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مية •
  

  

  

 



 

 

  :قرارات
  

�الفK-ة �3ي �السادسة �الفقهية �بالهند�ندوته �الفقه��س
مي رجب��٢٠-١٧: عقد�مجمع

�ا�وافق�١٤١٤ م�3ي�جامعة�دار�الس
م�عمر�آباد�قرب�١٩٩٤يناير��٣ - ١٩٩٣ديسم.-�٣١هـ

� �مدراس �وا�دارس�مدينة ��س
مية �ا�ذاهب �وفقهاء �علماء �وحضرها �نادو، �تاميل لوZية

�3ي� �العصرية �الجامعات �من �العديد �عن �ممثل_ن �aقتصاديون �والخ.-اء �ا�ختلفة الفكرية

الب
د،�كما�قد�شّرفها�بحضوره��سماحة�الشيخ�الدكتور�محمد�الحبيب�ابن�الخوجة�cم_ن�

lالدو� ��س
مي �الفقه ��جمع �ودارت�العام �بجدة، �ا�ؤتمر��س
مي �منظمة �عن �ا�نبثق ي

  :أعمال�هذه�الندوة�حول�محورين�اثن_ن

  .نظام�العشر�والخراج�$ي�"س!م�وحكم�أرا����الهند�وباكستان  *

  .أسهم�الشركات�وا/ؤسسات�ا/الية�"س!مية  *

�ا�وضوع_ن� �بخصوص�هذين �الندوة �عن �صدرت �قرارات �sتية �السطور �3ي ونقدم

 :مصنفة�حسب�ا�حاور 
  

  نظام�العشر�والخراج�$ي�"س!م�وحكم�أرا����الهند�وباكستان
  

 :ا/حور�3ول 

  :3را����العشرية�والخراجية
  

�ا�حاصيل� �ومuvا �للفقراء،
ً
�حقا �النامية، �cموال �3ي �أوجب�الزكاة �الشرع��س
مي إن

� �الفقهاء �وقسم �بالعشر، �وذلك�يسم} ��-الزراعية، �الكتاب �ضوء �أهل�3ي �وتعامل والسنة

  .cراA@?�إlى�نوع_ن�- القرون�ا�شهود�لها�بالخ_-

  :3را��<�العشرية،�و>ي�ماي:ي�-١

�قبل�الغزو��س
مي  ) أ��(
ً
  .cراA@?�ال�?�أسلم�أهلها�طوعا

  .cراA@?�ال�?�فتحها�ا�سلمون�ثم�قسمت�بيuvم  ) ب(



 

 

  .cراA@?�ال�?�أقطع�uا�الحكومة�ا�سلمة�للمسلم_ن  ) ج(

  .أرض��العرب�كلها�ال�?�حددها�الفقهاء�3ي�كت�uم  ) د(

�من�cراA@?�) هـ( �يجاورها �ما �وكان �مزارع، �اتخاذها �تم �ال�? �السكنية �ا�سلم_ن ?@Aأرا

  .عشرية

  .أرض�موات�3ي�دار��س
م�أحياها�مسلم�،�وكان�ما�يجاورها�من�cراA@?�عشرية  ) و(

  :و>ي�ما�ي:ي 3را����الخراجية،�-٢

  .ال�?�فتحها�ا�سلمون�ثم�تركت�بأيدي�أهلها�غ_-�ا�سلم_نcراA@?�  ) أ��(

ها�ا�سلم_ن�وتركت�cراA@?�بأيدي�أهلها  )  ب(
ُ
  .cراA@?�ال�?�صالح�أهل

  .أراA@?�ا�سلم_ن�ال�?�دخلت�3ي�ملك�الكافر�ثم�حصل�عل�uا�ا�سلمون   )  ج(

  .cراA@?�ال�?�أقطع�uا�الحكومة�ا�سلمة�غ_-�ا�سلم_ن  ) د(

وcصل�أن�الشرع�أوجب�العشَر�ع�ى�أراA@?�ا�سلم_ن،�والخراَج�ع�ى�أراA@?�الكفار،�و3ي�  

،�وهو�نوع�من�الزكاة،�ولذلك�يكون�العشر�3ي�حق�ا�سلم_ن،�وبما�أن�
ً
العشر�مع�}�العبادة�أساسا

�ا�سلم_ن،� �العشر�ع�ى �حكم �من�cحوط�إبقاء �فإن �لذا إسقاط�العشر�هو�إسقاط�العبادة،

�من�
ً
�إlى�النظام�السيا�@?�الراهن�للهند،�توصلت�انط
قا

ً
هذا�ا�بدأ�cسا�@?�وا�تفق�عليه،�ونظرا

  :ما�ي:يا�وقع�الشر�ي��راA@?�الهند�إlى��تحديدالندوة�3ي�

 
ً
Aا�سلم_ن�الزراعية�3ي�الهند   :أو�?@Aالقول�بعدم�وجوب�العشر�والخراج�3ي�أرا�

ً
  .خطأ

 
ً
  :التالية�بإجماع�ا�شارك_نأراA@?�الهند�تكون�عشرية�3ي�الصور�   :ثانيا

  .cراA@?�ال�?�أقطع�uا�الحكومة�ا�سلمة�ا�سلم_ن،�و�ي�ما�يتوار�uا�ا�سلمون   )  أ��(

�قبل�قيام�الحكومة�ا�سلمة،�ومنذ�ذلك�الوقت��Z  ) ب(
ً
cراA@?�ال�?�أسلم�أهلها�طوعا

  .تزال�توجد�هذه�cراA@?�عند�ا�سلم_ن

�ا�سلم_�  )ج( �عند �توجد �ال�? ?@Aراcخراجية�� �كو�uا �يثبت Zو� �طويل، �زمن �منذ ن

 
ً
  .تاريخيا

cراA@?�الزراعية�أو�أراA@?�ا�وات�ال�?�منح�uا�الحكومة�الهندية�ا�سلم_ن،�وعند�  )  د(

  .بعض�العلماء�تكون�هذه�cراA@?�خراجية



 

 

 
ً
حصل�عل�uا�ا�سلمون�من�غ_-�ا�سلم_ن�أو�من�وتباينت�آراء�العلماء�3ي�cراA@?�ال�?�    :ثالثا

لحكومة�غ_-�ا�سلمة�،�فذهب�بعضهم�إlى�أن�جميع�أراA@?�ا�سلم_ن�3ي�الهند�عشرية،�ا

�الصورة �هذه �3ي �الخراج �وجوب �البعض�sخر�إlى �أن��.وذهب �ع�ى �اتفقوا ولكuvم

  cحوط�هو�أداء�العشر�ع�ى�جميع�أراA@?�ا�سلم_ن

  

 ا/حور�الثاني

  :طريقة�أداء�الخراج�و�خصم�ضريبة�الحكومة�من�الخراج
  

  :وتفصيل�قرارات�الندوة�QRذا�الخصوص�ما�ي:ي

 
ً
Aحق�   :أو� ��نه �الخراجية، �أراض�uم �ا�سلم_ن�3ي �وجوب�الخراج�ع�ى رأى�بعض�العلماء

�عن� �cرض��Zيغ�? �ع�ى �الضرائب �من �الحكومة �تأخذه �وما �أداؤه، � �يلزم شر�ي

�أراض�uم �3ي �بأنفسهم �الخراج �يؤدوا �أن �ا�سلم_ن �يجب�ع�ى �بل �الشر�ي، �الخراج

  .الخراجية�وينفقوه�3ي�مصارف�الخراج

�من�   �الحكومة �تأخذه �مما �الواجب�أداؤه �الخراج �البعض�sخر�جواز�خصم ورأى

  .الضرائب،�ثم�تصرف�cجزاء�ا�تبقية�من�الخراج�3ي�مصارفه

 
ً
هل�الواجب�ع�ى�cراA@?�الخراجية�3ي�الهند�خراج�مقاسمة�أم�خراج�: وحول�سؤال   :ثانيا

  وظيفة؟�

�الع   �اتجاانقسم �إlى �جميع�: ه_نلماء �ع�ى �ا�قاسمة �خراج �يوجب �cول aتجاه

�إlى�سهولة�cداء�والحساب�ف�uا
ً
  .cراA@?�الخراجية،�وذلك�نظرا

  �
ً
�تاريخيا �يثبت �ال�? ?@Aراc� �أن �إlى �ذهبوا �الخراج �بوجوب �القائل_ن �معظم ولكن

� �مناطق �مثل ��س
مي �الفتح �عند �عل�uا �مقاسمة �خراج ْوَجَرا"تنفيذ
ُ
َو�" ْت غ

" 
ْ
ة
َ
ان
َ
�يجب�"َراْجُبْوت �الخراجية�سواها ?@Aراcوجميع�� �خراج�ا�قاسمة، �يبقى�عل�uا ،

  .عل�uا�خراج�وظيفة

 
ً
�بالتوظيف�العمري�إlى�وجوب�درهم��    :ثالثا

ً
ذهب�معظم�القائل_ن�بوجوب�الخراج�اعتبارا

�ذات� �الخراجية ?@Aراc� �من �جريب �كل �3ي
ً
�منتوجا �واحد �أوصاع

ً
�نقدا واحد



 

 

يل�العامة�مثل�cجناس�الغذائية�والقطن�،�وخمسة�دراهم�أو�ثمuvا�ع�ى�كل�ا�حاص

�كل�جريب� �3ي �أو�ثمuvا �فضة �دراهم �وعشرة �الخضراوات، ?@Aأرا� �3ي جريب�واحد

  .واحد�3ي�البستان�ا�تصل�بأشجار�العنب�أو�النخل
  

 ا/حور�الثالث

  :العشر�ع:ى�ا/حاصيل�3رضية�و3شجار�والخضراوات
  

رت�   :الندوة�QRذا�الخصوص�ما�ي:يوقد�قرَّ

العشر�فريضة�مثل�الزكاة،�و�هو�يتعلق�با�حاصيل�الزراعية�cرضية،�وقد�أمر�ا�سلمون�

يا�أ_Qا�الذين�{: بأداء�الزكاة�من�طيبات�مكاس�uم�وأداء�العشر�من�محاصيل�أراض�uم�3ي�قوله�تعاlى

  ].٢٦٧: لبقرةا[ }آمنوا�أنفقوا�من�طيبات�ما�كسبتم�ومما�أخرجنا�لكم�من�3رض

هل�العشر�يجب�ع�ى�كل�ما�تخرجه�cرض�أو�هناك�أشياء�مستثناة�من�: لةوحول�مسأ

وجوب�العشر؟�توصلت�الندوة�3ي�ضوء�دZئل�الكتاب�والسنة�العامة�وبحوث�العلماء�وآرا±uم�إlى�

  :ما�ي�ي

 
ً
Aكان�   :أو� �إذا �cرض، �تخرجه �ما �كل �وثمر�cشجار�وع�ى �cعشاب �العشر�ع�ى يجب

�فيجب�العشر�ع�ى�جميع�cشياء� القصد�من�زرعه�إنماء�cرض�وكسب�ا�نافع،

وcشجار�النابتة��والفواكه�والثمار�وcزهار،�و�Zيجب�العشر�ع�ى�cعشابالغذائية�

�إذا�لم�يكن�القصد�مuvا�aنتفاع
ً
  .طبيعيا

 ثا
ً
�بل�تستخدم�3ي�cثاث�وا�باني�    :نيا �الثمار، ويجب�العشر�3ي�cشجار�ال�?��Zتقصد�´uا

�اختصت�cراA@?�بمثل�هذه�cشجار� و�يقاد�مثل�الصنوبر�والساج�والساسم،�إذا

�مهما� �بعد�اكتمالها �العشر�ح_ن�قطعها ال�?�يكون�القصد�مuvا�aنتفاع،�ويخرج�مuvا

  .cشجار�طالت�ا�دة�3ي�اكتمال�هذه

 
ً
يجب�العشر�ع�ى�الخضراوات�ال�?�يتم�زرعها�3ي�cراA@?�العشرية�و�يكون�القصد�مuvا�    :ثالثا

�للمنازل�وع�ى� �ا�جاورة لة
َّ
�ا�عط ?@Aراcالخضراوات�3ي�� �و�Zيجب�العشر�ع�ى بيعها،

  .سقف�البيوت



 

 

  

 ا/حور�الرابع

  :العشر�$ي�صورة�ا/زارعة
  

ناقش�العلماء�ا�شاركون�قضية�وجوب�العشر�ع�ى�محاصيل�cراA@?�ال�?�تتم�زراع�uا�

�ب_ن�الشخص_ن،�وبعد�دراسة�البحوث�الواردة�´uذا�الصدد�
ً
روا�ما�ي:يمزارعة   :قرَّ

 
ً
Aبقدر�    :أو� �مuvما �كل �العشر�ع�ى �فيجب �مسلم_ن �ك
هما �رب�cرض�وا�زارع �كان إذا

  .نصيبه

 
ً
�وا�زارع�غ_-�مسلم�فيجب�العشر�ع�ى�رب�cرض�ا�سلم�إذا�كان�رب�   :ثانيا

ً
cرض�مسلما

  .بقدر�حصته
  

 ا/حور�الخامس

  :النصاب�و�خصم�ا/صاريف�من�وجوب�العشر
  

�الطريقة�   �3ي �ا�K-تبة �ا�صاريف �خصم �قضية �جوانب �دراسة �بعد �الندوة رت قرَّ

  :يما�ي:الجديدة�للزراعة،�من�محاصيل�cرض�قبل�إيجاب�العشر�عل�uا،�

 
ً
Aق�الشرع�3ي�   :أو �وقد�فرَّ �الشرع، إن�العشر�ونصف�العشر�من�ا�قادير�ا�نصوصة�3ي

ا�قدار�الواجب�بناًء�ع�ى�فرق�مصاريف�السقي�3ي�الزراعة،�ولم�يعت.-�با�صاريف�

cخرى�3ي�تبديل�ا�قدار،�و�Zمساغ�للعقل�أو�القياس�3ي�مقدار�الشرع�كما��Zيجوز�

  .�حد�تبديله

جانب�آخر،�فإن�ك«-ة�ا�صاريف�ا�K-تبة�ع�ى�الطريقة�الجديدة�للزراعة�هذا،�و3ي�  

�إlى�ذلك�تقرر�الندوة�أن�ا�صاريف�
ً
،�ونظرا

ً
أدت�إlى�ك«-ة�وازدياد�ا�حاصيل�أيضا

�يجوز� Z� �للزراعة �الجديدة �الطريقة �3ي �و�غ_-ها �وcدوية �cسمدة �ع�ى ا�K-تبة

  .خصمها�من�ا�حاصيل

 
ً
أبي�حنيفة�وبعض�الفقهاء�sخرين،�يجب�العشر�ع�ى�كل�ما�تخرجه�3ي�رأي��مام�   :ثانيا

�ومحمد� �يوسف �أبي �عند �أما �منه، �مع_ن �نصاب �ع�ى Z� �وكث_-ه، �قليله cرض



 

 

�بالحديث
ً
ZZإذا�بلغ�ا�حصول�خمسة�أوسق،�استد�Zيجب�العشر�إ�
: والجمهور�ف

  ."ليس�فيما�دون�خمسة�أوسق�صدقة"

�أن�الف
ح_ن�الفقر    �ترى�الندوة
ً
�يجدون�حرجا �أو�الذين�تجتاحهم�كوارث�سماوية اء

�كانت� �عند�ما�يجب�العشر�بدون�شرط�النصاب،�ففي�مثل�هذه�الحاZت�إذا
ً
كب_-ا

جميع�محاصيل�cرض�أقل�من�خمسة�أوسق،�جاز�للف
ح_ن�ا�حتاج_ن�أن��Zيؤدوا�

�بقول�الصاحب_ن�والجمهور�من�الفقهاء
ً

  .العشر�عم

  

 ا/حور�السادس

  :$ي�تربية�3سماك�وزراعة�"بريسم�وا/نتجات�ا/ائية�العشر
  

  :ما�ي:يتوصلت�الندوة�بعد�دراسة�هذا�ا�وضوع�والنقاش�حوله�إlى�

 
ً
Aأو:   � �مثل �ا�اء �3ي �زراع�uا �تتم �ال�? �الهند(ا�نتجات �3ي �سنكهارا �من�)مكهانه، ��ي ،

  .عل�uا�العشرا�حاصيل�cرضية�ويكون�ف�uا�استغ
ل�cرض،�و�جل�ذلك�يجب�

 
ً
cسماك�3ي�ال.-ك،�و�ي�ليست�من�محاصيل�cرض،�بل��ي�من�عروض�تتم�تربية�   :ثانيا

  .التجارة،�ولذلك��Zيجب�عل�uا�العشر�بل�يجري�عل�uا�حكم�زكاة�عروض�التجارة

 
ً
بقصد��بريَسم،�وتستخدم�أوراقها��(Blue Berry)إذا�كانت�زراعة�cشجار�العنبية�    :ثالثا

�تغذية� �عن�طريق�3ي �´uا �يتم�aنتفاع �ال�? ?@Aراcأن�� �فK-ى�الندوة �القز، دود

�بعض� �يرى �بينما ،?@Aراc� �هذه �3ي �cوراق �العشر�ع�ى �يجب �العنبية أوراق

�فيجري� �مuvا �الحاصل ��بريسم �أما �cوراق، �العشر�ع�ى ��Zيجب �أنه العلماء

  .عليه�حكم�عروض�التجارة�بشرائطه
  

 ا/حور�السابع

  :ع:ى�أرا����الوقف�وع:ى�ما�ينبت�داخل�ا/نازل�وسقوفها�العشر
  

رت�الندوة�QRذا�الخصوص�ما�ي:ي   :قرَّ

 
ً
Aرض�عشرية،�وبما�أن�أرض�ا�نازل�ليست�عشرية�    :أوcيلزم��لوجوب�العشر�أن�تكون�



 

 

�داخل� �تنبت �والثمار�ال�? �الخضراوات �العشر�ع�ى �يجب Z� �لذلك �خراجية، Zو

  .cراA@?�ا�عطلة�ا�جاورة�للبيوتالبيوت�وع�ى�سقوفها�و3ي�

 
ً
�cراA@?�   :ثانيا �زرع �العشر�3ي �يجب �ولذلك �العشر، �لوجوب

ً
�cرض�شرطا �ملك ليس

�?@Aرض،�و�جل�ذلك�يجب�العشر�3ي�أراc3ي��Zا�ستأجرة،�والعشر�يجب�3ي�الخارج�

�ع�ى�cوZد�-أي�3ي�زرعها��- الوقف�
ً
�أو�كان�وقفا

ً
  .سواء�كان�الوقف�عاما

*  *  *  
  

  أسهم�الشركات�وا/ؤسسات�ا/الية�"س!مية
  

�ا�الية� �ا�ؤسسات �موضوع �الندوة �الذكر�ناقشت �السالفة �ا�وضوعات �ضمن ومن

 
ً
رت�ما�ي:يوبعد�دراسة�جميع�جوانب�ا�وضوع�. �س
مية�وأسهم�الشركات�أيضا   :قرَّ

 
ً
Aخمس�3ي�   :أو� �إيداع �إlى �البنوك �قوان_ن �تضطر�وفق ��س
مية �ا�الية �ا�ؤسسات أن

،�والحكومة�تعطي�عل�uا�فوائد�(Govt. Securities)ا�ائة�من�أموالها�3ي�الوثائق�الحكومية�

�cموال� �ع�ى �الحاصلة �الربوية �الفوائد �تجمع �أن �الندوة �رأي �3ي �ويجوز ربوية،

�،
ً
  .وتسحب�مuvا�رؤوس�cموالcصلية�3ي�الوثائق�تدريجيا

 
ً
�ال�?�   :ثانيا �الشركة �أسهم �شراء �مسلم �وكذلك��ي ��س
مية �ا�الية �للمؤسسات يجوز

  .تقوم�با�عام
ت�غ_-�الربوية

 
ً
�Zيجوز�شراء�أسهم�الشركات�ال�?�يكون�التعامل�الربوي�من�النشاطات�الرئيسة�   :ثالثا

  .لها

 
ً
�   :رابعا �تم �قد �أن �وبعد �ا�تقديم �من �وأسهم�عديد �ا�صرفية �حول �وcسئلة شك
ت

�ندوة� �الفقه��س
مي�عقد �تناشد�مجمع �فإ�uا �الندوة، �مجالس�هذه الشركات�3ي

متخصصة�حول�هذا�ا�وضوع�يحضرها�العلماء�وأصحاب�aختصاص�3ي�aقتصاد�

  .ا�عاصر،�و�يدرسون�جوانب�ا�وضوع�ا�تصلة�لكي�يتوصلوا�إlى�قرار��uائي

*  *  *  


