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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فادي اجلبور

أثر امللك التاو يف زكاة األجرة املعجلة حالتـي اىعقاد واىفساخ العقذ
د .فادي سعود اجلبور*
تاريخ قبول البحث4239/7/8 :م

تاريخ وصول البحث4239/5/35 :م

ملخص

تناقش ىذه الدراسة قضية ميمة مف قضايا الزكاة ،أال كىي مفيكـ الممؾ التاـ في الزكػاة ،كأرػر ذلػؾ

عمػ زكػػاة اة ػرة الم مػػة فػي جػػؽ المػأ ر كالمسػػتع ر جػالتي ان فػػاد ال فػد كانفسػػا و ،مػ يػػاف اةسػ اب

التي ينفسخ أك ُيفسخ يا ال فد .كقد است دمت الدراسة المنيج االستفرائي كالكصفي كالتجميػعتي ،كتكصػمت
إلػ أف الممػػؾ التػػاـ ىػػك مػػا تجفػػؽ فيػػو االسػػتفرار كالفػػدرة عمػ التصػػرؼ المطمػػؽ فػػي المػػاؿ المممػػكؾ ،كمػػا
تكصمت إل أف اة رة الم مة مممككة ممكا غير مستفر لممأ ر ،كعميو زكػاة مػا اسػتفر عميػو ممكػو ،كأف

ر كع اة رة إل المستع ر جاؿ انفساخ اة رة ي د كماؿ ت دد في ممكو ،فيستعنؼ و جكال ديدا.
الكممات الدالة :الممؾ ،التاـ ،الزكاة ،اة رة.

Abstract
This study discusses a significant issue from issues of Zakat, it is a concept of
complete property in alms – tax, and the effect of that on the hasting rent of alms – tax
in the right of renter and the tenant on both concluding and dissolution of the contract
together with clearing the causes by which the contract is dissolved.
The study had employed the inductive, descriptive and analytical method, deduced
that the complete property is what have been achieved of stability and ability on the
absolute behavior in the possessed finance. Also deduced the hasting rent is possessed
to the renter in an instable form, he has to pay what was stable on his property, referring
the rent to the tenant at time of rental dissolution after complete renewal in his property,
so he resumes by it a new year.

املقذمة.

الجمد هلل ،كالصالة كالسالـ عم رسكؿ اهلل ،ك د:
مؽ اهلل الناس ل ادتو كعمارة أرضو ،كشرع ليـ مف اةجكاـ ما ينظـ ت امالتيـ ،كس ر ليـ مف اةس اب ما يكفؿ

فاء جياتيـ ،كأمرىـ أف يستفيدكا مما س ره ليـ كأف يعكمكا مف طي ات ما رزقيـ ،ك المفا ؿ أك ب عمييـ جفا مما اكتس كا
ِ
ِ
ى ْم َوتَُزِّكي ِي ْم ِب َيا[التك ة:
ص َدقَ ًة تُطَ ِّيُرُ
إذا تجففت شركط م ينة -طيارة كزكاة ليـ كةمكاليـ ،قاؿ ت ال ُ  :خ ْذ م ْن أ َْم َوال ِي ْم َٖٓٔ] ،كىذا الجؽ سماه اهلل زكاة ،كةىميتيا قرف اهلل ينيا ك يف الصالة في كرير مف اآليات في كتا و ،كقد يف اهلل مف
تاما .كلكف جصؿ اال تالؼ يف
الؿ شري تو اةمكاؿ التي تد ميا الزكاة كاشترط لك كب الزكاة فييا أف يككف الممؾ ن
الففياء في تجفؽ الممؾ التاـ في كرير مف الجاالت ،كمنيا قضية زكاة اة رة الم مة لسنيف ،جيث يتـ أجيانا استئ ار

أرض أك عفار أك غير ذلؾ لسنكات ،كيتـ ت يؿ اة رة كاممة شرط أك دكف شرط ،مما يدعك إل

جث ىذه المسعلة مف

* أستاذ مشارؾ ،كمية الشري ة ،ال ام ة اةردنية.
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أثر امللك التاو يف زكاة األجرة املعجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جيث ك كب الزكاة في ىذه اة رة أك عدمو.
أهنية الذراسة.
تن

أىمية الدراسة مػف ككنيػا تسػمط الضػكء عمػ قضػية ميمػة ذات صػمة كاقػ النػاس كت ػيف لم ػاجريف كالمسػتفتيف

مدل تجفؽ الممؾ التاـ في زكاة اة رة الم مة كأرر ذلؾ فػي زكاتيػا ،كىػي د ارسػة شػاممة لمسػائؿ لػـ ُي جػث ضػيا -فػي
جدكد اطالعي -مف ق ؿ؛ جيث ال تفتصر الدراسة عم ياف ذلػؾ فػي جػؽ المػأ ر فجسػب ،ػؿ كفػي جػؽ المسػتع ر فػي
الماؿ الم ؿ الذم لـ يستفر عميو ممؾ المػأ ر ػد ،كت ػيف أرػر فسػخ اة ػرة أك انفسػا يا عمػ زكػاة اة ػرة ػد عكدتيػا
إل المستع ر.
أهذاف الذراسة.

ٔ -تجرير المفصكد الممؾ التاـ عند الففياء.
ٕ-

ياف مدل تجفؽ الممؾ التاـ في اة رة الم مة لسنيف.

ٖ-

ياف أرر ا تالؼ الففياء في المفصكد الممؾ التاـ عم زكاة اة رة الم مة في جؽ كؿ مف المأ ر كالمستع ر.

ٗ-

ياف أرر انفساخ اإل ارة عم زكاة اة رة الم مة لسنيف.

مشكلة الذراسة.

اء ىذا ال جث لي يب عف ما يعتي:

-1

ما المفصكد الممؾ التاـ عند الففياء؟

-2

ما جكـ زكاة اة رة الم مة لسنيف في جؽ المأ ر كالمستع ر ،كما أرر الممؾ التاـ في ذلؾ؟

-3

ما الجاالت التي ينفسخ يا عفد اإل ارة أك ُيفسخ؟

-4

ما أرر فسخ اإل ارة عم زكاة اة رة ال ائدة إل المستع ر؟

الذراسات السابقة.

عند استفراء الدراسات السا فةُ ،ك د أف ىناؾ دراسات تجدرت عف زكاة اة رة المنتيية التمميؾ ،كلكنيا لػـ تتطػرؽ
إل اة رة الم مة كمدل تجفؽ الممؾ التػاـ فييػا ،ك ضػيا تناكلػت مسػعلة تجفػؽ الممػؾ التػاـ فػي زكػاة الػديكف ففػط ،كمػف

ىذه الدراسات:
ٔ -نكازؿ الزكاة ،د.ع داهلل ف منصكر الغفيعتي ،إصدار ك ازرة اةكقاؼ كالشأكف اإلسالمية ،قطر.

ٕ -االت اىات الففيية في زكاة الديكف كالرأم ال ار ح فييا ،أ.د .ع د الرجمف اةطرـ ،الندكة الرامنة عشرة لفضايا الزكاة
الم اصرة.
ٖ -زكاة الفرض الجسف ،أ.د.مجمد الد منصكر ،الندكة الرانية كال شركف لفضايا الزكاة الم اصرة.
كك دت دراستاف ا تصتا مسعلة تماـ الممؾ ،كىما:
ُ
 033ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الذراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)3ه2020/و
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ٔ -شرط تماـ الممؾ كأرره في قضايا الزكاة الم اصرة ،د.صالح ف مجمػد الفػكزاف ،م مػة د ارسػات اقتصػادية إسػالمية ،الم مػد

 ،ٔٛال ػػدد ٕ ،الم يػػد اإلسػػالمي لم جػػكث كالتػػدريب ،المممكػػة ال ريػػة الس ػ كدية .أصػػميا كرقػػة قُػػدمت إلػػ نػػدكة ال ركػػة الراني ػػة

كالرالريف لالقتصاد اإلسالمي ،رمضافٖٕٔٗ ،ىػ.

ينت الدراسة المراد تماـ الممػؾ ،كتجػدرت عػف ررػار شػرط تمػاـ الممػؾ فػي قضػايا الزكػاة الم اصػرة ،كلكػف ال يػب

أنيا لـ تتطرؽ إل زكاة اة رة الم مة.

ٕ -أرر الممؾ في ك كب الزكاة ،صالح ف مجمد المسمـ ،رسالة دكتكراه ،كمية الشري ة ،ام ة اإلماـ مجمد ف سػ كد
اإلسالميةٕٔٗٚ ،ىػ.

عرفت الدراسة الزكاة ك ينت شركطيا ،ك ينت جاالت عػدـ ك ػكب الزكػاة سػ ب نفػص الممػؾ ،أك عػدـ ممػؾ ال ػيف،

أك عدـ استفرار الممؾ ،ك ينت مذاىب الففياء في جكـ زكاة اةػ رة الم مة في جؽ المأ ر ففط.

كت تمؼ دراستنا عما س ؽ في أنيا دراسة اصة عرر الممؾ التاـ فػي زكػاة اة ػرة الم مػة لسػنيف ،كأنيػا ال ت جػث

ذلػؾ فػي جػػؽ المػأ ر ففػػط ،كانمػا فػػي جػؽ المسػػتع ر أيضػا ،كمػا أنيػػا ت ػيف جكػػـ زكػاة اة ػرة ػد عكدتيػػا إلػ المستع ػ ر
س ب انفساخ ال فد أك فس و.

ميهجية البحح.

است دمت الدراسة المنيج االستفرائي في تت

أقكاؿ الففياء لم رفة المراد تماـ الممؾ ،كالمنيج الكصفي في عرض

مػػذاىب الففيػػاء كأدلػػتيـ ،كمػػا اسػػت دمت المػػنيج التجميػػعتي؛ كذلػػؾ مناقشػػة اةدلػػة لمكصػػكؿ إل ػ ال ػرأم الػ ار ح فػػي المسػػعلة التػػي
فييا أقكاؿ لمففياء ،كاستن اط الجكـ في المسعلة التي لـ أ د فييا كالما ليـ.
خطة البحح.

يجتكم ال جث عم مفدمة كرالرة م اجث ك اتمة ،كما يعتي:

المقدمة :كفييا ياف أىمية ال جث كمشكمتو كالدراسات السا فة كمني ية ال جث ك طتو.
المبحث األول :الت ريؼ الممؾ التاـ كشركط تجففو عند الففياء.

المبحث الثاني :أرر ا تالؼ الففياء في الممؾ التاـ عم زكاة اة رة الم مة.

المبحث الثالث :انفساخ اإل ارة كأرر ذلؾ عم زكاة اة رة الم مة.
الخاتمة :كفييا أىـ النتائج.

املبحح األول:

تعريف امللك التاو وشروط حتققه عيذ الفقهاء.

املطلب األول :تعريف امللك التاو.

لغة:

الممك :مف ممؾ الشيء ممكا :جازه كانفػرد التصػرؼ فيػو فيػك مالػؾ .كأممكػو الشػيء:
فيو ،م و أمالؾ .كي تص في الت ارؼ ال فارات كاةراضي(ٔ).

كيتصػرؼ
مػو ممكػا لػو .كالممػؾ :مػا ُيممػؾ ُ
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أثر امللك التاو يف زكاة األجرة املعجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والتام :مف تـ تما كتماما :كمؿ كاشػتد كصػمب .يفػاؿ :تػـ مفػو فيػك تػاـ كتمػيـ .كالتتمػة :مػا يكػكف ػو تمػاـ الشػيء(ٕ) .قػاؿ
ا ف اةرير عف قكؿ الن ي ( :أعكذ كممات اهلل التامات مف شر ما مؽ)(ٖ)( :إنما كصؼ كالمو التماـ؛ ةنو ال ي كز
أف يككف في شيء مف كالمو نفص أك عيب)(ٗ).

اصطالحاً.

ت ريػػؼ الممػػؾ اصػػطالجا ال ي تمػػؼ كري ػ ار عػػف الت ريػػؼ المغػػكم ،فمػػف ت ريفاتػػو( :قػػدرة ير تيػػا الشػػارع ا تػػداء عم ػ

التصػػرؼ إال لمػػان )(٘)  .كعرفػػو الف ارفػػي دقػػة أك ػػر فكلػػو( :إ اجػػة شػػرعية فػػي عػػيف أك منف ػػة تفتضػػي تمكػػف صػػاج يا مػػف
االنتفاع تمؾ ال يف أك المنف ة أك أ ذ ال كض عنيا مف جيث ىي كذلؾ)(.)ٙ

ك النظر إل ىذا الت ريؼ ،ن د أف الممؾ ال د أف يككف مف طريؽ شرعي ،فالغصب كالسرقة كنجك ذلؾ ال تر ت الممؾ.
كمف أس اب الممؾ :الم اكضات (كال ي كالشػراء كنجػكه) كالميػراث كالي ػات ،كالصػدقات ،كالكصػايا ،كالكقػؼ ،كالغنيمػة،

كاالستيالء عم الم اح ،كاجياء المكات ،كتممؾ المفطػة شػرطو ،كديػة الفتيػؿ كالغػرة ،كالمغصػكب إذا مػط مػاؿ الغاصػب كلػـ

يتميز ،فيممكػو الغاصػب كير ػت ال ػكض فػي ذمتػو( .)ٚكقػد جصػرىا الزجيػعتي فػي أسػ اب أر ػة :تممػؾ الم ػاح ،كال فػكد الناقمػة
لمممكيػ ػػة ،كال مفيػ ػػة كػ ػػاإلرث كالتضػ ػػميف ،كالتكلػ ػػد مػ ػػف الشػ ػػيء المممػ ػػكؾ كػ ػػالرمر فػ ػػي الش ػ ػ ر ،كالػ ػػزرع فػ ػػي اةرض ،كتكػ ػػارر

اةش ار( .)ٛكيشمؿ الممؾ ال يف كالمنف ة ،كال د مف أف يككف صاجب الممؾ قاد ار عم التصرؼ فيػو كنمػاأه لػو ،فػتذا تجفػؽ
ذلؾ كاف ممكا تاما ،كاال فتنو يككف ناقصا.

املطلب الجاىي :شروط حتقق امللك التاو عيذ الفقهاء.

ذكػػر الففيػػاء شػػرط تمػػاـ الممػػؾ( ،)ٜكاتففػكا عم ػ أف الممػػؾ التػػاـ لممػػاؿ شػػرط إلي ػػاب الزكػػاة عمػ مالكػػو(ٓٔ) ،كالػػذم

يمكف استفراءه مف كالـ ال مماء في شركط الممؾ التاـ أنيا رالرة(ٔٔ):

فردا كاف أك ماعة.
أولً :تعين المالك :عف يككف مجصك ار غير م يـ ،ن
ػرددا ػيف الر ػكت كعدمػو ،كالممػؾ غيػر المسػتفر يطمػؽ
ثانياً :استقرار الممك :عف يككف را تنػا غيػر م ػرض لاسػفاط ،أك مت ن
عميو الممؾ الض يؼ ،كليذا لـ يك ب ماىير الففياء الزكاة في ديف السيد عم ع ده المكاتب؛ ةنو عرضة لمسفكط(ٕٔ).

ثالثاُ :التمكن من التصرف بالممموك :كعند تت
يذا الشرط إل قكليف:

نصكص الففياء كتط يفاتيـ الففيية ن د أنو قد ا تمفت أقكاليـ في المراد
(ٖٔ)

القووول األول :ممػػؾ الرق ػػة كاليػػد ،كذلػػؾ ػػعف يػػتمكف مػػف التصػػرؼ فيمػػا يممػػؾ جسػػب ا تيػػاره ،كىػػك قػػكؿ ال ميػػكر مػػف الجنفيػػة

كالمالكية(ٗٔ) كالشاف ي في الفديـ(٘ٔ) كالجنا مة في ركايػة( )ٔٙكا ػف جػزـ( .)ٔٚك التػالي فػال زكػاة عنػدىـ فػي المػاؿ الضػمار( ،)ٔٛكا تمفػكا
في زكاتو إذا عاد إل صاج و فذى كا  -عدا مالؾ في المشيكر عنو -إل أنو يستف ؿ مالكو جكال مستعنفا مف يكـ ق ضو(.)ٜٔ
كذىب مالؾ -في المشيكر عنو -إل أف عم مالكو أف يزكيو لسنة كاجدة إذا ق ضو(ٕٓ).
كاستدلكا عم عدـ ك كب الزكاة فيو ما يعتي:

ٔ -قكؿ الصجا ة  ،جيث ركم عف عمي  أنو قاؿ( :ال زكاة في ماؿ الضمار)(ٕٔ).

كك و الداللة :أف الماؿ الضمار ال يفدر صاج و عم االنتفاع و ،فال يتجفؽ فيو الممؾ(ٕٕ).

كنكقش عف الجديث ض يؼ(ٖٕ) كما س ؽ في ت ري و.
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ٕ -الماؿ الضمار غير منتف

و في جؽ المالؾ؛ ل دـ كصكؿ يده إليو ،كالماؿ إذا لـ يكف مفػدكر االنتفػاع ػو فػي جػؽ

غنيا ،كال زكاة عم غير الغني(ٕٗ).
المالؾ ال يككف المالؾ و ن
غنيػا ػو ،إذ يمكػف أف
كنكقش ػعف ىػذا صػجيح ،كلكػف ال ُيشػترط الػتمكف مػف التصػرؼ المػاؿ جتػ يكػكف صػاج و ن
يككف المراد عدـ ك كب الصدقة عم مف لـ يتجفؽ لو الغن ممؾ النصاب ،فتذا ممكو صار الجؽ كا نا فيػو لمففػراء،
كأما التمكف فيشترط فيو لك كد ال ز عنو ق ؿ ذلؾ ،كىك ما ذىب إليو أصجاب االت اه الراني(ٕ٘).

ٖ -السػ ب فػػي ك ػػكب الزكػػاة ىػػك المػػاؿ النػػامي ،كال نمػػاء إال الفػػدرة عم ػ التصػػرؼ ،كال قػػدرة عميػػو فػػي الضػػمار ،فػػال
زكػػاة .قػػاؿ ال ينػػي( :كذلػػؾ ةف النمػػاء شػػرط لك ػػكب الزكػػاة ،كقػػد يكػػكف النمػػاء تجفيفنػػا كمػػا فػػي عػػركض الت ػػارة ،أك
تفدير كما في النفديف ،كالماؿ الذم ال ير عكده ال يتصكر تجفؽ االستنماء فيو ،فال ُي َّ
فدر االستنماء أيضا)(.)ٕٙ
نا

مففكدا(.)ٕٚ
ناميا ك ت فيو الزكاة كاف كاف النماء
ن
كنكقش عف نس الماؿ إذا كاف ن
كأمػا قػكؿ مالػؾ -فػػي المشػيكر عنػو -ػػعف عمػ مالكػو أف يزكيػو لسػػنة كاجػدة إذا ق ضػو( ،)ٕٛفدليمػػو عنػده مػا ُركم عػػف
ظممػا ،يػعمره ػرده إلػ أىمػو ،كتأ ػذ زكاتػو لمػا مضػ مػف السػنيف،
عمر ف ع د ال زيز أنو كتب في ماؿ ق ضو ض الػكالة ن

ػمار( .)ٕٜقػاؿ الفاضػي ع ػد الكىػاب( :كدليمنػا عمػ أف
رـ عفب د ذلؾ كتاب أف ال يأ ذ منو إال زكػاة كاجػدة ،فتنػو كػاف ض نا
عميو زكاة سنة كاجدة :أنو جصؿ في يػده فػي طػرؼ الجػكؿ عػيف نصػاب ،فك ػب عميػو الزكػاة ،كال ي ارعػ تضػاعيؼ الجػكؿ،
دليؿ أنو لك كاف م و في أكؿ الجكؿ نصاب ،فاشترل و سم ة رـ اعيا في ر ػر الجػكؿ نصػاب لزمتػو الزكػاة ،لككنيػا عينػا

طرفي الجكؿ مف غير مراعاة لكسطو)(ٖٓ).

ػادا ل ػالـ مػف عممػاء السػمؼ
كنكقش عف اةرػر ال يصػح كمػا سػ ؽ فػي ت ري ػو ،كاذا صػح فػال ي ػدك أف يكػكف ا تي ن
اعتمد فيو عم النظر كالدراية ال الركاية(ٖٔ) ،كىك م ارض ما اء عف ض الصجا ة كما سيرد في أدلة الفكؿ الراني.
(ٖٖ)

القووول الثوواني :ممػػؾ الرق ػػة ففػػط ،كىػػذا مػػا ذىػػب إليػػو زفػػر مػػف الجنفيػػة(ٕٖ) كىػػك المػػذىب عنػػد الشػػاف ية

كالم تمػػد عنػػد

الجنا مة(ٖٗ) ،ك التالي فتف الماؿ إذا تجفؽ فيو أصػؿ الممػؾ ففيػو الزكػاة لمسػنيف الماضػية ،كلكػف ال ُيزكػ جتػ يػتمكف مػف
تزكيتو عف يض يده عميو.
كاستدلكا ما يعتي:

ٔ -قكؿ الصجا ة  جيػث ركل أ ػك ع يػد فػي كتا ػو (اةمػكاؿ) سػنده عػف عمػي  فػي الػديف المظنػكف أنػو قػاؿ( :إف

كاف صادقا فميزكو إذا ق ضو لما مض )(ٖ٘) .كركل -أيضا -سنده عف ا ف ع اس -رضػي اهلل عنيمػا -أنػو قػاؿ:
(إذا لـ ترج أ ذه فال تزكو جت تع ذه ،فتذا أ ذتو فزؾ عنو ما عميو)(.)ٖٙ

كيمكف أف يناقش عنو م ارض ما اء عف عمي كعمر ف ع د ال زيز في أدلة الفكؿ اةكؿ.

ٕ -الفياس عم

ض الفركع التي قاؿ أصجاب المذىب اةكؿ ك كب الزكاة فييا الرغـ مف عدـ تمكف صاج يا مف

التصرؼ فييا؛ كالماؿ الذم دفنو صاج و كنسي مكق و ،كالماؿ الذم أكدعو مالكو عند ش ص كنسيو(.)ٖٚ

كيمكف أف يناقش عف أس اب الض ؼ التي اعت رىا أصػجاب الفػكؿ اةكؿ رالرػة :امتنػاع التصػرؼ كمػف غصػ ت ماشػيتو،

أك تسػػمط غي ػره عم ػ ممكػػو كػػعمكاؿ ال يػػد ،أك عػػدـ ق ػ ارره كالغنيمػػة( .)ٖٛكىاتػػاف الجالتػػاف المػػذككرتاف ال تػػد الف ضػػمف
ػتفر كال تسػمط عمييمػػا مػف غيػر المالػؾ ،كانمػا جصػؿ التفصػير منػو فيتجمػػؿ
تامػا مس نا
أسػ اب الضػ ؼ ،فيمػا مممككػاف مم نكػا ن

ت تو.
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ٖ -الممؾ فيما ضؿ أك غصب مما ال يفدر عم االنتفاع و اؽ عم جكـ اةصؿ ،فك ب أف تمزمو الزكاة عم جكػـ
اةصػػؿ ،كاةم ػكاؿ المج ك ػػة عػػف أصػػجا يا ال تسػػفط ممكيتيػػا كال تػػنفص فػػي اعت ػػار الشػػرع ،فتظػػؿ مجػ نػال لك ػػكب

الزكاة(.)ٖٜ

كيمكف أف يناقش :دـ التسػميـ فائػو عمػ جكػـ اةصػؿ؛ ةف المفصػكد مػف الممػؾ ىػك الفػدرة عمػ االنتفػاع ،كىػك
غير متجفؽ ىنا؛ ل دـ استف ارر الممؾ ،الجتماؿ ففده ،ال سيما م غيا و(ٓٗ).
قياسا عمػ مػا لػك جػ س مالػو عػف طمػب النمػاء
ناميا ك ت فيو الزكاة كاف كاف النماء
ن
ٗ -نس الماؿ إذا كاف ن
مففكدا ،ن
ف دـ الدر كالنسؿ ،كلـ تر ح ت ارتو ،فتنيا ت ب زكاتو(ٔٗ).
ػدكر عمػ االنتفػاع ػو ،كالتصػرؼ فيػو،
كيناقش عف النماء المفصكد ىك النماء الجفيفي أك الجكمي ،فػتف كػاف المػاؿ مف نا
ػػالؼ المػػاؿ الضػػاؿ كالمغصػػكب

ناميػػا ،لفا ميتػػو لمنمػػاء،
كلػػـ يكػػف مػػف أم ػكاؿ الفنيػػة كالجا ػػة اةصػػمية ،فتنػػو ي ت ػػر ن
كنجكىما مما ال يفدر عم االنتفاع يا ،فميست نامية ،جفيفة كال جكما ،فالفياس م الفارؽ(ٕٗ).
الترجيح.
د النظر في أدلة الفريفيف ير ح ال اجث الفكؿ اةكؿ؛ كذلؾ لما يعتي:
ٔ -اآلرار في ذلؾ مت ارضة ،كلكف اةدلة ال فمية عند أصجاب الفكؿ اةكؿ أقكل.

ٕ -الن مة الكاممة ت ب في الممؾ التاـ؛ إذ الممؾ التاـ ع ارة عما كاف يده لـ يت مؽ و غيره يتصرؼ فيو عمػ جسػب
ا تياره كفكائده جاصمة لو(ٖٗ).
ٖ -شػػرعت الزكػػاة مجففػػة لمفصػػد ال ػػدؿ ،كممػػا يػػدؿ عم ػ ذلػػؾ أنيػػا ت ػػب فػػي اةم ػكاؿ الناميػػة أك الفا مػػة لمنمػػاء ،كمػػا
ُيشترط ليا مكغ النصاب كجكالف الجكؿ ،كىػذا يػدؿ عمػ أف الزكػاة ت ػب عمػ الغنػي ،كأنػو لػيس مػف مفاصػدىا أف
ت كد عم رأس الماؿ النفص ،دليؿ ما ركاه أنس  عف الن ي  أنو قاؿ( :ات ػركا فػي أمػكاؿ اليتػام ال تعكميػا
الزكاة)(ٗٗ) .كلذلؾ إذا نفصت عف النصاب سفطت الزكاة ،كاذا لـ يجؿ جكؿ فميس عميو زكاة ،كمف اب أكل أنيا
إذا لـ يتمكف المالؾ مف تنميتيا لس ب ال يد لو فيو ،كالماؿ الضمار فال زكاة عميو فيو ،كأما إذا كاف التفصػير منػو
كالماؿ أكدعو عند ش ص كنسيو ف ميو زكاتو.
تامػا ،كىػي:
ف ناء عم ما تفدـ ،ال د مف تجفؽ رالرػة شػركط لتػعرير سػ ب الممػؾ فػي ك ػكب الزكػاة ،كاعت ػاره مم نكػا ن
كككف المالؾ م نينا ،كاستفرار الممؾ ،كالفدرة عم التصرؼ المطمؽ في الماؿ المممكؾ(٘ٗ).
كاذا ما ا تؿ شرط مف ىذه الشركط فتف الممؾ ي د ض يفا ،فتككف أس اب الض ؼ(:)ٗٙ

ٔ -ض ؼ الممؾ س ب االشتراؾ في ممؾ ال يف ،كما في ممؾ الغنيمة ق ؿ الفسمة.
ٕ -ض ؼ الممؾ س ب عدـ االستفرار ،كما في ماؿ المكاتب كاة رة المفدمة.
ٖ -ض ؼ الممؾ س ب عدـ ممؾ ال يف ،كما في المفطة ق ؿ الت ريؼ.
ٗ -ض ؼ الممؾ ل دـ التمكف مف التصرؼ ،كما في ماؿ اةسير كالمج كر عميو.
تاما في ىذه الجاالت ،كم رد الممؾ ال يكفي إلي اب الزكاة ،كاهلل أعمـ.
ك التالي ،ال يككف الممؾ ن
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املبحح الجاىي:

أثر اختالف الفقهاء يف امللك التاو على زكاة األجرة املعجلة.
املطلب األول :حكه زكاتها يف حق املؤجر.

ُيفصد اة رة ىنا رمػف المنف ػة( ،)ٗٚأك ال ػكض الػذم يدف ػو المسػتع ر لممػأ ر فػي مفا مػة المنف ػة التػي يع ػذىا منػو
اء كليس إ ارة(.)ٜٗ
كيسمي المالكية ال فد عم منف ة الدار كر ن
(ٓ٘)

كقد ذىب ميكر ال مماء

()ٗٛ

،

إل أنو ي كز ت يؿ اة رة كتع يرىا ،كلكف نظ ار ال تالفيـ في شركط الممؾ التاـ-

كمػػا سػ ؽ يانػػو فػػي الم جػػث السػػا ؽ -كمػػدل تجففػػو فػػي اة ػرة الم مػػة ،ا تمفػكا فػػي جكػػـ زكاتيػػا إذا ُع مػػت لسػػنيف إلػ
اةقكاؿ اآلتية:
القول األول:

(ٔ٘)

ذىب الجنفية

(ٕ٘)

كالمالكية

في قكؿ إل أف اة رة الم مة ال زكاة فييا إال تماـ ممكيا ،كذلؾ د أف يف ضيا،

ػيئا ،أك ػػد اسػػتيفاء
ػيئا فشػ ن
كيجػػكؿ عميػػو الجػػكؿ؛ كذلػػؾ ةف اةصػػؿ عنػػدىـ أف اة ػرة تسػػتجؽ جسػػب اسػػتيفاء المنف ػػة شػ ن
المنف ة.

أرضػػا رػػالث سػػنيف تسػ ة رالؼ دينػػار ،كػػؿ سػػنة رالرػػة رالؼ ،كق ػ ض تسػ ة رالؼ
كعمػ ذلػػؾ ،فمػػك ر ػػر يتنػػا أك ن
م مػػة كال شػػيء لػػو غيرىػػا ،فػػتذا مػػر عمػ ذلػػؾ جػػكؿ فػػال زكػػاة عميػػو؛ ةف الرالرػػة رالؼ التػػي ىػػي أ ػرة السػػنة اةكلػ لػػـ

كامال ،فتذا مر الجكؿ الراني زك رالرػة
يتجفؽ ممكو ليا إال انفضائيا؛ ةنيا كانت عنده مرا ة الكدي ة ،فمـ يممكيا جكنال ن

رالؼ ،كاذا مر الرالث زك ستة رالؼ إال ما أنفصتو الزكاة ،فتذا مر ال ار زك ال مي .

كقػػد اسػػتندكا فػػي رأييػػـ ىػػذا إل ػ أف اة ػرة ال تُسػػتجؽ ال فػػد ،كانمػػا تُسػػتجؽ انفضػػاء مػػدة اإل ػػارة كاف ُع مػػت،
كاستدلكا عم ذلؾ ما يعتي:

وورُى جن[الطػػالؽ ،]ٙ :كقػػكؿ الن ػػي « :رالرػػة أنػػا صػػميـ يػػكـ
عو ْوع َن لَ ُكو ْوم فَووهتُ ُ
أولً :اسػػتدلكا فكلػػو ت ػػال  :فَ وِن ْن أ َْر َ
وى جن أ ُ
ُجو َ
الفيامة ،ر ؿ استع ر أ ي ار فاستكف منو كلـ يكفو أ ره»(ٖ٘) .كك و الداللة أف مفتض اآلية يدؿ عم أف اة رة تستجؽ
اسػػتكماؿ الرضػػاع ،كأف التكعػػد عمػ االمتنػػاع مػػف دفػ اة ػػر فػػي الجػػديث كػػاف ػػد ال مػػؿ؛ فػػدؿ عم ػ أف جالػػة ك ػػكب

اة رة د االستيفاء(ٗ٘).

كنكقش ىذا االستدالؿ عف م ن اآلية :فتف ذلف الرضاع ،ال أنو أراد استكماؿ الرضاع ،كما قاؿ س جانوَ  :حتجو
يعطُوا ا ْل ِجْزي َة ع ْن يٍد و ُىم ص ِ
اسوتَِع ْذ ِبالمج ِوو ِم َون ال ج
طِ
ان
ا ْوي َ
ون[التك ة ]ٕٜ :أم :ي ذلكا .ككمػا قػاؿ ت ػال  :فَوِن َذا قَ َأور َ
اغُر َ
ْت ا ْلقُ ْور َن فَ ْ
ُْ
َ َ َ َ ْ َ
(٘٘)
الر ِج ِيم[النجػؿ ]ٜٛ :أم :إذا أردت الفػراءة  .كأمػا الجػديث ،فػاةمر اإليتػاء فػي كقػت ال يمنػ ك ك ػو ق مػو ،كفكلػو ت ػال  :فَ َموا
ج
يعو ًة[النسػاء ،]ٕٗ :كالصػداؽ ي ػب ق ػؿ االسػتمتاع ،كمػا أف الجػديث يػدؿ عميػو أنػو إنمػا
استَ ْمتَ ْعتُ ْم ِب ِو ِم ْن ُي جن فَوهتُ ُ
وورُى جن فَ ِر َ
وى جن أ ُ
ْ
ُج َ
()٘ٙ
تكعد عم ترؾ اإليفاء د الفراغ مف ال مؿ ،أك أنو تكعده عم ترؾ اإليفاء في الكقت الذم تتك و المطال ة فيو عادة .
كنكقش أيضا عف اآلية كالجديث كردا في مف اسػتأ ر عمػ عمػؿ ،فعمػا مػا كق ػت اإل ػارة فيػو عمػ مػدة ،فػال ت ػرض
ليا و ،كاذا كانت اإل ارة عم عمؿ ،فتف اة ر يممؾ ال فػد أيضػا ،لكػف ال يسػتجؽ تسػميمو إال عنػد تسػميـ ال مػؿ .قػاؿ ا ػف

أ ي مكس ( :مف استأ ر ل مؿ م مكـ ،استجؽ اة ر عند إيفاء ال مؿ ،كاف استأ ر في كؿ يكـ ع ر م مػكـ ،فمػو أ ػر كػؿ
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أثر امللك التاو يف زكاة األجرة املعجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يػكـ عنػػد تمامػػو) .كقػػاؿ أ ػػك ال طػػاب( :اة ػػر يممػػؾ ال فػد ،كيسػػتجؽ التسػػميـ ،كيسػػتفر مضػػي المػػدة ،كانمػػا تكقػػؼ اسػػتجفاؽ
تسميمو عم ال مػؿ؛ ةنػو عػكض ،فػال يسػتجؽ تسػميمو إال مػ تسػميـ الم ػكض ،كالصػداؽ كالػرمف فػي الم يػ  ،كفػارؽ اإل ػارة
عمػ اةعيػػاف؛ ةف تسػػميميا ػػرل م ػرل تسػػميـ نف يػػا ،كمتػ كػػاف عمػ منف ػػة فػػي الذمػػة ،لػػـ يجصػػؿ تسػػميـ المنف ػػة ،كال مػػا

يفكـ مفاميا ،فتكقؼ استجفاؽ تسميـ اة ر عم تسميـ ال مؿ)(.)٘ٚ

ثانياً :ركل ا ف عمر أف الن ي  قاؿ« :أعطكا اة ير أ ره ق ؿ أف ي ؼ عرقو»( .)٘ٛكك و الداللة أف في الجػديث جرنػا
عم ت يميا في أكؿ زماف استجفاقيا ،كذلؾ يككف د ال مؿ الذم ت رؼ و؛ ةف ال رؽ يك د ال مؿ(.)ٜ٘

كنػػكقش ىػػذا االسػػتدالؿ عنػػو قػػد ي ػػرؽ جػػيف ي مػػؿ فيفتضػػي أف يسػػتجؽ أ ػػذىا ق ػػؿ إتمػػاـ ال مػػؿ ،كي ػػكز أف يكػػكف

اردا فيمف شرط تع ير أ رتو(ٓ ،)ٙكما أف الجديث فيو كالـ كما كرد في ت ري و.
ك ن

ثالث واً :الفيػػاس عم ػ ال الػػة كالف ػراض؛ جيػػث إف مػػا اسػػتجؽ مػػف اةع ػكاض عم ػ المنػػاف يمػػزـ أداأه ػػد تسػػميـ المنػػاف ،
كال الة كالفراض(ٔ.)ٙ

كنكقش عف ال فد في ال الة كالفراض غير الزـ فمـ يف فييما إ ار ،كاإل ارة الزمة فكق فييا إ ار(ٕ.)ٙ

رابعاً :ىذا عفد م اكضة فيفتضي المساكاة ينيما ،كذلؾ تفا ؿ ال دليف في الممؾ كالتسميـ ،كأجد ال ػدليف ىػك المنف ػة لػـ تصػر
مممككة نفس ال فد ،الستجالة ر كت الممؾ في الم دكـ فكذا في ال دؿ اآل ر ،كلك ممؾ اة رة لممكيا غير دؿ(ٖ.)ٙ

ػكدا
جكمػػا؛ ةف مػػف شػػرط ػكاز ال فػػد أف يكػػكف الم فػػكد عميػػو مك ػ ن
كنػػكقش ػػعف المنف ػػة الم دكمػػة ُ مػػت مك ػػكدة ن
مفدكر عم تسميمو؛ ةنو  -عميو الصالة كالسالـ  -نيػ عػف يػ مػا لػيس عنػد اإلنسػاف كر ػص فػي السػمـ(ٗ .)ٙكلمشػارع ػؿ
نا
ػكدا جكمػػا كمػػا
الم ػػدكـ جفيفػػة مك ػ ن

جكمػػا فػػي جػػؽ اةجكػػاـ مػػف الكصػػية كاإلرث ،ككػػذا ي ػػؿ
ػػؿ النطفػػة فػػي الػػرجـ كػػالجي ن

جكما كما ؿ المرتد الممتجؽ دار الجرب ميتنا فػي جػؽ اةجكػاـ كػاإلرث كعتػؽ أميػات أكالده،
المك كد جفيفة كالم دكـ ن
(٘)ٙ
دينا ديف كىك جراـ شرنعا .
دكما لما از؛ ةنو يصير ن
كالدليؿ عم أنو كالمك كد كاز االستئ ار الديف ،كلك كاف م ن
و أف تممؾ الفيمة في الجاؿ د ال فد(.)ٙٙ

كقياسا عم الرمف في عفد ال ي  ،اةكل
ن
خامساً :المأ ر إذا ق ض اة ر ،انتف و كمو،

الدار المأا رة لك انيدمت ق ؿ تفضي المدة استر

الؼ المستع ر ،فتنو ال يجصؿ لو استيفاء المنف ة كميا ،كقػد ر ػت أف
مف المأ ر ما ق ضو مف اة رة ،فدؿ عم أنو لـ يكف مال نكا لأل رة.

كنكقش عنو استدالؿ اطؿ؛ ةنو لك لـ يممكيا لما از اشتراط الت يؿ ،كمػا أف ممػؾ الػرمف فػي ال يػ ال يمنػ مػف

اسػػتر اع ػػض الػػرمف فػػي أرش ال يػػب ،كممػػؾ الميػػر فػػي النكػػاح ال يمن ػ مػػف اسػػتر اع نصػػؼ الميػػر إذا مػػا طمػػؽ ق ػػؿ

الد كؿ ،ف طؿ االستدالؿ(.)ٙٚ

()ٙٛ

القول الثاني :ذىب المالكية في الفكؿ اآل ر

()ٜٙ

كىك اةظيػر عنػد الشػاف ية

لػػـ يسػػتفر م ػػرض لمسػػفكط ،فت ػػب زكػػاة الرالرػػة رالؼ اةكل ػ

أنػو ال ت ػب إال زكػاة مػا اسػتفر؛ ةف مػا

تمػػاـ الجػػكؿ اةكؿ؛ ةنػػو ممكيػػا مػػف أكؿ الجػػكؿ ،كاذا تػػـ

الجكؿ الراني ف ميو زكاة رالرة رالؼ لسنة كىي التي زكاىا في ر ر السػنة اةكلػ  ،كزكػاة رالرػة رالؼ لسػنتيف ،كىػي التػي

استفر عمييا ممكو اآلف ،كىكذا.

ػيئا ،كلكػنيـ
ػيئا فش ن
كقكؿ المالكية ىنا يكافؽ اةصؿ عندىـ ،كىك أف الرمف يككف عم جسب المناف ش ن

الجكؿ منذ ان فاد ال فد.

كأما الشاف ية فتستجؽ اة رة عندىـ ال فد ،كلكف

مػكا ا تػداء

مكا ممكيا ال فد مم نكا مكقكفنا مراع  ،فتذا مض زماف مف المدة
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كاف استفرار ممكو عم ما قا مو مف اة رة ،كانما كانت مراعاة كلـ تكف مستفرة؛ ةنيا فػي مفا مػة المنف ػة ،كممػؾ المسػتع ر عمػ
المنف ػة غيػر مسػتفر؛ ةنيػا لػك فاتػت يػدـ ر ػ مػا فػػي مفا متيػا مػف اة ػرة ،فمػا ال يسػتفر م ػرض لمسػفكط انيػداـ الػدار فممكػػو
ض يؼ ،كلك استفر ممكو عمييا لـ ير

عند فكاتيا مػا قا ميػا كالمشػترم ،إذا اسػتفر ممكػو عمػ السػم ة يف ضػيا لػـ ير ػ ػالرمف

عند تمفيا ،كاذا كاف ممؾ المستع ر عم المنف ة غير مستفر ،ك ب أف يككف ممؾ المأ ر لأل رة غير مستفر(ٓ.)ٚ

القووول الثالووث :ذىػػب الشػػاف ية فػػي قػػكؿ(ٔ ،)ٚكىػػك مػػذىب الجنا مػػة(ٕ ،)ٚكنفمػػو الكاسػػاني عػػف مجمػػد ػػف الفضػػؿ ال ػػارم

(ٖ)ٚ
تامػػا مػػف
الجنفػي أف اة ػرة الم مػػة لسػػنيف إذا جػػاؿ عمييػا الجػػكؿ ت ػػب عمػ المػػأ ر زكاتيػػا كميػا؛ ةنػػو يممكيػػا مم نكػػا ن
جيف ال فد ،كككنيا رض الر كع النفساخ ال فد ،ال يمن ك كب الزكاة ،كالصداؽ ق ؿ الد كؿ(ٗ.)ٚ

كاستدلكا ما يعتي:

أولً :الفياس عم ما ممكو ي ة ،أك ميراث ،أك نجكه(٘.)ٚ

كيمكػػف أف ينػػاقش ػػعف الي ػػة كالمي ػراث تمميػػؾ دكف مفا ػػؿ ،ك التػػالي فػػتف ممكػػو عمييػػا مسػػتفر

تككف عم جسب استيفاء المنف ة ،كما أف اة رة مجتممة الذىاب انيداـ الدار،

ػػالؼ اإل ػػارة التػػي

الؼ الي ة كالميراث.

ثانياً :ي ب تسػميميا تسػميـ ال ػيف كالتمكػيف مػف االنتفػاع كاف لػـ ينتفػ ف ػال؛ ةنػو عػكض أطمػؽ ذكػره فػي عفػد الم اكضػة
فيستجؽ مطمؽ ال فد كالرمف كالمير ،فتذا استكف المنف ة استفرت اة رة(.)ٚٙ
كنكقش عف اة رة ال تش و صداؽ الزك ة الفتراقيما مف ك ييف(:)ٚٚ

أجدىما :أف ممؾ الزك ة عم الصداؽ مستفر

الؼ اة رة ،فمك ماتت الزك ة ق ؿ الد كؿ يػا ،لػـ ير ػ الػزكج شػيء

مف صداقيا ،كلك انيدمت الدار ق ؿ مضي مدتيا ،ر

المستع ر ما في مفا متيا.

كاآل ر :أف ر كع الزكج نصؼ الصداؽ إذا طمؽ ق ؿ الد كؿ إنما ىك استجداث ممؾ ت رد الطالؽ ،فمـ يكف ذلؾ مان ا
مف استفرار ممؾ الزك ة عم الصداؽ ق ؿ الطالؽ.

ػيئا،
ػيئا فش ن
كأما الم ي  ،ففد تـ تسميمو فاستجؽ في مفا مو الػرمف ،كىػذا ػالؼ المنػاف ؛ ةف االسػتيفاء فييػا يكػكف ش ن
كاة رة عم جسب استيفائيا ك ذا ينفمب الفياس ،فيفاؿ :لـ يسمـ أجد ال كضيف فال ي ب عميو تسميـ اآل ر(.)ٚٛ

دينػا ػديف ،كقػد كرد النيػي عنػو ،كفػي
ثالثاً :لك كانت المناف التمكيف غير مف كضة لما ػاز تع يػؿ اة ػرة؛ ةنػو يصػير ن
إ ماعيـ عم كاز تع يميا دليؿ عم جصكؿ ق ضيا(.)ٜٚ

كنكقش عنو عند ان فاد ال فد فييػا تُفػاـ ال ػيف مفػاـ المنف ػة فػي ا تػداء ال فػد لػئال يمػزـ تمميػؾ المنف ػة الم دكمػة(ٓ،)ٛ
دينا ديف أص نػال ،كىػذا لػيس فيػو إال إقامػة السػ ب كىػك ال ػيف مفػاـ المسػ ب كىػي المنف ػة،
فتصير ىي مف كضة فال يككف ن
كىذا م يكد في الشرع ،فالشارع أقػاـ السػفر مفػاـ المشػفة؛ ةنػو سػ يا كأقػاـ ال مػكغ مفػاـ اعتػداؿ ال فػؿ جتػ عمػؽ التكميػؼ
ػػو؛ ةنػػو س ػ و كنظػػائره كري ػرة ال تجص ػ  ،كانمػػا ػػاز االسػػتئ ار الػػديف؛ ةف ال فػػد لػػـ ين فػػد فػػي جػػؽ المنف ػػة فمػػـ تصػػر

دينػػا فػػي ذمتػػو فػػال ي ػػب ػػدليا أيضػػا .كلػػك كػػاف ال فػػد من فػػدا فػػي جػػؽ المنف ػػة لمػػا ػػازت اإل ػػارة الػػديف المأ ػػؿ
المنف ػػة ن
أيضػػا كمػػا إذا ػػاع ال ػػيف
أصػ نػال كمػػا ال ي ػػكز السػػمـ ػػو .كلػػك ػػاز أف ي ػػؿ الم ػػدكـ كالمسػػتكف ل ػػاز ذلػػؾ فػػي السػػمـ ن
الديف ،فتذا استكف المنف ػة ر ػت الممػؾ فػي اة ػرة لتجفػؽ المسػاكاة ،كاذا اسػتكف المسػتع ر المنػاف  ،أك مضػت المػدة كال

جا ز لو عف االنتفاع ،استفر اة ر؛ ةنو ق ض الم فكد عميو ،فاستفر ال دؿ ،أك ةف المناف تمفت ا تياره(ٔ.)ٛ

رابعاً :الزك ة ال يمزميا التمكيف مف نفسيا إال د ق ض صداقيا ،كلك كاف صداقيا سكن دار تسممتيا لزميا تسميـ نفسيا،
اجمللة األردىية يف الذراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)3ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 033
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أثر امللك التاو يف زكاة األجرة املعجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فمكال جصكؿ ق ضيا لصداقيا ما ألزمت تسميـ نفسيا(ٕ.)ٛ
كنكقش عف ممؾ الزك ة عم الصداؽ مسػتفر
ير

ػالؼ اة ػرة ،أال تػرل أنػو لػك ماتػت الزك ػة ق ػؿ الػد كؿ يػا ،لػـ

الزكج شيء مف صداقيا ،كلك انيدمت الدار ق ؿ مضي مدتيا ،ر

المستع ر ما في مفا متيا(ٖ .)ٛقاؿ الماكردم:

(لك ق ض المكرم الماؿ رـ انيدمت الدار انفسخ الكراء كلـ يكف عميو زكاة إال فيما سمـ لو ،كال يش و صػداؽ المػرأة؛ ةنيػا

ممكتػو عمػ الكمػػاؿ فػػتف طمػؽ انػػتفض النصػػؼ ،كاإل ػػارة ال يممػؾ منيػػا شػػيء إال سػػالمة منف ػة المسػػتع ر مػػدة يكػػكف ليػػا

جصة مف اإل ارة)(ٗ.)ٛ

خامساً :اة رة لك لـ تممؾ تسميـ الدار كالتمكيف مف السكن لما ازت المضار ة عمييا ،كأف يع ذ مف الذىب كرقنا كعػف
الكرؽ ذىنا ،كما ال ي كز مرؿ ذلؾ في الديكف المأ مة ،كفي كاز ذلؾ دليؿ عم ك ك يا(٘.)ٛ
جكمػا؛
كيمكف أف يناقش عف التصرؼ في الماؿ ال ي ني ممكو لممػأ ر ،ففػد ذكػر المػاكردم( :إف المنػاف مف كضػة ن
ةنو قد يتصرؼ في الدار كاف از أف يزكؿ ممكػو عػف مناف يػا اليػدـ ،كػذلؾ اة ػرة قػد يتصػرؼ فييػا المػأ ر كاف ػاز
أف يزكؿ ممكو عنيا اليدـ)(.)ٛٙ

القول الرابع :تزك اة رة الم مة فكر ق ضيا ،كىي ركاية عف اإلماـ أجمد( :أنو يزكيو إذا استفاده؛ أم :فكر ق ضو)(.)ٛٚ

كنكقش عف ىذا م الؼ لما ركاه عمي ف أ ي طالب  عف الن ي  أنو قاؿ« :ليس في ماؿ زكػاة جتػ يجػكؿ عميػو

الجكؿ»( .)ٛٛكما أنػو مػاؿ مسػتفاد فػد م اكضػة ،فعشػ و رمػف الم يػ  .كمػا أف الجنا مػة جممػكا كػالـ أجمػد عمػ مػف أ ػر داره
سنة ،كق ض أ رتيا في ر رىا ،فعك ب عمييا زكاتيا؛ ةنو قد ممكيا مف أكؿ الجكؿ ،فصارت كسائر الديكف ،إذا ق ضيا ػد
دار أك ع نػدا فػي سػنة ػعلؼ
جكؿ زكاىا جيف يف ضيا ،كىذا ما ُنص عميو في ركايػة كػر ػف مجمػد عػف أ يػو قػاؿ( :إذا كػرل نا
فجصمت لو الدراىـ كق ضيا زكاىا إذا جاؿ عميو الجكؿ مف جػيف ق ضػيا ،كاف كانػت عمػ المكتػرم فمػف يػكـ ك ػت لػو فييػا
الزكاة ،منزلة الديف إذا ك ب لو عم صاج و زكاه مف يكـ ك ب لو)( ،)ٜٛفيجمؿ مطمؽ كالمو عم مفيده.
الترجيح:

د عرض اةقكاؿ كأدلتيا ،ير ح ال اجػث مػا ذىػب إليػو المالكيػة فػي قػكؿ كىػك اةظيػر عنػد الشػاف ية ،كىػك أنػو ال

ت ب زكاة إال ما استفر ،فتذا مض الجكؿ اةكؿ زك ما استفر عميو ممكو ،كممكو ي دأ منذ ان فاد ال فد ،كذلؾ لما يعتي:
ٔ.

قكؿ الجنفية كالمالكية في أف اة رة ال تستجؽ ال فػد ،ىػذا ػالنظر إلػ اةصػؿ ،كلكػف إذا ُع مػت اة ػرة فن ػد أف
مػف نصكصػػيـ مػا يفيػػد أنػػو ممػؾ لممػػأ ر ،قػاؿ الكاسػاني( :إف اة ػرة ال تممػؾ إال عجػػد م ػػاف رالرػة :أجػػدىا :شػػرط
الت يػػؿ فػػي ال فػػد نفسػػو ،كالرػػاني :الت يػػؿ مػػف غيػػر شػػرط ،الرالػػث :اسػػتيفاء الم فػػكد عميػػو)(ٓ .)ٜكأك ػػب المالكيػػة

ت يميا في أر ة مسائؿ ،كمنيا( :إف شرط ذلؾ) ،رـ قالكا( :كاذا لـ ي ػب الت يػؿ كػاف مياكمػة ،أم كممػا اسػتكف

منف ػػة يػػكـ أك تمكػػف مػػف اسػػتيفائيا ،لزمتػػو أ رتػػو ،أك ػػد تمػػاـ ال مػػؿ)(ٔ .)ٜكىػػذا يػػدؿ عم ػ أف مػػنيـ مػػف يػػرل أف

ٕ.

اة رة تُممؾ لممأ ر إذا ع مت.
النظر إل شركط الممؾ التاـ ن د أف المأ ر يممؾ الرق ة كاليد ،كيستطي التصرؼ في ىذا المػاؿ ،كىػذا ي نػي أف
اة رة انتفمت إل ممؾ المأ ر منذ داية ال فد ،كلكف منشع ضػ ؼ الممػؾ مػف عػدـ اسػتف ارره ،فػتذا مػر جػكؿ اسػتفر
ممكو عم أ رة الجكؿ.
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ٖ.

ال يزك الماؿ غير المستفر ما تجفؽ فيو عدـ االستفرار ،كلكف ما داـ مض جكؿ كت يف أنو تجفػؽ فيػو االسػتفرار
فننظر إل الشركط اة رل مف مكغ النصاب كىي مف داية ال فد كجكالف الجكؿ فت ب زكاتو.

ٗ.
٘.

كرد عمييا.
أدلة المذاىب اة رل كميا نكقشت ُ
تجفيؽ مفصد ال دؿ كالذم اءت الشري ة لتجفيفو في تشري الزكاة ،فتي اب الزكاة عم

مي اة رة دكف م ارعػاة

الستفرار الماؿ ر ما يمجؽ الضرر كالظمـ المأ ر؛ ةنو قد يزكػي ميػ المػاؿ رػـ ال يسػمـ لػو .كعػدـ إي ػاب الزكػاة
منذ الجكؿ اةكؿ ي ؿ ىذا الماؿ دكف زكاة م أف المأ ر يتصرؼ فيو كلو نمائو .كاهلل أعمـ.

املطلب الجاىي :حكه زكاتها يف حق املستأجر.

ت ػػيف أف اة ػرة الم مػػة ممػػؾ المػػأ ر عنػػد الشػػاف ية كالجنا مػػة ،كعنػػد الجنفيػػة كالمالكيػػة تُسػػتجؽ اة ػػرة جسػػب اسػػتيفاء

المنػػاف  ،فػػتف كانػػت اة ػرة مفدمػػة فن ػػد ا تالفنػػا فػػي النصػػكص عنػػدىـ ،ف ينمػػا ن ػػد
نصكصػػا -س ػ ؽ ذكرىػػا فػػي التػػر يح فػػي
ن

نصكصػا أ ػرل
المطمب السا ؽ -ت يف أنيا انتفمت إل ممؾ المأ ر؛ مما ي ني أنو ال زكاة عم المستع ر فػي ىػذا اة ػرة ،ن ػد
ن
قد ُيفيـ منيا أنيا اقية عم ممؾ المستع ر ،ففي ال دائ ( :قاؿ :قاؿ ػض مشػاي نا(ٕ- )ٜعػف زكػاة اة ػرة المفدمػة :-إنػو ي ػب
ػكعا عنػد اآل ػر)(ٖ .)ٜكعنػد المالكيػة( :فمػك ر ػر نفسػو رػالث سػنيف سػتيف دينػارا،
أيضا؛ ةنو ي د ذلؾ ن
ماال مكض ن
عم المستع ر ن

كػؿ سػنة شػريف ،كقػ ض السػػتيف م مػة كال شػيء لػػو غيرىػا ،فػػتذا مػر عمػ ذلػػؾ جػكؿ فػػال زكػاة عميػو؛ ةف ال شػريف التػي ىػػي
كامال)(ٗ.)ٜ
أ رة السنة اةكل لـ يتجفؽ ممكو ليا إال انفضائيا؛ ةنيا كانت عنده مرا ة الكدي ة ،فمـ يممكيا جكنال ن

كالمفيكـ مما نفمو الكاساني في قكلو( :قاؿ ض مشاي نا) يدؿ عم أف ففياء المذىب لـ يتففكا في ىػذه المسػعلة،

فمنيـ مف أك يا عم المستع ر مرا ة ديف لو عم المأ ر(٘ ،)ٜينما فية مشايخ المذىب ال يركف الزكاة عم المستع ر.
كأما المالكية ،في فكف أصؿ الممؾ لممستع ر في اة ػرة التػي لػـ تسػتيمؾ فػي مفا ميػا المنػاف

ػد كي ت ركنيػا مرا ػة

ال كدي ة ،كالكدي ة عندىـ رل فييا ال الؼ ،فا تار أ ك الفاسـ زكاتيا كؿ عاـ ،كركل ا ف ناف عف مالؾ أنو يستف ؿ يا

جكنال د ق ضيا(.)ٜٙ

كىػػذا ي نػػي أف ففيػػاء الجنفيػػة كالمالكيػػة ا تمفػكا إلػ رالرػػة أقػكاؿ ،فمػػنيـ مػػف يػػرل أف ىػػذا المػػاؿ مممػػكؾ لممسػػتع ر،

تامػا لممسػتع ر-مػا داـ لػـ تسػتكؼ فػي
كىأالء انفسمكا قسميف ك رل الفيـ في زكاة الضمار ،ففسـ رأل أنو مممكؾ مم نكا ن
ناقصا؛ ةنو ال يممؾ اليد ،فميس عميو زكاتو.
مفا مو المناف  -كعميو زكاتو ،كمنيـ مف يرل أنو مممكؾ لممستع ر مم نكا
ن
كأما الفكؿ الرالث فيك أف اة رة إذا ُع مت انتفمت إل ممؾ المأ ر ،كلكنو ممؾ غير مستفر.
ك النظر إل شركط الممؾ التاـ ،ن د أف ىذا الماؿ ليس مممك نكا لممستع ر ،ففد انتفؿ إل ممؾ المأ ر ،كالمستع ر

ال يممؾ اليد ،كما ال يممؾ الرق ة في أر ح اةقكاؿ كمػا ت ػيف فػي المطمػب اةكؿ ،كمػا أف اعت ػاره مرا ػة الكدي ػة أك الػديف
غير مسمـ؛ كذلؾ لما يعتي:
ٔ -الكدي ة أك الديف اقية عم ممؾ صاج يا ،ينما اة رة الم مة انتفمت فد إل المأ ر.
ٕ -يممؾ صاجب الكدي ة أك الديف المطال ة يما ،ينما ال يممؾ المستع ر المطال ػة ػاة رة الم مػة ،إال إذا انفسػ ت
اإل ارة.
كما داـ أنيا انتفمت إل المأ ر فتنيا ممكو ،كلكنو ممؾ غير مستفر؛ كذلؾ لما يعتي:
اجمللة األردىية يف الذراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)3ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 032
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أثر امللك التاو يف زكاة األجرة املعجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔ -انتفمت فد ،كما داـ أف اة رة ع مػت شػرط أك ػرؼ أك غيػر ذلػؾ ،فػتف ذلػؾ ي نػي أنيػا ممكػت لممػأ ر مكاففػة
المستع ر ،كاال ف تمكانو عدـ المكاففة عم ت يميا.
ٕ -التصرؼ فييا في يد المأ ر ،كال يممؾ المستع ر من و مف التصرؼ فييا.
ٖ -عكدىا إل ممؾ المستع ر كانيداـ الدار كما شا و م رد اجتماؿ ال ُي ن عميو الجكـ ممكيتيا لو.
ك التالي ،فال زكاة عم المستع ر فييا؛ ةنيا لـ ت د مم نكا لو .كاهلل أعمـ.
املبحح الجالح:

اىفساخ اإلجارة وأثر رلك على زكاة األجرة املعجلة.
املطلب األول :األسباب الــيت تيفسخ بها اإلجارة.
جكـ عفد اإل ارة عند ال ميكر المزكـ ،فال يممؾ أجد المت اقػديف االنفػراد فسػخ ال فػد إال لمفػتض تنفسػخ ػو ال فػكد

الالزمة(.)ٜٚ

كقد اتفؽ الففياء عم أف ال يػب مجػؿ ال فػد ،أك ذىػاب مجػؿ المنف ػة كانيػداـ الػدار كميػا أك غصػ يا يك ػب فسػخ

اإل ارة(.)ٜٛ

كا تمفكا في جالتيف:

الحالة األول  :موت أحد المتعاقدين ،وفييا قولن:
()ٜٜ

القول األول :ذىب أ ك جنيفة

(ٓٓٔ)

كا ف جزـ

إل أنو إذا مات أجػد المت اقػديف كقػد عفػد اإل ػارة لنفسػو انفسػ ت؛ ةنػو

لك في ال فد تصير المنف ة المممككة لو أك اة رة المممككة لو لغير ال اقد مستجفة ال فد؛ ةنو ينتفؿ المكت إل الكارث

كذلؾ ال ي كز.

كاستدلكا ما يعتي:

ِ
ب ُك ُّل َن ْف ٍ
س إِجل َعمَ ْي َيا[اةن ػاـ .]ٔٙٗ :كقػاؿ رسػكؿ اهلل « :إف دمػاءكـ كأمػكالكـ عمػيكـ
قاؿ اهلل ت ػال َ  :وَل تَ ْكس ُ
جراـ»(ٔٓٔ).
كك ػػو الداللػػة :أنػػو إذا مػػات المػأا ر ففػػد صػػار ممػػؾ الشػػيء المسػػتع ر لكررتػػو أك لمغرمػػاء ،كانمػػا اسػػتع ر المسػػتع ر منػػاف

ػيئا قػػط،
ذلػؾ الشػػيء ،كالمنػػاف إنمػػا تجػدث شػ نػيئا ػػد شػػيء ،فػال يجػػؿ لػػو االنتفػػاع منػػاف جادرػة فػػي ممػػؾ مػػف لػـ يسػػتع ر منػػو شػ ن
كىذا ىك أكؿ الماؿ ال اطؿ يا ار(ٕٓٔ).

كيمكف أف يناقش عف الفكؿ عنو أكػؿ اةمػكاؿ ال اطػؿ لػيس دقيفنػا؛ كذلػؾ ةف أ ػرة المنػاف تنتفػؿ إلػ الكررػة ،فػعيف
أكؿ اةمكاؿ ال اطؿ؟

القول الثاني :ذىػب ميػكر الففيػاء كأ ػك رػكر كاسػجاؽ أف اإل ػارة ال تنفسػخ ،كيفػكـ كارريػا مفاميػا سػكاء مػات أجػدىما أك
كالىما ،كاستدلكا عف المناف كاةعياف عندىـ ،كال فد الزـ فال ينفسخ مكت ال اقد كما لك زكج أمتو رـ مات(ٖٓٔ).

الحالة الثانية :الفسخ باألعذار ،وفييا قولن:

القول األول :ذىب أ ك جنيفة كأصجا و كا ف جزـ إل أنو ي كز لممكترم فسخ اإل ارة لم ذر الطارئ عم المستع ر مرؿ
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دكانا يت ر فيو ،فيجترؽ متاعو أك يسرؽ؛ ةف طركء ىذا كأمرالػو يت ػذر م ػو اسػتيفاء المنف ػة الم فػكد عمييػا؛
أف يستع ر ن
(ٗٓٔ)
قياسا عمػ ىػالؾ ال ػيف المسػتع رة  ،إذ الم نػ ي م يمػا كىػك ع ػز ال اقػد عػف المضػي فػي مك ػو إال تجمػؿ
كذلؾ ن
(٘ٓٔ)
ضرر زائد لـ يستجؽ ال فد ،كىذا ىك م ن ال ذر .
كاستدلكا ما يعتي:

اعطُ ِرْرتُ ْم إِلَ ْي ِو[اةن اـ .]ٜٔٔ :كقاؿ ت ال َ  :و َما َج َع َل َعمَ ْي ُك ْم
ٔ -قاؿ اهلل ت ال َ  :وقَ ْد فَ ج
ص َل لَ ُك ْم َما َحجرَم َعمَ ْي ُك ْم إِجل َما ْ
()ٔٓٙ
ِفي الد ِ
ِّين ِم ْن َح َر ٍج[الجػج . ]ٚٛ :كك ػو الداللػة أنػو ال ُيمػزـ المسػتع ر مػا يمجػؽ ػو جرن ػا ،كذلػؾ تل ازمػو مػا ال
يستطي التزامو .قاؿ أ ك مجمد( :كىذا طع؛ ةنو أكؿ ماؿ ال اطؿ)(.)ٔٓٚ

ٕ -المناف غير مف كضة كىي الم فكد عمييا ،فصار ال ذر في اإل ارة كال يػب ق ػؿ الفػ ض فػي ال يػ فتفسػخ ػو(.)ٔٓٛ

كينػػاقش ىػػذا عنػػو لػػيس مجػػؿ اتفػػاؽ ،ففػػد س ػ ؽ يػػاف ق ػكؿ إف المنػػاف مف كضػػة عنػػد الشػػاف ية كالجنا مػػة -الم جػػث

ٖ-

الراني.-

كاز ىذا ال فد لمجا ة كلزكمو لتكفير المنف ة عم المت اقديف ،فتذا رؿ اةمر إل الضرر أ ذنا فيو الفياس ،كىك

ار لـ يكف ليمتزميا لكال جدكرو ،ممػا يت ػارض مػ أسػاس شػرعيتو المن رػؽ
عدـ المزكـ؛ ةف ذلؾ يمزـ المضركر أضرنا
مف م ادئ ال دالة في التشري اإلسالمي(.)ٜٔٓ

ػدادا ليفم ػ ضرسػػو لك ػ ػػو فسػػكف الك ػ  ،أك اسػػتع ر ط ا ن ػػا ليط ػ خ لػػو ط ػػاـ الكليمػػة
ٗ-
قياسػػا عم ػ مػػف اسػػتع ر جػ ن
ن
فا تم ت منو تفسخ اإل ارة؛ ةف في المضي عميو إلزاـ ضرر زائد لـ يستجؽ ال فد(ٓٔٔ).

كنػكقش ىػذا االسػػتدالؿ ػعف مػػف ممػؾ منف ػػة فػد إ ػػارة ففػد اسػػتجفيا كلػيس ي ػػب عميػو اسػػتيفاأىا ،أال تػرل أف مػػف

استع ر سكن دار فمو أف يسكنيا كال ي ر عم سكناىا ،فتف مكف مف سكناىا فمـ يسكف ف ميو اة رة ،كىذا أصؿ مفرر

في اإل ارة ،كاذا كاف كذلؾ فتف كاف الضرس عم جاؿ مرضو كألمو ففم و م ػاح ،فػتف أ ػ المسػتع ر أف يفم ػو مػ ألمػو
لـ ي ر عميو ،كقيؿ لو قد ذؿ لؾ اة ير الفم كأنت ممتن  .فتذا مضت مدة يمكف فييػا قم ػو ففػد اسػتجؽ أ رتػو كمػا لػك

مضػػت مػػدة السػػكن  ،كاف ػ أر الضػػرس فػػي الجػػاؿ ق ػػؿ إمكػػاف الفمػ

طمػػت اإل ػػارة؛ ةف قم ػػو قػػد جػػرـ كعفػػد اإل ػػارة إنمػػا

ػدكما فمػػذلؾ طمػػت اإل ػػارة ،كمػػا لػػك اسػػتع ره ل ياطػػة رػػكب فتمػػؼ ،إذ ال
يتنػػاكؿ م ن
اجػػا ال مجظػ ن
ػكرا ،فصػػار مجػػؿ ال مػػؿ م ػ ن
(ٔٔٔ)
فرؽ يف ت ذر ال مؿ التمؼ كت ذره الجظر .
القول الثاني :ذىب ال ميكر إل أف اإل ارة ال تفسخ اةعذار(ٕٔٔ) ،كاستدلكا ما يعتي:

ٔ -قاؿ ت ال { :يا أييا الذيف رمنكا أكفكا ال فكد) {المائدة ،(ٔ :كك ػو الداللػة :أف عمػكـ ىػذا اةمػر يك ػب الكفػاء كػؿ
عفد ما لـ يفـ دليؿ ي صصو(ٖٔٔ).

ضرر عجد المت اقػديف ،كالشػري ة ال تػعمر مػا فيػو مضػرة ،ػؿ تػدعك
نا
كي اب عنو عف الكفاء معمكر و ما لـ يمجؽ
إل ال دؿ كتندب إل اإلجساف كالفضؿ.
ػيئا ،ك التػالي فػتف فسػخ ال فػد ل ػذر كػاف
ػيئا فش ن
رـ إف الجنفية لـ ي رمكا ىذه الفاعدة؛ ةف المناف تسػتكف عنػدىـ ش ن

أصال جت يمزـ و المت اقد(ٗٔٔ).
عم ما لـ يت اقد عميو ،فالضرر الناشئ عف ال ذر الطارئ غير مستجؽ ال فد ن
(٘ٔٔ)
 ،ككؿ عفد
ٕ -الكراء عفد عم مناف فعش و النكاح ،أك عفد عم م اكضة منزلة اةعياف فمـ ينفسخ ،أصمو ال ي
لزـ ال اقديف م سالمة اةجكاؿ لزميما ما لـ يجدث ال كضيف نفص كال ي (.)ٔٔٙ
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أثر امللك التاو يف زكاة األجرة املعجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كي ػػاب ػػعف ال مػػة ليسػػت ال يػػب ػػؿ الضػػرر ،كالضػػرر إذا كػػاف غيػػر مسػػتجؽ فػػي جػػد ذاتػػو فيػػك متجفػػؽ فػػي ال ػػذر

كال يب عم جد سكاء ،فك ب اتجاد الجكـ كىك ك كب دفػ الضػرر لكجػدة ال مػة( ،)ٔٔٚكةف المنػاف غيػر مف كضػة

كىي الم فكد عمييا ،فصار ال ذر في اإل ارة كال يب ق ؿ الف ض في ال ي فتفسخ و(.)ٔٔٛ

كالفيػػاس عم ػ النكػػاح كال ي ػ قيػػاس م ػ الفػػارؽ؛ ةف النكػػاح عفػػد صػػمة كمصػػاىرة ،كاإل ػػارة عفػػد م اكضػػة مجضػػة،

فشيئا(.)ٜٔٔ
فافترقا .كأما ال ي فيك عفد ات كينفضي م رد جدكرو ،الؼ اإل ارة التي تستكف فييا المناف
شيئا ن
ن
ٖ -ال فكد نكعاف :الزمة فال ي كز فس يا ل ذر كال ي  ،كغير الزمة في كز فس يا لغيػر عػذر كػالفراض ،فممػا لػـ يكػف
عف ػػد اإل ػػارة ممجفنػػا غي ػػر ال ػػالزـ ف ػػي ػ ػكاز فسػ ػ و غي ػػر ع ػػذر ك ػػب أف يك ػػكف ممجفنػػا ػػالالزـ ف ػػي إ ط ػػاؿ فسػ ػ و
ذر(ٕٓٔ) ،ككؿ عفد لزـ ال اقد عند ارتفاع ال ذر لـ يجدث لو يار جدكث عذر كالزكج(ٕٔٔ).

كي ػاب ػعف الجنفيػة لػـ ي رمػكا ىػذه الفاعػدة؛ ةف المنػاف تسػتكف عنػدىـ ش نػيئا فش نػيئا ،ك التػالي فػتف فسػخ ال فػد ل ػذر كػػاف
أصال جت يمزـ و المت اقد(ٕٕٔ).
عم ما لـ يت اقد عميو ،فالضرر الناشئ عف ال ذر الطارئ غير مستجؽ ال فد ن

ٗ -لك از فس و ل ذر المكترم ،ل از ل ذر المكرم ،تسكية يف المت اقديف ،كدف نا لمضرر عف كػؿ كاجػد مػف ال اقػديف ،كلػـ

ي ز رـ ،فال ي كز ىا ىنا(ٖٕٔ)؛ كاة رة ال يككف جدكث الزيادة فييا مك نا لفسخ المأ ر ،كمػا لػـ يكػف جػدكث النفصػاف
فييا مك نا لفسخ المستع ر(ٕٗٔ).
أيضػػا ػػذر المكػػرم مت ػ تجفػػؽ ع ػػز عػػف المضػػي فػػي مك ػػب ال فػػد إال ضػػرر ازئػػد غيػػر
كأ يػػب ػػعف اإل ػػارة تنفسػػخ ن

دار رػـ أفمػس كلزمتػو ديػكف ال يفػدر عمػ قضػائيا إال ػرمف مػا أ ػر ،فػتف الفاضػي يفسػخ ال فػد
مستجؽ ال فد؛ كمػف أ ػر نا
كي ي يا في الديكف؛ ةف في المضي في مك ب ال فد إلزاـ ضرر زائد المأ ر لـ يستجؽ ال فد ،كىك الج س(ٕ٘ٔ).

كأما اعت ار الر ص كالغػالء كالجاقيمػا اةعػذار الطارئػة غيػر صػجيح؛ ةف الزيػادة أك النفصػاف غيػر الفػاجش فػي

ائدا ةم منيما جت ي ز م و مف المضي عم مك ب ال فد(.)ٕٔٙ
نا
الر ح ال يشكؿ
ضرر ز ن
الترجيح:

يت ػػيف ممػػا سػ ؽ ،أف سػ ب ال ػػالؼ م نػػي عمػ سػ ب ال ػػالؼ فػػي زكػػاة اة ػرة الم مػػة ،فيػػـ متففػػكف عمػ أف ال فػػد

الزـ ،كلكف المناف عند الجنفية كا ف جزـ غير مف كضة كىي الم فػكد عمييػا ،فصػار المػكت كال ػذر فػي اإل ػارة كال يػب ق ػؿ
الفػ ض فػػي ال يػ فتفسػػخ ػػو ،ينمػػا ذىػػب الشػػاف ية كالجنا مػػة إلػ أف اة ػرة تسػػتجؽ ان فػػاد ال فػػد؛ ةنػػو عفػػد عمػ م اكضػػة،

جكمػػا .ككافػػؽ المالكيػػة الجنفيػػة كا ػػف جػػزـ فػػي أف المنػػاف غيػػر مف كضػػة ،كلكػػف ػػالفكا ىػػذا
أصػػمو ال ي ػ  ،كالمنػػاف مك ػػكدة ن

اةصؿ عندىـ جيث ذى كا إل عدـ كاز فسخ اإل ارة لممػكت أك ال ػذر ،كىػذا مػا اسػتنكره ا ػف جػزـ جيػث قػاؿ( :قػاؿ مالػؾ:

أف اإل ارة اقية في مالو ،ك َّ
مف استأ رت داَّتو إل مد ينو فمات المستع ر الفالةَّ :
أف مف الكا ب أف يػأت الم جػأا ر رمػف
نفمو ،كنفؿ الميت ينفمو إل ذلؾ ال مد ،كىذا ع ب ما مرمو ع ب ال سيَّما م إ طالو ض اإل ػارة ائجػة تنػزؿ كاسػت ذار،
أك قجط ،فاجتاط في أجد الك ييف كلـ يجتط في اآل ر)(.)ٕٔٚ

ػرر
كيػر ح ال اجػػث فػػي المػػكت أنيػا ال تنفسػػخ ػػو؛ كذلػػؾ ةف ال فػػد الزـ ،كمػكت المػػأ ر أك المسػػتع ر ال يمجػػؽ ضػ نا
الكررػػة ،فيػػـ سػػيع ذكف جفيػػـ ،كاذا مػػات المػػأ ر أك المسػػتع ر قػػاـ الكررػػة مفامػػو فػػي ال فػػد ،رػػـ إف فسػػخ ال فػػد قػػد يمجػػؽ

ضرر يـ ،كاذا أ ازكا الفسخ لمضرر فتف استدامة ال فد ىنا دف ن ا لمضرر .كالمكت ال ي د عذ ار لمفسخ؛ ةنو ليس ضػرر
نا
عم الكررة ،ؿ ي كد نف عمييـ.
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ينما ال ار ح في ال ذر كاز الفسخ؛ لما يعتي:

َمو َووالَ ُك ْم َب ْي و َن ُك ْم
ٔ -اةصػػكؿ التش ػري ية ال امػػة التػػي تني ػ عػػف أكػػؿ أم ػكاؿ النػػاس ال اطػػؿ ،كفكلػػو ت ػػال َ  :وَل تَوكْ ُكمُوا أ ْ
وان َوِايتَ ِ
ِبا ْلب ِ
ْمُر ِبا ْل َع ْود ِل َو ِْ
واي ِذي
اط ِل[ال فرة ،]ٔٛٛ :كتعمر الم اممة ال دؿ كالفضؿ كفكلػو ت ػال  :إِ جن المج َ
َ
س ِ َ
اح ْح َ
وو َيوك ُ
ا ْلقُْرَب [النجػؿ ، ]ٜٓ:كمػف مفتضػ ال ػدؿ أف تتسػاكل االلت ازمػات كأف ال يمػزـ االنسػاف ػدف مػاؿ كال أف يعكػؿ اآل ػر
ماؿ أ يو دكف مفا ؿ.

ٕ-

س َوع َيا[ال فػرة ،]ٕٛٙ :كقػاؿ :
اءت الشري ة رف الضػرر كالتيسػير عمػ النػاس قػاؿ ت ػال َ :ل ُي َكمِّ ُ
وف المج ُ
سوا إِجل ُو ْ
وو َن ْف ً

«ال ضػػرر كال ضػرار» ( .)ٕٔٛكفػػرع الففيػػاء عػػف ىػػذا اةصػػؿ قكاعػػد ففييػػة تػػنيض الغايػػة نفسػػيا :الضػػرر يػزاؿ ،الضػػرر
يدف فدر اإلمكاف ،كغيرىا .كىذا يػدؿ عمػ أف الضػرر متػ مػا أمكػف دف ػو فتنػو يػدف  ،كلػيس مػف مفتضػيات ال ػدؿ أف

أجدا شيء ال يمكنو االلتزاـ و.
نمزـ ن
ٖ -م دأ الرضائية في ال فكد يستمزـ الفكؿ م دأ ال ذر الطارئ لما يجفظ ك كدىا ا تداء كانتيػاء كفػي أم ظػرؼ ك ػدت
ون ِت َج َارةً َع ْن تََر ٍ
اٍ ِم ْن ُك ْم[النساء.)ٕٜٔ(]ٕٜ :
فيو امتراال لفكلو ت ال  :إِجل أ ْ
َن تَ ُك َ
املطلب الجاىي :أثر اىفساخ اإلجارة على زكاة األجرة املعجلة.

إذا انفسػخ ال فػد أ ػذ المػأ ر أ رتػو عمػ مػا مضػ كزكػ مػػا اسػتفر عميػو ممكػو ،فػتف كػاف قػد أ ػرج المػأ ر زكػػاة

مي اة رة لـ ير

ما أ ر ػو مػف الزكػاة عنػد اسػتر اع مػا ق ضػو مػف اة ػرة ،كمػا قػاؿ المػاكردم( :إذا انيػدمت الػدار

فػػي أرنػػاء المػػدة انفس ػ ت اإل ػػارة فيمػػا فػػي كرد مػػف اة ػرة مػػا قا مػػو ،كصػػجت اإل ػػارة عم ػ الصػػجيح مػػف المػػذىب فيمػػا
مض  ،كاستفر ممكو مف اة رة عم ما قا مو ،كالجكـ في الزكاة عم ما مض  ،فمك كاف قد أ رج زكاة مي اة رة ،لـ

ير

ما أ ر و مف الزكاة عند استر اع ما ق ضو مػف اة ػرة)(ٖٓٔ( .كقػاؿ( :كلػك قػ ض المكػرم المػاؿ رػـ انيػدمت الػدار

انفسػػخ الكػراء كلػػـ يكػػف عميػػو زكػػاة إال فيمػػا سػػمـ لػػو ،كال يشػ و صػػداؽ المػرأة؛ ةنيػػا ممكتػػو عمػ الكمػػاؿ فػػتف طمػػؽ انػػتفض

النصؼ كاإل ارة ال يممؾ منيا شيء إال سالمة منف ة المستع ر مدة يككف ليا جصة مف اإل ػارة)(ٖٔٔ)؛ كذلػؾ ةنػو ذلػؾ
جؽ لزمو في ممكو ،فمـ يكف لو الر كع و عم غيره (ٕٖٔ).

إليػو ػزء مػف ىػذا المػاؿ ككػاف نصػا ا ،فيػؿ يزكيػو عػف المػدة الماضػية ،أـ يزكيػو عػف عػاـ

كأما المستع ر إذا ر

ديدا؟
كاجد ،أـ يستعنؼ و جكنال
ن

ت يف في مػا سػ ؽ أف المستع ػ ر لػيس عميػو زكػاة اة ػرة الم مػة عنػد المػأ ر ،كأف اة ػرة الم مػة ممػؾ لممػأ ر-

كاف كاف غير مستفر-؛ كذلؾ النتفالو فد إل المػأ ر ،كتمكنػو مػف التصػرؼ فيػو دكف أف يمن ػو المسػتع ر ،كةف عػكده
في الغالب ال يككف إال ذر كما س ؽ.
ٔ-

قياسا عم :
ك التالي ،فتف عاد إل المستع ر فيك كماؿ ت دد في يد المستع ر ،كذلؾ ن
الي ة :ر كع الكاىب ي تػو ػد الفػ ض اسػتجداث ممػؾ ت ػرد ػالر كع ،مػ أنيػا اسػتفرت عمػ ممػؾ المكىػكب لػو
(ٖٖٔ)

ق ؿ الر كع
ٕ-

.

ر كع الزكج نصؼ الصداؽ إذا طمؽ ق ؿ الد كؿ إنما ىك استجداث ممؾ ت رد الطالؽ ،م أنػو اسػتفر عمػ
(ٖٗٔ)

ممؾ الزك ة ق ؿ الطالؽ

.
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أثر امللك التاو يف زكاة األجرة املعجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديدا إذا عاد إليو ،كاهلل أعمـ.
فيستعنؼ المستع ر و جكنال
ن

اخلامتة.
النتائج:

كمتمكنا مف التصرؼ المطمؽ في الماؿ المممكؾ ،كأف
تاما أف يككف المالؾ م نينا،
ٔ-
ن
ُيشترط في الممؾ جت يككف ن
مستفرا.
يككف الممؾ
ن
اة رة الم مة تُ د مم نكا غير مستفر لممأ ر ،كعميو زكاة ما استفر عميو ممكو ففػط عنػد نيايػة كػؿ جػكؿ ،كي ػدأ
ٕ-
الجكؿ منذ ان فاد ال فد.
ٖ-

اة رة الم مة لـ ت د مم نكا لممستع ر ،كال زكاة عميو فييا.

٘-

إذا انفسػ ت اإل ػػارة أ ػػذ المػػأ ر مػػا اسػػتفر عميػػو ممكػػو كرد مػػا فػػي لممسػػتع ر ،كت ػػد اة ػرة ال ائػػدة لممسػػتع ر

تنفسخ اإل ارة فكات مجؿ ال فد أك ذىاب مجؿ المنف ة ،ك ال ذر الطارئ.

ٗ-

ماال ت دد في ممكو ،فيستعنؼ يا جكنال ديدا.
ن
التوصيات:

إيالء ض مسائؿ الزكاة مزيدا مف ال جث ،جيث إف ىناؾ ض المسائؿ لـ يتـ جريػا ،أك كػاف جريػا زئيػا،

ٔ-

منيا قضية ىذا ال جث اصة في جؽ المستع ر.
ٕ-

الفضايا.
ٖ-

م اط ػػة الم ػػام الففييػػة كدكائػػر اإلفتػػاء كال يػػات الميتمػػة مسػػائؿ الزكػػاة ل فػػد نػػدكات عمميػػة ل جػػث مرػػؿ ىػػذه
م اط ػػة ال يػػات الم تصػػة الزكػػاة كالميتمػػيف ل مػ اة جػػاث الم تصػػة الزكػػاة جسػػب مكضػػكعاتيا ،كط اعتيػػا

في م مدات تفيد ال اجريف كالمستفتيف ،كعدـ تركيا م ركرة ىنا كىناؾ مما ي ؿ ىناؾ ص ك ة في االطالع عم

ضيا.

اهلوامش.
(ٔ) إ راىيـ مصطف

كر ركف ،المعجم الوسيط ،م م المغة ال ر ية ،الفاىرة ،دار الدعكة ،جٕ ،ص .ٛٛٙكمجمد ا ف مجمد

الجسيني ،أ ك الفيض مرتض الز يدم (ت ٕ٘ٓٔىػ) ،تاج العروس من جواىر القاموس ،دار اليداية ،ج ،ٕٚصٓ.ٖٙ

(ٕ) إ راىيـ مصطف كر ركف ،المعجم الوسيط ،جٔ ،ص.ٜٛ

(ٖ) زء مف جديث كلة نت جكيـ السممية تفكؿ :سم ت رسكؿ اهلل يفكؿ( :مف نزؿ منزال رـ قاؿ :أعكذ كممات اهلل التامات مف

شر ما مؽ ،لـ يضره شيء جت يرتجؿ مف منزلو ذلؾ) .أ ر و مسمـ ،الصحيح ،تجفيؽ :مجمد فأاد ع د ال اقي ،دار إجياء

التراث ال ر ي ،يركت ،اب في الت كذ مف سكء الفضاء ،جٗ ،صٓ ،ٕٓٛجديث رقـ (.)ٕٚٓٛ

(ٗ) مجمد ف مكرـ ف عمي أ ك الفضؿ ،ماؿ الديف ،ا ف منظكر (ت ٔٔٚىػ) ،لسان العرب ،دار صادر ،يركتٔٗٔٗ ،ىػ
(طٔ) ،جٕٔ ،ص.ٙٚ

(٘) كماؿ الديف مجمد ف ع د الكاجد السيكاسي ،ا ف اليماـ (ت ٔٛٙىػ) ،فتح القدير ،دار الفكر ،ج ،ٙص .ٕٗٛزيف الديف ف إ راىيـ
ا ف مجمد ،ا ف ن يـ المصرم (تجفيؽٜٚٓ :ىػ) ،األاباه والنظائر ،دار الكتب ال ممية ،يركتٜٔٗٔ ،ىػٜٜٜٔ ،ـ (طٔ) ،ص.ٖٗٙ
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( )ٙشياب الديف أجمد ف إدريس الفرافي (ت ٗٙٛىػ) ،الفروق (أنوار البروق في أنواي الفروق) ،كم و جاشية (إدرار الشركؽ

عم أنكاء الفركؽ) ال ف الشاط (ت ٖٕٚىػ) ،تجفيؽ :عمر جسف الفياـ ،مأسسة الرسالة ،يركتٕٔٗٗ ،ىػٕٖٓٓ ،ـ (طٔ)،

جٖ ،صٖٖ٘.

( )ٚتاج الديف ع د الكىاب ف تفي الديف الس كي (المتكف ٚٚٔ :ىػ) األاباه والنظائر ،دار الكتب ال مميةٔٗٔٔ ،ىػٜٜٔٔ ،ـ
(طٔ) ،جٔ ،صٖ.ٖٙ

( )ٛكى ة الزجيعتي ،الفقو احسالمي وأدلتو ،دار الفكر ،دمشؽ( ،طٕٔ) ،جٗ ،ص٘ٓ.ٕٜ

( )ٜينظر :أ ك كر ف عمي ف مجمد الجدادم َّ
م الجنفي (ت ٓٓٛىػ) ،الجوىرة النيرة ،المط ة ال يريةٖٕٕٔ ،ىػ (طٔ)،
الز يد ّ
جٔ ،صٗٔٔ.ع د اهلل ف مجمكد ف مكدكد المكصمي ،م د الديف أ ك الفضؿ الجنفي (ت ٖٙٛىػ) ،الختيار لتعميل المختار،
مط ة الجم ي ،الفاىرةٖٔ٘ٙ ،ىػٜٖٔٚ ،ـ ،جٔ ،ص .ٜٔٚأ ك الكليد مجمد ف أجمد ف مجمد ف رشد الفرط ي ،ا ف رشد
الجفيد (ت ٜ٘٘ىػ) ،بداية المجتيد ونياية المقتصد ،دار الجديث ،الفاىرةٕٔٗ٘ ،ىػٕٓٓٗ ،ـ ،جٕ ،ص .ٙأ ك اسجاؽ
إ راىيـ ف عمي ف يكسؼ الشيرازم (ت ٗٚٙىػ) ،الميذب في فقو احمام الاافعي ،دار الكتب ال ممية ،ج٘ ،صٖٗٓ.

إ راىيـ ف مجمد ف ع د اهلل ا ف مفمح ،أ ك إسجاؽ ،رىاف الديف (ت ٗٛٛىػ) ،المبدع في ارح المقنع ،دار الكتب ال ممية،
يركت ،ل نافٔٗٔٛ ،ىػٜٜٔٚ ،ـ (طٔ) ،جٕ ،ص٘.ٕٜ

(ٓٔ) ينظر :ا ف اليماـ ،فتح القدير ،جٕ ،ص٘٘ٔ .مجمد ف مجمد ف مجمكد ،أكمؿ الديف أ ك ع د اهلل ال ا رتي (تجفيؽ:
ٚٛٙىػ) ،العناية ارح اليداية ،دار الفكر ،جٕ ،ص ٗ .ٔٙمجمد ف ع د اهلل ال رشي المالكي أ ك ع د اهلل (ت

ٔٓٔٔىػ) ،ارح مختصر خميل ،دار الفكر لمط اعة ،يركت ،جٕ ،ص .ٜٔٚأجمد ف غانـ (أك غنيـ) ف سالـ ا ف مينا،
شياب الديف النفراكم المالكي (ت ٕٔٔٙىػ) ،الفواكو الدواني عم رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،دار الفكرٔٗٔ٘ ،ىػ،

ٜٜ٘ٔـ ،جٔ ،ص .ٖٕٙأ ك زكريا مجيي الديف يجي

ف شرؼ النككم (ت ٙٚٙىػ) ،المجموع ارح الميذب ((مع تكممة

السبكي والمطيعي)) ،دار الفكر ،ج٘ ،صٖٖٓ .مجمد ف مفمح ف مجمد ف مفرج ،أ ك ع د اهلل ،شمس الديف المفدسي

(ت ٖٚٙىػ) ،كتاب الفروع ،كم و تصجيح الفركع لممرداكم ،تجفيؽ :ع د اهلل ف ع د المجسف التركي ،مأسسة الرسالة،

ٕٗٗٔىػٕٖٓٓ ،ـ (طٔ) ،جٖ ،صٓٗٗ .منصكر ف يكنس ف صالح الديف ف إدريس ال يكت الجن م (ت ٔ٘ٓٔىػ)،
كااف القناع عن متن احقناع ،دار الكتب ال ممية ،جٕ ،صٓ.ٔٚ

(ٔٔ) ينظر :مجمد عرماف ش ير ،جث مفدـ لمندكة الرالرة عشرة لفضايا الزكاة الم اصرة المن فدة في ال رطكـ/ٗ/ٔ -ٖ/ٕٜ ،
ٕٗٓٓـ ،الييئة ال المية الشرعية لمزكاة ،الككيت ،ص٘.ٕٛ

(ٕٔ) د.صالح ف مجمد الفكزاف ،ارط تمام الممك وأثره في قعايا الزكاة المعاصرة ،م مة دراسات اقتصادية إسالمية ،الم يد
اإلسالمي لم جكث كالتدريب ،المممكة ال ر ية الس كدية ،الم مد  ،ٔٛعٕ ،ص.ٜ

(ٖٔ) ينظر :الفتاوى اليندية ،ل نة عمماء رئاسة نظاـ الديف ال م ي ،دار الفكرٖٔٔٓ ،ىػ (طٕ) ،جٔ ،صٗ .ٔٚعالء الديف،
أ ك كر ف مس كد ف أجمد الكاساني الجنفي (ت ٘ٛٚىػ) ،بدائع الصنائع في ترتيب الارائع ،دار الكتب ال ممية،

ٔٗٓٙىػٜٔٛٙ ،ـ (طٕ) ،جٕ ،ص .ٜعرماف ف عمي ف مج ف ال ارعي ،ف ر الديف الزيم ي الجنفي (ت ٖٗٚىػ) ،تبيين

الحقائق ارح كنز الدقائق وحااية ِّ
الا ْم ِب ِّي ،المط ة الك رل اةميرية ،كالؽ ،الفاىرة ٖٖٔٔ ،ىػ (طٔ) ،جٔ ،ص.ٕ٘ٙ
(ٗٔ) أ ك الكليد سميماف ف مؼ ف س د ف أيكب ال ا ي اةندلسي (ت ٗٗٚىػ) ،المنتق ارح الموطك ،مط ة الس ادة ،مصر،

ٕٖٖٔىػ (طٔ) ،جٕ ،صٖٔٔ .مجمد ف يكسؼ ف أ ي الفاسـ ،أ ك ع د اهلل المكاؽ المالكي (ت ٜٛٚىػ) ،التاج واحكميل
لمختصر خميل ،دار الكتب ال مميةٔٗٔٙ ،ىػٜٜٔٗ ،ـ (طٔ) ،جٖ ،صٕ .ٛأ ك ال اس أجمد ف مجمد الصاكم (ت

ٕٔٗٔىػ) ،حااية الصاوي عم الارح الصغير ،دار الم ارؼ ،جٔ ،صٔ.٘ٛ
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أثر امللك التاو يف زكاة األجرة املعجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(٘ٔ) ينظر :النككم ،المجموع ،ج٘ ،صٖٔٗ .أ ك زكريا مجيي الديف يجي

ف شرؼ النككم (ت ٙٚٙىػ) ،روعة الطالبين

وعمدة المفتين ،تجفيؽ :زىير الشاكيش ،المكتب اإلسالمي ،يركت -دمشؽ -عمافٕٔٗٔ ،ىػٜٜٔٔ ،ـ (طٖ) ،جٕ،

صٕ.ٜٔ

( ) ٔٙقالكا :ىك ع ارة عما كاف في يده لـ يت مؽ و جؽ غيره يتصرؼ فيو عم جسب ا تياره ،كفكائده جاصمة لو .ينظر :أ ك

مجمد مكفؽ الديف ع د اهلل ف أجمد ف مجمد ،ا ف قدامة المفدسي (ت ٕٓٙىػ) ،المغني ،مكت ة الفاىرةٖٔٛٛ ،ىػ،

ٜٔٙٛـ ،جٖ ،صٕ .ٚع د الرجمف ف مجمد ف أجمد ف قدامة المفدسي ،أ ك الفرج ،شمس الديف (ت ٕٙٛىػ) ،الارح

الكبير عم متن المقنع ،دار الكتاب ال ر ي لمنشر كالتكزي  ،جٕ ،صٖٗٗ .إ راىيـ ف مجمد ف ع د اهلل ف مجمد ا ف

مفمح ،أ ك إسجاؽ ،رىاف الديف (ت ٗٛٛىػ) ،المبدع في ارح المقنع ،دار الكتب ال ممية ،يركت ،ل نافٔٗٔٛ ،ىػ،

ٜٜٔٚـ (طٔ) ،جٕ ،ص٘ .ٕٜال يكتي ،كااف القناع ،جٕ ،صٓ.ٔٚ

( )ٔٚأ ك مجمد عمي ف أجمد ف س يد ف جزـ اةندلسي الفرط ي الظاىرم (ت ٗ٘ٙىػ) المحم باآلثار ،دار الفكر ،يركت،
جٗ ،صٕٕٔ.ٕٕٗ-

( )ٔٛىك كؿ ماؿ غير مفدكر االنتفاع و م قياـ أصؿ الممؾ ،كقاؿ مالؾ :المج كس عف صاج و .كقاؿ ال ميؿ :الذم ال ير
ر كعو .كفي الت ريفاتجفيؽ :الماؿ الذم يككف عينو قائما كال ير

االنتفاع و .ينظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،جٕ،

ص .ٜزيف الديف ف إ راىيـ ف مجمد ،الم ركؼ ا ف ن يـ المصرم (ت ٜٓٚىػ) ،البحر الرائق ارح كنز الدقائق ،دار
الكتاب اإلسالمي (طٕ) ،جٕ ،صٕٕٕ ،ا ف عا ديف ،مجمد أميف ف عمر ف ع د ال زيز عا ديف الدمشفي الجنفي (ت

ٕٕ٘ٔىػ) ،رد المحتار عم الدر المختار ،دار الفكر ،يركتٕٔٗٔ ،ىػٜٜٕٔ ،ـ( ،طٕ) ،جٕ ،ص .ٜدر الديف ال يني،
العناية ارح اليداية ،جٕ ،صٗ .ٔٙع د الرجمف ف مجمد ف سميماف المدعك شي ي زاده (ت ٔٓٚٛىػ) ،مجمع األنير

في ارح ممتق األبحر ،دار إجياء التراث ال ر ي ،يركت ،جٔ ،صٗ .ٜٔأ ك عمر يكسؼ ف ع د اهلل ف ع د ال ر ف

عاصـ الفرط ي (ت ٖٗٙىػ) ،الستذكار ،تجفيؽ :سالـ مجمد عطا ،مجمد عمي م كض ،دار الكتب ال ممية ،يركت،

ٕٔٗٔ(ٕٓٓٓ ،طٔ) ،جٖ ،ص .ٔٙٚإ راىيـ ف يكسؼ ف أدىـ الكىراني الجمزم ،أ ك إسجاؽ ا ف قرقكؿ (ت ٜ٘ٙىػ)،
مطالع األنوار عم صحاح اآلثار ،تجفيؽ :دار الفالح لم جث ال ممي كتجفيؽ التراث ،ك ازرة اةكقاؼ كالشأكف اإلسالمية،

دكلة قطرٖٖٔٗ ،ىػٕٕٓٔ ،ـ (طٔ) ،جٗ ،صٕٖٗ .ع د الرجمف ف مركاف ف ع د الرجمف اةنصارم ،أ ك المطرؼ

الفججنازعي (ت ٖٔٗ ىػ) ،تفسير الموطك ،تجفيؽ :اةستاذ الدكتكر عامر جسف ص رم ،دار النكادر  -تمكيؿ ك ازرة اةكقاؼ
كالشأكف اإلسالمية ،قطرٕٜٔٗ ،ىػٕٓٓٛ ،ـ (طٔ) ،جٔ ،صٕٗ٘ .عمي ف مجمد ف عمي الزيف الشريؼ ال ر اني (ت

ٛٔٙىػ) ،كتاب التعريفات ،دار الكتب ال ممية ،يركت ،ل نافٖٔٗٓ ،ىػٜٖٔٛ ،ـ (طٔ) ،جٔ ،ص.ٖٔٛ

( )ٜٔمجمد ف ع د ال اقي ف يكسؼ الزرقاني ،ارح الزرقاني عم موطك احمام مالك ،تجفيؽ :طو ع د الرءكؼ س د ،مكت ة

الرفافة الدينية ،الفاىرةٕٔٗٗ ،ىػٕٖٓٓ ،ـ (طٔ) ،جٕ ،ص .ٔ٘ٙالنككم ،المجموع ،ج٘ ،صٖٔٗ .ا ف قدامة ،المغني،

جٖ ،صٕ.ٚ

(ٕٓ) ال ا ي ،المنتق ارح الموطن ،جٕ ،صٖٔٔ ،أ ك الفاسـ ،مجمد ف أجمد ف مجمد ،ا ف زم الكم ي (ت ٔٗٚىػ) ،القوانين
الفقيية ،صٔ .ٚالزرقاني ،ارح الموطك لمزرقاني ،جٕ ،ص.ٔ٘ٙ

(ٕٔ ) قاؿ الجافظ ا ف ج ر في (الدراية)( :لـ أ ده عف عمي ا .ق)ػ .ينظر :أ ك الفضؿ أجمد ف عمي ف ج ر ال سفالني (ت
ٕ٘ٛىػ) ،الدراية في تخريج أحاديث اليداية ،تجفيؽ :السيد ع د اهلل ىاشـ اليماني ،دار الم رفة ،يركت ،جٔ ،ص.ٕٜٗ

كقاؿ الزيم ي( :ىذا غريب .قمتجفيؽ :أراد أنو لـ ير ت مطمفا) .ينظر :ماؿ الديف أ ك مجمد ع د اهلل ف يكسؼ الزيم ي (ت

ٕٚٙىػ) ،نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاايتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي ،تجفيؽ :مجمد عكامة ،مأسسة الرياف
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لمط اعة كالنشر ،يركت /دار الف مة لمرفافة اإلسالمية ،دةٔٗٔٛ ،ىػٜٜٔٚ ،ـ (طٔ) ،جٕ ،صٖٖٗ.

(ٕٕ) الكاساني ،بدائع الصنائع ،جٕ ،ص .ٜمجمد ف أجمد ف أ ي سيؿ شمس اةئمة السر سي (ت ٖٗٛىػ) ،المبسوط ،دار
الم رفة ،يركتٔٗٔٗ ،ىػٜٜٖٔ ،ـ ،جٕ ،صٔ.ٔٚ

(ٖٕ) مجمد ن يـ ياسيف ،زكاة الماؿ الجراـ ،مجمة الاريعة والدراسات احسالمية ،ام ة الككيت ،الم مد ٓٔ ،ع ٜٜٔ٘ ،ٕٙـ،
صٕٕٓ.

(ٕٗ) الكاساني ،بدائع الصنائع ،جٕ ،ص.ٜ
(ٕ٘) ياسيف ،زكاة المال الحرام ،صٕٕٓ

( )ٕٙال ا رتي ،العناية ارح اليداية جٕ ،ص .ٕٔٙالسر سي ،المبسوط ،جٕ ،ص .ٔٙٛال ا ي ،المنتق  ،جٕ ،صٖٔٔ.

( )ٕٚأ ك الجسف عمي ف مجمد ف مجمد ف ج يب ،الشيير الماكردم (ت ٓ٘ٗىػ) الحاوي الكبير ،تجفيؽ :الشيخ عمي مجمد
م كض كالشيخ عادؿ أجمد ع د المك كد ،دار الكتب ال ممية ،يركت ،ل نافٜٔٗٔ ،ىػٜٜٜٔ ،ـ (طٔ) ،جٖ ،صٖٓٔ.

( )ٕٛال ا ي ،المنتق  ،جٕ ،صٖٔٔ .ا ف زم ،القوانين الفقيية ،صٔ .ٚالزرقاني ،ارح الموطك لمزرقاني ،جٕ ،ص.ٔ٘ٙ
ا ف قدامة ،المغني ،جٖ ،صٕ.ٚ

( )ٕٜأجمد ف الجسيف ،أ ك كر ال ييفي (ت ٗ٘ٛىػ) السنن الكبرى ،تجفيؽ :مجمد ع د الفادر عطا ،دار الكتب ال ممية ،يركت،
ٕٗٗٔىػٕٖٓٓ ،ـ (طٖ) جٗ ،صٖٕ٘ ،جديث رقـ ( .)ٕٚٙٙال ا ي ،المنتق  ،جٕ ،صٖٔٔ .أ ك كر ف أ ي شي ة،
ع داهلل ف مجمد ف إ راىيـ ال سي (ت ٖٕ٘ىػ) ،الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،تجفيؽ :كماؿ يكسؼ الجكت،

مكت ة الرشد ،الرياض(ٜٔٗٓ،طٔ) ،جٕ ،صٕٓٗ .أ ك ع يد الفاسـ ف سالـ (ت ٕٕٗىػ) ،كتاب األموال ،تجفيؽ :ميؿ
مجمد ىراس ،دار الفكر ،يركت ،جٔ ،ص( .ٕ٘ٛكفيو انفطاع يف أيكب كعمر) .ينظر :الزيم ي ،نصب الراية ،جٕ،

صٖٖٗ.

(ٖٓ) ال ا ي ،المنتق  ،جٕ ،صٖٔٔ.

(ٖٔ) ياسيف ،زكاة المال الحرام ،صٕٕٓ

(ٕٖ) الكاساني ،بدائع الصنائع ،جٕ ،ص.ٜ

(ٖٖ) ينظر :النككم ،المجموع ،ج٘ ،صٖٔ٘ .النككم ،روعة الطالبين ،جٕ ،صٕ.ٜٔ

(ٖٗ) ينظر :ا ف قدامة ،المغني ،جٖ ،صٖ .ٚا ف قدامة ،الارح الكبير ،جٕ ،صٖٗٗ.
(ٖ٘) أ ك ع يد ،األموال ،ص .ٕ٘ٛا ف قدامة ،الارح الكبير ،جٕ ،صٖٗٗ.
( )ٖٙأ ك ع يد ،األموال ،ص.ٕ٘ٛ

( )ٖٚينظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،جٕ ،ص .ٜالنككم ،روعة الطالبين ،جٕ ،صٕ .ٜٔأجمد ف مجمد ف عمي ف ج ر

الييتمي ،تحفة المحتاج في ارح المنياج ،المكت ة الت ارية الك رل ،مصرٖٔ٘ٚ ،ىػٜٖٔٛ ،ـ ،جٖ ،صٕٖٖ .ٖٖٖ-ا ف
قدامة ،المغني ،جٕ ،صٖٗٗ.ٙٗٓ ،

( )ٖٛأ ك ع داهلل المكاؽ ،التاج واحكميل ،جٖ ،صٕ .ٛالصاكم ،حااية الصاوي ،جٔ ،صٔ .٘ٛأ ك جامد مجمد ف مجمد

الغزالي (ت ٘ٓ٘ىػ) ،الوسيط في المذىب ،تجفيؽ :أجمد مجمكد إ راىيـ كمجمد مجمد تامر ،دار السالـ ،الفاىرةٔٗٔٚ ،ىػ

(طٔ) ،جٕ ،صٔٗٗ.

( )ٖٜينظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،جٕ ،ص .ٜال ا رتي ،العناية ،جٕ ،ص .ٕٔٙالماكردم ،الحاوي الكبير ،جٖ ،صٖٓٔ.

(ٓٗ) ع د اهلل ف منصكر الغفيعتي ،نوازل الزكاة «دراسة فقيية تكصيكتية لمستجدات الزكاة» ،دار الميماف لمنشر كالتكزي ،
الرياض ،الفاىرةٖٔٗٓ ،ىػ ٕٜٓٓ ،ـ (طٔ) ،صٖٕٗ.
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أثر امللك التاو يف زكاة األجرة املعجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔٗ) ينظر :الماكردم ،الحاوي الكبير ،جٖ ،صٖٓٔ.

(ٕٗ) الغفيعتي ،نوازل الزكاة «دراسة فقيية تكصيكتية لمستجدات الزكاة» ،صٖٕٗ.
(ٖٗ) ال يكتي ،كااف القناع ،جٕ ،صٓ.ٔٚ

(ٗٗ) أ ر و سميماف ف أجمد ف أيكب ،أ ك الفاسـ الط راني (ت ٖٓٙىػ) ،المعجم األوسط ،تجفيؽ :طارؽ ف عكض اهلل ف
مجمد ،ع د المجسف ف إ راىيـ الجسيني ،دار الجرميف ،الفاىرة ،جٗ ،صٗ ،ٕٙجديث رقـ (ٕ٘ٔٗ) .كاسناده صجيح.

ينظر :أ ك الجسف نكر الديف عمي ف أ ي كر ف سميماف الييرمي (ت ٛٓٚىػ) ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،تجفيؽ:

جساـ الديف الفدسي ،مكت ة الفدسي ،الفاىرةٔٗٔٗ ،ىػٜٜٔٗ ،ـ ،جٖ ،ص .ٙٚكر ت ذلؾ عف عمر رضي اهلل عنو .ينظر:
شمس الديف مجمد ف أجمد ف ع د اليادم الجن مي (ت ٗٗ ٚىػ) ،تنقيح التحقيق في أحاديث التعميق ،تجفيؽ :سامي ف

مجمد ف اد اهلل كع د ال زيز ف ناصر ال اني ،أضكاء السمؼ ،الرياضٕٔٗٛ ،ىػٕٓٓٚ ،ـ ،جٖ ،صٖٔ.

(٘ٗ) الغفيعتي ،نوازل الزكاة «دراسة فقيية تكصيكتية لمستجدات الزكاة» ،ص.ٕٗٙ

( )ٗٙينظر :الغزالي ،الوسيط ،جٕ ،ص .ٗٗٔ -ٖٗٚأ ك ع د اهلل المكاؽ ،التاج واحكميل ،جٕ ،ص .ٕ٘ٙصالح ف مجمد
المسمـ ،أحكام الزكاة ومسائميا المعاصرة من خالل ارط الممك ،دار الفضيمة ،الرياضٖٔٗٓ ،ىػٕٜٓٓ ،ـ (طٔ)،

صٗٗ.ٗ٘ ،

( )ٗٚا ف ن يـ ،البحر الرائق ،ج ،ٛصٖ.

( )ٗٛمجمد ف أجمد ف عرفة الدسكقي المالكي (ت ٖٕٓٔىػ) ،حااية الدسوقي عم الارح الكبير ،دار الفكر ،جٗ ،صٕ.
( )ٜٗاإل ارة تطمؽ عندىـ عم

ال فد عم

مناف اآلدمي ،كما أمكف نفمو غير السفف كالجيكاف ،كاإل ارة كالكراء م ن

ينظر :الدسكقي ،حااية الدسوقي ،جٗ ،صٕ .شياب الديف النفراكم ،الفواكو الدواني ،جٕ ،صٓٔٔ.

كاجد.

(ٓ٘) أ از الجنفية ت يميا شرط أك دكف شرط يفكؿ الكاساني ما جاصمو( :إف اة رة ال تممؾ إال عجد م اف رالرة :أجدىا:
شرط الت يؿ في نفس ال فد كالراني :الت يؿ مف غير شرط ،الرالث :استيفاء الم فكد عميو) .ينظر :الكاساني ،بدائع

الصنائع ،جٗ ،صٕٕٓ .عمي ف أ ي كر ف ع د ال ميؿ المرغيناني ،أ ك الجسف رىاف الديف (ت ٖٜ٘ىػ) ،اليداية في

ارح بداية المبتدي ،تجفيؽ :طالؿ يكسؼ ،دار اجياء التراث ال ر ي ،يركت ،جٕ ،صٕٖٕ ،أ ك مجمد مجمكد ف أجمد
ف مكس  ،در الديف ال ين (ت ٘٘ٛىػ) ،البناية ارح اليداية ،دار الكتب ال ممية ،يركت ،ل نافٕٔٗٓ ،ىػٕٓٓٓ ،ـ

(طٔ) ،جٓٔ ،صٕٕ٘ .كما أك ب المالكية ت يميا في أر ة مسائؿ كىي( :إف شرط ذلؾ ،أك رت و ال ادة كما في
كراء الدكر كالدكاب لمسفر إل الجج ،أك إذا عيف اة ر ،كعف يككف رك ا م ينا .أك إذا كاف اة ر لـ ي يف كالمناف مضمكنة

في ذمة المأ ر .كاذا لـ ي ب الت يؿ كاف مياكمة ،أم كمما استكف منف ة يكـ أك تمكف مف استيفائيا ،لزمتو أ رتو ،أك د

تماـ ال مؿ) .ينظر :الدسكقي ،حااية الدسوقي ،جٗ ،صٗٗ .ا ف رشد الجفيد ،بداية المجتيد ونياية المقتصد ،جٗ،

صٖٔ .أ ك مجمد ،أ ك فارس ،ع د ال زيز ف إ راىيـ ف أجمد ،ا ف زيزة (ت ٖٙٚىػ) ،روعة المستبين في ارح كتاب

التمقين ،تجفيؽ :ع د المطيؼ زكاغ ،دار ا ف جزـٖٔٗٔ ،ىػٕٓٔٓ ،ـ (طٔ) ،جٕ ،ص .ٖٔٓٙأ ك كر ف جسف ف ع د
اهلل الكشناكم (ت ٖٜٔٚىػ) ،أسيل المدارك «ارح إرااد السالك في مذىب إمام األئمة مالك» ،دار الفكر ،يركت،

(طٕ) ،جٕ ،ص .ٖٕٙالصاكم ،حااية الصاوي عم

الارح الصغير ،دار الم ارؼ ،جٗ ،ص .ٔٙكأما الشاف ية

كاز تع يميا مطمفا .ينظر :أ ك زكريا مجيي الديف يجي

ف شرؼ النككم (ت ٙٚٙىػ) ،روعة الطالبين وعمدة المفتين،

كالجنا مة فاةصؿ عندىـ أف اة رة تستجؽ ال فد ،كي كز تع يميا إف كانت عم

عيف كال فار ،كالصجيح عند الجنا مة

تجفيؽ :زىير الشاكيش ،المكتب اإلسالمي ،يركت -دمشؽ -عمافٕٔٗٔ ،ىػٜٜٔٔ ،ـ (طٖ) ،ج٘ ،صٗ .ٔٚعالء
الديف أ ك الجسف عمي ف سميماف المرداكم (ت ٘ٛٛىػ) ،احنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،دار إجياء التراث
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فادي اجلبور
ال ر ي (طٕ) ،ج ،ٙصٔ .ٛك الؼ ا ف جزـ ،فال ي كز عنده أصال اشتراط ت يؿ اة رة كال ت يؿ شيء منيا؛ ةنو
شرط ليس في كتاب اهلل فيك اطؿ .ينظر :ا ف جزـ ،المحم  ،ج ،ٚصٗ.

(ٔ٘) المرغيناني ،اليداية ،جٕ ،صٕٖٕ .الفتاوى اليندية ،جٗ ،صٖٔٗ .الكاساني ،بدائع الصنائع ،جٗ ،صٕٕٓ .در
الديف ال يني ،البناية ارح اليداية ،جٓٔ ،صٕٕ٘ .إال إذا كاف مف نس ماؿ عنده فتنو ُيضـ إل أصؿ الماؿ كيزك

جكلو عند الجنفية .ينظر :مجمد ف أجمد ف أ ي أجمد ،أ ك كر عالء الديف السمرقندم (ت نجك ٓٗ٘ىػ) ،تحفة الفقياي،

دار الكتب ال ممية ،يركت ،ل نافٔٗٔٗ ،ىػٜٜٔٗ ،ـ (طٕ) ،جٔ ،ص .ٕٚٚمجمد ف فرامرز ف عمي الشيير مال  -أك

منال أك المكل  -سرك (ت ٘ٛٛىػ) ،درر الحكام ارح غرر األحكام ،دار إجياء الكتب ال ر ية ،جٔ ،ص.ٜٔٚ

(ٕ٘) الدسكقي ،حااية الدسوقي ،جٔ ،صٗ .ٗٛال رشي ،ارح مختصر خميل ،جٕ ،صٕ٘ٓ .الصاكم ،حااية الصاوي عم
الارح الصغير ،جٔ ،ص.ٜٙٗ

(ٖ٘) مجمد ف إسماعيؿ أ ك ع داهلل ال ارم ال في ،صحيح البخاري ،تجفيؽ :مجمد زىير ف ناصر الناصر ،دار طكؽ الن اة

(مصكرة عف السمطانية تضافة ترقيـ ترقيـ مجمد فأاد ع د ال اقي)ٕٕٔٗ ،ىػ (طٔ) ،اب إرـ مف اع جرا ،جٖ ،صٕ،ٛ

جديث رقـ (.)ٕٕٕٚ

(ٗ٘) ا ف قدامة ،المغني ،ج٘ ،ص.ٖٕٜ

(٘٘) الماكردم ،الحاوي الكبير ،ج ،ٚص.ٖٜٚ
( )٘ٙا ف قدامة ،المغني ،ج٘ ،ص.ٖٕٜ

( )٘ٚا ف قدامة ،المغني ،ج٘ ،ص.ٖٖٓ -ٖٕٜ

( )٘ٛا ف ما ة أ ك ع د اهلل مجمد ف يزيد الفزكيني (ت ٖٕٚىػ) ،السنن ،تجفيؽ :مجمد فأاد ع د ال اقي ،دار إجياء الكتب
ال ر ية  -فيصؿ عيس ال ا ي الجم ي ،اب أ ر اة راء ،جٕ ،ص ،ٛٔٚجديث رقـ (ٖٕٗٗ) ،كىك م مكؿ
ف زيد ،ينظر :الزيم ي ،نصب الراية ،جٗ ،ص.ٕٜٔ

( )ٜ٘أ ك ال اس شياب الديف أجمد ف إدريس المالكي ،الفرافي (ت ٗٙٛىػ) ،الذخيرة ،ت:مجمد ك
يركت ٜٜٔٗ ،ـ (طٔ) ،ج٘ ،ص.ٖٛٙ

د الرجمف

زة ،دار الغرب اإلسالمي،

(ٓ )ٙالماكردم ،الحاوي الكبير ،ج ،ٚص.ٖٜٚ
(ٔ )ٙالماكردم ،الحاوي الكبير،ج ،ٚص.ٖٜٙ

(ٕ )ٙالماكردم ،الحاوي الكبير ،ج ،ٚص.ٖٜٙ

(ٖ )ٙف ر الديف الزيم ي ،ت ييف الجفائؽ شرح كنز الدقائؽ كجاشية الشم ي ،ج٘ ،ص .ٔٓٚدر الديف ال يني ،البناية ارح
اليداية ،جٓٔ ،صٕٕ٘.

(ٗ )ٙقاؿ الزيم ي( :لـ أ ده يذا المفظ ،كالذم يظير أنو جديث مركب مف قكلو ( :ال يجؿ سمؼ ك ي  ،كال شرطاف في ي  ،كال
ر ح مالـ يضمف ،كال ي ما ليس عندؾ) .كاآل ر قكلو ( :مف أسمؼ في شيء فميسمؼ في كيؿ م مكـ ككزف م مكـ إل

أ ؿ م مكـ) .ينظر :الزيم ي ،نصب الراية ،جٗ ،ص٘ٗ.ٗٙ-

(٘ )ٙف ر الديف الزيم ي ،تبيين الحقائق ارح كنز الدقائق وحااية الامبي ،ج٘ ،ص .ٔٓٚدر الديف ال يني ،البناية ارح
اليداية ،جٓٔ ،صٕٕ٘.

( )ٙٙقذافي الغنانيـ ،العذر وأثره في عقود المعاوعات المالية في الفقو احسالمي ،دار النفائس ،عمافٕٔٗٛ ،ىػٕٓٓٛ ،ـ
(طٔ) ،صٓ .ٜٔنفال عف الشريؼ ،اإل ارة الكاردة عم عمؿ اإلنساف ،صٕٕٕ

( )ٙٚالماكردم ،الحاوي الكبير ،ج ،ٚص .ٖٜٙا ف قدامة ،المغني ،ج٘ ،ص.ٖٖٓ -ٖٕٜ
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أثر امللك التاو يف زكاة األجرة املعجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ٙٛالدسكقي ،حااية الدسوقي ،جٔ ،صٗ .ٗٛال رشي ،ارح مختصر خميل ،جٕ ،صٕ٘ٓ .الصاكم ،حااية الصاوي عم
الارح الصغير ،جٔ ،ص.ٜٙٗ

( )ٜٙأجمد ف مجمد ف عمي اةنصارم ،أ ك ال اس ،ن ـ الديف ،الم ركؼ ا ف الرف ة (ت ٓٔٚىػ) ،كفاية النبيو في ارح
التنبيو ،تجفيؽ :م دم مجمد سركر اسمكـ ،دار الكتب ال ممي( ٕٜٓٓ ،طٔ) ،ج٘ ،صٕٔٔ .أ ك الجسيف يجي

ف أي

ال ير ف سالـ ال مراني اليمني الشاف ي (ت ٘٘ٛىػ) ،البيان في مذىب احمام الاافعي ،تجفيؽ :قاسـ مجمد النكرم ،دار

المنياج ،دةٕٔٗٔ ،ىػٕٓٓٓ ،ـ (طٔ) ،جٖ ،صٖ .ٕٜأ ك جامد مجمد ف مجمد الغزالي (ت ٘ٓ٘ىػ) ،الوسيط في
المذىب ،تجفيؽ :أجمد مجمكد إ راىيـ كمجمد مجمد تامر ،دار السالـ ،الفاىرةٔٗٔٚ ،ىػ (طٔ) ،جٕ ،صٔٗٗ.

(ٓ )ٚالماكردم ،الحاوي الكبير ،جٖ ،ص .ٖٔٛ -ٖٔٚشمس الديف ،مجمد ف أجمد ال طيب الشر يني (ت ٜٚٚىػ) ،مغني
المحتاج إل معرفة معاني ألفاظ المنياج ،دار الكتب ال مميةٔٗٔ٘ ،ىػٜٜٔٗ ،ـ (طٔ) ،جٕ ،ص.ٕٔٛ

(ٔ)ٚع د الكريـ ف مجمد ف ع د الكريـ ،أ ك الفاسـ الراف ي الفزكيني (ت ٖٕٙىػ) ،العزيز ارح الوجيز المعروف بالارح الكبير،
تجفيؽ :عمي مجمد عكض كعادؿ أجمد ع د المك كد ،دار الكتب ال ممية ،يركتٔٗٔٚ ،ىػٜٜٔٚ ،ـ( ،طٔ) ،جٕ،
ص .٘٘ٚا ف الرف ة ،كفاية النبيو في ارح التنبيو ،ج٘ ،صٕٔٔ .ال مراني ،البيان في مذىب احمام الاافعي ،جٖ،
صٖ .ٕٜالغزالي ،الوسيط ،جٕ ،صٔٗٗ.

(ٕ )ٚا ف قدامة ،المغني ،جٖ ،صٕ.ٚ

(ٖ )ٚالكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الارائع ،جٕ ،ص.ٙ
(ٗ )ٚا ف قدامة ،المغني ،جٖ ،صٕ.ٚ

(٘ )ٚا ف قدامة ،الارح الكبير عم المقنع ،ج ،ٙص .ٖٕٚا ف مفمح ،المبدع في ارح المقنع ،جٕ ،ص.ٕٜٜ

( )ٚٙشمس الديف مجمد ف أ ي ال اس أجمد ف جمزة شياب الديف الرممي (ت ٗٓٓٔىػ) ،نياية المحتاج إل ارح المنياج،

دار الفكر ،يركتٔٗٓٗ ،ىػٜٔٛٗ ،ـ (ط أ يرة) ،ج٘ ،صٕٕٖ .ٕٙٔ ،الشيرازم ،الميذب ،جٔ ،ص .ٖٜٜا ف قدامة،

المغني ،ج٘ ،ص ٖٕٜفما

دىا .تفي الديف أ ك ال اس أجمد ف ع د الجميـ ف ع د السالـ ا ف تيمية (ت ٕٚٛىػ)،

الفتاوى الكبرى ،دار الكتب ال مميةٔٗٓٛ ،ىػٜٔٛٚ ،ـ (طٔ) ،جٗ ،ص.ٜ٘

( )ٚٚالماكردم ،الحاوي الكبير ،جٖ ،ص .ٖٔٛ -ٖٔٚالشر يني ،مغني المحتاج إل
ص.ٕٔٛ

معرفة معاني ألفاظ المنياج ،جٕ،

( )ٚٛالفرافي ،الذخيرة ،ج٘ ،ص.ٖٛٙ

( )ٜٚالماكردم ،الحاوي الكبير ،ج ،ٚص.ٖٜٚ -ٖٜٙ

(ٓ )ٛدر الديف ال يني ،العناية ارح اليداية ،ج ،ٙصٖٕٕ.

(ٔ )ٛف ر الديف الزيم ي ،تبيين الحقائق ارح كنز الدقائق وحااية الامبي ،ج٘ ،ص.ٔٓٚ
(ٕ )ٛالماكردم ،الحاوي الكبير ،ج ،ٚص.ٖٜٚ -ٖٜٙ

(ٖ )ٛالماكردم ،الحاوي الكبير ،جٖ ،ص .ٖٔٛ -ٖٔٚالشر يني ،مغني المحتاج إل
ص.ٕٔٛ

معرفة معاني ألفاظ المنياج ،جٕ،

(ٗ )ٛالماكردم ،الحاوي الكبير ،جٖ ،ص.ٖٔٚ

(٘ )ٛالماكردم ،الحاوي الكبير ،ج ،ٚص.ٖٜٚ -ٖٜٙ
( )ٛٙالماكردم ،لحاوي الكبير ،ج ،ٚص.ٖٜٚ -ٖٜٙ

الم ْرداكم (ت ٘ٛٛىػ) ،احنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،تجفيؽ:
( )ٛٚعالء الديف أ ك الجسف عمي ف سميماف ف أجمد ج
 093ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الذراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)3ه2020/و

22

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol16/iss3/13

Al-Jbour: The Effect of Full Ownership on the Zakat of the Early Rent in the two Cases of Conclusion and Termination of the Contract

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فادي اجلبور
د.ع د اهلل ف ع د المجسف التركي كد.ع د الفتاح مجمد الجمك ،ى ر لمط اعة كالنشر كالتكزي كاإلعالف ،الفاىرةٔٗٔ٘ ،ىػ،

ٜٜ٘ٔـ (طٔ) ،جٖ ،ص.ٜٔ

( )ٛٛأ ك ع د اهلل أجمد ف مجمد ف جن ؿ الشي اني (ت ٕٔٗىػ) ،المسند ،تجفيؽ :ش يب اةرنأكط كعادؿ مرشد ،كر ركف،

مأسسة الرسالةٕٔٗٔ ،ىػٕٓٓٔ ،ـ (طٔ) ،جٕ ،ص٘ٔٗ ،جديث رقـ ( )ٕٔٙٙكقاؿ أجمد :جديث صجيح .ال ييفي (ت

ٗ٘ٛىػ) السنن الكبرى ،أ كاب الزكاة ،اب ال زكاة في ماؿ جت يجكؿ عميو الجكؿ ،جٗ ،ص٘ .ٜأ ك أجمد جميد ف م مد
ف قتي ة ف ع د اهلل ال رساني ،ا ف زن كيو (ت ٕٔ٘ىػ) ،األموال ،تجفيؽ :شاكر ذيب فياض ،مركز الممؾ فيصؿ لم جكث

كالدراسات اإلسالمية ،الس كديةٔٗٓٙ ،ىػٜٔٛٙ ،ـ (طٔ) ،جٖ ،صٗٔ ،ٜجديث رقـ (ٕٓ .)ٔٙكقاؿ ا ف ج ر د أف
نس و إل ال ييفي( :جديث عمي ال عس تسناده كاآلرار ت ضده ،فيصمح لمج ة ،كاهلل أعمـ) .ينظر :أ ك الفضؿ أجمد ف

عمي ف مجمد ف ج ر ال سفالني (ت ٕ٘ٛىػ) ،التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،دار الكتب ال ممية،
يركتٜٔٗٔ ،ىػٜٜٔٛ ،ـ (طٔ) ،جٕ ،ص.ٖٓٙ

( )ٜٛا ف قدامة ،المغني ،جٖ ،ص .٘ٚا ف قدامة ،الارح الكبير عم المقنع ،ج ،ٙص.ٖٕٚ
(ٓ )ٜالكاساني ،بدائع الصنائع ،جٗ ،صٕٕٓ.

(ٔ )ٜينظر :الدسكقي ،حااية الدسوقي ،جٗ ،صٗٗ .ا ف رشد الجفيد ،بداية المجتيد ونياية المقتصد ،جٗ ،صٖٔ .ا ف
زيزة ،روعة المستبين في ارح كتاب التمقين ،جٕ ،ص .ٖٔٓٙالصاكم ،حااية الصاوي عم الارح الصغير ،جٗ،

ص.ٔٙ

(ٕ )ٜاء ذلؾ عف م د الديف السر كتي كال زدكم .ينظر :ع د الفادر ف مجمد ف نصر اهلل الفرشي ،أ ك مجمد ،مجيي الديف
الجنفي (ت ٘ٚٚىػ) ،الجواىر المعية في طبقات الحنفية ،مير مجمد كتب انو – كراتشي ،جٕ ،ص .ٙٚأ ك ي فكب

يكسؼ ف عمي ال ر اني الجنفي ،زانة اةكمؿ في فركع الففو الجنفي ،دار الكتب ال ممية ،جٔ ،صٗ.ٕٙ

(ٖ )ٜالكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الارائع ،جٕ ،ص.ٙ

(ٗ )ٜالدسكقي ،حااية الدسوقي ،جٔ ،صٗ .ٗٛال رشي ،ارح مختصر خميل ،جٕ ،صٕ٘ٓ .الصاكم ،حااية الصاوي عم
الارح الصغير ،جٔ ،ص.ٜٙٗ

(٘ )ٜمجيي الديف الجنفي (ت ٘ٚٚىػ) ،الجواىر المعية في طبقات الحنفية ،جٕ ،ص.ٙٚ

( )ٜٙق اؿ في ال ياف( :كىك إغراؽ ،إال أف يككف م ن ذلؾ أف المكدع غائب عنو فيككف لذلؾ ك و) .كيفكؿ( :فيذه الركاية تدؿ
عم

أف عدـ الفدرة عم

تنمية الماؿ عمة صجيجة في إسفاط الزكاة عنو) .ينظر :أ ك الكليد مجمد ف أجمد ف رشد

الفرط ي (ت ٕٓ٘ىػ) ،البيان والتحصيل والارح والتوجيو والتعميل لمسائل المستخرجة ،تجفيؽ :د.مجمد ج ي كر ركف،
دار الغرب اإلسالمي ،يركتٔٗٓٛ ،ىػٜٔٛٛ ،ـ (طٕ) ،جٕ ،صٖ.ٖٚ

ميؿ ف إسجاؽ ف مكس  ،ضياء الديف

المالكي (ت ٚٚٙىػ) ،التوعيح في ارح المختصر الفرعي لبن الحاجب ،تجفيؽ :د .أجمد ف ع د الكريـ ن يب ،مركز

ن ي كيو لمم طكطات ك دمة التراثٕٜٔٗ ،ىػٕٓٓٛ ،ـ (طٔ) ،جٕ ،صٕٔ٘ .ا ف ز زة ،روعة المستبين ،جٔ،
صٗٗٗ.

( )ٜٚالكاساني ،بدائع الصنائع ،جٗ ،صٕٔٓ .ا ف رشد الجفيد ،بداية المجتيد ونياية المقتصد ،جٕ ،صٕٔ٘ .الماكردم،
الحاوي الكبير ،ج ،ٚصٕ .ٖٜا ف قدامة ،المغني ،ج ،ٙصٕٓ.

( )ٜٛدر الديف ال يني ،البناية ارح اليداية ،جٓٔ ،صٖٔٗ .الكشناكم ،أسيل المدارك «ارح إرااد السالك في مذىب إمام
األئموووة مالك» ،جٕ ،ص .ٖٕٛا ف زيزة ،روعة المستبين في ارح كتاب التمقين ،جٕ ،صٖ٘ٓٔ .المػ ػ ػ ػ ػاكردم ،الحاوي

الكبير ،ج ،ٚصٕ .ٖٜا ف قدامة ،المغني ،ج٘ ،صٖٖٖ .ا ف جزـ ،المحم  ،ج ،ٚصٔٔ.
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أثر امللك التاو يف زكاة األجرة املعجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ٜٜدر الديف ال يني ،البناية ارح اليداية ،جٓٔ ،صٖٗٗ.
(ٓٓٔ) ا ف جزـ ،المحم  ،ج ،ٚص٘.

(ٔٓٔ) ال ارم ،الصحيح ،اب ج ة الكداع ،ج٘ ،ص ،ٔٚٚجديث رقـ ( .)ٗٗٓٙمسمـ ،الصحيح ،اب تغميظ تجريـ الدماء
كاةعراض كاةمكاؿ ،جٖ ،صٖ٘ٓٔ ،جديث رقـ (.)ٜٔٙٚ

(ٕٓٔ) ا ف جزـ ،المحم  ،ج ،ٚص٘.

(ٖٓٔ) ا ف زيزة ،روعة المستبين في ارح كتاب التمقين ،جٕ ،صٖ٘ٓٔ .الشر يني ،مغني المحتاج إل معرفة معاني ألفاظ
المنياج ،جٕ ،ص .ٕٔٛا ف الرف ة ،كفاية النبيو في ارح التنبيو ،ج٘ ،صٕٔٔ .ال مراني ،البيان في مذىب احمام
الاافعي ،جٖ ،صٖ .ٕٜالغزالي ،الوسيط في المذىب ،جٕ ،صٔٗٗ .ا ف قدامة ،المغني ،ج٘ ،صٖٖٖ.

(ٗٓٔ) ا ف رشد الجفيد ،بداية المجتيد ونياية المقتصد ،جٕ ،صٕٔ٘ .الفتاوى اليندية ،جٗ ،صٓٔٗ .ا ف جزـ ،المحم ،
ج ،ٚصٓٔ.

(٘ٓٔ) در الديف ال يني ،البناية ارح اليداية ،جٓٔ ،ص .ٖٗٚا ف ن يـ ،البحر الرائق ارح كنز الدقائق ومنحة الخالق
وتكممة الطوري ،ج ،ٛصٕٗ.

( )ٔٓٙا ف جزـ ،المحم  ،ج ،ٚصٓٔ.
( )ٔٓٚا ف جزـ ،المحم  ،ج ،ٚصٔٔ.

( )ٔٓٛدر الديف ال يني ،ال ناية شرح اليداية ،جٓٔ ،ص .ٖٗٚا ف ن يـ ،البحر الرائق ارح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكممة
الطوري ،ج ،ٛصٕٗ.

( )ٜٔٓدر الديف ال يني ،البناية ارح اليداية ،جٓٔ ،ص.ٖٗٚ

(ٓٔٔ) در الديف ال يني ،البناية ارح اليداية ،جٓٔ ،ص .ٖٗٛا ف ن يـ ،البحر الرائق ارح كنز الدقائق ومنحة الخالق
وتكممة الطوري ،ج ،ٛصٕٗ.

(ٔٔٔ) الماكردم ،الحاوي الكبير ،ج ،ٚصٗ.ٖٜ

(ٕٔٔ) در الديف ال يني ،البناية ارح اليداية ،جٓٔ ،ص .ٖٗٚالكشناكم ،أسيل المدارك «ارح إرااد السالك في مذىب إمام
األئمة مالك» ،جٕ ،ص .ٖٕٛا ف زيزة ،روعة المستبين في ارح كتاب التمقين ،جٕ ،صٖ٘ٓٔ .الماكردم ،الحاوي

الكبير ،ج ،ٚصٖ .ٖٜا ف قدامة ،المغني ،ج٘ ،صٖٖٖ.

(ٖٔٔ) الماكردم ،الحاوي الكبير ،ج ،ٚصٖ.ٖٜ

(ٗٔٔ) در الديف ال يني ،البناية ارح اليداية ،جٓٔ ،ص .ٖٗٚف ر الديف الزيم ي ،تبيين الحقائق ،ج ،ٙصٓ.ٔٙ

(٘ٔٔ) ا ف زيزة ،روعة المستبين في ارح كتاب التمقين ،جٕ ،صٖ٘ٓٔ .ا ف رشد الجفيد ،بداية المجتيد ونياية المقتصد،
جٗ ،صٗٔ.

( )ٔٔٙالماكردم ،الحاوي الكبير ،ج ،ٚصٖ.ٖٜ

( )ٔٔٚد.فتجي الدريني ،النظريات الفقيية ،منشكرات ام ة دمشؽ ،سكريأٗٔٚ ،ىػٜٜٔٚ ،ـ (طٗ) ،صٔ.ٜٔ

( )ٔٔٛدر الديف ال يني ،البناية ارح اليداية ،جٓٔ ،ص .ٖٗٚا ف ن يـ ،البحر الرائق ارح كنز الدقائق ومنحة الخالق
وتكممة الطوري ،ج ،ٛصٕٗ.

( )ٜٔٔأجمد شجدة أ ك سرجاف كعمي ع داهلل أ ك يجي  ،فسخ اإل ارة ال ذر في الففو اإلسالمي كمكقؼ الفانكف المدني اةردني،
مجمة دراسات ،ال ام ة اةردنية ،م مد ٓٗ ،ال دد ٕٖٔٓٔ ،ـ ،صٗٔٔ.

(ٕٓٔ) الماكردم ،الحاوي الكبير ،ج ،ٚصٖ .ٖٜا ف قدامة ،المغني ،ج٘ ،صٕٖٖ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فادي اجلبور
(ٕٔٔ) ا ف رشد الجفيد ،بداية المجتيد ،ج٘ ،صٓ٘ٔ .الماكردم ،الحاوي الكبير ،ج ،ٚصٖ.ٖٜ

(ٕٕٔ) در الديف ال يني ،البناية ارح اليداية ،جٓٔ ،ص .ٖٗٚف ر الديف الزيم ي ،تبيين الحقائق ،ج ،ٙصٓ.ٔٙ
(ٖٕٔ) ا ف قدامة ،المغني ،ج٘ ،صٖٖٖ.

(ٕٗٔ) الماكردم ،الحاوي الكبير ،ج ،ٚصٖ.ٖٜ

(ٕ٘ٔ) المرغيناني ،اليداية في ارح بداية المبتدي ،جٖ ،ص.ٕٗٛ

( )ٕٔٙالغنانيـ ،العذر وأثره في عقود المعاوعات المالية في الفقو احسالمي ،ص.ٕٓٙ
( )ٕٔٚا ف جزـ ،المحم  ،ج ،ٚصٔٔ.

( )ٕٔٛأ ك ع د اهلل الجاكـ مجمد ف ع د اهلل النيسا كرم ،ا ف ال ي (ت ٘ٓٗىػ) ،المستدرك عم الصحيحين ،تجفيؽ :مصطف

ع د الفادر عطا ،دار الكتب ال ممية ،يركتٔٗٔٔ ،ىػٜٜٔٓ،ـ (طٔ) ،جٕ ،ص ،ٙٙجديث رقـ (ٖٕ٘ٗ) .كقاؿ :ىذا

جديث صجيح اإلسناد عم شرط مسمـ كلـ ي ر اه.

( )ٕٜٔالغنانيـ ،العذر وأثره في عقود المعاوعات المالية في الفقو احسالمي ،ص.ٕٜٓ
(ٖٓٔ) الماكردم ،الحاوي الكبير ،جٖ ،ص.ٖٜٔ
(ٖٔٔ) المر

السا ؽ ،جٖ ،ص.ٖٔٚ

(ٕٖٔ) الشر يني ،مغني المحتاج إل معرفة معاني ألفاظ المنياج ،جٕ ،ص .ٕٔٛا ف الرف ة ،كفاية النبيو في ارح التنبيو،
ج٘ ،صٕٔٔ .ال مراني ،البيان في مذىب احمام الاافعي ،جٖ ،صٖ .ٕٜالغزالي ،الوسيط ،جٕ ،صٔٗٗ.

(ٖٖٔ) ا تمؼ الففياء في كاز ر كع الكاىب في ى تو

د ق ض المكىكب لو الشيء المكىكب ،فذىب المالكية كالجنا مة في

المذىب ،كمفا ؿ المشيكر عند الشاف ية إل عدـ كاز الر كع إال ةب فيما كىب كلده ،كفي المشيكر عند الشاف ية يمجؽ

سائر اةصكؿ اةب في كاز الر كع ،كذىب الجنفية إل أنو يصح الر كع لمكاىب في ى تو د الف ض إذا لـ يمن مان

مف مكان الر كع كلكنو يكره تنزييا .ينظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،ٙص .ٕٔٚا ف ن يـ ،البحر الرائق ،ج،ٚ

ص٘ .ٖٔٙ ،ٕٜال رشي ،ارح مختصر خميل ،ج ،ٚصٗٔٔ .ا ف رشد الجفيد ،بداية المجتيد ونياية المقتصد ،جٕ،

ص .ٕٗٛالشيرازم ،الميذب ،جٔ ،ص .ٗٗٚالشر يني ،مغني المحتاج ،جٕ ،صٕٓٗ .ا ف قدامة ،المغني والارح
الكبير ،ج ،ٙصٕ .ٕٚالمرداكم ،احنصاف ،ج ،ٚص٘ٗٔ .ا ف مفمح ،الفروع ،جٗ ،ص.ٙٗٚ

(ٖٗٔ) الماكردم ،الحاوي الكبير ،جٖ ،ص .ٖٔٛ -ٖٔٚالشر يني ،مغني المحتاج إل
ص.ٕٔٛ

معرفة معاني ألفاظ المنياج ،جٕ،
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