Jordan Journal of Islamic Studies
Volume 17

Issue 3

Article 2

9-2-2021

"الحيلولة وأثرها في الزكاة "دراسـة تأصيليـة تطبيقيـة
Preventing of the Owner from Disposing of Property and its effect
on zakat; An applied original study
Muhammad Mahmoud Tawalbeh
Jordan University, m.m.a.tawalbeh1973@gmail.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois
Part of the Islamic Studies Commons

Recommended Citation
Tawalbeh, Muhammad Mahmoud (2021) " "الحيلولة وأثرها في الزكاة "دراسـة تأصيليـة تطبيقيـةPreventing of
the Owner from Disposing of Property and its effect on zakat; An applied original study," Jordan Journal of
Islamic Studies: Vol. 17 : Iss. 3 , Article 2.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol17/iss3/2

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Jordan Journal of Islamic Studies by an authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons,
an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo,
u.murad@aaru.edu.jo.

h: ???????? ?????? ?? ?????? "?????? ???????? ????????" Preventing of the Owner from Disposing of Property and its effect on zakat; An applied origin

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند الطُالبة

احلّلُلة َأثريا يف السكاة
"دراشـة تأصّلّـة تطبّكّـة"
د .حمند حمنُد الطُالبة*
تاريخ قبول البحث0202/50/3 :م

تاريخ وصول البحث0202/6/51 :م

ملخص

تناكلت الدراسة مسألة منع المالؾ مف التصرؼ أك االنتفاع في ممكو ،األمر الذم قد يككف سببا في

ضعؼ الممؾ ،كفكت النماء ،كىك ما يعرؼ بالحيمكلة؛ كأثره في الزكاة ،كأمثمتو التطبيقية.

كبينت معنى الحيمكلة ،كما في معناىا ،كعالقتيا بشركط الزكاة ،كأثرىا في الزكاة حاؿ ككنيا مؤثرة

في النماء ،أك غير مؤثرة.

كتكصمت إلى تعريؼ كشركط كأقساـ مبتكرة لمحيمكلة ،كأنيا تؤدم إلى سقكط الزكاة عف زمف

الحيمكلة ،كاذا عاد الماؿ إلى صاحبو استأنؼ بو حكال جديدا؛ رعاية لجانب أرباب األمكاؿ ،كاستنادا إلى
اإلخالؿ بحرية التصرؼ ،كنقص المنفعة ،المؤدم إلى خمؿ في نماء الماؿ ،الذم راعاه الشرع في تحديد

مقدار الزكاة.

كتمكنت مف استخالص شركط كجكب الزكاة عف زمف الحيمكلة عند القائميف بو مف الفقياء.

كممات مفتاحية :الحيمكلة ،النماء ،الممؾ الناقص ،سقكط الزكاة.

Preventing of the Owner from Disposing of Property
and its effect on zakat; An applied original study
Abstract
The study dealt with the issue of preventing the owner from disposing or benefiting from
his property, which may be the reason for the king's weakness, and the lack of development,
which is known as the fraud, and its effect on zakat, and its practical examples.
It showed the meaning of impersonation, and what is in its meaning, pictures, and
sections, and its relationship to the conditions of zakat, and its effect on zakat if it is
affecting growth, or not affecting.
It reached a definition, conditions and innovative sections for the foreclosure, and
that it leads to the fall of zakat from the time of the foreclosure. Islamic law determining the
amount of Zakat.
And I was able to extract the conditions for the necessity of zakat for the time of the
rest of the scholars who say it.
Key words: al-haIlULāh,al-nama`a, the imperfect king, the fall of alms.
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احلّلُلة َأثريا يف السكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املكدمة.
الحمػػد ر رب العػػالميف ،كأفضػػؿ الصػػالة ،كأزكػػى التسػػميـ عمػػى النبػػي المبعػػكث رحمػػة لمعػػالميف ،كعمػػى لػػو كصػػحبو ،كمػػف

تبعو ،كاقتفى أثره إلى يكـ الديف ،كبعد،

فإف تكميؼ المسمـ بالزكاة نكع مف االبتالء بالنعـ التي أنعـ ار بيػا عمػى عبػاده؛ كأف أداءىػا ليػك دليػؿ عمػى االعتػراؼ

بفضؿ ار –سبحانو ،-كشكره عمى نعمو كفضمو.

كاف ممػػا يعػػيف المكمػػؼ عمػػى ذلػػؾ أنيػػا ال تجػػب فػػي المػػاؿ ،كال تكػػكف مسػػتحقة إال بعػػد تحقػػؽ جممػػة مػػف الشػػركط تجعػػؿ

المالػػؾ أىػػال لممكاسػػاة كعػػكف الفقػراء كالمعػػكزيف ،مػػف غيػػر أف يكػػكف فػػي ذلػػؾ أثػػر عمػػى متطمبػػات حياتػػو ،كحكائجػػو ،األمػػر الػػذم
يجعؿ االمتثاؿ أخؼ عمى النفكس ،بحيث يككف اإلخراج مف النماء أك النتاج أك الربح.

كمػػف أبػػرز ىػػذه الشػػركط التػػي ينبنػػي عمػػى فقػػدىا عػػدـ التكميػػؼ بالزكػػاة شػػرطا الحػػكؿ ،كالممػػؾ التػػاـ ،المػػذاف ال يكػػكف لممػػاؿ

ريع أك نماء مف غيرىما.

كىناؾ حاالت تعرض لممالؾ أك لمماؿ ،قد تضعؼ الممػؾ؛ مػف جيػة أف المالػؾ ال يصػؿ إلػى مالػو ،ممػا قػد يكػكف لػو أثػر

عمى زيادة الماؿ كتنميتو ،مع بقاء أصؿ الممؾ ،كىك ما يعرؼ بػ "الحيمكلة" بيف الماؿ كصاحبو .فما أثر ذلؾ عمى الزكاة؟
أينّة الدراشة.

تظير أىمية الدراسة مف أنيا تأتي لبياف حكـ شرعي في مسألة الحيمكلة التي يحتاج ليا بعض الناس مف أصحاب

األمكاؿ ،الذيف قد تحكؿ الظركؼ بينيـ كبيف أمكاليـ ألسباب قد يككف ليـ فييا يد ،كأخرل ال يد ليـ فييا.

كمػػا تظيػػر أىميتيػػا مػػف خػػالؿ األمثمػػة التطبيقيػػة التػػي يػػتـ جمعيػػا مػػف كتػػب الفقػػو القديمػػة ،كالتطبيقػػات المعاص ػرة،

كالربط بينيا.

أيداف الدراشة.
تتمثؿ فيما يأتي:

ُ.

بياف معنى الحيمكلة ،كاأللفاظ ذات الصمة.

ّ.

إيراد عدد مف التطبيقات الفقيية القديمة كالمعاصرة عمى مسألة الحيمكلة.

ِ.

تجمية الحكـ الفقيي في أثر الحيمكلة في الزكاة ،كالشركط المتعمقة بذلؾ.

مربرات الدراشة.
حاجة طمبة العمـ كالمتخصصيف في العمكـ الشرعية ،كمؤسسات الزكاة الرسػمية ،كالجمعيػات األىميػة ،كدكر اإلفتػاء

كمؤسساتو ،إضافة إلى حاجة أرباب األمكاؿ ،مف األفراد كالشركات.
مشكلة الدراشة.

تتمث ػ ؿ مشكمة الدراسة في أف األمكاؿ التي كجبت فييا الزكاة تتصؼ بالنماء ،الذم يتفرع عف الممؾ التاـ ،كالحػ ػ ػ ػكؿ
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مظنة لو ،كقد جعمو الفقياء شرطا لمكجكب ،ففي الحاالت التي يحاؿ فييا بيف المالؾ كممكو ،كيككف غير قادر عمى إدارة
مالو ،كتنميتو ،ىؿ يككف ذلؾ مؤث ار في زكاة الماؿ؟ كمف ثـ فإنو يفترض في الدراسة أف تجيب عمى األسئمة اآلتية:
ُ)

ما معنى كؿ مف :الحيمكلة ،كالضمار؟

ِ)

ما أثر الحيمكلة في الزكاة عند عكدة الماؿ إلى صاحبو؟

ْ)

ما ىي أبرز التطبيقات الفقيية القديمة كالمعاصرة عمى الحيمكلة؟

ّ)

ما ىي شركط كجكب الزكاة في الماؿ عف زمف الحيمكلة؟

حمددات الدراشة.

ال يدخؿ في مجاؿ دراستي أثر الحيمكلة في إسقاط الزكاة بعد كجكبيا كالتمكف مف أدائيا؛ كي ال أدخؿ في مسألتي

كجكب الزكاة عمى الفكر كالتراخي ،كتمؼ الماؿ بعد التمكف مف األداء ،فتطكؿ الدراسة.
كفػػي مجػاؿ التطبيقػػات الفقييػػة سػػيككف اليػػدؼ تكضػػيح أثػػر الحيمكلػػة فػػي الزكػػاة عنػػد الفقيػػاء ،كبيػػاف إعمػػاليـ ليػػا فػػي بػػاب
الزكاة؛ لذا فإني سأقتصر عمى إيراد بعض األقكاؿ الفقيية كأدلتيا بما يحقؽ الغرض مف غير تفصيؿ.
الدراشات الصابكة.

مف خالؿ بحثي في مظاف المسػألة مػف محركػات البحػث ،كالمجػالت العمميػة ،كاألبحػاث المتخصصػة فػي الزكػاة ،لػـ أجػد

مػػف تنػػاكؿ مسػػألة الحيمكلػػة كأثرىػػا فػػي الزكػػاة ،فغمػػب عمػػى ظنػػي أف المسػػألة غيػػر مبحكثػػة بحثػػا مسػػتقال ،مػػع أف الفقيػػاء القػػدامى
يكردكنيا في كتاب الزكاة ،كيعرضكف لمسائميا في شركط الزكاة ،كزكاة الديف ،كالماؿ الغائب ،كالضمار ،كغيرىا بشكؿ متناثر.

فما زالت المسألة بحاجة إلػى د ارسػة متخصصػة؛ تعمػؿ عمػى تأصػيميا ،كاسػتيفاء جكانبيػا ،كجمػع متفرقيػا ،كتعػرض

تطبيقاتيا الفقيية القديمة كالمعاصرة.
مهًج البحح.

المنهج االستقرائي؛ عف طريؽ تتبع مسائؿ ،كأحكاـ ،كأقكاؿ الفقياء كأدلتيـ ،كتطبيقات الحيمكلة ،في مظانيا مف كتب الفقو.
المنهج االستنباطي؛ عف طريؽ النظر في أقكاؿ الفقياء ،كأدلتيـ في مسائؿ الحيمكلة ،كمناقشتيا ،كالترجيح بينيا ،كتطبيؽ
أقكاليـ عمى المسائؿ المشابية.

خطة البحح.

المبحث األول :تعريف عام بالحيمولة ،وما في معناها ،وبيان أقسامها ،وصورها ،وعالقتها بشروط الزكاة ،وفيه ثالثة مطالب:
المطمب األول :تعريؼ الحيمكلة.

المطمب الثاني :بياف معنى الضمار ،كصمتو بالحيمكلة.

المطمب الثالث :أقساـ الحيمكلة.
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المبحث الثاني :أثر الحيمولة في سقوط الزكاة ،وفيه ثالثة مطالب:
المطمب األول :زكاؿ اليد عف الممؾ ،كأثره في الزكاة.

المطمب الثاني :أثر الحيمكلة في الزكاة مع عكدة الماؿ ناميا.

المطمب الثالث :شركط كجكب الزكاة عف زمف الحيمكلة عند القائميف بو مف الفقياء.

المبحث الثالث :تطبيقيات فقهية عمى الحيمولة.

المطمب األول :تطبيقات فقيية عمى الحيمكلة مف كتب الفقو القديمة.

المطمب الثاني :تطبيقات فقيية معاصرة عمى الحيمكلة.

الخاتمة :كبينت فييا أىـ النتائج كالتكصيات.

ىذا ،كار أسأؿ أف أككف قد كفقت لمصكاب فيما عرضت ،كأعتذر عما كقع فيو مف خمؿ ليس مقصكدا ،كالحمد ر

رب العالميف.
املبحح األَل:

تعرِف عام باحلّلُلةَ ،ما يف معهاياَ ،بّاى أقصامًاَ ،صُرياَ ،عالقتًا بشرَط السكاة.
املطلب األَل :تعرِف احلّلُلة.
ػت ىب ٍيىنػػوي ىكىبػ ٍػي ىف مػػا يي ًريػ يػد ىحػ ٍػكنال
ػيء ىبػ ٍػي ىف ال ِشػ ٍػيىئ ٍي ًف ،ىي يحػػك يؿ ىحػ ٍػكنال كتى ٍحػ ًػك ن
يال؛ أىم ىح ىجػػز .ىكييقىػػا يؿ :يح ٍمػ ى
الحيمولةةة لغةةة :ييقىػػا يؿ :ىحػػا ىؿ الشػ ي
(ُ)
الحكاؿ ،كالحكؿ ً
كحؤكنال ،ك يك ُّؿ ما حجز ب ٍيف اثٍىن ٍي ًف فىقى ٍد حا ىؿ ب ٍيىنيما حكنال ،كاسـ ىذلً ى ِ ً ً
كالح ىكاؿ .
ي
ىى ى ى
ى ى يى ى ٍ ى ٍ ي
ىى
ؾ الش ٍيء ى
ى
(ِ)
ً
ً
ػاء ىعمػى ىغ ٍيػرً
ص ىدهر م ٍف حا ىؿ ،ىيحك يؿ ىح ٍكالن ى
كحٍيمكلةن  ،فيك حائػؿ ىب ٍيىنػوي ىكىب ٍػي ىف الشػيء ،ىم ٍ
كا ٍل ىحٍيمكلىة :فىٍيعكلىةه ،ىم ٍ
ص ىػدهر ج ى
(ْ)
ا ٍلًق ً
ياس(ّ) ،كىي المنع مف الشيء ،كحاؿ دكف ال ِشيء :منع حدكثىو .
كاضح مما سبؽ أف كممة الحيمكلة لـ تستعمؿ عند أىؿ المغة بيذا المفظ ،كانما استعممكا ألفاظا لمداللة عمى المعنػى
ً
الح ىكؿ.
الح ٍكؿ ،ك ى
نفسو ،مشتقة مف حاؿ يحكؿ ،كاالسـ :الح ىكاؿ ،ك ى

الحيمولة شرعاً :كثر استعماؿ الفقياء لكممة الحيمكلة في أبكاب متعددة مف الفقو ،مثؿ الزكاة ،كالغصب ،كالنكاح ،كالنفقات،
كالحدكد ،كالشيادة ،كغيرىا ،لكني لـ أعثر عمى تعريؼ ليا في كتبيـ ،كلعؿ ذلؾ مف كضكح المفظ ،كعند استعراض كثير مف

مكاطف استعماليا في كتبيـ ،نجدىـ يستعممكنيا بمعنى :المنع مف الممؾ ،أك المنع بيف شيئيف ،قد يككف أحدىما المالؾ كاآلخر
الممؾ ،كقد يككنا دمييف .لكف غمب عمى استعماليـ معنى (منع المالؾ مف الكصكؿ إلى ممكو ،كاالنتفاع كالتصرؼ بو)(ٓ).
مف ىنا فإني أرل أف تعرؼ الحيمكلة ب ػ :منع المالك من التصرف في ممكه؛ مباشرة ،أو تسببا.
شرح التعريف:

منع المالؾ مف التصرؼ في ممكو :بيػاف لمنتيجػة كاألثػر الػذم يترتػب عمػى الحيمكلػة ،كأنيػا تتحقػؽ بمنػع المالػؾ مػف

ممكو ،كيشمؿ حاالت التصرؼ الناقؿ لمممكية ،كحاالت المنع مف االنتفاع أيضا.
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المالك :قيد ضركرم لبياف عدـ زكاؿ الممؾ زمف الحيمكلة ،كالمقطة في سنة التعريؼ ،كالديف المجحكد.

مباشرة :ليشمؿ حاالت الحيمكلة الناتجة عف كضع اليد عمى الماؿ؛ بقصد كالغصب ،كمصادرة المػاؿ ،كالتسػمط عميػو مػف العػدك
كالحكاـ الظممة ،كبغير قصد ،كالمقطة ،كالحبس.

تسببا :ليشمؿ حاالت الحيمكلة التي ال يرافقيا كضع اليد ،كػالحجز التحفظػي عمػى األمػكاؿ ،كحػبس المالػؾ فػي بعػض الحػاالت،
ككذا كضع اليد بإذف المالؾ ،كالرىف ،كالديف عمى المعسر.

املطلب الجانْ :بّاى معهى الضنارَ ،صلتٌ باحلّلُلة.

مما يتصؿ بالحيمكلة ،كتناكلو الفقياء عند الكالـ عمييا ،مصطمح الضمار ،فناسب المقاـ بياف معناه.

الراء أىص ىال ًف ً
ضي ً
يح ً
"ض ىم ىر :ال ِ
ىح يد يى ىما ىي يد ُّؿ ىعمىى ًدقِ وة ًفي ال ِش ٍي ًء ،ىك ٍاآل ًخ ير ىي يد ُّؿ ىعمىى ىغ ٍيىب وة
اف ،أ ى
صح ى
الضمار لغة :ى
يـ ىك ِ ي ٍ
ى
اد ىكا ٍلم ي
)
ٕ
(
(ٔ)
ً
ًً
اإل ٍخفىاء ،ك ًم ٍنو أ ٍ ً
ىصميوي ًم ٍف ًٍ
ب الًِذم
اإل ٍ
ِّم يار ،ي
ض ىم ًار ىك يى ىك التِ ٍغيً ي
"ى ىك ا ٍل ىما يؿ ا ٍل ىغائ ي
يب ىك ًٍ ي ى ي
ىكتى ىستُّ ور" " .أ ٍ
ىض ىم ىر في ىق ٍمبو"  .كالض ى
ؾ فى ىال تى يككف ًم ٍنو عمىى ثًقى وة فىيك ً
و
ض ىم هار"(ٖ).
اب ىع ٍن ى
ي ي ى
ال يي ٍر ىجى .ىك يك ُّؿ ىش ٍيء ىغ ى
يى
الضمار شرعاً :اختمؼ الفقياء في بياف معنى الضمار ،كعرفكه بناء عمى ذلؾ بعدة تعريفات ،كقد انقسمت ىذه التعريفات
إلى ثالثة أقساـ:

أوالً :بمعنى الماؿ المممكؾ ،الغائب عف صاحبو ،غير المقدكر عمى االنتفاع بو؛ لمانع .فشمؿ ما كاف عكده لمالكو مرجكا

أك ال ،كىذا عند جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة ،كمنو قكليـ" :الماؿ الذم ال ينتفع بو مع

قياـ الممؾ"(ٗ) ،أك "كؿ ماؿ أصؿ ممكو متحقؽ ،كالكصكؿ إليو ممتنع"(َُ).

ثانياً :بمعنى الماؿ الغائب عف مالكو ،الذم ال يرجى رجكعو ،كاليو ذىب بعض الحنفية ،كبعض المالكية ،كمنو قكليـ" :الغائب
الذم ال يرجى كصكلو"(ُُ) .كتعريفو بيذا المعنى يتفؽ مع ما ذىب إليو أىؿ المغة كما سبؽ.

ثالثاً :بمعنى الماؿ الغائب عف صاحبو ،مع ككنو مضمكنا عمى مف ىك عنده ،كىك تعريؼ سحنكف مف المالكية ،حيث عرفو

بأنو ":الماؿ المحبكس عف صاحبو الذم يككف عمى الذم حبسو ضمانو"(ُِ) ،كالغاصب ،كالممتقط إذا تسمؼ المقطة
لنفسو؛ ألف كال منيما ضامف لمماؿ.
تتفؽ ىذه التعريفات في عدة عناصػر ،ال بػد مػف تكافرىػا لمحكػـ عمػى المػاؿ بأنػو ضػمار ،كىػي :كػكف مػاؿ الضػمار غائبػا

عف مالكو ،كباقيا عمى ممكو ،كال يمكنو االنتفاع بو ،كأنو مجيكؿ العاقبة مف حيث عكده إلى المالؾ أك ال.

بينما اختمفت األقساـ الثالثة في اعتبار غمبة الظف في رجكع الماؿ ،كككنو مضمكنا عمى مف ىك عنده أـ ال.
كالذم أراه :أف كال مف ىذيف االعتباريف كصؼ غير مؤثر؛ ألف الماؿ غير المقدكر عمى االنتفاع بو قد اختؿ فيػو

عنصر ميـ مػف عناصػر الممكيػة؛ كىػك حريػة المالػؾ فػي االنتفػاع كالتصػرؼ ،كبنػاء عميػو؛ فػإني أرل أف القسػـ األكؿ مػف
التعريفات ىك األنسب ،كاألكلى باالعتبار ،كىك تعريفو بأنو" :الماؿ الذم ال ينتفع بو ،مع قياـ الممؾ" .كار أعمـ.
وجه الصمة بين الضمار والحيمولة:

الحيمكلة في بعض صكرىا مسبب عف الضمار ،كنتيجة مف نتائجو ،كما في حاالت ضالؿ الماؿ كسرقتو كغصبو،
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فالضمار ىك عيف الكاقعة التي نتج عنيا حيمكلة بيف الماؿ كمالكو ،بينما الحيمكلة ىػي النتيجػة ،كمػف ىنػا فالعالقػة بينيمػا
عالقة سبب كمسبب عنو.
كمػػف جيػػة ثانيػػة قػػد تبػػدك العالقػػة بينيمػػا عالقػػة عمػػكـ كخصػػكص ،فالحيمكلػػة أعػػـ مػػف الضػػمار؛ ككنيػػا تشػػمؿ حػػاالت ال
تدخؿ في الضمار؛ ذلؾ أف الضمار غالبا ما يطمؽ عمػى فعػؿ ال يػد كال رغبػة لممالػؾ فيػو كمػا فػي الغصػب كالضػياع كالضػالؿ،
كجحكد الديف ،بينما قد تككف الحيمكلة ناتجة أيضا عف تصرؼ بإرادة المالؾ ،كما في حاالت الفسخ كالرد بالعيب.

املطلب الجالح :أقصام احلّلُلة.
الفرع األول :تقسيم الغزالي.

قسـ الغزالي ما يخؿ بتماـ الممؾ ،كيككف سببا في ضعفو ،مف حيث أثره عمى الزكاة ،إلى ثالثة أقساـ سماىا مثارات(ُّ):

المثار األكؿ :ما يككف سببا في ضعؼ الممؾ مف جية أثره في امتناع التصرؼ ،كأدخؿ تحتو :المبيع قبؿ القبض ،كالمرىكف،
كالمغصكب كالضاؿ كالمجحكد الذم ال بينة عميو ،كالديف عمى معسر.
المثار الثاني :ما يككف سببا في ضعؼ الممؾ مف جية تسمط الغير عمى الممؾ كأثره في التصرؼ ،كأدخؿ فيو الممؾ زماف
الخيار ،كالمقطة ،كماؿ القرض مع المفمس ،كالماؿ إذا نذر التصدؽ بو ،فحاؿ عميو الحكؿ كىك عنده.

المثار الثالث :ما يككف سببا في ضعؼ الممؾ مف جية عدـ استقرار الممؾ ،كأثره في التصرؼ ،كأدخؿ فيو المغانـ يمضي
عمييا حكؿ قبؿ تقسيميا ،كاألجرة المقبكضة سمفا.
الفرع الثاني :تقسيم الباحث.

مف خالؿ بحثي فػي مسػألة الحيمكلػة ،كالكقػكؼ عمػى العديػد مػف صػكرىا أسػتطيع تقسػيميا إلػى ثالثػة أقسػاـ(ُْ) ،كػؿ منيػا

ينقسـ إلى قسميف باعتباريف ،فيما يأتي بيانو:
األول :باعتبار مشروعيتها ،تنقسم إلى:

ُ -حيمكلة بحؽ ،كمنيا ما يككف مف قبؿ الحاكـ كالحجز التحفظي عمى الماؿ ،كالمقطة ،كالديف ،كحبس المالؾ بحؽ،
كما كاف سببو العقد كالمبيع بشرط الخيار ،كالمبيع قبؿ القبض ،كالحجز عمى الماؿ الستيفاء الحؽ ،أك لتقسيمو

بيف الكرثة أك المستحقيف.

ِ -حيمكلة بغير حؽ ،كمنيا الغصب ،كالسرقة ،كمصادرة األمكاؿ ظمما ،كجحكد الديف كالكديعة.
الثاني :باعتبار سببها ،تنقسم إلى:

ُ -الحيمكلػػة التػػي يكػػكف سػػببيا التعػػدم ،كىػػي التػػي يكػػكف سػػببيا التعػػدم عمػػى المػػاؿ ،كحرمػػاف صػػاحبو مػػف التصػػرؼ فيػػو،
كالغصب ،كالسرقة ،كالتسمط عمى الماؿ أك عمى المالػؾ ممػف لػو قػكة كنفػكذ ،كمصػادرة المػاؿ مػف قبػؿ الحػاكـ ،كحػبس
المالؾ ،كجحد الديف.
ِ -الحيمكلة التي ال يككف سببيا التعدم ،كانما النسياف أك التقصير ،كمنيا دفف الماؿ كنسياف مكانو ،أك ضياعو كالتقاطو
مف قبؿ الغير ،أك اإلعسار بالديف ،كالرىف.
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الثالث :باعتبار أثرها في نماء المال ،تنقسم إلى:

ُ -الحيمكلة التي تمنع نماء الماؿ ،كمنيا االستيالء عمى بعض أنكاع الماؿ كالنقكد كمنع صاحبو منو ،كدفف الماؿ،
كحبس المالؾ أك أسره.
ِ -الحيمكلة التي ال تمنع نماء الماؿ ،كمنيا الحيمكلة بيف المالؾ كأشجاره ،أك ماشيتو؛ ألف ىذه األمكاؿ مف شأنيا أف
تنمك بنفسيا غالبا.
العالقة بين الحيمولة وشروط الزكاة:

لمحيمكلة صمة بكؿ مف الحكؿ ،كالنماء ،كالممؾ التاـ مف شركط الزكاة؛ مف جية أف الحيمكلة تضعؼ الممؾ ،كتمنع

المالؾ مف االنتفاع كالتصرؼ في ممكو ،خالؿ مدة الحيمكلة ،مما ينجـ عنو غالبا عدـ نمػاء المػاؿ ،األمػر الػذم قػد يػؤدم

إلى اإلخالؿ بشركط كجكب الزكاة.

املبحح الجانْ:

أثر احلّلُلة يف شكُط السكاة.
الممؾ الذم زالت عنو يد صاحبو ،أك حيؿ بينو كبينو ،قػد يعػكد إلػى صػاحبو ،كقػد ال يعػكد ،كاذا عػاد فإمػا أف يعػكد
بال نماء ،أك مع النماء ،كتفصيؿ ذلؾ في ثالثة مطالب:

املطلب األَل :زَال الّد عو امللكَ ،أثرٍ يف السكاة.
مواطن االتفاق واالختالف:

ُ -اتفؽ الفقياء عمى أنو إذا زاؿ الممؾ في أثناء الحكؿ ببيع أك ىبة أك صدقة أك غيره ،مف غير قصد التحايؿ عمى الزكاة،

سقط كجكب الزكاة؛ سكاء عاد الممؾ أـ ال ،فإف عاد استأنؼ حكال جديدا(ُٓ)؛ ذلؾ أف المكمؼ ال يمنع مف حيث األصؿ
مف التصرؼ في مالو أثناء الحكؿ.

ِ -كاتفؽ الفقيػاء عمػى أف الزكػاة ال تسػقط بالحيمكلػة بػيف المػاؿ كصػاحبو إذا كانػت بعػد حػكؿ الحػكؿ ككجػكب الزكػاة ،كالػتمكف
مف األداء(ُٔ).

ّ -كذىب أكثرىـ إلى أف الحيمكلة إف لـ يكف ليا أثر في فكت النماء أنو ال أثر ليا في الزكاة(ُٕ).

ْ -كاتفؽ القائمكف بكجكب الزكاة مع الحيمكلة أف المقصكد بالكجكب استقرارىا في ذمتو ،فال يمزمو اإلخراج قبؿ عكد
(ُٖ)

الماؿ إليو؛ ألف الزكاة مكاساة ،كليس في المكاساة إخراج زكاة ماؿ لـ يقبضو

(ُٗ)
ً
كعٍنيػا« :لى ٍػي ىس
ومستند هةاا القةول :األثػار المركيػة ىع ٍػف عائشػة -رضػي ار عنيػا -كغيرىػا ،قىالىػت« :لى ٍػي ىس فػي الػ ِدٍي ًف ىزىكػاةه»  .ى
ًً
ضوي»(َِ).
فيو ىزىكاةه ىحتِى ىي ٍقبً ى

واختمف الفقهاء في:

ُ -اشتراط الممؾ المطمؽ لكجكب الزكاة ،كىك أف يككف الماؿ مممككا رقبة كيدا.
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احلّلُلة َأثريا يف السكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ -أثر الحيمكلة في الزكاة إذا كقعت خالؿ الحكؿ ،ككاف ليا أثر في نماء الماؿ.

ّ -كما اختمؼ القائمكف بكجكب الزكاة مع الحيمكلة إذا عاد الماؿ إلى صاحبو -في اشتراط ككنو ناميا زمف الحيمكلة(ُِ).
كفيما يأتي بياف ذلؾ:
اختمؼ الفقياء في أثر الحيمكلة في الزكاة إذا زالت اليد ظاىرا ،بحيث ط أر عمى حريػة المالػؾ فػي التصػرؼ بممكػو طػارئ،
أك حاؿ بينو كبيف مالو حائؿ منعو مف التصرؼ أك التنمية إلى قكليف:
القول األول :ذىب الحنفية(ِِ) ،كالمخمي مف المالكية(ِّ) ،كالشافعي في القديـ(ِْ) ،كأحمد في ركاية(ِٓ) ،كابف حزـ الظاىرم(ِٔ)،
كىك قكؿ قتادة ،كالميث ،كأحد قكلي سفياف الثكرم ،كمركم عف عمر بف عبد العزيز(ِٕ) إلى أف الممؾ المطمؽ شرط لكجكب
الزكاة ،كىك أف يككف الماؿ مممككا رقبة كيدا ،فإذا زاؿ ممؾ اليد بأم سبب ،كحيؿ بيف الماؿ كصاحبو ،فال زكاة ،ككذا لك زاؿ
ممؾ الرقبة ،كبناء عميو ال تجب الزكاة عف جميع زمف الحيمكلة (كىي المدة التي غاب فييا الممؾ عف صاحبو ،أك منع منو)،

كلك عاد الماؿ إلى صاحبو استأنؼ الحكؿ(ِٖ) ،واستدلوا بجممة من األدلة ،أبرزها:
ً
ً
ِّم ًار»(ِٗ).
ُ) ما ركم عف عمي  مكقكفا كمرفكعا « :ىال ىزىكاةى في ىماؿ الض ى
يجاب عنه :بأنو لـ يصح عف عمي  ال مكقكفا كال مرفكعا؛ فقد قاؿ فيو الحافظ في الدراية" :لـ أجده عف عمي".

ثـ بفرضو صح مكقكفا؛ فغايتو أنو مذىب صحابي ،كفي حجيتو خالؼ ،كالراجح أنو ليس بحجة.
ىف يؤِّدم ًف ً
يو ىزىكاتىوي أى ِدل يك ِؿ م و
اع
ت ِ
اؿ لىوي ،ىك يك ِؿ ما ٍابتى ى
ض ىر ال ِش ٍي ير الًِذم ىكقِ ى
ِ) ىع ًف اٍل ىح ىس ًف البصرم ،قىا ىؿ« :إً ىذا ىح ى
الريج يؿ أ ٍ ي ى ى
ى
(َّ)
ًمف التِّجارًة ،ك يك ِؿ ىد ٍي وف إً ِال ما ىكاف ًم ٍنو ً
ار ال ىي ٍر يجكهي» .
ض ىم نا
ى ي
ى ىى ى

يجاب عنه :بأنو مذىب تابعي؛ فال تقكـ بو الحجة.
ب ًفي م و
ّ) ىع ٍف ىم ًال وؾ أ ِ
ىىمً ًو ،ىكيي ٍؤ ىخ يذ ىزىكاتيوي ًل ىما
ض اٍل يكىالًة ظيٍم نما :ىيأ يٍمير بًىرِّدًه إًلىى أ ٍ
ضوي ىب ٍع ي
اؿ قىىب ى
الع ًز ًيز « ىكتى ى
ىف يع ىمىر بف عبد ى
ى
اح ىدةه؛ فىًإِنو ىكاف ً
ىف ال يؤ ىخ ىذ ًم ٍنو إً ِال ىزىكاةه ك ً
ً
ً
ؾ بً ًكتى و
ار»(ُّ).
ض ىم نا
ب ىب ٍع ىد ىذلً ى
ي
يف .ثيِـ ىعقِ ى
ىم ى
ي ى
اب :أ ٍ ي ٍ
ضى م ىف السِّن ى
ى

وجه الداللة من اآلثار :األمكاؿ التي يزكؿ عنيا ممؾ اليد ،كيحاؿ بينيا كبيف مالكيا ،ال ينتفع بيا؛ لعدـ كصكؿ يده

إلييا ،فكانت ضمارا ،كما كاف كذلؾ ،فال زكاة فيو.

يجاب عنه :بأنو مذىب تابعي؛ فال تقكـ بو الحجة.

ْ)

كعف ابف عمر كعثماف -رضي ار عنيما( :-إنما الزكاة في الديف الذم إذا اقتضيتو أمكنؾ أخذه)(ِّ) ،كال يعرؼ ليما

مخالؼ(ّّ) .كجو الداللة :أنو أكجب الزكاة في الديف عمى المميء ،كاستخدـ أداة الحصر ،كما كاف ىذا حالو ،فيك مقدكر
عميو ،فدؿ بمفيكـ الشرط المخالؼ عمى أف ما ال قدرة لممالؾ عمى أخذه كالتصرؼ بو متى أراد ،فال زكاة فيو(ّْ).
يجاب عنه :بأنو مذىب صحابي؛ كفي حجيتو خالؼ ،كالراجح أنو ليس بحجة.

ثـ بفرضو حجة؛ فيبقى أنو أكجب الزكاة في الديف ،مع أنو ماؿ غائب عف مالكو ،كال ينتفع بو ،كما كاف كذلؾ مف الماؿ
يأخذ نفس الحكـ ،فتجب الزكاة مع الحيمكلة.
كأما االستدالؿ بمفيكـ المخالفة ،فال يصح؛ ألف غاية ما فيو أنو أكجب الزكاة في الديف عمى مميء ،كلـ ينؼ كجكبيا
في غيره مف الديكف ،فبقيت عمى األصؿ.
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h: ???????? ?????? ?? ?????? "?????? ???????? ????????" Preventing of the Owner from Disposing of Property and its effect on zakat; An applied origin

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند الطُالبة

ٓ) الزكاة إنما تجب في األمكاؿ النامية ،كالمكاشي ،كالزركع ،كالتجارات ،دكف ما ليس بناـ كالعقارات ،كىذا ال يتحقؽ
إال مع القدرة عمى التصرؼ ،كالحيمكلة تمنع مف ذلؾ ،فكاف كالمستيمؾ ،فكجب أف تسقط عنو الزكاة(ّٓ) .قاؿ السرخسي"ً :ألى ِف

النمِّك ك ًاالٍنتًفىا ًع ،كىذلً ى ً
ًًً
ً
كرةن"(ّٔ).
ؾ يمٍن ىعدهـ ،فى ىك ى
اف يم ٍستى ٍيمى نكا ىم ٍعننى – يعني مع قياـ الحيمكلة ،-ىكًا ٍف ىك ى
اف قىائ نما ي
صى
ى
ىم ٍعىنى اٍل ىماليِة في ُّ ي ى
وأجيب عنه :بأف النماء مفترض في األمكاؿ التي كجبت فييػا الزكػاة ،لكنػو لػيس شػرطا لكجكبيػا؛ بػدليؿ أنيػا تجػب فػي
المكاشي كالنقكد كالتجارات مع عدـ النماء(ّٕ).

ٔ)

كألف الماؿ مع الحيمكلة خارج عف يده كتصرفو ،كالممؾ فيو ضعيؼ ،كماؿ المكاتب ،كما كاف كذلؾ ،فقد اختؿ شرط

كجكب زكاتو

(ّٖ)

.

وأجيب عنه :بأف قياسو عمى المكاتب غير صحيح؛ ألف سبب سقكط الزكاة عف المكاتب نقصاف ممكو ،ال نقصاف

تصرفو ،فالصبي ناقص التصرؼ ،لكف الزكاة كاجبة في مالو؛ لتماـ الممؾ(ّٗ).
ويجاب عنه أيضا بة:



أف الممؾ تاـ ،كالتصرؼ فيو ممكف كنافذ ،كأف عدـ النماء ال يككف مانعا مف الزكاة ،كماؿ المحبكس ،كالغائب ،تجب



أف ىذه ظركؼ استثنائية ،كالنادر ال حكـ لو ،فالكاجب حكـ األصؿ ،كىك كجكب الزكاة.

فيو الزكاة ،حتى مع عدـ النماء.

ٕ)

الحيمكلة في منع الزكاة ،كالعمؼ بالنسبة لمسائمة ،كنية االقتناء في عركض التجارة؛ فكالىما مسقط لمزكاة(َْ) ،كقد

كجدت في زمف ،فال تجب الزكاة فيو.

ويجاب عنه :بأف عمؼ السائمة ،كنية االقتناء في العركض يخرجيػا مػف ككنيػا مػاال تجػب فيػو الزكػاة ،بخػالؼ الحيمكلػة؛

فإنو ال يختؿ معيا الممؾ ،كال ككنو ماؿ زكاة ،فافترقا.

لكػػف قػػد يشػػكؿ عميػػو أمػراف :أحةةدهما :أنػػو اسػػتدالؿ بمحػػؿ النػزاع؛ ألف نزاعنػػا ىنػػا أف مػػاؿ الضػػمار أىػػك مػػاؿ زكػػاة أـ ال؟
والثاني :أف العمؼ كنيػة االقتنػاء إذا أثػ ار فػي منػع الزكػاة فػي المػاؿ؛ فمػا يمنػع أف تيػؤثِّر الحيمكلػة أيضػا فػي منػع الزكػاة فػي المػاؿ؛
اعتبا ار بأنيا عطمت فيو النماء؛ كنية االقتناء؟!

ٖ)

القكؿ بكجكب الزكاة مع عدـ النماء ،فيو إجحاؼ برأس الماؿ ،كحرج يمحؽ بالمكمؼ ،فمزـ دفعو بإسقاط الزكاة(ُْ).

يجاب عنه :بأف النماء مفترض في كؿ ماؿ مف أمكاؿ الزكاة ،كليس مف شرطو أف يككف حقيقيا كالحيمكلة ال تخؿ بذلؾ،

فقد يحصؿ لو النماء في أيدم اآلخريف ،كيد الككيؿ كالغاصب .فضال عف أف الحرج المدعى منتؼ باشتراط رجكع الماؿ

لكجكب الزكاة.

كقػػد يػػرد مػػف كجيػػيف :األول :أف النمػػاء إنمػػا قيػ ِّػدر فػػي المػػاؿ الزكػػكم إذا لػػـ يكػػف ناميػػا حقيقػػة؛ ألنػػو قابػػؿ لالسػػتنماء؛ كلػػيس

ىذا حاصال مع الحيمكلة؛ فال يصح أف النمػاء مفتػرض كمقػ ِدر فيػو –بمػا ىػك مػاؿ زكػكم– إذا لػـ يكػف ناميػا حقيقػة .الثةاني :أف
ككف الماؿ زمف الحيمكلة ماال زككيا؛ يفيق ِدر ناميا ،ىك استدالؿ بمحؿ النزاع ،كمصادرة عمى المطمكب.
ٗ) الماؿ الذم ال يقدر صاحبو عمى االنتفاع بو ،ال يتحقؽ معو غناه ،كما كاف ىذا حالو ،فال زكاة فيو(ِْ).

يجةةاب عميةةه :بػػأف القػػدرة عمػػى التصػػرؼ إذا تعػػذرت فػػي حػػؽ المالػػؾ ،فػػال تتعػػذر مػػف جيػػة النائػػب ،بػػدليؿ كجكبيػػا عمػػى

ابف السبيؿ؛ لقدرتو عمى االنتفاع كالتصرؼ بمالو بنائبو .أما كجكبيا في الديف المجحكد؛ فألف التقصير جاء مف جيتو ،في
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احلّلُلة َأثريا يف السكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حفظ حقو؛ بعدـ كتابة الديف ،أك عدـ اإلشياد ،أك التفريط في حفظ البينة(ّْ).
َُ) ال يجب عمى صاحب الماؿ أف يؤدم الزكاة مف غير الماؿ الذم كجبت فيو الزكاة ،كىك محؿ إجماع ،كالقكؿ بكجكب

الزكاة عف الماؿ زمف الحيمكلة فيو تكميؼ لممالؾ بإخراج الزكاة مف غير الماؿ الذم كجبت فيو ،كىذا مخالؼ لإلجماع(ْْ).

والجواب عنه :إف القائميف بالكجكب ال يكمفكنو إخراج الزكاة إال بعد رجكع الماؿ ،فإذا لـ يرجع الماؿ سقطت الزكاة(ْٓ).

ُُ) أف العجز في ىذه المسائؿ مف جية المممكؾ كىك الماؿ ،فال يمكف التصرؼ فيو ألبتة ،بخالؼ ما إذا كاف العجز مف
جية المالؾ ،كما في مسألة الصغير ،مع التمكف مف التصرؼ(ْٔ).
ويجاب عنه :بعدـ انتفاء القدرة عمى التصرؼ مع الحيمكلة.
القول الثاني :ذىب زفر(ْٕ) ،كمالؾ في الصحيح(ْٖ) ،كالشافعي في الجديد(ْٗ) ،كأحمد في ركاية(َٓ) إلى أف اليد ليست شرطا،

كأف ممؾ الرقبة كاؼ لكجكب الزكاة ،فإذا كاف الماؿ باقيا عمى ممؾ صاحبو ،ثـ زالت يده عنو ،كحيؿ بينو كبيف مالو ،بغصب
أك سرقة أك ضالؿ أك استيالء عدك ،كنحكه؛ ال تسقط بو الزكاة ،ككجب إخراجيا عف زمف الحيمكلة ،إال أف مالكا يقكؿ

بكجكب الزكاة عف حكؿ كاحد(ُٓ).

كلػػيس معنػػى ذلػػؾ كجػػكب تعجيػػؿ إخػراج الزكػػاة ،كلكػػف إذا عػػادت األمػكاؿ ،كجػػب إخ ػراج الزكػػاة لألحػكاؿ الماضػػية،
كعػػدـ الػػتمكف مػػف المػػاؿ مػػع إيجػػاب الزكػػاة ،ينػػزؿ منزلػػة إيجػػاب الزكػػاة بانقضػػاء الحػػكؿ مػػف غيػػر إمكػػاف أداء الزكػػاة .فػػإذا

مضى أكثر مف حكؿ في زمف الحيمكلػة ،ثػـ تمفػت األمػكاؿ قبػؿ كصػكليا إلػى يػد المالػؾ ،سػقطت الزكػاة بتمفيػا ،كمػا تسػقط الزكػاة
بتمؼ الماؿ بعد الحكؿ كقبؿ التمكف مف أداء الزكاة(ِٓ).
واستدلوا لقولهم بة:

ً
ً
يف ىشاةن ىشاةه)
ُ) عمكـ النصكص المكجبة لمزكاة ،كمنيا حديث( :في يك ِّؿ أ ٍىرىبع ى
كىذا متحقؽ مع الحيمكلة.
ِ)

(ّٓ)

 ،فيي تكجب الزكاة مع ثبكت الممؾ،

يجاب عنه :بأف الممؾ كحده غير كاؼ إليجاب الزكاة ،فال بد مف تماـ الممؾ ،كالنماء ،ككالىما غير متحقؽ مع الحيمكلة.
قكلو  « :ىال ىزىكاةى ًفي م و
اؿ ىحتِى ىي يحك ىؿ ىعمىٍي ًو ا ٍل ىح ٍك يؿ»(ْٓ).
ى
وجه الداللة :أف مكضكعو اشتراط الحكؿ لكجكب الزكاة ،كىك متحقؽ مع الحيمكلة؛ إذ ال أثػر ليػا فػي زكاؿ الممػؾ،

كحكالف الحكؿ.

أجابوا عنه :أف المراد بو إذا كاف لمالؾ تاـ الممؾ بإجماع ،فصار ذلؾ كالمشركط فػي المفػظ ،كنحػف ال نسػمـ تمػاـ الممػؾ.

كألنو -عميو الصالة كالسالـ -اعتبر الحكؿ حتى يتمكف مف النماء فيو ،فصار ىذا تنبييا عمى اعتبار التمكف مف النماء(ٓٓ).
ّ)

القياس عمى ابف السبيؿ ،كاألسير ،كالمحبكس ،كالماؿ المدفكف في البيت؛ حيث تجب الزكاة مع الحيمكلة(ٔٓ) ،كككنو
(ٕٓ)

ال يخاطب باألداء لمحاؿ؛ لعجزه عف األداء

 ،ال ينفي الكجكب

(ٖٓ)

.

وأجاب أصحاب القكؿ األكؿ عنو بجكابيف :األول :كجكب الزكاة فػي مػاؿ ىػؤالء؛ سػببو القػدرة عمػى االنتفػاع بػو بيػد

النائب ،أك القدرة عمى الكصكؿ إلى الماؿ كالمدفكف في البيت ،كالديف(ٗٓ) ،ففارؽ ما نحف فيػو؛ حيػث ازلػت يػده ،كلػـ ينفػذ

تصػرفو المقصػكد بالممػؾ(َٔ) .والثةاني :أف الزكػاة إنمػا تجػب فػي المػاؿ باعتبػار النمػاء؛ حقيقيػا كػاف أـ تقػديريا ،فممػا انعػػدـ
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النماء بسبب عدـ القدرة عميو بالنسػبة لممالػؾ زمػف الحيمكلػة ،انعػدـ كجػكب الزكػاة؛ ألف معنػى الماليػة فػي النمػك كاالنتفػاع،

كذلؾ منعدـ مع الحيمكلة ،فكاف الماؿ كالمستيمؾ معنى ،كاف كاف قائمػا صػكرة(ُٔ) ،كأثػر عمػر بػف عبػد العزيػز السػابؽ يؤكػد ىػذا
المعنى؛ حيث أسقط الزكاة مف األمكاؿ التي أمر بردىا إلى أربابيا مف أمكاؿ بيت الماؿ(ِٔ).

ْ)

كألف ممكو باؽ عمى حكـ األصؿ ،ككجكب الزكاة مبني عمى بقاء الممؾ ،كىذا متحقؽ في المغصكب ،كالضاؿ كما
(ّٔ)

سقط في البحر ،كنحكه ،فكجب أف تمزمو الزكاة؛ إذ الحيمكلة ال أثر ليا في الممؾ

(ْٔ)

كفكات اليد غير مخؿ بالكجكب

.

ويجاب عنه بجوابين :أحدهما :أف الغاية مف الممؾ إمكانية التصرؼ ،كىذا متعذر زمف الحيمكلة ،بسبب ضعؼ الممؾ.

والثاني :أنو ال بد مع الممؾ مف تحقؽ شركط الكجكب ،كمنيا النماء ،كىك مفقكد غالبا مع الحيمكلة.
ٓ)

كألف الزكاة كاجبة في كؿ ماؿ مف شأنو أف يككف ناميا ،كاف لـ ينـ ،كالذكراف كالميازيؿ التي ال ذر ليا ،كال نسؿ(ٓٔ)،

كال يخؿ بذلؾ عدـ تحقؽ النماء لعارض ،كالمحبكس(ٔٔ).

أجابوا عنةه :بػأف المعتبػر بكػكف المػاؿ ممػا يمكػف إرصػاده لمنمػاء ،كأف يكػكف المالػؾ قػاد ار عمػى ذلػؾ ،كلػيس المعتبػر حصػكؿ

النماء ،كمع الحيمكلة ال يتمكف المالؾ مف تحريكو كال تنميتو(ٕٔ).

ويجاب عنه أيضاً :بأف ىذا صحيح لك كاف لممالؾ فيو يد ،أك كاف مقصرا ،أما إذا لـ يكف لو يد ،كليس مػف جيتػو

تقصير ،فمف اإلجحاؼ بو أف نقكؿ بكجكب الزكاة عف زمف الحيمكلة؛ ألف ذلؾ مف شأنو أف يأكؿ رأس الماؿ ،أك يجحؼ
بو كثيرا ،خاصة إذا تعددت سنكات الحيمكلة.
كأما قياسو عمى المحبكس؛ فغير مسمـ أف المحبكس يطالب بالزكػاة عػف سػنكات الحػبس مػع عػدـ تمكنػو مػف التصػرؼ
بمالو ،كانما يطالب بالزكاة لك تمكف بنائبو أك ككيمو فقط ،كىذا قد ال يككف متيس ار في بعض الحاالت.
ٔ)

كألنو يتمكف مف أخذ مالو؛ إما بإقامة البينة في المجحكد مف ديف أك كديعة ،كاما بالبحث كاالجتياد في الضاؿ،

أك بالمجكء إلى القضاء فيما يحتاج لذلؾ ،فإف لـ يفعؿ ،فقد قصر ،كىذا ليس عذ ار يسقط بو كجكب الزكاة(ٖٔ).

ويجاب عنةه :بػأف ىػذا صػحيح لػك كػاف يمكػف أف يكصػمو إلػى مالػو ،أمػا إذا كػاف غيػر مكصػؿ لػو ،أك يمكػف أف يسػتغرؽ

زمنا طكيال ،فال يصح معو القكؿ بأف الحيمكلة ال أثر ليا؛ لما في ذلؾ مف اإلجحاؼ الذم ال يخفى.
ٕ)

كألنو مالو ،كممكو عميو مستقر ،يممؾ المطالبة بو ،كيجبر مف ىك بيده عمى تسميمو ،فيك كما لك كاف في يد ككيمو(ٗٔ).
يجاب عنه :بأنو مختمؼ عف حالة الككالة تماما؛ ألف الككيؿ يتصػرؼ كاألصػيؿ ،كغيػاب المالػؾ ىنػا ال أثػر لػو ،أمػا فػي

حالة الحيمكلة ،فالممؾ مكجكد ،لكنو ضعيؼ ،ال يتمكف معو مف الكصكؿ إلى مالو ،أك التصرؼ فيو.
ٖ)

أما دليؿ المشيكر مف مذىب مالؾ عمى كجكب الزكاة عف سنة كاحدة ،فيك:

أ.

ما في المكطأ أف عمر بف عبد العزيز  أمر بزكاتو لماضي السنيف ،ثـ رجع فأمر بزكاتو لعاـ كاحد

(َٕ)

يجاب عنه :بأنو أثر ال يعدك ككنو اجتيادا ،يحتمػؿ الصػكاب كالخطػأ ،كأنػو معػارض بركايػات أخػرل بعضػيا فػي اسػتئناؼ
الحكؿ بعد رجكع الماؿ إلى صاحبو(ُٕ) ،كبعضيا في الزكاة لماضي السنيف(ِٕ) ،فال يككف مقدما عمييا.

ب .االستدالؿ بحصكؿ النصاب في طرفي الحكؿ ،بمعنى أنو اكتمؿ لو حكؿ ،فكجب عميو الزكاة(ّٕ).
ج.

ال يجب عمى صاحب الماؿ أف يؤدم الزكاة مف غير الماؿ الذم كجبت فيو الزكاة(ْٕ) ،فإذا رجع الماؿ إلى صاحبو

اجمللة األردنّة يف الدراشات اإلشالمّة ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 114

11

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 17 [2021], Iss. 3, Art. 2

احلّلُلة َأثريا يف السكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د.

أدل منو(ٕٓ).

كما أنو يرل أف الحكؿ الثاني ال يبدأ إال مف كقت إمكاف األداء ،كمع كجكد الحيمكلة ،فإمكاف األداء غير متحقؽ ،فال
(ٕٔ)

يبدأ في حقو حكؿ جديد

.

كالقكؿ بأف الحكؿ الثاني ال يبدأ إال بعد إمكاف األداء غير مسمـ؛ ألنو ال دليؿ عميو ،بؿ إذا حاؿ الحكؿ كجب عميو
إخراج الزكاة عند التمكف مف األداء ،كىذا مف باب التخفيؼ عنو ،لكنو ال يضر في ابتداء حكؿ جديد.

الرأي الراجح:

بعػػد ذكػػر أدلػػة كػػؿ مػػف الطػرفيف ،كمناقشػػتيا يتػػرجح لػػدم قػػكؿ القػػائميف بػػأف الحيمكلػػة مػػؤثرة فػػي كجػػكب الزكػػاة ،كأنيػػا تسػػبب

سقكط الزكاة عف زمف الحيمكلة ،كاذا عاد الماؿ إلى صاحبو استأنؼ بو حكال جديدا ،كذلؾ مرده إلى عدة اعتبارات:
ُ)

إننو مع كجكد الحيمكلة ،فإف ما يخكلو الممؾ لصاحبو مف حرية التصرؼ بأنكاع التصرفات متعذر ،ففارؽ غيره مف
الماؿ مف ىذه الجية ،فإذا افترقا في قدرة المالؾ عمى التصرؼ ،لزـ افتراقيما في النتائج ،كمف ثـ في كجكب الزكاة.

قاؿ ابف رشد معمال سقكط الزكاة في الماؿ الضائع كالمدفكف إذا نسيو صاحبو" :كعدـ القدرة عمى التنمية ىي العمة
الصحيحة التي تشيد ليا األصكؿ"(ٕٕ).

ِ)

إنن و مع الحيمكلة يختؿ شرط مف شركط الزكاة ،كىك النماء؛ سكاء اعتبرناه شرطا مستقال ،أك شرطا تابعا لمحكؿ،
كمع اختاللو يسقط كجكب الزكاة؛ كي ال تصبح الزكاة مغرما ،فيتخمؼ مقصد تشريعيا.

ْ)

إ نف مقدار الزكاة مرتب في الشرع عمى كفؽ النماء المفترض؛ فتزداد قيمتو أك تنقص تبعا لذلؾ ،كىذا يؤكد أف النماء
لو اعتبار في الزكاة ،فإذا حاؿ دكف كجكده حائؿ ال يد لممالؾ فيو ،لزـ مف ذلؾ التخفيؼ عف المالؾ بإسقاط الزكاة

ّ)

ٓ)

الزكاة كجبت في مقابمة االنتفاع بالماؿ ،كاذا فقد ىذا كانت منفعة الماؿ ناقصة ،فال تجب الزكاة.

عف ىذه المدة.

إ نف القكؿ بإيجاب الزكاة عف زمف الحيمكلة ،مع عدـ نماء الماؿ يفضي إلى أكؿ رأس الماؿ ،خاصة إذا طاؿ زمف
الحيمكلة ،كفي ىذا مف الحرج ،كاألذل الذم يمحؽ بصاحب الماؿ ما ال يخفى ،كما شرعت الزكاة لمثؿ ذلؾ أبدا.

ٔ)

القكؿ بكجكب الزكاة عف زمف الحيمكلة فيو نظر إلى جانب الفقير ،دكف صاحب الماؿ ،كىذا مخؿ بالتكازف الذم جاءت

ٕ)

يؤيد ىذا القكؿ أيضا ما ركل أبك عبيد مف ثار كأقكاؿ عف بعض الصحابة كالتابعيف في أف الزكاة غير كاجبة عف

بو الشريعة في األحكاـ عمكما.

زمف الحيمكلة ،كمنيا:
اىيـً ،فػػي الػ ِد ٍي ًف الِػ ًػذم يمطيميػو صػ ً
ً ً
ػاحيبوي ىكىي ٍحبً يسػوي قىػػا ىؿ « :ىزىكاتيػوي ىعمىػػى الِ ًػذم ىي ٍأ يكػ يؿ ىم ٍيىنػأىهي»(ٖٕ) ،كمثمػػو
ىٍ ي ى
عػف حمػاد ىعػ ٍػف إ ٍب ىػر ى
ىى ػ ىؿ م ِك ػةى فىىنػػرل ال ػ ِد ٍيف ً
ضػ ىػم نارا" .قىػػا ىؿ ابػػف ىكثًيػ وػر :ى"ي ٍعنًػػي أىِنػػوي ال ىزىكػػاةى ًفيػ ًػو"(ٕٗ) .كعػػف عكرمػػة
ى
ى
عػػف عطػػاء قىػػا ىؿ" :أى ِمػػا ىن ٍحػ يػف أ ٍ ى
قىا ىؿ" :لىٍي ىس ًفي ال ِد ٍي ًف ىزىكاةه"(َٖ) ،كار أعمـ.

املطلب الجانْ :أثر احلّلُلة يف السكاة مع عُدة املال نامّا.

موط ةن االتفة ةاق :اتفؽ الفقياء عمى أنو ال يجب إخراج الزكاة عف زمف الحيمكلة عند عدـ عكدة الماؿ إلى صاحبو(ُٖ)؛ قػ ػ ػاؿ
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اج قىٍب ىؿ ىعكًد ا ٍلم ً
ب ًٍ
اؿ إلىى ىي ًد ًه"(ِٖ).
النككم :ى"كىال ًخ ىال ى
ؼ أىِنوي ال ىي ًج ي
اإل ٍخ ىر ي
ٍ ى
فمك تمفت األمكاؿ قبؿ كصكليا إلى يد المالؾ ،سػقطت الزكػاة بتمفيػا(ّٖ) .كلػك ردت األصػكؿ كالفكائػد ىالكػة ،كتمكػف
المالؾ مف تغريـ الغاصب ،فيك في حكـ عكد الفكائد بأعيانيا(ْٖ).

ومستند هاا القول :ما ركل ابف أبػي شػيبة ،كغيػره عػف عكرمػة كعائشػة كعطػاء كغيػرىـ« :لى ٍػي ىس ًفػي الػ ِدٍي ًف ىزىكػاةه»(ٖٓ).
كألنو ال يمزمو زكاة ماؿ ال يقدر عميو(ٖٔ) ،كلمعجز عف تنميتو(ٕٖ).
موطن الخالف :إذا عػاد المػاؿ مػع نمائػو بعػد الحيمكلػة بينػو كبػيف صػاحبو مػدة ،كلػـ يكػف لمحيمكلػة أثػر فػي إنقػاص النمػاء

أك انقطاعو ،فكاف الماؿ كما لك أنو في يد صاحبو كعمؿ عمى تنميتو ،فيؿ لذلؾ أثر في إسقاط الزكاة؟
اختمؼ الفقياء في حكـ ىذه الحالة إلى قكليف:

القول األول :ال أثر لمحيمكلة عند عكدة الماؿ مع نمائو ،كىك مذىب جميكر الفقياء(ٖٖ) ،كىؤالء اختمفكا في ككف الحيمكلة غير
مؤثرة في جميع أنكاع الماؿ ،أـ في الماشية خاصة؟

ففي قكؿ :تجب الزكاة عف جميع سني الحيمكلة في الماشية ،إذا رجعت بأعيانيا ،كىك صحيح مذىب المالكية(ٖٗ)،

كالشافعية في قكؿ(َٗ).

كاختمػػؼ النقػػؿ فػػي مػػذىب المالكيػػة فػػي كجػػكب الزكػػاة لماضػػي السػػنكات ،أـ لعػػاـ فقػػط؟ قػػاؿ ابػػف عبػػد السػػالـ مػػف
المالكية" :كالصحيح زكاتيا لماضي األعكاـ؛ ألف زكاتيػا مػردكدة معيػا .كالمشػيكر أيضػان أف غمتيػا مػردكدة فصػارت كأنيػا
لـ تخرج مف يد المالؾ"(ُٗ) .كقاؿ أشيب :تجب الزكاة لعاـ كاحد(ِٗ).

كابتناء القكؿ بكجكب الزكاة في الماشية فقػط عنػد المالكيػة عمػى أف الغالػب مػف حاليػا أف تنمػك بنفسػيا ،كمػع كجػكد

النماء ال أثر لمحيمكلة ،فكأنيا لـ تكف مكجكدة .خالفا لسائر األمكاؿ ،فإنيا ال تنمك إال بالعمؿ.

كعند الشافعية في القكؿ الجديد(ّٗ) ،كالحنابمة في المعتمد(ْٗ) :تجػب الزكػاة إذا رجػع المػاؿ إلػى صػاحبو مػع نمائػو،

عف جميع سني الحيمكلة ،دكف تفريؽ بيف ماؿ ك خػر؛ ألف المػانع مػف كجكبيػا فقػد النمػاء بسػبب الحيمكلػة ،كقػد عػاد المػاؿ

مػػع نمائػػو ،فكانػػت الحيمكلػػة كأنيػػا غيػػر مكجػػكدة(ٓٗ) .كحكػػاه أبػػك العبػػاس ابػػف سػريج طريقػػا عنػػد الشػػافعية؛ ألف الزكػػاة إنمػػا
سقطت في أحد القكليف لعدـ النماء ،كىنا قد حصؿ لو النماء ،كرجع إليو(ٔٗ) .كتعقبو الشيرازم بقكلو" :كالصحيح أنو عمى
القكليف؛ ألف الزكاة لـ تسقط لعدـ النماء؛ فإف الذككر مف الماشية ال نماء فييا ،كتجب فييا الزكاة ،كانما سػقطت لنقصػاف

الممؾ بالخركج عف يده كتصرفو ،كبالرجكع لـ يعد ما فات مف اليد كالتصرؼ"(ٕٗ).

كاذا كانت العمة في أثر الحيمكلة ىي النماء ،فال أرل فرقا بيف أف يككف الماؿ ماشية أك غيره ،إذا عاد الماؿ مع نمائو.
القول الثاني :كىك قكؿ عند الشافعية حكاه أبك عمي بف أبي ىريرة(ٖٗ) ،كركاية عند الحنابمة(ٗٗ) :أف الحيمكلة تؤثر في الزكاة

كنقصاف التصرؼ ،كذلؾ مكجكد مع الحيمكلة ،كاف كاف النماء مردكدا.
كتؤدم إلى سقكطيا؛ ألف العمة ضعؼ الممؾ،
ي

كسػػبب الخػػالؼ فػػي المسػػألة عمكمػػا اخػػتالفيـ فػػي عمػػة سػػقكط الزكػػاة ،ىػػؿ ىػػي فػػكت النمػػاء ،أـ ضػػعؼ الممػػؾ ،كنقصػػاف

التصرؼ؟(ََُ).

كيمكف أف يعضد القكؿ الثاني بأنو مع كجكد النماء كعكده إلى صاحبو ،فإنو لف يككف بقدر النماء الذم يمكف أف يكجد
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احلّلُلة َأثريا يف السكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مػػع إشػراؼ المالػػؾ ،كعممػػو كمتابعتػػو ،بػػؿ سػػيككف ناقصػػا فػػي الغالػػب؛ فإنػػو لػػف يقػػكـ أحػػد عمػػى المػػاؿ كصػػاحبو ،كنقصػػاف النمػػاء
مؤثر كعدمػو .فضػال عػف أف عػكد المػاؿ مػع نمائػو مػف النػكادر ،كالنػادر ال حكػـ لػو ،فيبنػى الحكػـ عمػى الغالػب ،كلػذلؾ ال تجػب
زكاتو ،كلك رجع مع نمائو ،كار أعمـ.

املطلب الجالح :شرَط َجُب السكاة عو زمو احلّلُلة عهد الكائلني بٌ مو الفكًاء.
مف خالؿ ما سبؽ أخمص إلى عدد مف الشركط التي يجب تكافرىا لمقكؿ بكجكب الزكاة مع قياـ الحيمكلة ،عند مػف

قاؿ بذلؾ مف الفقياء ،عمما أف ىذه الشركط غير متفؽ عمييا بينيـ ،كألخصيا فيما يأتي(َُُ):

أوالً :بقاء الماؿ زمف الحيمكلة :فمك تمؼ الماؿ ،سقطت الزكاة؛ قياسا عمى سقكطيا بتمؼ الماؿ بعد الحكؿ كقبؿ التمكف
مف أداء الزكاة(َُِ).

ثانيا :ضماف الماؿ حالة التمؼ ،كامكاف تضميف المتمؼ :كذلؾ بأف يمكف تغريـ المتمؼ ،بحيث يككف معركفا ،كينسب

إليو الفعؿ ،كتنتفي في حقو مكانع التضميف؛ ألنو إذا تمكف المالؾ مف تغريـ الغاصب ،فيك في حكـ عكد الفكائد
(َُّ)

بأعيانيا عند المالكية

كالشافعية(َُْ).

أما في حالة عدـ إمكاف تضميف المتمػؼ؛ لجيالتػو ،أك عػدـ كجػكد تقصػير أك تعػد منػو ،كالمقطػة لػك تمفػت فػي سػنة التعريػؼ،

فتسقط الزكاة.

ثالثا :رجكع الماؿ إلى صاحبو(َُٓ) :كىك شرط لكجكب الزكاة ،كاستقرارىا في الذمة ،فإذا لـ يعد لـ يمزمو إخراج الزكاة؛
(َُٕ)
(َُٔ)
ب ًٍ
اج قىٍب ىؿ ىع ٍكًد
ألنو ماؿ غير مقدكر عميو  ،كمعجكز عف تنميتو  .قاؿ النككم :ى"كىال ًخ ىال ى
اإل ٍخ ىر ي
ؼ أىِنوي ال ىي ًج ي
ً ً (َُٖ)
ا ٍلم ً
اؿ إلىى ىيده"
ى

رابعا :أف يككف الماؿ ناميا زمف الحيمكلة ،كأف يعكد الماؿ مع نمائو ،فإذا ردت األصكؿ كحدىا لـ تجب الزكاة ،قاؿ بو
بعض فقياء الشافعية(َُٗ) ،كالحنابمة في ركاية ،كما سبؽ.

خامسا :أال ينقص مجمكع الماؿ الذم حيؿ بينو كبيف مالكو ،كالباقي عنده عف النصاب؛ فإف كاف كؿ الماؿ قد حيؿ بينو
كبيف مالكو ،ككاف نصابا فقط ،ليس فيو زيادة؛ حتى إنو ينقص عف النصاب بإخراج قدر الزكاة الكاجبة فيو عف

السنة األكلى -ال تجب زكاتو عف باقي السنيف(َُُ).

املبحح الجالح:

تطبّكّات فكًّة على احلّلُلة.
مػػع اتفػػاؽ الفقيػػاء عمػػى اشػػتراط الحػػكؿ كالنمػػاء كالممػػؾ التػػاـ لكجػػكب الزكػػاة ،كأثػػر الحيمكلػػة فييػػا ،إال أنيػػـ اختمف ػكا
في كثير مف المسائؿ ،بالنظر إلى تحقؽ ىذه الشركط أك عدـ تحققيا ،كككف الحيمكلة مؤثرة أك غير مؤثرة ،كىػك اخػتالؼ
في تحقيؽ المناط ،كسأكرد في ىذا المبحث جممػة مػف التطبيقػات الفقييػة عمػى ذلػؾ ،بيػدؼ إيضػاح فكػرة الحيمكلػة ،كبيػاف

أثرىا في الزكاة.
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h: ???????? ?????? ?? ?????? "?????? ???????? ????????" Preventing of the Owner from Disposing of Property and its effect on zakat; An applied origin

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند الطُالبة

املطلب األَل :تطبّكات فكًّة على احلّلُلة مو كتب الفكٌ الكدمية ،وفيه عدة فروع:
الفرع األول :الغصب.

اختمؼ الفقياء في أثر الغصب في سقكط الزكاة إذا كقع عمى جميع الماؿ ،أك نقص بو النصاب ،إلى قكليف:

القول األول :كجكب الزكاة مع الغصب ،كىؤالء اختمفكا فيما بينيـ؛ فالمشيكر عند المالكية(ُُُ) أنو يزكيو لعاـ كاحد فقط.
(ُُٓ)

كعنػػد زفػػر(ُُِ) ،كالمالكيػػة فػػي قػػكؿ(ُُّ) ،كالشػػافعية فػػي الجديػػد(ُُْ) ،كالحنابمػػة فػػي المػػذىب

تجػػب الزكػػاة عػػف

جميع سني الغصب؛ ألف بالغصب تنعدـ اليد ،لكف الممؾ باؽ ،كقياسا عمى ابف السبيؿ(ُُٔ) ،كألنو ماؿ يجػكز التصػرؼ فيػو

بػػاإلبراء منػػو ،كالحكالػػة بػػو كعميػػو ،كالػػديف عمػػى ممػػيء(ُُٕ) ،كألف الممػػؾ فيػػو مسػػتقر ،كيممػػؾ المطالبػػة بػػو(ُُٖ) ،كالمنػػع مػػف التصػػرؼ
(ُُٗ)

ال أثر لو ،بدليؿ الماؿ المرىكف

لكف ال يمزمو اإلخراج حتى يقبضو ،فيؤدم لما مضى؛ ألف الزكػاة مكاسػاة ،كلػيس فػي المكاسػاة إخػراج زكػاة مػاؿ لػـ

يقبضو(َُِ).

القول الثاني :تسقط الزكاة عف الماؿ المغصكب ،كاذا رجع إلى صاحبو استأنؼ بو حكال جديدا ،كىك قكؿ الحنفية(ُُِ)،

كالمالكية(ُِِ) ،كالشافعية في القديـ(ُِّ) ،كالحنابمة في ركاية(ُِْ) ،كالظاىرية(ُِٓ)؛ لتعذر الكصكؿ إلى الماؿ فيما مضى،

كعدـ تقصير صاحب الماؿ(ُِٔ) ،فكاف خارجا عف يده كتصرفو(ُِٕ) ،أشبو ديف الكتابة ،كألنو ممؾ غير ناـ(ُِٖ) ،كالزكاة

كجبت في مقابمة االنتفاع بالنماء حقيقة أك مظنة ،بدليؿ أنيا ال تجب إال في ماؿ ناـ ،فال تجب في العقار كنحكه ،كحقيقة

النماء كمظنتو منتفية ىينا ،لعدـ القدرة عمى التصرؼ(ُِٗ) ،كقد ركم عف عثماف كابف عمر –رضي ار عنيما -أنيما قاال:
ال زكاة في ماؿ الضمار(َُّ) ،كىك الماؿ الذم ال يعرؼ مالكو مكضعو(ُُّ).

كعند الحنابمة ركاية ثالثة ،رجحيػا شػيخ اإلسػالـ ابػف تيميػة أف مػا ال يؤمػؿ رجكعػو ،كالمسػركؽ ،كالمغصػكب ،كالمجحػكد،

ال زكاة فيو ،كما يؤمؿ رجكعو ،كالديف عمى المفمس ،أك الغائب المنقطع خبره ،فيو الزكاة(ُِّ).

كبناء عميو؛ لك كانت لو أربعكف شاة ،فضػمت منيػا كاحػدة ثػـ كجػدىا؛ إف قمنػا :ال زكػاة فػي الضػالة حتػى يجػدىا ،اسػتأنؼ

الحكؿ؛ سكاء كجدىا بعد ما تـ الحكؿ ،أك قبمو.

كاف قمنا :فييا زكاة ،فإف كجدىا قبؿ الحكؿ بنى عمى الحكؿ ،كاف كجدىا بعد الحكؿ ،أخرج الزكاة عف الكؿ(ُّّ).

الفرع الثاني :المقطة.

المقطة في السنة األكلى باقية عمى ممؾ صاحبيا ،لكنيا غائبة عنو ،فيؿ لذلؾ أثر في سقكط الزكاة؟
الحكـ في المقطة أنو يمزـ الممتقط تعريفيا سنة ،ثـ بعد ذلؾ جاز لمممتقط أف يتممكيا ،كفي كيفية التممؾ خالؼ بيف

الفقياء(ُّْ).

كاف لػػـ يتممكيػػا؛ ففػػي سػػقكط زكاتيػػا عػػف السػػنة األكلػػى خػػالؼ بػػيف الفقيػػاء عمػػى نحػػك الخػػالؼ فػػي المغصػػكب كالضػػاؿ،

كبناء عميو:

القول األول :ال زكاة عمى المالؾ؛ كيستقبؿ بو حكالن عند رجكعو إليو؛ لمعجز عف تنميتو ،كىك قكؿ الحنفية(ُّٓ) ،كابف حبيب

مف المالكية إذا كجدىا بعد أف كاف يئس منيا(ُّٔ) ،كالشافعية في القديـ رجحو الغزالي ،كعممو بضعؼ الممؾ لتسمط الغيػ ػر

اجمللة األردنّة يف الدراشات اإلشالمّة ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 114

15

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 17 [2021], Iss. 3, Art. 2

احلّلُلة َأثريا يف السكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(َُْ)

عميو(ُّٕ) ،كركاية عند الحنابمة(ُّٖ) ،كالظاىرية(ُّٗ)؛ لتعذر الكصكؿ إلى الماؿ ،كعدـ تقصير صاحبو

القول الثاني :تجب الزكاة عف مدة الغياب ،كىك قكؿ زفر(ُُْ) ،كالمالكية في المشيكر(ُِْ) ،كالشافعية في الجديد(ُّْ)،

كالحنابمة في المذىب(ُْْ)؛ لصحة الحكالة بو ،كاإلبراء منو ،كلعمكـ األدلة المكجبة لمزكاة ،كقياسا عمى سائر مالو(ُْٓ).

لك ػػف المش ػػيكر عن ػػد المالكي ػػة :أن ػػو يزكي ػػو لع ػػاـ كاح ػػد ،كف ػػي ق ػػكؿ خ ػػر يزكي ػػو لك ػػؿ ع ػػاـ؛ ألف المم ػػتقط ح ػػافظ لي ػػا لربي ػػا

كالككيؿ(ُْٔ) .كعمة سقكط الزكاة عف سائر األعػكاـ عنػدىـ؛ أف المالػؾ غيػر قػادر عمػى تحريكػو ،كتنميتػو ،فكجػب أف تسػقط عنػو
الزكاة ،قاؿ ابف رشد" :فيذه الركاية تدؿ عمى أف عدـ القدرة عمى تنمية الماؿ ،عمة صحيحة في إسقاط الزكاة عنو"(ُْٕ).
كعند القكؿ بالزكاة ،فال تمزـ زكاتو إال بعد رجكعو إلى صاحبو(ُْٖ).

كىؿ ينسحب ىذا الحكـ عمى جميع السنيف؟
إف لـ يعرفيا سنة فيذا الحكـ في جميع السنيف ،قػاؿ فػي العتبيػة" :كاف كػاف الممػتقط تسػمفيا لنفسػو حتػى تصػير فػي

ضمانو ،فحكميا حكـ الديف يزكيو زكاة كاحدة لما مضى مف السنيف"(ُْٗ).

كاف عرفيػا سػنة اختمػؼ الحكػـ فػي بػاقي السػنيف بنػاء عمػى الخػالؼ فػي كيفيػة تممػؾ الممػتقط المقطػة ،بانقضػاء سػػنة
التعريؼ ،أك باختيار التممؾ:
ُ)

إنو يممؾ بانقضاء سنة التعريؼ ،كىك مذىب الجميكر(َُٓ) ،كعندىا ينقطع الممؾ ،فال يجب عمى المالؾ زكاة المقطة
في السنة الثانية ،كىذا متفؽ عميو بيف الفقياء إذا ممكيا الممتقط ،كال يضر إمكاف ظيكر المالؾ ،كمطالبتو بالعيف

أك القيمة(ُُٓ)ِ ،
لكف قيمتيا تثبت لو دينا في ذمة الممتقط ،فإذا قمنا بكجكب الزكاة في الديكف ،ففي كجكبيا في القيمة
خالؼ مف كجييف :ككنيا دينا ،كككنيا ماال ضاال
ِ)

(ُِٓ)

إنو يممؾ باختيار التممؾ ،كىك المذىب عند الشافعية ،فإف اختار عدـ التممؾ ،فيي باقية عمى ممؾ صاحبيا ،كفي

كجكب الزكاة طريقاف أصحيما عمى قكليف ،كالسنة األكلى ،كالثاني :ال زكاة قطعا؛ لتسمط الممتقط عمى تممكيا(ُّٓ).

كىكذا فقد رأينا أف فقو المسألة مبني عمى أثر الحيمكلة في الزكاة ،في السنة األكلى ،كىي سنة التعريؼ ،التي يبقى فييا

الماؿ عمى ممؾ صاحبو ،فمف قاؿ بعدـ كجكب الزكاة بنى قكلو عمى زكاؿ يد المالؾ ،كىذا يؤدم إلى ضعؼ الممؾ ،لتعذر
الكصكؿ إلى الماؿ ،مع عدـ تقصير صاحبو ،كمف ثـ العجز عف تنميتو .كمف قاؿ بكجكبيا فقد استند إلى بقاء الممؾ ،كأف
زكاؿ اليد ال أثر لو في إسقاط الزكاة.
أما بعد السنة األكلى ،فال زكاة عمى مالكيا إذا تممكيا الممتقط .قاؿ ابف رشد :فإذا دخمت فػي ضػمانو لحبسػو إياىػا

لنفسو ،أك بتحريكيا  -عمى االختالؼ المذككر ،سقطت عف ربيا فييا الزكاة  -قكال كاحدا(ُْٓ).

كالػذم أراه راجحػػا ىػػك القػػكؿ بسػػقكط الزكػاة بسػػبب الحيمكلػػة ،دكف فػػرؽ بػػيف السػنة األكلػػى كغيرىػػا ،طالمػػا أف المالػػؾ
غير قادر عمى الكصكؿ إلى مالو.
الفرع الثالث :زكاة مال األسير والمحبوس.

اتفؽ الفقياء(ُٓٓ)عمكما عمى كجكب الزكاة فػي مػاؿ األسػير ،أك المحبػكس ،كأف الحيمكلػة فػي ىػذه الحالػة ال أثػر ليػا حتػى

لك منع مف التصرؼ(ُٔٓ)؛ لعدـ زكاؿ ممكو(ُٕٓ) ،كلنفكذ تصرفو(ُٖٓ) ،فيك يممؾ بيعو ممف شاء ،فكاف كالمكدع ،كليذا لك
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باع األسير مالو ،أك كىبو صح(ُٗٓ) .كذكر النككم عدـ التفريؽ بيف ككنو أسي ار عند المسمميف ،أك الكفار(َُٔ).
كفي قكؿ لمشافعية :إنو يجرم فيو الخالؼ في المغصكب؛ ألف الحيمكلة مكجكدة بينو كبيف الماؿ ،كفيو القػكالف فػي

المغصكب(ُُٔ).

كالػػذم أراه أف األسػػير فػػي زماننػػا ال يػػتمكف مػػف التصػػرؼ بمالػػو ،أك تنميتػػو بنفسػػو ،كال يمكػػف مػػف التككيػػؿ فػػي التصػػرؼ،

كغالبا ما يطكؿ زماف أسره ،فمف اإلجحاؼ بو أف نقكؿ بكجػكب الزكػاة فػي مالػو؛ ألف الزكػاة فػي ىػذه الحالػة تكػكف غرمػا،
كقد تفضي إلى تآكؿ رأس الماؿ ،كفي ىذا مف الحرج ما ال يخفى ،كىذه الحالة كأمثاليػا غيػر داخمػة – فػي نظػرم – فيمػا
ذىب إليو جميكر الفقياء مف قكؿ بعدـ تأثير الحيمكلة؛ اعتبا ار بأحكاـ األسير في زمانيـ.
أما بالنسبة لممحبكس ،فالقكانيف المعمكؿ بيا اليكـ عمى مستكل العالـ أنو يتمتع بجممػة مػف الحقػكؽ ،منيػا حقػو فػي

تفكيض التصرؼ في مالو إلى غيره (التككيؿ) ،فيككف تصرفو في مالو نافذا ،كاذا كػاف كػذلؾ ،فػالقكؿ المتجػو عػدـ سػقكط
الزكاة ،كلعؿ مثؿ ىذا ىك المقصكد بكالـ الفقياء إذ يكجبكف الزكاة في مالو.

املطلب الجانْ :تطبّكات فكًّة معاصرة على احلّلُلة.

القكؿ بأف الحيمكلة ليا أثر فػي إسػقاط الزكػاة ،قػكؿ لػو كجاىتػو ،فينسػحب عمػى كػؿ حالػة شػبيية بالحػاالت المػذككرة

في التطبيقات التي تـ إيرادىا سابقا ،كأذكر عمى سبيؿ المثاؿ مف الحاالت الشبيية في زماننا:
-

حاالت التقاضي لممطالبة بالحؽ مع قياـ البينات؛ ذلؾ أف الحكـ أصبح يحتاج في كثير مف القضايا إلى سنكات،

كالتنفيذ كذلؾ ،أك أنو يككف مقسطا عمى أقساط يسيرة ،كىذا يمنع صاحب الحؽ مف تنمية مالو ،فمف اإلجحاؼ بو
أف نقكؿ بكجكب الزكاة عف كامؿ المبمغ كجميع السنكات بالنسبة لصاحب الحؽ بعد الحكـ لو ،مع عدـ تمكف صاحب
الماؿ مف مالو.

-

الجمعيات االستثمارية كالتعاكنية في حاالت التعثر التي تصيبيا مف مثؿ صعكبة تحصيؿ األمكاؿ ،كتحكـ الييئات اإلدارية
في المماطمة في دفع الحقكؽ ألصحابيا ،أك عدـ إمكانية تحصيؿ المستحقات المالية مف شيكات ككمبياالت ،...فيؤجؿ
أصحاب الحقكؽ لسنكات ،كأحيانا قد يضطركف لمجكء إلى القضاء كذلؾ يأخذ كقتا طكيال.

-

الديكف طكيمة األجؿ ،أك التي يتعذر عمى أصحابيا استردادىا العتبارات متعددة ،فإني أرل سقكط الزكاة عنيا،
حتى لك ك انت مكثقة؛ نظ ار إلى عدـ النماء ،كأف القكؿ بكجكب الزكاة فييا يجحؼ بصاحب الماؿ ،كيؤدم إلى
تآكؿ مالو ،فضال عف أنو يؤدم كظيفة في التعاكف االجتماعي ،كسد حاجة الفقير ،كىذه تشبو جانبا مف الكظيفة

التي تنيض بيا الزكاة في ىذا المجاؿ.
-

مكافأة نياية الخدمة ،كمدخرات العامميف بجميع أشكاليا مف ادخارات كاسكانات كتأمينات ،كغيرىا ،إذا كاف قانكف

-

األمكاؿ التي تفكت أصحابيا بسبب النصب ،كصعكبة تحصيؿ الحؽ ،أك تعذره؛ لعدـ تكافر البينات ،أك اليركب باألمكاؿ

-

األمكاؿ كالممتمكات التي يتـ الحجز عمييا بدعكل قضائية أك مف قبؿ المدعيف العاميف لحيف البت في بعض القضايا،

المؤسسة ال يسمح لو بالسحب إال مع نياية الخدمة(ُِٔ).

إلى دكؿ أخرل.
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احلّلُلة َأثريا يف السكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كىك ما يعرؼ بػ (الحجز االحتياطي).
-

الماؿ المكركث إذا لـ يصؿ إلى مستحقيو إال بعد فترة مف الزمف؛ كما في حالة المفقكد إذا عمـ مكتو بعد زمف ،أك في

-

في حالة االختالؼ بيف الشركاء في تقسيـ أمكاؿ الشركة ،قد يقفيا الحاكـ أك يحبسيا عف التصرؼ ،لحيف القياـ بالتقسيـ،

-

الماؿ المقبكض مف الجاني كمقدمة لمصمح في حاالت التعدم أك الخطأ ،ثـ يعقب ذلؾ تدخالت كشفاعات قد تؤكؿ

حالة عدـ العمـ بالتركة ،أك أف يككف لمميت ديف ،فيرده الدائف إلى الكرثة بعد زمف.

كقد يأخذ ذلؾ كقتا.

إلى العفك العاـ ،ثـ يرد بعدىا الماؿ المدفكع.

فػػي قضػػايا التعػػكيض عػػف الضػػرر التػػي ترفػػع عمػػى األف ػراد كالشػػركات ،كالػػك ازرات كالبمػػديات ،إذا حكػػـ لممػػدعي باسػػتحقاؽ
التعكيض ،كطاؿ زمف الحصكؿ عمى الحؽ.

كؿ ذلؾ ال تجب فيو الزكاة ،كار أعمـ.
-

اإلجراءات كالتدابير التي اتخذتيا الحككمات عمى مستكل العالـ لمحد مف انتشار فيركس ككركنا ،كما نجـ عنيا مف

إغالؽ كثير مف المحالت التجارية ،كتعذر كصكؿ أصحابيا لمعمؿ فييا ،مع استمرار ذلؾ عدة أشير ،داخؿ ضمف

التطبيقات المعاصرة لمحيمكلة ،لكنو ال يقطع الحكؿ في نظرم؛ ألف زكاة التجارة تحسب في نياية العاـ ،كال يخمك حاليا
مف النشاط ،كالرككد ،كالعبرة بجميع الحكؿ ،ال بجزء منو ،لكف لك عرض لمناس ظرؼ شبيو بو مف األمراض المعدية

كالفتاكة ،كنجـ عنو استمرار ىذه الظركؼ حتى غمبت عمى الحكؿ ،فالحكـ بانقطاع حكؿ التجارة ،كار أعمـ.
اخلامتة.
الحمد ر عمى إحسانو ،كالشكر لو عمى فضمو كتكفيقو كامتنانو ،كبعد ،فأثبت أىـ ما تكصمت إليو:

أوالً :الشركط الكاجب تكافرىا لكجكب الزكاة ،كمنيا الحكؿ ،كالنماء ،كالممؾ التاـ كراءىا مقاصد عظيمة ،مرتبطة بمقاصد
تشريع الزكاة ،كتخمؼ ىذه الشركط أك أم منيا يخؿ بتمؾ المقاصد.

ثانياً :ككف الماؿ الذم تجب فيو الزكاة مرصدا لمنماء غير كاؼ لتحقؽ النماء الذم ىك شرط لكجكب الزكاة .كعدـ القدرة
عمى التصرؼ بالماؿ ،كاالنتفاع بو مخؿ بشرط النماء ،فال تجب الزكاة عند كجكد أم مف ىذه المكانع.

ثالثاً :الحيمكلة بيف الماؿ كصاحبو ،تؤدم إلى كىاء الممؾ ،كضعؼ القدرة عمى التصرؼ ،كىذا يؤدم إلى اإلخالؿ بشرط
النماء ،فال تجب الزكاة في جميع صكر الحيمكلة عمى الرأم الراجح ،حتى لك عاد الماؿ إلى صاحبو ،مع نمائو؛

اعتبا ار بغالب حاالت الحيمكلة.

رابعاً :الحيمكلة بيف الماؿ كصاحبو ،ليا تطبيقات متعددة في كتب الفقو القديمة ،كما أف ليا صك ار كتطبيقات معاصرة،

ككميا تشترؾ مف حيث أثرىا في إسقاط الزكاة بانقطاع الحكؿ ،كىذا مف شأنو أف يسيـ في تحقيؽ المقاصد التشريعية
لمزكاة؛ بحيث ال يككف فييا إجحاؼ بالماؿ ،كال حيؼ عمى المالؾ.

التوصيات:
-

لما لمحيمكلة مف تطبيقات في العبادات كالمعامالت كاألحكاؿ الشخصية كالجنايات كغيرىا مف أبكاب الفقو فإني أكصي
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بدراسة تتناكؿ الحيمكلة كأثرىا في الفقو اإلسالمي ،كمف األنسب أف تككف عمى شكؿ نظرية بعنكاف "نظرية الحيمكلة في
الفقو اإلسالمي؛ تأصيال كتطبيقا" ،كأف ينبرم ليذا العمؿ طالب نجيب في مرحمة الدكتك اره.
كار مف كراء القصد ،كالحمد ر رب العالميف.
اهلُامش.
(ُ) ابف منظكر ،لسان العرب .ُٖٕ/ُُ ،كالزبيدم ،تاج العروس .ّّٕ -ِّٕ/ِٖ ،كاألزىرم ،تهايب المغة( ُٓٓ/ٓ ،ح ك ؿ).
(ِ) عمر ،أحمد مختار ،معجم المغة العربية المعاصرة( ٖٓٓ/ُ ،ح ك ؿ).
(ّ) بطاؿ ،النظم المستعاب.ِِ/ِ ،
(ْ) قمعجي كقنيبي ،محمد ركاس  -حامد صادؽ ،معجم لغة الفقهاء ،دار النفائس( ،طِ)َُْٖ ،ىػُٖٖٗ/ـ.ُٖٗ/ُ ،
(ٓ) ينظر :ابف نجيـ ،زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ،المعركؼ المصرم (ت َٕٗىػ) ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،كفي خره:

تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي القادرم (ت بعد ُُّٖ ىػ) ،كبالحاشية :منحة الخالؽ البف
عابديف ،دار الكتاب اإلسالمي( ،طِ)( ،د.ت) .َُّ/ٕ ،المازرم ،أبك عبد ار محمد بف عمي بف عمر التِ ًميمي المالكي (ت

السالمي ،دار الغرب ً
اإلسالمي(( ،طُ))ََِٖ ،ـ.ٔٗ/ّ ،
ّٔٓىػ) ،شرح التمقين ،تحقيؽ :سماحة الشيخ مح ِمد المختار ٌ

كالدسكقي ،حاشية الدسوقي .َِٗ/ِ ،كالشيرازم ،أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ (ت ْٕٔىػ) ،المهاب في فقه اإلمام

الشافعي ،دار الكتب العممية .ِّٔ/ُ ،كالبيكتي ،منصكر بف يكنس بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس الحنبمي (ت

َُُٓىػ) ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،دار الكتب العممية.ِِٖ/ْ ،

(ٔ) ابف فارس ،مقاييس المغة .ُّٕ/3كابف سيده ،المحكم والمحيط األعظم( ُُ/ٖ ،ض ـ ر).
(ٕ) ابف فارس ،المرجع السابق( ُّٕ/ّ ،ض ـ ر).
(ٖ) المرجع السابؽ .الفراهيدي ،كتاب العيف .ِْ/ٕ ،كالجكىرم ،الصحاح( ِِٕ/ِ ،ض ـ ر).
(ٗ) السرخسي ،محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي (ت ّْٖىػ) ،المبسوط ،دار المعرفة – بيركت( ،د.ط)،
ُُْْىػُّٗٗ-ـ .ُُٕ/ِ ،كالكاساني ،عالء الديف ،أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي (ت ٕٖٓىػ) ،بدائع الصنائع

في ترتيب الشرائع ،دار الكتب العممية( ،طِ)َُْٔ ،ىػُٖٗٔ/ـ .ٗ/ِ ،كالزيمعي ،عثماف بف عمي بف محجف البارعي ،فخر الديف

الزيمعي الحنفي (ت ّْٕ ىػ) ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الش ْم ِب ِّي ،المطبعة الكبرل األميرية  -بكالؽ ،القاىرة،
(طُ)ُُّّ ،ق .ِٓٔ/ُ .كبمثمو كصفو الشافعية .ينظر :الجكيني ،عبد الممؾ بف عبد ار بف يكسؼ بف محمد الجكيني،
أبك المعالي ،ركف الديف ،الممقب بإماـ الحرميف (ت ْٖٕىػ) ،نهاية المطمب في دراية الماهب ،حققو كصنع فيارسو:

الديب ،دار المنياج( ،طُ)ُِْٖ ،ىػََِٕ-ـ.َُْ/ّ ،
عبد العظيـ محمكد ٌ

(َُ) القرافي ،أبك العباس شياب الػديف أحمػد بػف إدريػس بػف عبػد الػرحمف المػالكي الشػيير بػالقرافي (ت ْٖٔىػػ) ،الػذخيرة ،تحقيػؽ:

محمػػد حجػػي ،كسػػعيد أع ػراب ،كمحمػػد بػػك خب ػزة ،دار الغػػرب اإلسػػالمي -بيػػركت( ،طُ)ُْٗٗ ،ـ .ّٖ/ّ ،كينظػػر نحػػكه:

البابرتي ،محمد بف محمد بف محمكد ،أكمؿ الديف أبك عبد ار ابف الشيخ شمس الديف ابػف الشػيخ جمػاؿ الػديف الركمػي (ت ٖٕٔىػػ)،
العنايةةةةة شةةةةرح الهدايةةةةة ،دار الفكػ ػػر( ،د.ط)( ،د.ت) .ُْٔ/ِ ،كابػ ػػف مػ ػػازه ،أبػ ػػك المعػ ػػالي برىػ ػػاف الػ ػػديف محمػ ػػكد بػ ػػف أحمػ ػػد ابػ ػػف

عبػػد العزيػػز بػػف عمػػر بػػف مػػازه البخػػارم الحنفػػي (ت ُٔٔى ػػ) ،المحةةيط البرهةةاني فةةي الفقةةه النعمةةاني فقةةه اإلمةةام أبةةي حنيفةةة ،
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احلّلُلة َأثريا يف السكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحقي ػػؽ :عب ػػد الكػ ػريـ س ػػامي الجن ػػدم ،دار الكت ػػب العممي ػػة ،بي ػػركت – لبن ػػاف( ،طُ)ُِْْ ،ى ػ ػََِْ/ـ .َّٗ/ِ ،كمال ػػؾ،
مالػؾ بػػف أنػس بػػف مالػؾ بػػف عػامر األصػػبحي المػدني (ت ُٕٗىػػ) ،الموطة  ،تحقيػؽ :محمػػد مصػطفى األعظمػػي ،مؤسسػة ازيػػد ابػػف
سػػمطاف ؿ نييػػاف لألعمػػاؿ الخيريػػة كاإلنسػػانية ،أبػػك ظبػػي – اإلمػػارات( ،طُ)ُِْٓ ،ىػ ػ ََِْ/ـ .ّٓٓ/ِ ،كالزركشػػي ،شػػمس

الديف محمد بف عبد ار الزركشي المصرم الحنبمي (ت ِٕٕىػ) ،شرح الزركشي ،دار العبيكػاف( ،طُ)ُُّْ ،ى ػُّٗٗ/ـ،

ِ.ُِٓ ،َِٓ/

(ُُ) البابرتي ،العناية ِ .ُْٔ/كينظر :اإلماـ مالؾ ،الموط .ّٓٓ/ِ ،
(ُِ) ابف رشد ،البيان والتحصيل.ِّٕ/ِ ،
(ُّ) الغزالي ،أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي (ت َٓٓىػ) ،الوسيط في الماهب ،تحقيؽ :أحمد محمكد إبراىيـ ،محمد
محمد تامر ،دار السالـ – القاىرة( ،طُ)ُُْٕ ،ق.ُْْ-ّْٕ/ِ ،

(ُْ) ىذه التقسيمات مما انفرد بو البحث ،حيث لـ أجد مف قسـ ىذا التقسيـ مف الفقياء القدامى أك المعاصريف.
(ُٓ) الشيباني ،األصل .ُّ/ِ ،ابف جزم ،القوانين الفقهية ،صْٕ .الجكيني ،نهاية المطمب .ُْْ/ّ ،البغكم ،أبك محمد
الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء الشافعي (ت ُٔٓىػ) ،التهايب في فقه اإلمام الشافعي ،تحقيؽ :عادؿ أحمد

عبد المكجكد ،عمي محمد معكض ،دار الكتب العممية( ،طُ)ُُْٖ ،ىػُٕٗٗ/ـ .ٕٔ/ّ ،كالنككم ،أبك زكريا محيي الديف
يحيى بف شرؼ النككم (ت ٕٔٔىػ) ،المجموع شرح المهاب(( ،مع تكممة السبكي كالمطيعي)) ،دار الفكر .ُّٔ/ٓ ،كالبيكتي،
كشاف القناع .ُٕٖ/ِ ،كابف حزـ ،أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرم (ت ْٔٓىػ)،
المحمى باآلثار ،دار الفكر – بيركت( ،د.ط)( ،د.ت).َِٔ/ْ ،
(ُٔ) العيني ،البناية .ِٗٓ/ّ ،كالقرافي ،الاخيرة .ُّٗ/ّ ،كالجكيني ،نهاية المطمب .َُِ/ّ ،األنصارم ،زكريا بف محمد ابف
زكريا ،زيف الديف أبك يحيى السنيكي (ت ِٔٗىػ) ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،دار الكتاب اإلسالمي( ،د.ط)،

(د.ت) .ّٓٓ/ُ ،كابف قدامة ،أبك محمد مكفؽ الديف عبد ار بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي
الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (ت َِٔىػ) ،المغني ،مكتبة القاىرة( ،د.ط).َٖٓ/ِ ،
(ُٕ) الكاساني ،البدائع .ٗ/ِ ،الماكردم ،أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ،الشيير بالماكردم

(ت َْٓىػ) ،الحاوي الكبير في فقه ماهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ،تحقيؽ :الشيخ عمي محمد معكض -
الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف( ،طُ)ُُْٗ ،ىػُٗٗٗ/ـ .َُّ/ّ ،كاألنصارم ،أسنى

المطالب .ّٓٓ/ُ ،كالعمراني ،أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني الشافعي (ت ٖٓٓىػ) ،البيان في

ماهب اإلمام الشافعي ،تحقيؽ :قاسـ محمد النكرم ،دار المنياج ،جدة( ،طُ)ُُِْ ،ىػَََِ/ـ .َُْ-ُّٗ/ّ ،كابف
قدامة ،المغني .ّٕ/ّ ،كالبيكتي ،كشاف القناع.ُّٕ/ِ ،

(ُٖ) الكاساني ،البدائع .ٗ/ِ ،كالماكردم ،الحاوي .َُّ/ّ ،كالشيرازم ،المهاب .ِّٔ/ُ ،كالبجيرمي ،سميماف بف محمد ابف
عمر المصرم الشافعي (ت ُُِِىػ) ،تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب (حاشية البجيرمي عمى الخطيب) (اإلقناع في حؿ
ألفاظ أبي شجاع لمخطيب الشربيني) ،دار الفكر( ،د.ط)ُُْٓ ،ىػُٗٗٓ/ـ .ُّٓ/ِ ،كابف قدامة ،المغني.ّٕ/ّ ،

ابف قدامة ،أبك محمد مكفؽ الديف عبد ار بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي المقدسي

(ت َِٔىػ) ،الكافي في فقه اإلمام أحمد ،دار الكتب العممية( ،طُ)ُُْْ ،ىػُْٗٗ/ـ .ُّٖ/ُ ،كالبيكتي ،كشاف
القناع.ُّٕ/ِ ،
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h: ???????? ?????? ?? ?????? "?????? ???????? ????????" Preventing of the Owner from Disposing of Property and its effect on zakat; An applied origin

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند الطُالبة
(ُٗ) ابف أبي شيبة ،المصنف ،كتاب الزكاة ،باب مف قاؿ :ليس في الديف زكاة حتى يقبض ،ِّْ/ْ ،رقـ (َُّٗٓ) .قاؿ عنو
األعظمي :ضعيؼ.

(َِ) كمثمو عف عطاء .المرجع السابؽ ،ِِْ/ْ ،رقـ (َُّْٓ) .قاؿ األعظمي" :إسناده كاه"؛ ينظر ،ِِْ :ىامشٓ.
(ُِ) النككم ،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (ت ٕٔٔىػ) ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،تحقيؽ :زىير
الشاكيش ،المكتب اإلسالمي ،بيركت -دمشؽ -عماف( ،طّ)ُُِْ ،ىػُُٗٗ/ـ .ُِٗ/ِ ،النككم ،المجموع.ُّْ/ٓ ،
(ِِ) القدكرم ،أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر بف حمداف أبك الحسيف القدكرم (ت ِْٖ ىػ) ،التجريد ،التجريد تحقيؽ :مركز
الدراسات الفقيية كاالقتصادية أ .د محمد أحمد سراج ...أ .د عمي جمعة محمد ،دار السالـ – القاىرة( ،طِ)ُِْٕ ،ىػ/

ََِٔـ .ُُُٗ/ّ ،كالكاساني ،البدائع .ٗ/ِ ،كابف مازه ،المحيط البرهاني.َّٗ/ِ ،
(ِّ) الجندم ،خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى ،ضياء الديف المالكي المصرم (ت ٕٕٔىػ) ،التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن
الحاجب ،تحقيؽ :د .أحمد بف عبد الكريـ نجيب ،مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث( ،طُ)ُِْٗ ،ىػََِٖ/ـ،

ِ.ِِٓ/

(ِْ) الشيرازم ،المهاب .ِّٔ/ُ ،كالجكيني ،نهاية المطمب .ُُْ/ّ ،كالماكردم ،الحاوي .َُّ/ّ ،كالنككم ،روضة الطالبين،
ِ .ُِٗ/كالعمراني ،البيان ،ُّْ-ُّٗ/ّ ،كما بعدىا ابف الرفعة ،أحمد بف محمد بف عمي األنصارم ،أبك العباس (ت

َُٕىػ) ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،تحقيؽ :مجدم محمد سركر باسمكـ ،دار الكتب العممية( ،طُ).ُِٖ-ُِٓ/ٓ ،
(ِٓ) ابف قدامة ،المغني .ّٕ/ّ ،ابف قدامة ،الكافي.ُّٖ/ُ ،
(ِٔ) ابف حزـ ،المحمىَِٖ/ْ ،
(ِٕ) ابف حزـ ،المرجع السابق.َُِ/ْ ،
(ِٖ) المرجع السابق.َِٖ/ْ ،

ؾ
كمالً ه
(ِٗ) الزيمعي ،نصب الراية .ّّْ/ِ ،كقاؿ عنو :غريب .كركل نحكه :ابف أبي شيبة ،المصنف ،َِْ/ِ ،رقـ (َُُْٔ) .ى
ًفي الموط  ،ّٓٓ/ِ ،رقـ (ْٕٖ) .كأبك عبيد ،القاسـ بف سالٌـ بف عبد ار اليركم البغدادم (ت ِِْىػ) ،كتاب األموال،
تحقيؽ :خميؿ محمد ىراس ،دار الفكر ،بيركت ،صُِٓ ،رقـ (ُُٖٓ) .قاؿ ابف حجر :لـ أى ًجدهي ىعف ىعمٌي .ابف حجر،
الدراية ،ِْٗ/ُ ،كما بعدىا.

(َّ) أبك عبيد ،األموال ،كتاب الصدقة ،باب الصدقة في التجارات كالديكف ،صُِٓ ،رقـ (ُُٖٓ) .المحمى.َُِ/ْ ،

ً ً
ِختًىيانً ِّي .مالؾ ،المكطأ ،باب الزكاة في الديف ،تحقيؽ عبد الباقي ،ِّٓ/ُ ،رقـ (ُٖ) .ابف زنجكيو،
يمةى الس ٍ
(ُّ) ىع ٍف أىي ى
ُّكب ٍب ًف ىأبي تىم ى
أبك أحمد حميد بف مخمد بف قتيبة بف عبد ار الخرساني المعركؼ بابف زنجكيو (ت ُِٓىػ) ،األموال ،األمكاؿ ،كتاب
الصدقة ،باب الصدقة في التجارات كالديكف ،تحقيؽ :شاكر ذيب فياض األستاذ المساعد  -بجامعة الممؾ سعكد ،مركز

الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسالمية ،السعكدية( ،طُ)َُْٔ ،ىػُٖٗٔ/ـ ،ٗٓٔ/ّ ،رقـ (ُِٖٕ) ،كركاه عف ميمكف
ابف ميراف ،ٗٓٔ ،ّ/ّ ،رقـ (ُِٕٕ) .كالبييقي في السنن الكبرى ،باب زكاة الديف إذا كاف عمى معسر أك جاحد ،ِّٓ/ْ ،رقـ
(ِٕٔٔ) .فيو انقطاع بيف أيكب كعمر .ينظر :الزيمعي ،نصب الراية.ّّْ/ِ ،
يد ،أ ِ
ب ًفي ال ِد ٍي ًف
اف ىيقيك يؿ« :إً ِف الص ى
(ِّ) لـ أجده بيذا المفظ ،كفي كتاب األمكاؿ ألبي عبيد :ىع ًف السِائً ًب ٍب ًف ىي ًز ى
ِدقىةى تى ًج ي
اف ،ىك ى
ىف يعثٍ ىم ى
ِ
يء تى ىدعو حياء أىك مص ىانعةن ،فىًف ً
احبً ًو ،كالًِذم ىك عمىى ممً و
ت تىقىاض ٍيتىو ًمف ص ً
ِدقىةي» .أبك عبيد ،األمكاؿ،
يو الص ى
ال ًذم لى ٍك ًش ٍئ ى
ي ي ىى ن ٍ ي ى ى
ى ي ٍ ى
يى ى ى
ى
ىم ىد ٍي وف تىٍر يجكهي فىًإِنوي تي ىؤِدل ىزىكاتيوي» صِٕٓ رقـُُِٔ.
كع ٍف ىجابً ًر ٍب ًف ىزٍي ود ،قىا ىؿ« :أ ُّ
صِٕٓ ،رقـ (ُُِّ) .ى
اجمللة األردنّة يف الدراشات اإلشالمّة ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 144

21

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 17 [2021], Iss. 3, Art. 2
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(ّّ) القدكرم ،التجريد.ُُِٗ/ّ ،
(ّْ) ينظر :ابف حزـ ،المحمى.َِٗ/ْ ،
(ّٓ) الماكردم ،الحاوي.َُّ/ّ ،
(ّٔ) السرخسي ،المبسوط.ُُٕ/ِ ،
(ّٕ) الماكردم ،الحاوي.َُّ/ّ ،
(ّٖ) المرجع السابؽ .العمراني ،البيان ،ُّْ-ُّٗ/ّ ،كما بعدىا .كابف الرفعة ،كفاية النبيه .ُِٖ-ُِٓ/ٓ ،والكافي.ُّٖ/ُ ،
(ّٗ) الماكردم ،المرجع السابق.
(َْ) الجكيني ،نهاية المطمب.ُْْ/ّ ،
(ُْ) المرغيناني ،عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني ،أبك الحسف برىاف الديف (ت ّٗٓىػ) ،الهداية في شرح بداية المبتدي،
تحقيؽ :طالؿ يكسؼ ،دار احياء التراث العربي  -بيركت – لبناف .ٗٔ/ُ ،كالقدكرم ،التجريد .ُُِٗ/ّ ،كالغزنكم ،عمر ابف

إسحؽ بف أحمد اليندم الغزنكم ،سراج الديف ،أبك حفص الحنفي (ت ّٕٕىػ) ،الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي
حنيفة ،مؤسسة الكتب الثقافية( ،طُ)ُٖٗٔ-َُْٔ ،ىػ ،صٗٓ .كالزيمعي ،تبيين الحقائق.ِٓٔ/ُ ،
(ِْ) الكاساني ،البدائع.ٗ/ِ ،
(ّْ) الزيمعي ،تبيين الحقائق .ِٓٔ/ُ ،كينظر :السرخسي ،المبسوط.ُُٕ/ِ ،
(ْْ) ابف حزـ ،المحمى .َِٖ/ْ ،كينظر :أبك عبيد ،األموال َّٓ ،رقـ (ُِّّ).
(ْٓ) الجكيني ،نهاية المطمب .ُِْ/ّ ،كاألنصارم ،أسنى المطالب.ّٓٓ/ُ ،
(ْٔ) الجندم ،التوضيح.ِِٓ/ِ ،
(ْٕ) السرخسي ،المبسوط .ُُٕ/ِ ،كالكاساني ،البدائع .ٗ/ِ ،كالزيمعي ،تبيين الحقائق.ِٓٔ/ُ ،
(ْٖ) ابف يكنس ،أبك بكر محمد بف عبد ار بف يكنس التميمي الصقمي (ت ُْٓ ىػ) الجامع لمسائل المدونة ،تحقيؽ :مجمكعة

باحثيف في رسائؿ دكتكراه ،معيد البحكث العممية كاحياء التراث اإلسالمي  -جامعة أـ القرل ،تكزيع :دار الفكر لمطباعة

كالنشر كالتكزيع (طُ)ُّْْ ،ىػَُِّ/ـ .ِٖ/ِ ،كابف بزيزة ،أبك محمد ،كأبك فارس ،عبد العزيز بف إبراىيـ بف أحمد القرشي

التميمي التكنسي (ت ّٕٔ ىػ) ،روضة المستبين في شرح كتاب التمقين ،تحقيؽ :عبد المطيؼ زكاغ ،دار ابف حزـ( ،طُ)،
ُُّْىػََُِ/ـ .َْْ/ُ ،كالجندم ،التوضيح.ِْٕ/ِ ،
(ْٗ) الماكردم ،الحاوي .ُِٗ/ّ ،كالبغكم ،التهايب .ِّ/ّ ،كالنككم ،روضة الطالبين .ُِٗ/ِ ،كابف الرفعة ،كفاية النبيه،
ٓ .ُِٖ-ُِٓ/كاألنصارم ،أسنى المطالب.ّٓٓ/ُ ،
(َٓ) ابف قدامة ،المغني .ّٕ/ّ ،كابف قدامة ،الكافي .َّٖ/ُ ،كالبيكتي ،كشاف القناع.ُْٕ/ِ ،
(ُٓ) القاضي عبد الكىاب ،أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر البغدادم المالكي (ِِْىػ) ،اإلشراف عمى نكت مسائل الخالف،
تحقيؽ :الحبيب بف طاىر ،دار ابف حزـ( ،طُ)َُِْ ،ىػُٗٗٗ/ـ .ّْٖ/ُ ،كالجندم ،التوضيح.ِْٕ/ِ ،
(ِٓ) الجكيني ،نهاية المطمب.ُِْ/ّ ،
(ّٓ) جزء مف كتاب الصدقة .أخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني ،في المصنؼ عف عمي  ،باب الصدقات ،ٓ/ْ،رقـ (ْٕٗٔ) .كأبك
داكد ،في السنف عف الزىرم ،كتاب الزكاة ،باب في زكاة السائمة ،ٖٗ/ِ،رقـ (ُٖٔٓ) .كالترمذم في سننو عف الزىرم،

كتاب الزكاة ،باب ما جاء في زكاة اإلبؿ كالغنـ ،ُُ/ِ ،رقـ (ُِٔ) .كالبييقي ،السنن الكبرى ،كتاب الزكاة ،باب كيؼ
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فرض الصدقة ،ُْٕ/ْ،رقـ (ِِٕٓ) .قاؿ الترمذم :حديث حسف .كصححو األلباني .ينظر :صحيح الجامع الصغير

كزيادتو ،ْٕٖ/ِ ،رقـ (ُِْٔ).

(ْٓ) ركاه عف عائشة رضي ار عنيا مرفكعا .ابف ماجو ،السنف ،كتاب الزكاة ،باب مف استفاد ماال ُ ،ُٕٓ/رقـ (ُِٕٗ).
كالبزار ،المسند ،مسند أـ المؤمنيف عائشة -رضي ار عنيا ،ِٓٗ/ُٖ ،-رقـ (َّْ) .كالدارقطني مكقكفا عمى ابف عمر -رضي

ار عنيما ،-السنف ،كتاب الزكاة ،باب كجكب الزكاة بالحكؿِ ُْٕ ،َْٕ/رقـ (ُُْٖٖٓٗٗ) .ضعيؼ ،لكف االعتماد في ذلؾ

عمى اآلثار الصحيحة في الباب عف أبي بكر كعثماف كعبد ار بف عمر كغيرىـ -رضي ار تعالى عنيـ أجمعيف .-ابف
الممقف ،خالصة البدر المنير .ُِٗ/ُ ،كحكـ عميو األلباني بالصحة .ينظر :األلباني ،إرواء الغميل ،ِْٓ/ّ ،رقـ (ٕٖٕ).

(ٓٓ) القدكرم ،التجريد ،ُُِٗ/ّ ،كما بعدىا.

(ٔٓ) المرغيناني ،الهداية .ٗٔ/ُ ،كالقدكرم ،التجريد.ُُّٗ/ّ ،
(ٕٓ) ابف قدامة ،المغنيّٕ/ّ ،
(ٖٓ) الكاساني ،البدائع.ٗ/ِ ،

(ٗٓ) الزيمعي ،تبيين الحقائق .ِٓٔ/ُ ،كينظر :السرخسي ،المبسوط.ُُٕ/ِ ،
(َٔ) القدكرم ،التجريد.ُُّٗ/ّ ،
(ُٔ) السرخسي ،المبسوط.ُُٕ/ِ ،
(ِٔ) سبؽ تخريجو ،صُِ ،ىامش ِ
(ّٔ) القدكرم ،التجريد .ُُّٗ/ّ ،كالجكيني ،نهاية المطمب .َُْ/ّ ،كالماكردم ،الحاوي.َُّ/ّ ،
(ْٔ) السرخسي ،المبسوط .ُُٕ/ِ ،كالكاساني ،البدائع .ٗ/ِ ،كابف قدامة ،المغني.ّٕ/ّ ،
(ٓٔ) القدكرم ،التجريد .ُُْٗ/ّ ،كالعمراني ،البيان والتحصيل.ّْٕ/ِ ،
(ٔٔ) الجكيني ،نهاية المطمب .ُْ/ّ ،كالماكردم ،الحاوي.َُّ/ّ ،
(ٕٔ) القدكرم ،التجريد .ُُْٗ/ّ ،كابف رشد ،البيان والتحصيل.ّّٕ/ِ ،
(ٖٔ) ابف مازه ،المحيط البرهاني.َّٗ/ِ ،
(ٗٔ) العمراني ،البيان ،ُّْ-ُّٗ/ّ ،كما بعدىا .ابف الرفعة ،كفاية النبيه .ُِٖ-ُِٓ/ٓ ،كابف قدامة ،الكافي.ُّٖ/ُ ،
(َٕ) سبؽ تخريجو .صُِ ،ىامش ِ .كينظر :أبك عبيد ،األموال ،صِٖٓ ،رقـ (ُِِّ).
(ُٕ) أبك عبيد ،األموال ،صَّٓ ،رقـ (ُُِّ).
(ِٕ) أبك عبيد ،األموال ،صِٖٓ ،رقـ (َُِِ)(ُِِِ).
(ّٕ) القاضي عبد الكىاب ،اإلشراف.ّْٖ/ُ ،
(ْٕ) أبك عبيد ،األموال ،صَّٓ ،رقـ (ُِّّ) .كابف حزـ ،المحمى.َِٖ/ْ ،
(ٕٓ) اإلماـ مالؾ ،الموط  .ِْٓ/ُ ،كأبك عبيد ،المرجع السابؽ.
(ٕٔ) القاضي عبد الكىاب ،اإلشراف ،ِّٖ/ُ ،كما بعدىا.
(ٕٕ) ابف رشد ،البيان والتحصيل.ّّٕ/ِ ،
(ٖٕ) أبك عبيد ،األموال ،صِٗٓ ،رقـ (ُِِٕ)
(ٕٗ) أبك عبيد ،األموال ،صَّٓ ،رقـ (ُِِّ).
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(َٖ) أبك عبيد ،األموال ،صِٗٓ ،رقـ (ُِِٗ) .كينظر :صَُ ،ىامش ٓ.

(ُٖ) الكاساني ،البدائع .ٗ/ِ ،كالماكردم ،الحاوي .َُّ/ّ ،كاألنصارم ،أسنى المطالب .ّٓٓ/ُ ،كالعمراني ،البيان-ُّٗ/ّ ،
َُْ .كابف قدامة ،المغني .ّٕ/ّ ،كالبيكتي ،كشاف القناع.ُّٕ/ِ ،

(ِٖ) النككم ،المجموع.ُّْ/ٓ ،

(ّٖ) الجكيني ،نهاية المطمب .ُِْ/ّ ،كاألنصارم ،أسنى المطالب.ّٓٓ/ُ ،
(ْٖ) الجكيني ،المرجع السابق.ُِْ/ّ ،
(ٖٓ) ينظر :صَُ ،ىامش ٓ.ٔ ،

(ٖٔ) العمراني ،البيان ،ُّْ-ُّٗ/ّ ،كما بعدىا .كابف الرفعة ،كفاية النبيه.ُِٖ-ُِٓ/ٓ ،
(ٕٖ) الجندم ،التوضيح.ِْٕ/ِ ،

(ٖٖ) الجندم ،التوضيح .ِْٕ/ِ ،كالشيرازم ،المهاب .ِْٔ/ُ ،كالماكردم ،الحاوي .ُُّ/ّ ،كابف قدامة ،الكافي.ُّٖ/ُ ،
(ٖٗ) الجندم ،التوضيح.ِْٕ/ِ ،
(َٗ) الشيرازم ،المهاب .ِْٔ/ُ ،كالماكردم ،الحاوي .ُُّ/ّ ،كالعمراني ،البيان.ُِٓ/ّ ،
(ُٗ) الجندم ،التوضيح.ِْٕ/ِ ،
(ِٗ) المرجع السابؽ.
(ّٗ) العمراني ،البيان .ُِٓ/ّ ،كاألنصارم ،أسنى المطالب.ّٓٓ/ُ ،
(ْٗ) ابف قدامة ،المغني .ّٕ/ّ ،كالبيكتي ،كشاف القناع.ُّٕ/ِ ،
(ٓٗ) العمراني ،البيانُْْ-ُّٗ/ّ ،
(ٔٗ) الشيرازم ،المهاب .ِّٔ/ُ ،كالعمراني ،البيان.ُْْ-ُّٗ/ّ ،
(ٕٗ) الشيرازم ،المرجع السابؽ.
(ٖٗ) العمراني ،البيان.ُْْ-ُّٗ/ّ ،
(ٗٗ) المغني .ّٕ/ّ ،الكافي .ُّٖ/ُ ،الفروع.ُُ/ْ ،
(ََُ) الماكردم ،الحاوي.ُُّ/ّ ،
(َُُ) لـ أجد ىذه الشركط مذككرة عند أحد مف الفقياء بيذه الصكرة ،كانما جمعتيا مف خالؿ نصكص الفقياء ،كفقييـ في المسألة.
(َُِ) الجكيني ،نهاية المطمب .ُِْ/ّ ،كاألنصارم ،أسنى المطالب.ّٓٓ/ُ ،
(َُّ) ابف رشد ،البيان والتحصيل.ِّٕ/ِ ،
(َُْ) الجكيني ،نهاية المطمب .ُِْ/ّ ،كاألنصارم ،أسنى المطالب.ّٓٓ/ُ ،
(َُٓ) الكاس ػػاني ،البةةةةدائع .ٗ/ِ ،كالم ػػاكردم ،الحةةةةاوي .َُّ/ّ ،كاألنص ػػارم ،أسةةةةنى المطالةةةةب .ّٓٓ/ُ ،كالعم ارن ػػي ،البيةةةةان،
ّ .َُْ-ُّٗ/المغني .ّٕ/ّ ،كشاف القناع.ُّٕ/ِ ،

(َُٔ) العمراني ،البيان ،ُّْ-ُّٗ/ّ ،كما بعدىا .كابف الرفعة ،كفاية النبيه.ُِٖ-ُِٓ/ٓ ،
(َُٕ) الجندم ،التوضيح.ِْٕ/ِ ،
(َُٖ) النككم ،المجموع.ُّْ/ٓ ،
(َُٗ) الغزالي ،الوسيط.ّْٕ/ِ ،
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h: ???????? ?????? ?? ?????? "?????? ???????? ????????" Preventing of the Owner from Disposing of Property and its effect on zakat; An applied origin

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند الطُالبة
(َُُ) الشيباني ،أبك عبد ار محمػد بػف الحسػف بػف فرقػد الشػيباني (ت ُٖٗىػػ) ،الحجةة عمةى أهةل المدينةة ،تحقيػؽ :ميػدم حسػف
الكيالني القادرم ،عالـ الكتب – بيركت ،ط َُّّْ ،ق .ْٕٔ/ُ،كينظر :النككم ،المجموع.ِّْ - ُّْ/ٓ ،

(ُُُ) البغكم ،التهايب .ّٓ/ّ ،النككم ،المجموع.ُّْ/ٓ ،
(ُُِ) السرخسي ،المبسوط.ُُٕ/ِ ،
(ُُّ) البغكم ،التهايب .ّٓ/ّ ،كالنككم ،المجموع.ُّْ/ٓ ،
(ُُْ) الغزالي ،الوسيط .ّْٕ/ِ ،كالنككم ،المجموع.ُّْ/ٓ ،
(ُُٓ) ابف قدامة ،الكافي .ُّٖ/ُ ،كالزركشي ،شرح الزركشي.ُِٓ ،َِٓ/ِ ،
(ُُٔ) السرخسي ،المبسوط.ُُٕ/ِ ،
(ُُٕ) البيكتي ،كشاف القناع.ُّٕ/ِ ،
(ُُٖ) ابف قدامة ،الكافي.ُّٖ/ُ ،
(ُُٗ) الزركشي ،شرح الزركشي.ُِٓ ،َِٓ/ِ ،
(َُِ) الغزالي ،الوسيط .ّْٕ/ِ ،كابف قدامة ،الكافي.ُّٖ/ُ ،
(ُُِ) السرخسي ،المبسوط .ُُٕ/ِ ،كالحصكفي ،الدر المختار( ،مطبكع مع ابف عابػديف ،محمػد أمػيف بػف عمػر بػف عبػد العزيػز عابػديف
الدمشقي الحنفي (ت ُِِٓىػ) ،رد المحتار عمى الدر المختار) ،دار الفكر-بيركت( ،طِ)ُُِْ ،ىػُِٗٗ/ـ ،صُِٕ.
(ُِِ) ابف بزيزه ،روضة المستبين.َْْ/ُ ،
(ُِّ) الغزالي ،الوسيط .ّْٕ/ِ ،كالبغكم ،التهايب.ّٓ/ّ ،
(ُِْ) ابف قدامة ،الكافي.ُّٖ/ُ ،
(ُِٓ) ابف حزـ ،المحمى.َِٖ/ْ ،
(ُِٔ) ابف مازه ،المحيط البرهاني.َُّ/ِ ،
(ُِٕ) ابف بزيزه ،روضة المستبين.َْْ/ُ ،
(ُِٖ) ابف قدامة ،الكافي.ُّٖ/ُ ،
(ُِٗ) السرخسي ،المبسوط .ُُٕ/ِ ،الزركشي.ُِٓ ،َِٓ/ِ ،
(َُّ) سبؽ تخريجو.
(ُُّ) الزركشي ،المرجع السابق.ُِٓ ،َِٓ/ِ ،
(ُِّ) المرجع السابؽ ،صِِٓ.
(ُّّ) الجكيني ،نهاية المطمب .ُّْ/ّ ،كالنككم ،روضة الطالبين .ُّٗ/ِ ،كالعمراني ،البيان.ُْْ-ُّٗ/ّ ،
(ُّْ) الخػػالؼ فػػي أف الممػػتقط يممػػؾ المقطػػة بمضػػي سػػنة التعريػػؼ ،أـ باختيػػار التممػػؾ ،أـ بالتصػػرؼ؟ ينظػػر :النػػككم ،المجمةةوع،
ٓ.ِّْ/

(ُّٓ) ابف مازه ،المحيط البرهاني.َُّ/ِ ،
(ُّٔ) ابف رشد ،البيان والتحصيل.ّْٕ/ِ ،
(ُّٕ) الغزالي ،الوسيط .ّْٗ/ِ ،كاألنصارم ،أسنى المطالب.ّٓٔ/ُ ،
(ُّٖ) ابف قدامة ،الكافي .ُّٖ/ُ ،كابف مفمح ،إبراىيـ بف محمد بف عبد ار بف محمد ،أبك إسحاؽ ،برىاف الديف (ت ْٖٖىػ)،
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احلّلُلة َأثريا يف السكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبدع في شرح المقنع ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف( ،طُ)ُُْٖ ،ىػُٕٗٗ/ـ.ِٖٗ/ِ ،

(ُّٗ) ابف حزـ ،المحمى.َِٖ/ْ ،

(َُْ) ابف مازه ،المحيط البرهاني.َُّ/ِ ،
(ُُْ) المرجع السابؽ.

(ُِْ) ابف رشد ،البيان والتحصيل .ّْٕ/ِ ،كالجندم ،التوضيح.َِٓ/ِ ،
(ُّْ) الغزالي ،الوسيط .ّْٗ/ِ ،كالبجيرمي ،حاشية البجيرمي.ُّٓ/ِ ،
(ُْْ) ابف قدامة ،الكافي .ُّٖ/ُ ،كالبيكتي ،كشاف القناع.ُْٕ/ِ ،
(ُْٓ) ابف مفمح ،المبدع.ِٖٗ/ِ ،

(ُْٔ) ابف رشد ،البيان والتحصيل.ّّٕ/ِ ،
(ُْٕ) المرجع السابؽ.

(ُْٖ) ابف بزيزه ،روضة المستبين .َْْ/ُ ،كابف قدامة ،الكافي.ُّٖ/ُ ،
(ُْٗ) الجندم ،التوضيح.َِٓ/ِ ،

(َُٓ) اشترط الحنفية لجكاز انتفاع الممتقط بالمقطة أف يككف فقيرا .المرغيناني ،الهدايةة .َِْ/ِ ،كينظػر :الق ارفػي ،الةاخيرة ،جٗ،
صَُٓ .كالبيكتي ،كشاف القناع.ُْٕ/ِ ،

(ُُٓ) البيكتي ،المرجع السابق.ُْٕ/ِ ،

(ُِٓ) النككم ،روضة الطالبين .ُٗٔ/ِ ،كابف الرفعة ،كفاية النبيه.ََِ ،ُٗٗ/ٓ ،
(ُّٓ) النككم ،المجموع.ِّْ/ٓ ،

(ُْٓ) ابف رشد ،البيان والتحصيل.ّْٕ/ِ ،

(ُٓٓ) ينظػػر :الكاسػػاني ،البةةةدائع .ٗ/ِ ،الق ارفػػي ،الةةةاخيرة ّ .ّٓ/كالمخمػػي ،التبصةةةرة .ِٖٖ/ِ ،كالشػػيرازم ،المهةةةاب.ِّٔ/ُ ،
البيكتي ،كشاف القناع.ُٕٓ/ِ ،

(ُٔٓ) البيكتي ،كشاف القناع.ُٕٓ/ِ ،
(ُٕٓ) المرجع السابق.ُٕٓ ،ُّٕ/ِ ،

(ُٖٓ) الغزالي ،الوسيط .ّْٕ/ِ ،كالشيرازم ،المهاب.ِّٔ/ُ ،
(ُٗٓ) ابف قدامة ،الكافيُّٖ/ُ ،
(َُٔ) النككم ،المجموع.ِّْ/ٓ ،

(ُُٔ) المرجع السابؽ .الشيرازم ،المهاب .ِّٔ/ُ ،كنقؿ عف بعضيـ أنو غمط .النككم ،المجموع.ِّْ/ٓ ،

(ُِٔ) أما إذا كاف قانكف المؤسسة يسمح بسحب جزء منيا بشركط معينة؛ فإنو يصبح قاد انر عمى قبضػيا كالتصػرؼ بيػا فػي الكقػت
الذم يسمح لو السحب ،كعند ذلؾ تجب عميو زكاتيا بضميا إلى ما عنده مف أمكاؿ أخرل.
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