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 زكاة األسهم ١

  

  
  زكاة األسهم

  ملقدمةا
احلمد هللا أحق احلمد وأوفاه والصالة والسالم على نبيه ومصطفاه حممد بن عبداهللا وعلى آله 

  :وصحبه ومن وااله أما بعد
فإن من املسائل املستجدة يف الزكاة ما يتعلق بزكاة األسهم، وقد اختلف فيها الفقهاء املعاصرون 

، مع حماولة إحصاء األقوال يف كل األسهمض ألهم مسائل زكاة اختالفاً بيناً، ويف هذا البحث عر
  . ومن اهللا أستمد العون والتوفيقمسألة،

  :وقد نظمت هذا البحث يف ما يأيت
  .يف تعريف السهم، وأنواعه، وأحكامه يف القانون التجاري السعودي: التمهيد

  .زكاة األسهم يف الشركات اليت ال خترج الزكاة: الفصل األول
  .إذا كانت الشركة خترج الزكاة أو بعضها: ل الثاينالفص

  :، وحتته املباحث اآلتيةمسائل متفرقة يف زكاة األسهم: الفصل الثالث
  .زكاة األسهم احملرمة: املبحث األول
  .إذا كانت ميزانية الشركة حتسب على السنة الشمسية: املبحث الثاين
  .وقت إخراج الزكاة: املبحث الثالث
  .هل ميكن احتساب الضريبة املدفوعة للدولة من الزكاة: عاملبحث الراب

  .إذا أخرج من الزكاة أكثر من الواجب: املبحث اخلامس
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 زكاة األسهم ٢

  التمهيد
:א

  .تعرف الشركة يف الفقه بأا اجتماع يف استحقاق أو تصرف
ويطلق لفظ الشركة على ذلك     ،   املعترف ا قانوناً   شركة املساهمة وأما املقصود يف هذا البحث فهو       

. )١(الشخص املعنوي الذي ينشأ بعقد الشركة، كما يطلق أيضا على نفس العقد املنشئ للشخص املعنوي              
عقد يلتزم مبقتضاه شخـصان أو      :" بأا  يف املادة األوىل   وأما نظام الشركات السعودي فقد عرف الشركة      

، بتقدمي حصة من مال أو عمل، القِتسام ما قـد           أكثر بأن يساهم كُل ِمنهم يف مشروع يستهدف الربح        
  .)٢("ينشأ عن هذا املشروع من ربح أو من خسارة

 فيمكن أخذ تعريفها من املادة الثامنة واألربعني من نظام الشركات الـسعودي             شركة املساهمة وأما  
ركاء فيها إال بقدر قيمـة      تقسم إىل أسهم متساوية القيمة وقاِبلة للتداول وال يسأل الش         بأا الشركة اليت    

 .)٣(وال جيوز أن يقل عدد الشركاء يف الشِركة املذكورة عن مخسة. أسهمِهم

  . )٤(، وهو حلن ال يسوغشركة املساهمةوالبعض يطلق عليها ال 

מ א
هو الصك الذي تصدره الشركة وميثل حق املساهم فيه، وله ربح هذا السهم والذي يوزع سنويا، 

لف باختالف السنوات، وعلى حامل السهم ضمان ديون الشركة بقدر حدود حصته فقط دون أن وخيت
  .)٥(من النظام) ١١١(وفقا للمادة  .تتعدى إىل أمواله اخلاصة

  .والسهم قد يكون مقابل نقد، وقد يكون مقابل عني، وقد يكون مقابل اختراع أو حق معنوي
مة، وإمنا له حق يف األرباح مبقدار أسهمه، أو حصة وليس للمساهم حق عيين ما دامت الشركة قائ

من موجودات الشركة بعد تصفيتها، وأما قبل ذلك، فإن حصته تنتقل ملكيتها منه إىل ملكية الشركة 
بصفتها شخصاً معنويا. 

  

מ :א
                                           

  . ١٩شركة التوصية البسيطة للدكتور قاسم الوتيدي ص  )١(
  .هـ٢٢/٣/١٣٨٥:  والتاريخ٦/ نظام الشركات السعودي الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم م )٢(
   .لشركات السعودينظام ا )٣(
تعقيب الشيخ عبدالرمحن احللو على حبث زكاة العروض، املنشور يف أحباث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة املعاصرة املنعقدة يف  )٤(

  .٦ يف اهلامش ذي الرقم ٢٠٧دولة الكويت ص 
   .نظام الشركات السعودي )٥(
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 زكاة األسهم ٣

  .املساواة يف القيمة .١
 غري قابلة  املساهمةشركة أسهمتكون : )١ ()٩٨(ادة املففي . عدم قابلية األسهم للتجزئة .٢

 متلك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن خيتاروا أحدهم فإذاللتجزئة يف مواجهة الشركة، 
  .لينوب عنهم يف استعمال احلقوق املختصة بالسهم

 . ةقابلية األسهم للتداول بالطرق التجاري .٣
  

מ א :א
מ: א מ א
 :هي مثن السهم املبنية على شهادة السهم وفق املعادلة التاليةالقيمة االمسية، و .١

  أسهم الشركة الكلية÷ رأس مال الشركة = القيمة االمسية 
 قيمة اإلصدار، وهلا حاالن .٢
 القيمة االمسية = إن كانت الشركة حمدثة، فقيمة اإلصدار  •
 إن كانت الشركة قائمة وحولت إىل مسامهة،  •

  .عالوة اإلصدار+ مسية القيمة اال= قيمة اإلصدار 
، )٢(ميةوهذا النوع من األسهم ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية وفق قرار جممع الفقه اإلسال

وز جي: إصدار) خصم(صدار أسهم بعالوة إصدار أو حسم إ ": القرار من١٠ الفقرة فقد ورد يف
 –ة لألسهم القدمية صدرت بالقيمة احلقيقي أإصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا

   ."و بالقيمة السوقيةأ –اء ألصول الشركة سب تقومي اخلربح
األسهم ذات القيمة الدفترية، وهي نصيب السهم من صايف أصول الشركة، ويعتمد على قـوة              .٣

  .الشركة وأعماهلا
القيمة احلقيقية للسهم، وهي نصيب السهم من صايف أول الشركة بعد تقديرها وفقا لألسـعار         .٤
  .رية بعد إظهار احلسوم إلظهار االلتزامات احلقيقية للشركةاجلا

  .القيمة السوقية، وهي قيمة السهم يف السوق املايل .٥
  

:، א מ א :מ

                                           
   .نظام الشركات السعودي )١(
  ).٥ ص٢ والعدد التاسع ج٧٣ ص ١ والعدد السابع ج ١٢٧٣ص  ٢ج ،٦ع (لة امع جم)٢(
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 زكاة األسهم ٤

بطريق غري  السهم حلامله، وهو قابل للتداول مبجرد مناولته، سواء أكان املتناول له حبق أم               .١
 على أنه جيوز أن يكون السهم امسياً أو حلاملـه، ويبقـى             )١ ()٩٩(لنظام يف املادة    وقد نص ا  . مشروع

ويبني يف صك السهم مقدار ما دفع منه، وكـذلك تبقـى            . السهم امسياً إىل حني الوفاء بقيمته كاملة      
 . الشهادة املؤقتة امسية إىل أن يستبدل ا صك السهم
يعة اإلسالمية وفق قرار جممـع الفقـه اإلسـالمية          وهذا النوع من األسهم ال خيالف أحكام الشر       

الـسهم  (ا أن املبيع يف مب :لسهم حلاملها" : القرار من٤ الفقرة فقد ورد يف، )٢(لة امعجماملذكور يف 
هو حصة شائعة يف موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة إلثبات هذا االستحقاق              ) حلامله

  ."ار أسهم يف الشركة ذه الطريقة وتداوهلايف احلصة فال مانع شرعاً من إصد
السهم االمسي، وهو الذي حيمل اسم صاحبه، ويتداول بطريق القيد يف الشركة، وال ينقل               .٢

 .انا لرقابة الدولة على حاملي األسهم     موالغالب أن األسهم تكون امسية ض      .إال إذا أكمل املشتري قيمته    
م االمسية بالقيد يف سجل املسامهني الذي تعده الـشركة          تتداول األسه : )٣ ()١٠٢(وقد ورد يف مادة     

والذي يتضمن أمساء املسامهني وجنسيام وحمل إقامتهم ومهنهم وأرقام األسهم والقدر املدفوع منها             
ويؤشر ذا القيد على السهم وال يعتد بنقل ملكية السهم االمسي يف مواجهة الشركة أو الغـري إال                  

 . املذكور وتتداول األسهم اليت حلاملها مبجرد املناولةمن تاريخ القيد يف السجل
وهو الذي يصدر إلذن شخص معني أو ألمره، ويتم تداوله بطريق           : السهم اإلذين أو لألمر    .٣

 .التظهري، وهو نادر اإلصدار، ومل يرد له ذكر يف نظام الشركات السعودي
  

א: מא
ادية، وهي اليت تتساوى قيمتها، وترتب حقوقا وامتيازات متساوية كاحلق يف التصويت            أسهم ع  .١

 وحق األرباح ونقل امللكية، وهي األكثر استخداما
األسهم املمتازة، وهي اليت تصدر مبزايا خاصة، بأن مييز بأرباح أكثر من غريه، وله أولويـة يف                  .٢

احب السهم العادي عند التصويت يف بعـض        استرداد رأس ماله عند التصفية، وصوته ضعف صوت ص        
ومع ذلك جيوز للجمعية    . ترتب األسهم حقوقاً والتزامات متساوية    : )٤ ()١٠٣(ووفقا ملادة   . القوانني

العامة، إذا مل يوجد نص مانع يف نظام الشركة، أن تقرر إصدار أسهم ممتـازة أو أن تقـرر حتويـل                     

                                           
   .نظام الشركات السعودي )١(

  .٥ ص٢ والعدد التاسع ج٧٣ ص ١ والعدد السابع ج ١٢٧٣ ص ٢ج ،٦ع ) ٢)
   .نظام الشركات السعودي )٣(
   .نظام الشركات السعودي )٤(
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 زكاة األسهم ٥

ترتب األسهم املمتازة ألصحاا أولوية يف قبض ربح معني         وجيوز أن   . األسهم العادية إىل أسهم ممتازة    
أو أولوية يف استرداد ما دفع من رأس املال عند التصفية أو أولوية يف األمرين معاً أو أية مزية أخرى                    

للـشركة   -)٢( فقرة   -املعدلة  ) ١٠٨(ويف املادة   . ولكن ال جيوز إصدار أسهم تعطي أصواتاً متعددة       
مها وبعد موافقة وزير التجارة وطبقا لألسس اليت حيددها أن تـصدر أسـهما              بناء على نص يف نظا    

من رأس ماهلا وترتب األسهم املذكورة      %" ٥"ممتازة ال تعطى احلق يف التصويت وذلك مبا ال جياوز         
 :توزع على األسهم العادية ما يليألصحاا باإلضافة إىل حق املشاركة يف األرباح الصافية اليت 

مـن القيمـة    %" ٥٠"احلصول على نسبة معينة من األرباح الصافية ال تقل عن            احلق يف    -أ
 .االمسية للسهم بعد جتنيب االحتياطي النظامي وقبل إجراء أي توزيع ألرباح الشركة

 أولوية يف استرداد قيمة أسهمهم يف رأس املال عند تصفية الشركة ويف احلصول علـى                - ب
 .)١(نسبة معينة يف ناتج التصفية

 فقـد   األسهم املمتازة خمالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية      بأن    جممع الفقه اإلسالمية   د صدر قرار  وق
ا خصائص مالية تؤدي هل  جيوز إصدار أسهم ممتازة،ال : املمتازةاألسهم": القرار من ٦الفقرة ورد يف 

ـ   أوإىل ضمان رأس املال أو ضمان قدر من الربح أو تقدميها عند التصفية،                .ع األربـاح   عند توزي
  .)٢("علق باألمور اإلجرائية أو اإلداريةتوز إعطاء بعض األسهم خصائص توجي

جيوز أن ينص يف نظام الشركة على       : )٣ ()١٠٤(ادة  امل النظام يف    وردت يف أسهم التمتع، وقد     .٣
 . استهالك األسهم أثناء قيام الشركة إذا كان مشروعاً يهلك تدرجيياً أو يقوم على حقوق مؤقتة

 يكون استهالك األسهم إال من األرباح أو من االحتياطي الذي جيوز التصرف فيه ويقـع                وال
االستهالك تباعاً بطريقة القرعة السنوية أو بأية طريقة أخرى حتقق املساواة بني املسامهني وجيـوز أن                

اوياً يكون االستهالك بشراء الشركة ألسهمها بشرط أن يكون سعرها أقل من قيمتها االمسية أو مس              
 . هلذه القيمة، وتعدم الشركة األسهم اليت حتصل عليها ذه الطريقة

وجيوز أن ينص يف نظام الشركة على إعطاء أسهم متتع ألصحاب األسهم اليت تستهلك بالقرعة               
  . وحيدد نظام الشركة احلقوق اليت ترتبها ألصحاا

هم اليت مل تستهلك لتوزع     ومع ذلك جيب أن ختصص نسبة مئوية من صايف الربح السنوي لألس           
ويف حالة انقضاء الشركة يكون ألصـحاب األسـهم الـيت مل            . عليها باألولوية على أسهم التمتع    

   .تستهلك أولوية احلصول من موجودات الشركة على ما يعادل القيمة االمسية ألسهمهم

                                           
   .نظام الشركات السعودي )١(

  .٥ ص٢ والعدد التاسع ج٧٣ ص ١لسابع ج  والعدد ا١٢٧٣ ص ٢ج ،٦ع ) ٢)
   .نظام الشركات السعودي )٣(
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 زكاة األسهم ٦

ع، وهـو خمـالف     وهذ النوع من األسهم فيه من املقامرة باستخدام القرعة يف غري ما أجازه الشر             
 .لقواعد الشريعة اإلسالمية يف املشاركات

  

מ א א א א :א
 أو حـصص   )١(ال جيوز تداول األسهم النقدية اليت يكتتب ا املؤسسون أو األسـهم العينيـة              .١
ـ               )٢(التأسيس هما  قبل نشر امليزانية وحساب األرباح واخلسائر عن سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل من

عن اثنيت عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة، ويؤشر على هذه الصكوك مبا يدل على نوعها وتاريخ                 
 .)٣(من النظام) ١٠٠(ادة املوفق . تأسيس الشركة واملدة اليت ميتنع فيها تداوهلا

 ال جيوز تداول األسهم اليت يقدمها عضو جملس اإلدارة لضمان إدارته طوال مـدة عـضويته                 .٢
 أو أن   )٤(من النظام ) ٧٧(ضي املدة احملددة لسماع دعوى املسؤولية املنصوص عليها يف املادة           وحىت تنق 

 .يفصل يف الدعوى
جيوز أن ينص يف نظام الشركة على قيود تتعلق بتداول األسهم بشرط            : )٥ ()١٠١(وفقا للمادة    .٣

 .إال يكون من شأا حترمي هذا التداول
  

א :א
املساهم يف الشركة ميلك حصَّةً شائعةً من موجوداا  "فقه اإلسالمي بأن صدر قرار جممع ال
وتبقى ملكية الرقبة له إىل أن تنتقل إىل غريه ألي سبب من األسباب، من . مبقدار ما ميلكه من أسهٍم

  .وهذا التوصيف هو الذي عليه أكثر الفقهاء املعاصرون .)٦("ختارج أو غريه

מ א א :מ
 عن ملا يف الصحيحني ب أكثر علماء العصر إىل جواز شراء وبيع أسهم الشركات املباحة، ذه
 أن بعد خنال ابتاع من " :يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت :قال أبيه عن اهللا عبد بن سامل
 املبتاع يشترط أن إال باعه للذي فماله مال وله عبدا ابتاع ومن ،املبتاع يشترط أن الإ للبائع فثمرا تؤبر

                                           
  .هي ما يدفع مثنه عينا، كعقار مثال )١(
  .هي أسهم تعطى ملن أدى للشركة عمال، كتصميم هندسي أو عمل استشاري أو براءة اختراع )٢(
   .نظام الشركات السعودي )٣(
   .نظام الشركات السعودي )٤(
   .لسعودينظام الشركات ا )٥(
  .الشركات القابضة وغريها وأحكامها الشرعية:  الشركات احلديثة:بشأن، )٤/١٤ (١٣٠رار رقم ق )٦(
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 زكاة األسهم ٧

ن عبدالرمحن بن عوف رضي اهللا عنه ملا مات، اشترى ورثته نصيب إحدى زوجاته وهي ، وأل)١("
 .)٢(وحيواناً متاضر األشجعية بثمانني ألف ديار، وكانت التركة متثل نقودا وعقاراً

وية، وشركات  وأما الشركات ذات النشاط احملرم فال جتوز املعاوضة على أسهمها، مثل البنوك الرب            
  .اإلعالم احملرمة

وقد اختلف الفقهاء املعاصرون يف الشركات اليت أصل نشاطها مباح، وتعاملت بالربا إقراضـاً أو               
  .ة يسرية على أقوال ليس هذا جمال حبثهااقتراضاً، أو لديها عوائد حمرم

  

                                           
، ومسلم يف  ٢٢٧٢  : حديث-  باب الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط أو يف -   كتاب املساقاة-   يف صحيحه البخاريأخرجه  )١(

  . ٢٩٣٧  : حديث- ا مثر  باب من باع خنال عليه -  كتاب البيوع- صحيحه 
  .٣/٤١٥مستدرك احلاكم  )٢(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٨

  يف الشركات التي ال خترج الزكاةزكاة األسهم : الفصل األول
אמא א :א

اختلف الفقهاء املعاصرون يف حساب األسهم، هل يكون بالنظر إىل املوجودات الزكوية أم حتسب              
  .، وبيان القولني فيما يأيتعلى أا عروض جتارة لسهولة بيعها واحلصول على مثنها

א א:א א מ  א
وبناء عليـه حيكـم      فال يعطى السهم حكما إال بعد معرفة الشركة اليت ميثل جزًءا من رأس ماهلا،             

 .بتزكيته أو بعدمها
، ومساحة الشيخ عبدالعزيز ابـن  )١( مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ       وقد رجح هذا االجتاه   

 رمحة)٥(اهللا البسام الشيخ عبد و )٤(محن عيسى الشيخ عبد الر  ، و )٣(، وفضيلة الشيخ حممد ابن عثيمني     )٢(باز
والـدكتور أمحـد    )٧(، والدكتور وهبة الزحيلـي    )٦(والدكتور الصديق األمني الضرير     على اجلميع،  اهللا

   .)٩( جتيب الزكاة كما رجحه الدكتور يوسف القرضاوي يف حال ما إذا كانت الدولة املسلمة.)٨(كردي
 قول الشيخ عبدالرمحن عيسى ومن تبعه إمنـا هـو يف غـري               أن  إىل ونبه الشيخ عبداهللا ابن منيع    

املضارب، الذي يتاجر باألسهم، وقد رجح قوله يف املستثمر أما املضارب، فيزكي أسـهمه بالقيمـة                
  .)١٠(السوقية

وعقب الدكتور عبدالرمحن األطرم على تقسيم الشركات بأن الشركة ال بد أن يكون هلا وعـاء                
ملوجودات الزكوية وعروض التجارة، ولو كانت الـشركة يف األصـل           زكوي شامل لزكاة النقود وا    

                                           
  .١٠١/ ٤فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت اململكة العربية السعودية  )١(
  .١٤/١٩٢جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة  )٢(
  .٣٢١ كتاب الزكاة، الفتوى ذات الرقم – جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني  )٣(
، ورجحه الشيخ عبداهللا البسام يف حبثه عن زكاة األسهم املنشور يف ١/٥٢٤ نقال عن فقه الزكاة ٧٤ – ٧٣عامالت احلديثة ص امل) ٤(

حبوث يف االقتصاد : ، املنشور يف كتاب، والشيخ عبداهللا ابن منيع يف حبثه عن زكاة األسهم١/٧٢١ ،٤جملة جممع الفقه اإلسالمي ع 
 .٧٣اإلسالمي ص 

  .١/٧٢٥ ،٤زكاة األسهم املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي ع شيخ عبداهللا البسام عن حبث ال )٥(
حبث الدكتور الصديق الضرير يف حبثه عن زكاة األسهم والسندات ضمن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة والندوة الثانية عشرة  )٦(

  .٢٩ اجلزء األول ص –لقضايا الزكاة املعاصرة 
مع تنبيهه إىل ، ١/٧٣٥ ،٤ املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي ع  والسنداتزكاة األسهميخ الدكتور وهبة الزحيلي عن حبث الش )٧(

  .أن الشركات الصناعية إذا كانت تبيع ما تنتجه من مصنوعات، فإن ناتج الصناعة يعد من عروض التجارة
  .١٨٨الندوة السابعة لقضايا الزكاة املعاصرة، ص  )٨(
  .١/٥٢٤فقه الزكاة   )٩(
  .٩٢ حبوث يف االقتصاد اإلسالمي ص: حبث الشيخ عبداهللا املنيع عن زكاة األسهم املنشور يف كتاب)١٠(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٩

  .)١(زراعية، ألا ال ختلو من أموال زكوية أخرى
وأما إذا كانت الشركة صناعية، فإن صايف أرباحها تزكى زكاة كراء العقار، وقد اختلف أهـل                

  :العلم فيها على أقوال

مية رمحه اهللا، وهو رواية عن أمحد، وخترجياً        أن تزكى فور حصوهلا، وبه قال اإلمام ابن تي        : א
  .  تزكي األرباح فور حصوهلاشركة املساهمةعلى ذلك، فإن 

 وبه أفـىت    ، وهو قول اجلمهور،   )٢(أن يستأنف باألموال الناجتة عن الكراء حول جديد       : א
، وفضيلة الشيخ حممد    )٤(، ومساحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز     )٣(مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ      

 خترج من الوعاء الزكوي     شركة املساهمة فإن  : ، وعليه )٦( وأخذ به جممع الفقه اإلسالمي     ،)٥(ابن عثيمني 
          ستأنف بأرباحها حول جديد   األرباح الناجتة عن اإلجيار، ولو كان اإلجيار متضمنا الوعد بالتمليك، وي .

ري الزمان، ولكوا آالت إنتاجية، وبه قال عدد قليل         أن خترج الزكاة على آالت الصناعية، لتغ      : א
 أن الـنيب     ، حلديث أيب هريـرة      )٧(من الباحثني، ورده أكثر العلماء، كالشيخ حممد ابن إبراهيم        

  .)٨("ليس على املسلم صدقة يف عبده وال فرسه :" قال
ت املـستخدمة يف    ، وال اآلال  والراجح القول الثاين، لعدم الدليل على زكاة األصـول املـؤجرة          

  .الصناعة
  

א מ−א א  א
يفرق بني أسهم يف شركة وأسهم يف أخرى، بل ينظر إليها كلها نظرة واحدة، ويعطيها حكما                فال  

 .واحدا بغض النظر عن الشركة اليت أصدرا
 رمحة اهللا على اجلميع     – خالفاب  عبدالوه وعبد الرمحن حسن و    )٩(أبو زهرة حممد  : املشايخفريى  

                                           
 اجلزء –عبدالرمحن األطرم ضمن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة والندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة . تعقيب الشيخ د )١(

  .١٦٥األول ص 
  .من حني وجوا يف ذمة املستأجر احلنابلة على أن زكاة األجرة تلزم نص )٢(
  .١٠١/ ٤فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت اململكة العربية السعودية  )٣(
  .١٤/١٩٢جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة  )٤(
  .٣٢١الرقم  كتاب الزكاة، الفتوى ذات – جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني  )٥(
  .١/١١٥ ج ،٢ع  –لة امع  جمكاة العقارات واألراضي املأجورة غري الزراعيةزأن بش )٢/٢ (٢ :رار رقمق )٦(
  .٤/١٠٠ الواردة يف جمموع فتاويه ١٠٣٥الفتوى ذات الرقم  )٧(
  .، واللفظ للبخاري٩٨٢ ومسلم برقم ١٣٩٥رواه البخاري برقم  )٨(
 أن الشيخ حممد أبو زهرة له رأي قدمي يف التفريق بني املضارب الذي يتخذ األسهم للتجارة فيزكيه زكاة ذكر الدكتور وهبة الزحيلي  )٩(

زكاة حبث الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي عن : انظر. عروض التجارة، وبني املستثمر فزكاة الشركة تكفي عن زكاة الشريك فيها

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ١٠

أن األسهم أموال قد اختذت لالجتار، فإن صاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء، ويكسب منها كمـا                : -
يكسب كل تاجر من سلعته، وقيمتها احلقيقية اليت تقدر يف األسواق ختتلف يف البيع والشراء عن قيمتها                 

، فكان من احلق أن تكون وعاء للزكاة ككـل أمـوال            االمسية، فهي ذا االعتبار من عروض التجارة      
ورجحه الدكتور وهبة الزحيلي مبيناً أا تقدر       . )١("التجارة ويالحظ فيها ما يالحظ يف عروض التجارة       

 .)٢(بالقيمة السوقية، مث خيرج منها ربع العشر، كسائر عروض التجارة
الدولة املسلمة جبباية الزكاة، فقـال      وقد رجح هذا االجتاه الدكتور يوسف القرضاوي إذا مل تقم           

ولعل هذا االجتاه واإلفتاء مبقتضاه أوفق بالنظر إىل األفراد مـن االجتـاه              :معلالً ترجيحه هلذا القول   
األول، فكل مساهم يعرف مقدار أسهمه، ويعرف كل عام أرباحها، فيستطيع أن يزكيها بـسهولة؛            

هم يف شركة وأسهم يف أخرى فبعضها تؤخذ الزكـاة          خبالف االجتاه األول وما فيه من تفرقة بني أس        
من إيرادها، وبعضها تؤخذ زكاته من األسهم نفسها حسب قيمتها، مضافًا إليها الربح، ويف هـذا                

إن األوىل األخذ باالجتاه الثاين لألفـراد، فهـو         : شيء من التعقيد بالنظر إىل الفرد العادي، هلذا قلنا        
 .أيسر يف احلساب

ألن والشيخ عبداهللا املنيع )٣(العلماء هذا القول، كالشيخ عبداهللا البسام رمحه اهللاوقد رد عدد من 
ا من مالكي األسهم ال يقصد التجارة ا، بل هو جمرد شريك، ينتفع باألرباح املوزعة من الشركة، ريكث

 كما أن هذا القول مل يفرق بني الشركات التجارية، كالبنوك، والشركات الصناعية والعقارية
  .)٤(والزراعية، وهذا فيه نظر

  

א א א מ :א
إذا مل تزك الشركة أمواهلا ألي سبب من األسباب، فالواجب على املسامهني زكاة أسهمهم، 
وللمساهم يف الشركة حاالن ال خيرج عنهما، إما أن يكون مستثمراً، أي مل ينِو بأسهمه التجارة، وإما 

   .يكون مضارباً، أي ينوي ا التجارة والبيع، وبياا فيما يأيتأن 

א א:א א מ א
א א א )א(א

  :إذا كان مالك األسهم ميلك ما يبلغ نصاباً زكويا، بعد ضمه إىل أمواله اخلاصة فله حاالن
                                                                                                                            

  .١/٧٣٦ ،٤مي ع  املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسال والسنداتاألسهم
  .٢٤٢ ص - الدورة الثالثة -حلقة الدراسات االجتماعية )١(
  .١/٧٤٠ ،٤ املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي ع  والسنداتزكاة األسهمحبث الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي عن  )٢(
  .١/٧١٥ ،٤ ع زكاة األسهم املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالميحبث الشيخ عبداهللا البسام عن  )٣(
  .٩٧ حبوث يف االقتصاد اإلسالمي ص: حبث الشيخ عبداهللا املنيع عن زكاة األسهم املنشور يف كتاب)٤(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ١١

 إذا استطاع املساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما خيص أسهمه من الزكاة، لو :א
، )١(ألصل يف كيفية زكاة أسهم الشركات ألنه ا؛، زكى أسهمه على هذا االعتبارزكت الشركة أمواهلا

، وذلك بشرط أن تبلغ حصة املساهم النصاب الزكوي )٢(وبه صدر قرار اهليئة الشرعية العاملية للزكاة
  .د ضم ذلك إىل الوعاء الزكوي اخلاص بهبع

فقد اختلف أهل العلم املعاصرين يف هذه املسألة ، إن مل يستطع املساهم معرفة ذلك: א
  :على أقوال

א  ،اً جديد حوالًويستأنف ا بعد قبضها  األسهم أنه يزكي ما ينتج من أرباح:א
، وأخذ ذا القول جممع الفقه )٣(عبداهللا البسام رمحه اهللاكزكاة العقار املعد للكراء، وهو قول الشيخ 

فإنه يزكيها زكاة املستغالت، ومتشياً مع ما قرره جممع الفقه اإلسالمي يف :"  قراره، ونصاإلسالمي
دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات واألراضي املأجورة غري الزراعية، فإن صاحب هذه األسهم ال 

جتب يف الريع، وهي ربع العشر بعد دوران احلول من يوم القبض " السهم، وإمنا زكاة عليه يف أصل
، وجيدر التنبيه إىل أن امع أصدر قراراً آخر يوضح )٤("مع اعتبار توفر شروط الزكاة وانتفاء املوانع

كات  إذا كانت الشر:"املقصود ذا القرار، بأنه يف الشركات اليت ليس هلا وعاء زكوي، ونص القرار
لديها أموال جتب فيها الزكاة كنقود وعروض جتارة وديون مستحقة على املدينني األملياء ومل تزك 
أمواهلا ومل يستطع املساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما خيص أسهمه من املوجودات الزكوية 

ة، وهذا ما فإنه جيب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من املوجودات الزكوي
أما إذا كانت الشركات ليس  .مل تكن الشركة يف حالة عجز كبري حبيث تستغرق ديوا موجوداا

من أنه يزكي ) ٤ /٣ (٢٨لديها أموال جتب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء يف القرار رقم 
  .)٥("الريع فقط، وال يزكي أصل السهم

א هـ ١٤٠٤ شعبان ١ الزكاة األول بالكويت املنعقد يف رأي األكثرية يف مؤمتر :א

                                           
  .، ومل يفصل يف احلال الثانية٧٨حبوث يف االقتصاد اإلسالمي ص : ، املنشور يف كتاب عن زكاة األسهم الشيخ عبداهللا ابن منيعحبث )١(
م، ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ملية للزكاة، ضمن دليل اإلرشادات حملاسبة زكاة الشركات، الدورة احلادية عشرة قرار اهليئة الشرعية العا )٢(

للدكتور الصديق الضرير، املنشور يف جملة جممع )  زكاة الديون– زكاة األسهم يف الشركات -زكاة الزراعة(، عن حبث الزكاة ٢٠املادة 
  . ٢١١ ص ٢ ج ١٣الفقه اإلسالمي ع 

  .١/٧١٥ ،٤زكاة األسهم املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي ع خ عبداهللا البسام عن حبث الشي )٣(
 ١٤٠٦ ربيع الثاين ١٦- ١٠من قرارات الفتوى الصادرة عن الدورة الثانية لس جممع الفقه اإلسالمي جبدة من ) ٢(القرار رقم )٤(

  .١٩٨٥ ديسمرب ٢٨-٢٢
دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت يف الفترة من ، يف هم املقتناة بغرض االستفادة من ريعهابشأن زكاة األس )١٣/٣ (١٢٠: قرار رقم )٥(
  . هـ١٤٢٢ شوال ١٢ إىل ٧

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ١٢

 من حيث وجوب الزكاة يف الريع دون األصل، بأن يضم الريع إىل سائر أموال مالك ١٩٨٤ مايو ٢-
  .)١(ورجحه الدكتور الصديق الضريراألسهم من حيث احلول والنصاب، 

א من الريع فور  % ١٠ العشر رأت األقلية يف مؤمتر الزكاة أن خيرج مالك السهم :א
ورده الدكتور وهبة . قبضه، قياساً على غلة األرض الزراعية، كما هو الشأن يف زكاة املستغالت

  .)٢(الزحيلي بأنه خيالف أقوال الفقهاء املعتربين

א א  أن جيتهد ملعرفة زكاة أسهمه، كالذي ال حيسن احلساب           أنه يلزم مالك األسهم    :א
  :تعذر ذلك، فيحتمل أمران كوية، فإنه يستعني مبن يعينه على ذلك، فإنلديه أموال زو

  . أن يزكي قيمة األسهم السوقية، باعتبار أنه يستطيع بيع أسهمه يف أي وقت شاء:א
ويرد عليه أن مالك األسهم ال ينوي ا التجارة، والقيمة السوقية ال تعرب عن املوجودات الزكوية،                

  .وال عالقة هلا ا
فإن قيل بأن ارتفاع القيمة السوقية عن القيمة احلقيقية بسبب القيمة املعنوية للشركة من الـسمعة                
التجارية واالمتيازات وحنو ذلك، فيجاب عن ذلك بأن الفقهاء مل يذكروا احلقوق املعنوية من األمـوال                

ألموال احملـسوسة   فيقتصر على ما ذكره فقهاء اإلسالم من ا        ،الزكوية، كحقوق االرتفاق واالختصاص   
  .)٣(النامية بالفعل أو بالقوة

 أن يزكي القيمة احلقيقية، باعتبار أن القيمة االمسية قليلة وال تعرب عن الواقع احلقيقـي                :א
للسهم، وكذلك القيمة السوقية، ختضع ملضاربات التجار، يف األسواق املالية، فالعدل أن يعتد بالقيمـة               

  .)٤(ن حبث الشيخ عبداهللا ابن منيعاحلقيقية، وهو ما يفهم م
ويرد عليه أن القيمة احلقيقية تشمل أصوال ال زكاة فيها كاملكاتب والعقارات غري املعدة للنجارة،               

  .واملصانع وحنوها

. أن يزكي القيمة االمسية:א
تكـون  ويرد عليه أن القيمة االمسية تشمل مجيع أصول الشركة اليت ال زكاة فيها باإلمجاع، وقد                

ركة، كما حصل لبعض الشركات، كما أن القيمـة االمسيـة           األموال الزكوية أكثر من رأس مال الش      

                                           
ضمن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة والندوة الثانية عشرة لقـضايا الزكـاة             حبث الدكتور الضرير عن زكاة األسهم والسندات        )١(

 .٣٢ اجلزء األول ص –املعاصرة 
  .١/٧٤١ ،٤ املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي ع  والسنداتزكاة األسهمحبث الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي عن  )٢(
 ضمن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة والندوة الثانية عشرة لقضايا ، املنشور يف عن زكاة األسهم الشيخ عبداهللا ابن منيعحبث )٣(

حبوث يف االقتصاد اإلسالمي، ومها حبث : ، وقد رجعت إليه، وإىل البحث املنشور يف كتاب٥٠ ول ص اجلزء األ–الزكاة املعاصرة 
   .واحد

  .٧٦حبوث يف االقتصاد اإلسالمي ص : ، املنشور يف كتاب عن زكاة األسهم الشيخ عبداهللا ابن منيعحبث )٤(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ١٣

  .)١(مفهوم حماسيب ليس موجودا يف الواقع، وال أحد يبيع أو يشتري بالقيمة االمسية
، أو يستعني مبن يقـدر      والراجح أن يبقى احلكم على حاله، ويلزم حامل السهم أن حيسب زكاته           

فإن احتاط وأخرج ما يغلب على ظنه أنه أخرج الواجب أو أكثر من الواجب، فإن ذمتـه                 ،  على ذلك 
  .واهللا أعلمتربأ بذلك، 

א א:א מ א
א א א )א(א

لألدلـة  وب زكاة عروض التجارة،      وج إىل )٢( املذاهب األربعة  ذهب أكثر الفقهاء، ومنهم فقهاء    
  :اآلتية

، وقد فـسره جماهـد بـأن    "يا أيها الّذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم  : " قوله تعاىل  -١
  .)٣(املقصود باآلية التجارة

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا أن خنرج الصدقة من الّذي نعد للبيع       : " ديث مسرة حل و -٢
")٤( . 

  .)٦( " صدقته)٥( الغنم صدقتها، ويف البزيف اإلبل صدقتها، ويف: " ر مرفوعاوحديث أيب ذ -٣
عن أيب عمرو بن محاس أن أباه قال مررت بعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وعلـى              ما ورد    -٤

عنقي آدمة أمحلها فقال عمر أال تؤدي زكاتك يا محاس فقلت يا أمري املؤمنني ما يل غري هذه اليت على                    
 فحسبها فوجدت قد وجبـت      ، فوضعتها بني يديه   : قال ، ذاك مال فضع   : فقال ،بة يف القرظ  ظهري وآه 
 قال كان محاس يبيع األدم واجلعاب       : سفيان وجعفر بن عون    رواية ويف"  فأخذ منها الزكاة   ،فيها الزكاة 

فقال له عمر رضي اهللا عنه أد زكاة مالك فقال إمنا مايل جعاب وآدم فقال قومه٧(ه زكات وأد(. 

                                           
  .٤١٩ ص ٢ ج ١٣ع حبوث الزكاة على ، تعقيب الدكتور حممد القري بن عيد جملة جممع الفقه اإلسالمي)١(
  .١/١٥٣املهذب للشريازي  )٢(
  .٧٣٨٧رواه البيهقي يف السنن الكربى برقم  )٣(
، والطرباين يف ٧٣٨٨البيهقي يف السنن الكربى برقم ، و٩ برقم ٢/١٢٧ والدارقطين يف سننه ١٥٦٢أبو داوود يف سننه برقم رواه  )٤(

  .٣/٣١٠أللباين يف اإلرواء ، وضعفه ا٧٠٤٧، ٧٠٢٩املعجم الكبري برقم 
  .البز هو القماش، ومحله الفقهاء على ما أعد للتجارة منه )٥(
، وأعله البخاري باالنقطاع بني بن جريج ٧٣٨٩البيهقي يف السنن الكربى برقم ،و٢٧ برقم ٢/١٠٢ الدارقطين يف سننه رواه )٦(

من طريق سعيد هو بن سلمة بن أيب احلسام حدثين موسى عن عمران  ٧٣٩٠ورواه البيهقي يف السنن الكربى برقم . وعمران بن أيب أنس
البيهقي يف  و٢٦ برقم ٢/٢٠٠ الدارقطين رواهووهذا إسناد ال بأس به، :  عنه٢/١٧٩وقال ابن حجر يف التلخيص احلبري . بن أيب أنس

  . البز صدقته قاهلا بالزايويف:  وفيه– وهو متكلم فيه –ى بن عبيدة الربذي  بإسناد يف موس٧٣٩١ السنن الكربى برقم
  .٣/٣١١إرواء الغليل و، ٥/٣٤٩احمللى : انظر. ، وأعل جبهالة عمرو بن محاس وأبيه٧٣٩٢ رواه البيهقي يف السنن الكربى برقم )٧(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ١٤

روى البيهقي من طريق عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ليس يف العروض زكـاة    -٥
 .)١("إال ما كان للتجارة

  .وألنها معدة للنماء بإعداد صاحبها فأشبهت املعد لذلك خلقةً كالسوائم والنقدين -٦
  

א מ א :מ
  :على أقوالتجارة يف تقومي ما أعد للاختلف العلماء 

א  بسعر الشراء، وهو مذهب الشافعية أن تقيم العروض بسعرها تقومي أن يكون ال:א
يوم الشراء ال يوم البيع، ألن نصاب العروض مبين على ما اشتراه التاجر به، فيجب أن جتب الزكاة فيه، 

  .)٢(وتعترب به، كما لو مل يشتر شيئاً

א  بسعر السوق، ويف األسهم بالقيمة السوقية عند حوالن وميتق أن يكون ال:א
عمر ، لقول )٣(احلول، وتضم إىل املوجودات الزكوية، وهو قول اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة

وأجيب عنه . )٤(أد زكاة مالك فقال إمنا مايل جعاب وآدم فقال قومه وأد زكاته: حلماسرضي اهللا عنه 
  .بأنه ضعيف

  :)٥(كما يف اآلثار اآلتية بأن هذا هو عمل السلف، لواستد
 إذا فكـان  ،اخلطاب بن عمر زمن املال بيت على كنت :قال ،القاري عبد بن الرمحن عبد عن -١

 املال شاهد من الزكاة أخذ مث ،وغائبها شاهدها حسبها مث ،التجار أموال مجع العطاء خرج
  .والغائب الشاهد على

 أخـرج  مث ،الزكاة فيه حلت يوم مثنه من بنحو قومه :ذلك مثل يف قال أنه زيد بن جابر عنو -٢
  .زكاته

  .ماله مع فيزكيه ،الزكاة عليه حلت إذا ،للتجارة كان إذا متاعه الرجل يقوم :قال ،إبراهيم عن -٣
 ،للبيع عرض أو نقد من عندك كان ما فانظر الزكاة عليك حلت  إذا :" ميمون بن مهران   وقال -٤

 مـن  عليـك  كان ما منه اطرح مث ،فاحسبه مالءة يف دين من انك وما ،النقد قيمة فقومه
  ".بقي ما زك مث ،الدين

  

                                           
  .٥/٢٣٤، وصححه ابن حزم يف احمللى ٧٣٩٤بيهقي يف السنن الكربى برقم رواه ال )١(
  .١/١٦١، املهذب ١/٣٩٩مغين احملتاج  )٢(
  .٣/٣٣، املغين ١/٢٦٠، بداية اتهد ١/٥٢٧فتح القدير  )٣(
  . تقدم خترجيه)٤(
  .٥٢١ أبو عبيد يف األموال ص ارواه )٥(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ١٥

، وهلم وقد ذهب الفقهاء املعاصرون إىل أن األسهم املعدة للتجارة جيب فيها زكاة عروض التجارة
  :رأيان يف ذلك

ذلك، فينظر أن تزكى بالقيمة احلقيقية للسهم إذا استطاع معرفتها من الشركة، فإن تعذر : א
إىل القيمة السوقية، فإن مل يكن لألسهم سوق للتداول، فإنه تزكى بالقيمة االمسية للسهم، به قال 

، معلالً بأن سعر السهم يعتريه الزيادة احلادة والنقص احلاد بسبب عدم ثبات الدكتور الصديق الضرير
  .)١(أسواق األسهم، وكثرة التالعب فيها

، سواء أكانت الشركة صناعية أم عقارية أم زراعية أم جتارية ة السوقية بالقيمأا تزكى: א
، وفضيلة الشيخ حممد ابن )٣( مساحة الشيخ عبدالعزيز ابن بازوقد رجح هذا االجتاه،)٢(أم خدمية 
 )٦(رجحه الدكتور وهبة الزحيلي و- رحم اهللا اجلميع - ،)٥(وهو قول الشيخ عبداهللا البسام ، )٤(عثيمني
 .وهو مقتضى قول اجلمهور، )٧(ر قرار اهليئة الشرعية العاملية للزكاةوبه صد

وعلى القول الثاين، يرد سؤال عن تطبيقه يف سوق األسهم الذي يتذبذب السهم يف اليوم الواحد،                
  :فريد عدة احتماالت

  .أن يزكى بقيمة االفتتاح: א

  .أن يزكى بقيمة اإلغالق: א

 مبتوسط السعر يف يوم حوالن احلول، وهو الراجح، والـذي تقتـضيه   تقوميأن يكون ال  : א
 مضاربات ال تعرب عـن قـوة        وملا يعتري األسهم من زيادة أو نقص بسبب       قواعد الشريعة اإلسالمية،    

  .الشركة
فإن كان سعر الشركة يف هبوط حاد مما جيعل البيع متعذراً لعدم وجود طلب على السهم، فـإن                  

  .واهللا أعلم. تقرار سعر السهم وإجراء عمليات بيع عليهالتقومي يكون عند اس

                                           
ضمن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة والندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة حبث الدكتور الضرير عن زكاة األسهم والسندات  )١(

  .٣٣ اجلزء األول ص –املعاصرة 
 ضمن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة والندوة الثانية عشرة لقضايا ، املنشور يف عن زكاة األسهم الشيخ عبداهللا ابن منيعحبث )٢(

  .٥١  اجلزء األول ص–الزكاة املعاصرة 
  .١٤/١٩١جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة  )٣(
  .٩١١ ذات الرقم  كتاب الزكاة، الفتوى– جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني  )٤(
  .١/٧١٥ ،٤زكاة األسهم املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي ع حبث الشيخ عبداهللا البسام عن  )٥(
  .١/٧٣٩ ،٤ املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي ع  والسنداتزكاة األسهمحبث الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي عن  )٦(
م، ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ضمن دليل اإلرشادات حملاسبة زكاة الشركات، الدورة احلادية عشرة قرار اهليئة الشرعية العاملية للزكاة،  )٧(

للدكتور الصديق الضرير، املنشور يف جملة جممع )  زكاة الديون– زكاة األسهم يف الشركات -زكاة الزراعة(، عن حبث الزكاة ٢٢املادة 
  . ٢١١ ص ٢ ج ١٣الفقه اإلسالمي ع 

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ١٦

  

א מ א מ
  :اختلف أهل العلم يف وقت تقومي عروض التجارة على قولني

א  واملالكية )١(أبو حنيفة أن يكون التقومي وقت وجوب الزكاة مبضي احلول، وبه قال :א
  .)٢("رج صدقتهقومه مث أخ:" لقول عمر حلماس

א ألن الواجب جزء من     أن يكون التقومي وقت أداء الزكاة، ولو تأخر إخراجها،           :א
 - صـاحبا أيب حنيفـة       – )٣( أبو يوسف وحممد بن احلسن     وبه قال العني، وله والية منعها إىل القيمة،       

  .الشافعية واحلنابلةو
  .والذي يظهر أن القول األول هو الراجح واهللا أعلم

  

א: א א מ א א א
 ولو كان االرتفاع    تقوميقد يرتفع السهم بسبب غري مربر، فهل يلزم إخراج الزكاة بالسعر وقت ال            

وقد ذكر الدكتور حممد األشقر أنه عند وجود تالعب مؤقت يف األسعار يف             . بسبب تالعب يف السعر   
  .)٤(يعترب السعر الذي كان يف األيام اليت قبل حصول التالعبالسوق املايل ف

  

א: א מ א א א מ
א

يدخل يف  من املقرر فقهاً أن ربح التجارة يضاف إىل الوعاء الزكوي، ولذا فيلزم مالك األسهم أن                
  .)٥(تبعا للمال األرباح جتب فيها الزكاة األرباح اليت استحقها، ألنالتقومي 
  

  :شروط زكاة األسهم املعدة للتجارة
  . عدة شروط بياا فيما يأيت-ألسهم املعدة للتجارة ا ومنها –يشترط لوجوب زكاة العروض 

א מ:א א א

                                           
  .١/٥٢٧ فتح القدير  )١(
  . تقدم خترجيه )٢(
  . تقدم خترجيه )٣(
  .١٠٢أحباث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة املعاصرة املنعقدة يف دولة الكويت ص  )٤(
  .١٠٢أحباث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة املعاصرة املنعقدة يف دولة الكويت ص  )٥(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ١٧

ألن األصل يف األسهم    ،  )١(الشافعية واحلنابلة   اشتراط نية التجارة عند متلك العروض      وقد نص على  
  : املستمرة احلول كله، وعليه اجلازمة،القنية، وال يصار إىل التجارة إال بالنية

عها مث اشترى أسـهماً     اإذا اشترى أسهماً للقنية مث نواها للتجارة، فال يبدأ حوهلا إال إذا ب             .١
  .)٢(أخرى للتجارة

احلول غري نيته إىل القنية، فإن حول التجارة ينقطـع،          إذا اشترى األسهم للتجارة، وأثناء       .٢
 .)٣(عها مث اشترى أسهماً أخرى للتجارةافإن رجعت نيته إىل التجارة فال يبدأ حوله إال إذا ب

 .)٤(، فال يزكيها زكاة العروض مترددةإن مل جيزم بنية التجارة أو كانت نيته .٣
  

:אא
 املوروثة من عروض التجارة، ولو نوى ا التجارة حىت يبيعها ويضعها يف أسهم              فال تكون األسهم  

   .)٥(الشراء الثاينأخرى للتجارة، فيبدأ حوهلا من 
  

א א:א מ א
  .)٦("ال زكاة يف ماٍل حتى حيول عليه احلول"ومستند ذلك عموم حديث 

 اعتبار حوالن احلول مراعاة السنة القمرية، وذلك يف كل مال زكـوي اشـترط لـه             األصل يف و
 .احلول

  

א א א:א א מ אא
א

  ". ال زكاة يف ماٍل حتى حيول عليه احلول:"للحديث املتقدم، )٧(وهو مذهب الشافعية واحلنابلة
  

                                           
  .٤/٢٥١، املغىن طبعة دار هجر ٦/٤٨اموع  )١(
  .٤/٢٥٨، املغين ٦/٤٨، اموع ١/٣٠٠، الكايف البن عبدالرب ٢/٢٩٨ملبسوط للسرخسي ا )٢(
  .٤/٢٥٨، املغين ٦/٤٨، اموع ١/٣٠٠، الكايف البن عبدالرب ٢/٢٩٨املبسوط للسرخسي  )٣(
  .٤/٢٥١، املغىن طبعة دار هجر ٦/٤٨، اموع ٢/٢١٨فتح القدير البن اهلمام  )٤(
  .٤/٢٥٠، املغين ٦/٤٨، اموع ١/٢٩٨، الكايف البن عبدالرب ٢/١٩٨املبسوط للسرخسي  )٥(
، وابن ماجه عن عائشة رضي اهللا  عن علي ١٥٧٣وأبو داود يف سننه برقم   عن ابن عمر ٦٢٦رواه الترمذي يف جامعه برقم  )٦(

ن احلديث يتقوى مبجموع طرقه، وممن  وإسناد كل واحد منها ال خيلو من مقال، إال أ، عن أنس ١/٩٠يف سننه  عنها، والدارقطين
  .٣/٢٥٤قواه النووي وابن حجر يف التلخيص احلبري والزيلعي يف نصب الراية واأللباين يف اإلرواء 

  .٤/٢٥٢، املغين ٥/٥٤اموع  )٧(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ١٨

الكية ومتأخرو الشافعية إىل أن االعتبار بآخر احلول، ال جبميعه، ألنه أيـسر علـى               ذهب امل قد  و
  .)١(املكلف

وأما احلنفية فيشترطون بلوغ النصاب يف طريف احلول دون مجيعه، ألنه ال يشق ذلك، وأما تطبيقه                
  .يف مجيع احلول فأمر شاق

ألخرى مستندة إىل املشقة، وهي والراجح القول األول، للحديث الصحيح الصريح، وألن األقوال ا
 وحيسن بيان نصاب الذهب والفضة،      .متيسرة مع توافر املعلومات واألصول احملاسبية احلديثة عند التجار        

  .مث تقومي العمالت الورقية ملعرفة النصاب الزكوي

ليس يف أقلّ من عشرين : " قول النيب صلى اهللا عليه وسلمورد نصاب الذهب يف     :א
عمر وعائـشة رضـي اهللا      ابن  ويف حديث   . )٢("ثقالًا من الذّهب، وال يف أقلّ من مائيت درهٍم صدقة           م

أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يأخذ من كلّ عشرين دينارا فصاعدا نصف دينـاٍر، ومـن                  " عنهما  
  .)٤( إال أن هذه األحاديث ال تصح عن النيب  .)٣("األربعني دينارا 
 أن الزكاة جتب يف عشرين دينـارا        ، السنة اليت ال اختالف فيها عندنا      :"مالك يف املوطأ  وقد قال   

  ).مثقاالً(= ، فاإلمجاع على أن نصاب الذهب عشرون ديناراً )٥(" كما جتب يف مائيت درهم .عينا

ليس فيما دون مخس أواٍق من الورق صدقة        : "  النيب صلى اهللا عليه وسلم     يقول:א 

")٦(.  
  

א א א :א
وقد ذهب احلنفية إىل أنّ الفلـوس إن        . الفلوس ما صنع من النقود من معدٍن غري الذّهب والفضة         

، وتقَيم بنصاب األقل من نـصاب       ب الزكاة يف قيمتها، وإالّ فال     كانت أمثانا رائجةً أو سلعا للتجارة جت      
  .)٧(ابلةوهو قول احلنالذهب والفضة، 

  :وأما الورق النقدي فاختلف الفقهاء املعاصرون فيه على أقوال
                                           

  .٢/٣٨حاشية البجريمي  )١(
 أن من رواية ابن  ٩٣١  : حديث-حدود الزكاة  باب جامع يف -  كتاب الزكاة- املطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقالينيف  )٢(

  .أيب شيبة أ هـ وفيه عبدالكرمي بن أيب املخارق ضعيف
، وفيه إبراهيم بن إمساعيل، ضعيف كما يف  ١٧٨٧  : حديث- باب زكاة الورق والذهب -  كتاب الزكاة-  سنن ابن ماجه )٣(

  .التقريب
  .٢٥/١٢جمموع الفتاوى  )٤(
   ٥٨٤  : حديث-باب الزكاة يف العني من الذهب والورق  - كتاب الزكاةاملوطأ  )٥(
  .١٤٨٤أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  )٦(
  .٤/٢٥٣املغين  )٧(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ١٩

 وعند أهل  وألن الذهب يف زمن النيب ،ألنه هو األصل يف التعامل. أنه يلحق بالذهب: א
  .  وبه تقدر الديات،مكة هو أساس العملة

كون التقدير ا نفـع      ول ،أنه يلحق بالفضة، ألن غطاء النقود يف هذا العصر هو الفضة          : א
  .للفقراء واحتياط ملصلحتهم

ويرد عليه أن املقدمة األوىل غري صحيحة، فليست النقود الورقية مغطاة بالفضة، بل هي مغطاة 
  .، وبقوة الدولة االقتصادية ورقية أخرىبعمالت

 يف   أنه يلحق باألقل منهما، وهو األحظ للفقراء، وقد قرر جملس هيئة كبـار العلمـاء               :א
اململكة باألكثرية وجملس امع الفقهي اإلسالمي أن األوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدىن النصابني من               

  .ذهب أو فضة فإا جتب ا الزكاة حينئذ وجترى جمرامها
  

  :وقد اختلف أهل العلم يف النصاب الذي تقوم به العروض التجارية على أقوال

باألقل من النصابني، ألنه األحظ للفقراء، واألبرأ للذمة، وهـو           أن التقومي يكون     :אא
  .)١(قول احلنفية واحلنابلة

א أن التقومي يكون مبا اشتريت به، فإن اشتريت البضاعة بالذهب، قومت بنصاب             :א
ائع ، والواقع أن البض)٢(الذهب، وإن اشتريت البضاعة بالفضة، قومت بنصاب الفضة، وهو قول الشافعية 

غطاء من الذهب أو الفضة، بل غطاؤها من عمالت ورقية أخرى، أو            تشترى بالعملة الورقية، وليس له      
  .من قوة البلد االقتصادية، إضافة إىل الذهب والفضة

א  أن التقومي يكون بالذهب، نظرا لثباته وعدم تذبذبه، ويف املقابـل االخنفـاض              :א
لفقهاء املعاصرين يرجحون التقومي بنصاب الذهب، ومنهم الشيخ        الشديد للفضة، وهو ما جعل بعض ا      

  . )٣( والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور حممد األشقر- رمحه اهللا – حممد أبو زهرة

א א ، وأما نـصاب     أن التقومي يكون بالفضة ألا هي اليت ثبتت بالنص عن النيب             :א
  .صل هو نصاب الفضةالفضة فثبت عن الصحابة، وهذا يقوي أن األ

م بالورق النقدي،   وقَفإن عروض التجارة، ت   : وعليه يكون باألقل من النصابني،      تقوميوالراجح أن ال  
واألقـل يف هـذه     جاوزت األقل منهما، ففيها الزكاة،      مث ينظر يف ما يقابلها من الذهب والفضة، فإذا          

  .األزمنة نصاب الفضة

                                           
  .٢/٥٠٩، الفروع ٢/٢١٩شرح فتح القدير  )١(
  .٣/١٠٦اية احملتاج  )٢(
  .٨٨أحباث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة املعاصرة املنعقدة يف دولة الكويت ص  )٣(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٢٠

 الذي جتب فيه الزكـاة مـن حيـث يشرتط يف املالينضاف إىل ذلك أنه و
ّ ّ

  :اجلملة شروط
.א–١

لكـه املؤسـسة العامـة      متال زكاة يف األسهم اليت متلكها الدولة، وال ما          ويتفرع على ذلك أنه     
 أموال األوقاف وحنوها، فجميع هذه      للتأمينات االجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد، وال ما كان من        

  .سهم ال حتسب من الزكاة على الشركة، فيلزمها طرحها من الوعاء الزكوياأل

.א–٢
كتب عـروة بـن     ، فقد   وهو قدرة املالك على التصرف مبا ميلك تصرفاً تاماً دون استحقاق للغري           

 ويؤخذ ،عليهم فكتب أن يرد ، فكان بأيدي العمال،حممد إىل عمر بن عبد العزيز يف مال ظلم فيه الناس    
إن كـان مـاال      " : فكتب إليه  ،منهم زكاته فراجعه عامله يف ذلك يأخذها من كل عام أو سنة واحدة            

 الّذي أخـذه    املالويقصد به   . )١("الذاهب   " : ما الضمار ؟ قال    : قلت له  ،"ضمارا فزكه سنة واحدة     
املغصوب الّذي ال يقدر صاحبه على      السلطان مصادرةً، والدين احود إذا مل يكن للمالك بينة، واملال           

  .، والدين على معسرواملسروق الّذي ال يدري من سرقهأخذه، 

א–٣ א א .א
  . أي من أصحاب املذاهبهومل يذكر وهذا الشرط يذكره احلنفية

א−٤ א ، א מ
.א

  : ما يأيت ودليل هذا الشرط
. )٢("فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم              : "  قوله -١

  ألف فليس غنيا،  ومن عليه ألف ومعه
هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليـؤده وليـزك بقيـة             : ولقول عثمان رضي اهللا عنه     -٢
  .ف بني أهل العلمويف تفصيل ذلك خال. )٣("ماله

                                           
  . ٦٩٠٠  : حديث- باب ال زكاة إال يف الناض   كتاب الزكاة- يف مصنفهعبد الرزاق الصنعاين رواه  )١(
  .٥٢ ومسلم يف صحيحه برقم ١٤٣٦رواه البخاري يف صحيحه برقم  )٢(
 البيهقي يف السنن  و١٠٣٧٨ وابن أيب شيبه يف املصنف برقم ٦٨٦٢ وعبدالرزاق يف املصنف برقم ٥٩٣ مالك يف املوطأ برقم رواه )٣(

  .٩٣٩، وصححه ابن حجر يف املطالب العالية يف بعد إيراده لألثر ورقمه ٧٣٩٥الكربى برقم 

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٢١

  

  إذا كانت الشركة خترج الزكاة أو بعضها: الفصل الثاني
א מ א א א א

  :اختلف الفقهاء املعاصرون إىل قولني

א  معاملة الشخص الطبيعي، فتلزم معنوية أن تعامل الشركة بصفتها ذات شخصية :א
  . الطبيعيبأحكام الزكاة كالشخص
اموعة من األشخاص أو األموال الـيت ترمـي إىل          : )االعتباري(=املعنوي  واملقصود بالشخص   

وقد أضفى عليهـا    . )١(حتقيق غرض معني، ومينح الشخصية القانونية بالقدر الالزم لتحقيق ذلك الغرض          
 لـصفة اإلنـسان     القانون صفة الشخصية عليها ألا تتمتع جبميع احلقوق إال ما كان منـها مالزمـا              

والشخصية االعتبارية هلا خصائص الزمة وهي االسم واملـوطن         . ، كالزواج وأحكام القرابة   )٢(الطبيعية
  .واجلنسية والذمة املالية واألهلية وحق التقاضي

 بالذمة املالية بأن تكون الشركة أهال لإللزام وااللتزام،         املعنويةوالذي يعنينا هنا هو متتع الشخصية       
مة الشركة من جمموع ما هلا وما عليها من حقوق مالية يف احلال أو يف االستقبال تبدأ بابتداء                  وتتكون ذ 

  .)٣(الشركة وتنتهي بانتهائها
والشخصية املعنوية أو االعتبارية للشركة تصري الشركة شخصا معنويا مـستقال عـن أشـخاص            

  . )٤(تسب حقوقا وتلتزم واجباتأن تك: الشركاء، فتكون هلا ذمة مالية خاصة، وحياة قانونية مبعىن
وقد خرج الفقهاء املعاصرون الشخصية املعنوية على كالم الفقهاء املتقدمني يف الوقف وبيت املال 

  .)٥(وحنوها
ومع أن الفقهاء املتقدمني مل يتحدثوا عن هذا اجلانب يف كالمهم عن أحكام الشركة، إال أن 

 من منعها من أجد اعتبارية، وذمة مالية مستقلة، ومل الباحثني املعاصرين يرون أن للشركة شخصية
لتزام واإللزام، وأما وجوب أداء كة معاملة الشخص الطبيعي يف اإلفتعامل الشر، )٦(العلماء املعاصرين

  .الزكاة على الشركة فهو حمل اختالف، لكوا عبادة مالية

                                           
، عن حبث الشخصية االعتبارية خلالد ٢٧٢، وقريب منه الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد للزرقا ص ٣٣٩مبادئ القانون للوكيل ص  )١(

  .٦٧ ص ٢٩ جملة العدل العدد –اجلريد 
  .٧٤ ص ٢٩ جملة العدل العدد –حبث الشخصية االعتبارية خلالد اجلريد )٢(
  .٧٧ ص ٢٩ جملة العدل العدد – عن حبث الشخصية االعتبارية خلالد اجلريد ٨١ املدخل للعلوم القانونية لسليمان مرقس ص )٣(
  .١٣لسعودي املادة رقم ، ونص عليها نظام الشركات ا١١٣ عن شركة األشخاص ص ٦٤ الشركات حملمد كامل ملش ص )٤(
  .١/٢١١، والشركات للدكتور عبدالعزيز اخلياط ٢٣ الشركات للشيخ علي اخلفيف ص )٥(
  .٢١٩حبوث يف االقتصاد اإلسالمي ص : حبث الشيخ عبداهللا املنيع عن زكاة األسهم املنشور يف كتاب )٦(
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 زكاة األسهم ٢٢

 والدكتور علي القره )٢(يالدكتور وهبة الزحيلو )١(قد ذهب الدكتور شوقي إمساعيل شحاتةف
  : إىل أن الزكاة جتب على الشركة ابتداء بصفتها شخصا اعتباريا، ومستندهم)٣(داغي
أن الزكاة عبادة مالية، مناطها ملك النصاب، ولذا وجبت يف مال الصغري وانون، فيقاس  -١

  .عليهما الشخص االعتباري، وال حاجة إىل نية إلخراج الزكاة
خذ مبفهوم معاملة الشركة بصفتها شخصاً اعتباريا يف العقود والتربعات، أنه ملا استقر األ -٢

 .زكاة، حىت ال يفرق بني املتماثالتفيلزم منه أن تعامل كذلك يف باب ال
بقية ، وهي معتربة يف  والشافعية يف يمة األنعام عند املالكية واحلنابلة مؤثرةأن اخللطة -٣

أن تعامل : ىن اخللطة أن تعامل األموال كمال شخص واحد، ومؤداه عند الشافعية، ومعاألموال الزكوية
 .الشركة معاملة الشخص الطبيعي

أن يف األخذ ذا القول مصلحة ظاهرة ألهل الزكاة من الفقراء، والزكاة شرعت لسد  -٤
 . خلتهم
أن القرارات امعية أخذت مبفهوم الشخصية االعتبارية يف بعض بنود قراراا، وتركت هذا  -٥

املفهوم يف بنود أخرى، وهذا تناقض، واألوىل أن يؤخذ باملفهوم كله، منعا للتناقض، ولكونه هو املطبق 
يف مجيع القوانني اليت على ضوئها تباع تلك األسهم وتشترى وجتب فيها الزكاة، ولكونه أيسر يف 

  .التطبيق

א كاً، وهو القول  أن الواجب الشرعي إمنا هو على مالك األسهم بصفته شري:א
  :الراجح ملا يأيت

  .أن الزكاة عبادة حتتاج إىل نية، والنية ال تتصور إال من الشخص الطبيعي -١
أن الشخصية االعتبارية إمنا هي يف التقاضي واإللزام وااللتزام، وأما األحكام التكليفية فال  -٢

الزكاة ويعاقب على تتعلق إال لألشخاص الطبيعيني، فال يقال بأن الشخص االعتباري يثاب على 
 . )٤(تركها، وهي متوعدة بالنار يوم القيامة

أن الفقهاء نصوا على أن زكاة أموال الشركات تلزم كل شريك، وال تعامل الشركة  -٣

                                           
ور أمحد جمذوب أمحد املنشور ضمن أحباث وأعمال الندوة ، عن حبث زكاة أسهم الشركات للدكت١١٩التطبيق املعاصر للزكاة ص  )١(

  .١٥١ اجلزء األول ص –احلادية عشرة والندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة 
  .١/٧٤٠ ،٤ املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي ع  والسنداتزكاة األسهمحبث الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي عن  )٢(
 اجلزء األول –القره داغي ضمن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة والندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة تعقيب الشيخ علي  )٣(

  .١٦٤ص 
 اجلزء األول –تعقيب الشيخ املختار السالمي ضمن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة والندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة  )٤(

  .١٦١ص 
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 زكاة األسهم ٢٣

 . بشروطها املعتربة، وهي غري منطبقة كما سيأيتمعاملة املال الواحد إال يف اخللطة عند الشافعية
 أن اخللطة ال تؤثر إال يف يمة األنعام، وعليه، - محه اهللار -وقد رجح الشيخ عبداهللا البسام 

  .)١(فالزكاة معلقة بكل مساهم، وال تعد األموال يف النصاب كاملال الواحد
  :، ونصهبقول متوسط بني القولني )٢(وقد صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي

 عنهم إذا نص يف نظامها جتب زكاة األسهم على أصحاا، وخترجها إدارة الشركة نيابة: أوالً"
األساسي على ذلك، أو صدر به قرار من اجلمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات 

  ."بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب األسهم إلخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه

א א א :א
رة الشركة يف إخراج الزكاة، وميكن أن تكون الوكالة  أن يوكلوا إداشركة املساهمةجيوز ملالك 

ا أخرج ضمنية، كما إذا نص عليها نظام الشركة، أو ألزم ا نظام الدولة، وتربأ ذمة املالك بذلك إذ
  .)٣(املقدار الشرعي من الزكاة، وقد صدر بذلك قرار جممع الفقه اإلسالمي

  

א א א א א
 األسهم تربأ ذمة مالك لزكاة عن املوجودات الزكوية، فإنإخراج اب  الشركةَإذا ألزمت الدولة
  : ، ومستند ذلك ما يأيتزال يف ذمتهي ال أسهمهباقي زكاة مبقدار ما أخرج عنه، و

 إذا أديت الزكاة إىل رسولك فقد برئت  أنس رضي اهللا عنه أن رجال قال لرسول اهللا حديث
 ، ولك أجرها، إذا أديتها إىل رسويل فقد برئت منها إىل اهللا ورسوله، نعم: فقال؟اهللا ورسولهمنها إىل 

  .)٤( "وإمثها على من بدهلا
 سهيل بن أيب صاحل عن أبيه قال اجتمع عندي نفقة فيها صدقة يعين بلغت نصاب الزكاة وحديث

ن أقسمها أو أدفعها إىل السلطان فسألت سعد بن أيب وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد اخلدري أ
                                           

  .١/٧٢٥ ،٤زكاة األسهم املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي ع لشيخ عبداهللا البسام عن حبث ا )١(
 مجادى اآلخرة ٢٣- ١٨قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من )٢(

  .٤/٠٨/٨٨د ) ٣(م، رقم ١٩٨٨ فرباير ١١- ٦املوافق . هـ١٤٠٨
 مجادى اآلخرة ٢٣- ١٨قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من )٣(

  .٤/٠٨/٨٨د ) ٣(م، رقم ١٩٨٨ فرباير ١١- ٦املوافق . هـ١٤٠٨
" :  وقال ٨٩٧٢اين يف األوسط برقم      والطرب ٢٨٦احلارث يف مسنده برقم      و ١٢١٥١رواه اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده برقم         رواه   )٤(

، ويف سند البيهقي راٍو مل يـسم        ٦٨٥١، ورواه البيهقي يف الكربى برقم        الليث : تفرد به  ،ال يروى هذا احلديث عن أنس إال ذا اإلسناد        
 ورجاله :٣/٦٣مع الزوائد وقال اهليثمي يف جم. بني سعيد بن أيب هالل وأنس رضي اهللا عنه، وأما عند البقية فريويه سعيد عن أنس مباشرة     

  .٧١ضعفه األلباين يف خترج أحاديث مشكلة الفقر للقرضاوي رقم و .الصحيح رجال

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٢٤

 هذا السلطان :فقلت هلم" ويف رواية "فأمروين مجيعا أن أدفعها إىل السلطان ما اختلف علي منهم أحد
 اإلمام سعيد بن منصور يف  روامها". نعم فادفعها: فقالوا كلهم؟ فأدفع إليهم زكايت،ما ترونيفعل 
  .)١(مسنده
عوا صدقاتكم إىل من واله اهللا أمركم فمن بر فلنفسه ومن أمث دف ا:قول ابن عمر رضي اهللا عنهماو

وعن قزعة موىل زياد بن أبيه أن ، )٢( صحيح أو حسنه إسناد: عنهقال النوويو ،فعليها رواه البيهقي
 صحيح أو ه إسناد:عنه  وقال النوويابن عمر قال ادفعوها إليهم وإن شربوا ا اخلمر رواه البيهقي

  .)٣( حسن
، وال  )٤("وما أخذه السلطان من الزكاة بغري أمر أصحابه احتسب به         :" مام ابن تيمية رمحه اهللا    قال اإل و

 والة يأخذه ما :"قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهللايضر يف ذلك أن ال تصرف الزكاة يف مصارفها الشرعية،     
 اإلمـام  كان إذا صاحبه من ذلك يسقط فإنه ذلك وغري والتجارة املاشية وزكاة العشر من املسلمني
 الـشرعية  مـصارفه  يف يصرفه ال ظاملا كان فإن .العلماء باتفاق الشرعية مصارفه يف يصرفه عادال
 الظامل إىل دفعها على أكره فإن مستحقيها إىل هو يصرفها بل إليه الزكاة يدفع ال أن لصاحبه فينبغي
 هـذه  يف وهم .العلماء أكثر عند الصورة هذه يف جتزئه فإا ضرر له حلصل إليه يدفعها مل لو حبيث
  .)٥("مصارفه غري يف وصرفوه ماله قبضوا إذا الوقف وناظر اليتيم كويل مستحقيها ظلموا احلال

א א א א מ א א
، ومالك األسهم قد يكون غرضه من ملكيته األسهم التجارة، بأن يضارب ا يف السوق املالية

  .وقد يكون مستثمرا، أي شريكاً يف الشركة مبقدار ما ميلكه من أسهم، وبيان احلالني فيما يأيت
  

א א:א א מ א
א א א )א(א

 نظام الشركة، أو لتوكيل إذا أخرجت الشركة الزكاة الشرعية إللزام ويل األمر بذلك، أو لنص يف
  :من مالك األسهم إلدارة الشركة، فإنه يتصور ثالث صور

إذا أخرجت الشركة الزكاة الشرعية دون زيادة أو نقصان، فإن ذمة مالك األسهم الواجب  .١
                                           

  .٧٢ج أحاديث مشكلة الفقر للقرضاوي رقم يصححه األلباين يف ختر )١(
  .٧٣ج أحاديث مشكلة الفقر للقرضاوي رقم ي، و صححه األلباين يف ختر٦/١٤٧اموع  )٢(
  .٦/١٤٧اموع  )٣(
  .٢٥/٨٩جمموع الفتاوى  )٤(
  .٢٥/٨١جمموع الفتاوى  )٥(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٢٥

  .)١(فيها الزكاة تربأ بذلك
رج  أخرجت الشركة أقل من الزكاة الشرعية، فيجب على مالك األسهم املستثمر أن خيوإن .٢

  .)٢(الفرق، وال تربأ الذمة إال بذلك
 أخرجت الشركة أكثر من الزكاة الشرعية، فيجوز ملالك األسهم أن يعدها من الزكاة وأما إذا .٣

  .املعجلة، أو يعدها زكاة أموال أخرى غري األسهم، أو حيتسبها صدقة زائدة عن الواجب الشرعي
 بإخراج شركة املساهمةاهم صراحة إن نص نظام الشركة على إخراج الزكاة، أو وكل املسو

  .الزكاة عنه، فيلزم القائمني على الشركة أن خيرجوا الزكاة الشرعية دون زيادة أو نقص
  

א א:א מ א
א א א )א(א

  .هلا وعاء زكويكون يلشركة وعاء زكوي، وميكن أال لكون يميكن أن 

تخرج زكاة القيمة السوقية، بكل حال، بأن ف ،:
، )٣(وبه قال أكثر الفقهاء املعاصرينتغلب زكاة العروض على زكاة املوجودات الزكوية للشركة، 

  . )٤( للزكاةالعامليةوصدر به قرار اهليئة الشرعية 
 املضارب حيسم ما دفعته الشركة من زكاة القيمة السوقية فإذا أخرجت الشركة الزكاة، فإن

، فإن زاد ما دفع عن الواجب، فيجوز له أن حيتسبه زكاة معجلة، أو حيسبه زكاة ألموال )٥(ألسهمه
  .، وإن نواه صدقة فأجره على اهللا تعاىل)٦(أخرى ملالك األسهم

صانع، أو عقارات  كما إذا كانت متثل م،:
                                           

م، ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢قرار اهليئة الشرعية العاملية للزكاة، ضمن دليل اإلرشادات حملاسبة زكاة الشركات، الدورة احلادية عشرة  )١(
ور الصديق الضرير، املنشور يف جملة للدكت)  زكاة الديون– زكاة األسهم يف الشركات -زكاة الزراعة(أ، عن حبث الزكاة -١٩املادة 

  . ٢١١ ص ٢ ج ١٣جممع الفقه اإلسالمي ع 
  .٨٤ حبوث يف االقتصاد اإلسالمي ص:  وهو ما يفهم من حبث الشيخ عبداهللا املنيع عن زكاة األسهم املنشور يف كتاب)٢(
  .٧٨ اإلسالمي صحبوث يف االقتصاد : حبث الشيخ عبداهللا املنيع عن زكاة األسهم املنشور يف كتاب)٣(
م، ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢قرار اهليئة الشرعية العاملية للزكاة، ضمن دليل اإلرشادات حملاسبة زكاة الشركات، الدورة احلادية عشرة  )٤(

للدكتور الصديق الضرير، املنشور يف جملة )  زكاة الديون– زكاة األسهم يف الشركات -زكاة الزراعة(أ، عن حبث الزكاة -١٩املادة 
  . ٢١١ ص ٢ ج ١٣ الفقه اإلسالمي ع جممع

 ضمن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة والندوة الثانية عشرة لقضايا ، املنشور يف عن زكاة األسهم الشيخ عبداهللا ابن منيعحبث )٥(
  .٥٦  اجلزء األول ص–الزكاة املعاصرة 

م، ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢سبة زكاة الشركات، الدورة احلادية عشرة قرار اهليئة الشرعية العاملية للزكاة، ضمن دليل اإلرشادات حملا )٦(
للدكتور الصديق الضرير، املنشور يف جملة )  زكاة الديون– زكاة األسهم يف الشركات -زكاة الزراعة(أ، عن حبث الزكاة -١٩املادة 

  . ٢١١ ص ٢ ج ١٣جممع الفقه اإلسالمي ع 

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٢٦

 زكاة عروض جتارة بالقيمة ويف هذه احلال يلزم مالك األسهم املضارب أن يزكي أسهمه مؤجرة،
 وهذه احلال متصورة يف األذهان، وال تكاد توجد يف الواقع، ألنه ال تكاد ختلو .السوقية، واهللا أعلم

  .شركة من احتياطي نقدي
  

א :א
 .شركة تزكي أمواهلا، فهل يلزم مالك األسهم أن يزكيها أيضاإذا كانت ال

 إىل  - رمحهم اهللا تعاىل     – خالفعبدالوهاب  أبو زهرة وعبد الرمحن حسن و     حممد  : املشايخذهب  
أن ما يؤخذ من األسهم والسندات ملن يتجر فيها غري ما يؤخذ من الشركات نفسها، ألن الـشركات                  

أما األسهم املُتجر فيهـا      .تبار أن أموال الشركة نامية بالصناعة وحنوها      اليت تؤخذ منها الزكاة تكون باع     
 .)١("فهي أموال نامية باعتبارها عروض جتارة

، فقد ذكر الفقهاء عدة صور ألموال زكويـة          املمنوع )االزدواج (الثينوأورد على هذا القول أنه      
  . نصوص الفقهاء، بياا فيما يأيتوهلذا عدد من األمثلة يف. أعدت للتجارة، فلم جتب فيها زكاتان

א: א
يزكيها زكاة السائمة؛ ألا أقوى، النعقـاد اإلمجـاع عليـه،           : قال مالك والشافعي يف اجلديد    
 .)٢(واختصاصها بالعني، فكانت أوىل

ظًا للفقراء واملستحقني، ألا     ألا أكثر ح   ؛يزكيها زكاة التجارة  : وقال أبو حنيفة والثوري وأمحد    
جتب فيما زاد عن النصاب حبسابه، خبالف السائمة، فقد عفا الشارع عما بني األنصبة املقدرة فيها، فما                 

منها ال شئ فيه، وهكـذا،  ) ٣٦(من اإلبل و) ٢٥(ال زكاة فبه، وما بني   ) ١٢٠(من الغنم و  ) ٤٠(بني  
-املستحقني هذا الزائد عن النصاب املعفو عنه، مع أنـه           فلو زكيناه زكاة السائمة لضاع على الفقراء و       

ت ب قد وجد سبب وجوب زكاته، فيجب كما لو مل يبلغ بالسوم نصابا، وبلغه بالتجارة، غل               -بالتجارة
 .زكاة التجارة بال نزاع

وال ميكن إجياب الزكاتني بكماهلما، ألنه يفضي إىل إجياب زكاتني يف حول واحد بسبب واحد،               "
 .أن تعيد الشيء مرتني: ،والثين)٣("ال ثين يف الصدقة: "-صلى اهللا عليه وسلم-لقول النيب فلم جيز 

شاة حال عليها احلول وهي ال تبلـغ        ) ٤٠(مثل  -وإن وجد نصاب السوم دون نصاب التجارة        

                                           
 .٢٤٢ ص - الدورة الثالثة -حلقة الدراسات االجتماعية )١(
  .٦/٥٠، اموع ٣/٣٤املغين  )٢(
 ) طبع حيدر آباد الدكن- ٢١٨ /٣: ، ورواه ابن أىب شيبة يف املصنف٢٧٥رواه أبو عبيد يف األموال ص ) ٣(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٢٧

 وجبت فيها زكاة السائمة بغري خالف ألنه مل يوجد هلا معارض فوجبت، كما              -قيمتها نصاب التجارة  
 . )٢( وقد أفىت بذلك الشيخ عبداهللا املنيع، تغليباً لقصد التجارة على غريه.)١ (".تكن للتجارةلو مل 

  

א: א א
وإن اشترى خنالً أو أرضا للتجارة فزرعت األرض وأمثرت النخل، فاتفق حوالمهـا             : قال يف املغىن  

ن موعد الصالح يف الثمرة واشتداد احلب عند متام احلول وكانت قيمة            بأن يكو -) أي التجارة والزرع  (
 فإنه يزكى الثمرة واحلب زكاة العشر، ويزكى األصل زكـاة           -األرض والنخل مبفردمها نصابا للتجارة    

 .)٣(وهذا قول أىب حنيفة وأىب ثور) التجارة(القيمة 
زكاة القيمة، وذكر   ) ألرض والزرع يعىن ا (يزكى اجلميع   ): من احلنابلة (وقال القاضي وأصحابه    "

 .)٤(أن أمحد أومأ إليه، ألنه مال جتارة فتجب فيه زكاة التجارة كالسائمة
فإن العشر أحظ مـن ربـع       - ؛واحتج صاحب املغىن للقول األول بأن زكاة العشر أحظ للفقراء         

 .وا، فتجب فيجب تقدمي ما فيه احلظ، وألن الزيادة على ربع العشر قد وِجد سبب وج-العشر
 .)٥("وفارق السائمة املعدة للتجارة، فإن زكاة السوم أقل من زكاة التجارة":قال
  

א: א א א א
احلكم فيها أن تغلب فيها صفة العروض التجارية، فتقوم بالنقد الورقي، مث خيرج ربع العشر من                و
قيمة ما فيها من الذهب والفضة كما لو كانت تالفة أو جتاوزها الذوق             ما مل تنقص قيمتها عن      . قيمتها

 وقد أفىت الشيخ عبداهللا ابن منيع أن .)٦(العام، فتزكى بوزن الذهب والفضة وإخراج ربع العشر من وزا     
   .)٧(حكمها حكم عروض التجارة، جتب الزكاة فيها بشرطها
ت الورقية، ال يقال بأنه خيرج زكاتني، واحدة        ومثله يف احلكم الصراف الذي يبيع ويشتري العمال       

.للنقد، وزكاة أخرى لكون النقد من عروض التجارة

                                           
 )٣٥ -  ٣٤ / ٣: انظر املغىن) ١(
  .٢/١٩٨جمموع فتاوى وحبوث الشيخ عبداهللا املنيع  )٢(
  .١٥ و ٢/١٠ حاشية ابن عابدين  )٣(
  .١/٤٠٨ صاحب شرح منتهى اإلرادات قول القاضي  رجح )٤(
 .٣٦ - ٣٥ / ٣: املغىن) ٥(
أحباث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة املعاصرة املنعقدة يف دولة الكويت، حبث الدكتور حممد األشقر عن زكاة عروض  )٦(

  .١٠٤التجارة ص 
  .٢/١٩٩جمموع فتاوى وحبوث الشيخ عبداهللا املنيع  )٧(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٢٨

א :א
وما كان من خليطني فإما يتراجعـان بينـهما   " :اختلف الفقهاء يف املقصود باخللطة يف قوله       

لم يعملوا اخللطة يف الزكاة، وقالوا بعـدم        فوعليه  ،  )٢(، فقال احلنفية بأن اخللطة هي الشركة      )١("بالسوية
وألن األصل أن   ، مستدلني بأن أحاديث النصاب أحاديث حمكمة،        )٣(تأثرها يف تقليل الزكاة أو تكثريها     

  .كل مكلف خماطب بوجوب الزكاة لوحده
املبيت وذهب اجلمهور إىل أن اخللطة كون املالني مشاعني، أو خمتلطني خلطة أوصاف يف املرعى و              

إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجـة ويل         " :، لقول اخلصم املترافع إىل داود       )٤(واملسرح والفحل 
وإن كثريا من اخللطاء ليبغي بعضهم على       " :، فقال تعاىل بعد حكم داود       )٢٣:ص" (نعجة واحدة 

  ).٢٤: ص..." (بعض
  :وأوجه تأثري النصاب عند القائلني به ما يأيت

  . الشافعية واحلنابلة خالفاً للمالكيةتكميل النصاب، عند -١
مقدار الزكاة، وهذا متصور يف زكاة يمة األنعام، فقد تزيد اخللطة مقدار الزكاة، وقـد                -٢

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

  : يف األموال غري الظاهرة على قولنياء اختلفوا يف إعمال اخللطةالفقهمث إن 

فلو كان نصاب منها مشتركاً بني اثنني ففيه         ،تؤثّر أيضاً اخللطة   أنّب الشافعية    قول :אא
ارها اآلجري وصـححها ابـن      رواية عن أمحد اخت   وهي  . )٦(وكذا إن كان خمتلطًا خلطة جوار      ،الزكاة
ما الشركاء فال بد أن يكون يف حـصة         أو:"  عن املشتركني يف احلبوب     اإلمام ابن تيمية   لوقا،  )٧(عقيل

  . رمحة اهللا على اجلميع)٨("كل واحد منهم نصاب

                                           
  .١٤٥١رجه البخاري يف صحيحه برقم أخ )١(
  .٣٠- ٢/٢٩بدائع الصنائع  )٢(
  . طبعة القاهرة– ٢/٨٦٩، طبعة بوالق، بدائع الصنائع ١/٤٩٦فتح القدير  )٣(
  .٢/١٩٦، كشاف القناع ٢/١٧٠، روضة الطالبني ٢/٢٦٦التاج واإلكليل  )٤(
  .٢/٣٨٣، الفروع ٣/٦١اية احملتاج  )٥(
  .١/٢٥٨": بداية اتهد"، ٣/٥٨": نهاج مع اية احملتاجامل"، ١/١٥٣": املهذب")٦(
  .٢/٣٩٨، الفروع ٣/٨٣اإلنصاف  )٧(
  .٢٥/٢٣جمموع الفتاوى  )٨(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٢٩

  :ومستند ذلك ما يأيت
 ووجه الداللة .)١("وال يفرق بني جمتمع ، متفرقال جيمع بني" :قوله صلى اهللا عليه وسلم .١

 .رةأنه عام فيشمل األموال غري الظاه
وأجيب بأن املخاطب باحلديث السعاة، وال يترك األصل وهو أن كل شخص مسؤول عن زكاة 

   .ماله، إذا بلغ النصاب، حبديث خاص ببهيمة األنعام
 .ورد هذا اجلواب بأن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

 وألنه مال جتب فيه الزكاة فأثرت اخللطة يف زكاا كاملاشية،  .٢
 .)٢("كاملال الواحد يف املؤن فهي كاملواشيوألن املالني  .٣
 بأنّ املئونة ختف فامللقّح : أبو يعلى احلنبلي موجها الرواية األخرى عن أمحدالقاضيوقال  .٤
  .)٣(وامليزان واملخزن والبائع ،وكذا الدكّان واحد، واجلرين واحد ،واحلراث واحد ،واحد
إال بعد التحقق من أن أصحاا ال أن طرح األسهم اليت ال تبلغ النصاب جيب أال يتم  .٥

  .ميلكون ما يكمل النصاب، ويف هذا مشقة على الشركة، واملشقة جتلب التيسري
 أن تزكى أموال الشركة زكاة )٥( والدكتور الصديق الضرير)٤(وقد رجح الدكتور وهبة الزحيلي

   .ليهاخلليطني، ولو كانت أسهم املساهم ال تبلغ نصاباً شرعيا وحدها بالنسبة إ
خترج الشركة زكاة أسهمها املمثلة يف األموال املوجودة عندها كما : قال الدكتور الضريرو

خيرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، مبعىن أن تعترب مجيع أموال الشركة كأا أموال شخص واحد، 
 ،لنصابوتفرض عليها الزكاة ذا االعتبار من حيث نوع املال الذي جتب فيه الزكاة، ومن حيث ا

  .ومن حيث املقدار الذي يؤخذ، وغري ذلك مما يراعى يف زكاة الشخص الطبيعي
 فإذا كانت شركة جتارية تعامل معاملة التاجر، وإذا كانت شركة زراعية تعامل معاملة املزارع، 

وقد . وإذا كانت شركة عقارية تعامل معاملة الشخص الذي يستثمر أمواله يف العقارات وهكذا
شركة أمواهلا يف جماالت متنوعة من التجارة والزراعة وغريها، كما يفعل بعض أرباب املال تستثمر ال
  .فإا تعامل معاملتهم، وخترج زكاة كل مال حبسب نوعه. بأمواهلم

نرى أن تقوم الشركات بعد طرح املسامهني الذين مل تبلغ :" وقال الشيخ أبو األعلى املودودي
مل حيل حول كامل على امتالكهم األسهم بأداء زكاة سائر املسامهني أسهمهم قدر النصاب أو الذين 

                                           
  .١٤٥٠رواه البخاري برقم  )١(
  .١/١٥٣": املهذب")٢(
  .٢/٣٩٨، الفروع ٣/٨٣اإلنصاف  )٣(
  .١/٧٣٩ ،٤ور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي ع  املنش والسنداتزكاة األسهمحبث الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي عن  )٤(
   .١٨:  انظر فتاوى الزكاة للشيخ أبو األعلى املودودي)٥(
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ويالحظ أن الشيخ املودودي يرى طرح األسهم اليت ال . )١("جمتمعني ملا يف ذلك من تسهيالت إدارية
  .تبلغ نصاباً، وهذا خمالف ملذهب الشافعية القائلني باخللطة يف األموال الباطنة

  

א نّ اخللطة  املالكية وهو املذهب عند احلنابلة وقدمي قويل الشافعي بأ         احلنفية و   قول :א
وهذا قـول    : قال ابن قدامة   . مال كلّ شريك أو خليط وحده      ىبل يزكّ  ،)٢(يف األموال الباطنة  ال تؤثّر   

  .)٣( وهو الصحيح،كثر أهل العلمأ
  :واستدلوا مبا يأيت

א  اخلليطان ما اجتمعا على احلـوض والراعـي      " :قول النيب صلى اهللا عليه وسلم      :א
 ال يفرق   "ودلّ على أنّ حديث      ، فدلّ على أنّ ما مل يوجد فيه ذلك ال يكون خلطةً مؤثّرةً            )٤("والفحل  

  .)٥(ية إنما يكون يف املاش"بني جمتمع 
   .وأجيب عن احلديث بأنه ضعيف، ال ينهض على ختصيص احلديث الصحيح

א   : وجهانلخصوصيةلولطة خاصة باملاشية،  أن اخل:א
وسائر األموال غري املاشية جتب فيها       ،أنّ الزكاة تقلّ جبمع املاشية تارةً وتزيد أخرى        .١

 .فيما زاد على النصاب حبسابه فال أثر جلمعها
ولو اعتـربت يف     ،وألنّ اخللطة يف املاشية تؤثّر للمالك نفعاً تارةً وضرراً تارةً أخرى           .٢

فـال   ،أي يف حال انفراد كلّ من اخلليطني بأقلّ من النصاب          ،ية أثّرت ضرراً حمضاً برب املال     غري املاش 
  .)٦(جيوز اعتبارها

א ليس فيما دون   : "  النيب صلى اهللا عليه وسلم     قول أدلة اشتراط النصاب ومنها      :א

 .)٧("مخس أواٍق من الورق صدقة 
ه اهللا أن اخللطة ال تؤثر إال يف يمة األنعام، وعليه، فالزكاة وقد رجح الشيخ عبداهللا البسام رمح

                                           
  .١٨فتاوى الزكاة أليب األعلى املودودي ص  )١(
": بداية اتهد"، ٢/٢٠١ كشاف القناع ،١/١٥٣": املهذب"،١/١٧٢، اإلشراف للقاضي عبدالوهاب ٢/٣٠٤حاشية ابن عابدين  )٢(
١/٢٥٨.  
  .٢/٦١٩املغين  )٣(
وقال أبو حامت الرازي يف علل احلديث . ، وفيه عبداهللا بن هليعة، ضعيف٤/١٠٦ والبيهقي يف الكربى ٢/١٠٤رواه الدارقطين  )٤(
  .حديث باطل: ١/٢١٩
  .٢/٦١٩املغين  )٥(
  .٢/٦١٩املغين  )٦(
  .١٤٨٤أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  )٧(
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 زكاة األسهم ٣١

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

א :אא
א ، )٢( واحلنابلة  أن يكون مال كل خليط نصاباً، وهذا عند املالكية خالفاً للشافعية           :א

كان يبعث السعاة، ويأخذ الزكاة من يمة األنعام دون سـؤال             والراجح عدم االشتراط، ألن النيب    
  .عن بلوغ النصاب لكل شريك

 أن تطرح أسهم من ال      شركة املساهمة أنه جيب على إدارة      أبو األعلى املودودي رمحه اهللا    وقد أفىت   
وتقدم أن الراجح عدم اشتراط ذلك يف األموال اليت تؤثر فيها اخللطة،            ،  )٣( تبلغ أسهمه النصاب الزكوي   

:" ل الواحد يف وجوب الزكاة، ففي املنهاج للنـووي        امها كم ريصيوقد نص الشافعية أن اختالط املالني       
 قرار جممع الفقـه اإلسـالمي     وصدر  . )٤("واألظهر تأثري خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة       

خترج إدارة الشركة زكاة األسهم كما خيرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، مبعىن أن             : ثانياً :"ونصه
 وتفرض عليها الزكاة ذا االعتبار من حيث        ،مجيع أموال املسامهني مبثابة أموال شخص واحد      تعترب  

 ومن حيث املقدار الذي يؤخذ، وغري ذلك مما         ،نوع املال الذي جتب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب        
وذلك أخذاً مببدأ اخللطة عند من عممه من الفقهـاء يف مجيـع             يراعى يف زكاة الشخص الطبيعي،      

  .)٥("ألموالا
يشترط كون جمموع املالني نصابا فأكثر، أو كان مال أحدمها يبلغ نصاباً فـأكثر،              : وعلى الراجح 

  .وهذا متحقق يف شركات املسامهة

א  ،والراجح عدم االشـتراط،    )٦( نية اخللطة عند املالكية خالفاً للشافعية واملالكية       :א
كان يبعث السعاة، ويأخذ الزكاة من يمة األنعام دون سؤال عن وجود النية لالخـتالط،           ألن النيب 

  .وألا أمر خفي، ال يعلمه الساعي، فكان التكليف بالعلم به حمال

א ، والزكاة جتب على املسلم احلر تام أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة       :א

                                           
 حممد رالدكتو، ورجحه أيضاً ١/٧٢٥ ،٤زكاة األسهم املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي ع م عن حبث الشيخ عبداهللا البسا )١(

، ٤جملة جممع الفقه اإلسالمي ع: ، و الدكتور إبراهيم الدبو، ينظر١/٨٤١، ٤جملة جممع الفقه اإلسالمي ع: سعيد رمضان البوطي، ينظر
  .١/٨٤٧، ٤ جملة جممع الفقه اإلسالمي ع:الودود، ينظر ، والشيخ حممد سامل عبد٨٤٧_١/٨٤٦
  .٢/٣٨١، الفروع٣/٥٩، اية احملتاج حباشية الشرباملسي ١/٤٤٠الشرح الكبري للدردير حباشية الدسوقي  )٢(
  .١٨فتاوى الزكاة أليب األعلى املودودي ص  )٣(
  .٣/٥٨املنهاج مع اية احملتاج  )٤(
   .١/٨٨١ ،٤جملة جممع الفقه اإلسالمي ع )٥(
  .٢/٣٨١، الفروع٣/٥٩، اية احملتاج حباشية الشرباملسي ١/٤٤٠الشرح الكبري للدردير حباشية الدسوقي  )٦(
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 زكاة األسهم ٣٢

  .امللك
 صدر بذلكو . غري مسلمني تطرح أسهمهم؛ ألم ليسوا من أهل الزكاةإذا كان يف املسامهنيف 

  .)١(قرار جممع الفقه اإلسالمي
فكل شركة متلك فيها . )٢( كان لبيت املال نصيب يف الشركة، فيزكي كل شريك مبفردهإنف

لطة يف فإنه ال تنطبق عليه أحكام اخلالدولة، أو صندوق معاشات التقاعد أو التأمينات االجتماعية، 
يطرح نصيب األسهم اليت ال جتب فيها الزكاة،  :"أنهب صدر قرار جممع الفقه اإلسالميد ق، والزكاة

ريية، وكذلك أسهم غري  وأسهم اجلهات اخل،ومنها أسهم اخلزانة العامة، وأسهم الوقف اخلريي
  .)٣("املسلمني

א א ويف النقد وعروض التجارة     :" يتميز مال أحدمها عن اآلخر، قال الشربيين       أال:א
بشرط أن ال يتميز الدكان واحلارس ومكان احلفظ كخزانة وحنو ذلك كامليزان والـوزان والنقـاد                

متحقـق يف   يف إعمال اخللطة يف غري يمة األنعام فإن هذا الـشرط             قول الشافعية    وعلى. )٤("واملنادي
  .شركة املساهمة

א   .يف األموال احلولية احلول يف األموال املختلطة:א
وهـذا الـشرط للـشافعية يف    .  احلول يف األموال احلوليةيشترط لألخذ باخللطة يف املال الزكوي  

فإن ثبت هلم حكم االنفـراد يف        اختالطهم يف مجيع احلول،      يعترب: قال ابن قدامة  . )٥(اجلديد، واحلنابلة 
لو ملك كلّ منهما أربعني شاةً يف غرة احملرم مثّ خلطا يف            : وقال الشافعية . )٦(بعضه زكّوا زكاة منفردين   

  . غرة صفر فال يثبت حكم اخللطة يف هذه السنة، ويثبت يف السنة الثّانية
وعليه يكون على كلّ منهما شاة . اشتراط متام احلول على االختالطواملذهب القدمي للشافعية عدم 

  . )٧( ويف القدمي نصف شاة،ىل على اجلديد يف املثال السابقكاملة يف اية السنة األو
ومذهب مالك أنّ املشترط االختالط آخر حول امللك وقبله بنحو شهر، ولو كانا قبـل ذلـك                 

  . )٨( السنة من حني امللك ما مل يقرب آخر السنة جداًمنفردين، فيكفي اختالطهما يف أثناء

                                           
   .١/٨٨١ ،٤جملة جممع الفقه اإلسالمي ع )١(
  .٢/٣٨١، الفروع٣/٥٩، اية احملتاج حباشية الشرباملسي ١/٤٤٠الشرح الكبري للدردير حباشية الدسوقي  )٢(
   .١/٨٨١ ،٤إلسالمي ع جملة جممع الفقه ا)٣(
  .١/٢١٩اإلقناع  )٤(
  .٢/١٩٧كشاف القناع  )٥(
  .٢/٦١٥املغين  )٦(
  .٢/٣٧٦، مغين احملتاج ١/١٥١املهذب  )٧(
  .١/٤٤٠الشرح الكبري حباشية الدسوقي  )٨(
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 زكاة األسهم ٣٣

املعتـرب  : )١(مل يكن املال حولياً، كالزروع والثّمار عند من قال بتأثري اخللطة فيها، قال الرملي              فإن
  . بقاء اخللطة إىل زهو الثّمار، واشتداد احلب يف النبات

ة هجرية إذا كان املال     فإنه يشترط أن ميضي على اخللطة سن      : وعلى الراجح القول األول،   والراجح  
، جند أن   شركة املساهمة وبالنظر يف حال    حوليا، وإال زكى كل منهما على انفراد حبسب مضي حوله،           

  .املسامهني يتجددون، ولذا فهذا الشرط غري متحقق
  

א :א
 شـركات كن ختريج القول بإعمال اخللطة يف        جند أنه ال مي    بتطبيق شروط إعمال اخللطة يف الزكاة     

يظهر أن األصل أنه ال يؤخذ باخللطة يف شركات           على قول أي فقيه من فقهاء السلف، والذي        املسامهة
املسامهة، لعدم انطباق مجيع الشروط عليها، فإن ألزم ويل األمر بأن تزكى أموال الشركة على أا أموال                 

عجلة، أو زكاة ملال آخر ميلكه، أو يعـدها صـدقة           شخص واحد، فإن لكل شريك أن يعدها زكاة م        
  .وحيتسب أجرها عند اهللا تعاىل

خترج إدارة الشركة زكاة األسهم كما خيرج :  ثانياً:"صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي ونصهوقد 
 ،الشخص الطبيعي زكاة أمواله، مبعىن أن تعترب مجيع أموال املسامهني مبثابة أموال شخص واحد

 ،ا الزكاة ذا االعتبار من حيث نوع املال الذي جتب فيه الزكاة، ومن حيث النصابوتفرض عليه
ومن حيث املقدار الذي يؤخذ، وغري ذلك مما يراعى يف زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً مببدأ 

  . اخللطة عند من عممه من الفقهاء يف مجيع األموال
منها أسهم اخلزانة العامة، وأسهم الوقف  ويطرح نصيب األسهم اليت ال جتب فيها الزكاة، و

، ويالحظ أن القرار مل يذكر احلول، )٢("وأسهم اجلهات اخلريية، وكذلك أسهم غري املسلمني ،اخلريي
  .بل أعمل اخللطة يف النصاب، وأما احلول فمسكوت عنه، ولذا فإنه حباجة إىل نظر

  
  

א מ :א
  :هاء املعاصرون يف هذه املسألة على قولنياختلف الفق 

 ألن السهم ؛إذا باع أحد املسامهني أسهمه يف أثناء العام فإن هذا ال يؤثر يف إخراج الزكاة: א

                                           
  .٣/٦٠اية احملتاج  )١(
 مجادى اآلخرة ٢٣- ١٨ملكة العربية السعودية من قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف امل)٢(

  .٤/٠٨/٨٨د ) ٣(م، رقم ١٩٨٨ فرباير ١١- ٦املوافق . هـ١٤٠٨

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٣٤

باق، وإمنا تغري مالكه، وال يضر كون املالك اجلديد مل ميض حول على ملكه، ما دام السهم قد حال 
قد يفهم ، و)١(، وبه قال الصديق الضريرقل بني عدد من األشخاصعليه احلول بالنسبة للشركة، ولو تن

  ،والصحيح أن القرار غري صريح يف هذه املسألة)٢( قرار جممع الفقه اإلسالميذلك من

 وعليه أن يبين على حول أمواله األخرى من  أن احلول شرط يف زكاة كل مساهم،:א 
 ألن الزكاة واجبة على املساهم يف األصل، وإدارة الشركة ، )٣(النقود والذهب والفضة وعروض التجارة

 بإخراج الزكاة أو قبلت وكالة املسامهني، فإذا مل حيل احلول على وكيلة عن املسامهني إذا ألزمت
من استفاد ماالً فال زكاة عليه :" ومستند ذلك قول ابن عمر رضي اهللا عنهمااملساهم فال زكاة عليه، 

  .)٥(ضيه قواعد الفقهاءتهو الذي تقو: قال الشيخ السالميو، )٤("حىت حيول احلول
 فإا ال تنظر إىل اخلارج والداخل، فمن أخرجت  خترج الزكاة الشركة إذا كانتهوالراجح أن

زكاة أسهمه ومل ميض عليها احلول القمري، فإنه يعدها زكاة معجلة، أو جيعلها زكاة ألموال أخرى 
  .ميلكها، وإن عدها صدقة فأجره على اهللا تعاىل

  

מ א א מ :א
م املضافة أثناء العام، هل تدخل يف الوعاء الزكوي أم ال على اختلف الفقهاء املعاصرون يف األسه

  :قولني

א أو تعرضها الشركة لالكتتاب  ،األسهم اليت تدفع قيمتها":  قال األمني الضرير:א
ويكون حوهلا حول املال  ،وإمنا تضم إىل موجودات الشركة ،يف أثناء العام ال يستقبل ا عام جديد

ا  عمال مبذهب احلنفية يف أن الفوائد كلها تزكى حبول األصل إذ؛ا كان نصاباالذي ضمت إليه إذ
  ."كان األصل نصابا

א  أنه يشترط لوجوب الزكاة مضي احلول، وال يصح األخذ بقول احلنفية رد أنه :א

                                           
ضمن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة والندوة الثانية عشرة لقـضايا الزكـاة             حبث الدكتور الضرير عن زكاة األسهم والسندات        )١(

 وال  البـائع  بأن أسهم الشركات القابلة للبيع ال زكاة فيها، ال على             أفىت الشيخ املودودي  ، وذكر فيه أن   ٣١ اجلزء األول ص     –املعاصرة  
  .٢٢: فتاوى الزكاة. على املشتري، إذا بيعت قبل حوالن احلول على دخوهلا يف ملك أحدمها

   .١/٨٨١ ،٤جملة جممع الفقه اإلسالمي ع )٢(

  .٣/٢املغين   )٣(
 املال املستفاد حىت حيول يفأن ال زكاة  ي عن غري واحد من أصحاب النيب وقد رو: ، وقال٦٣١رواه الترمذي يف جامعه برقم  )٤(

  .احلول عليه
 اجلزء األول –تعقيب الشيخ املختار السالمي ضمن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة والندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة )٥(

 .١٦٢ص 

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٣٥

  .أحظ للفقري، بل ينظر يف شروط وجوب الزكاة املستندة لألدلة الشرعية

א  املضافة إذا كانت بدالً عن توزيع األرباح على املسامهني أو لزيادة رأس مال  أن األسهمא
شركة الشركة، أو تقسيم السهم إىل عدة أسهم، فإا تضم إىل املال الزكوي األصلي، وأما إذا أصدرت 

هذه  أسهما لالكتتاب العام لزيادة رأس ماهلا، أو اكتتاباً خاصاّ للمشاركني األصليني فإن املساهمة
  . يف اشتراط احلول يف عروض التجارة ويف النقد صح الدليلقدواألسهم ال تدخل يف الوعاء الزكوي، 

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٣٦

  

  مسائل متفرقة يف زكاة األسهم: الفصل الثالث
א א:א מ א

، املعلوم أن الشركات قد حيرم شراء أسهمها بسبب نشاطها احملرم أو بسبب اقتراضها بالربامن 
، وليس هذا حمله، ولكن وقد اختلف أهل العلم يف حد الشركة اليت حيرم شراء أسهمها والتداول فيه

  .نبحث يف أصل املسألة وهي حكم زكاة عروض التجارة احملرمة
   :قسمان احملرمات:"رماتاحمل أقسام يف – اهللا رمحه - تيمية ابن اإلمام قال وقد
   ةوامليت الدم من كالنجاسات لعينه حمرم .١
 وغري والنقود واملراكب واملالبس واملساكن املطاعم من مباح جنسه ما وهو الغري حلق وحمرم .٢

   .ذلك
  :لسببني حترم فإا الظلم إىل يعود مجيعها هذه وحترمي
 كالـسرقة  احملـض  الظلم هو وهذه .الشارع إذن وال صاحبها نفس طيب بغري قبضها :أحدمها

   .التحرمي أنواع أشهر وهذا والغصب، واخليانة
 وامليسر كالربا احملرمة والقبوض العقود وهي أصحاا أذن وإن الشارع، إذن بغري قبضها :الثاين

   .)١(ذلك وحنو
  

  :وقد ذكر أهل العلم أن العروض احملرمة هلا أقسام هي

ن احملرم لذاته، كاالجتار يف اخلمر وحلم اخلرتير، وهذا القسم ال يعد ماالً، وجيب التخلص م: א
  .البضاعة اليت هذا وصفها

احملرم لوصف طارئ، كاالجتار يف متاثيل الذهب، فإا تقوم على أا ذهب خال من : א
  .)٢("أال تدع صورة إال طمستها" :الصناعة، ويلزم إزالة الصورة احملرمة حلديث علي 

 وال  ، تائباً وعلم   إن كان  إىل صاحبه املال املغصوب، واملال الربوي، وهذا جيب أن يعاد         : א
 :احملرمة األموال عن حديثه معرض يف – اهللا رمحه - تيمية ابن اإلمام يقولو .)٣(يدخل يف الوعاء الزكوي   

                                           
  . ٢٨/٥٩٣٥٩٤الفتاوى ) ١(

  . ١٦٦٢ : حديث  -  باب األمر بتسوية القرب  -  كتاب اجلنائز - يف صحيحه مسلم رواه   )٢(
 ص  عن زكاة العروض حبث الدكتور حممد األشقر– الندوة السابعة لقضايا الزكاة املعاصرة املنعقدة يف دولة الكويتأحباث وأعمال  )٣(

١٠٥.  

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٣٧

   .)١( "مستحقها إىل ردها بيده حصلت من على والواجب"
 عاملـاً  عامداً كان فإن ذكرنا ما بغري إليه صار أو غريه مال من شيئاً أخذ فمن" :حزم ابن ويقول

 احلكم يف سواء أما إال عليه إمث فال خماطب غري أو عامل غري كان وإن وجل عز هللا عاص فهو مميزاً الغاًب

 ما كان إن مثله ضمان وجوب يف أو صاحبه إىل ذلك رد وجوب يف أو صاحبه إىل ذلك رد وجوب يف

   .)٢( "عليه يقدر مل أو عينه تلفت قد غريه مال من إليه صار
 عظمت وإن التمكن عند فوراً الرد الغاصب وعلى" :الرملي يقول فورا، املال رد يكون أن وجيب

  .)٣( "رده يف املؤنة
 أو صاحبه إىل  يدفعه،والواجب يف املال احلرام التوبة وإخراجه على الفور: "وقال ابن مفلح

  .)٢٥( " احلاكم إىل دفعه عجز أو يعرفه مل فإن، وارثه
، اليت بذلت مقابل منافع، أو أعيان حمرمة عن رضا واستوىف عوضه           احملرمة األموال إعادة حكم وأما

  :أقسام إىل حمرمة عقود عن الناجتة احملرمة األموال تقسيم يمكنف

 دفعـه،  الـذي  ماله يستحق فال احملرم، عوضه استوىف وقد الدافع برضى املقبوض يكون أن :א

 عاوض كمن احملرم، عوضه استوىف وقد الدافع برضى املقبوض كان وإن" :-اهللا رمحه– القيم ابن يقول

 أخرجـه  ألنـه  الـدافع،  علـى  العوض رد جيب ال فهذا فاحشة، أو زىن على أو خرتير، أو مخر على

 لـه إعانة ذلك يف فإن واملعوض، العوض بني لـه جيمع أن جيوز فال احملرم، عوضه واستوىف باختياره،

   .)٤("ليهع املعاصي أصحاب وتيسري والعدوان اإلمث على

 حمتاج وهو قرضا يأخذ من بني يفرق أن فاألوىل ربوي، عقد عن ناجتا احملرم املال يكون أن:א

 مـن  إىل يعيـده  أن الربا أخذ من على جيب احلال هذه ففي ربوية، زيادة مع يقرضه من إال جيد ومل إليه،

  .)٥(دفعه
 ابن عبدالعزيز الشيخ قال وقد إليه، يعاد ال املال فإن بتحرميه، عامل وهو بالربا، التعامل على املصر وأما

 ينفـع  فيمـا  فـصرفه " :الكفار بالد يف الربوية البنوك تدفعه الذي الربوي العائد عن - اهللا رمحه – باز

   .)٦( "اهللا حرم ما على به يستعينون للكفار تركه من أوىل املسلمني

                                           
  . ٢٨/٥٩٤الفتاوى ) ١(
  . ٨/١٣٤احمللى ) ٢(
  . ٥/١٥٠اية احملتاج ) ٣(
 .٢/٦٦٧ الفروع )٢٥(
  . ٥/٦٩١زاد املعاد ) ٤(
  . ١/٨٩رة أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاص) ٥(
  . ١٩/١٩٥ ابن باز  الشيخجمموع فتاوى) ٦(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٣٨

 حممد الشيخ بالربا املتعامل إىل رده مبنع وجزم -مأعل واهللا – واحد احلكم فإن املسلمني، بالد يف وأما

 حمـرم  لـشيء  مثناً أو حرام عمل أجرة كان إن ألنه املال عليه يرد أن جيوز ال" :كالمه ونص األشقر،

 وكـذا  احملرمة، أكسابه وزيادة فسقه، مواصلة على لـه إعانة فيكون فسقه، على يزال ال املال ودافع

   .)١(احملرمة أرباحها لنسب ورفعاً هلا جيعاتش ذلك يكون الربوية البنوك
 قـد ف ،ورثتـه  وال عينـه  على الوقوف من اليأس وحصل معني غري ملالكإن كان املال  وأما حكم   

   :قولني على الصورة هذه يف العلماء اختلف

   .)٢( للمالك فيه الرد ميكن ال فيه، األمر يتضح حىت املال يوقف أنه :אא
أا توقف وحتفظ وال تنفق مطلقا حـىت        : ن تيمية والنووي وابن حجر عن الشافعي      ونقل اإلمام اب  

  . ٣ الضائعةليظهر أصحاا كسائر األموا
 منتظـرة  غاية غري إىل أبداً دائماً حبسها وأما" :بقوله القول هذا - اهللا رمحه - تيمية ابن اإلمام ورد

 إمنا اإلتالف فإن إتالفها مثل فهذا إليه إيصاهلا لىع القدرة وال صاحبها معرفة يرجى ال أنه العلم مع بل

   :وجهني من منه أشد هو بل ا اآلدميني انتفاع عن لتعطيلها حرم
   .انتفاع غري من إليه حيتاجون ما بإبقاء للنفوس تعذيب أنه :أحدمها
 إذا هذا، دبع الظلمة من أحد عليها يستويل أن بد ال األمور هذه مثل بأن جارية العادة أن :الثاين

   .)٤("للظلمة إعانة حبسها فيكون واحلق العدل أهل ينفقها مل

א  ذهب مجهور العلماء من احلنفية واملالكية واحلنابلة وكذا بعض الشافعية إىل أا :א
لتخلص منها إن كانت ناجتة عن تصرف يف مصاحل املسلمني، بنية الصدقة عن صاحبها إن مل يعلم، أو ا

  .)١(م حمرعقٍد
 جهل أرباا وأيس من عليه ذلك من معرفتهم فعليه ملعليه ديون ومظا: " قال يف الدر املختار

  .)٢( "التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت مجيع ماله هذا مذهب أصحابنا ال تعلم بينهم خالفا
 .....اءة منهإذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والرب: قال الغزايل: " وجاء يف اموع للنووي

وإن كان ملالك ال يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه يف مصاحل املسلمني العامة، كالقناطر 
والربط واملساجد ومصاحل طريق مكة، وحنو ذلك مما يشترك املسلمون فيه، وإال فيتصدق به على 

                                           
  . ١/٨٩أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة ) ١(
  . ٢/١٣٠إحياء علوم الدين ) ٢(
 .٦/١٨٦فتح الباري  ،١٢/٢١٧لنووي شرح صحيح مسلم ل ،٢٨/٥٩٢ جمموع الفتاوى ٣
  . ٢٨/٥٩٦الفتاوى ) ٤(
 .٢٩/٣٢١ ،٢٨/٥٩٢ جمموع الفتاوى )١(
 .٤/٢٨٤رد احملتار على الدر املختار  )٢(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٣٩

  .)٤(" فقري أو فقراء
 يعرف أرباا، تصدق ا عنهم، بشرط وإن بقيت يف يده غصوب ال:"وقال ابن قدامة يف املقنع

  .)٥("الضمان
  .)١٣(وقد أمر بالتصدق مبثل هذا املال ابن عمر وابن مسعود والنخعي واحلسن البصري 

 رمحـه  - باز ابن الشيخ يقولوأما حكم أخذ الفائدة من البنوك الربوية دون اشتراط من املودع، ف           

 اخلرييـة  املشاريع يف لصرفها بأخذه بأس فال اتفاق وال شرط دون من الفائدة إليه دفعت فإن" :- اهللا

  .)١( "ا ينتفع أو ميتلكها وال والغرباء الفقراء كمساعدة
: ما نصهفتوى اهليئة الشرعية موعة الربكةوقد ورد يف   

ال جيوز صرف أي فوائد مقبوضة يف مصارف حتمي أصول البنك أو حتقق له منفعة خاصة بل                 " 
على وجوه الرب واإلحسان والنفع العام طبقا لقرار جممع الفقه اإلسالمي، ويعتـرب             يقتصر يف صرفها    

إضافتها إىل خمصص الديون املتعثرة هي من هذا القبيل ولو كانت سيعاد صرفها يف اخلريات عنـد                 
  .)٢("االستغناء عنها

للتنميـة  وجاء يف قرار امع خبصوص التصرف يف فوائد الودائع اليت يضطر البنـك اإلسـالمي                
  :إليداعها يف املصارف األجنبية ما يأيت

حيرم على البنك أن حيمي القيمة احلقيقية ألمواله من آثار تذبذب العمالت بواسطة الفوائـد               "
ولذا جيب أن تصرف تلك الفوائد يف أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث            . املنجرة من إيداعاته  

ت املالية للدول األعضاء وتقدمي املساعدة الفنية هلا وكذلك         وتوفري وسائل اإلغاثة، وتوفري املساعدا    
  .)٣("للمؤسسات العلمية واملعاهد واملدارس وما يتصل بنشر املعرفة اإلسالمية

  

מ א א אמ
 احملظورة شرعا بالنظر يف الشركات املندرجة يف أسواق األسهم نلحظ أنه ميكن تصنيف النشاطات

  :يف ما يأيت

                                           
 وهو ،وهذا الذي قاله الغزايل يف هذا الفرع ذكره آخرون من األصحاب: " ويف آخره قال النووي،٩/٤٢٩ اموع شرح املهذب )٤(

 ".كما قالوه 
 .١٥/٢٩٣ املقنع و الشرح الكبري و اإلنصاف )٥(
 .٧٥٣- ٧/٧٥٢مصنف ابن أيب شيبة :  ينظر)١٣(
  . ١٩/١٩٥ ابن باز  الشيخ فتاوىجمموع) ١(
 .١٣/١٠:،رقمها١٩٠فتاوى اهليئة الشرعية للربكة ص )٢(
  .١/٣(١٣:قرار رقم )٣(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٤٠

.אא:
  :ثالثة أنواعالتعامل املصريف الذي ميثل الوظيفة األساسية للمصارف ينقسم إىل 

א א:א א
 اليت يقدمها املصرف لزبائنه واملتعاملني معه باألجر، وهو ليس من باب األعمال اليت تدخلها وهي
  :  يف العادة، ويشمل األعمال التاليةالفائدة
 وحفظها ألصحاا، وهو يف الغالب يأخذ علـى         – حتت الطلب    –اجلارية   الودائع قبول -١

هذه اخلدمة أجرة، وخاصة إذا كانت املبالغ املودعة قليلة، أما إذا كانت املبالغ كبرية فهو يف العـادة ال                   
د منها يف استخداماته هلا، وهي يف الغالب متثل أكرب          يأخذ عليها أجرة، ألنه كما هو واقع احلال، يستفي        

   .موارد املصارف
  .والصكوكالسندات و األسهم  وهيحفظ األوراق املالية -٢
 ويف اململكة العربية السعودية فصلت .، والوساطة يف عمليات البيعملاليةبيع األوراق ا -٣

  .أغلبهاإدارات االستثمار عن البنوك، ولكنها ال تزال مملوكة للبنوك أو 
   . والشيكاتمرأل والسندات  الكمبياالتوهياألوراق التجارية  حتصيل -٤
فيدخلها التمويل فال تعترب من األعمال  أما املكشوفة – املغطاة – الضمان إصدار خطابات -٥
  .اخلدمية
  .االعتمادات املستندية اليت ال يقدم املصرف فيها مبالغ نقدية -٦
بعـضها   املختلفـة  العمالت افة، أي بيع وشراء   ويلحق ذا قيام املصرف بعمليات الصر      -٧

 .)١(ربالبعض اآلخ
 .تأجري الصناديق احلديدية، وذلك حلفظ األشياء الثمينة والصكوك وحنوها -٨
 ).احلوالة(النقل املصريف،  -٩

א אא:א א א

                                           
، ومل يذكر االعتمادات املستندية وال ١/٢٥٦ انظر أيضا دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة للدكتور حممد الشنقيطي )١(

ادات املستندية وخطاب الضمان إذا كانا بغطاء فإنه يدخل يف أعمال اخلدمات البنكية، وأما خطابات الضمان، وسبب اخلالف أن االعتم
على . د. ٧٢ بنوك جتارية بدون ربا للدكتور حممد الشباين ص :وانظر أيضا. إذا كانا بدون غطاء فإما يدخالن حتت التسهيالت البنكية

  .١٥٥، وباقر الصدر، البنك الالربوى ص٤٦٩صمجال الدين عوض، عمليات، البنوك من الوجهة العملية 

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٤١

 والتورق املـنظم    التمويلي،بيع املراحبة لآلمر بالشراء، والتأجري       : أنواعه منو وتشمل بيع التقسيط،  
عند من أجازه، واملشاركة املنتهية بالتمليك، واملضاربة، والسلم، واالستصناع وغريها من أنواع البيـع              

  .الشرعية

א:אא א
  :  أغلب أنواع هذا النوع وأظهرهايأيتوفيما .  الربوية املصريف تدخله الفائدةوالقرض 
 –عة من املصارف، على املبالغ املودعة لديها، خاصة يف شكل حسابات بأجل  الفوائد املدفو-١

  . أو أكثرأيا كان األجل، شهرا أو عدة شهور، أو سنة
  .املباشري النقد القرض  الفائدة على-٢
عقد بني بنك وعميل، يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معني حتت تصرف : " هوو االعتمادات -٣

  . "العميل، خالل مدة معينة
" ، القابلة للتداول، وقد عرفوا اخلصم بأنه ألمراالكمبياالت وسندات  )١( الفائدة على خصم-٤

اتفاق يعجل به البنك اخلاصم، لطالب اخلصم قيمة ورقة جتارية، أو سند قابل للتداول، أو جمرد حق 
الورقة، أو السند، أخر خمصوم منها مبلغ يتناسب مع املدة الباقية، حىت استيفاء قيمة احلق عند أجل 

أو احلق، وذلك يف مقابل أن ينقل طالب اخلصم إىل البنك هذا احلق على سبيل التمليك، وأن 
  من قبيلالشرعييف تكييفها  الراجح  على القولهيعملية اخلصم و ."يضمن له وفاءه عند حلول أجله

 شرط  وذلك–واحملال عليه وليست من قبيل حوالة احلق لعدم تساوى الدين احملال به . بفائدة القرض
الثابت باألوراق املخصومة ألن بيع الدين لغري من  بيع الدين كما أا ليست من قبيل. لصحة احلوالة

  .ض، وعدم التفاضلبعليه الدين يلزم فيه التقا
 .لبنوك خمتلط فيها احلالل باحلراموبذلك يتبني أن األموال الناجتة عن االستثمار يف ا

  

אא:
وقد ذهب غالب فقهاء العصر إىل حترميه، وال يتصور يف أرباح شركات التأمني أن يكون فيها 

إال أن الشركة ال ختلو من موجودات زكوية ، عوائد مباحة، ألن نشاط التأمني التجاري حمرم يف أصله
  .قطة بكل حالكالنقود والديون على مليئني، فيبعد أن يقال بأن زكاة شركات التأمني سا

  

א: א א א
كاليت تصدر الصحف واالت وال تراعي أحكام الشريعة فيها، أو اليت هلا قنوات فضائية أو 

                                           
  .صوب بعضهم استخدام كلمة حسم، أو استرتال، ولكن جرى العرف املصريف على تسميته باخلصم )١(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٤٢

اإلنترنت، وخترج الصور احملظورة، واألغاين =إذاعات مسموعة، أو مواقع على الشبكة املعلوماتية 
ت مما  غالب وسائل اإلعالم تنشر احملرم واملباح، فتكون عوائد تلك الشركااحملرمة، ومن املعلوم أن

اختلط فيها احلالل باحلرام، فيبعد القول بسقوط زكاة أسهم تلك الشركات، ولو قيل حبرمة االكتتاب 
 .فيها أو شراء أسهمها

א:א אא
  :وهلا أمثلة منها

 من قبل احملالت  الفنادق واملنتجعات، وتأذن ببيع اخلمور فيها يفالشركات اليت تعمل -١
 .املستأجرة منها

الشركات العقارية اليت تؤجر احملالت على من ينشر احملرم كالتسجيالت الغنائية وحمالت  -٢
  .بيع أشرطة الفيديو احملرمة، وحمالت التأمني، والبنوك الربوية، وكل من ميارس نشاطاً حمرماً

 .زيع اليت تعني على نشر االت واجلرائد اليت ال تتبع قواعد الشرعشركات التو -٣
متلك يف األقمار الصناعية الفضائية، واملستخدمة من القنوات  شركات االتصاالت اليت -٤
والربامج اليت تدعو للرذيلة أو البدعة أو الكفر، وكذلك   نشر الصور احملرمة واألغاين اهلابطة،يف الفضائية
 .الت اليت تعني على القمار االتصاشركات

ومن املالحظ أن هذه الشركات ليس كل نشاطها حمرماً، بل حصل يف بعض عقودها ما حيرم ألنه 
 .إعانة على اإلمث والعدوان، فتعد أرباح هذه الشركات من املختلط

א: א א א א א א
مة، ألا ودع أمواهلا يف البنوك الربوية وتأخذ عوائد عليها، وهذه العوائد حمركثري من الشركات ت

  .من ربا الفضل والنسيئة، إال أن قروضها جتب يف أصلها مع وجوب التخلص من الربا

א: א
 بالقرض الربويوهذا من أسباب حترمي شراء أسهم الشركة، ألن يف ذلك إذنا ضمنيا  .  

א: א
وهذه الشركات جيوز االكتتاب فيها إذا خلت من مانع شرعي آخر، ولكن منع بعض الفقهاء من 

الشركات حديثة التأسيس اليت مل يبدأ : بيعها ألن غالب أصوهلا نقود، ويدخل يف تلك الشركات
ه ن الراجح من االجتاهني ليس من غرض البحث، وإمنا ذكر فيوبيا. نشاطها، واملصارف اإلسالمية

لوجود من مينعه من فقهاء العصر، وعلى القول باملنع فال مدخل للمنع من إخراج الزكاة على من ملك 
  .فيها، ألن األسهم فيها متثل أمواالً زكوية

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٤٣

  

א מ א א מ מ
 العصر مل يظهر للباحث انطباق كالم الفقهاء يف أقسام املال احلرام على بالنظر يف كالم فقهاء

أسهم الشركات املعاصرة، واملسألة حباجة إىل اجتهاد مجاعي، وإن كان القول بأن مجيع أسهم 
، فقد سئل اإلمام الشركات اليت حتصل على عوائد حمرمة أو تقترض بالربا، ال زكاة فيها يف غاية البعد

 هؤالء بأيدي اليت األموال ":رمحه اهللا عن األموال اليت ينهبها األعراب، هل فيها الزكاة فقالابن تيمية 
 يده يف هي ملن ملكا كانت إن فإا زكاا خيرج فإنه معني مالك هلا يعرف مل إذا املتناهبني األعراب
 تصدق فإذا كلها ا يتصدق فإنه يعرف ال جمهول ومالكها له ملكا تكن مل وإن عليه زكاا كانت
 ذلك ترك من أحسن منها الزكاة قدر فإخراج .منها بشيء يتصدق ال أن من خريا كان زكاا بقدر
   .)١(" تقدير كل على

 على وجوب وقد ذهب الدكتور رفيق املصري إىل وجوب الزكاة يف عروض التجارة احملرمة خترجباً
  .واهللا أعلم .)٢(زكاة حلي الذهب للرجال

                                           
  .٣٠/٣٢٥جمموع الفتاوى  )١(
وقد  .٢٦٧ويت ص حبث زكاة العروض، املنشور يف أحباث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة املعاصرة املنعقدة يف دولة الك )٢(

  .١/١٥٨ املهذب .ذهب الشافعي إىل وجوب زكاة الذهب والفضة إذا استعمال يف حمرم أو مكروه

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٤٤

א א:א א א א א
 والشركات واملؤسسات املالية اختـاذ الـسنة         األفراد اللجنة العلمية باملؤمتر األول للزكاة    أوصت  

 .أو على األقل أن تعد ميزانية هلا خاصة بالزكاة وفقا للسنة القمرية .القمرية أساسا حملاسبة امليزانيات
 أنه جيوز تيسريا علـى النـاس ـ إذا    اللجنة العلمية باملؤمتر األول للزكاةرأت فقد  سق ذلكفإن 

ظلت امليزانيات على أساس السنة الشمسية ـ أن يستدرك زيادة أيامها عن أيام السنة القمريـة بـأن    
واملراجعة للمؤسسات   ، وقد أخذت ذا االستحسان هيئة احملاسبة      )١(تقريبا) ٢،٥٧٧٥(حتسب النسبة   

اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي يف     كما أخذت به    يف املعيار التاسع من املعايري احملاسبية،       ية اإلسالمية   املال
 السابع عشر ألن الواقع فيما مضى أن الزكاة قد ربطت بالسنة املالية وهي سنة ميالدية، وفيها                 اجتماعها

 .)٢(" اعتباراً بزيادة أيامهازيادة أيام على السنة اهلجرية، فزيدت النسبة للسنة امليالدية
واملوضوع حيتاج إىل إعادة نظر، ذلك أن العلماء ذكروا أن من يتأخر عن زكاة أياماً فإنه آمث، ومل 

كما أن من ميلك . يذكروا أنه يزكي األيام الزائدة، وتعديل املقدار الشرعي باالستحسان فيه نظر كبري
ل حلول السنة امليالدية، فإنه ال يدخل يف الزكاة اليت خترجها ماالً زكويا سنة هجرية كاملة، مث باعه قب

  .الشركة نيابة عنه، وهذا خيالف القواعد الشرعية لباب الزكاة
، فيمكن أن يقال بأن صاحب املال أحد عشر يوماً وربع اليوموالفرق بني السنة اهلجرية واإلفرجنية 

كون عليه زكاة سنة ناقصة، فيخرج يف تلك السنة إذا مضى عليه اثنان وثالثون سنة ونصف السنة فإنه ي
  .الزكاة مرتني

                                           
 نقلها الدكتور يوسف القرضاوي يف فقه الزكاة عن الفتاوى املستخلصة من ندوات اللجنة العلمية باملؤمتر األول للزكاة زكاة أموال )١(

  . الشركات واألسهم
  .٧٠٥ الرقم لشرعية ملصرف الراجحي ذو اهليئة اقرار)٢(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٤٥

א א:א א
تقرر أن كل مساهم مسؤول عن زكاته شرعاً، وجيوز توكيل إدارة الشركة يف إخراج الزكاة نيابة 

عن األرباح أو اخلسائر، عن املالك، إال أن امليزانية ال تعلن إال يف وقت انعقاد اجلمعية العمومية، فيعلن 
  . واملوجودات واملطلوبات، وعلى ضوء ذلك حيدد الشريك ما عليه من زكاة شرعية

= ومن املقرر أن الزكاة جتب يف احلول القمري، فإذا تأخر إخراج الزكاة بسبب تأخر احملصي 
  كاة؟ حممالً مبا عليه من زهمالك األسهم أن يبيع نصيب= شريك احملاسب القانوين، فهل لل

( " :_رمحه اهللا _  الشيخ عليش ، فقد بعد بدو الصالحقياساً على بيع الزرع  واز ذلك،   جب يقالد  ق
ق املـشتري  ويصد ، والطيب)١(أي اإلفراك) بعدمها ( مثرا أو زرعا ) على البائع ( واجبة ) والزكاة  

_ قـال النـووي     و .)٢("وجيوز اشتراطها على املشتري    ،يف قدر ما حصل إن كان ثقة وإال حترى قدره         

سواء كان مترا أو حبا أو ماشية أو نقدا أو غريه           , إذا باع مال الزكاة بعد وجوا فيه         " : _رمحه اهللا 
 فهل يصح يف قدر الزكاة ؟ يبىن على اخلالف السابق يف باب             - فإن باع مجيع املال      -قبل إخراجها   

ة أقوال تتعلق   زكاة املواشي أن الزكاة هل تتعلق بالعني ؟ أو بالذمة ؟ وقد سبق خالف خمتصره أربع               
(  تعلـق املرهـون      :)والثالث  ( ,  تتعلق بالعني تعلق أرش اجلناية       :والثاين( , بالعني تعلق الشركة    

فحصل من مجلة هذه االختالفات أن األصح بطـالن          ... ال تتعلق بالعني بل بالذمة فقط      :)والرابع  
أي احلب املشتد أو الثمر بعـد       ) عه  ولو با ( : " _رمحه اهللا   _ قال البهويت   و. )٣("البيع يف قدر الزكاة   

 فكأنه  ،للعلم بالزكاة ؛  البيع والشرط   ) الزكاة على املشتري صح     ( البائع  ) وشرط  ( بدو صالحه   
) فإن مل خيرجها املشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم ـا البـائع             (  ووكله يف إخراجه     ،استثىن قدرها 
دس من معايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية        جاء يف املعيار الشرعي السا    و .)٤("لوجوا عليه 

الزكاة الواجبة على البنـك قبـل قـرار       " :اإلسالمية واملتعلق بتحول البنك التقليدي إىل مصرف إسالمي       
 إمنا هي علـى     ، إذا كان التحول بتملك من الراغبني يف حتويله فال جيب عليهم زكاة عن الفترة السابقة               :التحول
  .)٥(" ويوجد وينشأ سبب وجوب الزكاة على املالكني اجلدد منذ التحول،السابقنياملالك 

أما إذا باع الشريك نصيبه قبل متام احلول، ومتَّ حول الشركة فإن املـشتري اجلديـد مل تتحقـق                
شروط وجوب الزكاة يف نصيبه من الشركة، فال تلزمه الزكاة، فإن أخرجت الشركة عنه فإنه حيـسبها                

  .ة أو زكاة مال آخر لديه، أو يعدها صدقة حيتسب أجرها عند اهللا تعاىلزكاة معجل

                                           
 . ٢/٢٨٦ مواهب اجلليل ، املراد باإلفراك أن ييبس احلب ويستغين عن املاء )١(
 .٢/٣٤منح اجلليل )٢(
  .٥/٤٥٣ اموع  )٣(
 .رياً، وقد أفدت من الشيخ حممد املدحجي يف الداللة إىل هاذين املوضعني، فجزاه اهللا خ ٢/٢١١ كشاف القناع )٤(
  .٨٨صفحة  )/١١( الفقرة رقم )٥(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٤٦

א א א:א א א א
من املقرر أن لويل األمر أن يفرض على الناس ضرائب ملصلحة الدولة، عند احلاجة إىل ذلك، قال اإلمام                  

إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام واللباس والسكىن أمر واجب،          األصل أن   ":ابن تيمية رمحه اهللا   
  .)١("وال يكون ذلك ظلما ،ولإلمام أن يلزم بذلك، وجيرب عليه

وقد اختلف أهل العلم يف ما يأخذه الوالة من أرباب األموال بغري اسم الزكاة، هل ميكن أن يعتد به عن                    
  :الزكاة على قولني

א   .ل أكثر العلماءه عن الزكاة الواجبة، وهو قو أنه ال يعتد ب:א
نقله .إذا نوى أن يكون املكس زكاة فالصحيح أنه ال يقع عن الزكاة           : قال السرخسي من احلنفية   فقد  

  .)٢(ابن عابدين من البزازية
أفىت الشيخ عليش فيمن ميلك نصابا من األنعام، فجعل عليه احلاكم نقدا معلوما كل سنة، يأخذه بغري                 و

أفىت به الناصر اللقاين    :الزكاة، بأنه ال يسوغ له أن ينوي به الزكاة، وإن نواها ال تسقط عنه، وقال              اسم  
  .)٣(واحلطاب

وأفىت ابن حجر اهليتمي من الشافعية بأن ما يؤخذ من التاجر من املكس ال حيسب عنه زكاة، ولو نوى                   
  .)٤(به الزكاة، ألن اإلمام مل يأخذه باسم الزكاة

زكـاة  إذا اضطر اإلمام إىل األخذ من مال األغنياء كان أخذه غري مـسقط لل             :" آخر وقال يف موضع  
  .)٥("أيضا، ألنه مل يأخذه بامسها

هل جيزىء الرجل عن زكاته ما يغرمه والة األمور يف الطرقات أم ال             :" سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية    و
  .)٦("الزكاةما يأخذه والة األمور بغري اسم الزكاة ال يعتد به من : فأجاب ؟

א  أنه ميكن لصاحب املال أن حيتسب ما دفعه لويل األمر من الزكاة، ولـو كانـت يف         :א
نقل عن السرخسي نفسه خالف ما ذكـر   صورة ضريبة ختالف الزكاة يف املقدار والوقت واالسم، فقد          

سقط - على الظلمة  أي-األصح أن أرباب األموال إذا نووا عند الدفع التصدق عليهم         :"آنفا، إذ قال  

                                           
  .٢٩/١٩٤جمموع الفتاوى)١(
  )٢/٣٩رد احملتار)٢(
  )١٤٠-١/١٣٩فتاوى عليش:انظر)٣(
 .١/١٤٩الزواجر عن اقتراف الكبائر البن حجر)٤(
 .١/١٨٣الزواجر ص)٥(
 )٢٥/٩٣جمموع الفتاوى)٦(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٤٧

عنهم مجيع ذلك، وكذا مجيع ما يؤخذ من الرجل من اجلبايات واملصادرات، ألن ما بأيديهم أمـوال         
  .)١("الناس، وما عليهم من التبعات فوق ما بأيديهم، فهم مبرتلة الغارمني والفقراء

 فـإن أخـذه     اتفق األصحاب أن اخلراج املأخوذ ظلما ال يقوم مقام العـشر،           :ويف اموع للنووي  
السلطان على أن يكون بدل العشر فهو كأخذ القيمة، ويف سقوط الفرض به خالف، والـصحيح                

  .)٢(السقوط به، فعلى هذا إن مل يبلغ قدر العشر أخرج الباقي
لـيس  :أنه سئل يف أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة؟ فقال :وذكر احلنابلة عن اإلمام أمحد    

 .جيزىء ما أخذ السلطان عن الزكاة      :فيزكي املال عما بقي يف يديه؟ قال      : قيل له  .له ذلك ألنه ظلم   

  .)٣(يعين إذا نوى به املالك

وميكن أن جيمع بني القولني بأن الضريبة إذا دفعت إىل دولة مسلمة تنفق على مـصارف الزكـاة           
فوضـعت  منها، فيجوز احتساب الضريبة من الزكاة، كما إذا كانت الدولة يف جهاد مع دولة كافرة،                
، واملوضوع ضريبة لإلنفاق على ااهدين، فيمكن أن يقال جبواز أن حتتسب الضريبة من الزكاة الشرعية

  .حباجة إىل مدارسة وتأمل

                                           
 )١/١٠٤االختيار للموصلي)١(
والزكاة والضرائب يف الفقه اإلسالمي حملمد عثمان شبري، ضمن أحباث  ،٣٠١-٢٣/٣٠٠املوسوعة:،وانظر٥٤٢-٥/٥٤١اموع)٢(

 .٦٢٥-٢/٦٢٤فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة
 .٢/١٣٣مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى)٣(

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٤٨

  

א א:א א א א
ز أن ، هل جيو)١( الواجبأكثرقال الدكتور علي الندوي يف مسألة ما إذا أخرج من زكاة األسهم 

  :حتتسب من زكوات أموال أخرى
مجهور الفقهاء يرون جواز ضم األموال فيما بينها إذا كانت من جنس واحد، كذلك الذهب 

  .)٢(والفضة يضم أحدمها إىل اآلخر يف تكميل النصاب
صح، ألن التعيني ليس  :هذا زكاة مايل الغائب أو احلاضر:لو قال" نص الفقهاء على أنه كما
  )٣(."بشرط

إن كان مايل :لو كان له مال غائب ال يتحقق بقاءه فأخرج الزكاة وقال" :الزركشي وقال
  )٤ (".…أجزأه: الغائب باقيا فهذا زكاته، وإن كان تالفا فهذا صدقة، فبان بقاؤه

كما ميكن اعتبار ما أخرج من الزكاة أكثر من الواجب من الزكاة املعجلة يف أموال أخرى 
  .)٥( ذلك الدكتور عبدالرمحن األطرملصاحب األسهم، وقد أشار إىل

                                           
   ". مسألة ما إذا أخرج من زكاة األسهم أكثر الواجب:"حبث غري منشور بعنوان )١(
 .٢٣/٢٦٧،٢٨١املوسوعة:انظر) ٢(
 .٤/٨٩املغين) ٣(
 .١/٣٨٠املنثور يف القواعد) ٤(
 اجلزء –عبدالرمحن األطرم ضمن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة والندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة . تعقيب الشيخ د )٥(

  .١٦٥األول ص 

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٤٩

  اخلالصة متضمنة أهم النتائج
  

بعد هذا العرض ألقوال أهل العلم املعاصرين يف طريق حساب زكاة األسهم، املنبين على خالفات 
  :فقهية سابقة بني السلف يف مسائل متعددة، ميكن تلخيص ما تقدم فيما يأيت

داول وال تقسم إىل أسهم متساوية القيمة وقاِبلة للتشركة املساهمة هي الشركة اليت  -١
وال جيوز أن يقل عدد الشركاء يف الشِركة املذكورة عن . يسأل الشركاء فيها إال بقدر قيمة أسهمِهم

  .مخسة
السهم هو هو الصك الذي تصدره الشركة وميثل حق املساهم فيه، وله ربح هذا السهم  -٢

شركة بقدر حدود والذي يوزع سنويا، وخيتلف باختالف السنوات، وعلى حامل السهم ضمان ديون ال
 . حصته فقط دون أن تتعدى إىل أمواله اخلاصة

املساهم يف الشركة ميلك حصةً شائعةً من غالب الفقهاء املعاصرين ذهبوا إىل أن  -٣
وتبقى ملكية الرقبة له إىل أن تنتقل إىل غريه ألي سبب من . موجوداا مبقدار ما ميلكه من أسهٍم

ألصل جواز إنشاء شركة املسامهة، وجواز تداول األسهم، بشرط  وأن ا.األسباب، من ختارج أو غريه
 .خلوها من سبب حمرم

وبناء عليه  يعطى السهم حكما إال بعد معرفة الشركة اليت ميثل جزًءا من رأس ماهلا،ال  -٤
، وحيسب الوعاء الزكوي حبصر املوجودات الزكوية يف كل شركة، مث إخراج حيكم بتزكيته أو بعدمها

 .الوجه الشرعيزكاة على 
املساهم املستثمر الذي ينتظر الربح املوزع، إذا بلغت ما متثله األسهم اليت ميلكها نصاباً  -٥

 :زكويا بعد ضمه إىل أمواله الزكوية األخرى، له حاالن
إذا استطاع املساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما خيص أسهمه من : األوىل

أسهمه على هذا االعتبار؛ ألنه األصل يف كيفية الزكاة، لو زكت الشركة أمواهلا، زكى 
  .زكاة أسهم الشركات

فقد اختلف أهل العلم املعاصرين يف هـذه        إن مل يستطع املساهم معرفة ذلك،       : الثانية
، والراجح  أنه يلزم حامل السهم أن حيسب الزكاة الواجبة عليه، أو يستعني مبن يقدر                املسألة

لب على ظنه أنه أخرج الواجب أو أكثر من الواجب،          على ذلك، فإن احتاط وأخرج ما يغ      
  .فإن ذمته تربأ بذلك، واهللا أعلم

 .املساهم املضارب، يلزمه زكاة أسهمه، ألن األسهم صارت بذلك عروض جتارة -٦
 .ينظر يف األسهم املعدة للتجارة إىل القيمة السوقية عند حوالن احلول -٧

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٥٠

هو الذي تقتضيه قواعـد الـشريعة       يكون التقومي يوم حوالن احلول مبتوسط السعر، و        -٨
  .اإلسالمية، وملا يعتري األسهم من زيادة أو نقص بسبب مضاربات ال تعرب عن قوة الشركة

كان سعر الشركة يف هبوط حاد مما جيعل البيع متعذراً لعدم وجـود طلـب علـى              إذا   -٩
 .السهم، فإن التقومي يكون عند استقرار سعر السهم وإجراء عمليات بيع عليه

وجود تالعب مؤقت يف األسعار يف السوق املايل فيعترب السعر الذي كان يف األيام              عند   - ١٠
 .اليت قبل حصول التالعب

من املقرر فقهاً أن ربح التجارة يضاف إىل الوعاء الزكوي، ولذا فيلزم مالك األسهم أن                - ١١
 .يدخل يف التقومي األرباح اليت استحقها، ألن األرباح جتب فيها الزكاة تبعا للمال

 : األسهم عروضاً عدة شروط هياعتباررط يف تشي - ١٢
  :نية التجارة عند متلك األسهم حوالً كامال، وعليه: الشرط األول

إذا اشترى أسهماً للقنية مث نواها للتجارة، فال يبـدأ حوهلـا إال إذا               .٤
  .باعها مث اشترى أسهماً أخرى للتجارة

 القنية، فـإن    إذا اشترى األسهم للتجارة، وأثناء احلول غري نيته إىل         .٥
حول التجارة ينقطع، فإن رجعت نيته إىل التجارة فال يبدأ حوله إال إذا باعهـا مث                

 .اشترى أسهماً أخرى للتجارة
إن مل جيزم بنية التجارة أو كانت نيته مترددة، فال يزكيهـا زكـاة               .٦
 .العروض

رة، ولو نوى ـا     أن يتملكها بفعله، فال تكون األسهم املوروثة من عروض التجا         : الشرط الثاين 
  . التجارة حىت يبيعها ويضعها يف أسهم أخرى للتجارة، فيبدأ حوهلا من الشراء الثاين

  مضي احلول اهلجري على من حني متلكه لألسهم بنية التجارة: الشرط الثالث
أن ال تنقص األسهم اململوكة بنية التجارة عن النصاب يف احلول كله، وعلى القول              : الشرط الرابع 

عروض التجارة، تقَوم بالورق النقدي، مث ينظر يف ما يقابلها من الذهب والفـضة، فـإذا                جح فإن   الرا
  .واألقل يف هذه األزمنة نصاب الفضةجاوزت األقل منهما، ففيها الزكاة، 

  :يشترط يف املال الّذي جتب فيه الزكاة من حيث اجلملة شروط - ١٣
  . مملوكًا ملعيٍنأن يكون املال – ١
  .كون امللك تاماأن ي – ٢
  .، عند احلنفية أن يكون زائدا على احلاجات األصلية– ٣
  . وأن يسلم من وجود املانع، واملانع أن يكون على املالك دين ينقص النصاب-٤

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٥١

األصل أن زكاة األسهم جتب على أصحاا، وهلم حق توكيل إدارة الشركة يف إخراج               - ١٤
 .الزكاة نيابة عنهم

لشركةَ بإخراج الزكاة عن املوجودات الزكوية، فـإن ذمـة مالـك            إذا ألزمت الدولة ا    - ١٥
 .األسهم تربأ مبقدار ما أخرج عنه، وباقي زكاة أسهمه ال يزال يف ذمته

إذا أخرجت الشركة الزكاة الشرعية دون زيادة أو نقصان، فإن ذمة مالك األسهم  - ١٦
  .الواجب فيها الزكاة إذا كان مستثمرا تربأ بذلك

أقل من الزكاة الشرعية، فيجب على مالك األسهم املستثمر إن أخرجت الشركة  - ١٧
  .املستثمر أن خيرج الفرق، وال تربأ الذمة إال بذلك

 أن يعدها  املستثمرإذا أخرجت الشركة أكثر من الزكاة الشرعية، فيجوز ملالك األسهم - ١٨
ة من الزكاة املعجلة، أو يعدها زكاة أموال أخرى غري األسهم، أو حيتسبها صدقة زائد

  .عن الواجب الشرعي
إن نص نظام الشركة على إخراج الزكاة، أو وكل املساهم صراحة شركة املساهمة  - ١٩

بإخراج الزكاة عنه، فيلزم القائمني على الشركة أن خيرجوا الزكاة الشرعية دون زيادة 
  .أو نقص

يف حال املساهم املضارب الذي تنطبق على أسهمه شروط وجوب الزكاة يف عـروض               - ٢٠
ة، فإنه حيسب قيمة أسهمه وقت حوله، وحيسم منها ما أخرجته الـشركة نيابـة    التجار

وأما إن مل يكـن     . عنه، منعا لالزدواج الزكوي، مث خيرج ربع العشر من قيمتها السوقية          
للشركة وعاء زكوي، فإنه حيسب قيمة أسهمه وقت حوله، وخيرج منها ربع العشر من              

 .قيمتها
 :وال الشركاء، ولو يف غري يمة األنعام بشروط هيالراجح أن اخللطة مؤثرة يف أم - ٢١

 .أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة .١
 .أال يتميز مال أحدمها عن اآلخر .٢
   .احلول يف األموال املختلطة يف األموال احلولية .٣

بتطبيق شروط إعمال اخللطة يف الزكاة جند أنه ال ميكن ختريج القول بإعمال اخللطة يف                - ٢٢
ة على قول أي فقيه من فقهاء السلف، والذي يظهر أن األصل أنـه ال               شركات املسامه 

يؤخذ باخللطة يف شركات املسامهة، لعدم انطباق مجيع الشروط عليها، فإن ألـزم ويل              
األمر بأن تزكى أموال الشركة على أا أموال شخص واحد، فإن لكل شريك أن يعدها 

  . صدقة وحيتسب أجرها عند اهللا تعاىلزكاة معجلة، أو زكاة ملال آخر ميلكه، أو يعدها

 



 

 

 אא

 زكاة األسهم ٥٢

إذا كانت الشركة خترج الزكاة فإا ال تنظر إىل اخلارج والداخل، فمن أخرجت زكاة  - ٢٣
أسهمه ومل ميض عليها احلول القمري، فإنه يعدها زكاة معجلة، أو جيعلها زكاة ألموال 

  .أخرى ميلكها، وإن عدها صدقة فأجره على اهللا تعاىل
يبين على حول أمواله األخرى من النقود والذهب والفضة وعروض         ن  على كل مساهم أ    - ٢٤

 .التجارة
األسهم املضافة إذا كانت بدالً عن توزيع األرباح على املسامهني أو لزيادة رأس مال  - ٢٥

الشركة، أو تقسيم السهم إىل عدة أسهم، فإا تضم إىل املال الزكوي األصلي، وأما إذا 
لالكتتاب العام لزيادة رأس ماهلا، أو اكتتاباً خاصاّ أصدرت شركة املساهمة أسهما 

للمشاركني األصليني فإن هذه األسهم ال تدخل يف الوعاء الزكوي، وقد صح الدليل يف 
  .اشتراط احلول يف عروض التجارة ويف النقد

مل يظهر للباحث انطباق كالم الفقهاء يف أقسام املال احلرام علـى أسـهم الـشركات      - ٢٦
سألة حباجة إىل اجتهاد مجاعي، وإن كان القول بأن مجيع أسهم الشركات            املعاصرة، وامل 

 .اليت حتصل على عوائد حمرمة أو تقترض بالربا، ال زكاة فيها يف غاية البعد
حيتاج زيادة املقدار الشرعي يف الزكاة ألجل الفرق بني السنة الشمسية والسنة القمرية،  - ٢٧

 من يتأخر عن زكاة أياماً فإنه آمث، ومل يذكروا إىل إعادة نظر، ذلك أن العلماء ذكروا أن
كما أن من . أنه يزكي األيام الزائدة، وتعديل املقدار الشرعي باالستحسان فيه نظر كبري

ميلك ماالً زكويا سنة هجرية كاملة، مث باعه قبل حلول السنة امليالدية، فإنه ال يدخل يف 
  .خيالف القواعد الشرعية لباب الزكاةالزكاة اليت خترجها الشركة نيابة عنه، وهذا 

سـب القـانوين،    إذا باع الشريك نصيبه بعد متام احلول، وقبل حساب امليزانية من احملا            - ٢٨
 . حممالً مبا عليه من زكاةفيجوز أن يبيع نصيبه

إذا باع الشريك نصيبه قبل متام احلول، ومتَّ حول الشركة فإن املشتري اجلديد مل تتحقق                - ٢٩
 يف نصيبه من الشركة، فال تلزمه الزكاة، فإن أخرجت الـشركة            شروط وجوب الزكاة  

عنه فإنه حيسبها زكاة معجلة أو زكاة مال آخر لديه، أو يعدها صدقة حيتسب أجرهـا                
 .عند اهللا تعاىل

 .غالب الفقهاء يرون أن الضريبة ال تغين عن الزكاة - ٣٠
ز للمسامهني أن   الصحيح أنه إذا أخرجت الشركة أكثر من الواجب عن املسامهني، فيجو           - ٣١

 .يعدوها زكاة أموال أخرى، أو زكاة معجلة
  .واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني

 


