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 امللخص
 .ل مالكهاب  هلا من ق   احتساب رسوم األرايض البيضاء زكاة   لبحث:اموضوع 

 أهداف البحث: 
دراسة النظام الصادر يف شأن فرض الرسوم عىل األرايض البيضاء يف ضوء  -

أقرته  يوبيان أن هذا النظام منطلق من هذا احلق الذ، حق ويل األمر يف فرضها
 الرشيعة اإلسالمية.

واملسامهة يف إهناء ،  حكم احتساب هذه الرسوم زكاةيفدراسة اخلالف الفقهي  -
 اجلدل القائم حيال ذلك ببحث علمي مؤصل.

بناء عىل ، توضيح اإلشكاالت الرشعية التي ترد عىل حساب هذه الرسوم زكاة -
 توفر رشوط وضوابط الزكاة التي ذكرها الفقهاء.

بجمع أقوال  كلذو، اعتمدت املنهج الوصفي التحلييل املقارن منهج البحث:
حسب أصول خطة البحث ، واملقارنة والرتجيح بينها، الفقهاء وأدلتها مع املناقشة

 .العلمي
 أهم النتائج: 

 .أن األرايض البيضاء تدخل يف صنف عروض التجارة -
فإن ذلك ، أنه إذا قيل بجواز فرض الرضائب أو الرسوم عىل األرايض البيضاء -

 .منوط بويل األمر
أو رضيبة؛ لألدلة ، قيل: إهنا رسوم سواء  ، احتساهبا زكاة زأنه ال جيو -

 .ولإلشكاالت الرشعية التي ذكرهتا
 .حاجة املوضوع إىل مزيد من الدراسة والبحث ألمهيته التوصيات:

 .الزكاة - األرايض – الرسوم الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة
نبينا ، الم عىل أرشف األنبياء واملرسلنيسوالصالة وال، احلمد هلل رب العاملني

  وبعد:، وعىل آله وصحبه أمجعني، حممد

ففرض عليهم فرائض ، خلق اخللق لعبادته وحده ال رشيك له -تعاىل-فإن اهلل 

وقد بّينت ، وهي أحد أركان اإلسالم ومبانيه العظام، عظيمة ومنها فريضة الزكاة

ها عروض التجارة التي تشمل األرايض نوم، األموال التي جتب فيها×سنة النبي 

ومقدارها ورشوطها.، وغريها مما ُأعدَّ للتجارة بقصد الربح

وحيث صدر قبل وقت قريب قرار رسمي يف اململكة بوضع رسوم سنوية عىل 

ا بضوابط وتنظيامت معينة ٪2.5األرايض البيضاء بمقدار  وحيث إن نسبة ، سنويًّ

ا عىل عروض التجارة فقد تساءل كثري من والرسوم هذه بمقدار الزكاة املفر ضة رشع 

واحتساب املبالغ ، الناس عن حكم االكتفاء بإخراج هذه الرسوم عن إخراج الزكاة

بل صدرت بعض ، املدفوعة يف الرسوم زكاة  عن هذه األرايض من قبل مالكها

لكن أثار البعض إشكاالت رشعية عىل ، الفتاوى بذلك عن بعض العلامء الكبار

من حيث إن الزكاة هلا رشوط وضوابط يف الرشيعة اإلسالمية ال يتوفر كثري  كذل

كل هذه وغريه دل عىل أمهية دراسة ، وإن كانت النسبة متوافقة، منها يف هذه احلالة

 املوضوع دراسة فقهية.

  وهبذا تتضح أمهية املوضوع ومشكلته.

 أهداف البحث: 
عىل األرايض البيضاء يف ضوء  مدراسة النظام الصادر يف شأن فرض الرسو -1

وبيان أن هذا النظام منطلق من هذا احلق الذى أقرته ، حق ويل األمر يف فرضها

 الرشيعة اإلسالمية.

واملسامهة يف ، دراسة اخلالف الفقهي يف حكم احتساب هذه الرسوم زكاة -2
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 إهناء اجلدل القائم حيال ذلك ببحث علمي مؤصل.

التي ترد عىل حساب هذه الرسوم زكاة بناء  ةتوضيح اإلشكاالت الرشعي -3

 عىل توفر رشوط وضوابط الزكاة التي ذكرها الفقهاء.

 الدراسات السابقة يف املوضوع: 
-مل أّطلع عند كتابة هذا البحث عىل دراسات علمية سابقة يف ذات املوضوع 

  وأما حول املوضوع فمام اّطلعت عليه ما ييل:، -حسب املصادر املتاحة لديَّ 
د. خالد بن : إعدادمن ، دراسة فقهية مقارنة-بحث: زكاة األرض البيضاء -1

الصفحات: ، 2013تاريخ: ، 57ع، 15مج ، منشور يف جملة العدل، عبداهلل السليامن
159-208. 
عبداهلل ، ة عليهبحث: أخذ الزكاة عىل األرايض البيضاء والعوارض الوارد -2

تاريخ: ، 11ع، 5مج، مرص-الميةسإجملة دراسات عربية و، بن صالح السيف
 .117-67الصفحات: ، 2014

للدكتور: ، بحث: احللول املقرتحة ملشكلة األرايض البيضاء: رؤية رشعية -3
شوال ، 109ع، جملة البحوث اإلسالمية )السعودية( املصدر:، خالد املصلح

  .382-317الصفحات: ، ـه1437
، دراسة فقهية-غري املستغلة ةاستيفاء الرسوم عىل األرايض السكنيبحث:  -4

( من منشور ضمن كتاب )بحوث علمية حمكمة، لألستاذ الدكتور: هشام آل الشيخ
 هـ.1436دار الصميعي بالرياض ، 184-135ص

نوازل الزكاة )دراسة فقهية تأصيلية ملستجدات الزكاة(: للدكتور: عبداهلل بن  -5
 منصور الغفييل.

وخاصة جانب ، بحثي يف بعض اجلوانب عوهذه الدراسات وإن كانت تشرتك م
إال أن بحثي هذا ينفرد ، وجوب الزكاة عىل هذا النوع من األرايض من عدمه
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بتفصيل الكالم عىل احتساب املالك للرسوم املفروضة عليها من قبل الدولة زكاة هلا 
فضيلة وقد استفدت من بعضها وخاصة كتاب ، -أعني الرسوم-واالكتفاء هبا 
)نوازل الزكاة( فقد استفدت  -وفقه اهلل وأثابه-اهلل بن منصور الغفييل  دالدكتور: عب

ا يف املطلب الثاين من املبحث الثاين )حكم احتساب املالك رسوم وهو ، منه كثري 
 فهو من أفضل م ن بحث املسألة وأجاد فيها. (األرايض زكاة هلا

و هيئة كبار ضع ،وهناك عدة مقاالت ملعايل الشيخ/ عبداهلل بن سليامن املنيع
، وإنام هي آراء شخصية، العلامء باململكة لكنها ال ترتقي إىل مرتبة البحوث العلمية
 واهلل أعلم.، وقد استفدُت من تلك املقاالت والكتابات يف إعداد البحث

 منهج البحث: 
ولك بجمع أقوال الفقهاء وبيان أدلتها ، سأعتمد املنهج الوصفي التحلييل املقارن

مع بيان ، ملقارنة والرتجيح بينها حسب أصول خطة البحث العلمياو، ةشقمع املنا

ما عليه نظام رسوم األرايض البيضاء يف اململكة العربية السعودية والئحته التنفيذية 

 يف املواضع التي حتتاج إىل ذلك.

 خطة البحث: 
 ومبحثني:، ومتهيد، وتشتمل عىل مقدمة

 وخطته.، ومنهج الباحث فيه، ومشكلته، وأهدافه ،وفيها بيان أمهية املوضوع املقدمة:

 ويتضمن أربعة مطالب:  التمهيد:

  املقصود برسوم األرايض البيضاء. املطلب األول:

واألموال ، وبعض أبرز األدلة عليه، وحكمها، تعريف الزكاة املطلب الثاين:

 التي جتب فيها.

والرسوم ، يبةرضلوالزكاة وا، الفرق بني الزكاة والرسوم املطلب الثالث:

 لرضيبة.وا



أ.د. عبد العزيز بن محمد بن عبد ا� الحجيالن احتساب رسوم ا	راضي البيضاء زكاة لها من ِقَبل مالكها

٢م
٠١

ر ٧
مب

سبت
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٣٨
ة 

حج
و ال

ذ

٤
العدد الرابع

252

 ه1438ذو احلجة    (   4العدد )         العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيزجملة العلوم الشرعية واللغة 

5 
 

 واحلال التي تدخل األرايض فيها.، املقصود بعروض التجارة املطلب الرابع:

 ومصارفها: ، وحق ويل األمر يف فرضها، رسوم األرايض :املبحث األول

 :وفيه مخسة مطالب
 نبذة خمترصة عن نظام رسوم األرايض البيضاء والئحته التنفيذية. املطلب األول:

 م األرايض والتي ال يشملها.يشملها فرض رسواألرايض التي  ثاين:لااملطلب 

 حكم فرض الرسوم عىل األرايض. املطلب الثالث:

 حق ويل األمر يف فرض الرسوم عىل األرايض للمصلحة العامة. املطلب الرابع:

 مصارف الرسوم بعد حتصيلها. املطلب اخلامس:

رسوم أن ترد عىل احتساب  نكاإلشكاالت الرشعية التي يم املبحث الثاين:
  وفيه مطلبان:ل مالكها وحكم احتساهبا: ب  من ق   األرايض زكاة هلا

اإلشكاالت الرشعية التي يمكن أن ترد عىل احتساب الرسوم  املطلب األول: 
 ومناقشتها:، زكاة من ق ب ل املالك

 اختصاص الرسوم بنوع من األرايض دون غريها. األول:
 ا.بط عروض التجارة عليهاضعدم انطباق  الثاين:
 عدم توفر رشط نية الزكاة عند دفع الرسوم. الثالث:
ا. الرابع:  رصف الرسوم أو جزء منها إىل غري املستحقني للزكاة رشع 

حكم احتساب رسوم األرايض زكاة هلا من قبل مالكها بناء عىل  املطلب الثاين:  
 مناقشة اإلشكاالت الرشعية.

 الباحث. تائج التي توصل إليهانلوفيها أبرز ا اخلامتة:
 .فهرس مصادر ومراجع البحث

                              
 



أ.د. عبد العزيز بن محمد بن عبد ا� الحجيالن احتساب رسوم ا	راضي البيضاء زكاة لها من ِقَبل مالكها
٢م

٠١
ر ٧

مب
سبت

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٨

ة 
حج

و ال
ذ

٤
العدد الرابع

253

 العزيز بن حممد احلجيالن أ.د. عبد                 احتساب رسوم األراضي البيضاء زكاًة هلا من ِقَبل مالكها  

6 

 

 التمهيد
 راضي البيضاءاملقصود برسوم األ: املطلب األول

 للغة: رسم يف اتعريف ال
وقيل: ما ، وقيل: ما ليس له شخص من اآلثار، وقيل: بقية األثر، األثر الرَّسم:

 واجلمع: أْرُسم وُرسوم.، منهاصق باألرض ل

ْسم: األثر»قال ابن منظور:  وقيل: ما ليس له شخص من ، وقيل: بقية األثر، الرَّ

 .(1)« منها.....وقيل: هو ما لصق باألرض ، اآلثار

مال تفرضه الدولة نظري خدمات »يف الرسم: اجلامع يف تعروجاء يف معجم 

الرسوم: بوابة متنع املرور إىل أن ض البيع. بوابة رسم البيع: معرو، تقدمها لألفراد

تدفع رسوم املرور. رسم اخلدمة يف املطاعم والفنادق: أجرة إضافية للخدمة تضاف 

 .(2)« حمدد يضاف إىل الفاتورة....مبلغ ، لألجرة الرئيسية

أي: ، رسوم استباقية: )قن( رسوم جيب دفعها قبل»وجاء يف املعجم الوسيط: 

رسوم استحقاق )قص(: غرامة مالية حتسب ضد ، ض عىل حكم قضائيقبل االعرتا

، املستثمر عند قيامه ببيع أو سحب حصته قبل موعد استحقاق أو مرشوع استثامري

ا يف النهاية مستهلك : رضيبة عىل السلع املستوردة يتحملهرسوم مجركية )جر(

 .(3)«يةالبضائع األجنب

هو مقابل نقدي يدفعه الفرد  ملعاصر:واملقصود ابلرسم املايل يف االصطالح ا

 أو نفع خاص يستفيد منه.، مقابل خدمة تقدمها له هيئة عامة

ا للدولة من طرف بعض األشخا وقيل: ص الذي هو مبلغ نقدي يدفعه جرب 

                                       
 مادة )رسم(. ، البن منظور، لسان العرب (1)
  مادة )رسم(. ،عاين اجلامعملمعجم ا (2)
 مادة )رسم(.  ،جمع اللغة العربيةمل املعجم الوسيط  (3)
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 .(1)حيصلون عىل خدمة
عبارة عن مبلغ من املال يقوم املمول بدفعه إىل الدولة نظري بعض  رسمال وقيل:

وتعود هذه اخلدمات عىل ، مة التي تقدمها احلكومة ألفراد املجتمعاخلدمات العا
 دافع الرسوم بمنفعة خاصة.

، حيث املعنى وعند التأمل يف هذه التعريفات نجد أهنا متقاربة يف اجلملة من
فع مقابل خدمة حيصل عليها بارة عن مبلغ من املال يدحيث إهنا تفيد أن الرسم ع

 الدافع.
 .(2)وغريها كثري، وجواز السفر، ةستخراج رخصة القيادومن أمثلتها: رسم ا

وأما نظام رسوم األرايض البيضاء يف اململكة العربية السعودية الذي نحن بصدده 
اوال يف الئحته التنفيذ، ال يف أصل النظام فلم يتطرق لذلك رصاحة وسيأيت ، ية أيض 

 ذكرمها.
وسيأيت ذكر ، وقتنا احلارضكام يظهر الشبه بني الرسم والرضيبة التي تفرض يف 

تعريف الرضيبة وأوجه الشبه واالختالف بينها وبني الرسم يف األمر الثالث من هذا 
ا بينهام، التمهيد ا قوي  سوم األرايض البيضاء التي نحن بصددها وأن ر، وأن هناك شبه 
ولذا سأتناول بالكالم ما لو قيل: إهنا ، لبحث أشبه ما تكون بالرضائبيف هذا ا

 واهلل املعني واملوفق للصواب.، ئب؛ ليكون البحث أشمل وأدق يف نظريرضا

واألموال ، وبعض أبرز األدلة عليه، وحكمها، تعريف الزكاة: املطلب الثاين
 هااليت جتب في

  تعريف الزكاة:أواًل: 
، أي: نام، واملصدر منه زكاء وزكوا، يزكو، االفعل زكاسم من  الزكاة يف اللغة:

                                       
 . gestion.economie.blogspot.com لكرتوينوموقعها اإل ،ينظر: مدونة تسيري واقتصاد  (1)
لكرتوين اإلوموقعها  ،بن أيب الغيث )نبذة عن الرضائب والتسميات املشاهبة هلا(ينظر يف ذلك: مدونة فؤاد  (2)

 . fuadaboalghaith.wordpress.com هو:
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أي: زاٍك من قوم أتقياء ، ورجل تقّي زكّي ، والزكاة الصالح، زرع إذا نامُيقال: زكا ال

ا. [13]مريم:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿ومنه: قوله تعاىل: ، أزكياء  أي: صالح 

[ 103]التوبة:  ﴾ں ڻ﴿ومنه: قوله تعاىل: ، ة وُيراد هبا التطهريوتطلق الزكا

 أي: تطهرهم.

 .(1)لتطهره بهصفوة اليشء وما أخرجت ه من مالك  والزكاة:

وقال: ، الزاي والكاف واحلرف املعتل: أصل يدل عىل نامء زيادة»قال ابن فارس: 

والرتكيب يدل عىل  .(2)«ومها: النامء والطهارة، األصل يف ذلك كله راجع إىل معنيني

 .(3)زكت النفقة إذا بورك فيهاال: وُيق، وقيل: عىل الزيادة والطهارة، الطهارة

، والطهارة، والربكة، منها: النامء، معانٍ  ن الزكاة تطلق عىلومما تقدم يتبني أ

 .(4)وصفوة اليشء، واملدح، والصالح، والتطهري

فقهاء مع اتفاقهم عىل املعاين فقد اختلفت تعاريف ال وأما تعريفها اصطالًحا:

 ومنها: ، الرئيسة

مع ، ري هاشمي وال موالهنه الشارع من مسلم فقري غأهنا: متليك جزء ماٍل عيّ 

 .(5)قطع املنفعة عن امللك من كل وجه هلل تعاىل
 .(6)وأهنا: جزء من املال رشط وجوبه ملستحقه بلوغ املال نصاب ا

                                       
 (. 1667للفريوزآبادي )، القاموس املحيط (1)
 (. 3/17اللغة البن فارس )، معجم مقاييس (2)
 (. 209للخوارزمي )ص، ينظر: املغرب يف ترتيب املعرب (3)
 (. 1667) للفريوزآبادي، القاموس املحيط  ، (14/358البن منظور )، ينظر: لسان العرب (4)
، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،(3/160ية ابن عابدين )ينظر: الدر املختار للحصكفي مع حاش (5)

، انظر: فتح القدير ،وللحنفية تعريفات أخر ،(3/340للعيني )، رشح اهلداية البناية ،(1/251للزيلعي )
  (.2/112للمرغيناين )، الكفاية عىل اهلداية ،(2/112البن اهلامم )

 للحطاب الرعيني، مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ،(1/140للرصاع )، ينظر: رشح حدود ابن عرفة (6)
(3/81 .) 
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، عىل أوصاف خمصوصة، خمصوص من مال، وأهنا: اسم  ألخذ يشء خمصوص

 .(1)لطائفة خمصوصة

 .(2)يف وقت خمصوص، لطائفة خمصوصة، يف مال خمصوص، وأهنا: حق  واجب  

ا يف تعريف الزكاة أن يُقال:قرب واأل ر  رشع  دَّ ألصناف ، يف مال معني، نصيب  ُمق 

 .(3)عىل وجه خمصوص، خمصوصة

  وأبرز األدلة عليه:، حكم الزكاةاثنًيا: 
وإحدى مبانيه الع ظام؛ ألدلة كثرية معروفة ال ، ة هي ثالث أركان اإلسالمالزكا

ُبين »قال:  ×أن النبي  ولكن من أبرزها ما روى ابن عمر ، أطيل برسدها
وإقامة ، اإلسالم على مخس: شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممًدا رسول هللا

 .(4)«استطاع إليه سبياًل وحج البيت ملن ، وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة، الصالة

ا أمهيتها ل عىل مما يد، (5)وقرهنا اهلل بالصالة يف كتابه يف ثامنية وعرشين موضع 

ثم إّن ذكر الصالة يف مواضع كثرية يرد مقرون ا باإليامن ، انتها السامقةالبالغة ومك

يامن فاإل، وقد يقرن الثالثة بالعمل الصالح وهو ترتيب منطقي، وبالزكاة ثاني ا، أوال  

والعمل الصالح هو دليل صدق اإليامن وهو عمل ، هو األصل وهو عمل القلب

ثم الزكاة وهي ، وهي عبادة بدنية، ةن الصالالب به املؤموأول عمل ُيط، اجلوارح
                                       

 (. 5/295)للنووي ، املجموع ،(3/71دي )للامور، ينظر: احلاوي (1)
 (. 1/387)للبهويت ، رشح منتهى اإلرادات ،(1/387)للحجاوي ، ينظر: اإلقناع (2)

فها بعض          ،(6/291)البن قدامة ، الكبري حلنابلة بأهنا: حق  جيب يف مال خاص. انظر: الرشحاوعرَّ
 (. 2/316)البن مفلح ، الفروع

 (. 41للغفييل )ص، ةينظر: نوازل الزكا (3)
  (ۉ ې ې ې ې ى ى) باب دعائكم إيامنكم؛ لقوله تعاىل: ،رواه البخاري يف كتاب اإليامن (4)

برقم  ،«م عىل مخسُبني اإلسال»: ×باب قول النبي  ،يف كتاب اإليامن مومسل ،(8برقم ) ،[77]الفرقان:
(121 .) 

 (. 421عبد الباقي )ص لفؤاد ،ينظر: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم (5)
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م الصالة والزكاة عىل ما عدامها من  دَّ عبادة مالية؛ ولذا فإنه بعد الدعوة لإليامن ُتق 

ا إىل  ×أن النبي  ديث ابن عباس أركان اإلسالم؛ ملا جاء يف ح بعث معاذ 

ه إال  شهادة أن ال إلإنك أتيت قوًما من أهل الكتاب فادعهم إىل»فقال له: ، اليمن
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس ، رسول هللاهللا وأين 

هم فإن هم أطاعوا لذلك أعلمهم أن هللا افرتض علي، صلوات يف كل يوم وليلة
 .(1)«...صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم

  األموال اليت جتب فيها الزكاة إبجياز:اثلثًا: 
 وهي: ، األموال عة أصناف منزكاة يف أربال جتب

 .األول: الذهب والفضة
 الثاين: اخلارج من األرض من احلبوب والثامر.

 الثالث: هبيمة األنعام وهي اإلبل والبقر والغنم. 
 . وسيأيت الكالم عليها يف املبحث الرابع إن شاء اهلل، (2)ع: عروض التجارةالراب

والرسوم ، والزكاة والضريبة، اة والرسومالفرق بني الزك: املطلب الثالث
 والضريبة
  الفرق بني الزكاة والرسوم:أواًل: 

وعىل ضوء ذلك يتم بيان ، لبيان الفرق بينهام حيتاج إىل البدء بتعريف كل منها
 جه التشابه واالختالف بينهام.أو

ا، وقد تقدم يف األمر الثاين ذكر تعريف الزكاة ر رشع   يف مالٍ ، وأهنا: نصيب مقدَّ
 عىل وجٍه خمصوص.، ألصناٍف خمصوصة، معني

                                       
 ،(4347برقم ) ،باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن قبل حجة الوداع ،رواه البخاري يف كتاب املغازي (1)

 (. 130برقم ) ،مباب الدعاء إىل الشهادتني ورشائع اإلسال ،إليامناومسلم يف كتاب 
 ،(3/159)للقرايف ، الذخرية ،(2/265حاشية ابن عابدين ) ،(2/96)للكاساين ، ينظر: بدائع الصنائع (2)

  (.12-4/5)البن قدامة ، املغني ،(5/328)للنووي ، املجموع ،(3/255)للاموردي ، احلاوي الكبري
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، كام تقدم تعريف الرسم يف األمر األول بعدة تعريفات متقاربة من حيث املعني

ا للدولة  من طرف بعض األشخاص الذين ومنها: أنه مبلغ نقدي يدفعه جرب 

 حيصلون عىل خدمة.

ا أوجه شبه وأوجه اختالف  هوجوأ، وهبذا يتبني أنه بني الزكاة والرسوم عموم 

 االختالف أكثر. ومن أبرزها ما ييل: 

 أوجه التشابه:  -
 اإللزام بالدفع يف كل من الزكاة والرسوم. -1

وكذا الزكاة فيام جيبيه ، لةأن املال الذي ُيدفع إىل اجلهة العامة وهي الدو -2

عاة منها  وما عداه يمكن دفعه لألفراد.، فإنه ُيدفع للجهة العامة، السُّ

مع ، من الزكاة والرسوم تصادية يف كل  صالح اجتامعية واقحتقيق أهداف وم -3

ا يف ذلك.، التفاوت بينهام يف ذلك  حيث إن الزكاة أعظم أثر 

 أوجه االختالف:  -
 والرسوم من وضع البرش.، يع اهلل العليم احلكيمالزكاة من ترش -1

 والرسوم فريضة مالية.، الزكاة عبادة مالية مفروضة -2

يدفعه األفراد بأنفسهم إىل املستحقني بيه الدولة ومنها ما ا جتالزكاة منها م -3

ا  أما الرسوم فيتم حتصيله من ق بل الدولة.، رشع 

تقترص عىل العقوبة الدنيوية بل أن عقوبة االمتناع عن دفع الزكاة ال  -4

ا بخالف االمتناع عن دفع الرسوم فإن عقوبته ، تتجاوزها إىل العقوبة األخروية أيض 

 ة فقط.دنيوي

أن حتديد األموال التي جتب فيها الزكاة ومقدارها حمدد من ق بل الشارع  -5

ي ُيفرض بخالف الرسوم فإن األموال الت، وهو ثابت ليس ألحٍد التدخل فيه، احلكيم

ا ، عليها ومقدار ما جيب دفعه مرده الجتهاد البرش وهو عرضة للتغيري زيادة أو نقص 
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 بحسب تغري حاجة الدولة.
أو استبداهلا بغريها من ، فال جيوز إلغاؤها، والدوام الزكاة الثباتصفة  ن منأ -6

 لغاء.بخالف الرسوم فهي فريضة مالية قابلة لإلثبات واإل، الفرائض املالية البرشية
أن الزكاة إنام جتب يف األموال النامية دون غريها من أموال القنية  -7

 نامية.نامية وغري الوالرسوم واجب يف األموال ال، واالستهالك
أن رصف الزكاة مقترص عىل األصناف الثامنية الذين ذكرهم اهلل تعاىل يف كتابه  -8

 عامة ومتطلباهتا.بينام الرسوم ترصف يف نفقات الدولة ال، العزيز فقط
بل قد يكون باألعيان كام يف زكاة اخلارج ، أن الدفع بالزكاة ال خيتص بالنقد -9

بينام الرسوم ختتص بالدفع ، يمة األنعامالثامر وزكاة هبمن األرض من احلبوب و
 بالنقد فقط.

 الفرق بني الزكاة والضريبة:  اثنًيا:
وعىل ضوء ذلك يتم بيان ، منهام ل  لبيان الفرق بينهام حيتاج إىل البدء بتعريف ك

.، أوجه الشبه واالختالف  كام سبق يف أوال 
اوأهنا: نصيب مقدَّ ، اةوقد تقدم يف األمر الثاين ذكر تعريف الزك يف ماٍل ، ر رشع 

 عىل وجٍه خمصوص.، ألصناٍف خمصوصة، معني
ار النقدي ومن أدقها أهنا: املقد، وأما تعريف الرضيبة فقد ُعّرفت بتعريفات متعددة

الذي ُيلزم األفراد والرشكات بدفعه للدولة وفق قواعد حمددة؛ للمسامهة بتغطية 
دون نفٍع ، جتامعية ونحوهاافها االقتصادية واالق أهدوحتقي، النفقات العامة للدولة
 .(1)معنٍي لكل مموٍل بعينه

                                       
، الزكاة والرضيبة ،(13ربية السعودية )صويف غريه: نظام الزكاة والرضائب يف اململكة الع هينظر في (1)

، املحاسبة والزكاة الرشعية ،(400ندوة الرابعة للزكاة )صضمن أبحاث ال ،الستار أبو غدةللدكتور/ عبد
يم لعبداحلصالح الدين ل، سلطة ويل األمر يف فرض وظائف مالية )الرضائب( ،(17للمنيف )ص

أبحاث  ،للدكتور/ حممد عثامن شبري، إلسالمي(بحث )الزكاة والرضائب يف الفقه ا ،(106-105)ص
 (. 601-2/060فقهية يف قضايا الزكاة املعارصة )
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وجه وأ، فبناء عىل ذلك يتبني أن بني الزكاة والرضيبة أوجه شبه وأوجه اختالف

 ومن أبرزها ما ييل: ، االختالف أكثر

 أوجه الشبه بني الزكاة والضريبة: -
 اإللزام بالدفع يف الزكاة والرضيبة. -1

وكذا الزكاة فيام جيبيه ، اجلهة العامة وهي الدولةدفع املال يف الرضيبة إىل  -2

عاة منها  د.وما عدا ذلك فيمكن دفعه لألفرا، فإنه ُيدفع للجهة العامة، السُّ

انعدام املنفعة املادة املعينة املقابلة لدفع الزكاة والرضيبة؛ فمنفعة دفع الزكاة  -3

سهام يف املصالح ومنفعة دفع الرضيبة تكمن يف اإل، هي يف األجر األخروي لدافعها

 ة.العامة للدول

مع التفاوت ، حتقيق أهداف اجتامعية واقتصادية يف كل  من الزكاة والرضيبة -4

ا مما حتققه الرضيبة؛ لكون مصارف الزكاة ،  ذلكبينهام يف فام حتققه الزكاة أعظم أثر 

 .(1)مصارف متنوعة نص عليها الشارع احلكيم

 بة:أوجه االختالف بني الزكاة والضري -
ا  أبرزها ما ييل:، ختتلف الزكاة عن الرضائب من أوجه كثرية جدًّ

 يبة من وضع البرش.أما الرض، الزكاة من ترشيع اهلل العليم احلكيم -1

 بينام الرضيبة فريضة مالية.، الزكاة عبادة مالية مفروضة -2

ما يدفعه األفراد من ق ب ل أنفسهم يف الزكاة منها ما جتبيه الدولة ومنها  -3

 أما الرضيبة فإهنا جُتبى من ق ب ل الدولة.، املصارف الرشعية

دنيوية بل تتجاوزها إىل عقوبة املمتنع عن دفع الزكاة ال ختتص بالعقوبة ال -4

 بخالف املمتنع عن دفع الرضيبة فإن عقوبته دنيوية فقط.، العقوبة األخروية

                                       
ضمن أبحاث فقهية يف  ،للدكتور/ حممد عثامن شبري، ينظر: بحث )الزكاة والرضائب يف الفقه اإلسالمي( (1)

 (. 332للغفييل )ص، نوازل الزكاة ،(2/706قضايا الزكاة املعارصة )
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، ها الزكاةفنص عىل أموال جتب في، ارع احلكيم وعائهاالزكاة عنيَّ الش -5

واملقدار الذي ، كام عنيَّ النصاب الذي جتب عنده الزكاة، واستثنى أمواال  من ذلك

وتلك رشائع ساموية ثابتة ال تقبل ، جنس من األموال الزكويةجيب إخراجه يف كل 

 التغيري والتبديل.

الرضيبي ونصاهبا واملقدار واجب  بخالف الرضيبة فإهنا ختضع من حيث وعائها

ا ، تهاد البرش من حكام ومسؤولنيىل اجالدفع إ فهي معرضة للتغيري زيادة ونقص 

 واردها املالية.بحسب تغري حاجات الدولة ونفقاهتا العامة وم

ال جيوز إلغاؤها أو استبداهلا بغري من ، الزكاة من صفتها الثبات والدوام -6

 واإللغاء. بخالف الرضيبة فإهنا فريضة مالية قابلة لإلثبات ،الفرائض املالية البرشية

أما ، الزكاة جتب يف األموال النامية دون غريها من أموال القنية واالستهالك -7

 ا واجبة يف األموال النامية وغري النامية.الرضيبة فإهن

ني أما الرضيبة تؤخذ من عموم املقيم، الزكاة جتب عىل األغنياء دون الفقراء -8

 .يف الدولة: األغنياء والفقراء

ڻ   ﴿نية املنصوص عليها يف قوله تعاىل: يف مصارفها الثامالزكاة ترصف  -9
ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  

، [60]التوبة:  ﴾ۇ  ۇ    ۆ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓۓ  ھ  ھ  ے  ے

 أما الرضيبة فإهنا ترصف يف نفقات الدولة العامة ومتطلباهتا.

زكاة اخلارج  بل قد يكون باألعيان كام يف، تص بالنقدالزكاة ال خي الدفع يف -10

وقد يكون بالنقود كام يف زكاة النقدين وعروض ، مة األنعاممن األرض وهبي

  الرضيبة ختتص بالدفع النقدي فقط.بينام، التجارة

ومما تقدم يتبني الفرق الشاسع بني الرضيبة والزكاة من أوجه كثرية تقيض 
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 .(1)يف األحكام باختالفهام

 الفرق بني الرسوم والضريبة:  اثلثًا:
وعىل ضوء ذلك يتم بيان ، لبيان الفرق بينهام حُيتاج إىل البدء بتعريف كل  منهام

 كام سبق يف أوال  وثاني ا.، الختالف بينهامأوجه التشابه وا

وهي متقاربة من ، وقد تقدم يف األمر األول ذكر تعريف الرسم بعدة تعريفات

ا للدولة من طر، يث املعنىح ف بعض األشخاص ومنها: أنه مبلغ نقدي يدفعه جرب 

 الذين حيصلون عىل خدمة.

ي الذي يلزم األفراد وأهنا: املقدار النقد، وتقدم يف ثاني ا تعريف الرضيبة

وفق قواعد حمددة؛ للمسامهة بتغطية النفقات العامة ، والرشكات بدفعه للدولة

دون نفع معني لكل مموٍل ، واالجتامعية ونحوهاا االقتصادية وحتقيق أهدافه، للدولة

 ه.بعين

ومن ، وأوجه اختالف، فبناء عىل ذلك يتبني أن بني الرسوم والرضيبة أوجه شبه

 يل:أمهها ما ي

 أهم أوجه الشبه:  -
 كالمها مبلغ مايل حتدد الدولة. -1

 كالمها ُيدفع للدولة. -2

ا -3  اسرتداده.وال يمكن ، كالمها ُيدفع جرب 

 أهم أوجه االختالف:  -
 بدون مقابل. يبةوالرض، الرسوم مقابل خدمة معينة -1

                                       
ة حث )الزكاة والرضيبة يف الفقه اإلسالمي( ضمن أبحاث فقهية يف قضايا الزكاة املعارصينظر: ب (1)

ضمن أبحاث  ،للدكتور/ حممد عثامن شبري، بحث )الزكاة والرضائب يف الفقه اإلسالمي( ،(2/630)

 (.334-332للغفييل )ص، نوازل الزكاة ،(608-2/607فقهية يف قضايا الزكاة املعارصة )
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 الية.والرضيبة عىل ضوء القدرة امل، الرسوم عىل ضوء نفقة إنتاج اخلدمة -2

 .(1)والرضيبة حتدد وتدفع بصفة دورية وملزمة، الرسوم عند تقديم اخلدمة -3
التشابه واالختالف يتبني أن الفرق وعند التأمل يف هذه التعريفات وأوجه 

رجوع إىل نظام رسوم األرايض البيضاء يف الوب، رئيس هو وجود املقابل من عدمهال
( وتاريخ 4سوم امللكي رقم )م/اململكة العربية السعودية الصادر باملر

ا رصحي ا عىل أن تقديم خدمة  ـه12/2/1437 والئحته التنفيذية والتي مل أجد نصًّ
وإن كان البعض يرى أن املادة األوىل من ، ك األرض مقابل تلك الرسوممعينة ملال

كل »لة بفرض الرسوم بأهنا: ام تضمنت ذلك بتحديد األرايض البيضاء املشموالنظ
داخل حدود ، أو السكني التجاري، خمصصة لالستخدام السكني أرض فضاء

ل النطاق العمراين حيث تم اعتبار وجود األرض داخ، كام تقدم (2)«النطاق العمراين
، إليها عند التطوير ويقلل عليه تكلفة إيصال اخلدمات العامة، الكهايسهل عىل م

اإلسكان مستندة يف  وقد نقل ذلك عن وزارة، فتعترب الرسوم مقابل هذه اخلدمة
ولكن ، (3)ذلك إىل تعريف كل من الرسوم والرضيبة يف نظام إيرادات الدولة

من التعريفات حسب  م ال خيرج عن مضمون ما سبق ذكرهالتعريف هلام يف هذا النظا
ولو كان ، بني يل ظهور هذا التفسريأصل املادة مل يت لكن عند التأمل يف، ما ظهر يل

ا لرّصح به يف ، أو يف الالئحة التنفيذية من قبل وزارة اإلسكان، املادة األصلية مراد 
قال: إنه غري رصيح يف النظام العمراين يمكن أن يُ واشرتاط كون األرض داخل 

رض وكذلك اجلهة كام أن له أهداف ا متعددة ومنافع للطرفني: املالك لأل، اتاخلدم
بتسهيل أمور حصول املواطن للرسوم مطالبة املحصلة للرسوم؛ ألن اجلهة املحصلة 

                                       
ومدونة  ،(107-106)ص عبداحلليمصالح الدين ل، األمر يف فرض وظائف مالية )الرضائب( سلطة ويل (1)

 .gestion.economie.blogspot.com تسيري واقتصاد
 .www.housing.sa موقع وزارة اإلسكان (2)
وموقع  ،www.alegt.com م2017يوليو  19األربعاء  العدد الصادر يف يوم ،ينظر: صحيفة االقتصادية (3)

 .agartalk.com م2017يونيو  13ديث العقار يف ح
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وحتى لو قيل بذلك فإن هذه ، وتوفري اخلدمات له، عىل سكن بكل السبل املتاحة
إىل نسبة الرسوم البالغة لتي سيستفيد املالك من قرهبا قليلة بالنظر اخلدمات العامة ا

أو ، خاصة إذا تعددت السنوات فتكررت الرسوم، ض كل سنةمن قيمة األر 2.5٪
ن اعترب رسوم األرايض ، األرض كبرية وقيمتها عاليةكانت مساحة  ويظهر يل أن م 

ريف أراد البعد عن حساسية البيضاء يف حكم الرسوم وطبَّق عليها هذا االسم والتع
إن فرض ويل  ويف رأيي أنه ال حرج وال حساسية يف ذلك؛ حيث، إطالق اسم الرضيبة

ا عند مجهور أهل العلم حلاجة مع العدل جاألمر للرضيبة عىل القادر عند ا ائز رشع 
وسيأيت الكالم عىل هذه املسألة يف املطلب الثالث من املبحث ، (1)واملحققني منهم

 .-إن شاء اهلل-األول 
وبناء عىل ما سبق فُيقال: إن رسوم األرايض البيضاء وبحسب نظامها تأخذ حكم 

لشبهها القوي  لرضائب؛ لذا سيتضمن كالمي يف هذا البحث الكالم عىل الرضائب؛ا
ا إذا توفرت الرشوط التي ، بالرسوم وعىل أن فرض ويل األمر للرضائب جائز رشع 

  .سيأيتكام ، ذكرها أهل العلم لذلك
 واحلال اليت تدخل األراضي فيها، املقصود بعروض التجارة: املطلب الرابع
 وهو يف اللغة: مجيع أصناف -تح العني وتسكني الراءبف-ْرض مجع ع   العروض:

ض ، األموال غري الذهب والفضة ر  فإنه مجيع  -بفتح العني والراء-وهذا بخالف الع 
 .(2)متاع الدنيا من الذهب والفضة وغريمها

كأنه ، ما عدا األثامن -بسكون الراء-العروض: مجع عْرض »قال الزركيش: 
كتسمية ، تسمية للمفعول باسم املصدر، باع ويشرتىسمي بذلك ألنه ُيعرض لي

 .(3)«م علام  املعلو
                                       

الزكاة والرضيبة  ،(1/426)للغزايل املستصفى  ،(4/725)البن حزم ينظر خالفهم وأدلتهم يف: املحىل  (1)
 وغريها. ،ةرص( ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة املعا410لعبد الستار أبو غدة )ص

 (. 136)صللبعيل ، واملطلع ،(7/170عرض( )مادة ) ،البن منظور، لسان العرب (2)
 (.2/613رشحه ملخترص اخلرقي ) (3)
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 .(1)«أو ألنه يعرض ثم يزول ويفنى...»وزاد: ، «املبدع»وذكر نحوه ابن مفلح يف 

دَّ للبيع والرشاء بقصد الربح واملقصود به يف االصطالح: من مجيع ، كل ما ُأع 

، وامللبوسات، واملأكوالت، واحليوانات، والسيارات، كالعقارات، (2)أنواع املال

 وغريها.، ءومواد البنا، واآلالت

دُّ لبيع ورشاء ألجل الربح»وقال بعض الفقهاء:   .(3)«الع ْرض: ما ُيع 

و قول عامة أهل العلم قديام  والقول بوجوب الزكاة يف عروض التجارة ه

وخالف البعض فقال بعدم ، كام سيأيت، بل نقل بعضهم اإلمجاع عىل ذلك، وحديث ا

 .(4)بالوجو

ڳ   ﴿: --قول اهلل  التجارة: والدليل على وجوب الزكاة يف عروض
 ﴾گ  گ   گ  ڳ  ڳ﴿وقوله: ، [19]الذاريات:  ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 .[103]التوبة:  ﴾...ڱ  ں  ں  ڻ ڱ   ڱ  ڱ﴿وقوله تعاىل: ، [24]املعارج: 

، وأموال التجارة أعم األموال وأكثرها، فهذه اآليات عامة يف مجيع األموال

 .(5)يًّال يف عموم هذه اآليات دخوال  أولدخفت

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿وقوله تعاىل: 
 .[267]البقرة:  ﴾ڱ  ں  ں

حيث الباري عباده عىل اإلنفاق »آلية: الرمحن السعدي يف معنى ا قال الشيخ عبد

 وهذا يشمل، ومما أخرج هلم من األرض من احلبوب والثامر، مما كسبوا يف التجارات
                                       

 (.2/377)البن مفلح برهان الدين ، بدعامل (1)
 (.4/249)البن قدامة ، املغني ،(2/431)البن مازة البخاري ، املحيط الربهاين (2)
 (.1/407) للبهويت، ومنتهى اإلرادات ورشحه ،(30)صعي الكرمي رمل، دليل الطالب (3)
 ،( وما بعدها5/238)البن حزم ، املحىل ،( وما بعدها6/5)للنووي ، ينظر تفصيل اخلالف يف: املجموع (4)

 ( .  4/500)للشوكاين ، نيل األوطار
رشح منتهى  ،(2/377)البن مفلح برهان الدين ، املبدع ،(2/512رشح الزركيش ملخترص اخلرقي ) (5)

 (.1/407)للبهويت ، اإلرادات
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واخلارج من األرض من ، عدة للبيع والرشاءوالعروض كلها امل، قدينزكاة الن

  .(1)«ويدخل يف عمومها الفرض والنفل، احلبوب والثامر
×أما بعد: فإن رسول اهلل ...» قال: ندب حديث سمرة بن ج ومن السنة:

.. واألمر يدل عىل الوجوب(2)«كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع
وأموال التجارة ، األمر بأداء زكاة املال عىل العمومكام أنه ثبت يف عدة أحاديث 

. فتدخل يف عموم تلك األحاديث، هي أعم األموال وأكثرها
منهم: ابن ، ة يف عروض التجارة غري واحدعىل وجوب الزكا وقد حكى اإلمجاع

 ابن تيمية.ملجد عن ا (6)وحكاه يف املبدع، (5)وابن هبرية، (4)وأبو عبيد، (3)املنذر
، واملوايش، فأشبه األثامن، أن عروض التجارة مال مرصد للنامء ياس:من الق

 .(7)والثامر، والزروع
فأشبه ، ميةرة مال مقصود به التنالعروض املتخذة للتجا»قال ابن رشد: 

والذهب ، واملاشية، أعني احلرث، األجناس الثالثة التي فيها الزكاة باتفاق
 .(8)«والفضة

فهي يف هذه احلال ، جار إنام هي للنامء وطلب الفضلأموال الت»يد: وقال أبو عب
 .(9)«فوجبت فيها الزكاة لذلك، تشبه سائمة املوايش التي يطلب نسلها وزيادهتا

                                       
 (.1/213)للسعدي ، تيسري الكريم الرمحن (1)
والبيهقي يف  ،(2/212العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ )باب  ،رواه أبو داود يف كتاب الزكاة (2)

رواه أبو » :(2/376وقال يف نصب الراية ) ،(128-2/127والدارقطني يف سننه ) ،(4/146سننه )
 (. 3/310واأللباين يف إرواء الغليل ) ،(5/346حزم يف املحىل ) وضّعفه ابن ،«داود وغريه بإسناده حسن

 (.51املنذر )صالبن ، اإلمجاع (3)
 (.434يف كتابه األموال )ص (4)
 (.1/208يف كتابه اإلفصاح ) (5)
 (. 2/377)البن مفلح برهان الدين ، املبدع (6)
 (.1/407)للبهويت ، راداترشح منتهى اإل ،(2/378)البن مفلح برهان الدين ، عدينظر: املب (7)
 (.1/254)البن رشد احلفيد ، بداية املجتهد (8)
 (.434ابه األموال )صيف كت (9)
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، وُيشرتط لوجوب الزكاة فيها باإلضافة إىل الرشوط العامة التي هي: اإلسالم
 من أمهها ما ييل: ، ونحوها عدة رشوط، واحلرية

وال نعلم بني أهل العلم خالف ا يف »احلول. قال ابن قدامة:  ليهاول عأن حي األول:
 .(1)«اعتبار احلول

كاة فيام ُأعد للتجارة: وجوب الزُيشرتط ل»بلوغ النصاب. قال الزركيش:  الثاين:
 .(2)«بال نزاع، أن تبلغ قيمته نصاب ا

 .(3)كاألثامن، ويعترب وجود النصاب يف مجيع احلول
وقد ذكر بعض الفقهاء االتفاق عىل هذا ، التملكرة عند نية التجا الثالث:

 .(4)الرشط
وضة ال ومتلكها بعقد معا، هذا إضافة إىل ما هو معروف من كوهنا مملكة ملعني

 بإرث.
فُيقّوم إذا حال عليه احلول بام ، ونصاب الزكاة فيام ُأعد للتجارة هو نصاب األثامن
ا-تقويمه  وجوب هو أحظ ألهل الزكاة من ذهب أو فضة؛ ألنه قد ، حلقهم -رشع 

 . (5)فاعترب األحظ هلم
وكذلك ، فعىل هذا إذا بلغت قيمتها نصاب ا بالفضة دون الذهب قّومت بالفضة

وبالذهب تبلغ نصاب ا قّومت ، فإذا كانت قيمتها بالفضة دون النصاب، سالعك
 .(6)وحيصل للفقراء حظ منها، حتى جتب الزكاة فيها، بالذهب

                                       
 (.4/249)البن قدامة ، يف املغني (1)
 (.2/514يف رشحه ملخترص اخلرقي ) (2)
 (.252-4/251)البن قدامة ، واملغني ،املرجع السابق (3)
 (.4/251)البن قدامة ، املغني ،(6/6)للنووي ، املجموع ،(57البن املنذر )ص، ينظر: اإلمجاع (4)
البن مفلح برهان ، املبدع ،(2/515رشح الزركيش للخرقي ) ،(1/218)تيمية  ملجد الدين ابناملحرر  (5)

 (.2/380)الدين 
 (.2/513ملخترص اخلرقي ) رشح الزركيش ،(4/253)البن قدامة ، ينظر: املغني (6)
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، ةـمـق بالقيـلـعـا تتـهـ؛ ألن(1)زاعـال نـر بـشـع العـها ربـفي بـجومقدار الزكاة الوا

 .(2)فأشبهت زكاة األثامن

خل فيها من أنواع التجارة واملقصود هبا وما يد ويعد هذا البيان املوجز لعروض

األموال يتضح جليًّا أن األرايض تدخل يف صنف عروض التجارة يف حال ما إذا 

قية الرشوط التي سبق ذكرها فتجب ب فركانت معدة للتجارة وُقصد هبا ذلك مع تو

واهلل ، وأن مقدار الزكاة الواجبة فيها ربع عرش قيمتها عند اإلخراج، فيها الزكاة

 أعلم.

وقد أشار معايل الشيخ/ عبداهلل بن سليامن املنيع يف كالمه عىل احتساب رسوم 

يض ي أراوه، إن الرسوم زكاة هلذه األرايض»األرايض البيضاء زكاة هلا حيث قال: 

ّدة للبيعمُ  ّد للبيع الزكاة واجبة فيه بطريقة مستمرة، ع  ولو كان قصده ، وكل ما ُأع 

 .(3)«األسعار..... الرتبص حتى تتغري
 
 
 
 

 
 

                                       
 (.2/514ملخترص اخلرقي )ينظر: رشح الزركيش  (1)
 (.2/624)البن قدامة ، ينظر: الرشح الكبري (2)
 .ـه18/9/1437( الصادر يف يوم اخلميس 5485العدد رقم ) ،كاظصحيفة ع (3)
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 املبحث األول
 ومصارفها، وحق ولي األمر يف فرضها، رسوم األراضي

ئحته بيضاء واللانبذة خمتصرة عن نظام رسوم األراضي : املطلب األول
( 4فيذية يف اململكة العربية السعودية الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/التن

 ـه12/2/1437واتريخ 
يتكون هذا النظام من مخس عرشة مادة تتضمن معاين الكلامت واملقصود 

وحتديد اآلليات والعقوبات وحق ، واهلدف من هذا النظام، باألرايض البيضاء

 اع املبالغ ومرصفها.وجهة إيد، بالتطبيق قوما يتعل، االعرتاض

وثامن عرشة  أما ما يتعلق بالالئحة التنفيذية هلذا النظام فقد جاءت يف ستة فصول

والثالث يف ، والثاين يف األرايض اخلاضعة للرسم، الفصل األول يف التعريفات، مادة

يل صواخلامس يف حت، والرابع يف التواصل مع املكلفني، ضوابط تطبيق الرسم

 .(1)والسادس يف أحكام عامة، تم والغراماالرسو

د كامل النظام وال أرى حاجة إىل اإلطالة برس، أكتفي هبذه النبذة املخترصة

 .إن شاء اهلل-وسيأيت ذكر بعض املواد عند احلاجة إليها يف املطالب اآلتية ، والالئحة

 ال يتلوا، األراضي اليت يشملها فرض رسوم األراضي: املطلب الثاين
 هايشمل

، فرض الرسوم عىل األرايض البيضاء ليس عىل إطالقه كام قد ُيفهم ألول وهلة

-ومن أبرزها ، لك رشوط ا حمددةوالئحته التنفيذية لذ بل وضع النظام السعودي

 ما ييل: -حسب ما جاء يف املادة األوىل من النظام والالئحة

ا فضاء )بيضاء(. -1  أن تكون أرض 

                                       
لكرتوين  بنصه يف موقع وزارة اإلسكان االينظر لالطالع عىل تفاصيل هذا النظام كامال   (1)

www.housing.sa، ء بمجلس الوزراء.موقع هيئة اخلربا: ذاوك 
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 ين.النطاق العمراداخل حدود  ضرأن تكون األ -2

أن تكون األرض خمصصة لالستخدام السكني أو السكني التجاري حسن  -3

  د الصادر عن اجلهة املختصة.املخطط املعتم

أن تكون األرض ضمن فئة األرايض اخلاضعة لتطبيق الرسوم وفق ما هو  -4

 مبني يف املادة السادسة من الالئحة التنفيذية.

وهي ،  التي ال يشملها فرض الرسومنفيذية األرايضوالئحته الت مكام حدد النظا

 كام ييل:

 اطات الرسوم السابق ذكرها.األرايض التي انتفى فيها أي من اشرت -1

برشط أال يكون ، األرايض التي وجد مانع حيول دون ترصف مالكها فيها -2

ا يف قيام املانع.  املكلف متسبب ا أو مشارك 

وافقات الالزمة لتطويرها ن الرتاخيص واملعائق حيول دو دجاألرايض التي و -3

ا ، أو بنائها  يف قيام العائق.برشط أال يكون املكلف متسبب ا أو مشارك 

 التي يتم إنجاز تطويرها أو بناؤها خالل سنة من تاريخ صدور القرار.األرايض  -4

 وقد ورد بيان ذلك كله يف املادة األوىل من النظام.

والتاسعة من الالئحة ، والثامنة، والسادسة، ألوىله يف املواد: اليكام ورد تفص

 التنفيذية.

وهو ، األول ظام والئحته التنفيذية يف املطلبوقد تقدم ذكر نبذة خمترصة عن الن

 موجود بكامله عىل موقع وزارة اإلسكان.

 حكم فرض الرسوم على األراضي البيضاء: املطلب الثالث
ن حقيقة الرسم ألول من التمهيد من أُت إليه يف األمر الصبناء عىل ما سبق أن تو

 أهنا أقرب إىل الرضيبة من الرسوم.والرضيبة وأوجه الشبه واالختالف بينهام؛ هي رضيبة أو 

ا مقابل خدمات  -، فهي جائزة -كام هو مسامها الرسمي-فأما إن اعُتربت رسوم 
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ا  ة فعلية ومتناسبة معمدإذا كانت مقابل خ -باعتبار جواز فرض الرسوم عموم 

رأي أهل اخلربة حسب ما قرره جممع الفقه اإلسالمي يف  اخلدمات املقدمة بحسب

-8ة املعقودة يف عامن عاصمة اململكة األردنية اهلاشمية يف املدة من دورته الثالث

وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة ، (1)ـه13/2/1407

 .(2)ةرها عىل أهنا أجروتم تكييف بعض صو، ديةوعالعربية الس
( 80رهتا الـ)وقد درست هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية يف دو

ثم ، وتم تأجيل إصدار قرار بشأنه، املعقودة بالرياض هذا املوضوع ومل يتم البت فيه
ى من ودقررت إحالته إىل املجلس االقتصادي األعىل ألخذ مرئياته حول اجل

 .(3)الفرض
حسب -ح بجواز أخذ الرسوم عىل األرايض البيضاء من رصَّ  ومن أبرز

عضو هيئة ، عبداهلل بن سليامن املنيعمعايل الشيخ/كن باعتبارها زكاة: ل -اطالعي
حيث جاء ذلك ضمنيًّا يف قوله باحتساب ، كبار العلامء باململكة العربية السعودية

 .-إن شاء اهلل-أيت يسكام ، (4)الرسوم زكاة لألرايض
عضو هيئة كبار العلامء باململكة العربية ، سعد اخلثالندكتور/لشيخ الوكذلك ا
االسعودية ساب وعضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود ، ق 

ا.  اإلسالمية أيض 
وقد استدل الدكتور/ اخلثالن بأن فرضها يتفق مع األصول والقواعد الرشعية 

ويقيض عىل احتكار ، وط بتحقيق املصلحةي تقيض بأن ترصف ويل األمر منتلا
وأنه وإن كان قد يترضر منه بعض  ،األرايض الذي هنت عنه الرشيعة اإلسالمية

                                       
 (.307-1/305( )1القرار رقم ) ،الدورة الثالثة-جملة املجمع (1)
 (.13/413جمموع فتاوى اللجنة ) (2)
 .www.ajel.sa ـه21/11/1435والثالثاء  ـه12/11/1435األحد  ،صحيفة عاجل اإللكرتونية (3)
 .www.sabg.org ـه14/11/1437لكرتونية يف صحيفة سبق اإل (4)
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ومن القواعد الفقهية: )يتحمل الرضر ، التجار لكن سيستفيد منه غالبية الشعب
 .(1)اخلاص لدفع الرضر العام(

فيجري فيها اخلالف يف  الرضيبة كام بّينُته يف التمهيد مكوأما إذا اعُتربت يف ح

احكم فرض الرض واجلواز ، : التحريموالذي هو إمجاال  عىل قولني، ائب عموم 

وقد تبني يل بعد االستقراء لنصوص الفقهاء وجمموع ما استدلوا به أن أكثر ، برشوط

جواز فرض ويل  خالفهم هو من اختالف التنوع ال التضاد؛ حيث إن أكثرهم يرون

 ومن أبرزها ما ييل: ، عدد من الرشوط األمر للرضائب إذا توفر

 لة ومصلحة ظاهرة يف فرضها.أن يكون هناك حاجة حقيقية بالدو -1

2- .  أن يكون توزيع أعباء الرضائب عادال 

 أن ُترصف يف املصالح العامة. -3

 موافقة أهل الرأي يف البلد. -4

ومن ، اكم عند عدم توفر هذه الرشوط أو بعضهحلافمن قال بالتحريم نظر إىل 

ا الفقهاء  نصوصومن ، (2)قال باجلواز نظر إىل حكمها عند توفر هذه الرشوط مجيع 

 يف ذلك ما ييل:

وجيربهم ، فرض عىل األغنياء من أهل بلد أن يقوموا بفقرائهم»قال ابن حزم: 

 .(3)«املسلمني لاالسلطان عىل ذلك إن مل تقم الزكوات هبم وال يف سائر أمو

ا أن يكلف األغنياء من بذل فضالت تاره قاطوالذي أخ»وقال اجلويني:  ع 

                                       
صول هـ حتت عنوان )اخلثالن: فرض الرسوم عىل األرايض يتفق مع األ3/6/1436رجع السابق يف امل (1)

 والقواعد الرشعية(.
ينظر يف تفاصيل اخلالف يف املسألة واألقوال فيها واألدلة عىل سبيل املثال: سلطة ويل األمر يف فرض  (2)

، واملدخل إىل فقه املعامالت املالية ،اب(عبداحلليم )كامل الكتصالح الدين ل،  ة )الرضائب(يوظائف مال
 دها.( وما بع178للدكتور/ حممد عثامن شبري )ص

 (.4/725)البن حزم ، املحىل (3)
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 .(1)«والغناء األموال ما حتصل الكفاية

واألصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض عىل »وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
 نووال يك لزم بذلك وجيرب عليهولإلمام أن ي، الطعام والرشاب والسكنى أمر واجب

 .(2)«ذلك ظلام  
إن احلاكم املمثل لألمة إذا مل »شيخ األزهر السابق:  وقال الشيخ/ حممود شلتوت

وحفر ، وتعبيد الطرق، ه املصالح العامة للجامعة كإنشاء دور التعليمجيد ما حيقق ب
ورأى أن أغنياء األمة قد قبضوا ، وإعداد العدة للدفاع عن البالد، واملصانع، الرتع

ع عليهم من الرضائب أن يض -وقد جيب-يمدوه بالبذل واملعونة جاز له  أيدهيم ومل
 .(3)«تإرهاق أو إعناما حيقق به تلك املصالح دون 

 أدلة القول ابلتحرمي: 
  أبرز أدلة القول بالتحريم ما ييل:

، ما ورد يف األحاديث التي تدل عىل أنه ليس يف املال حقٌّ سوى الزكاة -1
 × قال: جاء رجل إىل رسول اهلل طلحة بن عبيداهلل  ثيومنها: ما جاء يف حد

حتى دنا فإذا هو ، ُيسمع دوي صوته وال يفقه ما يقول، من أهل نجد ثائر الرأس
فقال: ، «مخس صلوات يف اليوم والليلة»: ×فقال رسول اهلل ، يسأل عن اإلسالم

قال: . «ضانمر وصيام »: ×إال أن تطوع. قال رسول اهلل ، هل عيلَّ غريها؟ قال: ال
قال: ، الزكاة ×قال: وذكر له رسول اهلل . «ال إال أن تطوع»هل عيلَّ غريها؟ قال: 

قال: فأدبر الرجل وهو يقول: واهلل ال أزيد . «ال إال أن تطوع»قال:  هل عيلَّ غريها؟
 .(4)«أفلح إن صدق»: ×عىل هذا وال أنقص. قال رسول اهلل 
                                       

 (.74)صللجويني ، غياث األمم يف التياث الظلم (1)
 (.29/194جمموع فتاواه ) (2)
 (.118-611فتاواه الكربى )ص (3)
ومسلم يف كتاب اإليامن  ،(1/25باب الزكاة من اإلسالم ) -ن رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليام (4)

 (.1/31تي هي أحد أركان اإلسالم )باب بيان الصلوات ال -
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إذا أديت زكاة مالك فقد »قال:  × أن رسول اهلل وما رواه أبو هريرة 
 .(1)«قضيت ما عليك

س يف املال يل»يقول:  ×أهنا سمعت رسول اهلل   ته فاطمة بنت قيسرو وما
 . (2)«حقٌّ سوى الزكاة

ما ورد من األحاديث الدالة عىل احرتام اإلسالم للملكية اخلاصة وصيانتها  -2
 ومنها: ، من االعتداء

يف خطبته يف حجة الوداع أنه قال:  ×عن النبي  ما جاء يف حديث أيب بكرة 
لدكم هذا وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف ب مكإن دماء »

 .(3)«..... يف شهركم هذا
ال حيل مال امرئ مسلم »قال:  ×عن النبي  وما رواه أبو محيد الساعدي 

 .(4)«إال بطيب نفٍس منه
ومنها: ما رواه رويفع بن ، والوعيد عليه (5)سكما ورد من األحاديث بذم امل -3

                                       
 ،«حسن غريب»وقال:  ،(618باب ما جاء إذا أديت الزكاة .... برقم ) ،رواه الرتمذي يف كتاب الزكاة (1)

نه األلباين يف ،(3216حبان يف صحيحه برقم ) وابن  (. 1719صحيح الرتغيب والرتهيب برقم ) وحسَّ
وضّعفه  ،(1816احلديث رقم )، باب ما أديت زكاته فليس بكنز -رواه ابن ماجه يف سننه يف كتاب الزكاة  (2)

 (.1789األلباين يف ضعيف سنن ابن ماجه برقم )
ومسلم يف كتاب  ،(5230احلديث رقم )، باب اخلطبة أيام منى -ب احلج ارواه البخاري يف صحيحه يف كت (3)

عددة بألفاٍظ مرت صحابة ورواه مجع  من ال ،(1679احلديث برقم )، ×باب حجة النبي  -احلج 
 متقاربة.

 (.5/280( )1459(. وصححه األلباين يف إرواء الغليل برقم )5/425رواه أمحد يف مسنده ) (4)
ْمك سه  ،وأصله اجلباية ،سواملكس الرضيبة التي يأخذها املاك ،النقص والظلم :املكس لغةً  (5) ه ي  س  ك  وم 

ا ا إذا جبى ،مكس  ْسُته أمكسه مْكس  ملْكُس دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع يف األسواق يف وا ،ومك 
ار ،اجلاهلية ار: صاحب مكس ،واملاكس العشَّ ار ،وُيقال للعشَّ ُيقال: م ك س فهو  ،واملكس ما يأخذه العشَّ

ا تسمية باملصدرثم ُسمي ا ،ماكس إذا أخذ العشور مثل فلس وفلوس.  ،ومُجع عىل ُمكُوس ،ملأخوذ مكس 
فُيطلق عىل الرضيبة واجلباية والرسوم والعشور  ،هو ال خيتلف معناه عن املعنى اللغويف اصطالًحا:وأما 

 =طان ظلام  عند البيع والرشاء. ينظر: معجملوقد غلب عىل ما يأخذه الس ،واخلراج واملغارم ونحو ذلك
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 .(1)«إن صاحب املكس يف النار»يقول:  ×معت رسول اهلل ثابت قال: س
ال يدخل اجلنة صاحب »يقول:  ×أنه سمع رسول اهلل  وعن عقبة بن عامر 

 .(2)«مكس
مهاًل اي خالد فوالذي »: ×يف قصة الغامدية من قول النبي  وما رواه بريدة 

 . (3)«ده لقد اتبت توبة لو اتهبا صاحب مكس لُغفر لهيبنفسي 
 لقول ابجلواز: ة اأدل

 از ما ييل: من أبرز ما استدل به من قال باجلو
استدل من قال باجلواز باإلضافة إىل ما ورد يف الكتاب والسنة من عموم احلث 

زها ربمن أ، بأدلٍة عامة (4)عىل اإلنفاق يف وجوه اخلري أو إجيابه وبعض اآلثار
 وأوضحها ما ييل: 

فالفرد ال يمكن أن يكسب املال ، رد واملجتمعمبدأ التكافل االجتامعي بني الف -1
وهيأ له ، فلوال جهد املجتمع الذي هيأ له أدوات الكسب العامة، حدهبجهده و

ومن أجل هذا فإن املال الذي ، األمن واالستقرار ملا كان جلهده أن يؤدي إىل ثمرة
ايوحيوزه الفرد  تعاىل: قال اهلل ، ُينسب إليها، نسب إليه هو بمثابة مال اجلامعة أيض 

ٹ  ﴿ويقول سبحانه: ، [5النساء: ] ﴾ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ﴿
 اآلية.[ 29]النساء:  ﴾...ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

                                       
البن  لسان العرب ،مادة )مكس( ،للجوهري الصحاح ،مادة )م ك س( ،البن فارس س اللغةمقايي=
 (.2/577)للفيومي املصباح املنري  ،مادة )مكس( ،ظورمن

 (.787(. وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب برقم )17464رواه اإلمام أمحد يف مسنده برقم ) (1)
احلديث برقم ، باب يف السعاية عىل الصدقة -واإلمارة والفيء رواه أبو داود يف سننه يف كتاب اخلراج  (2)

 (.2937يف ضعيف سنن أيب داود برقم ) (. وضعفه األلباين2939)
 (.1695رواه مسلم يف صحيحه برقم ) (3)
( 180يم )صلعبداحللصالح الدين ، (ينظر يف: كتاب سلطة ويل األمر يف فرض وظائف مالية )الرضائب (4)

ال بعنوان: )حكم فرض الرضيبة يف الفقه اإلسالمي( بقلم عيسى العمري يف منتديات نور ومق ،وما بعدها
 .www.nourislamna.com إسالمنا
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ذلك بأن اإلسالم جيعل مال كل »يقول الشيخ رشيد رضا يف تفسري هذه اآلية: 

، وحفظ حقوقها، كيةمن أفراد املتبعني له ماال  ألمته كلها مع احرتام احليازة واملل دفر

ا معينة لصالح العامفهو يوجب عىل كل ذي مال كثري  .(1)« ة..... حقوق 

: ×قال: قال رسول هلل  ومما يؤيد ذلك: ما جاء يف حديث النعامن بن بشري 
مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو  مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم»

 . (3()2)«تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى

 ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ﴿يقول:   فاهلل مبدأ اإلخاء الذي جاء به اإلسالم؛ -2

، املسلم أخو املسلم»: ×قال: قال رسول اهلل  وعن أيب هريرة ، [10]احلجرات: 
فإن هلذا األخوة ، احلديث (4)«....التقوى هاهنا، وال حيقره، وال خيذله، ال يظلمه

واإلخاء ، تكافل االجتامعيمتطلبات تؤيت أكلها يف جمال التضامن األخوي وال

ا للوقوف بجانب الدولة عند حدوث لرعية جيب أن يكون دالروحي يف ا افع 

 .(5)احلاجة
                                       

 (.5/39)ملحمد رشيد رضا ، تفسري املنار (1)
ومسلم  ،(6011( برقم )8/10هائم )بباب رمحة الناس وال -رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب اآلداب  (2)

 (.2586( برقم )4/1999باب تراحم املؤمنني  ) -الصلة واآلداب يف كتاب الرب و
ضمن أبحاث  ،للدكتور/ عيل حميي الدين القرة داغي، ل بكامله: بحث الزكاة والرضيبةينظر يف هذا الدلي (3)

مع  566ه )ص19/10/1414-17 البحرين يف يفوأعامل الندوة الرابعة لقضايا الزكاة املعارصة املنعقدة 
مقال بعنوان )حكم  ،lalhadeeth.comwww.ahلتقى أهل احلديث )حكم الرضيبة( م ،(581ص

فرض الرضيبة يف الفقه اإلسالمي( بقلم عيسى العمري يف منتديات نور إسالمنا 
www.nourislamna.com. 

( 4/1986باب جتريم ظلم املسلم وخذله ..... ) -اه مسلم يف صحيحه يف كناب الرب والصلة واآلداب ور (4)
 وغريه. ،(2564برقم )

ضمن أبحاث وأعامل الندوة الرابعة  ،للدكتور/ عيل حميي الدين القرة داغي، والرضيبةبحث الزكاة  (5)
ومقال  ،(581مع ص 566ه )ص19/01/1414-17لقضايا الزكاة املعارصة املنعقدة يف البحرين يف 

 الرضيبة يف الفقه اإلسالمي( بقلم عيسى العمري يف منتديات نور إسالمنابعنوان )حكم فرض 
mna.comwww.nourisla. 
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أن مصارف الزكاة حمدودة ونفقات الدولة كثرية خاصة يف عرصنا احلارض  -3

والزكاة هلا مقدارها اخلاص ، اجات وااللتزامات لدى الدولحلالذي تعددت فيها ا

 كتاب اهلل ص عليهم يفملحصورة يف األصناف الثامنية املنصوومصارفها اخلاصة ا

والبحوث ، بينام الدولة مسؤولة وحتتاج إىل أموال كثرية للدفاع واحلرب، تعاىل

ن والتضامن والتكافل واولتحقيق جمتمع العدالة والتع، العملية والتقدم التكنولوجي

 .(1)منها عليها أو ال تكفي للرصف، يف أمور ال يرصف عليها من أموال الزكاة

وقاعدة: ، ال يتم الواجب إال به فهو واجب( عة كقاعدة: )ماقواعد الرشي -4

وقاعدة: )الغنم بالغرم(؛ حيث إن الفرد يستفيد من ، )جلب املصالح ودرء املفاسد(

 .(2)فال ُبدَّ أن يكون له مقابل، يبتهاهووجود الدولة وقوهتا 

سألة؛ رد التطويل باستقصاء املأُ  ومل، وأبرز األدلة لكل قول، هذا عرض  للخالف

ويتلخص من ذلك أن ، لب البحث وموضوعه املقصود لذاتهألهنا ليست هي ص

األكثر عىل جواز فرض ويل األمر للرسوم إذا توفرت الرشوط التي ذكرها من قال 

وأن اخلالف يف هذه احلالة اختالف تنوع ، وخاصة رشط احلاجة واملصلحة، زباجلوا

إضافة إىل أن ما استدل به من قال ، سألةكالم عىل امل بداية الكام ذكرت يف، ال تضاد

وعىل هذا يمكن محل ، بالتحريم إما ضعيف أو حممول عىل حالة عدم توفر الرشوط

نزلت باملسلمني حاجة بعد أداء الزكاة  اتفق العلامء عىل أنه إذا»: قول القرطبي

 .(3)«فإنه جيب رصف املال إليها
 وأدلتها ى اجلمع بني القولنيحممد عثامن شبري رأ/والبعض ومنهم: الدكتور

                                       
ضمن أبحاث وأعامل الندوة الرابعة لقضايا  ،عيل حميي الدين القرة داغيللدكتور/، بحث الزكاة والرضيبة (1)

 (.581)ص ـه19/10/1414-17يف البحرين يف  ةالزكاة املعارصة املنعقد
 ،(1/157لآلمدي )، اإلحكام ،(1/17للغزايل )، وينظر يف هذه القواعد: املستصفى ،رجع السابقامل (2)

 (.55رضي )صاخلأصول 
 (.11/600)للقرطبي اجلامع ألحكام القرآن  (3)
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حيث ، ال خيرج عن حتقق احلاجة من عدمها -أعني اجلمع-لكنه ، باختالف احلال
 القولني السابقني أن هناك ىلعيالحظ .... »قال بعد ذكر اخلالف واألدلة يف املسألة: 

دلة عىل أدلة صحيحة ورصحية يف جواز فرض رضائب استثنائية باإلضافة إىل األ
ولكن يمكن اجلمع بني ، ولذلك ال يمكن ترجيح قوٍل عىل قول، هاعدم جواز

ففي حال ، القولني: بأن االختالف اختالف أحوال وليس اختالف أدلة وبراهني
خرى لسد النفقات العامة واحلاجات الطارئة فال جيوز ألاكفاية الزكاة واملوارد 
رى فيجوز ارد األخالزكاة واملو وأما يف حال عدم كفاية، فرض رضائب استثنائية

ثم أحلق ذلك ببيان ضعف بعض األدلة من السنة ، «فرض رضائب استثنائية....
 .(1)وقيود فرض الرضائب

 -رشط احلاجة واملصلحة اوأمهه-وبناء عىل رجحان القول باجلواز برشوط 
 يمكن أن ُيقال: إن الواقع يدل عىل أن احلاجة إىل فرض الرسوم أو الرضائب عىل

وذلك للحاجة إىل توفري مال لبناء مساكن للمواطنني يضاء متحققة األرايض الب
خاصة مع الظروف االقتصادية احلالية وانخفاض أسعار والتي تكلف مبالغ كبرية 

ري يف أسعار العقارات سواء يف بإضافة إىل االرتفاع الك، اتماالنفط وكثرة االلتز
املواطنني مما جعل عليه لغالب له والقدرة التملك أو االستئجار إىل حد ال يمكن حتم

وقد رأى ويل ،  هلذا األمر بإجراء يفيد وحيد من ذلكاحلاجة قائمة وملحة لوضع حد  
ئب عىل األرايض البيضاء ااألمر أن احلل األصلح للناس هو وضع رسوم أو رض

 ألمرين: التي تقع يف حدود النطاق العمراين واململوكة عادة لألغنياء؛ 
كون يف متناول عامة الناس من الفقراء ـار؛ لتـح األسعامـح جـكب: األول

 ومتوسطي الدخل. 

                                       
ل الدكتور/ عيل حميي الدين القرة داغي اوقريب منه ق ،(179)صلشبري املدخل إىل فقه املعامالت املالية  (1)

يا الزكاة ينظر: بحثه )الزكاة والرضيبة( ضمن أبحاث وأعامل الندوة الرابعة لقضا ،بني القولني يف اجلمع
 (.582)ص ـه19/10/1414-17املعارصة املنعقدة يف البحرين يف 
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االستفادة من هذه الرسوم أو الرضائب يف دعم املبالغ املخصصة ملشاريع  الثاين:

 أعلم.   -تعاىل- هللوا، اإلسكان

حق ويل األمر يف فرض رسوم على األراضي للمصلحة : املطلب الرابع
 العامة

خالل الكالم عىل حكم فرض الرسوم عىل األرايض  لسابقطلب اتقدم يف امل

البيضاء بيان أن ذلك منوط باملصلحة التي يراها ويل األمر الذي يقدر احلاجة إىل 

وقد تضمن ، عن املصالح العامة للناس يف بلده هذلك من عدمها بمقتىض مسؤوليت

ا من األدلة والقواعد ضمن أدلة من قال باجلواز القواعد هنا تلك أهم و، ذلك كثري 

وستأيت اإلشارة إليها يف النقول التي ، قاعدة: )ترصفات اإلمام منوطة باملصلحة(

 فال حاجة لتكرارها هنا.، سأذكرها بعد قليل
ح عدد من أهل  ومنهم: عضو هيئة كبار ، علم بذلك يف شأن الرسوملاوقد رصَّ

حيث ، ليامن املنيعس بن عبداهللة العربية السعودية معايل الشيخ/العلامء يف اململك

وحيق لويل األمر أن ، إن الدولة تنظر إىل فرض رسوم األرايض نظرة مصلحة»قال: 

 .(1)«ينظر بام تقتضيه املصلحة العامة.....

ا الشيخ  عضو هيئة كبار العلامء باململكة -سعد اخلثالن دكتور/لاوقال أيض 

ا وعضو هيئة التدريس بكلية الرش يعة بجامعة اإلمام حممد بن العربية السعودية سابق 

قرار موفَّق ويتفق »عن القرار الصادر بشأن فرض هذه الرسوم:  -سعود اإلسالمية

مر منوطة بتحقيق ألمع األصول والقواعد الرشعية التي تقيض بأن ترصفات ويل ا

 .(2)«املصلحة....

ا بيان أقوال أكثر أهل العلم من املتقدمني  وتقدم يف املطلب السابق أيض 
                                       

 ه.18/9/1437( الصادر يوم اخلميس 5485العدد ) ،صحيفة عكاظ (1)
اخلثالن: فرض الرسوم يتفق مع األصول حتت عنوان: ) ـه3/6/1436فة سبق اإللكرتونية يف يصح (2)

 .sabg.com والقواعد الرشعية(
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واملتأخرين يف حق ويل األمر يف فرض الرضائب برشوط معينة وأمهها: حصول 

 حلاجة واملصلحة العامة.ا

ا: أن»ومن ذلك عىل سبيل املثال: قول اجلويني:  اإلمام  والذي أختاره قاطع 

 .(1)«يكلف األغنياء من بذل فضالت األموال ما حتصل به الكفاية والغناء

ناس بعضهم عد أن تكّلم عن وجوب إعانة الوقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ب

 .(2)«وال يكون ذلك ظلام  ، ولإلمام أن يلزم بذلك وجيرب عليه ...»لبعض: 

إن احلاكم املمثل » :وقول الشيخ/ حممود شلتوت شيخ األزهر السابق 

لألمة إذا مل جيد ما حيقق به املصالح العامة للجامعة كإنشاء دور التعليم ....... ورأى 

أن  -وقد جيب-ياء األمة قد قبضوا أيدهيم ومل يمدوه بالبذل واملعونة؛ جاز له غنأ أن

 .(3)«قق به تلك املصالح دون إرهاق أو إعناتيضع عليهم من الرضائب ما حي

إذا كان يف شأن الرضائب وهي  -ي حق ويل األمر يف فرض الرضائبنعأ-وهذا 

فإن حقه يف فرض الرسوم ، بلقام كام تقدم يف تعريفها يف التمهيد: دفع ماٍل دون

كام تقدم يف تعريفها يف التمهيد ، أوىل؛ ألهنا دفع ماٍل مقابل خدمة حيصل عليها الدافع

ا وهي يف ، جهة معينة تتوىل التنفيذ وتكليف، وله احلق يف وضع نظام لذلك، أيض 

  واهلل أعلم.، اململكة العربية السعودية وزارة اإلسكان حسب النظام
 مصارف رسوم األراضي البيضاء بعد حتصيلها: امساملطلب اخل

تقدم يف املطلب الثالث عند الكالم عىل حكم الرسوم والرضائب أنه جيب عىل 
، ويرصفها يف املصالح العامة بعد حتصيلها ةويل األمر أن ال يفرضها إال عند احلاج

يف اململكة لناس وبّينت يف هناية كالمي يف ذلك املطلب أن احلاجة إىل املساكن لعامة ا
وأن وضع ، وتكاليفها باهظة، العربية السعودية قائمة وملحة كام يعلم اجلميع

                                       
 (.74)صللجويني ،  التياث الظلمغياث األمم يف (1)
 (.29/194جمموع فتاواه ) (2)
 (.118-116فتاواه الكربى )ص (3)
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بعد  الرسوم عىل األرايض البيضاء للرصف منها عىل إنشاء مساكن للمحتاجني
حتصيلها إضافة إىل املصلحة العامة يف كبح مجاح ارتفاع األسعار الكثري لألرايض 

 السكني؛ أمر مرشوع.

ايض البيضاء يف اململكة العربية السعودية وجدنا نظام رسوم األرتعرضنا وإذا اس

ملصلحة رآها بعد دراسته من املجالس  -حفظه اهلل-أنه صدر من ويل األمر 

وقد سبق ، ـه12/2/1437( وتاريخ 4رسوم امللكي رقم )م/ملوذلك با، املختصة

ف الرسوم رشة منه مرصوقد حددت املادة احلادية ع، ذكره كامال  يف املطلب األول

املادة احلادية عرشة: تودع »حيث جاء نصها: ، بعد حتصيلهاأو الغرامات املتعلقة هبا 

ة النقد العريب سسمبالغ الرسوم والغرامات املستحصلة يف حساب خاص لدى مؤ

، وإيصال املرافق العامة إليها، خيصص للرصف عىل مرشوعات اإلسكان، السعودي

 .(1)«مة فيهاوتوفري اخلدمات العا

حيث جاء يف املادة اخلامسة عرشة ،  تضمنت ذلك الالئحة التنفيذية ذلكامك

حتدد الوزارة أوجه الرصف من احلساب اخلاص بمبالغ الرسوم  -4... »منها: 

وتوفري ، غرامات املحصلة عىل مرشوعات اإلسكان وإيصال املرافق العامة إليهالاو

 .(2)«اخلدمات العامة فيها

أنه قد ُيعاد الرسم إىل دافعه  ئحة التنفيذية قد نصت عىلأن الال شارة إىلجتدر اإل

يف حالة ما إذا أكمل تطوير األرض أو بناءها خالل فرتة سنة من تاريخ صدور 

إذا أكمل  -4..... »فجاء فيها: ، ة الرابعة عرشة ذلكتضمنت املاد ثحي، القرار

الفقرة )د( من املشار إليها يف - املكلف تطوير األرض أو بنائها خالل فرتة لسنة

ه ما دفعه عن بعد سداده للرسم فُيعاد ل -( من املادة التاسعة من الالئحة1الفقرة )

                                       
 .g.sanwww.housi موقع وزارة اإلسكان اإللكرتوين (1)
 .lands.housing.sa بطالرا ،موقع وزارة اإلسكان اإللكرتوين (2)
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 .(1)«تلك السنة
ال يطبق الرسم عىل  -1املادة التاسعة: »هو:  اهونص الفقرة )د( املشار إلي

ز تطوير األرض إنجا -األرض اخلاضعة للتطبيق يف أي من احلاالت التالية: ..... د
 .(2)«ناءها خالل سنة من تاريخ صدور القرارأو ب
 
 
 
 

 
 
   

 

                                       
 .lands.housing.sa الرابط ،موقع وزارة اإلسكان اإللكرتوين (1)
 املصدر السابق. (2)
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 املبحث الثاني
األراضي زكاة  مواإلشكاالت الشرعية اليت ميكن أن ترد على احتساب رس

 وحكم احتسابها، هلا من قبل مالكها
ساب اإلشكاالت الشرعية اليت ميكن أن ترد على احت :املطلب األول

 بل املالك ومناقشتهامن قالرسوم زكاة 
 :اختصاص الرسوم بنوع من األراضي دون غريهااإلشكال األول: 

إذا توفرت فيها  يضوأن األرا، تقدم يف التمهيد الكالم عىل زكاة عروض التجارة
دُّ من عروض التجارة فتجب فيها زكاة عروض ، رشوط عروض التجارة ُتع 

وال ، األرايض دون بعض دون اختصاص بنوٍع من، تهاوهي ربع عرش قيم، التجارة
ا عنها.، بمكان دون مكان  سواء كان قريب ا من املدينة أو بعيد 

وجدنا ، لكة العربية السعوديةموإذا رجعنا إىل نظام رسوم األرايض البيضاء يف امل
حيث جاء يف ، أنه حدد نوع األرايض التي تفرض عليها هذه الرسوم أو الرضيبة

من الئحته التنفيذية تعريف األرض  دة األوىلوكذا املا، امة األوىل من النظاملاد
األرايض البيضاء: كل أرض فضاء خمصصة لالستخدام السكني أو »البيضاء: 

 .«داخل حدود النطاق العمراين، السكني التجاري
حدود النطاق العمراين: اخلطوط املبينة بخرائط »ثم جاء بعده يف نفس املادة: 

ديد النطاق العمراين املعتمدة التي توضح وثائق النطاق العمراين وفق قواعد حت
ومتثل احلدود املالئمة لتوطني ، وحد محاية التنمية، مراحل التنمية العمرانية املختلفة

 .(1)«حمددةواستيعاب النمو العمراين خالل فرتة زمنية ، نشطة احلرضيةاأل
فيتضح مما سبق ذكره أن حمل اإلشكال لدى البعض هنا يف احتساب الرسوم أو 

والرشع عمم فيام تتوفر ، الرضيبة زكاة هو ختصيص األرايض يف النظام بصفة معينة
                                       

 .www.housing.sa ينظر: املوقع اإللكرتوين لوزارة اإلسكان (1)
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، طاق العمراين أو خارجهفيه رشوط عروض التجارة سواء كانت األرض داخل الن
سوم أو الرضيبة ال يقصد هبا به عىل أن الروهذا إشكال قد يثريه البعض مستدال  

 واهلل أعلم.، وال حتتسب زكاة هلا، الزكاة لألرايض البيضاء

عدم انطباق ضابط عروض التجارة على األراضي اإلشكال الثاين: 
 البيضاء:

واملقصود هبا ، رة التي جتب فيها الزكاةتقدم يف التمهيد الكالم عىل عروض التجا

دَّ للبيع والرشاء بقصد ، وجوب الزكاة فيهاوأهم رشوط ، وضابطها وأنه كل ما ُأع 

وهذا يفيد ، ويدخل فيها األرايض سواء البيضاء أو غريها، الربح من مجيع األموال

النية  نت هناك أن البعض يعترب هذهوقد بيَّ ، ضابط نية وقصد التجارة عند التملك

ني الفقهاء من حيث من أهم رشوط وجوب الزكاة يف العروض وأنه حمل اتفاق ب

 الرشط. أصل

وإذا رجعنا إىل نظام رسوم األرايض البيضاء يف اململكة العربية السعودية والئحته 

نجده قد حدد األرايض التي نفرض عليها الرسوم أو الرضيبة يف املادة ، التنفيذية

يفرض رسم سنوي عىل األرايض البيضاء اململوكة لشخص »ها: الثالثة حيث جاء في

 .(1)«عية أو الصفة االعتبارية غري احلكومية....كثر من ذوي الصفة الطبيأو أ

يشرتط إلخضاع أرض »وجاء يف املادة الثامنة من الالئحة التنفيذية هلذا النظام: 

 معينة لتطبيق الرسوم ما ييل: 

ا فضاء. -1  أن تكون أرض 

 ن تكون داخل حدود النطاق العمراين.أ -2

لتجاري حسب املخطط دام السكني أو السكني اأن تكون خمصصة لالستخ -3

 املعتمد الصادر عن اجلهة املختصة.

                                       
 .www.housing.sa موقع وزارة اإلسكان اإللكرتوين (1)
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أن تكون ضمن فئة األرايض اخلاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبني يف املادة  -4
 .(1)«السادسة من الالئحة

ئحته التنفيذية ال نجد ضابط أو رشط نية التجارة وإذا تأملنا يف هذا النظام وال
بمعنى أن ، رض عليها الرسوم أو الرضيبةو صفات األرايض التي تفضمن ضوابط أ

، األرض ستفرض عليها الرسوم سواء نوى هبا املالك التجارة أو مل ينو هبا التجارة
رضيبة عىل وهذا مما قد يثري إشكاال  رشعي ا لدى البعض يف اعتبار الرسوم أو ال

  أعلم.واهلل، األرايض البيضاء زكاة أو احتساهبا زكاة هلا
 شرط نية الزكاة عند دفع الرسوم:عدم توفر الثالث: 

عىل عباده؛ من املعلوم أن الزكاة عبادة من العبادات التي رشعها اهلل 
جاء يف وإذا كانت كذلك فإنه يشرتط هلا النية كسائر العبادات؛ ملا ، ليتقربوا هبا إليه

وإمنا لكل امرئ ما ، تإمنا األعمال ابلنيا»املشهور:  حديث عمر بن اخلطاب 
وبناء عليه فال ُبدَّ أن يأيت هبذه النية عند أدائها بدفعها إىل ، احلديث (2)«...نوى

سواء كان املال املزكى عنه من عروض التجارة أو من غريها من األموال ، مستحقها
 كام سبق فيه بيان أن األرايض إذا، لتي سبق ذكرها يف التمهيدالتي جتب فيها الزكاة وا

فتجب فيها ، الربح فإهنا تدخل يف عروض التجارةُقصد هبا التجارة واحلصول عىل 
وتشرتط نية الزكاة ، ارة إليهاـروط التي سبقت اإلشـع الشـميـر جـوفـد تـعـاة بـالزك

 عند دفعها.
اململكة العربية السعودية والئحته  وإذا تأملنا يف نظام رسوم األرايض البيضاء يف

ا لنية الزكاة وال إشارة إليها التنفيذية ال ن بل ، ال من قريب وال من بعيدجد فيه ذكر 
حيث جاء يف املادة احلادية ، نصَّ عىل إيداع مبلغ الرسوم يف حساٍب يف مؤسسة النقد

ؤسسة تودع مبالغ الرسوم والغرامات املستحصلة يف حساب خاص لدى م»عرشة: 

                                       
 .ing.salands.hous املوقع اإللكرتوين لوزارة اإلسكان (1)
 وهو يف الصحيحني. ،سبق خترجيه (2)
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وبناء ، (1)«ت اإلسكان.....خيصص للرصف عىل مرشوعا، النقد العريب السعودي
سوم يقصد عند دفعها أداء الرسم املفروض أو الرضيبة عليه فإن الدافع للر

ا منه بالنظام الذي يفرض عليه غرامات معينة عند  املفروضة من ق ب ل الدولة التزام 
وهذا إشكال ، ية أداء الزكاة غري متحققفتكون رشط ن، عدم الدفع أو التأخر فيه

إلخالص يف لو نوى احتساب ذلك زكاة عند الدفع فإنه يبقى عدم اوحتى ، واضح
النية للزكاة بدخول قصد آخر معها وهو التخلص من الرسوم املفروضة وتبعات 

 عدم سدادها التي يلزمه هبا النظام الرسمي للدولة.

وأن صاحب األرض ، ص النية للزكاةوعىل كل حال فإنه حتى وإن قيل بإخال

ل م  من ورود هذه اإلشكال، أداء الزكاة عند دفعهاقصد بدفع الرسوم  ية تبقى وس 

 -تعاىل-واهلل ، وبعضها مؤثر يف املوضوع، اإلشكاليات األخرى التي ذكرهتا واردة

 أعلم.

صرف الرسوم أو جزء منها إىل غري املستحقني للزكاة اإلشكال الرابع: 
 :شرًعا
رصهم يف األصناف الثامنية بنيَّ أصناف أهل الزكاة املستحقني هلا وح اهلل 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ﴿ :-سبحانه-املذكورين يف قوله 
ۇ    ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

 .[60]التوبة:  ﴾ۇ    ۆ

ل  إمجاع العلامء عىل أن الزكاة ال ترصف إال هلذه األصناف و رصفت ول، وقد ُنق 

 .(2)لغريهم فإن ذلك ال جيزئ

رسوم وأما بالنسبة لل، شأن مصارف الزكاة يف الرشيعة اإلسالميةهذا ما يتعلق ب
                                       

 ..housing.sawww موقع وزارة اإلسكان اإللكرتوين (1)
 (.6/323وممن نقله ابن قدامة يف املغني ) (2)
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فقد حددت املادة ، عىل األرايض البيضاء يف النظام يف اململكة العربية السعودية

املادة احلادية عرشة: تودع مبالغ »حيث جاء فيها: ، احلادية عرشة منه مصارفها

ة النقد العريب لرسوم والغرامات املستحصلة يف حساٍب خاٍص لدى مؤسسا

، يصال املرافق العامة إليهاوإ، خيصص للرصف عىل مرشوعات اإلسكان، السعودي

 .(1)«وتوفري اخلدمات العامة فيها

حيث جاء فيها: ، كام تضمنت ذلك الفقرة الرابعة من املادة اخلامسة عرشة ذلك

رة أوجه الرصف من احلساب اخلاص بمبلغ الرسوم حتدد الوزا -4..... »

وتوفري ، امات املحصلة عىل مرشوعات اإلسكان وإيصال املرافق العامة إليهاوالغر

 .(2)«اخلدمات العامة فيها

 وقد تقدم بيان ذلك يف املطلب اخلامس من املبحث األول.

املرافق وإذا تأملنا يف ذلك وجدنا أن الرصف عىل مشاريع اإلسكان أو إيصال 

ا ال تدخل حتت أي صنف من أصناف أهل العامة إليها أو توفري اخلدمات العامة فيه

بل إن مشاريع اإلسكان قد تذهب إىل من ال ، ارعالزكاة الذين نصَّ عليهم الش

فليس كل من يتقدم بطلب التملك من هذه املشاريع ممن لدهيم ، يستحق الزكاة

د يكونوا من الطبقة املتوسطة الدخل وليست فق، بيح هلم األخذ من الزكاةحاجة تُ 

سب ح-دقق عن مدى استحقاق املتقدم للزكاة من عدمه واجلهة املعنية ال تُ  ،الفقرية

 .-علمي

وبناء عىل ذلك يرد اإلشكال عند اعتبار هذه الرسوم أو الرضيبة زكاة لألرايض 

  واهلل أعلم.، أو احتساهبا زكاة هلا، البيضاء

                                       
 .www.housing.sa موقع وزارة اإلسكان اإللكرتوين (1)
 .lands.housing.sa سكانإلموقع إلكرتوين لوزارة ا (2)



أ.د. عبد العزيز بن محمد بن عبد ا� الحجيالن احتساب رسوم ا	راضي البيضاء زكاة لها من ِقَبل مالكها

٢م
٠١

ر ٧
مب

سبت
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٣٨
ة 

حج
و ال

ذ

٤
العدد الرابع

288

 ه1438ذو احلجة    (   4العدد )         العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيزجملة العلوم الشرعية واللغة 

41 

 

بناء ل مالكها بَ هلا من قِ  م احتساب رسوم األراضي زكاةً حك: املطلب الثاين
 على مناقشة اإلشكاالت الشرعية

ن إشكاالت رشعية يف احتساب رسوم بناء عىل ما سبق يف املطلب األول م

وكثري من تلك ، األرايض البيضاء زكاة هلا ومناقشتها يتضح لنا احلكم الرشعي يف ذلك

كام سبق ، م أو الرضيبة فيام لو قيل: إهنا رضيبةاإلشكاالت ترد سواء بالنسبة للرسو

 ديث عنه يف التمهيد.احل

أطلع عىل قوٍل ألحد من  فأما إن قيل: بأهنا رسوم كام هو مسامها الرسمي فلم

عبداهلل بن يخ/الفقهاء املعارصين بجواز احتساهبا زكاة لألرايض إال معايل الش

ل عنه ، ملكة العربية السعوديةعضو هيئة كبار العلامء يف امل، سليامن املنيع حيث ُنق 

 . (1)از احتساهبا باعتبار هذه األرايض عروض جتارةالترصيح بجو

بعد أن ذكر أن املسألة من مسائل االجتهاد؛ إذ -وله هذا ر معايل الشيخ قوقد برَّ 

 بام ييل:  -ليس فيها نص رصيح من الكتاب والسنة

ة للتجارة أن األغلب عىل هذه األرايض أهنا أموال -1 فهي عروض جتارة ، معدَّ

من مبلغ قيمتها وقت حلول  ٪2.5أي بنسبة ، م ربع عرش قيمتهاجتب زكاهتا كل عا

 احلول.

أو طلب ، دفع الزكاة الواجبة عىل املسلم إىل ويل األمر إذا طلبها أنه جيب -2

 وتربأ ذمة املزكي بدفعها لويل األمر براءة كاملة.، بعضها

ا من قيمة هذه األرايض كل عام م ٪2.5لب هذا املقدار أن ويل األمر ط -3

ها رسام  ، ولغرض املتاجرة هبا، دامت عىل وضعها االحتكاري ، وكون ويل األمر سامَّ
                                       

وتاريخ  ،ـه4/1/1436يف  sabg.org يف: صحيفة سبق اإللكرتونية ينظر نقل قوله هذا (1)
وصحيفة  ،org24www.tmm./173732)تم( اإللكرتونية وصحيفة  ،ـه14/11/1437

وصحيفة عكاظ يف عددها  ،ـه9/11/1435يس م( الصادر يف يوم اخل7633االقتصادية يف عددها رقم )
 .ـه18/9/1437( الصادر يف يوم اخلميس 5548رقم )
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؛ إذ ال مربر ، فإن املسميات ال تغري من واقع املسميات فهي زكاة وإن ُسميت رسام 

ا.وأخذها من ق ب ل ويل األمر زكاة معترب وجا، ألخذها رسام    ئز رشع 
سعودية من عهد موحد اجلزيرة امللك أن والة أمرنا يف اململكة العربية ال -4

ا إىل عهود أبنائه الربرة مل عبدالعزيز  وك هذه البالد من بعده مل يقرروا وامتداد 
ا ليس هلا مقابل وكانوا يتابعون كل عام أخذ الزكاة عىل ، عىل مواطنيهم رسوم 

  األمر زكاهتا أخذ باملقتىض الرشعي يف مسؤولية ويلفأخذ ويل، األموال الظاهرة
ا من ، األمر عن جباية الزكاة عىل األموال الظاهرة ا سليام  وجزء  ويعد مسلك 

 احلاكمية.مسؤوليته 
ر ما يأخذه عىل هذه األرايض بمقدار الزكاة الواجبة  -5 أن كون ويل األمر قدَّ

وال سيام وأن أخذ هذا ، ُسمي رسام  عليها كل عام يدل عىل أن ما يأخذه زكاة وإن 
 .(1)رر احلول عىل متلكها كحال الزكاةالرسم يتكرر بتك

وال يظهر يل أنه ، زلة األدلةوإذا تأملنا يف هذه املربرات وجدناها ال ترتقي ملن
 وإنام توجيه منه لفرضها.، يقصد هبا ذلك

يف حكم احتساب فقد اختلف الفقهاء قديام  وحديث ا ، وأما إن قيل: إهنا رضيبة
 ني:وذلك عىل قول، (2)الرضيبة من الزكاة
 جواز احتساب الرضيبة من الزكاة.  القول األول:

ام يأخذه السلطان عىل أنه بدل من . واختاره النووي في(3)وهو رواية عن أمحد

                                       
ا: صحيفة سبق (1)  ـه14/11/1437اإللكرتونية يف عددها الصادر يف  ينظر يف هذه املربرات مجيع 

sabg.org،  173732وصحيفة )تم( اإللكرتونية/org.24www.tmm. 
، اة من الرضائب الوضعية(ية يف إعفاء أهل الزكعياسية الرشهذه املسألة: كتاب )السينظر يف عموم  (2)

www.muslim- متاح عىل موقع املكتبة اإلسالمية اإللكرتونية الشاملة ،حممد نعيم ياسنيللدكتور/
library.com. 

يف مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  (. وقد جاء2/133)للرحيباين ، ينظر: مطالب أويل النهى (3)
ار حيت»(: 1/278بن منصور الكوسج )اإسحاق برواية  شَّ سب به قلت )القائل هو الراوي(: ما يأخذه الع 

ّشار( حيتمل الساعي كام حيتمل املكاس. . «حيتسب به ،من الزكاة؟ قال: نعم  وإن كان لفظ )الع 
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وهو قول لشيخ اإلسالم ابن تيمية حيث جاء عنه يف اختيارات البعيل: ، (1)الزكاة

 تكن عىل وتسقط وإن مل، مام باسم املكس جاز دفعه بنية الزكاةوما يأخذه اإل»

 .(2)«صفتها

 عدم جواز احتساب الرضيبة من الزكاة.  القول الثاين:

، (4)واختاره شيخ اإلسالم يف الرواية الثانية عنه، (3)لعلموهو قول مجهور أهل ا

بعة لقضايا الزكاة وقد أفتت به الندوة الرا، (5)وهو ما عليه أكثر الفقهاء املعارصين

ى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف كام صدرت بذلك فتو، (6)املعارصة

الرضائب التي يدفعها ال جيوز أن حتتسب »اململكة العربية السعودية فقالت: 

بل جيب أن خيرج ، أصحاب األموال عىل أمواهلم من زكاة ما جتب فيه الزكاة منها

 -عاىل سبحانه وت -التي نص عليها ، ها يف مصارفها الرشعيةالزكاة املفروضة ويرصف

 .(7)«اآلية ﴾....ڻ  ڻ   ڻ﴿بقوله: 

                                       
فإن أخذه  ،لعرشاب عىل أن اخلراج املأخوذ ظلام  ال يقوم مقام احاتفق األص»(: 5/478قال يف املجموع ) (1)

ط الفرض به خالف سبق يف آخر ويف سقو ،السلطان عىل أن يكون بدل العرش فهو كأخذ القيمة باالجتهاد

 .«وبه قطع املتويل وآخرون ،والصحيح السقوط ،باب اخللطة

 (.155للبعيل )ص، االختيارات (2)

 ،(5/478)للنووي ، املجموع ،(1/139)لعليش ، فتح العيل املالك ،(2/309)ابدين عالبن رد املحتار  (3)

 (.1/353)للهيتمي ، الزواجر عن اقرتاف الكبائر

ُمه والة األمور يف »: ( حيث ُسئل 25/93وع الفتاوى )جمم (4) رِّ هل جيزئ الرجل  عن زكاته ما ُيغ 

 .«اسم الزكاة ال يعتد به من الزكاة الطرقات أم ال؟ فأجاب: ما يأخذه والة األمور بغري
الزكاة  ،(530صللبعيل )، الزكاة والرضائب يف الفقه اإلسالمي، (337للغفييل )ص، نوازل الزكاةينظر:  (5)

ومها ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة  ،(584عيل القرة داغي )صللدكتور/، والرضيبة

 املعارصة.

 .(70ا الزكاة املعارصة )صيفتاوى وتوصيات ندوات قضا (6)

 (.9/285ة )جمموع فتاوى اللجن (7)
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لدكتور/ عبد وممن نقله ا، بل نقل بعضهم اتفاق الفقهاء املعارصين عىل ذلك

باإلضافة بام سبق بيانه من ... »الستار أبو غدة حيث قال خالل كالمه عن املسألة: 

إليه يف  غناء الرضيبة عن الزكاة حمل اتفاق؛ للتباين املشارنصوص الفقهاء فإن عدم إ

، واستمراراه، ومقداره، وغاياته، املوضوعات املقارن فيها من حيث مصدر االلتزام

كتابات الفقهية املتأخرة التي تزامنت مع وجود الرضائب بمسامها وقد جاء هذا يف ال

 .(1)«احلايل

 األدلة: 
 أدلة القول األول: 

ألصحاب هذا لع فيام بني يدي من الكتب والبحوث عىل أدلة رصحية مل أطَّ 
 االستدالل بام ييل : والتمس هلم البعض ، القول

 .(2)انت الرضائب ظاملةوذلك إذا ك، ودفع املشقة عنهم، التيسري عىل الناس
ّلل هلا ، فأما إن كانت الرضائب مما يراعى فيها العدل  -إىل ما سبق إضافة  -فُيع 

ّد حاجة الفقراالرضيبة العادلة ملق بتحقيق  .(3)واستصالح حاهلم، ءصد الزكاة من س 
ثم ناقشه بأن الزكاة عبادة مفروضة هلا أركاهنا مناقشة هذا االستدالل: 

وإنام التيسري فيام حتتمله النصوص ، م غريها مقامها بقصد التيسريفال يقو، ورشوطها
ذ من املال ظلام  ، ال فيام ينافرها وأن خيلفه ،  من مالكه فإنه ُيرجى له األجر عليهوما ُأخ 

وهو نوع ، كام أن هذا القدر خيصم من الوعاء الزكوي الذي جتب فيه الزكاة،  لهاهلل
 .(4)من التيسري

                                       
أعامل الندوة الرابعة لقضايا صمن أبحاث و ،للدكتور/ عبد الستار أبو غدة، بحث )الزكاة والرضيبة( (1)

 (.412)ص ـه19/10/1414-17الزكاة املعارصة املنعقدة يف البحرين يف 
 (.338للغفييل )ص، ينظر: نوازل الزكاة (2)
 املرجع السابق. (3)
 (.338)صاملرجع السابق (4)
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رضائب إذا كانت عادلة فإهنا حتتسب من الزكاة؛ لتحقيقها وأما التعليل: بأن ال
ّد حاجة الفقراء ّلم، الزكاة من س  ؛ ملا تقدم بذكره من اختصاص فريضة فإنه ال ُيس 

، مع اختالف النية يف كل منهام، ركان ال جتتمع مع الرضيبة بحالالزكاة برشائط وأ
،  مصارف الزكاةفأما إن رُصفت يف، وعدم رصف الرضيبة كلها يف مصارف الزكاة
ا  .(1)ونواها الدافع زكاة  فإن الحتساهبا عندئذ وجه 

 أدلة القول الثاين: 
ّذر يف وذ، لزكاة عبادة ُيشرتط فيها نية التقرب إىل اهلل أن ا -1 لك ُمت ع 

 .(2)الرضيبة
ال سيام إن ، بأنه يمكن لدافع الرضيبة أن ينوي عند دفعها التقرب  إىل اهلل ويُناقش:
فإن مل تكن كذلك فإن النية ال تكفي يف حتويل ، يف مصارف الزكاة كانت ترصف

 .(3)ية مع اختالف احلقيقةالفريضة املالية إىل عبادة رشع
فال يرشع عندئذ لدافعها ، ناس بغري اسم الزكاةأن الرضيبة تؤخذ من ال -2

 .(4)احتساهبا من الزكاة
ا إذا مل ويُناقش:  ترصف يف مصارف بأن أخذها بغري اسم الزكاة يكون مؤثر 

فت يف مصارفها فال أثر ألخذها مع اختالف ، وهو الغالب، الزكاة فإن رُص 
 .(5)ىاملسم
، منها: مصدر الترشيع، ثريةاختالف فريضة الزكاة عن الرضيبة من وجوه ك -3

وثبوت الزكاة يف كل زمان ، ومصارفهام، وأهداف كل منهام، وسبب اإلجياب
                                       

 (.339)صللغفييل ، ينظر: نوازل الزكاة (1)
( ضمن أبحاث 530للبعيل )ص، ه اإلسالميالزكاة والرضائب يف الفق ،(339)ص املرجع السابقينظر:  (2)

 الندوة الرابعة لقضايا الزكاة املعارصة. 
 (.339للغفييل )ص، ينظر: نوازل الزكاة (3)
 (.353)صللهيتمي ، ائرالزواجر عن اقرتاف الكب، (25/93)البن تيمية ، وىاجمموع الفت (4)
  (.339للغفييل )ص، ينظر: نوازل الزكاة (5)
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هتا وعدمه باجتهاد احلاكم يف احلاجة إليها بخالف الرضيبة التي يرتبط ثبو، ومكان
 .(1)من عدم ذلك
 الرتجيح: 

اب هو القول الثاين القائل بعدم مرشوعية احتس - أعلمواهلل-الذي يظهر 
وإنام ختصم الرضيبة من الوعاء الزكوي بعد ، الرضائب املعارصة من الزكاة

ح هذ، مع عدم جواز تأخري الزكاة ألجل ذلك، استحقاقها ا القول وممن رجَّ
 ييل:  وأيَّد هذا الرتجيح بام، -وفقه اهلل-الدكتور/ عبداهلل بن منصور الغفييل 

ا عن صفات هلا صفات ورشوط ، أن الزكاة عبادة مفروضة -1 ختتلف كثري 
 مما يمتنع معه إعطاء الرضيبة حكم الزكاة.، الرضائب ورشوطها

بل ترصف يف ، ال ترصف يف مصارف الزكاة -قديام  وحديث ا-أن الرضائب  -2
ل م ت من الظلم واجلور.، نفقات الدولة ومتطلباهتا  هذا إن س 

فإن ، ن أو مكان معنيه لو تم التسليم بإنفاق الرضائب عىل الفقراء يف زماأن -3
وهذا ، احتساب الرضائب من الزكاة عندئذ مؤداه انحسارها عن مصارفها األخرى

رصف الزكاة يف مصارفها ما ال يتفق مع األدلة واملقاصد الرشعية القاضية ب
بل ربام أدى ، الم واملسلمنياملنصوصة ما أمكن؛ ملا يف ذلك من منافع عظيمة لإلس

كام هو احلال يف كثري من بالد اإلسالم التي زامحت ، برّمتهاذلك إىل انحسار الزكاة 
 .(2)الرضيبة فيها الزكاة

 واخلالصة: 
بيضاء التي فرضها ويل األمر يتلخص مما سبق أنه سواء قلنا بأن رسوم األرايض ال

فإن الذي ، ي رسوم أو قيل بأهنا رضائبيف اململكة العربية السعودية ه -حفظه اهلل-
دُّ زكاة لألرايضيرتجح أنه ال  بل عليه أن ، وال يصح احتساهبا كذلك من مالكها، ُتع 

                                       
 (.339للغفييل )ص، ينظر: نوازل الزكاة (1)
 (.340ذكر الدكتور/ الغفييل هذا الرتجيح واملرجحات يف كتابه )نوازل الزكاة ( )ص (2)
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 خيرج زكاهتا بعد توفر الرشوط التي قررها الفقهاء باعتبارها عروض جتارة بناء عىل
هل العلم وما ترجح من قويل أ، ما سبق أن ذكرته يف املطلب األول من اإلشكاالت

والرسوم ال ختتلف ، يبة زكاةمن عدم جواز احتساب الرض -وهو قول اجلمهور-
ا وبـيـريبة كثـعن الض واهلل ، هــيـت إلـلـوصـا تــذا مـه، ألةـمسـذه الـي هـة فـاصـخـر 

 .أعلم -تعاىل-
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 اخلامتة
الن عىل والصالة والسالم األمتان األكم، مد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلاتاحل

وعىل آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم ، نبينا حممد، ترسول رّب األرض والسموا
 أما بعد: ، الدين

 ومن أمهها ما ييل: ، فقد توصلُت يف ختام هذا البحث إىل عدد من النتائج
ا كثرية ومؤثرة ب أواًل: وكذلك بني الزكاة ، ني الزكاة والرسومأن هناك فروق 
كان هناك بعض وجوه  وإن، تشابه بني الرسوم والرضيبةبينام هناك ، والرضيبة

 والرضيبة بدون مقابل.، االختالف وأمهها: أن الرسوم مقابل خدمة معينة للدافع
أن رسوم األرايض البيضاء التي صدر نظامها يف اململكة العربية السعودية  اثنًيا:
الف بينهام يمكن عىل تعريف كل من الرسوم والرضيبة وأوجه التشابه واالخت وبناء

ا؛ لعدم وضوح األمر يف اخلدمة املقدمة للدافع أن ُيقال: بأهن ا رضيبة وليست رسوم 
 واهلل أعلم.، وهو ما ظهر يل، يف مقابلها يف النظام والئحته التنفيذية

فيجب فيها زكاة ، لتجارةأن األرايض البيضاء تدخل يف صنف عروض ا اثلثًا:
وكذا ، مةإذا توفرت رشوط الزكاة العا ٪52.وهي ربع عرش قيمتها ، العروض

 اخلاصة بزكاة العروض.
أن نظام رسوم األرايض الصادر يف اململكة العربية السعودية والئحته  رابًعا:

وليس األمر ، التنفيذية قد حددت األرايض البيضاء التي تفرض عليها الرسوم
ا ع ضاء التي تقع داخل ويتلخص التحديد يف األرايض البي، ىل كل أرض بيضاءمطلق 

 اين وخمصصة لالستخدام السكني أو السكني التجاري.النطاق العمر
أن اخلالف ال يزال قائام  يف احلكم الرشعي يف فرض الرسوم عىل  خامًسا:

ل إهنا وإن قي، هذا إذا قيل بأهنا رسوم كام هو مسامها الرسمي، األرايض البيضاء
هور والذي عليه مج، ض الرضائب عموم ارضيبة فإنه جيري فيها اخلالف يف حكم فر

 أهل العلم جواز ذلك برشوط وأمهها: حصول احلاجة واملصلحة العامة.
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فإن ، أنه إذا قيل بجواز فرض الرضائب أو الرسوم عىل األرايض البيضاء سادًسا:
نظيامت اخلاصة بذلك وحتديد فله احلق يف ذلك ووضع الت، ذلك منوط بويل األمر

وهي يف اململكة العربية ، تعلقة بهواآللية امل، ا التنفيذ والتحصيلاجلهة املنوط هب
 السعودية وزارة اإلسكان.

أنه بناء عىل أهم رشوط جواز فرض الرسوم أو الرضائب عىل األرايض  سابًعا:
ديد مرصف هذه وأن ذلك منوط بويل األمر فإن حت، البيضاء احلاجة واملصلحة العامة
ملصلحة العامة إليه؛ ألن حتديد موضع احلاجة واالرسوم أو الرضائب موكول 

وقد حدد نظام رسوم األرايض البيضاء ، وتقديرها موكل إليه بموجب الوالية العامة
يف اململكة العربية السعودية هذا املرصف بأنه مرشوعات اإلسكان وإيصال املرافق 

 ات العامة فيها.العامة إليها وتوفري اخلدم
اب رسوم األرايض ت رشعية يمكن أن تورد عىل احتسأن هناك إشكاال اثمًنا:

، أبرزها: اختصاص هذه الرسوم بنوٍع من األرايض دون غريها، البيضاء زكاة هلا
، وعدم توفر رشط نية الزكاة عند دفعها، وعدم انطباق ضابط عروض التجارة عليها

اورصف الرسوم أو جزء منها عىل غري  كاليات أو وهذا اإلش، املستحقني للزكاة رشع 
 كم عىل جواز احتساهبا زكاة من عدمه.بعضها هلا أثر يف احل

عدم االطالع عىل كالم رصيٍح ألحٍد من الفقهاء املعارصين يف احلكم  اتسًعا:
الرشعي باجلواز أو العدم يف احتساب رسوم األرايض البيضاء زكاة إن قيل: إهنا 

وإن ، عبداهلل بن سليامن املنيعها الرسمي باستثناء معايل الشيخ/رسوم كام هو مسام
وهو ما ظهر يل ، قيل: بأهنا رضيبة فجمهور أهل العلم عىل عدم جواز احتساهبا زكاة

 بناء عىل قوة األدلة.، رجحانه
سواء قيل: إهنا ، أنه ال جيوز احتساهبا زكاة وابلتايل فإن الذي توصلُت إليه:

 أعلم. -تعاىل-واهلل ، بق ذكرهاسلة ولإلشكاالت الرشعية التي أو رضيبة؛ لألد، رسوم
 وعىل آله وصحبه أمجعني.، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد
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 فهرس املصادر واملراجع
، ود/حممد نعيم ياسني، د/حممد األشقر، أحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرة .1

-ـه1430، دار النفائس، (األردن-)عامن، 1ط: ، قرعمر األشود/، د عثامن شبريحممود/
 م.2010

حتقيق: صغري أمحد بن حممد ، بكر حممد بن إبراهيم النيسابوري وأب، ابن املنذر، اإلمجاع .2
 .ـه1420، مكتبة الفرقان ومكة الثقافية، 2ط: ، خفيف

إبراهيم تعليق/، احلسني عيل الدين أبوسيف ، اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام .3
 . د. ت، الكتب العلمية دار، م د.، طد.، العجوز

عالء الدين أبو احلسن ، البعيل، خ اإلسالم ابن تيميةمن فتاوى شي االختيارات الفقهية .4
أمحد حتقيق د/، حممد بن صالح العثيمنيومعه تعليقات للشيخ ، الدمشقيعيل بن حممد 

 . ـه1418، دار العاصمة، الرياض، 1ط: ، اخلليل
املكتب ، 2ط: ، حممد نارص الدين، األلباين، سبيلال إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار .5

 .ـه1405، المياإلس
 .ـه1389سنة ، النارش: املكتبة التجارية الكربى، حممد اخلرضي بك، أصول اخلضري .6
د. ، حتقيق: فؤاد عبداملنعم أمحد، حييى بن حممد، هبريةابن ، اإلفصاح عن معاين الصحاح .7
 .ـه1417عام ، النارش: دار الوطن، الرياض، ط
دار الكتب ، 1ط: ، د خليل هراسحتقيق: حمم، القاسم بن سالم، و عبيدأب، األموال .8

 .ـه1406، العلمية
، 2ط: ، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .9

 .ـه1402، النارش: دار الكتاب العريب، لبنان-بريوت
-بريوت، 4: ط، أبو الوليد حممد بن أمحد، ن رشداب، بداية اجملتهد وهناية املقتصد .10

 .ـه1398، ر املعرفةدا، لبنان
-بريوت، 2ط: ، فخر الدين عثامن بن عيل، الزيلعي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق .11

 .د. ت، دار املعرفة النارش:، لبنان
 م.9019، اهليئة املرصية العامة للكتاب، د. ط، حممد رشيد بن عيل رضا، تفسري املنار .12
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بن عبداهلل بن  عمر يوسف أبو، عبدالربابن ، ديف املوطأ من املعاين واألساني التمهيد ملا .13
النارش: وزارة األوقاف والشؤون ، د. ط، حتقيق: جمموعة من املحققني، األندليسحممد 

 .ـه1412حتى عام  ـه1387من عام ، اإلسالمية
، عبدالرمحن بن نارص بن عبداهلل، السعدي، رمي الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الك .14
 .ـه1420، سالةمؤسسة الر، د. م، 1ط: 
، د. م، 1ط: ،  حممد بن أمحد األنصاريعبداهلل أبو، القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن .15

 .ـه1418، العلميةدار الكتب 
، دار الفكر، د. م، د. ط، الدسوقي املالكيحممد بن أمحد ، ابن عرفة، حاشية الدسوقي .16

 .د. ت
ن املشهورة بحاشية اب، صارحاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األب .17

 .ـه1386، النارش: دار الفكر، لبنان-بريوت، 2ط: ، حممد أمني، ابن عابدين، عابدين
، املاوردي، )وهو رشح خمترص املزين( الشافعي احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام .18
، د. م، د. ط، حتقيق: عيل معوض وعادل عبد املوجود، سن عيل بن حممد بن حبيباحل أبو

 .ـه1414، : دار الكتب العلميةالنارش
النارش: ، د. م، 1ط: ، مرعي بن يوسف الكرمي احلنبيل، يل الطالب لنيل املطالبدل .19

 . ـه1429، دار طيبة
ار د، د. م، 1ط: ، حتقيق: األستاذ سعيد أعراب، أمحد بن إدريس، القرايف، لذخريةا .20

 م.1994، ب اإلسالميالغر
ضمن أبحاث وأعامل الندوة الرابعة لقضايا ، نحممد عثام، د/شبري، الزكاة والضرائب .21

-29املوافق  ـه19/10/1414-17املنعقدة بالبحرين يف ، اة املعارصةالزك
 . 467-419من صـ، م31/3/1994
لقضايا  ضمن أبحاث وأعامل الندوة الرابعة، عبداحلميد، د/البعيل، الزكاة والضرائب .22

-29املوافق  ـه19/01/1414-17املنعقدة بالبحرين يف ، الزكاة املعارصة
 . 553-471من صـ، م31/3/1994
ضمن أبحاث وأعامل الندوة الرابعة لقضايا ، عبد الستار، أبو غدةد/، والضريبة الزكاة .23

-29املوافق  ـه19/10/1414-17املنعقدة بالبحرين يف ، الزكاة املعارصة
 .418-399من صـ، م31/3/1994
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ضمن أبحاث وأعامل الندوة الرابعة ، الدين عيل حميي، د/القرة داغي، الزكاة والضريبة .24
-29املوافق  ـه19/10/1414-17املنعقدة بالبحرين يف ، ةلقضايا الزكاة املعارص

 .592-555من صـ، م31/3/1994
 منشــــور يف امللتقــــى الفقهــــي:، رجــــاء بنــــت صــــالح، باســــودان، والضــــريبةالزكــــاة  .25

Figh.islammessage.com. 
، سلطان، الية )الضرائب( دراسة فقهية مقارنةسلطة ويل األمر يف فرض وظائف م .26

 م.2004-ـه1425، سلطان للنرش، أمريكا، د. ط، صالح الدين عبداحلليم
حتقيق: أمحد ، أبو عيسى حممد بن عيسى، الرتمذي، سنن الرتمذي )اجلامع الصحيح( .27

 .د. ت، دار إحياء الرتاث العريب، لبنان-بريوت، د. ط، بن حممد شاكر وآخرون
حتقيق: السيد عبداهلل هاشم يامين ، سن عيل بن عمراحل أبو، الدارقطني، ارقطينسنن الد .28

 .ـه1386، دار املعرفة، بريوت، طد.، املدين
حتقيق: حممد حميي ، السجستاين األزدي سليامن بن األشعث، أبو داود، سنن أيب داود .29

 .د. ت، دار الفكر، د. م، د. ط، يدالدين عبداحلم
حتقيق: حممد عبدالقادر ، كر أمحد بن احلسني بن عيلب أبو، يالبيهق، السنن الكربى .30

 .ـه1414، مكتبة الباز، مكة املكرمة، د. ط، عطار
حتقيق: حممد فؤاد عبد ، حممد بن يزيد القزوينيأبو عبداهلل ، ابن ماجه، سنن ابن ماجه .31

 .د. ت، دار الفكر، نانلب-بريوت، د.ط، الباقي
)حسم الزكاة من  زكاة من الضرائب الوضعيةالسياسة الشرعية يف إعفاء أهل ال .32

ة متاح عىل موقع املكتبة اإلسالمية الشامل، حممد نعيم، أ.د/ ياسني، الرضائب(
library.com-www.muslim. 

حتقيق: الشيخ/ ، حممد بن عبداهلل، الزركيش، اخلرقي شرح الزركشي على خمتصر .33
 .د. ت، طبع ونرش رشكة العبيكان، الرياض، د. ط، هلل بن عبدالرمحن اجلربينعبدا
، د. م، 1ط: ، بن رشفحميي الدين أبو زكريا حييى ، النووي، شرح صحيح مسلم .34

 .ـه1407، دار الريان للرتاثمطبعة 
منصور ، البهويت، ق أويل النهى لشرح املنتهى()دقائشرح منتهى اإلرادات املسمى  .35

 .ـه1414، عامل الكتب، د. م، 1ط: ، نبيلاحلبن يونس 
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حتقيق: أمحد بن ، إسامعيل بن محاد، اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية .36
 م.1990، النارش: دار العلم للماليني، د. م، د. ط، عبدالغفور عطار

حتقيق: الدكتور/ مصطفى ، بداهلل حممد بن إسامعيلأبو ع، البخاري، صحيح البخاري .37
 .ـه1407، دار ابن كثري، لبنان-بريوت، 3ط: ، غاديب الب

حتقيق ، احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري أبو، مسلم، صحيح مسلم .38
 دار إحياء الرتاث العريب.، لبنان-بريوت، د. م، طد. ، وترقيم/ حممد فؤاد عبد الباقي

عبداهلل بن  ق:حتقي، عبدامللك بن عبداهلل، اجلويني، م يف التياث الظلمغياث األم .39
 .ت، د، ند. ، د. م، 1: ط، إبراهيم األنصاري

 .د. ت، الرشوق، د. م، د. ط، حممود شيخ األزهر، شلتوت، الفتاوى .40
-بريوت، د. ط، ن عبدالواحدد بكامل الدين حمم، ابن اهلامم، فتح القدير شرح اهلداية .41

 .د. ت، ر الفكردا، لبنان
، دار عامل الكتب، لبنان-بريوت، 4ط: ، قديسعبداهلل حممد امل أبو، ابن مفلح، الفروع .42

 .ـه1405
، مؤسسة الرسالة، د. م، 5ط: ، حممد بن يعقوب، الفريوزآبادي، القاموس احمليط .43

 .ـه1416
دار ، د. م، 2ط: ، ممجال الدين حممد بن مكرالفضل  أبو، ابن منظور، لسان العرب .44

 .ـه1412، صادر
راهيم بن حممد بن اق برهان الدين إبإسح أبو، ابن مفلح، املبدع يف شرح املقنع .45

 .د. ت، طبع ونرش املكتب اإلسالمي، لبنان-بريوت، 1ط: ، عبداهلل
دار ، لبنان-بريوت، د. ط، احلنفي سهل بكر حممد بن أيب أبو، الرسخيس، املبسوط .46

 .ـه1409، املعرفة
، انلبن-بريوت، د. ط، أبو زكريا حييى بن رشف الدين، النووي ،ذباجملموع شرح امله .47

 .د. ت، النارش/ دار املعرفة
مجع وترتيب/ ، أمحد بن عبداحلليم، ابن تيمية، موع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةجم .48

، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، د.م، د. ط، عبدالرمحن بن قاسم وابنه حممد
 .ـه1416
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، العربية السعوديةتاء يف اململكة الدائمة للبحوث العلمية واإلفوى اللجنة جمموع فتا .49
 .ـه1419، مطبوعات رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء باململكة، 1ط: 
عبدالسالم بن عبداهلل ، ابن تيمية، قه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلاحملرر يف الف .50

 .ـه1404، املعارف مكتبة، ياضالر، 2ط: ، بن حممد بن تيمية احلراينابن اخلرض 
حتقيق: أمحد حممد ، الظاهري أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد، ابن حزم، احمللى ابآلاثر .51

 .د. ت، دار الفكر، د.م، د.ط، شاكر
 رهان الدين حممود بن أمحداملعايل ب أبو، ابن مازة، حمليط الربهاين يف الفقه العماينا .52

 .ـه1424، تب العلميةكدار ال، لبنان-بريوت، 1ط، البخاري
دار ، األردن، 2ط: ، حممد عثامن، أ.د/شبري ،فقه املعامالت املاليةملدخل إىل ا .53

 .ـه1430، النفائس
 دار الكتب العلمية، د. م، 1ط: ، أبو حامد حممد بن حممد، الغزايل، املستصفى .54

 .ـه1413
، د. ط، باينيعبداهلل أمحد بن حنبل الش أبو، ابن حنبل، سند اإلمام أمحد بن حنبلم .55

 .د. ت، مؤسسة قرطبة، القاهرة
دار ، د. م، 1ط: ، أمحد بن حممد، الفيومي،  يف غريب الشرح الكبرياملنريباح املص .56

 .ـه1414، الكتب العلمية
، د. م، 1ط: ، مصطفى بن سعد، الرحيباين، أويل النهى يف شرح غاية املنتهى مطالب .57

 .ـه1414، املكتب اإلسالمي
، د. ط، شحتقيق: زهري الشاوي، حممد بن أيب الفتح، البعيل، املقنع املطلع على أبواب .58

 .ـه1401، نارش: املكتب اإلسالميال، . مد
apk-arab-dictionary-Arabydownloads.com/almaany-: معجم املعاين اجلامع .59

free. 
حتقيق: عبدالسالم ، احلسني بن فارس بن زكريا أبو، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة .60

 .د. ت، دار اجليل، لبنان -بريوت، د.ط ،هارون
النارش: مكتبة الرشوط ، د. م، د. ط، عربيةادر عن جممع اللغة الص، املعجم الوسيط .61

 م.2004عام ، الدولية
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حتقيق: ، أمحد املقديس حممد عبداهلل بن موفق الدين أبو، ابن قدامة، املغين .62
 . ـه1412، دار هجر، مد. ، 2ط: ، وعبدالفتاح احللو، عبداهلل الرتكيالدكتور/

داهلل بن مجال الدين أبو حممد عب، الزيلعي، ةالراية يف ختريج أحاديث اهلداي نصب .63
 .ـه1415، دار احلديث، د. م، 1ط: ، يوسف

، د. ط، حممد عاطف، د/البناء، ائب يف اململكة العربية السعوديةنظام الزكاة والضر  .64
 .ـه1403، دار العلوم، الرياض

بن  عبداهلل، د/الغفييل، فقهية أتصيلية ملستجدات الزكاة( سةانوازل الزكاة )در  .65
 .ـه1430، دار امليامن، الرياض، 1ط: ، منصور

، د. م، 2ط: ، عبداهلل بن سليامن، املنيع، حكمه، قيمته، اترخيه، حقيقته:يق النقدالور  .66
 . ـه1404، د. ن

 الصحف:      
 (.7633العدد ) -صحيفة االقتصادية  .1
 .rg.o24www.tmmونية رتصحيفة تم اإللك .2
 .sabg.orgصحيفة سبق اإللكرتونية  .3
 .www.ajel.sa صحيفة عاجل اإللكرتونية .4
 (.5485العدد ) -صحيفة عكاظ  .5

 املواقع اإللكرتونية:      
 .fuadaboalghaith.wordpress.comمدونة فؤاد ابن أيب الغيث  .1
 .rtalk.comaagموقع حديث العقار  .2
 .h.comwww.ahlalhadeetموقع ملتقى أهل احلديث  .3
 .gestion.economie.blogspot.comيري واقتصاد موقع مدونة تس .4
 ..comwww.nourislamnaموقع منتديات نور إسالمنا  .5
 .www.housing.gov.sa إلسكان يف اململكة العربية السعوديةاموقع وزارة  .6
 .using.salands.hoموقع لوزارة اإلسكان يف اململكة العربية السعودية  .7
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٦

الدعوة  قسم  وا�عالم،  الدعوة  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصلت   •
أطروحتها  وكانت  ا�سالمية،  سعود  بن  محمد  ا�مام  جامعة  واالحتساب، 

بعنوان: (الدعوة إلى ا� في سورة الحج).
الدعوة  قسم  وا�عالم،  الدعوة  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصلت   •
أطروحتها  وكانت  ا�سالمية،  سعود  بن  محمد  ا�مام  جامعة  واالحتساب، 
المعلومات  شبكة  في  النسائية  المواقع  في  ا�  إلى  (الدعوة  بعنوان: 

العالمية).

E : Loloh99@hotmail.com

ا�ستاذ المشارك في المعهد العالي للدعوة واالحتساب
 قسم الدعوة - جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية

د.لولوة بنت سليمان الغنام

فقه الدعوة 
في آيات صفات عباد الرحمن 

في سورة الفرقان


