
 

 

 

 

 العنوان / 

 جمعٌة الموظفٌن 

 

 عمل / 

 حمزه عبداللطٌف رابح السلمً

 

 إشراف / 

 د دمحم سعد العصٌمً

 

 

 

 

 



 الممدمة 

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أشرف األنبٌاء 

وصحبه والتابعٌن ومن تبعهم  وخاتم المرسلٌن وعلى آله

 بإحسان إلى ٌوم الدٌن                                  وبعد ,,,

 

إن من كمال الدٌن اإلسالمً وشرٌعته أنه لم ٌترن لنا شٌئا 

لنا الحكم فٌه ومن  من أمور دٌننا ودنٌانا إال دلنا علٌه وبٌن

 اٌهالمالٌة فأرشدنا إلى الصحٌح منها ودلنا عل ذلن األمور

ونهانا عن كل ما فٌه مفسدة ومهلكة ونحن فً هذا  اوأمرنا به

مسألة مالٌة نتطرق إلى بٌان   -إن شاء هللا  – البحث

 معاصرة ونسأل هللا التوفٌك فً ذلن والسداد .

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 



 أسباب اختٌار الموضوع /

/ بٌان هذه المسألة وتوضٌحها للناس وحكم الشارع فٌها 1

 الزكاة أم ال .وهل تجب فٌها 

 / االستزادة من العلم الشرعً .2

/ التدرب والتعود على كٌفٌة تكٌٌف المسائل المالٌة 3

 المعاصرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 



 الدراسات السابمة فً الموضوع /

لفمه اإلسالمً للدكتور بحث جمعٌة الموظفٌن وأحكامها فً ا

 عبدالعزٌز الجبرٌن . عبدهللا بن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 



 تمهٌد /

البحث إلى ممدمة وذكرت فٌها أسباب اختٌار لسمت هذا 

 الموضوع 

 ثم ذكرت الدراسات السابمة فً الموضوع 

 ثم بعد ذلن المبحث األول 

 ثم المبحث الثانً

 ثم المبحث الثالث وتحته مطلبان 

 ثم المبحث الرابع 

  م الخاتمة ث

 ثم فهرس المصادر والمراجع 

 ثم فهرس الموضوعات

 

 

 

 

 

 

(5) 



  -المبحث األول :

  / صورة جمعٌة الموظفٌن

 -: تانصور لجمعٌة الموظفٌن

 الصورة األولى /

 ٌعملون الذٌن عدد من الموظفٌنٌكون هنان اتفاق بٌن أن 

ممر عمل واحد كوزارة أو مركز شرطة أو غٌر  فً غالبا

ٌتم من كل واحد دفع مبلغ معٌن من المال  على أن ذلن

ٌتساوى مع ما ٌدفعه اآلخرون عند نهاٌة كل شهر لٌسلموه 

لواحد منهم ثم فً الشهر اآلخر ٌسلم إلى واحد غٌره مثل من 

لبله وسواء بسواء من دون زٌادة أو نمص وهكذا حتى تنتهً 

الدورة كاملة على الجمٌع 
(1)

 . 

 الصورة الثالثة / 

ة األولى ولكن ٌشترط على من اشترن فٌها أن مثل الصور

 دورة أخرى غٌر الدورة الحالٌة أو أكثر من دورةٌكمل 
(2)

 . 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 194/  1فمه المعامالت المالٌة المعاصرة , ) انظر :  (1)

     , منشور فً مجلة البحوث اإلسالمٌة جمعٌة الموظفٌن وأحكامها فً الفمه اإلسالمً انظر : بحث  (2)

( 43  /246 ). 

 

(6) 



 -المبحث الثانً :

 سبب الخالف /

ٌرجع الخالف فً هذه المسألة إلى كون هذه الجمعٌة من 

صور المرض الذي جر نفعا أم لٌست كذلن فمن لال 

صورتها صورة المرض الذي جر نفعا حرمها ومن لم لال 

الذي جر نفعا جّوزها أنها ال تدخل فً صورة المرض 
(1)

 . 

  -: المبحث الثالث

 / حكم جمعٌة الموظفٌن

 المطلب األول / 

  -حكم الصورة األولى :

 فً حكمها إلى لولٌن /اختلف العلماء المعاصرون 

المول األول وهو جواز هذه الصورة ولد صدرت بذلن فتوى 

من هٌئة كبار العلماء 
(2 )

. 

المول الثانً وهو التحرٌم ولد أفتى به بعض العلماء ومنهم 

فضٌلة الشٌخ صالح الفوزان 
(3)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 195/  1انظر : فمه المعامالت المالٌة المعاصرة , )  (1)

اإلسالمٌة       , منشور فً مجلة البحوث انظر : بحث جمعٌة الموظفٌن وأحكامها فً الفمه اإلسالمً (2)

 (43  /242 ). 

 ( . 195/  1انظر : فمه المعامالت المالٌة المعاصرة , )  (3)

(2) 



 أدلة المول األول / 

 الدلٌل األول / 

معٌة هً منفعة للطرفٌن أن المنفعة الحاصلة فً هذه الج

وهما متساوٌٌن فٌها أو متماربٌن وال تنمص أحدهما شٌئا من 

ماله 
(1)

 . 

 الدلٌل الثانً / 

أن األصل فً العمود الحل واإلباحة وال نمنع شٌئا إال بدلٌل 

شرعً فإذا عدم دلٌل منع هذه الصورة ففً هذه الحالة نبمى 

على األصل 
(2)

 . 

 الدلٌل الثالث /

أنه لٌس هنان ضرر على أي أحد من المشاركٌن فً هذه 

الجمعٌة 
(3)

 . 

 الدلٌل الرابع /

البر والتموى فمن ٌحتاج ماال تفً هذه  أن فٌها تعاونا على

الجمعٌة بذلن وتبعده عن المعامالت المحرمة الموجودة فً 

من الربا أو غٌره البنون 
(4)

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 195/  1انظر : فمه المعامالت المالٌة المعاصرة , )  (1)

, منشور فً مجلة البحوث اإلسالمٌة ,     الفمه اإلسالمًانظر : بحث جمعٌة الموظفٌن وأحكامها فً  (2)

 (43  /226 . ) 

 ( . 195/  1انظر : فمه المعامالت المالٌة المعاصرة , )  (3)

, منشور فً مجلة البحوث اإلسالمٌة ,     انظر : بحث جمعٌة الموظفٌن وأحكامها فً الفمه اإلسالمً (4)

(43  /226 . )                                (8) 



 أدلة المول الثانً /

 الدلٌل األول /

أن هذه الجمعٌة من صور المرض الذي جر نفعا فكل واحد 

من المشاركٌن ٌدفع لرضا مشروطا فٌه لرض للشخص 

اآلخر فهذه منفعة والمرض إذا جر نفعا فهو ربا 
(1)

 . 

 الراجح / 

ألنه ال ٌوجد  هو الراجح المول األول ٌترجح لدى الباحث أن

وال ضرر  ع هذه الصورة وألن للطرفٌن مصلحة فٌهاما ٌمن

  وهللا تعالى أعلم . على أحد فٌها

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 196/  1, ) فمه المعامالت المالٌة المعاصرة  : انظر (1)

 

 

 

 

(9) 



لرار هٌئة كبار العلماء حول الصورة األولى من صور 

 جمعٌة الموظفٌن /

 "164لرار رلم " 

 هـ1411 \ 2 \ 26وتارٌخ 

 

 فً حكم جمعٌات الموظفٌن وغٌرهم

 

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم األتمان األكمالن 

على خٌر الخلك أجمعٌن نبٌنا دمحم وعلى آله وصحبه ومن 

 اهتدى بهدٌه إلى ٌوم الدٌن . أما بعد:

 

فمد نظر مجلس هٌئة كبار العلماء فً دورته الرابعة 

 \ 2 \ 16والثالثٌن المنعمدة فً مدٌنة الطائف ابتداء من 

هـ فً االستفتاءات الممدمة 1411 \ 2 \ 26هـ إلى 1411

من بعض الموظفٌن مدرسٌن وغٌرهم إلى سماحة الرئٌس 

العام إلدارات البحوث العلمٌة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

لمحالة من سماحته إلى المجلس عن حكم ما ٌسمى وا

بجمعٌات الموظفٌن وصورتها: "أن ٌتفك عدد من الموظفٌن 

ٌعملون فً الغالب فً جهة واحدة مدرسة أو دائرة أو 

 غٌرهما على أن ٌدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال مساوًٌا 

(11) 



فً العدد لما ٌدفعه اآلخرون وذلن عند نهاٌة كل شهر ثم 

ٌدفع المبلغ كله لواحد منهم وفً الشهر الثانً ٌدفع آلخر 

وهكذا حتى ٌتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من لبله سواء 

 بسواء دون زٌادة أو نمص" .

كما اطلع على البحث الذي أعده فضٌلة الشٌخ عبد هللا بن 

سلٌمان المنٌع فً حكم المرض الذي ٌجر نفعًا . ثم جرت 

لم ٌظهر للمجلس بعدها باألكثرٌة ما مداوالت ومنالشات 

ٌمنع هذا النوع من التعامل ألن المنفعة التً تحصل للممرض 

ال تنمص الممترض شٌئًا من ماله وإنما ٌحصل الممترض 

على منفعة مساوٌة لها وألن فٌه مصلحة لهم جمٌعًا من غٌر 

ضرر على واحد منهم أو زٌادة نفع آلخر . والشرع المطهر 

م المصالح التً ال مضرة فٌها على أحد بل ورد ال ٌرد بتحرٌ

بمشروعٌتها . . . وباهلل التوفٌك . . وصلى هللا وسلم على 

نبٌنا دمحم وعلى آله وصحبه 
(1)

 . 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 349/  22مجلة البحوث اإلسالمٌة )  (1)

(11) 

 



 المطلب الثانً /

  -حكم الصورة الثانٌة :

 /فٌها لوالن 

المول األول وهو الجواز 
(1)

 . 

المول الثانً وهو التحرٌم 
(2)

 . 

 أدلة المول األول /

 الدلٌل األول /

ألنه ال زٌادة فٌها بل هً منفعة مساوٌة لتلن المنفعة التً 

كانت للمستمرض 
(3)

 . 

 أدلة المول الثانً /

 الدلٌل األول /

ألن هذه المسألة شبٌهة بمسألة حرمها الفمهاء وهً إذا شرط 

الممرض على المستمرض أن ٌمرضه فً المستمبل 
(4)

 . 

 الراجح / ٌترجح أن المول بالجواز هو األظهر لما عللوا به .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 196/  1انظر : فمه المعامالت المالٌة المعاصرة , )  (1)

انظر : بحث جمعٌة الموظفٌن وأحكامها فً الفمه اإلسالمً , منشور فً مجلة البحوث اإلسالمٌة    (2)

(43  /283 . ) 

 ( . 192/  1انظر : فمه المعامالت المالٌة المعاصرة , )  (3)

انظر : بحث جمعٌة الموظفٌن وأحكامها فً الفمه اإلسالمً , منشور فً مجلة البحوث اإلسالمٌة       (4)

 (43  /283 . ) 

(12) 



 -المبحث الرابع :

 زكاة جمعٌة الموظفٌن /

 المشارن فً هذه الجمعٌة له حالتان / 

إن كان من األول إلى الثانً عشر فال تجب علٌه  -األولى :

الزكاة , ألنه لم ٌحل علٌه الحول 
(1)

 . 

إذا كان عددهم أكثر من ثالثة عشر فإن كان الثالث  -الثانٌة :

عشر أو الرابع عشر إلخ فتجب علٌه الزكاة ألنه حال علٌه 

الحول فٌجب علٌه أن ٌزكً جمٌع ماله فً ذمم زمالئه 

الموظفٌن وهللا تعالى أعلم 
(2)

 . 

 

 

 

  

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 225/  1العبادات , ) فمه النوازل فً  (1)

 ( . 226/  1فمه النوازل فً العبادات , )  (2)

(13) 



 الخاتمة /

أل هللا أن والحمد هلل أوال وآخرا على إتمام هذا البحث ونس

  ٌوفمنا إلى كل خٌر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) 



 المصادر والمراجع 

/ بحث جمعٌة الموظفٌن وأحكامها فً الفمه اإلسالمً , 1

 عبدهللا بن عبدالعزٌز الجبرٌن .للدكتور 

/ فمه المعامالت المالٌة المعاصرة , للدكتور سعد بن تركً 2

 م ,2112 -هـ 1433الخثالن , الطبعة الثانٌة جمادى األولى 

دار الصمٌعً للنشر والتوزٌع , المملكة العربٌة السعودٌة 

 الرٌاض .

مشٌمح / فمه النوازل فً العبادات , للدكتور خالد بن علً ال3

 –م , مكتبة الرشد 2113هـ / 1434, الطبعة الثانٌة 

 ناشرون , المملكة العربٌة السعودٌة الرٌاض .

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) 



 فهرس الموضوعات

 الموضوع                                                الصفحة

 2   الممدمة                                                     

 3  ب اختٌار الموضوع                                   أسبا

 4                      الدراسات السابمة                       

  5                                تمهٌد                          

                                             6 ة الموظفٌن                  المبحث األول / صورة جمعٌ

  2 الف                              المبحث الثانً / سبب الخ

 2  المبحث الثالث / حكم جمعٌة الموظفٌن                    

  2    المطلب األول / حكم الصورة األولى                    

 11 لرار هٌئة كبار العلماء على حكم الصورة األولى        

 12المطلب الثانً / حكم الصورة الثانٌة                       

 13       المبحث الرابع / زكاة جمعٌة الموظفٌن             

  14الخاتمة                                                       

 15فهرس المصادر والمراجع                                  

 16الموضوعات                                         فهرس 

 

(16) 


