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﷽  

  
  الذريةعلى  ةفاملوقو سهماألزكاة 

  سعد الدغيثرالدكتور عبدالعزيز بن كتبه 
  

احلمــد  أحــق احلمــد وأوفــاه والصــالة والســالم علــى نبيــه ومصــطفاه دمحم بــن عبــدهللا وعلــى آلــه وصــحبه ومــن 
  :وااله أما بعد

ا ،الذريـةزكـاة األسـهم املوقوفـة فإن من املسـائل املسـتجدة يف الزكـاة  إذا أوقفـت أسـهم شـركة وقفـًا علـى : وصـور
هلــذه ويف هـذا البحــث  . الذريـة، وهــذه األسـهم متثــل أمـواال زكويــة كعـروض جتــارة ونقــود وديـون، فهــل فيهـا زكــاة

  .تمد العون والتوفيق، مع حماولة إحصاء األقوال يف كل جزئية ومن هللا أساملسألة
  

  التمهيد
 

، ويطلق لفظ الشركة على ذلـك الشـخص  ا قانو املقصود يف هذا البحث فهو شركة املسامهة املعرتف 
وعرفـت . املعنوي الذي ينشأ بعقد الشركة، كمـا يطلـق أيضـا علـى نفـس العقـد املنشـئ للشـخص املعنـوي

ـــا الشـــركة يف عقـــد يلتـــزم مبُقتضـــاه :"نظـــام الشـــركات الســـعودي فقـــد عـــرف الشـــركة يف املـــادة األوىل 
ــنُهم يف مشــروع يســتهدف الــربح، بتقــدمي حصــة مــن مــال أو عمــل،  ُســاهم ُكــل مِ ن ي شخصــان أو أكثــر 

  .)١("القتِسام ما قد ينشأ عن هذا املشروع من ربح أو من خسارة
ُسـأل الُشـركاء يت الشركة ال فهيوأما شركة املسامهة  تساوية القيمة وقابِلـة للتـداول وال ي تقسم إىل أسُهم مُ

والــبعض  .وال جيـوز أن يقـل عــدد الُشـركاء يف الشـرِكة املــذكورة عـن مخسـة. فيهـا إال بقـدر قيمـة أســُهمِهم
  . )٢(يطلق عليها الشركة املسامهة، وهو حلن ال يسوغ

 
                                                             

  .هـ٢٢/٣/١٣٨٥: والتاريخ ٦/ ملرسوم امللكي ذي الرقم م نظام الشركات السعودي الصادر )١(
تعقيب الشيخ عبدالرمحن احللو على حبث زكاة العروض، املنشور يف أحباث وأعمال الندوة السابعة لقضا الزكاة  )٢(

  .٦يف اهلامش ذي الرقم  ٢٠٧املعاصرة املنعقدة يف دولة الكويت ص 
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،  هــو الصــك الــذي تصــدره الشــركة وميثــل حــق املســاهم فيــه، ولــه ربــح هــذا الســهم والــذي يــوزع ســنو

ختالف السنوات، وعلى حامل السهم ضمان ديون الشركة بقدر حدود حصـته فقـط دون أن  وخيتلف 
ــه اخلاصــة والســهم قــد يكــون مقابــل نقــد، وقــد يكــون مقابــل عــني، وقــد يكــون مقابــل  .تتعــدى إىل أموال

   .اخرتاع أو حق معنوي
ح مبقـدار أسـهمه، أو حصـة مـن وليس للمساهم  حق عيين ما دامت الشركة قائمة، وإمنا له حق يف األر

موجــودات الشــركة بعــد تصــفيتها، وأمــا قبــل ذلــك، فــإن حصــته تنتقــل ملكيتهــا منــه إىل ملكيــة الشــركة 
 .بصفتها شخصًا معنو 

ويتـداول بطريـق القيـد ، وهـو الـذي حيمـل اسـم صـاحبه، السـهم االمسـي منهاوألسهم أنواع عديدة، يهمنا 
  . يف الشركة، وال ينقل إال إذا أكمل املشرتي قيمته

  
 

ن  ـا مبقـدار مـا " صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي  املسـاهم يف الشـركة ميلـك حصَّـًة شـائعًة مـن موجودا
مـن األســباب، مـن ختــارج أو وتبقـى ملكيـة الرقبــة لـه إىل أن تنتقـل إىل غــريه ألي سـبب . ميلكـه مـن أســهمٍ 

  .وهذا التوصيف هو الذي عليه أكثر الفقهاء املعاصرون. )٣("غريه
 

  :اختلف الفقهاء املعاصرون إىل قولني
  أن تعامـــل الشــركة بصـــفتها ذات شخصــية معنويـــة معاملــة الشـــخص الطبيعــي، فتلـــزم

  .الزكاة كالشخص الطبيعي حكام
لشــخص املعنــوي  موعــة مــن األشــخاص أو األمــوال الــيت ترمــي إىل حتقيــق ): االعتبــاري(=واملقصــود  ا

لقدر الالزم لتحقيق ذلك الغرض وقد أضـفى عليهـا القـانون . )٤(غرض معني، ومينح الشخصية القانونية 
ــا تتمتــع جبميــع احلقــوق إال مــا   ،  )٥(كــان منهــا مالزمــا لصــفة اإلنســان الطبيعيــةصــفة الشخصــية عليهــا أل

                                                             

  .الشركات القابضة وغريها وأحكامها الشرعية: الشركات احلديثة: ، بشأن )٤/١٤( ١٣٠قرار رقم  )٣(
، عن حبث الشخصية ٢٧٢، وقريب منه الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد للزرقا ص ٣٣٩مبادئ القانون للوكيل ص  )٤(

  .٦٧ص  ٢٩جملة العدل العدد  –االعتبارية خلالد اجلريد 
  .٧٤ص  ٢٩جملة العدل العدد  –العتبارية خلالد اجلريد حبث الشخصية ا)٥(
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والشخصية االعتبارية هلا خصائص الزمة وهي االسم واملوطن واجلنسية والذمـة . كالزواج وأحكام القرابة
  .املالية واألهلية وحق التقاضي

ن تكــون الشــركة أهــال لإللــزام واال لذمــة املاليــة  ــة  لتــزام، والــذي يعنينــا هنــا هــو متتــع الشخصــية املعنوي
بتـداء  وتتكون ذمة الشركة من جمموع ما هلا وما عليهـا مـن حقـوق ماليـة يف احلـال أو يف االسـتقبال تبـدأ 

نتهائها   .)٦(الشركة وتنتهي 
والشخصـية املعنويــة أو االعتباريـة للشــركة تصـري الشــركة شخصـا معنــو مسـتقال عــن أشـخاص الشــركاء، 

  . )٧(أن تكتسب حقوقا وتلتزم واجبات: ية مبعىنفتكون هلا ذمة مالية خاصة، وحياة قانون
وقــد خــرََّج الفقهــاء املعاصــرون الشخصــية املعنويــة علــى كــالم الفقهــاء املتقــدمني يف الوقــف وبيــت املــال 

  .)٨(وحنوها
ومــع أن الفقهــاء املتقــدمني مل يتحــدثوا عــن هــذا اجلانــب يف كالمهــم عــن أحكــام الشــركة، إال أن البــاحثني 

أن للشـــركة شخصـــية اعتباريـــة، وذمـــة ماليـــة مســـتقلة، ومل أجـــد مـــن منعهـــا مـــن العلمـــاء املعاصـــرين يـــرون 
، فتعامــل الشــرطة معاملــة الشــخص الطبيعــي يف االلتــزام واإللــزام، وأمــا وجــوب أداء الزكــاة )٩(املعاصــرين

ا عبادة مالية   .على الشركة فهو حمل اختالف، لكو
والــدكتور علــي القــره )١١(الــدكتور وهبــة الزحيلــي ورجحــه )١٠(وقــد ذهــب الــدكتور شــوقي إمساعيــل شــحاتة

، ومستندهم )١٢(داغي   :إىل أن الزكاة جتب على الشركة ابتداء بصفتها شخصا اعتبار

                                                             

 ٢٩جملة العدل العدد  –عن حبث الشخصية االعتبارية خلالد اجلريد  ٨١املدخل للعلوم القانونية لسليمان مرقس ص  )٦(
  .٧٧ص 

رقم  ، ونص عليها نظام الشركات السعودي املادة١١٣عن شركة األشخاص ص  ٦٤الشركات حملمد كامل ملش ص  )٧(
١٣.  

  .١/٢١١، والشركات للدكتور عبدالعزيز اخلياط ٢٣الشركات للشيخ علي اخلفيف ص  )٨(
  .٢١٩حبوث يف االقتصاد اإلسالمي ص : حبث الشيخ عبدهللا املنيع عن زكاة األسهم املنشور يف كتاب )٩(
أمحد املنشور ضمن أحباث  ، عن حبث زكاة أسهم الشركات للدكتور أمحد جمذوب١١٩التطبيق املعاصر للزكاة ص  )١٠(

  .١٥١اجلزء األول ص  –وأعمال الندوة احلادية عشرة والندوة الثانية عشرة لقضا الزكاة املعاصرة 
، ٤حبث الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي عن زكاة األسهم والسندات املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي ع  )١١(
١/٧٤٠.  
ن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة والندوة الثانية عشرة لقضا الزكاة املعاصرة تعقيب الشيخ علي القره داغي ضم )١٢(

  .١٦٤اجلزء األول ص  –
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نـون، فيقـاس  - ١ أن الزكاة عبـادة ماليـة، مناطهـا ملـك النصـاب، ولـذا وجبـت يف مـال الصـغري وا
  .ةعليهما الشخص االعتباري، وال حاجة إىل نية إلخراج الزكا

أنــه ملــا اســتقر األخــذ مبفهــوم معاملــة الشــركة بصــفتها شخصــًا اعتبــار يف العقــود والتربعــات،  - ٢
ب الزكاة، حىت ال يفرق بني املتماثالث  .فيلزم منه أن تعامل كذلك يف 

ـام عنـــد املالكيـــة واحلنابلـــة والشـــافعية، وهـــي معتـــربة يف بقيـــة  - ٣ يمـــة األنعــ أن اخللطـــة مـــؤثرة يف 
أن تعامـل : الزكوية عند الشافعية، ومعىن اخللطة أن تعامل األموال كمـال شـخص واحـد، ومـؤداهاألموال 

 .الشركة معاملة الشخص الطبيعي
ـــذا القـــول مصـــلحة ظـــاهرة ألهـــل الزكـــاة مـــن الفقـــراء، والزكـــاة شـــرعت لســـد  - ٤ أن يف األخـــذ 

 . خلتهم
معية أخذت مبفهوم الشخصية االعتباريـة يف بعـض  - ٥ ـا، وتركـت هـذا أن القرارات ا بنـود قرارا

ملفهوم كلـه، منعـا للتنـاقض، ولكونـه هـو املطبـق  املفهوم يف بنود أخرى، وهذا تناقض، واألوىل أن يؤخذ 
يف مجيــع القـــوانني الــيت علـــى ضــوئها تبـــاع تلـــك األســهم وتشـــرتى وجتــب فيهـــا الزكــاة، ولكونـــه أيســـر يف 

  .التطبيق
  وهـو القـول الـراجح أن الواجب الشرعي إمنا هـو ، علـى مالـك األسـهم بصـفته شـريكًا

يت   :ملا 
  .أن الزكاة عبادة حتتاج إىل نية، والنية ال تتصور إال من الشخص الطبيعي - ١
ــة إمنــا هــي يف التقاضــي واإللــزام وااللتــزام، وأمــا األحكــام التكليفيــة  - ٢ أن الشخصــية االعتباري

ن  الشــخص االعتبـاري يثــاب علـى الزكــاة ويعاقـب علــى فـال تتعلـق إال لألشــخاص الطبيعيـني، فــال يقـال 
لنار يوم القيامة  . )١٣(تركها، وهي متوعدة 

أن الفقهاء نصوا على أن زكاة أموال الشركات تلزم كل شريك، وال تعامـل الشـركة معاملـة  - ٣
 .املال الواحد إال يف اخللطة عند الشافعية بشروطها املعتربة، وهي غري منطبقة كما سيأيت

يمـة األنعـام، وعليـه، فالزكـاة معلقـة  وقد رجح الشـيخ عبـدهللا البسـام رمحـه هللا أن اخللطـة ال تـؤثر إال يف 
  .)١٤(بكل مساهم، وال تعد األموال يف النصاب كاملال الواحد

                                                             

تعقيب الشيخ املختار السالمي ضمن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة والندوة الثانية عشرة لقضا الزكاة املعاصرة  )١٣(
  .١٦١اجلزء األول ص  –
  .١/٧٢٥، ٤حبث الشيخ عبدهللا البسام عن زكاة األسهم املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي ع  )١٤(
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  :بقول متوسط بني القولني، ونصه )١٥(وقد صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي
ا، وخترج: أوالً " هـا إدارة الشـركة نيابـة عـنهم إذا نـص يف نظامهـا األساسـي علـى جتب زكاة األسهم على أصـحا

خــراج الزكــاة، أو حصــل  ذلــك، أو صــدر بــه قــرار مــن اجلمعيــة العموميــة، أو كــان قــانون الدولــة يلــزم الشــركات 
  ".تفويض من صاحب األسهم إلخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه

 
خللطـــة يف قولـــه  مـــا يرتاجعـــان بينهمـــا :"  اختلـــف الفقهـــاء يف املقصـــود  ومـــا كـــان مـــن خليطـــني فإ

ن اخللطــة هــي الشــركة)١٦("لسـوية ، وعليــه فلــم يعملــوا اخللطــة يف الزكــاة، وقــالوا بعــدم )١٧(، فقــال احلنفيــة 
ن أحاديـث النصـاب أحاديـث )١٨(ثرها يف تقليـل الزكـاة أو تكثريهـا حمكمـة، وألن األصـل أن  ، مسـتدلني 

  .كل مكلف خماطب بوجوب الزكاة لوحده
وذهـــب اجلمهـــور إىل أن اخللطـــة كـــون املـــالني مشـــاعني، أو خمتلطـــني خلطـــة أوصـــاف يف املرعـــى واملبيـــت 

إن هــذا أخــي لـه تســع وتســعون نعجــة ويل :"  ، لقــول اخلصـم املرتافــع إىل داود )١٩(واملسـرح والفحــل
وإن كثــــريا مــــن اخللطــــاء ليبغــــي بعضــــهم علــــى :"  ، فقــــال تعــــاىل بعــــد حكــــم داود " نعجــــة واحــــدة

  ...."بعض
يت ثري النصاب عند القائلني به ما    :وأوجه 

  .تكميل النصاب، عند الشافعية واحلنابلة خالفًا للمالكية - ١
يمــة األنعــام، فقــد تزيــد اخللطــة مقــدار الزكــاة، وقــد مقــدار الزكــاة، وهــذ - ٢ ا متصــور يف زكــاة 

 .تنقصها، وسن الواجب إخراجه من اإلبل والبقر، والسن
 .)٢٠(جواز إخراج أحد اخلليطني عن اآلخر، مث يرجع عليه، عند الشافعية واحلنابلة - ٣
  

                                                             

مجادى  ٢٣-١٨قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من )١٥(
  .٤/٠٨/٨٨د ) ٣(م، رقم ١٩٨٨فرباير  ١١-٦املوافق . هـ١٤٠٨اآلخرة 

  .١٤٥١أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  )١٦(
  .٣٠-٢/٢٩بدائع الصنائع  )١٧(
  .طبعة القاهرة – ٢/٨٦٩، طبعة بوالق، بدائع الصنائع ١/٤٩٦فتح القدير  )١٨(
  .٢/١٩٦، كشاف القناع ٢/١٧٠، روضة الطالبني ٢/٢٦٦التاج واإلكليل  )١٩(
  .٢/٣٨٣، الفروع ٣/٦١اية احملتاج  )٢٠(

  



  ٦:  صفحة           عبدالعزيز الدغيثر الدكتور :كتبه    الذريةعلى  ةاملوقوف األسهمزكاة 
 

  ھـ١٤٣٧  الثانیة جمادى  ١ 
 

  :قولنيمث إن الفقهاء اختلفوا يف إعمال اخللطة يف األموال غري الظاهرة على 
  ،فلو كان نصاب منها مشرتكًا بـني اثنـني ففيـه الزّكـاة ، ة أّن اخللطة تؤّثر أيضًا قول الّشافعيّ

ــا خلطــة جــوار ّي وصــّححها ابــن عقيــل. )٢١(وكـذا إن كــان خمتلًط ، )٢٢(وهــي روايــة عـن أمحــد اختارهــا اآلجــرّ
الشــركاء فــال بــد أن يكــون يف حصــة كــل واحــد ومــا :" وقــال اإلمــام ابــن تيميــة عــن املشــرتكني يف احلبــوب

  .)٢٣("منهم نصاب
يت   :ومستند ذلك ما 

، ووجـه الداللـة أنـه عـام فيشـمل )٢٤("ال جيمع بني متفرق، وال يفرق بني جمتمع: "قوله ملسو هيلع هللا ىلص .١
 .األموال غري الظاهرة

حلديث السعاة، وال يرتك األصل وهو أن كل شخص مسؤول عن زكاة ماله، إذا  ن املخاطب  وأجيب 
  . بلغ النصاب، حبديث خاص ببهيمة األنعام

ن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب  .ورد هذا اجلواب 
ا كاملاشية،  .٢  وألنه مال جتب فيه الزكاة فأثرت اخللطة يف زكا
 .)٢٥("ال الواحد يف املؤن فهي كاملواشيوألن املالني كامل .٣
ّن املؤونـــة ختـــّف : وقـــال القاضـــي أبـــو يعلـــى احلنبلـــي موجهـــا الروايـــة األخـــرى عـــن أمحـــد .٤

  .)٢٦(فامللّقح واحد، واحلراث واحد، واجلرين واحد، وكذا الدّّكان واحد، وامليزان واملخزن والبائع
ا ال أن طــرح األســهم الــيت ال تبلــغ النصــاب جيــب أال يــتم إال  .٥ بعــد التحقــق مــن أن أصــحا

  .ميلكون ما يكمل النصاب، ويف هذا مشقة على الشركة، واملشقة جتلب التيسري

                                                             

اية احملتاج"، ١/١٥٣ ":املهذب")٢١( تهد"، ٣/٥٨": املنهاج مع    .١/٢٥٨": بداية ا
  .٢/٣٩٨، الفروع ٣/٨٣اإلنصاف  )٢٢(
  .٢٥/٢٣جمموع الفتاوى  )٢٣(
  .١٤٥٠رواه البخاري برقم  )٢٤(
  .١/١٥٣": املهذب")٢٥(
  .٢/٣٩٨، الفروع ٣/٨٣اإلنصاف  )٢٦(
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ـــة الزحيلـــي أن تزكـــى أمـــوال الشـــركة زكـــاة  )٢٨(والـــدكتور الصـــديق الضـــرير )٢٧(وقـــد رجـــح الـــدكتور وهب
لنسبة إليه ً شرعيا وحدها     .اخلليطني، ولو كانت أسهم املساهم ال تبلغ نصا

نرى أن تقوم الشركات بعد طرح املسامهني الـذين مل تبلـغ أسـهمهم قـدر :" وقال الشيخ أبو األعلى املودودي
داء زكــاة سـائر املســامهني جمتمعـني ملــا يف ذلــك  النصـاب أو الــذين مل حيـل حــول كامـل علــى امــتالكهم األسـهم 

ً، وهــذا ويالحــظ أن الشــيخ املــودودي يــرى طــرح . )٢٩("مــن تســهيالت إداريــة األســهم الــيت ال تبلــغ نصــا
خللطة يف األموال الباطنة   .خمالف ملذهب الشافعية القائلني 

  ّن اخللطـة ال قول احلنفية واملالكيـة وهـو املـذهب عنـد احلنابلـة وقـدمي قـويل الشـافعي 
ر يف األموال الباطنة وهـذا قـول أكثـر : ن قدامـةقـال ابـ. ، بل يزّكى مال كّل شـريك أو خلـيط وحـده)٣٠(تؤّث

  .)٣١(وهو الّصحيح: أهل العلم قال
يت   :واستدلوا مبا 

اعـي والفحـل : " قول النّّيب ملسو هيلع هللا ىلص: الدليل األول فـدّل علـى أّن  )٣٢("اخلليطان مـا اجتمعـا علـى احلـوض والرّ
، ودّل علـى أّن حـديث  رًة ق بـ" ما مل يوجد فيه ذلـك ال يكـون خلطـًة مـؤّث إّمنـا يكـون يف " ني جمتمـع ال يفـرّ

  .)٣٣(املاشية
نه ضعيف، ال ينهض على ختصيص احلديث الصحيح   . وأجيب عن احلديث 

ملاشية، وللخصوصيّة وجهان: الدليل الثاين   :أن اخللطة خاصة 
رًة وتزيـد أخـرى، وسـائر األمـوال غـري املاشـية جتـب فيهـا  .١ أّن الزّكاة تقّل جبمع املاشـية 

 .صاب حبسابه فال أثر جلمعهافيما زاد على النّ 
                                                             

، ٤حبث الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي عن زكاة األسهم والسندات املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي ع  )٢٧(
١/٧٣٩.  
  . ١٨: انظر فتاوى الزكاة للشيخ أبو األعلى املودودي )٢٨(
  .١٨فتاوى الزكاة أليب األعلى املودودي ص  )٢٩(
، كشاف القناع ١/١٥٣": املهذب"،١/١٧٢، اإلشراف للقاضي عبدالوهاب ٢/٣٠٤حاشية ابن عابدين  )٣٠(
تهد"، ٢/٢٠١   .١/٢٥٨": بداية ا
  .٢/٦١٩املغين  )٣١(
وقال أبو حامت الرازي يف علل . ، وفيه عبدهللا بن هليعة، ضعيف٤/١٠٦والبيهقي يف الكربى  ٢/١٠٤رواه الدارقطين  )٣٢(

طل: ١/٢١٩احلديث    .حديث 
  .٢/٦١٩املغين  )٣٣(
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رًة أخرى، ولو اعتـربت يف غـري  .٢ رًة وضررًا  ر للمالك نفعًا  وألّن اخللطة يف املاشية تؤّث
قـّل مـن النّصـاب، فـال جيـوز  املاشية أثّرت ضررًا حمضًا بـرّب املـال، أي يف حـال انفـراد كـّل مـن اخلليطـني 

 . )٣٤(اعتبارها
ــة اشــرتاط : الــدليل الثالــث ــّيب ملسو هيلع هللا ىلصأدل لــيس فيمــا دون مخــس أواٍق مــن الــورق : " النصــاب ومنهــا قــول النّ

 .)٣٥("صدقة 
يمـة األنعـام، وعليـه، فالزكـاة معلقـة  وقد رجح الشـيخ عبـدهللا البسـام رمحـه هللا أن اخللطـة ال تـؤثر إال يف 

  .)٣٦(بكل مساهم، وال تعد األموال يف النصاب كاملال الواحد
 

 
ً، وهذا عند املالكية خالفًا للشافعية واحلنابلـة: الشرط األول ، والـراجح )٣٧(أن يكون مال كل خليط نصا

يمــة األنعــام دون ســؤال   والــراجح عــدم االشــرتاط، ألن النــيب  خــذ الزكــاة مــن  كــان يبعــث الســعاة، و
  .عن بلوغ النصاب لكل شريك

أنه جيب علـى إدارة شـركة املسـامهة أن تطـرح أسـهم مـن ال تبلـغ أسـهمه النصـاب الزكـوي، وقـد  واألصل
، إال أنـه لصـعوبة ذلـك فقـد أفـىت عـدد مـن فقهـاء العصـر )٣٨(أفىت بـذلك أبـو األعلـى املـودودي رمحـه هللا

ب الزكـاة، بعدم لزوم ذلك، لتعذره، وقد نص الشافعية أن اختالط املالني يصـريمها كمـال الواحـد يف وجـو 
ثري خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة:" ففي املنهاج للنووي وصدر بـذلك قـرار . )٣٩("واألظهر 

  .)٤٠(جممع الفقه اإلسالمي
                                                             

  .٢/٦١٩املغين  )٣٤(
  .١٤٨٤أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  )٣٥(
، ورجحه أيضًا ١/٧٢٥، ٤حبث الشيخ عبدهللا البسام عن زكاة األسهم املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي ع  )٣٦(

جملة : ، و الدكتور إبراهيم الدبو، ينظر١/٨٤١، ٤جملة جممع الفقه اإلسالمي ع: الدكتور دمحم سعيد رمضان البوطي، ينظر
، ٤جملة جممع الفقه اإلسالمي ع: ، والشيخ دمحم سامل عبد الودود، ينظر٨٤٧_١/٨٤٦، ٤قه اإلسالمي عجممع الف

١/٨٤٧.  
اية احملتاج حباشية الشرباملسي ١/٤٤٠الشرح الكبري للدردير حباشية الدسوقي  )٣٧(   .٢/٣٨١، الفروع٣/٥٩، 
  .١٨فتاوى الزكاة أليب األعلى املودودي ص  )٣٨(
اية احملتاج  )٣٩(   .٣/٥٨املنهاج مع 
  . ١/٨٨١، ٤جملة جممع الفقه اإلسالمي ع )٤٠(
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ً فـأكثر، وهـذا : وعلـى الـراجح يشـرتط كـون جممـوع املـالني نصـا فـأكثر، أو كـان مـال أحـدمها يبلـغ نصـا
  .متحقق يف شركات املسامهة

،والـــراجح عـــدم االشـــرتاط، ألن )٤١(نيـــة اخللطـــة عنـــد املالكيـــة خالفـــًا للشـــافعية واملالكيـــة: الشـــرط الثـــاين 
ـا   النيب يمة األنعام دون سؤال عـن وجـود النيـة لالخـتالط، وأل خذ الزكاة من  كان يبعث السعاة، و

لعلم به حمال   .أمر خفي، ال يعلمه الساعي، فكان التكليف 
م امللكالشريكان من أهل وجوب الزكاةأن يكون : الشرط الثالث   .، والزكاة جتب على املسلم احلر 

ــم ليسـوا مـن أهـل الزكـاة  وصـدر بـذلك قــرار . فـإذا كـان يف املسـامهني غـري مسـلمني تطـرح أسـهمهم؛ أل
  .)٤٢(جممع الفقه اإلسالمي

يهـا الدولـة، أو فكـل شـركة متلـك ف. )٤٣(أو كان لبيـت املـال نصـيب يف الشـركة، فيزكـي كـل شـريك مبفـرده 
ـــه أحكـــام اخللطـــة يف الزكـــاة،  صـــندوق معاشـــات التقاعـــد أو التأمينـــات االجتماعيـــة،  فإنـــه ال تنطبـــق علي

  .)٤٤(وبذلك صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي
ويف النقـد وعـروض التجـارة بشـرط أن ال :" أال يتميز مال أحدمها عـن اآلخـر، قـال الشـربيين: الشرط الرابع

وعلــى قــول . )٤٥("ارس ومكــان احلفــظ كخزانــة وحنــو ذلــك كــامليزان والــوزان والنقــاد واملنــادييتميــز الــدكان واحلــ
يمة األنعام فإن هذا الشرط متحقق يف شركة املسامهة   .الشافعية يف إعمال اخللطة يف غري 

  .اشرتاط احلول يف األموال املختلطة: الشرط اخلامس
خللطــة يف املــال الزكــوي احلــول يف ــة يشــرتط لألخــذ  ة يف اجلديــد، . األمــوال احلوليّ وهــذا الّشــرط للّشــافعيّ

فـإن ثبـت هلـم حكـم االنفـراد يف بعضـه زّكــوا يعتـرب اخـتالطهم يف مجيـع احلـول، : قـال ابـن قدامـة. )٤٦(واحلنابلـة
ة. )٤٧(زكاة منفردين ة صـفر فـال : وقال الّشافعيّ م مثّ خلطـا يف غـرّ ة احملـرّ ّ منهما أربعـني شـاًة يف غـرّ لو ملك كل

  . ثبت حكم اخللطة يف هذه الّسنة، ويثبت يف الّسنة الثّانيةي

                                                             

اية احملتاج حباشية الشرباملسي ١/٤٤٠الشرح الكبري للدردير حباشية الدسوقي  )٤١(   .٢/٣٨١، الفروع٣/٥٩، 
  . ١/٨٨١، ٤جملة جممع الفقه اإلسالمي ع )٤٢(
اية احملتاج حباشية الشرباملسي ١/٤٤٠الشرح الكبري للدردير حباشية الدسوقي  )٤٣(   .٢/٣٨١، الفروع٣/٥٩، 
  . ١/٨٨١، ٤جملة جممع الفقه اإلسالمي ع )٤٤(
  .١/٢١٩اإلقناع  )٤٥(
  .٢/١٩٧كشاف القناع   )٤٦(
  .٢/٦١٥املغين  )٤٧(
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ة عــدم اشــرتاط متــام احلــول علــى االخــتالط وعليــه يكــون علــى كــّل منهمــا شــاة  . واملــذهب القــدمي للّشــافعيّ
اية الّسنة األوىل على اجلديد يف املثال الّسابق   . )٤٨(ويف القدمي نصف شاة. كاملة يف 

ختالط آخر حول امللك وقبله بنحو شـهر، ولـو كـا قبـل ذلـك منفـردين، ومذهب مالك أّن املشرتط اال
  . )٤٩(فيكفي اختالطهما يف أثناء الّسنة من حني امللك ما مل يقرب آخر الّسنة جّداً 

ملـيّ  ، كـالّزروع والثّمــار عنـد مــن قــال بتـأثري اخللطــة فيهـا، قــال الرّ ــًا املعتــرب بقــاء : )٥٠(فـإن مل يكــن املـال حوليّ
مار، واشتداد احلّب يف النّبات اخللطة إىل   . زهوّ الّث

فإنه يشرتط أن ميضي على اخللطة سنة هجريـة إذا كـان املـال حوليـا، وإال زكـى كـل منهمـا : وعلى الراجح
لنظــر يف حـال شــركة املســامهة، جنــد أن املسـامهني يتجــددون، ولــذا فهــذا علــى انفــراد حبســب مضــي حولــه،  و

  .الشرط غري متحقق
  

 
عمــال اخللطــة يف األمــوال علــى  بتطبيــق شــروط إعمــال اخللطــة يف الزكــاة جنــد أنــه ال ميكــن ختــريج القــول 

خللطـة يف شـركات املسـامهة، لعـدم قول أي فقيـه مـن فقهـاء السـلف،  والـذي يظهـر أن األصـل أنـه ال يؤخـذ 
ـا أمـوال شـخص واحـد،  انطباق مجيع الشروط عليهـا، ن تزكـى أمـوال الشـركة علـى أ فإن ألزم ويل األمر 

فإن لكل شريك أن يعدها زكاة معجلة، أو زكاة ملال آخر ميلكه، أو يعـدها صـدقة وحيتسـب أجرهـا عنـد 
  .هللا تعاىل

لشــخص ختــرج إدارة الشــركة زكـاة األســهم كمــا خيــرج ا: نيــاً  :"وقــد صــدر قــرار جممــع الفقــه اإلســالمي ونصــه
الطبيعــي زكــاة أموالــه، مبعــىن أن تعتــرب مجيــع أمــوال املســامهني مبثابــة أمــوال شــخص واحــد، وتفــرض عليهــا الزكــاة 
ــذا االعتبـــار مـــن حيـــث نـــوع املــال الـــذي جتـــب فيـــه الزكـــاة، ومـــن حيــث النصـــاب، ومـــن حيـــث املقـــدار الـــذي 

أ اخللطـة عنـد مـن عممـه مـن الفقهـاء يؤخذ، وغري ذلك مما يراعى يف زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخـذًا مببـد
ويطرح نصيب األسهم اليت ال جتب فيها الزكـاة، ومنهـا أسـهم اخلزانـة العامـة، وأسـهم الوقـف .  يف مجيع األموال

                                                             

  .٢/٣٧٦، مغين احملتاج ١/١٥١املهذب  )٤٨(
  .١/٤٤٠الشرح الكبري حباشية الدسوقي  )٤٩(
  .٣/٦٠اية احملتاج  )٥٠(
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، بــل أن القــرار مل يــذكر احلــول، ويالحــظ )٥١("اخلــريي، وأســهم اجلهــات اخلرييــة، وكــذلك أســهم غــري املســلمني
  .ول فمسكوت عنهأعمل اخللطة يف النصاب، وأما احل

  

يف وجوبه وأثره يف زكاة األسهم املوقوفة على  كون املال مملوكا ملعني اشرتاط
  :الذرية

ذهــب احلنفيــة إىل أن الزكــاة ال جتــب يف  وقــدال زكــاة فيمــا لــيس لــه مالــك معــني، مــن املقــرر لــدى الفقهــاء أنــه 
ا غري مملوكة سوائم الوقف،   . )٥٢( يف غري امللك ال يتصور ألن يف الزكاة متليكا، والتمليك .أل
جتب يف املوقوف ولو على غري معني كمسـاجد، أو بـين متـيم؛ ألن الوقـف عنـدهم ال خيرجـه عـن : وقال املالكية

ملــك الواقـــف، فلـــو وقــف نقـــودا للســـلف يزكيهــا الواقـــف أو املتـــويل عليهـــا منهــا كلمـــا مـــر عليهــا حـــول مـــن يـــوم 
، وهــذا إن مل يتســلفها أحــد، فــإن تســلفها أحــد زكيــت بعــد قبضــها منــه لعــام  ملكهــا، أو زكاهــا إن كانــت نصــا

  .)٥٣( واحد
  : وفصل الشافعية واحلنابلة فقالوا

ط وحنــوه ممــا ال  -١ إذا كــان الوقــف علــى غــري معــني، كــالفقراء، أو كــان علــى مســجد، أو مدرســة، أو ر
 وكذا النقد املوصى به يف وجوه الرب، أو ليشرتى به وقف لغري معني، . يتعني له مالك ال زكاة فيه

افعية، وقيـل خبالف املوقوف على معني فإنه ميلكه فتجب فيـه الزكـاة عنـد احلنابلـة، وهـو قـول عنـد الشـ -٢
  .  )٥٤( ال جتب؛ ألن ملكه ينتقل إىل هللا تعاىل ال إىل املوقوف عليه: عندهم

  
والــذي يظهـر مـن خــالل مـا ذكـره الفقهــاء يف  :"علــى هـذا الشـرط بقولـه الـدكتور يوسـف الشـبيلي وعلـق 

فمـىت ملــك . ٥٥أصــل امللـك مـع الــتمكن مـن تنميـة املــال: هـذا البـاب أن الضــابط يف امللكيـة التامـة
كــن أو متكــن مــن تنميتــه فعليــه زكاتــه، ولــو مل تكــن يــده مطلقــة التصــرف فيــه علــى هــذا . مــاالً ومُ

                                                             

مجادى  ٢٣-١٨قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من )٥١(
  .٤/٠٨/٨٨د ) ٣(م، رقم ١٩٨٨فرباير  ١١-٦املوافق . هـ١٤٠٨اآلخرة 

  .٩/  ٢بدائع الصنائع )  ٥٢(
 .٤٨٥، ٤٥٩/  ١الشرح الكبري للدردير وحاشية الدسوقي )  ٥٣(
موع ١٦/  ٢مطالب أويل النهى )  ٥٤(  .٣٣٩/  ٥، وا

 ٣/٤٠الذخرية للقرايف : انظر ٥٥
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فتجب الزكاة يف على املسـتثمر يف موجـودات الشـركات املسـامهة، والـدائن يف الـديون االسـتثمارية، 
ذلــك لتحقـــق ، واملوقـــوف عليــه يف الوقــف النــامي علـــى معــني، وحنــو ٥٦والــراهن يف املرهــون النــامي

  .  )٥٧(" صفيت أصل امللك والنماء فيها
  تفصيل اخلالف يف مذهب احلنابلة وسببه يف زكاة الوقف الذري

فــإن كــان جلماعــة وقــف أو حــائط مشــرتك بيــنهم، فيــه مثــرة أو زرع، فــال زكــاة  :" -رمحــه هللا  -قــال ابــن قدامــة 
ب الوقفعليهم، إال أن حيصل يف يد بعضهم نصاب كامل، فيجب عليه، وقد    .ذكر اخلرقي هذا يف 

، ففيــه الزكــاة، وإن كــان الوقــف نصــا مــن الســائمة، فيحتمــل أن  وعلــى الروايــة األخــرى، إذا كــان اخلــارج نصــا
علــيهم الزكــاة؛ الشــرتاكهم يف ملــك نصــاب تــؤثر اخللطــة فيــه، وينبغــي أن ختــرج الزكــاة مــن غــريه؛ ألن الوقــف ال 

جتــب الزكــاة فيــه؛ لــنقص امللــك فيــه، وكمالــه معتــرب يف إجيــاب الزكــاة، بــدليل  وحيتمــل أن ال. جيـوز نقــل امللــك فيــه
  . )٥٨(" مال املكاتب

وإذا . وإذا حصـــل يف يـــد بعـــض أهـــل الوقـــف مخســـة أوســـق، ففيـــه الزكـــاة: (مســـألة قـــال :" -رمحـــه هللا  -وقـــال 
أرضــا فزرعــت، وكــان ومجلــة ذلــك أن الوقــف إذا كــان شــجرا فــأمثر، أو ) صــار الوقــف للمســاكني، فــال زكــاة فيــه

م، فحصــــل لبعضــــهم مــــن الثمــــرة أو احلــــب نصــــاب ففيــــه الزكــــاة عيــــا ــــذا قــــال مالــــك، . الوقــــف علــــى قــــوم  و
وروي عـن طـاوس ومكحـول ال زكـاة فيـه، ألن األرض ليســت مملوكـة هلـم، فلـم جتـب علـيهم زكــاة يف ، والشـافعي

حيققـــه أن . ، فلزمتـــه زكاتـــه، كغـــري الوقـــفولنـــا أنـــه اســـتغل مـــن أرضـــه أو شـــجره نصـــا. اخلـــارج منهـــا كاملســـاكني
م، لــه التصــرف فيهــا جبميــع التصــرفات، وتــورث عنــه فتجــب فيهــا  الوقــف األصــل، والثمــرة طلــق، وامللــك فيهــا 

وإن ســـلمنا ذلـــك، فهـــو . ممنـــوع. إن األرض غـــري مملوكـــة لـــه: وقـــوهلم. الزكـــاة، كاحلاصـــلة مـــن أرض مســـتأجرة لـــه
وقــال يف موضــع آخــر مبينــا ، )٥٩(  "ب الزكــاة، بــدليل األرض املســتأجرةمالــك ملنفعتهــا؛ ويكفــي ذلــك يف وجــو 

الوقـف علـى املسـاكني ال يتعـني لواحـد مـنهم، بـدليل،  :"الفرق بني الوقف على معيني والوقـف علـى  املسـاكني
لــدفع والقــبض، ملــا أعطيــه مــن غلتــه  أن كــل واحــد مــنهم جيــوز حرمانــه والــدفع إىل غــريه، وإمنــا ثبــت امللــك فيــه 

وفـارق الوقـف . ملكا مسـتأنفا، فلـم جتـب عليـه فيـه زكـاة، كالـذي يـدفع إليـه مـن الزكـاة، وكمـا لـو وهبـه أو اشـرتاه

                                                             

 .مثل رهن األسهم والودائع االستثمارية ٥٦
 .حبث غري منشور -زكاة األسهم)  ٥٧(
 ،٢/٤٦٣املغين )  ٥٨(
 .٦/٣٣املغين )  ٥٩(
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معلــى قــوم  فإنــه يعــني لكـــل واحــد مــنهم حـــق يف نفــع األرض وغلتهــا، وهلـــذا جيــب إعطــاؤه، وال جيـــوز . عيـــا
  . )٦٠(" حرمانه
ومىت كان الوقف على من ال ميكن حصـرهم، فـال زكـاة علـى واحـد مـنهم فيمـا يصـح لـه  :" -رمحه هللا  -وقال 

ه من قبل ه يف املساكني، وال يف مجلة الوقف؛ ملا ذكر   . )٦١(" ملا ذكر
وال زكـاة يف وقـف علـى غـري معـني أو علـى املسـاجد واملـدارس والـربط وحنوهـا  :" -رمحـه هللا  -وقال ابن مفلح 

ـــا كلهــا تصــري إلـــيهم، وســبق يف الفصــل الثـــاين : قــال أمحــد يف أرض موقوفــة علـــى املســاكني ٣"م" ال عشــر؛ أل
وإن وقـف . و حنوهـا، ويتوجـه اخلـالف، ومل يصـرحوا يف الوقـف علـى فقهـاء مدرسـة أ٤خالف احلنفية يف العشـر

ال، لــنقص ملكــه، وكمــا : ســائمة أو أســامها املوقــوف عليــه علــى معينــني كأقاربــه ففيهــا الزكــاة، نــص عليــه، وقيــل
، وال خيرج منها، ملنع نقل امللك يف الوقـف، وإن وقـف أرضـا أو شـجرا عليـه وجبـت يف الغلـة، : لو قلنا امللك 

جتـــب مـــع غـــىن املوقـــوف عليـــه، جـــزم بـــه أبـــو الفـــرج واحللـــواين وابنـــه صـــاحب : نـــص عليـــه، جلـــواز بيعهـــا، وقيـــل
  ".التبصرة

فإن كانت على معينني كاألقارب وحنـوهم ففـي وجـوب الزكـاة : السائمة املوقوفة :" -رمحه هللا  -وقال املرداوي 
هـو املـذهب، نـص عليـه، جتـب الزكـاة فيهـا، و : أحـدمها. فيها وجهان، وأطلقهما ابن متيم، والرعايتني، واحلـاويني

د، والفائق   .والنص الوجوب: قال يف الرعاية الكربى. قدمه يف الفروع، وشرح ا
الوجهـان مبنيـان علـى ملـك املوقـوف عليـه : ال زكاة فيهـا قدمـه يف الشـرح، قـال بعـض األصـحاب: والوجه الثاين

ــد يف شــرحه، وعنــد بعــض األصــحاب روايــة امللــك فقــط، قالــه ابــن  الوجهــان مبنيــان علــى: وعدمــه، وجــزم بــه ا
فيعـاىي : ال جيـوز أن خيـرج مـن عينهـا، ملنـع نقـل امللـك يف الوقـف، فيخـرج مـن غريهـا، قلـت: متيم، فعلى املذهب

ــا، وإن كانــت الســائمة أو غريهــا وقفــا علــى غــري معــني، أو علــى املســاجد واملــدارس، والــربط وحنوهــا، مل جتــب 
ال : صــحاب قاطبــة، ونــص عليــه، فقــال يف أرض موقوفــة علــى املســـاكنيالزكــاة فيهــا، وهــذا املــذهب، وعليــه األ

ا كلها تصري إليهم، قال يف الفروع   .ويتوجه خالف: عشر فيها؛ أل
وجبــت الزكــاة مطلقـا يف الغلــة، علـى الصــحيح مـن املــذهب جلــواز : لــو وقـف أرضــا أو شـجرا علــى معـني: فائـدة

بيعها، وعليـه مجـاهري األصـحاب، ونـص عليـه، وجـزم بـه اخلرقـي، والتلخـيص، وابـن رزيـن يف شـرحه، والزركشـي، 
جتــب مــع غــىن : وقيــل. ة الكــربىواملســتوعب وقــال روايــة واحــدة وغــريهم، وقدمــه يف الفــروع، وابــن متــيم، والرعايــ

ولعلـه ظـاهر : املوقوف عليه، دون غريه، جزم به أبو الفرج، واحللواين، وابنـه، وصـاحب التبصـرة، قـال يف الفـروع

                                                             

 .٦/٣٤املغين )  ٦٠(
 .٦/٣٤املغين )  ٦١(
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لوجــوب، فــإن حصــل لكــل واحــد نصــاب زكــاة، وإال خــرج علــى  مــا نقلــه علــي بــن ســعيد وغــريه فحيــث قلنــا 
ثــري اخللــط يف غــري الســائمة مل : لــو كــان املوقــوف ماشـــية: ومنهــا :"وقــال يف موضــع آخــر . )٦٢( "الــروايتني يف 

ــا، علـــى الثانيــة والثالثـــة وجتـــب علــى املوقـــوف عليــه علــى األوىل، علـــى ظــاهر كـــالم . لضــعف امللــك. جتــب زكا
ـد، وغريمهـا-رمحه هللا  -اإلمام أمحد  ولكـن : قـال النـاظم. وقدمـه الزركشـي. ، واختيار القاضي يف التعليـق، وا

ــا: قلــت. رج مــن ســواها وميــددليخــ اختــاره صــاحب التلخــيص . ال جتــب مطلقــا لضــعف امللــك: وقيــل. فيعــا 
وجهـــا . فتجـــب الزكـــاة يف مثـــره علــى املوقـــوف عليـــه: فأمـــا الشـــجر املوقــوف. وقالـــه القاضـــي، وابــن عقيـــل. وغــريه
" . ونقلـــه غـــريه روايـــة. مطلقـــاال زكـــاة فيـــه : قـــال الشـــريازي. قالـــه يف الفوائـــد. ألن مثرتـــه للموقـــوف عليـــه. واحـــدا

)٦٣(.  
موقوفـــة علـــى معــني كزيـــد أو عمـــرو، للعمـــوم، وكســـائر ) يف ســـائمة(الزكــاة ) وجتـــب( :"وقــال يف كشـــاف القنـــاع 

، ) غلــة أرض(جتــب الزكــاة يف ) و(األشــبه أنــه ال زكــاة، وقدمــه يف الكــايف لنقصــه : وقــال يف التلخــيص .أمالكــه
  .الغلة نصا نص عليه ألن الزرع والثمر ليس وقفا، بدليل بيعه إن بلغت) شجر موقوفة على معني(وغلة 

كـالزرع والثمــر ألنـه ملكــه خبــالف السـائمة فــال خيـرج منهــا ألن الوقـف ال جيــوز نقــل ) وخيـرج مــن غـري الســائمة(
  . )٦٤(" )مجاعة وبلغ نصيب كل واحد من غلته(املوقوف عليهم املعينون : أي) فإن كانوا(امللك فيه 

  ]املسألة التاسعة املوقوف عليه هل ميلك رقبة املوقوف أم ال: يف القواعد  -رمحه هللا  -رجب قال ابن و 
ـــه ملـــــك ] التاســـــعة[ املوقـــــوف عليـــــه هـــــل ميلـــــك رقبـــــة الوقـــــوف أم ال؟ يف املســـــألة روايتـــــان معروفتـــــان أشـــــهرمها أنــ

  .للموقوف عليه
  .خالف أيضاال، فعلى هذه هل هو ملك للواقف أو  تعاىل فيه : والثانية

ــا ) منهــا: (ويتنـزل علــى هــذا االخــتالف مســائل زكــاة الوقــف إذا كـان ماشــية موقوفــة علــى معــني فهــل جيــب زكا
  :فيه طريقان

ــا وإن قلنــا ملــك  فــال زكــاة : بنــاؤه علــى هــذا اخلــالف فــإن قلنــا: أحــدمها هــو ملــك للموقــوف عليــه فعليــه زكا
ميلكــه الواقــف : روايــة مهنــا وعلــي بــن ســعيد وعلــى هــذا فــإن قلنــاوهــذه طريقــة احملــرر وهــو ظــاهر كــالم أمحــد يف 

  .فعليه زكاته ونص أمحد على أن من وقف على أقاربه فإن الزكاة عليه خبالف من وقف على املساكني
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 .٢/١٧١كشاف القناع )  ٦٤(
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الشـجر املوقــوف ) فأمــا(ال زكــاة فيـه علـى الــروايتني قالـه القاضــي وابـن عقيـل لقصــور امللـك فيـه : والطريقـة الثانيـة
كــاة يف مثــره علــى املوقــوف عليــه وجهــا واحــدا ألن مثــره ملــك للموقــوف عليــه، وقــال الشــريازي ال زكــاة فتجــب الز 

  . )٦٥( فيه مطلقا ونقله غريه رواية

  :أقوال احملققني من أهل العلم يف زكاة الوقف الذري
أن الوقـف إذا كـان علـى جهـة   -أي اإلمـام أمحـد  رمحـه هللا  – مذهبـه :" -رمحـه هللا  -قال اإلمام ابن تيميـة 

فلــو وقــف أربعــني شــاة علــى بــين فــالن وجبــت الزكــاة يف . كبــين فــالن وجبــت فيــه الزكــاة عنــده يف عينــه: خاصــة
ال : قــال يف روايــة مهنــا فــيمن وقــف أرضــا أو غنمــا يف ســبيل هللا. عينهــا يف املنصــوص عنــه وهــو مــذهب مالــك

هـذا يـدل علـى : وهلـذا قـال أصـحابه، ذلـك إذا جعلـه يف قرابتـههـذا يف السـبيل؛ إمنـا يكـون : زكاة عليه وال عشر
أنـه ال زكـاة يف عـني : ويف مذهبه قول آخر. وجعلوا ذلك إحدى الروايتني عنه. ملك املوقوف عليه لرقبة الوقف

ـرد " واختــاره القاضــي يف . الوقـف؛ لقصــور ذلــك وأمــا مــا . وابــن عقيــل وهــو قــول أكثـر أصــحاب الشــافعي" ا
وأمـــا مالـــك . كاجلهـــاد والفقـــراء واملســاكني فـــال زكـــاة فيــه يف مذهبـــه ومـــذهب الشــافعي: هـــة عامــةوقفــه علـــى ج

  . )٦٦(" . فيوجب فيه الزكاة
الوقــف الــذي جتــب فيــه الزكــاة هــو الوقــف علــى  :" -رمحــه هللا  -عبــدهللا بــن دمحم بــن عبــدالوهاب  الشــيخقــال و 

د وحنـو ذلـك مثـل املـؤذن والصـوام والسـراج وحنـو معني، أما الوقف الذي علـى غـري معـني كـالوقف علـى املسـاج
  . )٦٧(" .ذلك فال زكاة فيه؛ فإذا كان النخل وقفا على املسجد فال زكاة يف عمارته اليت تؤخذ ألهل املسجد

وجوب الزّكاة يف غلة الوقف فإن كـان الوقـف علـى معـّنيٍ واحـٍد  :" -رمحه هللا  -وقال الشيخ عبدهللا أ بطني 
ٍ مل جيب شيءأو مجاعةٍ وحص   .)٦٨("ل لكلّ وحٍد نصاب زّكاه، وإن كان الوقف على غري معنيَّ

إن كان هذا الوقـف علـى معينـني وبلغـت حصـة كـل مـنهم  :" -رمحه هللا  -وقال مساحة الشيخ دمحم بن إبراهيم 
ً وجبــت فيــه الزكــاة إمنـــا " ملسو هيلع هللا ىلص  والــذي خيرجهــا مالكهــا أو وكيلــه بنيــة الزكــاة، فــال جتــزى بــدون نيــة، لقولــه. نصــا

لنيـات وإن كـان الوقــف علـى غـري معــني كـاملوقوف علـى الفقـراء واملســاجد واملـدارس واألربطـة وحنــو " األعمـال 
  . )٦٩(" ذلك من أعمال الرب فال زكاة فيه، ألن من شروط الزكاة متام امللك

                                                             

 .٣٩٤القواعد البن رجب ص )  ٦٥(
 ٣١/٢٣٥جمموع الفتاوى )  ٦٦(
 .١/١٠٨جمموعة الرسائل واملسائل )  ٦٧(
 .١/٦٤٥جمموعة الرسائل واملسائل )  ٦٨(
 .٤/١٩جمموع فتاوى ورسائل الشيخ دمحم بن إبراهيم )  ٦٩(
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املوقوف على الفتاوى اجلماعية والقرارات امعية ذات الصلة مبوضوع زكاة 

  الذرية
  :هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

الصــادر عــن هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية  ٣٥وورد يف املعيــار ذي الــرقم 
يت   :بعنوان معيار الزكاة ما 

  طريقة صايف املوجودات -طرق حتديد وعاء الزكاة : أ/٢/١
  +  ...)احلقوق الوقفية ( ... +  –املوجودات الزكوية = وعاء الزكاة 

فتجـب الزكـاة ) الـذري(ال جتب الزكاة يف األموال املوقوفة وقفـا خـري أمـا الوقـف األهلـي : ٣/١/٦
اية احلول   "".على مستحقيه فيما يبقى من ريعه لديهم عند 

  
  جممع الفقه اإلسالمي

  :نصهما هـ ١٤٠٨جممع الفقه اإلسالمي عام قرر 
ا، على األسهم زكاة جتب:  أوالً   علـى األساسـي نظامهـا يف نـص إذا عـنهم نيابـة الشـركة إدارة وخترجهـا أصحا
 حصـل أو ، الزكاة خراج الشركات يلزم الدولة قانون كان أو ، العمومية اجلمعية من قرار به صدر أو ، ذلك

  .  أسهمه زكاة الشركة إدارة إلخراج األسهم صاحب من تفويض
 أمــوال مجيـع تعتـرب أن: مبعـىن أموالـه، زكـاة الطبيعـي الشــخص خيـرج كمـا األسـهم زكـاة الشـركة إدارة ختـرج:  نيـاً 

 فيـه جتـب الـذي املـال نـوع حيـث مـن االعتبـار ـذا الزكـاة عليهـا وتفـرض واحـد، شـخص أمـوال مبثابـة املسامهني
 ، الطبيعـي الشـخص زكـاة يف يراعى مما ذلك وغري يؤخذ الذي املقدار حيث ومن ، النصاب حيث ومن الزكاة
 جتـب ال الـيت األسـهم نصـيب يطـرح و ، األموال مجيع يف الفقهاء من عممه من عند اخللطة مببدأ أخذًا  وذلك

 غـري أسـهم وكـذلك اخلرييـة، اجلهات وأسهم ، اخلريي الوقف وأسهم ، العامة اخلزانة أسهم: ومنها الزكاة، فيها
  . )٧٠( " ... املسلمني

  اللجنة الدائمة لإلفتاء
سئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء عن مشاركة احلكومة يف رأس املال للشركة املسامهة، هل خيضـع نصـيب احلكومـة 

                                                             

مع )  ٧٠(  .٤/١/٧٦٦جملة ا

  



  ١٧:  صفحة           عبدالعزيز الدغيثر الدكتور :كتبه    الذريةعلى  ةاملوقوف األسهمزكاة 
 

  ھـ١٤٣٧  الثانیة جمادى  ١ 
 

آليت الشركات اليت تساهم فيها اهليئات احلكومية يتم فرض الزكـاة علـى مجيـع :" يف رأس املال للزكاة؟ فأجابت 
  .)٧١("ذات شخصية معنوية مستقلة وذات غرض جتاريأمواهلا الزكوية ألن تلك اهليئات 

   
 .أعلم وصلى وسلم على نبينا دمحم وآله وصحبه أمجعنيوهللا 

                                                             

  .هـ١٥/٤/١٤٢٤يف  ٢٢٦٦٥الفتوى ذات الرقم  (٧١)

  


