يجاااا،  ال .78  فااا  هللا ذكااا ه  الااا ين ملساااتحقيها عيناااا تااادف  بااال ،وإهاااداؤها الزكا

 الاا ،اق عبااد ، غااديان باان هللا عبااد ، قعاااد باان هللا عبااد) املشاااي  بتاقياا  (8267)  قاا  الفتااا   كتابااه.

 (با، ابن العزيز عبد ، عفيف 

ااااااة صاااااا   ماااااان مااااااان  ال .79 ااااااناا إذا هللا، أ   ماااااان مكااااااان أ  فاااااا  وجاااااال عااااااز هللا إ ااااااى للاااااادعاة الزكا  كا

 ماان الااجاا  أدا  ماان ذلاا  فاا  ملااا ع هااا؛ يغناايه  مااا لااديه  ولااي  وجاال، عااز هللا إ ااى للاادعاة متفاا غ ن

 ، عفيفاااا  الاااا ،اق )عبااااد (11183)  قاااا  فتااااا   وغ اااا ه . واملساااالم ن للاااادعاة العامااااة املصاااالحة تحقياااا 

 (با، ابن العزيز عبد

 الكساا  عاان وعااجز فق اا  ل جاال الزكااة ماان و واتمهماا وسااائ  خادمااة اساتقدام مصااا ي  دفا  .80

 (21873)  قاااا  الفتااااا   الضاااا و يات. ماااان حقااااه فاااا  ألههمااااا جااااائز؛ له مااااه، نفسااااه بمصااااال  يقااااام وال

 الشي ( آ  هللا عبد بن العزيز عبد ، الفا،ان فا،ان بن صال ) املشاي  بتاقي 

ااااة ماااان واعتبا هااااا املعساااا ين علااااى لاااا  املسااااتحقة الااااديان  إسااااقا  لاااا  يجااااا،  ال .81  ذلاااا  ألن ؛الزكا

 الااااا ،اق عباااااد ، غاااااديان بااااان هللا عباااااد) املشااااااي  بتاقيااااا (14661)  قااااا  الفتاااااا   بمالااااا . ملالااااا  وقاياااااة

 0با،( ابن العزيز عبد ، عفيف 

ااااة صاااا   يجاااا،  ال .82  وال الدينيااااة املجااااالت ونشاااا  الدينياااة الكتاااا  طباعااااةو  القاااا آن لتحفاااي  الزكا

 الزكاااة. مصاا   مان ليسات ألههاا الطبياة األجهاازة وال املستشافيات إنشاا  وال ،الدينياة املعاهاد إنشاا 

 الاا ،اق عبااد ، غااديان باان هللا عبااد ، الفااا،ان صااال  ، الشااي  آ  العزيااز )عبااد (15371)  قاا  الفتااا  
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 العزيااز عبااد ، ،يااد أبااا بكاا ) املشاااي  بتاقياا  (15424)  قاا  الفتااا   ،بااا،( اباان العزيااز عبااد ، عفيفاا 

 بااااا،(، اباااان العزيااااز عبااااد ، عفيفاااا  الاااا ،اق عبااااد ، غااااديان باااان هللا عبااااد ، الفااااا،ان صااااال  ، الشااااي  آ 

 عباد ، الفاا،ان صاال  ، الشاي  آ  العزياز عبد ، ،يد أبا بك ) املشاي  بتاقي  (16266)  ق  الفتا  

 عبااد ، ،يااد أبااا بكاا ) املشاااي  بتاقياا  (17532)  قاا  الفتااا   ،بااا،( اباان العزيااز عبااد ، عفيفاا  الاا ،اق

  قااااا  الفتاااااا   ،باااااا،( ابااااان العزياااااز عباااااد ، غاااااديان بااااان هللا عباااااد ، الفاااااا،ان صاااااال  ، الشاااااي  آ  العزياااااز

 با،( ابن العزيز عبد ، غديان بن هللا عبد ، الفا،ان صال ) املشاي  بتاقي  (20226)

 أمااا الادين؛ ماان علياه مااا لا  يساادد أن أجال ماان ديان عليااه لا  ماان إ اى الزكاااة تادف  أن يجاا،  ال .83

 بااا ل . بااا س فاااال ذلااا  علاااى وويناااه بينااا  اتفااااق بااادون  م هاااا لااا  سااادد هاااا ثااا  لفقااا ه إلياااه دفعتهاااا إذا

 عباد ، الفاا،ان صاال  ، الشاي  آ  العزياز عبد ، ،يد أبا بك ) املشاي  بتاقي  (16467)  ق  الفتا  

 با،( ابن العزيز عبد ، غديان بن هللا

ااة ماان للفقاا ا  الاادف  يجااا،  .84  املشاااي  بتاقياا  (15853)  قاا  الفتااا   .لهاا  مسااكن شاا ا  فاا  الزكا

 با،( ابن العزيز عبد ، الفا،ان صال  ، الشي  آ  العزيز عبد ، ،يد أبا بك )

ااااااة ماااااان الفقاااااا ا  لت هياااااال مشااااااا ي  تنفياااااا  بخصااااااا  .85  املهاااااان بعاااااا  بتعلاااااايمه  إمااااااا وذلاااااا  ،الزكا

 بتملايكه  وإماا اآل ا ، الحاسا  على التد ي  ومش و  والحياكة، الخياطة تعلي  كمش و  والح  ؛

 يملاااا  وال الفق اااا ، يجياااادها وح فااااة صاااانعة أدوات أو تجااااا  ، محاااال كشاااا ا  اإلنتااااا ، وسااااائل بعاااا 

 باد  املااد  واالكتفاا  العمال مان تمكا ه  كفاا ة خاللهاا مان ليكتساباا املشاا ي  من ذل  وغ   ثم ها،

 لياادفعاا مباشاا ة للفقاا ا  الزكاااة تعطاا  أن باجااا  اللجنااة أفتاات الناااس، يتكففااان  عالااة يكاناااا أن

 ماااان يمكاااان وال إلاااايه ، دفعهااااا يااااؤخ  ذلاااا  ألن املاااا كا ة؛ املشااااا ي  فاااا  صاااا فها يجااااا،  وال حاااااجته ، بهااااا

 صااااال  ، ،يااااد أبااااا بكاااا ) املشاااااي  بتاقياااا  (20483)  قاااا  الفتااااا   إليااااه. يحتاااااجان  فيمااااا بهااااا االنتفااااا 

 با،( ابن العزيز عبد ، الشي  آ  العزيز عبد ، غديان بن هللا عبد ، الفا،ان

 امليات عان الزكااة ودفا  ،للجمعياة الا   ديناه لافاا  الزكاة من امليت عن تدفعاا أن لك  يجا،  .86

 جااا، علاى الدالاة األدلاة لعماام العلماا ؛ قاا   أصا  فا  يجا،  دينه م ها يقض ي ت كة يخل  ل  ال  

ااة صاا     قاا  الفتااا   هللا.  حمااه تيميااة اباان اإلسااالم شااي  القااا   هاا ا اختااا  وقااد الغااا م ن، فاا  الزكا

 با،( ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، غديان بن هللا عبد) املشاي  بتاقي  (13910)

 عان يخ جاهاا أن علايه  فاإن ،مالاه ،كااة يخا   لا  أناه يقيناا أوالده وعل  الغني املسل  تاف  إذا .87

اااان فااااإن بالقضااااا ، أحاااا  هللا ودياااان أباااايه ، ذمااااة فاااا  دينااااا تعتباااا  ألههااااا السااااناات؛ جمياااا   قصاااا  فاااايه  كا

ااة يتعلاا  مااا فيحااا   بتاقياا  (15596)  قاا  الفتااا   ذلاا . فاا  تاا اه مااا إلجاا ا  املحكمااة إ ااى نصاايمه  بزكا

 با،( ابن العزيز عبد ، الفا،ان صال  ، الشي  آ  العزيز عبد ، ،يد أبا )بك 

 جامعاة كانات سااا  علايه ، وتنفا  والفقا ا  اليتاام  تعاا   التاي للجهاة الزكااة إعطاا  ف  ب س ال .88

ا  عاان وكيلااة تكااان  ألههااا غ  هااا؛ أو ااة إيصااا  فاا  املزكا  بتاقيااا  (16130)  قاا  الفتااا   ملسااتحقيها. الزكا

 العزيااز عبااد ، عفيفاا  الاا ،اق عبااد ، الفااا،ان صااال  ، الشااي  آ  العزيااز عبااد ، ،يااد أبااا بكاا ) املشاااي 

 با،( ابن
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ااااة دافاااا  عاااان وكيلااااة الجمعيااااة تعتباااا  .89  (16770)  قاااا  الفتااااا   الفق اااا . عاااان وكاااايال وليساااات ،الزكا

 عبااد ، غااديان باان هللا عبااد ، الفااا،ان صااال  ، الشااي  آ  العزيااز عبااد ، ،يااد أبااا بكاا ) املشاااي  بتاقياا 

 با،( ابن العزيز

 أن فلهااا الصاادقات وأمااا هاا ، كمااا الفق اا  إ ااى تاادفعها وإنمااا ،الزكاااة فاا  التصاا   للجمعيااة لااي  .90

 املشااي  بتاقيا  (16770)  قا  الفتاا   الصادقة. دافا  ذلا  خالهاا إذا للفق ا  األصال  تا اه ما تختا 

 با،( ابن العزيز عبد ، غديان بن هللا عبد ، الفا،ان صال  ، الشي  آ  العزيز عبد ، ،يد أبا بك )

ااة تجاا  ،تصاا   متااى الاادائن يعلاا  ال التااي الدولااة لااد  املسااتحقة املبااال  .91  قبضاات إذا فيهااا الزكا

 عبااااد ، الفااااا،ان صااااال ) املشاااااي  بتاقياااا  (18269)  قاااا  الفتااااا   قبضااااها، بعااااد الحااااا   عليهااااا وحااااا 

 با،( ابن العزيز عبد ، الشي  آ  العزيز

 ال سااايا ات معااا   تااا خي  طلااا  عااان الحكامياااة الجهاااات لاااد  يااااد  الااا   النقاااد  التااا م ن .92

ااة  هللا عبااد) املشاااي  بتاقياا  (13785)  قاا  الفتااا   جدياادا. حاااال بااه وتسااتقبل تقبضااه حتااى فيااه ،كا

  با،( ابن العزيز عبد ، عفيف  ال ،اق عبد ، غديان بن
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