
   

 
 
 

 

  

 

 (5) الزَّكاة أحكام

 (2)ج: الَعينزكاة 

  إعداد:
 
 يخ مباركنايف آل الش

 52 :النَّشرة

 .زكاة المال المغصوب والضائع والمودع •

 زكاة الربح والفائدة والغلة. •

فين. •
ّ

 حول زكاة الفائدة ورواتب الموظ

 األموال وحساب حولها.جدول ألنواع  •
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  شرة الس  في الن

 ة وأحكام  مات مهم  ابقة أخذنا مقد 
 
قدق بزكاة ا تتعل ة ين، وبقيت مسائل هام  الن 

كاةوع من أنواع  لهذا الن   ى ومما ال يزكى فتسقط  الز 
 
كاة، مما يزك عنه، وما يضمُّ للمال فيكون حوله   الز 

 .حول األصل وإن ضم  إلى املال قبل الحول بيوم، وما ال يضمُّ ويستقبل به مالك املال حوال جديدا

  
 
قدقة بوهناك مسائل متعل راهم(، إن كانت مغشوشة، نانير والد  ين في صورتهما القديمة )الد  الن 

ة الحاجة إليها، ويمكن مراجعة أو ناقصة الوزن، أو لم تكن رائجة في الت  
 
عامل، وهذه نتجاوزها لقل

 أحكامها من كتب الفقه.

 زكاة املال املغصوب والضائع واملودع:-

كاةمن شروط وجوب  كاةل نشرات فنا عليها أو  التي تعر   الز    ) الز 
 
(، وقلنا بأن صابامللك التامُّ للن

ا -ا هذا يعني أن من ملك ماال لكن  ملكه لم يكن تام   وامللك التام يعني تصرف مالك املال تصرفا تام 

كاةفهذا ال تجب عليه  -فيه وينميه  .الز 

ائع، بأن ضاع منه أو وضعه في مكان ثم ضل  عنه، فاملال املغصوب من صاحبه وكذلك املال الض  

مكث عن سنة واحدٍة فقط، ولو فال يزكى هذا املال إال بعد قبضه من الغاصب، أو بعد وجوده 

 .املال مغصوبا أو ضائعا سنوات كثيرة

اه
 
  بعد قبضه  أما املال املوَدع فإذا قبضه صاحبه زك

مدة إقامة ذلك املال  سنة مضت عن كل 

 .؛ ألنه في حكم عند األمين
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 :أن لم يكن العين بعدما حصل من -

قدما يتعلق بم ، فهذا حكم ما يدخل في ملك اإلنسان من ماٍل جديد بعد أن لم يكن ينالن 

 قس  
 
. واملهم هنا ضبط القاعدة العامة  مه فقهاؤنا إلى عدة أقسام، لكل قسٍم منها حكم خاصُّ

 ور تلحق ببعض.يف األموال، فبعض الصُّ نلتص

ان: طفهناك مص    (1)لحان مهم 
 والفائدة. (2)بح. الر 

 بح ف ✓
  الر 

 
 جارة ببيعه.هو: ما زاد على ثمن مشتًرى للت

   أي: أن  
جارةلعة اشتراها بقصد مالك الس   

ح ، كأن يشتري سيارةالت   50بـ) بقصد التجارة والترب 

ا(     70ويبيعها بـ)، -مثال-ألف 
ا(، فهنا زاد ثمن هذه الس 

  ألف 
ا( فحول  20جارة )لعة التي اشتريت للت  ألف 

جاستقبل بها حوٌل جديد. )وهناك صور تلحق بربح  العشرين حول الخمسين األولى، وال ي    
يكون   رةالت 

 .حول املال الجديد فيها حول األصل(

د عن غير مال ✓ ى أما الفائدة: هي ما يتجد 
 
د عن ماٍل غير مزك  . ، أو تجدَّ

د عن غير ماٍل مملوٍك من قبل، وإنما هو  يعني أن املال الجديد الداخل في ملك اإلنسان تجد 

 ملٌك جديد مستقل.

  :الفائدةف

بة، أو اإلرث، أو العطية، ومثلها رواتب املوظفين،  إما أن تدخل ملك اإلنسان- ، كاله 
ابتداء 

 ، ونحو ذلك.واألجرة التي يأخذها العامل عند عمله شيئا ما، ومثله صداق الزوجة
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جارةبقصد  يكن شراؤهالم  ثمن سلعٍة  تدخل من خالل أو-  
الشخصية  ثم بيعت، كالسيارة الت 

ا ويبيعها بعد ذلك فهذه فائدة، بخالف السيارة في املثال حينما تنتهي حاجة صاحبها منه اململوكة،

 .، ألنها اشتريت بقصد التجارة، فما يزيد عن ثمنها ربٌح ال فائدةالسابق فهي ربح

 بح الفرق بين فهنا إذن نفهم 
 بح ف، والفائدةالر 

ستقبل بها والفائدة ي  ، حوله حول األصل الر 

ض األموال يلحقها الفقهاء بأحد التصنيفين ، ومن املهم كذلك أن نعرف أن بعحول جديد

جارةالسابقين، فإما أن يكون حكمها حكم ربح   
ألحقه سأو الفائدة، وفي هذه املشجرة تقسيٌم،  الت 

ٍ نوع.بالت  
 فصيل لكل 

 فالت  
َ
نا أن  قسيم اآلتي ذ  حو:ه على هذا الن  كره اإلمام الدردير في أقرب املسالك، مبي 

 
 

ما حصل من العين بعد أن لم يكن

ربح

(ما زاد على ثمن مشترى للتجارة)

غلة مكتًرى 

(ما اكتري بعيٍن للتجارة)
فائدة

د عن غير مال د عن مال غير مزكىما تجد  ما تجد 
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  األول 
 بح.: الر 

لت له بالسيارة وزيادة ثمنها عند شرائها بقصد  
 
جارةوهو كما مث  

ل له الفقهاء بمن الت 
 
، وكذلك يمث

م، ثم تاجر فيه حتى ربح تمام  ا في شهر محر  صابملك دون نصاٍب ولو دينار   
 بح فحول ، الن 

هذا الر 

   حول أصله
صابإن تم  فم، ينار في شهر محر  وهو الد   

  ء الحول في أثنا  الن 
 
، اهصبر لتمام حوله وزك

صابوإن لم يتم     
ه حينئٍذ   الحول سواء بزمٍن كثير أو قليلإال بعد    الن   ، إال أن  بعد تمامه  يزكي 

 
اه ه إذا زك

  ينتقل  ة بعد الحول بمد  
 
عليه املحرم  زكية، كمن ملك دون نصاب في املحرم فمر  حوله ليوم الت

صاب ا، وتم  ناقص    
  ،في رجب الن 

 
 .شهر رجباه حينئذ وصار حوله في املستقبل زك

جارة.  
 
ة ما اكتري للت

َّ
 الثاني: غل

  نتجه املال من ماٍل آخر من غير بيعه.، أي: ما ي  هي املال الذي يحصل من ريع  ش يٍء ما :الغلة

  :والكراء
 
 تاجر بها، وهذه السيارة جاءت منيريد أن ي   هو االستئجار، فمن اكترى سيارة

ٌ
 ،ها غلة

 
 
 فمكتًرى للتجارة ة ألنها من فهذه الغل

 
 ، وهو املال الذي اكتريت به السيارة.ها حول أصلهاحول

ا بغرض كوالحكم كذلك فيمن ا جارةترى بيت   
ا أو محالت الت 

 
، أو اكترى مبنى للتجارة به فندق

 تجارية فجاءت للمكتري من تلك املباني غلة، فحولها حول أصلها.

نية، أو وغلة ما اشتري للتجارة، غلة ما اكتري للتجارةنفرق بين وهنا ال بد  أن  ، غلة ما اكتري للق 

 ، واألخيرتان حكمهما حكم الفائدة كما سيأتي.في الحكم فاألولى علمنا أنها مثل الربح
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فاكترى به دارا أو بعيرا أو غير ذلك   ،منصابا أو دونه في املحر   فمن ملَك »: رديريقول العالمة الدَّ 

-  
   -مثال-ثم أكراها لغيره في رجب    ،-كوبكنى وال للرُّ جارة ال للسُّ للت 

 
 ؛ى في املحرمبأربعين دينارا، فإنها تزك

 
 
 .اه  ألن حولها يوم ملك أصلها أو زك

فأكراه  -وبكالسكنى أو الرك-للتجارة عن غلة مشترى للتجارة أو مكترى للقنية  ي احترز بما اكتر 

 .«ألنها من الفوائد ؛ألمر حدث؛ فإنه يستقبل بها حوال بعد قبضها

 الثالث: الفائدة.

تجارة، وهي على نوعين كما رأينا في املشجرة، ويلحق بها بعض غلة ال و  تجارٍة،ما ليس بربح وهي 

 الصور في حكمها.

 .ما تجددت عن غير مالالنوع األول من الفائدة: 

د  بة وصدقة واستحقاق وقف أو وظيفة وإرث وأرش لجناية ودية لنفس أو من هأي ما يتجد 

 .وصداق، طرف

  تجددت عن ماٍل ما  النوع الثاني من الفائدة:
 
 .ىغير مزك

ومتاع بيت وأجهزة  ى عنده، كثياب وحيوان وأسلحة وحديد ونحاس، وعقاركثمن ش يء مقتن  

 وسيارة وغير ذلك
 
لت  لذلك بالسيارة عند  .أو غيره كهبة وإرث كر بشراٍء ، وسواء ملك ما ذ

 
وقد مث

 ذكر تعريف الفائدة أول النشرة. 

 .يستقبل بثمن ما ذكر حوال بعد قبضه: أنه والحكم في الفائدة
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 ما يلحق بالفائدة:-

 األموال: يلحق بالفائدة )أي: أنه يستقبل بها حوٌل جديد( بعض  

 غلة املشترى للتجارة بال بيع. .1

جارةسيارة ألجل  مثل أن يشتري   
ها بَح ، بأن يبيعها بربٍح، وأثناء انتظاره بلوغ السلعة ر  الت 

 فائدةاملطلوب أكراها، فالغلة التي جاءته من الكراء تعتبر 
َ
يد: ، يستقبل بها حوال جديدا، وق

د من بيع فهو ربٌح  ؛)بال بيع(: مهم  حوله حول أصله. ،ألنه لو كان املال املتجد 

ا يريد االستفادة من كرائه كل والحكم كذلك فيما ي صنعه كثير من الناس، بأن يشتري عقار 

 سنة، فما يأتيه من قيمة الكراء فائدة. وهكذا.

 غلة املكترى للقنية. .2

كري إنسان سيارته التي وهذا يلحق بالفائدة من باب أولى عن الصورة السابقة، وذلك بأن ي  

جارةقتنياته ولم يكن ملكه بقصد الستعماله الشخص ي، أو يكري أي  ش يء يملكه من م  
، الت 

 فهذا له حكم الفائدة.

 من أحكام الفائدة:-

 بح  من األحكام الخاصة بالفائدة كما رأينها أنها تختلف عن  
 بح  بأن  الر 

حوله حول أصله، ولكن الر 

 ة يستقبل بها حول جديد.الفائد

ا، وكذلك إذا كان ما : هي أن الفوائد يستقبل بها حول جديد إذا  وهناك مسألة هامة كانت نصاب 

ا.  قبلها من املال نصاٌب ولو لم تبلغ الفائدة الجديدة نصاب 
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صابفلو افترضنا أن   
م وجبت عليه  1000= ) الن  ا في محر  كاةدرهم(، فمن استفاد ألف  ألنها  الز 

كاةفي رجب فهذه تجب فيها  أخرى (  500استفاد )  ثم بعد ذلكنصاب،   ا  الز  ألن ما   ؛وإن لم تكن نصاب 

 بلها نصاب، ولكن حولها يكون في رجب وليس في حول الفائدة األولى.ق

صاب في الفائدة األولىأي: أن   
ة للمال الجديد املستفاد فيوجب فيه  الن  كاةيعطي قو  ولو لم  الز 

 تستقلُّ بنفسها في حساب الحول. الثانية، ولكن الفائدة تبلغ الفائدة الثانية النصاب

صاباومتى نقصت الفائدة عن   
كاةلم تجب فيها  لن  ، حتى تكتمل بفائدة جديدة فيستقبل بها الز 

 جديدا.
 

 حوال

فين:
 
 كيفية حساب زكاة رواتب املوظ

ف الشهري هو فائدة، فما يد  
 
 إن علمنا أن راتب املوظ

 
ا ال تجب خره املوظ ف من ماٍل بلغ نصاب 

كاةفيه  صاباخره بعد تمام حتى يحول عليه الحول، وما يد   الز   
كاةالية تجب فيه في األشهر الت   لن   الز 

صابوإن لم يبلغ   
، وهكذا في جميع الشُّ الن 

 
 ، ويكون حوله مستقال

 
ف هور، ينبغي أن يحسب املوظ

  ماٍل على حدة، ف
كاةحوَل كل   قبل الحول ال تجزئ، وتأخيرها عن الحول محرم. الز 

، فلهذا ذهب بعض فقهاء املذهب املعاصرين ة على كثير من الناسولكن في هذه الطريقة مشق  

ا من أيام السنة يكون فيه أوفر ما اد   ف أن يختار لنفسه يوم 
 
خره من الفوائد، إلى أنه يجوز للموظ

يه في هذا اليوم، ويجزئه ذلك إن شاء هللا. 
 
 ويزك

 بح وبعضهم رأى أنه يتعامل مع هذه الرواتب معاملة 
  الر 

ا قبله بعد أن التالي مل د، فيضمُّ املتجد 

صابيبلغ   
ا كل سنة.ب، ويزكي البقية في حول املال األول الذي الن   لغ نصاب 
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 وهذا جدوٌل فيه تلخيص ملا سبق، مما يكون حوله حول أصله، وما يستقبل به حوٌل جديد.

وهو جدول به سرٌد لألنواع دون تفصيل، وتفصيل كل نوٍع بأمثلته سبق بيانه، فيمكن الرجوع 

 لفهم املراد من املصطلحات.إليه 

 

 زكاته النوع

 بح
 حوله حول أصله  الر 

د عن غير مال  ما تجد 
ف(

 
 )مثل: الهبة واإلرث وراتب املوظ

 جديًدا 
ً
 يستقبل به حوًل

د عن ماٍل غير مزكى  ما تجد 
 )مثل: ثمن سيارة أو أثاث أو عقار باعه( 

 جديًدا 
ً
 يستقبل به حوًل

 
َّ
 ةالغل

 للقنيةمكتًرى  للتجارة مكتًرى  للقنية مشتًرى  للتجارة مشترًى 

   
 جديًدا

ً
 يستقبل به حوًل

   
 جديًدا

ً
 يستقبل به حوًل

  
 حوله حول أصله

   
 جديًدا

ً
 يستقبل به حوًل

 

 
 وهللا

 وأحكم. أعلم
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 على شبكة الإنترنت ه نفسك فق    موقع
nafsak.comfaqih 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ه نفسكسلسلة نرشات   يف املذهب املاليك فقِّ

غير مسائل فقهية، مستقاة من الكتب املعتمدة باملذهب املالكي  رح الص  )الش 

ردير مرجع رئيس( ، ليس فيها سوى إعادة الصياغة، وترتيب املسائل، للعالمة الد 

 لتكون معينة على الفهم واًلستذكار..

 لالشتراك في قناة التليجرم:▪

https://t.me/FaqihNafsak 

 ملتابعة إحدى الصفحات:

 :تويتر��

http://twitter.com/faqihnafsak  

 :صفحة الفيسبوك��

http://facebook.com/faqihnafsak 

 قناة اليوتيوب:��

https://www.youtube.com/faqihnafsak 

 * ساوند كالود:

https://soundcloud.com/faqihnafsak 

ه نفسك في املذهب املالكي(:
 
 خزانة ملفات موقع )فق

phttps://drive.google.com/open?id=1YdMpeJR

HiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu 

 إلى:  اضغط على الصورة لالستماع

http://www.faqihnafsak.com/
https://t.me/FaqihNafsak
http://twitter.com/faqihnafsak
http://facebook.com/faqihnafsak
https://www.youtube.com/faqihnafsak
https://soundcloud.com/faqihnafsak
https://drive.google.com/open?id=1YdMpeJRpHiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu
https://drive.google.com/open?id=1YdMpeJRpHiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu
https://soundcloud.com/faqihnafsak/sets/podcastmalik

