تأليف

عضو هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية
الطبعة األوىل
حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف

دار عالم الكتب للنشر والتوزيع1434 ،هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المنيع ،عبدالله سليمان
بحوث وفتاوى في بعض مسائل الزكاة/ .عبدالله سليمان المنيع.
الرياض1434 ،هـ
 440ص ؛  24×17سم
ردمك978-603-8009-48-2 :
			
 -1الزكاة
أ .العنوان
ديوي252.4 :
رقم اإليداع1434 / 3241 :
ردمك978-603-8009-48-2 :

 -2الفتاوى الشرعية
1434 / 3241

J
احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم عىل رسوله األمني سيدنا

ونبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني وبعد:

فلق�د اعتاد كثري من املؤلفين أن يتقدموا إلخواهنم ممن يروهنم

أهل ً
ا للتزكي�ة والقبول الع�ام بطل�ب تقديمهم مؤلفاهت�م للقراء

لغ�رض تزكيته�ا والثن�اء عليه�ا وتروجيها .وحي�ث إنني اخرتت
�دم لم َؤ ّل ِ
أن يك�ون الم َؤ َّل�ف هو ا ُمل َق ِ
فه من حي�ث عنوانه وحمتواه،
ُ
ُ
وألن بع�ض املؤلف�ات امل�راد التقدي�م هل�ا ال ترتق�ي إىل مس�توى
للمزكى.
التزكي�ة ،حيث تكون تزكيتها تغرير ًا بالق�راء وإحراج ًا ُ

لذل�ك مل يك�ن من�ي التوج�ه إىل أي أح�د بالتقدي�م للكت�اب.
فالكت�اب عنوان�ه حمف�ز لقراءت�ه ،ومواضي�ع بحوثه تس�اعد عىل
وم َو ّل ِف� ُه معروف ل�دى إخوانه طلبة العلم بما ال يزيده
التحفي�زُ .
التقديم وال ينقصه.
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وبعد فهذا كتايب «بحوث وفتاوى يف بعض مسائل الزكاة» أقدمه
لك أهيا القارئ العزيز .وهو جمهود ُم ِق ٍّل من العلم يصدق عليه قول
اهلل تعاىل ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ (اإلرساء.)85:
ويشتمل هذا الكتاب عىل تسعة مباحث:

 املبحث األول :وجوب الزكاة يف عروض التجارة. -املبحث الثاين :يف زكاة احليل.

 املبحث الثالث :يف مفهوم قول اهلل تعاىل ﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾. -املبحث الرابع :يف زكاة املال احلرام.

 املبح�ث اخلام�س :يف زكاة األس�هم والس�ندات وأذون�اتاخلزانة.

 املبحث السادس :يف معنى املؤلفة قلوهبم من أهل الزكاة. -املبحث السابع :الوعاء الزكوي ومقادير زكاته.

 املبحث الثامن :زكاة الدين وسقوط الزكاة عن مقابله. -املبحث التاسع :حكم الزكاة يف قضايا مرصفية.
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ثم بعد هذه املباحث:

جمموع�ة فت�اوى يف بعض مس�ائل ال�زكاة جتاوزت التس�عني
فتوى.
أرج�و اهلل  -تع�اىل  -أن يكون هذا مني علما نافعا يصلني بام
ينقط�ع به عميل بع�د املامت وأن ينف�ع به إخواين املس�لمني وهو
حسبي ونعم الوكيل.
وصىل اهلل عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

			

المؤلف
عبداهلل بن سليمان المنيع
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وجوب الزكاة يف عروض التجارة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده وصىل الله وسلم عىل من ال نبي بعده
محمد وعىل آله وصحبه وبعد:
فمن منطلق املناداة بحرية الرأي والفكر واالختيار دون التقيد
باألصول العامة يف ضوابط هذه احلرية ومتى تكون وملن تكون.

وج�دت انبعاث�ات ممن ليس أه ً
ال ملامرس�ة حرية ال�رأي لتدين
مس�تواهم العلم�ي ومداركه�م العقلية وممن اعتق�دوا أن احلرية
الفكرية مذهب وجودي حيق لكل ذي عقل أن يقول ما يراه وإن
اختلت بقوله موازين احلي�اة عنده ،وهلذا نجد العجب العجاب
مم�ن ّيدع�ون العل�م واألدب والثقاف�ة وإدراك أرسار الترشي�ع
وخصائصه بغض النظ�ر عام أمجعت عليه املجتمعات العامة من
نظام معاش�ها وحياهتا ومس�الكها وس�لوكياهتا وم�ن ذلك قول
القائلني بأن الزكاة غري واجبة يف عروض التجارة.
ولقد نبش هذا القول من مقربته قبل – أربعني عام ًا– فانقض
لل�رد عليه فضيلة الش�يخ علي الصاب�وين وفضيلة الش�يخ أمحد
حمم�د مجال رمح�ه اهلل وكاتب ه�ذا البحث عب�داهلل املنيع وانتهى
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األم�ر بإع�ادة ه�ذا القول الش�اذ إىل قربه ودفن�ه .ولكن يف عرص
احلري�ة الفكرية الفوضوية وجد من جيد يف نبش�ه طريق ًا للش�هرة
�دت املن�اداة بأن ال�زكاة غري واجب�ة يف عروض
والظه�ورَ ،ف ُو ِج َ

التجارة .كما وجدت مناداة مثلها بأن العمالت الورقية ليس�ت
أثامن� ًا جي�ري فيها الربا أو جت�ب فيها الزكاة .وص�درت يف ميدان

هذه الفوضوي�ة الفكرية الفتاوى الغريبة البعيدة عن روح الدين

ومصادره ومقاصد ترشيعه.

ونظ�ر ًا إىل أننا نعيش يف عرص في�ه َت َق ُّب ٌل لكل غريب مهام كان

ش�ذوذه ونكارت�ه ،وذلك للبع�د عن املصادر الرشعي�ة يف القول

والنظ�ر ،ولش�يوع االدع�اء يف الكف�اءة واألهلية لإلفت�اء وتقبل
ذلك من عامة الفوضويني.

لذل�ك كان مني احلديث عن حكم زكاة عروض التجارة وما

ذك�ره أهل العلم من رجال التفسير واحلدي�ث ورجال الفقه يف
املذاهب الفقهية املعتربة من وجوب الزكاة فيها.

ال شك أن عروض التجارة أموال وهي حمل الصفقات وإبرام

العقود يف البيع والرشاء ،وال شك أهنا تستحوذ عىل نسبة كبرية
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م�ن األوعية الزكوية من هبائم أنعام وأثامن وخارج من األرض

وعروض جتارة ،وقد قال اهلل تعاىل يف ش�أن األموال﴿ :ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ (التوبة.)١٠٣ :

وق�ال ﷺ من حديث معاذ بن جبل« :فإن هم أطاعوك لذلك

فأعلمه�م أن اهلل ق�د افترض عليهم صدقة تؤخذ م�ن أغنيائهم

وترد عىل فقرائهم».

وال�ذي علي�ه مجهور أه�ل العلم من علامء التفسير واحلديث

والفق�ه أن الزكاة واجبة يف عروض التجارة؛ ألهنا أموال متمولة

قال تعاىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ .فالقول

ب�أن الزكاة غير واجبة يف عروض التجارة قول ش�اذ وإن قال به
بع�ض أهل العلم وفيام يلي أذكر ما يتيرس ذكره م�ن أقوال أهل

العلم من أهل التفسري واحلديث والفقه.

ق�ال البخ�اري رمح�ه اهلل يف صحيح�ه :ب�اب صدقة الكس�ب

والتجارة لقوله تعاىل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ﴾ إىل قوله﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ (البقرة.)٢٦٧ :
()17

ق�ال يف عم�دة الق�ارى رشح� ًا هل�ذا الب�اب :بين م�ا أراده
م�ن ه�ذه الرتمجة هب�ذه اآلي�ة عىل طري�ق التدلي�ل بقول�ه تعاىل:
﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ (البقرة.)٢٦٧ :

إن اهلل يأمر عباده املؤمنني باإلنفاق واملراد به الصدقة هاهنا قال
اب�ن عباس« :من طيبات ما رزقهم من األموال التي اكتس�بوها»
وق�ال جماه�د« :يعني التج�ارة بتيسيره إياها هلم» .اه�ـ .وبام يف
عم�وم قوله تع�اىل﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ (املعارج )٢٤ :وقوله
﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾.

وم�ال التج�ارة من أعظم األموال إن مل يك�ن أعظمها فكان أوىل
بالدخول ما مل يأت قيد يقيد العموم بام خيصه .اهـ.

وق�ال الش�يخ عبدالرمح�ن بن س�عدي يف تفسير قول�ه تعاىل:
﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ ق�ال ففي ه�ذه اآلية داللة عىل وجوب
ال�زكاة يف مجيع األم�وال ،وه�ذا إذا كانت للتج�ارة ظاهرة فإهنا
أموال تنمي ويكتسب هبا فمن العدل أن يواسى هبا الفقراء بأداء
ما أوجب اهلل هبا من الزكاة .اهـ.
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وق�ال القرطب�ي يف تفسيره قول�ه تع�اىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ﴾ اختل�ف يف هذه الصدق�ة املأمور هبا فقي�ل :هي صدقة
الق�رض قال�ه اب�ن جبري عن اب�ن عباس وه�و ق�ول عكرمة فيام

ذكر القشيري .وق�ال أيض ًا عىل قوله تع�اىل﴿ :ﮛ ﮜ﴾ هي
الثياب واملتاع والعروض وال تس�مى العني م�االً ،وقد جاء هذا
املعنى يف الس�نة الثابتة من رواية مالك عن ثور بن زيد والديلمي

ع�ن أيب الغيث س�امل موىل ب�ن مطيع عن أيب هري�رة قال :خرجنا
م�ع رس�ول اهلل عام خيرب فل�م نغنم ذهب� ًا وال َو ِرق� ًا إال األموال

والثياب واملتاع .احلديث – إىل أن قال  : -والعلم حميط واللسان
ش�اهد ب�أن ما ُت ُم َّلك يس�مى ماالً ،وق�ال أيض ًا على قوله تعاىل:
ٌ
﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ مطل�ق غير مقي�د بشرط يف املأخ�وذ

واملأخ�وذ من�ه وال تبيني مقدار املأخوذ ،واملأخ�وذ منه ،وإنام بيان
ذلك يف الس�نة واإلمجاع حس�بام نذك�ره فتؤخذ ال�زكاة من مجيع

األموال .ا.هـ.
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أم�ا األحادي�ث الدال�ة على وج�وب زكاة الع�روض
فمنها:

أوالً :م�ا رواه أب�و ذر الغف�اري ؤ أن النب�ي ﷺ ق�ال« :يف
اإلب�ل صدقتها ويف الغنم صدقته�ا ويف ال َب ِّز صدقة» أخرجه احلاكم
والدارقطني والبيهقي.
ق�ال الن�ووي يف جمموع�ه رشح امله�ذب :ه�ذا احلدي�ث رواه
الدارقطن�ي يف س�ننه واحلاكم أبو عبداهلل يف املس�تدرك والبيهقي
بأس�انيدهم وذك�ره احلاكم بإس�نادين ثم قال :هذان اإلس�نادان
صحيحان عىل رشط البخاري ومسلم .ثم قال – قوله( :ويف ال َب ِّز
صدقة) وهو بفت�ح الباء والزاي ،هكذا رواه مجيع الرواة ورصح
مجيع بالزاي الدارقطني والبيهقي  .ا.هـ.
وق�ال اب�ن حجر يف التلخي�ص :حديث أيب ذر أن رس�ول اهلل
ﷺ ق�ال( :يف اإلبل صدقتها ويف البز صدقة) أخرجه الدارقطني
عن أيب ذر من طريقني وقال آخره يف البز صدقة بالزاي وإس�ناده
غري صحيح مداره عىل موس�ى بن عبيد الربذي وله عنده طريق
ثال�ث من رواية ابن جرير ع�ن عمران بن أيب أنس عن مالك بن
أوس عن أيب ذر وهو معلول؛ ألن ابن جريج رواه عن عمران أنه
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بلغ�ه عنه ،ورواه الرتمذي يف العلل من هذا الوجه وقال س�ألت
البخاري عنه فقال :مل يس�معه ابن جري�ج عن عمران وله طريق
رابعة رواه الدارقطني أيض ًا واحلاكم من طريق س�عيد بن س�لمة
بن أيب احلسام عن عمران ولفظه:
(يف اإلب�ل صدقتها ويف الغنم صدقته�ا ويف البقر صدقتها ويف
الب�ز صدقة ومن رفع دراهم أو دنانري ال يعدها لغريم وال ينفقها
يف س�بيل اهلل فهو كنز يكوى به يوم القيامة) وهذا إس�ناد ال بأس
به .ا.هـ.
فه�ذا ابن حج�ر – رمحه اهلل – يقول :إن هذا اإلس�ناد ال بأس

ب�ه مع م�ا ذكره الن�ووي يف جمموعه ع�ن احلاكم وذك�ر احلديث
بإس�نادين ذكر صحتهام عىل رشط الشيخني وال يؤثر عىل اعتامد
احلدي�ث م�ا جاء عن ابن دقيق العيد من ت�ردده يف قوله :ويف البز
بن�اء عىل ما ذكره م�ن أنه رآه يف
صدق�ة ه�ل هو بال�زاي أو الراء ً
أصل من نسخ املستدرك بضم الباء فلقد رصح يف هتذيب األسامء
واللغات أنه بالزاي وأن بعضهم صحفه بالراء وضم الباء عالوة
على ما ذكره يف املجموع من أن مجي�ع رواته رواه بالزاي ورصح
بالزاي البيهقي والدارقطني.
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ثانياً :أخرج أبو داود يف س�ننه عن سمرة بن جندب الفزاري
ؤ أن رسول اهلل ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع
ق�ال ابن اهلامم يف كتابه رشح فت�ح القدير بعد إيراده هذا احلديث
س�كت عنه أبو داود ث�م املنذري وهذا حتسين منهام ورصح ابن
عبدالرب بأن إسناده حسن وقول عبداخلالق:

خبيب بن س�ليامن الواقع يف س�نده ليس بمش�هور وال يعلم من
روى عنه إال جعفر بن سعد وليس جعفر من يعتمد عليه ال خيرج
حديثه عن احلسن .فإن نفي الشهرة ال يلزم منه اجلهالة ولذلك روى
هو نفسه حديثه يف كتابه يف كتاب اجلهاد من كتم غاالً فهو مثله عن
خبيب بن سليامن وسكت عنه وهذا تصحيح منه.اهـ .وقد جرت
الع�ادة بأيب داود أنه ال يس�كت إال عن حدي�ث صالح لالحتجاج
عن�ده ،وقد قال ابن حجر يف التلخيص ع�ن هذا احلديث رواه أبو
داود والدارقطني والبزار من حديث سليامن بن سمرة عن أبيه ويف
إس�ناده جهالة .اه�ـ .فهذا احلديث وإن مل يق�و بمفرده عىل الداللة
عىل زكاة العروض إال أنه يعضد ما سبقه من حديث أيب ذر ؤ
وما سيلحقه مما نذكره إن شاء اهلل من اآلثار األخرى .وما ذكر من
أن�ه ال حج�ة يف هذا احلديث؛ حيث إنه مل ي�أت أن تلك الصدقة يف
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الزكاة املفروضة بل الظاهر أهنا صدقة هبا تطيب األنفس وتس�كن
وهي كفارة ملا يش�وب البيع م�ن اللغو وهي غري حمدودة ملا جاء يف
س�نن أيب داود عن قيس بن غرزة قال :مر بنا رس�ول اهلل ﷺ فقال:
يا معشر التجار إن البيع حيرضه اللغو واحللف فش�وبوه بالصدقة
إىل آخر ما جاء يف حمىل ابن حزم رمحه اهلل.
أق�ول إن الق�ول هب�ذا هت�رب م�ن التس�ليم بتل�ك األحاديث
الصحيح�ة الواردة يف ال�زكاة وبيان أحكامه�ا فهي تتحدث عن
ال�زكاة املفروضة وتعبر عنه�ا بالصدقة كقوله تع�اىل﴿ :ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ﴾.
وقول�ه تع�اىل﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ (التوبة:
 )٦٠وال شك أن املقصود بالصدقة والصدقات يف هذه النصوص
ال�زكاة ومن ذلك قوله ﷺ« :ليس عىل املس�لم صدقة يف عبده وال
فرس�ه» ،وقوله ﷺ« :فأعلمه�م أن اهلل قد افرتض عليهم صدقة»،
وقال ﷺ« :ليس فيام دون مخس أواق صدقة».

ثالث�اً :قال يف جواهر اآلثار واألخبار املس�تخرجة من جلة البحر
الزخ�ار الب�ن الصع�دي :روي ؤ قال :عفى الرس�ول ﷺ عن
اإلب�ل العوامل تكون يف املرص وعن غن�م تكون يف املرص فإذا رعت
()23

وجب�ت فيها ال�زكاة وعن ال�دور والرقيق واخل�دم واخليل واحلمري
والرباذي�ن والكس�وة والياقوت والزم�رد مامل يرد به جت�ارة حكاه يف
املجموعة .اهـ.

رابعاً :جاء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة ؤ بعث رسول
اهلل ﷺ عم�ر على الصدقة فقيل منع ابن مجي�ل وخالد بن الوليد
والعب�اس عم رس�ول اهلل ﷺ فقال رس�ول اهلل ﷺ :م�ا ينقم ابن
مجي�ل إال أن�ه فقري فأغن�اه اهلل .وأما خالد فإنك�م تظلمون خالد ًا
ق�د احتبس أدرعه واعتاده يف س�بيل اهلل .وأم�ا العباس فهي َعليََّ
ومثليه�ا معه�ا ،ثم قال يا عمر أما ش�عرت أن ع�م الرجل صنو
أبي�ه .قال النووي رمحه اهلل ومعنى احلديث أهنم طالبوا من خالد
زكاة أعتاده ظن ًا منه�م أهنا للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة ،فقال
هلم :ال زكاة لكم عىل خالد ،فقالوا للنبي ﷺ إن خالد ًا منع الزكاة
فقال إنكم تظلمونه ألنه حبس�ها ووقفها يف سبيل اهلل قبل احلول
إىل أن قال واس�تنبط بعضهم من هذا وج�وب زكاة التجارة وبه
قال مجهور العلامء من السلف خالفا لداود .ا.هـ.
خامس�اً :ع�ن أيب هري�رة ؤ قال ملا تويف رس�ول اهلل ﷺ
واس�تخلف أب�و بكر بعده وكف�ر من كفر من الع�رب قال عمر
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ب�ن اخلط�اب أليب بكر كيف تقات�ل الناس وقد قال رس�ول اهلل
ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل فمن قال ال
إله إال اهلل عصم مني ماله ونفس�ه إال بحقه وحس�ابه عىل اهلل عز
وج�ل فقال أبو بكر :واهلل ألقاتل�ن من َّفرق بني الصالة والزكاة
ف�إن الزكاة ح�ق املال واهلل ل�و منعوين عق�االً كان�وا يؤدونه إىل
رس�ول اهلل ﷺ لقاتلته�م عىل منعه احلدي�ث :وتأول بعض أهل
العل�م قوله (لو منعوين عق�االً) عىل معنى وجوب الزكاة فيه إذا
كان م�ن عروض التج�ارة فبلغ مع غريه فيها قيمة نصاب .وفيه
دليل عىل وج�وب الزكاة يف عروض التجارة وقد زعم داود أال
زكاة يف يشء من أموال التجارات .ا.هـ.

سادس�اً :روى البخ�اري – رمح�ه اهلل – يف صحيحه عن أيب
هريرة ؤ قال :قال رس�ول اهلل ﷺ« :من آتاه اهلل ماالً فلم يؤد
زكاته مثل له يوم القيامة شجاع ًا أقرع له زبيتان يطوقه يوم القيامة
ثم يأخذ بلهزمتيه – يعني ش�دقيه – ثم يقول أنا مالك أنا كنزك،
ث�م تىل ﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ (آل عمران .»)١٨٠ :واملال
هنا عام فيحمل عىل عمومه إال ما خصه الدليل .ا.هـ.
سابعاً :عن أيب عمرو بن محاس أن أباه محاس ًا قال مررت بعمر
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ب�ن اخلط�اب ؤ وعىل عنق�ي أدم أمحلها فقال عم�ر أال تؤدي

زكات�ك يا محاس؟ فقلت يا أمري املؤمنين مايل غري هذه التي عىل
ظه�ري يف الق�رض .فق�ال ذاك مال فضع ق�ال فوضعها بني يديه
فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة .ا.هـ.

قال ابن حجر يف التلخيص عن هذا األثر رواه الش�افعي عن

س�فيان حدثنا حييى بن عبداهلل بن أيب س�لمة ع�ن أيب عمرو بن

مح�اس أن أباه قال مررت بعمر بن اخلطاب فذكره ورواه أمحد،

واب�ن أيب ش�يبة وعبد الرزاق وس�عيد بن منص�ور عن حييى بن
س�عيد ورواه الدارقطن�ي من حديث محاد ب�ن زيد عن حييى بن
س�عيد عن أيب عم�رو بن محاس عن أبيه نحوه ورواه الش�افعي

أيض ًا عن س�فيان ع�ن عجالن عن أيب الزياد ع�ن أيب عمرو بن

محاس عن أبيه .ا.هـ.

قال ابن حزم – رمحه اهلل – يف املحىل :وأما حديث أيب عمرو فال

يصح؛ ألنه عن أيب عمرو بن محاس عن أبيه ومها جمهوالن .ا.هـ.

ق�ال الش�يخ أمح�د حمم�د ش�اكر – رمح�ه اهلل – يف تعليق�ه

على املحلى عند ق�ول اب�ن ح�زم – رمح�ه اهلل – ومه�ا جمهوالن
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ق�ال :كال ب�ل مه�ا معروف�ان ثقت�ان .ا.هـ .وق�د ذكر اب�ن حزم
–" رمح�ه اهلل – يف نق�ده ه�ذا األثر ما رواه م�ن طريق عبداهلل بن
أمحد بن حنبل قال ثنا عارم بن الفضل قال س�معت أبا األس�ود
– وهو محيد بن األسود يقول ذكرت ملالك بن أنس حديث ابن
محاس يف املتاع يزكي عن حييى بن س�عيد فقال مالك حييى قامش
وفرسه ابن حزم بأنه جيمع القامش أي الكناسة أي يروى عمن ال
قدر له وال يستحق .ا.هـ.
أق�ول إن اجل�واب عام ذك�ره ابن حزم – رمح�ه اهلل – يف جترحيه
حييى يتضح فيام ييل:

 أوالً :ج�اء يف هتذي�ب التهذي�ب ذكر أربعة رج�ال من أهلاحلديث كلهم يسمى حييى بن سعيد وفيهم واحد يعرف بالعطار
ضعفه بعضهم.

 ثانياً :تعني فيهم راوي حديث محاس وهو حييى بن س�عيدبن قيس بن عمرو البخاري األنصاري املعروف باألنصاري.

وذل�ك أن�ه ج�اء يف ترمجته أن ممن س�مع عن�ه أبا س�لمة بن
عبدالرمح�ن وق�د جاء أن�ه روى عنه حييى األنص�اري ومل يكن
()27

يف تراجم الثالثة اآلخرين وال يف ترمجة أيب س�لمة روايتهم عنه
فتعني أن راوي حديث محاس هو حييى األنصاري.
 ثالثاً :ج�اء يف ترمجته يف هتذيب األسماء واللغات للحافظالن�ووي قول�ه :وأمجعوا على توثيقه وجاللت�ه وإمامت�ه قال ابن
عيين�ة كان حمدث�و احلج�از اب�ن ش�هاب وحيي�ى بن س�عيد وابن
جري�ج جييئون باحلديث على وجهه .وقال ابن املب�ارك كان من
حفاظ الناس .وقال أمحد بن حنبل حييى بن س�عيد أثيت الناس.
وقال س�عيد اجلمعي ما رأيت أقرب شبها بابن شهاب من حييى
األنصاري ولوالمها لذهب كثري من السنن .وقال حممد بن سعد
كان حيي�ى األنصاري ثق�ة ثبتا كثري احلديث حج�ة .وقد جاء يف
هتذيب التهذيب يف ترمجته اجلزء احلادي عرش ص 223ما نصه:
قال أمحد بن س�عيد الدارمي سمعت أصحابنا حيكون عن مالك
قال :ما خرج أحد من العراق إال تغري غري حييى بن سعيد.
 رابع�اً :احلكاية املروية عن مالك  -رمحه اهلل  -يف حق حييىبن سعيد هي عن طريق عارم بن الفضل ومحيد بن األسود.

قال يف هتذيب التهذيب عىل ترمجة محيد بن األسود :قال األثرم
عن أمحد سبحان اهلل أنكر ما جييء به .وقال العضييل يف الضعفاء
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كان عف�ان حيمل علي�ه؛ ألنه روى حديث ًا منكر ًا .وقال الس�اجي
واألزدي ص�دوق ،عن�ده مناكير .ا.هـ .فل�و مل تأتن�ا رواية هذه
احلكاية عن مالك إال عن طريق محيد بن األس�ود لكفى ذلك يف
إس�قاطها فكيف إذا انضم إليه روايتها عن طريق عارم بن حممد
ب�ن الفض�ل .وال ش�ك أنه أحد الثق�ات األثب�ات إال أنه تغري يف
آخ�ر عمره ق�ال بن حبان :اختلط يف آخر عم�ره وتغري حتى كاد
ال ي�دري ما حيدث ب�ه فوقع يف حديث�ه املناكري الكثيرة .فيجب
التنك�ب عن حديثه فيام رواه املتأخ�رون فإذا مل يعلم هذا من هذا
ترك الكل .ا.هـ.

وقال العراقي يف كتابه التبرصة والتذكرة رشح ًا منه أللفيته ثم

احلكم فيمن اختلط أنه ال يقبل من حديثه ما حدث يف االختالط
أو بعده .وما حدث به قبل االختالط ُقبِل .ا.هـ.

وذكر العراقي أن من املختلطني عارما وذكر من روى عنه قبل

االختلاط أمحد بن حنبل وعبداهلل املس�ندي وال�رازي وأبو عيل

الزريقي ومن روى عنه بعد االختالط أبو زرعة ،وعيل البغوي.
ومل يذكر عبداهلل بن أمحد بن حنبل هل روايته عنه قبل االختالط

أو بع�ده .فل�زم التردد يف قب�ول روايته عن�ه .هذا وق�د اختلف
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يف ابت�داء اختلاط عارم إال أهن�م اتفقوا مجيع ًا أن�ه بعد العرشين

واملائتين ومنه�م م�ن قال إن�ه اختلط س�نة ثالث عشر ومائتني
ومنهم من قال سنة ستة عرش ومائتني وعىل أي حال فعبداهلل بن

أمحد – رمحه اهلل – يف الوقت املتفق عىل اختالط عارم فيه صغري،
إذ عمره سبع سنوات كام ذكر والدته يف هتذيب التهذيب عن ابن
الصواف قال ولد س�نة 213هـ ومات سنة  290هـ وكذا أرخه

إسماعيل اخلطمي وزاد يف مجادى اآلخرة ،مما يتعني أن أخذه عنه
بعد االختالط ،إذا ثبت أخذه عنه وبام تقدم لنا يتضح أن حييى بن
سعيد األنصاري ثقة ثبت خال من التجريح مطلق ًا وأن ما نسب

إىل مال�ك يف حقه باطل وال يصح من�ه يشء ألبتة ومالك  -رمحه
اهلل  -يشيد بشأن حييى بن سعيد ويقول:

م�ا خرج أح�د إىل العراق إال تغري غري حييى بن س�عيد .قلت
واب�ن حزم – رمحه اهلل – معروف عند رجال احلديث بأنه كثري ًا

ما يرصح بجهالة رجال من كبار املحدثني كام وقع منه يف حكايته

عن الرتمذي – حممد بن عيس�ى – بأنه جمهول قال ابن حجر يف
هتذي�ب التهذيب على ترمجة الرتمذي :وأما أب�و حممد بن حزم
فإنه نادى عىل نفس�ه بعدم االطالع فقال يف كتاب الفرائض من
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االتصال حممد بن عيسى ابن سوده جمهول .وال يقولن قائل لعله
م�ا ع�رف الرتمذي وال أطلع على حفظه وال على تصانيفه فإن
ه�ذا الرجل قد أطلق هذه العبارة عىل خلق من املش�هورين من
الثقات احلفاظ كأيب القاسم البغوي وإسامعيل بن حممد الصفار
وأيب العباس األصم وغريهم .ا.هـ.
وعلى أي ح�ال فحامس بن عم�رو وابنه أبو عم�رو معروفان

ثقت�ان قال ابن حج�ر يف كتابه تعجيل املنفع�ة عىل ترمجته حلامس

بعد ذكره القول عنه بأنه غري مشهور :قلت هو خمرضم كان رج ً
ال
كبري ًا يف عه�د عمر وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال النووي يف
كتابه هتذيب األسماء واللغات عىل ترمج�ة أيب عمرو بن محاس:
أب�و عمرو ب�ن مح�اس الرج�ل الصال�ح املس�تجاب الدعوات،

مذك�ور يف املختصر يف أول زكاة التجارة وذك�ره ابن منده وأبو
نعيم يف كتابيهام يف معرفة الصحابة يف ترمجة عمرو وقاال هو لني.
اهـ .عىل أن اإلمام الشافعي  -رمحه اهلل  -قد رواه من طريق آخر

غير طريق حييى بن س�عيد إذ رواه عن س�فيان ع�ن ابن عجالن

ع�ن أيب زياد عن أيب عمرو بن محاس عن أبيه .كام مر وهبذا ثبت
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لدينا أن عمر بن اخلطاب ؤ أخذ الزكاة من عروض التجارة
وال يعلم له خمالف من الصحابة وما قيل من خمالفة عائش�ة وابن
عب�اس وعب�داهلل ب�ن الزبري فف�ي الالحق م�ن الكالم ما يس�قط
االعرتاض إن شاء اهلل ويعترب هذا إمجاع ًا سكوتي ًا وهو حجة عند

كثري من العلامء.

ثامن�اً :ذك�ر ابن حزم – رمحه اهلل تع�اىل – من حجج من قال
بوج�وب ال�زكاة يف ع�روض التج�ارة خبر ًا س�لم بصحته عن

عبدالرمحن بن عبدالقاري قال كنت عىل بيت املال زمن عمر بن
اخلطاب فكان إذا خرج العطاء مجع أموال التجار ثم حسبها غائبها

وش�اهدها ثم أخذ الزكاة من ش�اهد املال عن الغائب والشاهد،

وقد نفى ابن حزم  -رمحه اهلل  -االستدالل به بحجة أنه ليس فيه
أن تل�ك األموال كانت عروض ًا للتجارة وقد كان للتجار أموال
جتب فيها الزكاة من فضة وذهب وغري ذلك ورحم اهلل ابن حزم
ورشاء أمواالً فهل
حيث مل ير العروض املتداولة بني التجار بيع ًا
ً
األموال حمصورة يف الذهب والفضة أم أن الزكاة واجبة فيهام ويف

غريمه�ا من األم�وال الزكوية وقد جاء عنه رمح�ه اهلل ما يدل عىل
ذل�ك فق�د جاء يف املحىل م�ا نصه :كان للتجار أم�وال جتب فيها
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ال�زكاة فض�ة وذهب وغري ذل�ك  .اهـ .ومن غير ذلك عروض
التج�ارة فلعله معن�ا يف كالمه هذا عىل وف�اق وإن كان ال يقصد

هذا الوفاق.

تاسعاً :قال ابن حجر يف التلخيص أخرج أبو عبيد يف األموال
م�ن طريق زياد ب�ن خدير قال بعثن�ي عمر بن اخلط�اب مصدق ًا
فأمرين أن آخذ من املس�لمني من أمواهلم إذا اختلفوا هبا للتجارة

رب�ع العرش ومن أموال أهل الذمة نصف العرش ومن أموال أهل
احلرب العرش .وروى عبدالرازق من طريق أنس بن سريين قال
بعثن�ي أنس بن مالك على األبلة فأخرج يل كتاب ًا من عمر بمعناه

ووصل�ه أنس ب�ن مالك عىل رواية حممد بن سيرين عن أنس يف
ترمجة حممد حيان يف األوسط .ا.هـ.

عارشاً :ما رواه ابن حزم – رمحه اهلل – من طريق أيب قالبة أن
عامل عمر قالوا يا أمري املؤمنني إن جتار ًا شكوا شدة التقويم فقال

عمر هاه هاه خففوا .ا.هـ.

وذك�ر اب�ن حزم أنه ال حجة فيه ألنه مرس�ل؛ حي�ث إن قالبة
مل يدرك عمر بعقله وال بس�نه .ا.هـ .فق�د ذكر ابن حجر  -رمحه
اهلل  -طريقة أهل احلديث يف تلقي املراس�يل فقال :إذا عرف من
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عادة التابعي أنه ال يرسل إال عن ثقة فذهب مجهور املحدثني إىل
التوق�ف لبقاء االحتمال وهو أحد قويل أمح�د وثانيهام وهو قول
املالكيين والكوفيين يقبل مطلق ًا ،وقال الش�افعي – رمحه اهلل –
يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر ببيان الطريق األوىل مسند ًا
كان أو مرس ً
ال ليرتجح كون املحذوف ثقة يف نفس األمر .ا.هـ.

وال ش�ك أن أب�ا قالبة ثقة وعىل أي ح�ال فأقل ما يقال يف هذا
األثر أنه يعضد ما تقدمه وما سيلحقه.

أحد عرش :روى البيهقي يف س�ننه :أخربن�ا أبو نرص عمر بن
عبدالعزي�ز بن عمر بن قتادة من كتابه أنبأنا أبو احلس�ن حممد بن
إبراهيم بن عبدة حدثنا أبو عبداهلل حممد بن إبراهيم البوش�ينجي
حدثن�ا أمحد بن حنبل حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبيداهلل بن
عم�ر عن نافع ع�ن ابن عمر قال :ليس يف الع�روض زكاة إال ما
كان للتجارة.

ق�ال وهذا قول عام�ة أهل العلم فال�ذي روى عن ابن عباس
 cأن�ه قال ال زكاة يف العروض قال فيه الش�افعي يف كتاب
القديم إسناد احلديث عن ابن عباس ضعيف .فكان اتباع حديث
ابن عم�ر لصحته واالحتياط يف الزكاة أحب إيل واهلل أعلم .قال
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وقد حكى ابن املنذر عن عائش�ة واب�ن عباس مثل ما رويناه عن
ابن عمر ومل حيك خالفهم عن أمحد فيحتمل أن يكون معنى قوله
إن صلح :ال زكاة يف العرض إذا مل يرد به التجارة .ا.هـ.

وهذا واضح من ابن عباس أنه يرى وجوب الزكاة يف عروض
التجارة.

اثنا عرش :ومما يؤي�د ما حكاه ابن املنذر عن ابن عباس ؤ

أن�ه يقول بوجوب ال�زكاة يف عروض التجارة .م�ا رواه ابن حزم
رمح�ه اهلل يف املحىل ع�ن ابن عباس وذكر صحته أن�ه كان يقول ال
بأس بالرتبص حتى يبيع .والزكاة واجبة فيه وذكر ابن حزم -رمحه
اهلل  -حماولة منه إلسقاط االستالل بأن هذا خارج عىل مذهب ابن
عباس املش�هور عنه يف أنه كان يرى الزكاة واجبة يف فائدة الذهب
والفضة واملاشية حني تستفاد .فام ذكره رمحه اهلل ال يتم له مقصوده
من طريقني أحدمها ليس مش�هور ًا عن اب�ن عباس أنه يقول بعدم
ال�زكاة يف ع�روض التج�ارة وما ورد عن�ه ذكر الش�افعي ضعف
إسناده كام مر يف سنن البيهقي.
ق�ال الن�ووي يف املجم�وع وأم�ا قول اب�ن عباس فه�و ضعيف
اإلسناد ضعفه الشافعي والبيهقي وغريمها .اهـ.
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الثاين قوله ال بأس بالرتبص – الرتبص هو االنتظار حتى البيع -
ومعناه أن من مل ينتظر البيع وبادر بإخراج زكاة أمواله قبل بيعها
فذلك حسن ومن انتظر حتى البيع فال جناح عليه.
وهذا واضح عن ابن عباس أنه يرى وجوب الزكاة يف عروض

التجارة.

ثالث عرش :روى مالك يف املوطأ :قال حدثني عن مالك عن
حييى بن س�عيد عن زريق بن حيان وكان زريق عىل جواز مرص
زمان الوليد بن عبدامللك وسليامن وعمر بن عبدالعزيز فذكر أن
عم�ر بن عبدالعزيز كتب له انظر من مر بك من املس�لمني فخذ
مم�ا ظه�ر من أمواهلم مما يري�دون من التجارات م�ن كل أربعني
دينار ًا دينار ًا.
فما نق�ص فبحس�اب ذل�ك حت�ى يبلغ عرشي�ن دين�ار ًا فإن
نقص�ت ثل�ث دينار فدعه�ا وال تأخذ منها ش�يئ ًا وم�ن مر بك
من أه�ل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عرشين
دينار ًا دينار ًا فام نقص فبحس�اب ذلك حت�ى يبلغ عرشة دنانري
فإن نقصت ثلث دينار فدعها وال تأخذ منها ش�يئ ًا واكتب هلم
بام تأخذ منهم كتاب ًا إىل مثله من احلول .ورواه الشافعي  -رمحه
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اهلل  -يف كتابه األم قال :أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال
أخربنا مالك عن حييى بن سعيد بن زريق بن حكيم أن عمر بن
عبدالعزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من املسلمني ..إلخ.
قال في المنتقى للباجي بعد ذكره الحديث :قوله مما يريدون

من التجارات يستغرق العروض وغيرها وهو في العرض أظهر؛
ألن التج�ارة إنما تدار بها والرب�ح والنماء يقصد فيها وبإدارتها

بالبيع والشراء – إلى أن قال -فكان األظهر أنه أراد بذلك زكاة
الع�روض ،وهذا كتاب أمي�ر المؤمنين عمر ب�ن عبدالعزيز إلى

عماله وأصحاب جوائزه وأخذ زريق به الناس وهذا مما يحدث
به في األمصار فلم ينكر عليه أحد وال يعلم أحد تظلم منه بسببه

والن�اس متوافرون في ذلك الزم�ان من بقايا الصحابة وجمهور
التابعين ممن ال يحصى كثرة فثبت أنه إجماع .ا.هـ.

أقول السيام وقد عرف عن أمري املؤمنني عدله وورعه وحترجه

من أن يقول يف الدين بغري علم .قد عرف يف عهده  -رمحه اهلل -
جت�ارس الناس عليه وعلى والته وتظلم أحدهم م�ن أي مظلمة

تلحق�ه وإنصافه من ظامله ومتكين�ه من حقه ،ومع هذا فال يعرف

له منكر أنكر عليه فعله هذا أو تظلم منه أو رد عليه.
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خامس عرش :ذكر ابن حزم  -رمحه اهلل  -أن عبداهلل بن الزبري
وعبدالرمحن بن نافع كانا يقوالن بعدم وجوب الزكاة يف عروض
التج�ارة ،وذكر لقوله أثر ًا هذا نص�ه :حدثنا مهام ثنا ابن مفرح ثنا
ابن األعرايب ثنا الدبري عن عبدالرازق عن ابن جريح أخربين نافع
بن اخلوزي قال كنت جالس ًا عند عبدالرمحن بن نافع إذا جاءه زياد
البواب فقال له إن أمري املؤمنني – يعني ابن الزبري – يقول :أرسل
زكاة مالك فقام فأخرج مائة درهم وقال له :اقرأ عليه السالم وقل
ل�ه إنام الزكاة يف الن�اض .قال نافع فلقيت زي�اد ًا فقلت له أبلغته؟
قال نعم .قلت فامذا قال ابن الزبري فقال قد صدق ابن جريج وقال
يل عمرو بن دينار ما أرى الزكاة إال يف العني .ا.هـ.
والصحي�ح أن ه�ذا ال يص�ح؛ ألنه من طريق الدبري إس�حاق

ب�ن إبراهيم وأه�ل احلديث يعرفون الدب�ري ومناكريه وتصحيفه
وحتريفه وي�كادون جيمعون عىل ترك روايته قال احلافظ ابن حجر
يف لس�ان املي�زان :ق�ال اب�ن الصالح يف ن�زع املختلطين من علوم
احلدي�ث ذكر أمحد أن عبدالرازق عمي فكان يلقن فيتلقن فسماع
من س�مع عنه بعدما عمي ال يشء ق�ال ابن الصالح وقد وجدت
فيام روى البدري عن عبدالرازق أحاديث استنكرها جد ًا فأحلت
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أمرها عىل البدري؛ ألن سامعه منه متأخر جد ًا واملناكري التي تقع يف

صحف أو
حدي�ث عبدالرازق فال يلحق الدبري منها تبعة إال أنه َّ
حرف وإنام الكالم يف األحاديث التي عنده يف غري التصانيف فهي
َّ

التي فيها املناكري ،وذلك ألجل سامعه منه يف حالة االختالط .واهلل
أعلم .ونقل احلافظ عن الذهبي يف اللسان أن إسحاق بن إبراهيم

الدب�ري صاحب عبدالرازق قلت ما كان الرجل صاحب حديث
– إىل أن ق�ال :روى عن عبدالرازق أحاديث منكرة فوقع الرتدد
فيه�ا هل هي منه فانفرد هبا أو هي معروف�ة مما تفرد به عبدالرازق

للقايض حممد بن محد القرطبي .اهـ .ومن هذا يتضح لنا أن الدبري
ال ختل�و مروياته م�ن إنكار أو تصحيف فال حيق لن�ا أن نعترب هذه
الرواية منه عن أحد أصحاب رسول اهلل ﷺ وفيها رصيح املخالفة

ملا س�ارت عليه األمة كام أن نافع بن اخلوزي هو هناية إس�ناد هذه
الرواي�ة وهو جمهول قال الش�يخ أمحد ش�اكر يف تعليقه عىل املحىل

ناف�ع بن اخل�وزي هكذا ه�و األصل باخل�اء املعجم�ة والزاي ومل
أعرفه ومل أجد له ترمجة .ا.هـ.

وق�د اتف�ق األئم�ة األربع�ة وغريهم على وجوب ال�زكاة يف

ع�روض التجارة قال ش�يخ اإلسلام ابن تيمي�ة  -رمحه اهلل  -يف
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كتاب�ه القواعد النورانية :واألئمة األربعة وس�ائر األمة – إال من

شذ – متفقون عىل وجوهبا يف عروض التجارة .ا.هـ.

وق�د ذك�ر اب�ن ح�زم  -رمح�ه اهلل  -يف كتابه املحلى أن لإلمام
الش�افعي  -رمح�ه اهلل  -قوالً بع�دم الزكاة يف ع�روض التجارة،
وق�د رد على هذا الزع�م النووي  -رمح�ه اهلل  -يف جمموعه حينام
قال :ونصوص الش�افعي ؤ القديمة واجلديدة متظاهرة عىل

وجوب زكاة التجارة.

ق�ال أصحابنا قال الش�افعي ؤ يف القديم اختلف الناس يف

زكاة التج�ارة فقال بعضهم ال زكاة فيه�ا وقال بعضهم فيها زكاة

وهذا أحب إلينا وقال القايض أبو الطيب وكل ما حكى يف القديم

أن الصحيح يف القديم أهنا جتب كام نص عليه يف اجلديد واملشهور
عن األصح�اب االتفاق عىل أن مذهب الش�افعي ؤ وجوهبا

–إىل أن قال – وإنام أخرب الناس وبينَّ أن مذهبه هو الوجوب بعد
إي�راده حديث محاس وقول ابن عمر وكت�اب عمر بن عبدالعزيز
لعامل�ه زريق بن حكيم :قال الش�افعي وهبذا كله نأخذ وهو قول

أكثر من حفظت عنه .ا.هـ.

وق�ال اإلم�ام مال�ك  -رمح�ه اهلل  -يف مدونته الكبرى :وقال
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مال�ك إن كان رجل يدبر ماله يف التجارة فكلام باع اشترى مثل
اخلياطين والبزازي�ن والزياتين ومث�ل التجار جيه�زون األمتعة
وغريها إىل بلدان قال فليجعلوا لزكاهتم من الس�نة ش�هر ًا ،فإذا

جاء ذلك الش�هر قوموا ماعنده�م مما هو للتجارة وما يف أيدهيم
من الناض فزكوا ذلك كله .ا.هـ.

وقال يف رشح زروق عىل الرسالة :العروض عىل ثالثة
أوجه:
أحده�ا :عروض القنية التي ال يتجر فيه�ا وهذه ال زكاة فيها

وال تنقلها نية التجارة عن حكمها حتى يعمل هبا.

الثاني :عروض احلكر وهي التي يرتبص هبا األسواق للتجارة

وهذه جتب فيها الزكاة لعام واحد بعد بيعه ولو أقام املبيع س�نني

عدة لكن برشوط سبعة وذكرها.

الثالث :عروض اإلدارة وهي التي تشرتى وتباع بالسعر الواقع

من غري ترصد ،وهذا يزكي كل عام بتقويم عروضه .ا.هـ.

وق�ال يف املنتق�ى للباج�ي على املوط�أ :قوله مما يدي�رون من

التجارات يس�تغرق العروض وغريها وه�و يف العرض أظهر؛
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ألن التجارة إنام ت�دار هبا والربح والنامء إنام يقصد هبا وبإدارهتا

بالبيع والرشاء – إىل أن قال – وهذا كتاب أمري املؤمنني عمر بن

عبدالعزيز إىل عامله وأصحاب جوائزه وأخذ زريق به الناس يف

زمانه وهذا حيدث به األمصار ومل ينكر ذلك عليه أحد وال يعلم

أحد تظلم منه بسببه والناس متوافرون يف ذلك الزمان من بقايا
الصحاب�ة ومجهور التابعين ممن ال حيىص كثرة فثب�ت أنه إمجاع

وخال�ف داود يف ذل�ك فق�ال :ال زكاة يف الع�روض بوجه كان

للتج�ارة أو غريها .ودليلن�ا قوله تعاىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ﴾ (التوب�ة )١٠٣ :وهذا ع�ام فيحمل عىل

عمومه إال ما خصه الدليل .ودليلنا من جهة الس�نة ما روى أبو
هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من آتاه اهلل ماالً فلم يؤد زكاته
مث�ل له يوم القيامة ش�جاع أق�رع له زبيبتان يطوقه ي�وم القيامة
يأخذ هبلزمتيه – يعني ش�دقيه – ويق�ول :أنا مالك أنا كنزك».

ودليلنا من جهة القياس أن هذا مال مرصد للنامء والزيادة فجاز

أن جتب فيه الزكاة .اهـ.

ه�ذا قليل م�ن كثري من أق�وال فقه�اء املالكي�ة  -رمحهم اهلل

تعاىل -ولعل املستزيد منها يرجع إليها يف كتبهم لريى إمجاعهم
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عىل الق�ول بوجوب الزكاة يف عروض التجارة .وكذلك علامء
احلنفية  -رمحهم اهلل تعاىل  -متفقون عىل الورق والذهب لقوله
عليه الصالة والسالم فيها« :يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم
مخسة دراهم» .ا.هـ.

ق�ال يف فت�ح القدير البن اهلمام :لقوله عليه الصالة والسلام
يقومه�ا ...إل�خ ،غريب ويف الب�اب أحاديث مرفوع�ة وموقوفة
وذك�ر م�ن املرفوعة حديث س�مرة ب�ن جندب وحدي�ث أيب ذر
املتقدمني .ا.هـ.

وقال الرسخيس يف املبسوط :الزكاة جتب يف عروض التجارة
إذا حال عليها احلول عندنا .وقال مالك  -رمحه اهلل تعاىل :-إذا
باعه�ا زك�ى حلول واحد إن مىض عليه�ا يف ملكه أحوال وقال
نف�اة القياس ال يشء فيها .والدليل عىل وجوب الزكاة حديث
سمرة بن جندب أن الرسول ﷺ كان يأمرنا بإخراج الزكاة من
الرقي�ق وم�ن كل مال نبيعه ويف حدي�ث أيب ذر ؤ أن النبي
ﷺ ق�ال( :ويف الب�ز صدق�ة) ويف حديث عم�ر ؤ حلامس
م�ا مالك يا محاس فقال ض�أن وأدم قال قومه�ا وأ ِّد الزكاة من
قيمتها – إىل أن قال – قال يف الكتاب ويقومها يوم حال احلول
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عليها إن ش�اء بالدراهم وإن ش�اء بالدنانير وعن أيب حنيفة -

رمح�ه اهلل تع�اىل -يف األماين أن�ه يقومها بأنف�ع النقدين للفقراء
وعن أيب يوس�ف  -رمحه اهلل تعاىل  -أنه يقومها بام اشتراها إن

كان اشتراها بأحد النقدين فيقومها به وإن كان اشتراها بغري
نقد قومها بالنقد الغالب عىل كل حال .اهـ .واحلنابلة متفقون
على ما اتفق عليه األئمة الثالثة وأصحاهبم  -رمحهم اهلل  -من

وجوب الزكاة يف عروض التجارة قال ابن قدامة  -رمحه اهلل -
يف كتاب�ه املغن�ي يف ب�اب زكاة التج�ارة .جتب ال�زكاة يف قيمة

ع�روض التجارة يف قول أكثر أه�ل العلم قال ابن املنذر :أمجع

أه�ل العلم عىل أن يف العروض التي يراد هبا التجارة الزكاة إذا
ح�ال عليها احل�ول روى ذلك عن عمر وابن�ه وابن عباس وبه
قال الفقهاء الس�بعة واحلسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران
وطاووس والنخعي والثوري واألوزاعي والشافعي وأبو عبيد

وإسحاق وأصحاب الرأي.

وذكر حديث محاس مع عمر وقال بعد إيراده حديث عمر مع
محاس :وهذه قصة يشهر مثلها وال تنكر فيكون إمجاع ًا .ا.هـ.
وق�ال يف كش�اف القناع :جت�ب ال�زكاة يف عروض التج�ارة إذا
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بلغ�ت قيمتها نصاب ًا يف قول اجلامهري وادع�اه ابن املنذر إمجاع أهل
العلم .ا.هـ.

وق�ال املج�د :وهو إمج�اع متقدم لقول�ه تع�اىل﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ﴾ وقول�ه﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ واحتج أمحد بقول عمر
حلماس :أ ِّد زكاة مال�ك فق�ال مايل جب�اب وأدم فق�ال قومها وأ ِّد
زكاهتا .رواه أمحد وسعيد وأبو بكر وأبو عبيد بن أيب شيبة وغريهم
وهو مشهور ألنه مال نام فوجبت فيه الزكاة كالسائمة .ا.هـ.

وقد سبق ذكر قول شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل  -حيث
قال :األئمة األربعة وسائر األئمة إال من شذ متفقون عىل وجوهبا
يف ع�روض التجارة.اه�ـ .وق�ال ابن القيم  -رمح�ه اهلل  -يف اجلزء
الث�اين من كتابه إعلام املوقعني عند كالمه عن احلكمة يف التفريق
بين بع�ض مقادير ال�زكاة قال :ب�ل فرضها يف أربع�ة أجناس من
املال – ثم قس�م العروض إىل قسمني قسم أعد للتجارة ففيه زكاة
وقس�م أعد للقنية واالس�تعامل فهو مرصوف ع�ن جهة النامء فال
زكاة فيه .ا.هـ.
وقال يف البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار :فصل يف
املال التجارة :مس�ألة ( 2عم جابر عاه قني ث) وما قيمته من أي
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نوع نصاب زكى لقوله ﷺ( :ويف البز صدقة) وخلرب سمرة كان
يأمرنا – إىل أن قال :وجتب يف القيمة لقوله وقومها وأ ِّد زكاهتا ومل
ختالفه اجلامعة .اهـ.

وصاح�ب الكت�اب يعني برم�وزه أن القول بما قيمته من أي
نوع نصاب يزكي إذا كان للتجارة هو قول عمر وجابر وعائشة
ئ والعترة وهم القاس�مية والنارصي�ة ،والفريقان احلنفية
والش�افعية وس�فيان الث�وري .وبام ذكرن�ا يتضح لن�ا أن األئمة
األربعة وغريهم من العلامء  -رمحهم اهلل  -حينام قالوا بوجوب
ال�زكاة يف ع�روض التج�ارة اس�تندوا على ذل�ك بنصوص من
كتاب اهلل تعاىل وس�نة رس�وله ﷺ وبعمل الصحابة رضوان اهلل
عليه�م وإمجاع س�لف األمة كام ذكره املجد فيما تقدم بأنه إمجاع
متقدم وبام ذكره الشوكاين يف نيل األوطار بأن زكاة التجارة ثابتة
باإلمج�اع كام نقله عن ابن املنذر وغريه ويف احتجاجهم بالقياس
فض ً
ال عن ذلك قوة لذلك وتأييد.
وخالص�ة الق�ول أن ال�زكاة واجب�ة يف عروض التج�ارة وأن
عروض التجارة من األموال الواجبة فيها الزكاة وأهنا معنية بقوله
تع�اىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ وأهن�ا م�ن
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الكسب الواجب منه اإلنفاق لقول تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ﴾ (البقرة .)٢٦٧:ولعل قوله ﷺ ملعاذ بن جبل حينام
أرس�له إىل اليمن ق�ال :فإن هم أطاعوك لذل�ك فأعلمهم أن اهلل
قد افرتض عليهم صدق�ة تؤخذ من أغنيائهم وترد إىل فقرائهم.
وطبق� ًا للقاعدة الرشعية أن ال�زكاة واجبة يف كل مال نا ٍم بالفعل
أو بالقوة .وال شك أن عروض التجارة أوىل مال للنامء وقد نقلنا
عن أهل التفسري واحلديث واألئمة األعالم من املذاهب الفقهية
م�ا ي�كاد يص�ل إىل مرتبة اإلمج�اع يف وجوب ال�زكاة يف عروض
التج�ارة وال يؤثر عىل القول بالوجوب ما جاء عن الظاهرية من
خمالفتهم ما عليه أهل العلم من القول بالوجوب وقد سبق إيراد
مس�تنداهتم يف القول بعدم الوجوب وتم مناقشتها وظهور وجه
س�قوطها لسقوط االس�تناد عليها .لذلك فالقول بأن الزكاة غري
واجب�ة يف عروض التجارة غري صحيح واهلل أعلم وصىل اهلل عىل
نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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يف زكاة احليل

بسم الله الرحمن الرحيم
الحم�د لله وصىل الله وس�لم عىل رس�ول الله محمد
وعىل آله وأصحابه ومن وااله ،وبعد:

فال�زكاة إح�دى دعائ�م اإلسلام اخلم�س مانعه�ا مس�تحق
العقوب�ة البالغ�ة .وقد ج�اء التوجي�ه النبوي بذك�ر بعض صور
جهز
العقوب�ة ومنها :أخذها م�ن مانعها قهر ًا وش�طر ماله .وقد َّ
أصحاب رس�ول اهلل ﷺ اجليوش ملحارب�ة مانعها وقال أبو بكر
الصدي�ق ؤ كلمته اخلالدة املش�هورة (واهلل ألقاتلن من فرق
بين الصالة والزكاة واهلل لو منعوين عقاال كانوا يؤدونه لرس�ول
اهلل ﷺ لقاتلتهم عىل منعه حتى يؤدوه إيل).
واألموال تنقسم قسمني:
أمواال زكوية وأمواال قنوية:

فلي�س كل مال جت�ب فيه الزكاة .فاملال ال�ذي أعده للقنية ما
ع�دا األثامن  -الذه�ب ،الفضة  ،العملات الورقية -فال زكاة
فيه وكذلك األمر بالنس�بة ألموال األوقاف وأموال بيوت املال
وكل مال غري مس�تقر متلكه كاألقس�اط على املكاتب وصداق
من مل ُي ْد َخ ْل هبا من الزوجات فال زكاة فيه.
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والقاعدة العامة يف وجوب الزكاة عىل املال أن يكون املال نامي ًا

بالفعل أو بالقوة.

فاألم�وال املعدة للتجارة وهبيم�ة األنعام واخلارج من األرض

أم�وال نامي�ة بالفعل ،حيث إهن�ا مهيئة للنمو إم�ا بحكم ارتفاع
أسعارها أو بحكم تناميها بالنتاج ونحوه أو بحكم صالح ثامرها

ووفرته.

واألموال املتمثلة يف األثامن من ذهب أو فضة أو عمالت ورقية

أموال نامية بالقوة ،بحيث يس�تطيع مالكها أن حيوهلا إىل مال نام

بالفعل.

ومن رشوط وجوب الزكاة :كوهنا من األموال الزكوية (هبيمة

األنعام ،األثامن ،عروض التجارة ،اخلارج من األرض).

وبلوغه�ا نصابا .وامتالكها من ش�خص معني .ومىض احلول

عليها إال اخلارج من األرض فوجوب الزكاة فيه يوم حصاده أو

جذاذه.

قال اهلل تعاىل﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾.

هذه مقدمة خمترصة ممهدة للدخول يف املوضوع.
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حكم زكاة الحيل:
جيب قبل أن ندخل يف بحث املس�ألة أن نحرر موضوع بحثها

فيام ييل:

املقصود بالحيل:

م�ا كان مصنوع ًا من ذه�ب أو فضة ويدخل يف ذلك األدوات

املنزلي�ة الذهبي�ة أو الفضي�ة وتزيين أدوات السلاح كالس�يف

واخلنج�ر وأدوات الكتاب�ة كالقل�م واملحبرة واملس�طرة وذل�ك

بالذهب أو الفضة.

ولتمل�ك احليل مم�ا صنع من ذه�ب أو فضة جمموع�ة مقاصد

خيرج من ذلك جمموعة صور هى:

 -1ما كان معد ًا للتجارة فهذا جتب فيه الزكاة مطلق ًا.

 -2ما كان حلي ًا معد ًا للرجال غري خاتم فضة ففض ً
ال عن حتريمه
عىل الرجال فتجب فيه الزكاة.

 -3األدوات املنزلي�ة واملكتبية والتحف مم�ا صنع من الذهب أو
الفضة ففض ً
ال عن حتريم استعامهلا ففيها الزكاة.
 -4حيل النس�اء الزائد عن حدود االستعامل للتحيل عىل الزكاة
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بإس�قاطها كأن يكون عند إحدى النس�اء حلي قيمته مليون
ري�ال ومثلها ال يس�تعمل إال حلي ًا يف ح�دود مائة ألف ريال
مثلا فما زاد عن حدود اس�تعامهلا فتجب فيه ال�زكاة معاملة
بنقيض القصد.

 -5احليل املعد لالختزان كأن يكون عند امرأة مسنة ال تستعمل احليل
وإنما ختزنه وال تقوم بإعارته ،فهذا ليس حلي ًا معد ًا لالس�تعامل
فتجب فيه الزكاة عىل اختالف بني أهل العلم يف ذلك.
 -6م�ا جاء حتلية للسلاح أو األدوات املكتبي�ة كالقلم واملحربة
واملس�طرة ونحو ذل�ك ،فإن كان حتليته�ا بالذهب أو الفضة
تبع� ًا بحيث يك�ون غالب م�واد صنعها م�ن غريمها فذهب
بعض أهل العلم إىل جواز ذلك وال زكاة فيه ألنه من أموال
القنية حيث جيوز تبع ًا ماال جيوز استقالالً.
 -7احليل املتخذ للتأجري ،فهذا جتب فيه الزكاة؛ ألن الغرض من
اقتنائه االس�تثامر وهو ذه�ب وفضة يدخل يف عموم وجوب
الزكاة فيهام.

 -8احليل املعد لالس�تعامل من النس�اء مما ه�و يف حدود املعروف
فهذا حمل اخلالف بني أهل العلم.
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فذه�ب مجهوره�م وه�و املش�هور يف مذه�ب األئم�ة مالك

والش�افعي وأمحد إىل أن الزكاة في�ه غري واجبة وأجابوا عن أدلة

القائلني بوجوب الزكاة فيه بأجوبة تظهر القناعة هبا.
وأخذ هبذا القول أقرب الناس لرسول اهلل ﷺ:

«عائش�ة وأسامء بنتا أيب بكر الصديق ئ وأنس بن مالك

وجابر بن عبد اهلل وعبد اهلل بن عمر ئ».

وذه�ب بعضهم إىل القول بوجوب الزكاة فيها مس�تدلني عىل

ذلك بعموم أدلة من كتاب اهلل وبأحاديث ال تسلم كلها من مقال
يوهن االستدالل هبا .قال الرتمذي يف سننه ال يصح يف هذا الباب

ع�ن النب�ي ﷺ يشء .وقال ابن حزم  -رمحه اهلل  -بأن هذه اآلثار

آثار واهية ال وجه لالستدالل هبا .وقال الشوكاين :مل يرد يف زكاة

احليل حديث صحيح والذي يرتجح عندي  -والقول للشوكاين -

القول بعدم زكاة احليل .واهلل أعلم.

واخلالص�ة أن الق�ول بع�دم وج�وب ال�زكاة يف احللي املع�د

لالس�تعامل من النس�اء يف حدود املع�روف قول تس�نده القاعدة

العامة يف وجوب الزكاة  -ما كان نامي ًا بالفعل أو بالقوة  -ويسنده
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االجت�اه العام من أهل العلم من أن الزكاة ال جتب يف أموال القنية
فض ً
ال عام قاله أفاضل أصحاب رسول اهلل ﷺ« :عائشة ،أسامء،
جابر ،أنس ،وعبد اهلل بن عمر ئ».
ولضعف االحتجاج باألحاديث املروية عن رس�ول اهلل ﷺ يف

القول بالوجوب؛ ألهنا ال تسلم كلها من مقال يوهن االحتجاج
هبا .واهلل أعلم.
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يف مفهوم قول اهلل تعاىل﴿ :ﮩ ﮭ ﮮ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني ،الرحمن الرحيم ،مالك امللك ،ذي
الجالل واإلكرام ،أرس�ل رسوله هاديا ً ومبرشا ً ونذيراً،

وداعي�ا ً إىل الل�ه بإذنه ورساجا ً منرياً ،أحمده وأش�كره
وأثني علي�ه بما هو أهله ،وبما ينبغ�ي لكمال وجهه،
وأش�هد أن ال إله إال الله وحده ال رشيك له ،وأش�هد أن
محمدا ً عبده ورس�وله صىل الله وس�لم عليه وعىل آله
وأصحابه أجمعني ،وبعد:
فاستجابة للرغبة الكريمة من القائمني عىل ندوة اقرأ اإلعالمية

املتمثل�ة يف دعويت للمش�اركة يف أعمال الندوة املزم�ع عقدها يف

يوم�ي  9-8من ش�هر رمض�ان 1423ه�ـ ويف إع�داد بحث يف

املحور الثالث من حماور الندوة وهو املقصود من ﴿ﮭ ﮮ﴾

أح�د مص�ارف الزكاة هل جيوز الرصف من�ه يف جمال الدعوة إىل
اهلل؟ وقد استعنت باهلل وأعددت يف املوضوع البحث التايل أسأل
اهلل تعاىل أن يمدين بتوفيقه.

والله املستعان
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الحم�د لله وصىل الله وس�لم عىل رس�ول الله محمد
وعىل آله وصحبه ،وبعد:

فلق�د ت�وىل اهلل مب�ارشة تبلي�غ رشيعت�ه يف بي�ان أه�ل الزكاة
وذلك يف كتابه الكريم بآية الصدقة من س�ورة التوبة حيث قال
سبحانه﴿:ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰ﴾ (التوبة.)60:

وق�د اختلف العلامء  -رمحهم اهلل  -يف تفسير ﴿ﮭ ﮮ﴾
واملقصود منه عىل أقوال:

أحده�ا :أن املقص�ود م�ن ﴿ﮭ ﮮ﴾ الغزاة يف س�بيل اهلل
وهذا القول هو قول مجهور أهل العلم من أهل التفسري واحلديث
والفقه.
الثان�ي :أن املقص�ود م�ن ﴿ﮭ ﮮ﴾ الغ�زاة واحلج�اج
والعمار ،وق�ال هب�ذا الق�ول جمموعة من أه�ل العلم م�ن علامء
التفسري واحلديث والفقه.

الثال�ث :أن املقص�ود من ﴿ﮭ ﮮ﴾ مجي�ع وجوه الرب من
تكفين املوتى وبناء اجلس�ور وامل�دارس واملس�اجد واجلمعيات
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اخلريية وغري ذلك.

وقد س�بق ع�رض املوضوع عىل هيئ�ة كبار العلماء يف اململكة
العربي�ة الس�عودية ،وذلك بتاري�خ 1394/8/21ه�ـ .وجرى
من�ي وم�ن زمالئ�ي رئي�س وأعض�اء اللجن�ة الدائم�ة للبحوث
العلمي�ة واإلفت�اء إعداد بح�ث يف املوضوع .وق�د كان مني تويل
إعداد املس�ودة ث�م إقرارها يف صيغتها النهائي�ة وصدر من جملس
اهليئة قراره رق�م ( )24يف 1394/8/21هـ .باألكثرية باختيار
الق�ول األول املتضمن أن املقصود م�ن ﴿ﮭ ﮮ﴾ هم الغزاة
املتطوعون بغزوهم وما يلزمهم من استعداد.

وقد اختار ستة من أعضاء املجلس القول الثالث املتضمن أن
املقصود بـ ﴿ﮭ ﮮ﴾ وجوه الرب ويف مقدمتها اجلهاد يف سبيل
اهلل ،ونظ�ر ًا إىل أن البحث املعد هلذا املوضوع أعطاه ما يس�تحقه
م�ن النظر وع�رض أقوال أهل العلم يف ذلك يف صيغة اتس�مت
بالشمول واالستقصاء واألمانة العلمية يف النقل والعرض ،نظر ًا
لذل�ك فق�د رأيت االكتفاء به الس�يام وأن البح�ث من إعدادي
وقت إعداده ووقت عميل يف اللجنة الدائمة لإلفتاء.
والله املستعان.
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اختل�ف العلامء رمحه�م اهلل يف تعيني املقصود من قوله تعاىل يف

آية حرص أهل الزكاة:

﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾ عىل ثالثة أقوال:
أحده�ا :أن املقص�ود بذلك الغزاة يف س�بيل اهلل وقد قال هبذا

القول مجهور العلامء من املفرسي�ن واملحدثني والفقهاء وفيام ييل

نقل لبعض أقواهلم.

 -1قال ابن جرير الطربي((( رحمه الله:
وأم�ا قول�ه ﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾ فإنه يعن�ي :ويف النفقة يف نرصة

دين اهلل وطريقه ورشيعته التي رشعها لعباده بقتال أعدائه وذلك
هو غزو الكفار وبالذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل  -ذكر من

ق�ال ذل�ك  -حدثني يونس قال أخربنا اب�ن وهب قال :قال ابن
زيد يف قوله﴿ :ﮩ ﮭ ﮮ﴾ قال :الغازي يف سبيل اهلل.

حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أيب عن س�فيان عن زيد بن أس�لم
عن عطاء بن يس�ار ق�ال :قال النبي ﷺ« :ال حت�ل الصدقة لغني
( )1جامع البيان :جـ  ،14ص .320حتقيق :حممود شاكر.
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إال خلمس�ة :رجل عمل عليها ،ورجل اشرتاها بامله ،ويف سبيل
اهلل ،أو اب�ن الس�بيل ،أو رجل كان له جار تص�دق عليه فأهداها
له» ا.هـ.
 -2وقال القرطبي

(((

«الثانية والعرشون قوله تعاىل ﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾ هم الغزاة،

وموض�ع الرب�اط يعطون ما ينفق�ون يف غزوهم كان�وا أغنياء أو
فق�راء ،وهذا قول أكثر العلامء وه�و حتصيل مذهب مالك رمحه
اهلل» .ا.هـ.
 -3وقال ابن العربي

(((

ق�ال مالك :س�بل اهلل كثيرة ولكني ال أعلم خالف� ًا يف أن املراد
بس�بيل اهلل ها هنا :الغزو ومن مجلة س�بيل اهلل إال ما يؤثر عن أمحد
وإس�حاق فإهنام قاال :احل�ج .والذي يصح عن�دي قوهلام إن احلج
من مجلة السبيل مع الغزو؛ ألنه طريق بر فأعطى منه باسم السبيل.
وهذا حيل عقد الباب وحيزم قانون الرشيعة وبنثر سلك النظر .وما
جاء قط بإعطاء الزكاة يف احلج أثر .وقد قال علامؤنا ويعطى منها
( )1اجلامع ألحكام القرآن :جـ  ،8ص.185
( )2أحكام القرن :جـ ،1ص.397 ،369ط،1عام 1331هـ .
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الفقري بغري خالف؛ ألنه قد سمي يف أول اآلية ،ويعطى الغني عند
مالك بوصف س�بيل اهلل تع�اىل ،كان غني ًا يف بل�ده ،أو يف موضعه
الذي يأخذ به ،ال يلتفت إىل غري ذلك من قوله الذي يؤثر عنه قال

النب�يﷺ« :ال حت�ل الصدقة لغني إال خلمس�ة :غاز يف س�بيل اهلل»
وق�ال أبو حنيفة :ال يعطى الغ�ازي إال إذا كان فقري ًا ،وهذه زيادة

عىل النص .وعنده أن الزيادة عىل النص نسخ وال نسخ يف القرآن
إال بقرآن مثله أو بخرب متواتر .وقد بينا أنه فعل مثل هذا يف اخلمس

يف قول�ه« :ول�ذي القربى» فشرط يف قرابة رس�ول اهلل ﷺ الفقر.
وحينئذ يعطون من اخلمس .وهذا كله ضعيف حسبام بيناه .وقال
حممد بن عبد احلكم« :يعطى من الصدقة يف الكراع والسلاح وما

حيتاج إليه من آالت احلرب وكف العدو عن احلوزة؛ ألنه كله من

س�بيل الغزو ومنفعته وقد أعطى النب�ي ﷺ من الصدقة مائة ناقة
يف نازلة سهل بن حثمة إطفاء للثائرة» ا.هـ.
 -4وقال الجصاص

(((

قول�ه تع�اىل﴿ :ﮩ ﮭ ﮮ﴾ روى اب�ن أيب ليلى عن عطية

العويف عن أيب سعيد اخلدري عن النبي ﷺ قال«:ال حتل الصدقة
( )1أحكام القرآن :جـ ،3ص .157 ،156عام 1347هـ .
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لغني إال يف س�بيل اهلل ،أو ابن الس�بيل ،أو رجل له جار مس�كني
تصدق عليه فأهدى له».
واختلف الفقهاء يف ذلك فقال قائلون هم املجاهدون األغنياء
منهم والفقراء وهو قول الشافعي.

وق�ال الش�افعي :ال يعط�ى منها إال الفق�راء منهم وال يعطى
األغني�اء م�ن املجاهدي�ن .فإن ُأعط�وا ملكوها وأج�زأ املعطي
وإن مل يرصفه يف س�بيل اهلل؛ ألن رشطه�ا متليكه وقد حصل ملن
ه�ذه صفته فأج�زأ ،وقد روى أن عمر تصدق بفرس يف س�بيل
اهلل فوج�ده يباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه فقال له رس�ول اهلل
ﷺ«:ال تع�د يف صدقت�ك» فلم يمن�ع النب�ي ﷺ املحمول عىل
الفرس من بيعها - .إىل أن قال  :-وروي عن أيب يوسف فيمن
أوىص بثلث ماله يف س�بيل اهلل أنه للفقراء الغزاة .فإن قيل :فقد
أجاز النبي ﷺ ألغنياء الغزاة أخذ الصدقة لقوله« :الحتل لغني
إال يف س�بيل اهلل» قيل ل�ه :قد يكون الرجل غني� ًا يف أهله وبلده
بدار يسكنها وأثاث يتأثث به يف بيته وخادم خيدمه وفرس يركبه
ول�ه فضل م�ايل درهم أو قيمتها فلا حتل له الصدق�ة فإذا عزم
عىل اخلروج يف س�فر غزو واحتاج من آالت الس�فر والسلاح
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والع�دة إىل م�ا مل يكن حمتاج� ًا إليه يف حال إقامت�ه فينفق الفضل
ع�ن أثاثه وم�ا حيتاج إليه يف مصره عىل السلاح واآللة والعدة
فتج�وز له الصدقة .وجائز أن يك�ون الفضل عام حيتاج إليه من
دابة األرض أو سالح ًا أو شيئ ًا من آالت السفر ال حيتاج إليه يف
املصر فيمنع ذلك جواز إعطائه الصدقة إذا كان ذلك يس�اوي
مائت�ي دره�م وإن خرج ه�و للغزو فاحت�اج إىل ذل�ك جاز أن
يعط�ى م�ن الصدقة وهو غني يف ه�ذا الوجه فه�ذا معنى قوله
ﷺ« :الصدقة حتل للغازي الغني».ا .هـ.
 -5وق�ال الس�يوطي
﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾:

(((

يف تفسير قول�ه تع�اىل:

«أخ�رج أب�ن أيب حات�م ع�ن مقات�ل يف قول�ه ﴿ﮩ
ﮭ ﮮ﴾ ق�ال ه�م املجاه�دون وأخ�رج اب�ن أيب حات�م
وأبو الش�يخ عن زيد يف قول�ه ﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾ قال الغازي يف
سبيل اهلل» .ا.هـ.

( )1الدر املنثور :جـ ،3ص.252
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 -6وقال الخازن(((:
«﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾ يعن�ي ويف النفق�ة يف س�بيل اهلل وأراد ب�ه

الغزاة فلهم س�هم من مال الصدقات فيعطون إذا أرادوا اخلروج

إىل الغ�زو م�ا يس�تعينون به عىل أم�ر اجلهاد من النفقة والكس�وة

والسالح واحلمولة فيعطون ذلك وإن كانوا أغنياء» .ا.هـ.
 -7وقال الشوكاني((( يف تفسريه ﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾:

«ه�م الغ�زاة واملرابط�ون يعط�ون م�ن الصدقة م�ا ينفقون يف

غزوه�م ومرابطتهم وإن كانوا أغنياء وه�ذا قول أكثر العلامء».

ا.هـ.

 -8وقال ابن حجر العسقالني(((:
«وأم�ا ف�ي س�بيل الل�ه فاألكثر عل�ى أن�ه يخت�ص بالغـازي

غني� ًا كـ�ان أو فقيـ�ر ًا إال أن أبـا حنيفـة قـ�ال يخـص بالغازي

المحتاج» .ا.هـ.

( )1لباب التأويل يف معاين التنزيل جـ ،3ص.92
( )2فتح القدير :جـ  ،2ص.373
( )3فتح الباري :جـ  ،3ص .295
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 -9وقال بدر الدين العيني(((:
«قوله ﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾ وهو منقطع الغزاة عند أيب يوس�ف،
ومنقطع احلاج عند حممد .ويف املبسوط ﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾ فقراء

الغزاة عند أيب يوس�ف وعند حممد فقراء احلاج .وقال ابن املنذر
يف اإلرشاف :قول أيب حنيفة وأيب يوس�ف وحممد :سبيل اهلل هو
الغ�ازي غير الغني ،وحكى أبو ث�ور عن أيب حنيف�ة أنه الغازي
دون احلاج ،وذكر ابن بطال :أنه قول أيب حنيفة ومالك والشافعي
ومثل�ه النووي يف رشح املهذب ،وقال صاح�ب التوضيح :وأما
ق�ول أيب حنيفة :ال يعطى الغازي من الزكاة إال أن يكون حمتاج ًا
فه�و خالف ظاه�ر الكتاب والس�نة ،فأما الكت�اب فقوله تعاىل:
﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾ وأما الس�نة فروى عبد الرزاق عن معمر عن

زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال :قال
رس�ول اهلل ﷺ« :ال حتل الصدقة لغني إال خلمس�ة لعامل عليها،
أو لغاز يف س�بيل اهلل ،أو غني اشرتاها بامله ،أو فقري تصدق عليه
فأه�دى لغني أو غ�ارم» .وأخرجه أبو داود وابن ماجه واحلاكم
وقال صحيح عىل رشط الشيخني ورواه أبو داود.

( )1عمدة القاري جـ ،9ص.45
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[قل�ت] :ما أحس�ن األدب س�يام م�ع األكابر .وأب�و حنيفة مل
خيالف الكتاب وال الس�نة وإنام عمل بالس�نة فيام ذهب إليه وهو
قول�ه ﷺ« :ال حتل الصدقة لغني» وقال :امل�راد من قوله لغاز يف
س�بيل اهلل ه�و الغ�ازي الغني بق�وة البدن والقدرة عىل الكس�ب
ال الغن�ى بالنص�اب الرشع�ي بدلي�ل حديث مع�اذ( :وردها إىل
فقرائهم) .ا.هـ.
 -10وقال أبو الحسن املباركفوري:

«اختلف�وا يف املراد من س�بيل اهلل يف آية املصارف فقيل املراد به
الغزاة وعليه اجلمهور».
قال الباجي هو الغزو واجلهاد قاله مالك ومجهور الفقهاء.

وقال اخلريف :وسهم يف سبيل اهلل هم الغزاة قال ابن قدامة هذا
الصنف الس�ابع م�ن أهل الزكاة وال خالف يف اس�تحقاقهم وال
خلاف يف أهنم غزاة يف س�بيل اهلل وهو عن�د اإلطالق هو الغزو.
ا.هـ.
ثم اختلف أهل هذا القول فقال األكثر إهنم يعطون ما ينفقون

يف غزوه�م وإن كانوا أغني�اء وقال أبو حنيفة وأبو يوس�ف ال
يعط�ى الغ�ازي إال إذا كان فقير ًا منقطع ًا به .ق�ال احلافظ :أما
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فقريا
س�بيل اهلل فاألكث�ر عىل أنه خيت�ص بالغازي غني� ًا كان أو ً
إال أن أبا حنيفة قال خيتص بالغازي املحتاج  -ثم ذكر األقوال

األخ�رى يف امل�راد بقوله تع�اىل﴿ :ﮩ ﮭ ﮮ﴾ ث�م قال –
والقول الراجح عندي هو ما ذهب إليه اجلمهور من أن املراد به
الغزو واجلهاد خاصة؛ ألن س�بيل اهلل إذا أطلق يف عرف الرشع

فهو يف الغالب واقع عىل اجلهاد حتى كأنه مقصور عليه.

وقال ابن العريب يف أحكام القرآن :قوله ﴿ﮩﮭﮮ﴾ قال
مالك :س�بل اهلل كثرية ولكني ال أعلم خالف ًا يف أن املراد بس�بيل

اهلل ههنا الغزو حلديث عطاء بن يس�ار الذي نحن يف رشحه وهو
حديث رصيح مفرس لقول�ه﴿ :ﮩ ﮭ ﮮ﴾ يف اآلية فيجب
محله عليه ومل أر عنه جواب ًا شافي ًا من أحد .وإليه ذهب ابن حزم
إذ قال :وأما سبيل اهلل فهو اجلهاد بحق ثم ذكر حديث عطاء بن
يس�ار عن أيب س�عيد م�ن طريق أيب داود وهو ال�ذي يرجحه ابن

قدام�ة حيث قال :وهذا أصح؛ ألن س�بيل اهلل عند اإلطالق إنام
ينصرف إىل اجله�اد فإن كل م�ا يف القرآن من ذكر س�بيل اهلل إنام

أري�د ب�ه اجلهاد إال اليسير فيجب أن حيمل ما يف ه�ذه اآلية عىل

ذلك؛ ألن الظاهر إرادته به .ا.هـ.
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وه�و ال�ذي صححه اخل�ازن يف تفسيره حيث ق�ال :والقول
األول ه�و الصحي�ح إلمج�اع اجلمه�ور علي�ه .ورجح�ه أيض� ًا
العالم�ة الفنوحي يف تفسيره إذ ق�ال« :واألول إلمجاع اجلمهور
عليه .وبه فرسه الش�وكاين يف فتح القدير ،ورجحه أيض ًا غريهم
من املفرسين» .ا.هـ.
 -11وقال أبو س�ليمان الخطاب�ي يف معرض تعليقه عىل

حدي�ث عط�اء بن يس�ار «ال حتل الصدق�ة لغني إال خلمس�ة» ما
نصه(((:

«قل�ت في�ه بي�ان أن للغ�ازي وإن كان غني ًا أن يأخ�ذ الصدقة
ويس�تعني هبا يف غزوه وهو من سهم سبيل اهلل وإليه ذهب مالك
والش�افعي وأمحد وإس�حاق بن راهويه .وقال أصحاب الرأي:
ال جيوز أن يعطى الغازي من الصدقة إال أن يكون منقطع ًا به.
قلت :س�هم السبيل غري سهم ابن الس�بيل وقد فرق اهلل بينهام
بالتسمية وعطف أحدمها عىل اآلخر فقال ﴿ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ﴾ واملنقطع به هو ابن الس�بيل ،فأما س�هم الس�بيل

( )1معامل السنن :حـ  ،2ص .235 ،234
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فه�و عىل عمومه وظاهره يف الكتاب وقد جاء يف هذا احلديث ما
بينه ووكد أمره فال وجه للذهاب عنه» .ا.هـ.
 -12قال ابن األثري

(((

«وس�بيل اهلل ع�ام يق�ع على كل عم�ل خال�ص س�لك به
طريق التق�رب إىل اهلل تعاىل بأداء الفرائ�ض والنوافل وأنواع
التطوع�ات ،وإذا أطلق فهو يف الغالب واقع عىل اجلهاد حتى
صار لكثرة االستعامل كأنه حمصور عليه» .ا.هـ.

 -13وقال البابرتي((( عىل عبارة الهداية ﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾

«منقط�ع الغ�زاة عند أيب يوس�ف رمح�ه اهلل ...وال يرصف إىل
أغنياء الغزاة عندنا ألن املرصف هو للفقراء لقوله ﷺ:
«خذه�ا م�ن أغنيائه�م ورده�ا يف فقرائهم» .وقال الش�افعي:
جي�وز لقول�ه ﷺ «:ال حت�ل الصدقة لغن�ي إال خلمس�ة» من مجلة
الغزاة يف س�بيل اهلل وتأويله الغني بقوة البدن ومعناه أن املستغني
بكسبه لقوة بدنه ال حيل له طلب الصدقة إال إذا كان غازي ًا فيحل
النشغاله باجلهاد عن الكسب» .ا.هـ.

( )1النهاية يف غريب احلديث :حـ ،2ص .145
( )2العناية عىل اهلداية هامش عىل فتح القدير.
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 -14ويف الفتاوي الهندية((( ما نصه:
«ومنها يف س�بيل اهلل وهم منقطعو الغزاة الفقراء منهم عند أيب
يوس�ف رمح�ه اهلل تعاىل ،وعند حممد  -رمح�ه اهلل تعاىل  -منقطعو
احل�اج الفقراء منهم هكذا يف التبيني والصحيح قول أيب يوس�ف
رمحه اهلل تعاىل  -كذا يف املضمرات» ا.هـ. -15وقال أبو الربكات أحمد دردير يف رشحه(((:
«وأش�ار للس�ابع بقوله وجماهد أي املتلبس ب�ه إن كان ممن جيب
علي�ه لكون�ه حر ًا مس�ل ًام ذك�ر ًا بالغ� ًا ق�ادر ًا وال ب�د أن يكون غري
هاش�مي ويدخ�ل في�ه املراب�ط وآلته كس�يف ورمح تشترى منها
ولو كان املجاهد غني ًا حني غزوه كجاس�وس يرسل لالطالع عىل
كافرا ،وال ترصف الزكاة يف
عورات العدو ويعلمنا هبا فيعطى ولو ً
س�ور حول البلد ليتحفظ به من الكفار وال يف عمل مركب يقاتل
فيها العدو» .ا.هـ.

( )1اجلزء األول ،ص .188
( )2الرشح الكبري هامش عىل حاشية الدسوقي :جـ ،1ص .256
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 -16وقال املواق(((:
«وجماه�د وآلت�ه ولو غن ًي�ا .ابن عرفة م�ن الثامنية األصناف
الت�ي ترصف ال�زكاة فيها س�بيل اهلل .أبو عم�ر :وذلك اجلهاد
والرباط .اللخم�ي :ويعطى الغازي الفقير حيث غزو الغني
ببل�ده ويعطى الغزاة املقيمون يف نح�ر العدو وإن كانوا أغنياء
حيث غزوهم.
واختلف إذا كان غني ًا باملوضع الذي هو به .فقيل يعطى حلديث
«ال حتل الصدقة لغني إال خلمسةٍ :
لغاز» احلديث .وألن أخذه يف
معنى املعاوضة واألجرة إذا أوقف نفس�ه لذلك ،وألن يف إعطائه
رضب ًا من االستئالف ملشقة ما يكلفون من بذل النفوس» .ا.هـ.
 -17وقال اإلمام الشافعي(((:
«ويعط�ى من س�هم س�بيل اهلل جل وع�ز من غزا م�ن جريان
الصدقة فقري ًا كان أو غني ًا وال يعطى منه غريهم إال أن حيتاج إىل
الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم املرشكني» .ا.هـ.
( )1التاج واألكليل ملخترص خليل هامش عىل مواهب اجلليل :جـ  ،2ص .256
( )2األم :جـ ،2ص .60
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 -18وقال النووي عىل املهذب(((:
«قال املصنف رمحه اهلل تعاىل :وس�هم يف س�بيل اهلل وهم الغزاة

إذا نش�طوا غ�زوا ،وأم�ا م�ن كان مرتب� ًا يف دي�وان الس�لطان من

جيوش املسلمني فإهنم ال يعطون من الصدقة بسهم الغزاة؛ ألهنم
يأخ�ذون أرزاقهم وكفايتهم من الفيء قال النووي :ومذهبنا أن
سهم سبيل اهلل املذكور يف اآلية الكريمة يرصف إىل الغزاة الذين

ال ح�ق هل�م يف الديوان بل يغ�زون متطوعني وبه ق�ال أبو حنيفة

ومالك رمحهام اهلل تعاىل» .ا.هـ.
وقال النووي أيض ًا(((:

يف معرض االحتجاج بام عليه املذهب الش�افعي من أن س�هم

سبيل اهلل يرصف إىل الغزاة:

«واحتج أصحابنا بأن املفهوم يف االس�تعامل املتبادر إىل األفهام

أن سبيل اهلل تعاىل هو الغزو وأكثر ما جاء يف القرآن كذلك واحتج
األصحاب أيض ًا بحديث أيب سعيد السابق يف فضل الغارمني (ال

( )1املجموع :جـ  ،6ص  .211ط.1
( )2املجموع :جـ  ،1ص .2498
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حتل الصدقة لغني إال خلمس�ة  -فذكر منهم  -الغارم) وليس يف

األصناف الثامنية من يعطي باس�م الغزاة الذين نعطيهم من سهم
سبيل اهلل تعاىل» ا.هـ.

 -19وقال ابن قدامة:
«السابع :يف سبيل اهلل وهم الغزاة الذين ال ديوان هلم وال يعطى

منها يف احلج» .اهـ.

وقال يف حاشية املقنع((( عىل قوله السابع ﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾:

«ال خلاف يف اس�تحقاقهم وبق�اء حكمه�م ،وال خلاف يف

أهنم الغزاة؛ ألن س�بيل اهلل عند اإلطالق هو الغـزو .قـال تعاىل:

﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ ،وقـ�ال﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ وإنام يستحق

هذا االس�م الغ�زاة الذين ال ديوان هلم وإنما يتطوعون بالغزو إذا
نش�طوا وهم الذي�ن ال ديوان هلم أي ال حق هل�م يف الديوان؛ ألن

م�ن له رزق رات�ب فهو مس�تغن به فيدف�ع إليهم كفاي�ة غزوهم

وعودهم - .إىل أن قال  -قوله «وال يعطى منها يف احلج» يف رواية
( )1املقنع وحاشيته :جـ  ،1ص.249
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اختاره�ا يف املغني وصححها يف الشرح وقاله أكثر العلامء منهم
مالك وأبو حنيفة والثوري والش�افعي وأبو ثور وابن املنذر؛ ألن
سبيل اهلل حيث أطلق ينرصف إىل اجلهاد غالب ًا والزكاة ال ترصف
إال ملحتاج إليها كالفقري أو من حيتاجه املسلمون كالعامل .واحلج
ال نفع منه للمسلمني وال حاجة هبم إليه والفقري ال فرض يف ذمته
فيس�قطه .وإن أراد به التطوع فتوفري هذا القدر عىل ذوي احلاجة
أو رصفها يف مصالح املسلمني أوىل» .ا.هـ.
 -20وق�ال املرداوي((( يف أثناء الكالم عىل أصناف أهل
الزكاة:
«قوله الس�ابع :يف س�بيل اهلل وهم الغزاة الذي�ن ال ديوان هلم»
فلهم األخذ منها بال نزاع.

لك�ن ال يرصف�ون م�ا يأخ�ذون إال جله�ة واحدة كما تقدم يف
املكاتب والغارم.

تنبي�ه :ظاهر قول�ه (وهم ال دي�وان هلم) أنه ل�و كان يأخذ من
الدي�وان ال يعط�ى منها وه�و صحيح لكن بشرط أن يكون فيه ما

( )1اإلنصاف سبق تعيني جزئه وصفحته.
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يكفي�ه ،ف�إن مل يك�ن فيه ما يكفي�ه فله أخذ مت�ام ما يكفي�ه .قاله يف
الرعاية وغريها  -إىل أن قال  -قوله( :ال يعطى منها يف احلج) هذا
إح�دى الروايتني .اختارها املصنف والش�ارح ،وقاال :هى أصح.
وجزم به يف الوجيز» .ا.هـ.
 -21وقال ابن حزم(((:
«وأما سبيل اهلل فهو اجلهاد بحق .حدثنا عبد اهلل بن ربيع حدثنا
ابن سليم حدثنا األعرايب حدثنا أبو داود وحدثنا احلسن بن عىل
حدثن�ا عبد الرازق حدثنا معمر عن زيد بن أس�لم عن عطاء بن
يس�ار عن أيب س�عيد اخلدري قال :قال رس�ول اهلل ﷺ « :ال حتل
الصدقة لغني إال خلمسة :الغازي يف سبيل اهلل ،أو العامل عليها،

أو الغارم ،أو لرجل اشرتاها بامله ،أو لرجل كان له جار مسكني
فتصدق عىل املس�كني فأهداها املس�كني للغني» ،وقد روى هذا
احلدي�ث عن غري معمر فأوقفه بعضه�م ونقص بعضهم مما ذكر
في�ه معمر .وزيادة العدل ال حيل تركه�ا .فإن قيل :قد روى عن
رس�ول اهلل ﷺ أن احلج من س�بيل اهلل وصح عن ابن عباس أن
يعطى منها يف احلج .قلنا :نعم ،وكل فعل خري فهو من سبيل اهلل
( )1املحىل :ج ،6ص.151
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تعاىل ،إال أنه ال خالف يف أنه تعاىل مل يرد كل وجه من وجوه الرب
يف قس�مة الصدقات فلم جيز أن توضع إال حيث نّبي النص وهو
الذي ذكرنا وباهلل التوفيق» .ا.هـ.
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

 -1بأن سبيل اهلل إذا أطلق يف عرف الرشع فهو يف الغالب واقع عىل
اجله�اد حتى كأنه مقصور عليه؛ ألن كل ما يف القرآن من ذكر
س�بيل اهلل إنام أريد به اجلهاد إال اليسير فيجب أن حيمل قوله
تعاىل﴿ :ﮩ ﮭ ﮮ﴾ عليه؛ ألن الظاهر إرادته قال تعاىل:
﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ ،وقال تعاىل﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾.

 -2بأن حديث عطاء بن يسار( :ال حتل الصدقة لغني إال خلمسة
لغاز يف سبيل اهلل) احلديث رصيح مفرس لقوله تعاىل﴿ :ﮩ
ﮭ ﮮ﴾ فيجب محله عليه.

 -3بام ورد من اآلثار الدالة عىل أن املقصود بس�بيل اهلل اجلهاد ومن
ذل�ك م�ا ذك�ره الطربي يف تفسيره ق�ال :حدثني يون�س قال:
أخربنا ابن وهب قال :قال ابن زيد يف قوله﴿ :ﮩ ﮭ ﮮ﴾
قال الغازي يف سبيل اهلل.
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وم�ا ذك�ره الس�يوطي يف تفسيره ال�در املنث�ور ق�ال :أخ�رج
اب�ن أيب حات�م ع�ن مقات�ل يف قول�ه﴿ :ﮩ ﮭ ﮮ﴾ قال هم
املجاهدون.

وأخرج ابن أيب حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد يف قوله﴿ :ﮩ
ﮭ ﮮ﴾ قال الغازي يف سبيل اهلل.واهلل أعلم.

القول الثان�ي :أن املراد بس�بيل اهلل الغزاة واحلج�اج والعامر،
وق�د قال هبذا القول جمموع�ة من العلامء م�ن املفرسين واملحدثني
والفقهاء وفيام ييل بعض من أقواهلم.
 -1قال ابن كثري((( رحمه الله:

«وأما يف س�بيل اهلل فمنهم الغزاة الذين ال حق هلم يف الديوان،
وعن�د اإلم�ام أمح�د واحلس�ن وإس�حاق واحل�ج م�ن س�بيل اهلل
للحديث» .ا.هـ.
 -2وقال الخازن((( يف تفسريه قوله تعاىل﴿ :ﮩ ﮭ ﮮ﴾:

«وقال قوم :جيوز أن يرصف س�هم س�بيل اهلل إىل احلج يروى
ذلك عن ابن عباس وهو قول احلسن ،وإليه ذهب أمحد بن حنبل
( )1تفسري القرآن العظيم ج ،2ص .366
( )2لباب التأويل يف معاين التنزيل :جـ  ،3ص .92
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وإسحاق بن راهويه» .ا.هـ.

 -3وقال الش�وكاني((( يف تفسريه قوله تعاىل﴿ :ﮩ ﮭ

ﮮ﴾

«وقال ابن عمر هم احلجاج والعامر وروى عن أمحد وإسحاق

أهنام جعال احلج من سبيل اهلل» .ا.هـ.
 -4وقال القرطبي(((:

«الثاني�ة والعشرون قول�ه تع�اىل﴿ :ﮩ ﮭ ﮮ﴾ ه�م
الغ�زاة وموض�ع الرب�اط – إىل أن ق�ال – وق�ال اب�ن عم�ر:
احلجاج والعامر .ويؤثر عن أمحد وإس�حاق  -رمحهام اهلل  -أهنام
قاال :من س�بيل اهلل احلج .ويف البخاري :ويذكر عن أيب السن:
محلن�ا النبي ﷺ عىل إبل الصدقة للحج .ويذكر عن ابن عباس:
ويعتق من زكاة ماله ويعطى يف احلج .خرج أبو حممد عبد الغني
احلافظ حدثنا حممد بن اخلياش ،حدثنا أبو غسان مالك بن حييى
حدثن�ا يزي�د بن هارون أخربن�ا مهدي بن ميم�ون عن حممد بن
أيب يعق�وب ع�ن عبد الرمحن بن أيب نع�م ويكنى أبا احلكم قال:
( )1فتح القدير :جـ  ،2ص .373
( )2اجلامع ألحكام القرآن :جـ  ،8ص .185

()82

كن�ت جالس� ًا مع عبد اهلل بن عمر فأتته ام�رأة وقالت :يا أبا عبد
الرمحن ،إن زوجي أوىص بامله يف س�بيل اهلل .قال ابن عمر :فهو
كما ق�ال يف س�بيل اهلل .فقلت :ما زدهتا فيام س�ألت عنه إال غ ًام.
ق�ال :فام تأم�رين يا ابن أيب نع�م قال آمره�ا أال تدفعه إىل هؤالء
اجليوش الذين خيرجون فيعتدون يف األرض ويقطعون الس�بيل
قال :قلت فام تأمرها .قال :آمرها أن تدفعه إىل قوم صاحلني ،إىل
حجاج بيت اهلل احلرام ،أولئك وفد الرمحن ،أولئك وفد الرمحن،
ليس�وا كوفد الشيطان ،ثالث ًا يقوهلا .قلت يا أبا عبد الرمحن وما
وفد الش�يطان؟ ق�ال :قوم يدخلون عىل ه�ؤالء األمراء فينمون
إليهم احلديث ويس�عون يف املسلمني بالكذب فيجازون اجلوائز
ويعطون العطايا» .ا.هـ.
 -5قال الجصاص(((:

«وإن أعط�ى حاج� ًا منقطع� ًا به أجزأ أيض ًا وق�د روي عن ابن
عمر أن رج ً
ال أوىص بامله يف سبيل اهلل فقال ابن عمر :إن احلج يف
س�بيل اهلل فاجعله فيه ،وقال حممد بن احلس�ن يف السري الكبري يف
رج�ل أوىص بثلث ماله يف س�بيل اهلل أنه جي�وز أن جيعل يف احلاج

( )1أحكام القرآن :جـ  ،3ص .156
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املنقطع ب�ه ،وهذا يدل عىل أن قوله تعاىل﴿ :ﮩ ﮭ ﮮ﴾ قد
أري�د به عند حمم�د احلاج املنقطع به وق�د روي عن النبي ﷺ أنه
قال :احلج والعمرة من سبيل اهلل» ا.هـ.
 -6وقال البخاري(((:
ب�اب قول�ه تع�اىل﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ﴾ ويذك�ر ع�ن اب�ن عب�اس  :cيعت�ق م�ن زكاة ماله

ويعطى يف احلج .وقال احلس�ن :إن اشترى أباه من الزكاة جاز

ويعط�ى يف املجاهدي�ن والذى مل حيج ثم تلا ﴿ :ﮡ ﮢ

ﮣ﴾ اآلي�ة يف أهيام أعطيت أج�زأت .وقال النبي ﷺ« :إن

خال�دا احتبس أدرعه يف س�بيل اهلل ويذكر ع�ن أيب الس :محلنا
ً
النبي ﷺ عىل إبل الصدقة للحج» ا.هـ.

 -7وقال املجد((( حتت باب الرصف يف سبيل اهلل وابن السبيل:

وعن ابن الس اخلزاعي قال محلنا النبي ﷺ عىل إبل الصدقة
إىل احل�ج .رواه أمح�د وذك�ره البخ�اري تعليق ًا .وع�ن أم معقل
( )1صحيح البخاري :جـ  ،2ص .104
( )2نيل األوطار :جـ  ،4ص .181،180
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األس�دية أن زوجها جعل بكر ًا يف س�بيل اهلل وأهنا أرادت العمرة
فس�ألت زوجها البك�ر فأبى فأتت النب�ي ﷺ فذكرت ذلك له،
فأمره أن يعطيها ،وقال رسول اهلل ﷺ« :احلج والعمرة يف سبيل
اهلل» رواه أمح�د .وع�ن يوس�ف ب�ن عبد اهلل عن جدت�ه أم معقل
قالت ملا حج رس�ول اهلل ﷺ حجة الوداع وكان لنا مجل فجعله
أبو معقل يف س�بيل اهلل ،وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج
النب�ي ﷺ فلما فرغ م�ن حجته جئته فقال ي�ا أم معقل ما منعك
أن خترج�ي؟ قالت :لقد هتيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا مجل هو
ال�ذي نح�ج عليه ف�أوىص به أبو معقل يف س�بيل اهلل ق�ال :فهال
خرجت عليه فإن احلج من سبيل اهلل .رواه أبو داود.
قال الشوكاين :حديث ابن الس سيأيت الكالم عليه .وحديث

أم معقل أخرجه بنحو الرواية األوىل أبو داود والنسائي والرتمذي
وابن ماجة ويف إسناده رجل جمهول ،ويف إسناده أيضا إبراهيم بن
مهاج�ر بن جاب�ر البجيل الكويف وقد تكلم في�ه غري واحد .وقد
اختل�ف على أيب بك�ر بن عب�د الرمحن في�ه .فروي عن رس�ول
مروان الذي أرس�له إىل أم معقل عنها .وروي عنه عن أم معقل
بغري واسطة وروي عنه عن أيب معقل.
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والرواي�ة الثاني�ة الت�ي أخرجها أب�و داود يف إس�نادها حممد بن
إس�حاق وفي�ه مق�ال مع�روف .قول�ه اب�ن الس هكذا يف نس�خ
الكتاب الصحيحة بلفظ ابن ،والذي يف البخاري أيب الس وكذا
يف التقري�ب م�ن ترمج�ة عبد اهلل ب�ن غنيمة .والس بسين مهملة
خزاعي اختلف يف اسمه فقيل زياد وقيل عبد اهلل بن عنمه بمهملة
ون�ون مفتوحتني وقيل غري ذلك له صحبة وحديثان هذا أحدمها
وق�د وصله مع أمحد بن خزيم�ة واحلاكم وغريمها من طريقه قال
احلافظ :ورجاله ثقات إال أن فيه عنعنة ابن إس�حاق وهلذا توقف
اب�ن املن�ذر يف ثبوته .وأحاديث الباب تدل على أن احلج والعمرة
م�ن س�بيل اهلل ،وأن من جعل ش�ي ًئا من ماله يف س�بيل اهلل جاز له
رصف�ه يف جتهيز احلجاج واملعتمرين ،وإذا كان ش�ي ًئا مركوب ًا جاز
مح�ل احلاج واملعتمر عليه ،وت�دل أيض ًا عىل أنه جيوز رصف يشء
من سهم سبيل اهلل من الزكاة إىل قاصدي احلج والعمرة» .ا.هـ.
 -8وقال املباركفوري((( يف معرض كالمه عن املراد بقوله
﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾:
«وقيل املراد منه منقطع احلاج ،وبه قال حممد ،وروي عن أمحد

( )1املرعاة عىل املشكاة :جـ  ،3ص .117
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وإس�حاق أن احل�ج أيض ًا من س�بيل اهلل يعنى أن احل�ج من مجلة
السبيل مع الغزو؛ ألنه طريق بِ ٍّر  -إىل أن قال قلت :واحتج للقول
الث�اين بما روى أبو داود ع�ن ابن عباس أن ام�رأة قالت لزوجها
أحججن�ي مع رس�ول اهلل ﷺ عىل مجلك فالن .قال رس�ول اهلل
ﷺ( :أما لو حججتها عليه كان يف سبيل اهلل).
وبام روي عن أم معقل األسدية أن زوجها جعل بكر ًا يف سبيل

اهلل ،وأهن�ا أرادت احل�ج (احلديث) وفيه فأمر رس�ول اهلل ﷺ أن
يعطيها البكر.
وقال رسول اهلل ﷺ «احلج من سبيل اهلل» .أخرجه أمحد وغريه.

وبما روي عن أيب الس ق�ال :محلنا النبي ﷺ عىل إبل الصدقة
للح�ج ذكره البخاري تعليق ًا بصف�ة التمريض ووصله أمحد وابن
خزيم�ة واحلاك�م وقال الش�وكاين حديث أم معق�ل وحديث أيب
الس يدالن عىل أن احلج من سبيل اهلل وأن من جعل شيئ ًا من ماله
يف سبيل اهلل جاز له رصفه يف جتهيز احلجاج وإذا كان شيئ ًا مركوب ًا
جاز مح�ل احلجاج عليه ،ويدالن أيض ًا على أنه جيوز رصف يشء
من سهم سبيل اهلل من الزكاة عىل قاصدي احلج .ا .هـ.
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وبما روى أبو عبي�د يف األموال عن أيب معاوية وابن أيب ش�يبة
يف مصنف�ه ع�ن أيب جعف�ر كالمها ع�ن األعمش عن حس�ان أيب
األرشس عن جماهد عن ابن عباس أنه كان ال يرى بأسا أن يعطي
الرجل من زكاة ماله يف احلج وأن يعتق منه الرقبة .وبام روي عن
ابن عمر أنه س�ئل ع�ن امرأة أوصت بثالثني درمه ًا يف س�بيل اهلل
فقيل له أجتعل يف احلج فقال :أما إنه من س�بيل اهلل« .أخرجه أبو
عبيد بإسناد صحيح عنه» .ا.هـ.
 -9وقال الكاس�اني((( يف معرض كالمه عن املراد من قوله

تعاىل﴿ :ﮩ ﮭ ﮮ﴾:

«وق�ال حممد :املراد منه احلاج املنقط�ع ملا روي أن رج ً
ال جعل
بعري ًا له يف سبيل اهلل فأمر النبي ﷺ أن حيمل عليه احلاج» اهـ.
 -10وق�ال أبو الفرج بن قدام�ة((( يف معرض كالمه عن

املراد بقوله تعاىل ﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾:

«وروي عن�ه أن الفقري يعطى ما حيج به الفرض أو يس�تعني به
في�ه .يروى إعط�اء الزكاة يف احلج عن ابن عباس وعن ابن عمر
( )1بدائع الصنائع :جـ  ،2ص .45
( )2الرشح الكبري :جـ ،2ص . 702
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احلج من سبيل اهلل وهو قول إسحاق ملا روي أن رج ً
ال جعل ناقة
له يف سبيل اهلل فأرادت امرأته احلج فقال هلا النبي ﷺ« :اركبيها
فإن احلج من سبيل اهلل» .ا.هـ.
 -11وقال البهوتي(((:

«واحلج من السبيل أيض ًا روي عن ابن عباس وابن عمر ملا روى
أبو داود أن رج ً
ال جعل ناقته يف سبيل اهلل فأرادت امرأته احلج فقال
هل�ا النبي ﷺ« :اركبيها فإن احلج من س�بيل اهلل» .فيأخذ إن كان
فقريا من الزكاة ما يؤدى به فرض حج أو فرض عمرة أو يستعني
ً
ب�ه يف احلج والعمرة؛ ألنه حيتاج إىل إس�قاط الفرض وإما التطوع
فل�ه عنه مندوحة .وذكر الق�ايض جوازه يف النفل كالفرض وهو
ظاهر كالم أمحد واخلرقي وصححه بعضهم؛ ألن ك ً
ال من س�بيل
اهلل والفقري ال فرض عليه فهو منه كالتطوع» .اهـ.
 -12وقال النووي((( ناسب ًا القول بكون احلج من سبيل اهلل
إىل اإلمام أمحد ما نصه:
«وق�ال أمحد  -رمحه اهلل تع�اىل  -يف أصح الروايتني عنه :جيوز
رصفه إىل مريد احلج.

( )1كشاف القناع :جـ  ،2ص .256
( )2املجموع:جـ  ،6ص.213، 212
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وروى مثله عن ابن عمر  .cواستدل له بحديث أم معقل
الصحابي�ة ( :bمل�ا حج رس�ول اهلل ﷺ حجة الوداع وكان
لن�ا مجل فجعل�ه أبو معقل يف س�بيل اهلل ،وأصابن�ا مرض فهلك
أب�و معقل وخ�رج النبي ﷺ فلما فرغ من حجه جئت�ه فقال :يا
أم معق�ل ما منعك أن خترجي؟ قالت قلت :لقد هتيأنا فهلك أبو
معقل وكان لنا مجل هو الذي نحج عليه فأوىص به أبو معقل يف
سبيل اهلل قال :فهال خرجت عليه فإن احلج من سبيل اهلل) .وعن
اب�ن عباس  cقال أراد رس�ول اهلل ﷺ احلج فقالت امرأة
لزوجها :أحججني مع رسول اهلل ﷺ  .فقال ما عندي ما أحجك
علي�ه .فقالت :أحججن�ي عىل مجلك فالن .قال ذلك حبيس يف
س�بيل اهلل عز وجل .فأتى رس�ول اهلل ﷺ فقال :إن امرأيت تقرأ
عليك السالم ورمحة اهلل إهنا سألتني احلج معك قالت:أحججني
م�ع رس�ول اهلل ﷺ فقل�ت ما عن�دي ما أحجك علي�ه .فقالت
أحججن�ي على مجلك فلان .فقلت ذلك حبيس يف س�بيل اهلل.
فق�ال (أم�ا لو حججتها عليه كان يف س�بيل اهلل) وإهنا أمرتني أن
أسألك ما يعدل حجة معك قال رسول اهلل ﷺ « :أقرأها السالم
ورمحة اهلل تعاىل وبركاته وأخربها أهنا تعدل حجة يعني عمرة يف
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رمض�ان» روامها أبو داود يف س�ننه يف أواخر كتاب احلج يف باب

العمرة ،والثاين إس�ناده صحيح وأما األول حديث أم معقل فهو
م�ن رواية حممد بن إس�حاق وقال فيه :هو مدل�س ،واملدلس إذا
قال :عن .ال حيتج به باالتفاق» ا.هـ.

واس�تدل أصحاب هذا الرأي بام استدل به أصحاب القول

األول بالنسبة إلرادة الغزاة من كلمة ﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾.

وأما بالنس�بة لدخول احلج�اج والعامر يف ذلك فقد اس�تدلوا

علي�ه بما روى أبو داود عن ابن عباس أن ام�رأة قالت لزوجها:
أحججني مع رسول اهلل ﷺ عىل مجلك فالن .قال ذلك حبيس

يف س�بيل اهلل .احلدي�ث وفي�ه أن رس�ول اهلل ﷺ ق�ال «أما أنك
ل�و حججته�ا عليه كان يف س�بيل اهلل» .وبام روي ع�ن أم معقل

بكرا يف سبيل اهلل وأهنا أرادت احلج -
األسدية أن زوجها جعل ً
وفي�ه  -فأمر رس�ول اهلل ﷺ أن يعطيها البكر وقال« :احلج من

س�بيل اهلل» .أخرجه أمحد وغريه .وبما روي عن أيب الس قال:
محلن�ا النب�ي ﷺ عىل إبل م�ن الصدقة للحج .ذك�ره البخاري
تعليق� ًا ووصله أمحد وابن خزيم�ة واحلاكم .وبام روى أبو عبيد
يف األموال عن أيب معاوية وابن أيب شيبة يف مصنفه عن أيب جعفر
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كالمها عن األعمش عن حسان أيب األرشس عن جماهد عن ابن
عب�اس أنه كان ال يرى بأس� ًا أن يعطي الرجل م�ن زكاة ماله يف
احلج .وبام روي عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أوصت بثالثني

درمه�ا يف س�بيل اهلل فقي�ل له :أجتع�ل يف احلج فقال :أم�ا أنه من
س�بيل اهلل .أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح عنه .وقال القرطبي
يف تفسيره :خ�رج أبو حمم�د عبد الغني احلاف�ظ حدثنا حممد بن

حمم�د اخلياش حدثنا أبو غس�ان مالك بن حيي�ى حدثنا يزيد بن
ه�ارون أخربن�ا مهدي بن ميمون عن حممد ب�ن أيب يعقوب عن
عب�د الرمحن بن أيب نعم ويكنى أبا احلكم قال :كنت جالس� ًا مع

عبد اهلل بن عمر فأتته امرأة وقالت :يا أبا عبد الرمحن ،إن زوجي
أوىص بامل�ه يف س�بيل اهلل .ق�ال ابن عمر :فهو كام قال يف س�بيل
اهلل .فقل�ت :ما زدهتا فيام س�ألت عنه إال غ ً
ما .قال :فام تأمرين يا
اب�ن أيب نع�م قال :مره�ا أن ال تدفعه إىل ه�ؤالء اجليوش الذين

خيرج�ون فيعت�دون يف األرض ويقطعون الس�بيل قال :قلت فام
تأمرها .قال :آمرها أن تدفعه إىل قوم صاحلني ،إىل حجاج بيت

اهلل احلرام ،أولئك وفد الرمحن ،أولئك وفد الرمحن ،ليسوا كوفد
الشيطان ،ثالث ًا يقوهلا.
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وقد أجيب عن أدلة هذا القول بما ييل:
 -1بأن املتبادر من األفهام من كلمة يف سبيل اهلل يف آية املصارف

أنه هو الغزو.

 -2بام قال املباركفوري(((:

«وأما األحاديث التي اس�تدل هبا أهل القول الثاين فقد أجيب

عنها بوجهني:

األول :ال�كالم يف اإلس�ناد فإن حديث ابن عباس يف إس�ناده

عامر بن عبد الواحد األحول وقد تكلم فيه أمحد والنسائي وقال

احلافظ صدوق خيطئ ،وقد روى الش�يخان عن ابن عباس نحو
ه�ذه القص�ة وليس عندمها أنه جعل مجله حبيس� ًا يف س�بيل اهلل،

وألن رس�ول اهلل ﷺ قال :لو أحججتها عليه كان يف سبيل اهلل.

وأما حدي�ث أم معقل ففيه اضطراب كثري واختالف ش�ديد يف
س�نده ومتنه حتى تعذر اجلمع والرتجيح م�ع ما يف بعض طرقه
م�ن راو ضعيف وجمه�ول ومدلس قد عنعن ،وه�ذا مما يوجب

التوقف فيه وذلك ال شك فيمن ينظر يف طرق احلديث يف مسند
( )1املرعاة عىل املشكاة :جـ ،3ص.117،118
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اإلمام أمحد ويف السنن مع حديث ابن عباس عند الشيخني وأيب

داود واب�ن أيب ش�يبه ومع قص�ة أم طليق عند ابن الس�كن وابن
من�ده والدواليب ،وقد مح�ل ذلك بعضهم عىل وقائع متعددة وال

خيف�ى بعده ،وأما حدي�ث أيب الس فقال احلافظ يف الفتح رجاله
ثق�ات إال أن في�ه عنعنة ابن إس�حاق وهلذا توقف اب�ن املنذر يف
ثبوته» .ا.هـ.

ويشير بذلك إىل ما حكى عنه أن�ه قال إن ثبت حديث ابن

الس قلت بذلك .قال احلافظ :وتعقب بأنه حيتمل أهنم كانوا

فقراء ومحلوا عليها خاصة ومل يتملكوها .ا.هـ.

وأم�ا أثر ابن عباس فهو أيض� ًا مضطرب رصح به أمحد كام يف

الفت�ح وقد بين اضطرابه احلافظ ،ولذلك ك�ف أمحد عن القول
باإلعتاق من الزكاة تورع ًا وقيل بل رجع عن هذا القول .والثاين

أنه ال ينكر أن احلج يف س�بيل اهلل بل كل فعل خري من س�بيل اهلل

لكن ال يلزم من هذا أن يكون السبيل املذكور يف هذه األحاديث
ه�و املذكور يف اآلية ف�إن املراد يف هذه األحادي�ث املعنى األعم،

ويف اآلي�ة نوع خاص منه وهو الغزو واجلهاد حلديث أيب س�عيد
وإال فجميع األصناف من سبيل اهلل بذلك املعنى.
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قال ابن حزم :فإن قيل قد روي عن رس�ول اهلل ﷺ أن احلج
من س�بيل اهلل وصح عن ابن عباس أن يعطى منها يف احلج قلنا:
نعم وكل فعل خري فهو يف سبيل اهلل تعاىل إال أنه ال خالف يف أنه
تعاىل مل يرد كل وجه من وجوه الرب يف قس�مة الصدقات فلم جيز
أن توضع إال حيث َبينَّ النص وهي الذي ذكرنا .ا.هـ.
ويمك�ن أن يناق�ش قول ابن حزم بأنه وجد م�ن يقول بأن من

سبيل اهلل احلج والعمرة والعتق ،وليس يف النص داللة عىل قرص
سبيل اهلل عىل اجلهاد.

وقال ابن قدامة :هذا أي عدم رصف الزكاة يف احلج أصح؛ ألن
الزكاة إنام ترصف إىل أحد رجلني حمتاج إليها كالفقراء واملساكني
ويف الرق�اب والغارمني لقضاء ديوهنم وابن الس�بيل أو من حيتاج
إليه املسلمون كالعامل والغازي واملؤلف والغارم وإلصالح ذات
البين .واحلج من الفقري ال نفع للمس�لمني فيه وال حاجة هبم إليه
وال حاجة به أيضا؛ ألن الفقري ال فرض عليه فيسقطه وال مصلحة
له يف إجيابه عليه وتكليفه مشقة قد رفعها اهلل عنه منها وخفف عنه
إجياهب�ا .وتوفري هذا الق�در عىل ذوي احلاجة من س�ائر األصناف
ورصفه يف مصالح املسلمني أوىل» .ا.هـ.
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الق�ول الثالث :أن املراد بذلك مجيع وجوه الرب؛ ألن اللفظ

ع�ام فال جيوز قرصه على بعض أف�راده إال بدليل صحيح وال

دلي�ل على ذلك ،وقد قال هب�ذا القول جمموعة م�ن العلامء من
مفرسين وحمدثني وفقهاء وفيام ييل بعض أقواهلم:
 -1قال الفخر الرازي(((:
إن ظاه�ر اللفظ يف قوله تع�اىل﴿ :ﮩ ﮭ ﮮ﴾ ال يوجب

القرص عىل الغزاة  -ثم قال  -فلهذا املعنى نقل القفال يف تفسريه
عن بعض الفقهاء أهنم أجازوا رصف الصدقات إىل مجيع وجوه

اخلري من تكفني املوتى وبناء احلصون وعامرة املساجد؛ ألن قوله

يف سبيل اهلل عام يف الكل» .ا.هـ.

 -2وقال الخازن يف تفسريه(((:
«وقال بعضهم إن اللفظ عام وال جيوز قرصه عىل الغزاة فقط،

وهلذا أجاز بعض الفقهاء رصف س�هم سبيل اهلل إىل مجيع وجوه
اخلري من تكفني املوتى وبناء اجلس�ور واحلصون وعامرة املساجد
( )1تفسري الرازي:جـ،16ص.113
( )2حماسن التأويل :جـ  ،3ص.92
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وغري ذلك؛ ألن قوله﴿ :ﮩ ﮭ ﮮ﴾ عام فال خيتص بصنف
دون غريه» .ا.هـ.
 -3وقال محمد جمال الدين القاسمي(((:

«ثم ذك�ر تعاىل اإلعانة عىل اجله�اد بقوله﴿ :ﮩ ﮭ ﮮ﴾
فيرصف عىل املتطوعة يف اجلهاد ويشرتي هلم الكراع والسالح.

ق�ال ال�رازي :ال يوج�ب قول�ه﴿:ﮩ ﮭ ﮮ﴾ القرص عىل
الغزاة .ولذا نقل القفال يف تفسريه عن بعض الفقهاء جواز رصف
الصدق�ات إىل مجيع وجوه اخلري من تكفين املوتى وبناء احلصون
وعامرة املساجد ألن قوله﴿ :ﮩ ﮭ ﮮ﴾ عام يف الكل .ا.هـ.

ولذا ذهب احلس�ن وأمحد وإس�حاق إىل أن احلج من سبيل اهلل
فيصرف للحج�اج من�ه .قال يف اإلقن�اع :واحلج من س�بيل اهلل
نص�ا .وروي ع�ن ابن عب�اس وابن عمر .ملا روى أب�و داود :أن
رج ً
ال جعل ناقة يف سبيل اهلل .فأرادت امرأته احلج فقال هلا النبي
فقريا من
ﷺ «اركبيه�ا فإن احلج من س�بيل اهلل» فيأخ�ذ إن كان ً
الزكاة ما يؤدي به فرض احلج أو عمرة أو يستعني به فيه وكذا يف
نافلتها ألن ك ً
ال من سبيل اهلل .انتهى.
( )1حماسن التأويل :ج ،8ص .3181
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ق�ال اب�ن األثري :وس�بيل اهلل ع�ام يقع على كل عمل خالص

س�لك به التقرب إىل اهلل تع�اىل بأداء الفرائ�ض والنوافل وأنواع

التطوع�ات ،وإذا أطل�ق فه�و يف الغالب واقع على اجلهاد حتى
صار لكثرة االستعامل كأنه مقصور عليه .ا.هـ.

وقال يف التاج :كل س�بيل أريد ب�ه اهلل عز وجل وهو بر داخل

يف سبيل اهلل» اهـ.

 -4وقال أحمد مصطفى املراغي((( يف تفسريه قوله تعاىل:

﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾:

«وس�بيل اهلل هو الطريق املوص�ل إىل مرضاته ومثوبته واملراد

ب�ه الغزاة واملرابط�ون للجهاد وروي عن اإلم�ام أمحد أنه جعل

احل�ج من س�بيل اهلل .ويدخ�ل يف ذلك وجوه اخلير من تكفني
املوت�ى وبناء اجلس�ور واحلصون وعامرة املس�اجد ونحو ذلك.

واحلق أن املراد بسبيل اهلل مصالح املسلمني العامة التي هبا قوام

أمر الدين والدول�ة دون األفراد كتأمني طرق احلج وتوفري املاء
والغذاء وأس�باب الصحة للحج�اج إن مل يوجد مرصف آخر،

( )1تفسري املراغي :ج ،10ص.145
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ولي�س منه حج األفراد؛ ألنه واجب عىل املس�تطيع فحس�ب».
ا.هـ.
 -5وقال األلويس(((:

«﴿ﮩﮭ ﮮ﴾ أريد بذلك عند أيب يوسف منقطعو الغزاة
وعند حممد منقطعو احلجيج ،وقيل املراد طلبة العلم واقترص عليه
يف الفتاوى الظهريية ،وفرسه يف البدائع بجميع القرب فيدخل فيه
كل من سعى يف طاعة اهلل تعاىل وسبل اخلري» .ا.هـ.

 -6وقال الش�يخ محمد رش�يد رضا يف تفسريه املنار بعد
استعراضه األقوال التي قيلت عن املراد بقوله تعاىل ﴿ﮩ ﮭ
ﮮ﴾ ما نصه:

«والتحقيق أن س�بيل اهلل هنا مصالح املس�لمني العامة التي هبا
ق�وام أمر الدين والدول�ة دون األفراد وأن حج األفراد ليس منها
ألنه واجب عىل املس�تطيع دون غريه ،وه�و من الفرائض العينية
برشطه كالصالة والصيام ال من املصالح الدينية والدنيوية العامة
ولكن ش�عرية احلج وإقامة األمة هلا منها فيجوز الرصف من هذا
الس�هم على تأمني ط�رق احل�ج وتوفري امل�اء والغذاء وأس�باب

( )1روح املعاين :ج ،10ص.123
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الصحة إن مل يوجد لذلك مرصف آخر»((( ا.هـ.

وق�ال أيض ًا« :ويف س�بيل اهلل» يش�مل مجيع املصال�ح الرشعية
العام�ة الت�ى ه�ي مالك أم�ر الدي�ن والدول�ة وأواله�ا بالتقديم
االستعداد للحرب برشاء السلاح وأغذية اجلند وأدوات النقل
وجتهي�ز الغ�زاة  -إىل أن قال  -ومن أهم ما ينفق يف س�بيل اهلل يف
زمانن�ا هذا إعداد الدعاة إىل اإلسلام وإرس�اهلم إىل بالد الكفار
من قبل مجعيات منظمة متدهم باملال الكايف»((( ا.هـ.
 -7وقال سيد قطب(((:

«﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾ وذل�ك ب�اب واس�ع يش�مل كل مصلح�ة
للجامع�ة حتق�ق كلم�ة اهلل ،ويف أوهلا إع�داد العدة للجه�اد وجتهيز
املتطوعين وتدريبه�م وبعث البع�وث للدعوة إىل اإلسلام وبيان
أحكامه ورشائعه للناس أمجعني وتأسيس املدارس واجلامعات التي
تريب الناش�ئة تربية إسالمية صحيحة فال نكلهم إىل مدارس الدولة
التي تعلمهم كل يشء إال اإلسالم وال مدارس املبرشين التي تعتدي
عىل طفولتهم وحداثتهم وهم ال يملكون رد العدوان» .ا.هـ.
( )1تفسري املنار :جـ 10ص.585 ،
( )2تفسري املنار :جـ  ،10ص .587
( )3يف ظالل القرآن :جـ  ،10ص.82
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 -8وقال الحسين الس�يايف((( يف مع�رض كالمه عىل قول
زيد  -رمحه اهلل :-

«ال يعط�ى م�ن الزكاة يف كفن ميت وال بناء مس�جد وال تعتق
منه�ا رقبة .قال :وذهب من أجاز ذلك إىل االس�تدالل بدخوهلام

يف صن�ف س�بيل اهلل ،إذ ه�و طريق اخلري على العم�وم وإن كثر
اس�تعامله يف ف�رد من مدلوالت�ه وهو اجلهاد لكث�رة عروضه ،ويف

أول اإلسلام كما يف نظائره لكن ال إىل حد احلقيق�ة العرفية فهو
ب�اق على الوض�ع األول فيدخل فيه مجي�ع أنواع الق�رب عىل ما
يقتضي�ه النظ�ر يف املصالح العامة واخلاص�ة ،إال ما خصه الدليل
وهو ظاهر عبارة البحر يف قوله :قلنا ظاهر س�بيل اهلل العموم إال
ما خصه الدليل» .ا.هـ.
 -9وقال صديق حسن خان(((:

«أما سبيل اهلل فاملراد هنا الطريق إليه عز وجل وإن كان أعظم
الطرق إىل اهلل عز وجل لكن ال دليل عىل اختصاص هذا الس�هم
به بل يصح رصف ذلك يف كل ما كان طريق ًا إىل اهلل عز وجل هذا
( )1الروض النضري رشح مسند اإلمام زيد :جـ ،2ص .622
( )2الروضة الندية :جـ  ،1ص.206
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معن�ى اآلية لغ�ة .والواجب الوقوف عىل املعاين اللغوية حيث مل
يصح النقل هنا رشعا» .ا.هـ.
 -10وق�ال الصنعان�ي((( يف الكالم عىل احلدي�ث (ال حتل
الصدقة إال خلمسة) احلديث:

«وكذلك الغازي حيل له أن يتجهز من الزكاة وإن كان غن ًيا؛ ألنه
س�اع يف سبيل اهلل .قال الش�ارح ويلحق به من كان قائ ًام بمصلحة
عامة من مصالح املس�لمني ،كالقضاء ،واإلفت�اء ،والتدريس وإن
كان غن ًيا .وأدخل أبو عبيد من كان يف مصلحة عامة يف العاملني.
وأش�ار إليه البخاري حيث قال [ب�اب رزق احلاكم والعاملني
عليه�ا ] وأراد بالرزق ما يرزقه اإلمام من بيت مال املس�لمني ملن
يقوم بمصالح املس�لمني كالقضاء والفتي�ا والتدريس فله األخذ
من الزكاة فيام يقوم به مدة القيام باملصلحة وإن كان غني ًا» .ا.هـ.
 -11وقال املباركفوري(((:
«وقي�ل اللف�ظ عام فال جيوز قرصه عىل ن�وع خاص ويدخل فيه
مجيع وجوه اخلري من تكفني املوتى وبناء اجلسور واحلصون وعامرة
( )1سبل السالم :جـ  ،2ص.198
( )2بدائع الصنائع :جـ  ،2ص .45
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املساجد وغري ذلك .نقل ذلك القفال عن بعض الفقهاء من غري أن
يسميه كام يف حاشية تفسري البيضاوي لشيخزاده وإليه مال الكاساين
إذ فسره بجمي�ع القرب قال يف البدائع :س�بيل اهلل عبارة عن مجيع
القرب ويدخل فيه كل من س�عى يف طاعة اهلل وس�بيل اخلريات إذا
كان حمتاج ًا .وقال النووي يف رشح مس�لم وحكى القايض عياض
عن بع�ض العلامء أنه جيوز رصف الزكاة يف املصالح العامة وتأول
علي�ه ه�ذا احلديث أي ما روى البخاري يف القس�امة أنه ﷺ وداه.
أي الذي قتل بخيرب من إبل الصدقة» ا.هـ.
 -12وقال الكاساني(((:
«وأم�ا قوله تع�اىل ﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾ عبارة ع�ن مجيع القرب
فيدخ�ل فيه كل من س�عى يف طاعة اهلل وس�بيل اخلريات إذا كان
حمتاجا» .اهـ.
ً
 -13وذكر الشيخ محمود شلتوت:

«إن معن�ى ﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾ أن�ه املصال�ح العام�ة الت�ي ال
مل�ك فيها ألح�د ،والتي ال خيت�ص باالنتفاع هبا أح�د فملكها
( )1بدائع الصنائع :جـ ،2ص.45
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هلل ومنفعته�ا خللق اهلل ،وأوالها وأحقها :التكوين احلريب الذي
ت�رد به األمة البغ�ي وحتفظ الكرامة ويش�مل العدة عىل أحدث
املخرتعات البرشية ،ويش�مل املستش�فيات العسكرية واملدنية،
ويش�مل تعبي�د الطرق ،ومد اخلطوط احلديدي�ة ،وغري ذلك مما
يعرفه أهل احلرب وامليدان.
ويش�مل اإلعداد الق�وي الناض�ج لدعاة إسلاميني يظهرون
مجال اإلسلام وسماحته .ويفرسون حكمته ،ويبلغون أحكامه،
ويتعقبون مهامجة اخلصوم ملبادئه بام يرد كيدهم إىل نحورهم.

وكذلك يش�مل العمل عىل دوام الوس�ائل التي يس�تمر هبا
حفظة القرآن ال�ذي تواتر ويتواتر هبم نقله كام أنزل .من عهد
وحيه إىل اليوم ،وإىل يوم الدين إن شاء اهلل»((( .ا.هـ.
وأفتى من سأله عن جواز رصف الزكاة يف بناء املساجد فكان
جوابه:
«إن املس�جد الذي يراد إنش�اؤه أو تعمريه إذا كان هو املسجد
الوحيد يف القرية .أو كان هبا غريه وكان يضيق بأهلها ،وحيتاجون

( )1اإلسالم عقيدة ورشيعة :ص.98 ،97
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إىل مس�جد آخ�ر ص�ح رشع� ًا رصف ال�زكاة لبناء هذا املس�جد
أو إصالح�ه ،والصرف عىل املس�جد يف تلك احلال�ة يكون من
املصرف الذي ذكره اهلل يف آية املصارف الواردة يف س�ورة التوبة
باسم ﴿ﮭ ﮮ﴾.

وهذا مبنى عىل اختيار أن املقصود بكلمة ﴿ﮭ ﮮ﴾ املصالح
واحدا بعينه ،فتشمل
العامة التى ينتفع هبا املسلمون كافة وال ختص
ً
املساجد واملستشفيات ودور التعليم ومصانع احلديد والذخرية وما
إليه�ا .مما يعود نفع�ه عىل اجلامعة .وأحب أن أقرر هنا أن املس�الة
حمل خالف بني العلامء  -ثم ذكر  -ما نقله الرازي يف تفسيره عن
القف�ال من رصف الصدقات يف مجيع وجوه اخلري ثم قال :وهذا ما
اختاره وأطمئن إليه وأفتي به ولكن مع القيد الذي ذكرناه بالنس�بة
للمس�اجد ،وه�و أن يك�ون املس�جد ال يغن�ي عنه غيره وإال كان
الرصف إىل غري املسجد أوىل وأحق»((( .ا.هـ.

 -14وس�ئل الش�يخ حس�نني مخلوف((( مفت�ي الديار
املرصي�ة األس�بق عن ج�واز الدف�ع لبعض اجلمعي�ات اخلريية
( )1الفتاوى الشلتوت :ص.219
( )2فتاوى رشعية للشيخ خملوف .جـ،2ص.
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مستندا إىل ما نقله الرازي
اإلسلامية من الزكاة .فأفتى باجلواز
ً

عن القفال وغريه يف معنى سبيل اهلل.

وقد استدل أصحاب هذا القول عىل قولهم بما يأتي:
 -1إن اللفظ عام فال جيوز قرصه عىل بعض أفراده دون سائرها
إال بدليل وال دليل عىل ذلك .وما قيل بأن حديث عطاء بن

يس�ار :ال حت�ل الصدقة لغني إال خلمس�ة وذكر منهم غاز يف

س�بيل اهلل ،يعني أن س�بيل اهلل هو الغزو فغري صحيح ذلك
أن غاية ما يدل عليه احلديث هو أن املجاهد يعطى من سهم
سبيل اهلل ولو كان غني ًا وسبل اهلل كثرية ال تنحرص يف اجلهاد
يف سبيل اهلل.

 -2ج�اءت األحاديث واآلث�ار بتطبيق العم�وم يف مدلول قوله
تعاىل﴿ :ﮩ ﮭ ﮮ﴾ فقد اعتربت الس�نة احلج والعمرة
من س�بيل اهلل يتضح ذلك م�ن حديث أيب الس وحديث أم
معقل وحديث ابن عباس وفيه[ :أما لو أحججتها عليه كان
يف سبيل اهلل] .وقد جاءت اآلثار عن بعض أصحاب رسول
اهلل ﷺ باعتبار احلج من سبل اهلل فقد ذكر أبو عبيد بإسناده
إىل ابن عباس ء أنه كان ال يرى بأس ًا أن يعطى الرجل
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م�ن زكاة ماله للحج .وما أخرجه أبو عبيد بإس�ناد صحيح
إىل اب�ن عم�ر أنه س�ئل عن ام�رأة أوصت بثالثين درمه ًا يف
س�بيل اهلل فقيل أجتع�ل يف احلج .قال :أما إنه يف س�بيل اهلل.
وما ذكره القرطبي يف تفسيره من أن عبد الرمحن بن أيب نعم
ق�ال :كنت جالس� ًا مع عبد اهلل ب�ن عمر فأتته ام�رأة فقالت
ل�ه يا أب�ا عبد الرمح�ن :إن زوجي أوىص بامله يف س�بيل اهلل.
 وفي�ه  -آمرها أن تدفعه إىل ق�وم صاحلني إىل حجاج بيتاهلل احل�رام أولئك وفد الرمحن ،أولئ�ك وفد الرمحن ،أولئك
وفد الرمحن .كام اعتربت الس�نة إش�اعة األلفة بني املسلمني
وتطيي�ب خواطرهم وحفظ حقوقهم س�بي ً
ال من س�بل اهلل.
ففي صحيح البخاري يف باب القس�امة قال :حدثنا أبو نعيم
حدثنا س�عيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أن رج ً
ال من
األنصار يقال له س�هل بن أيب حثمة أخربه أن نفر ًا من قومه
انطلقوا إىل خيرب فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيال وقالوا
للذي�ن وجد فيهم :ق�د قتلتم صاحبن�ا قالوا :م�ا قتلناه وما
علمن�ا فانطلق�وا إىل النبي ﷺ فقالوا يا رس�ول اهلل :انطلقنا
إىل خيبر فوجدنا أحدنا قتي ً
ال فقال :الكرب الكرب .فقال هلم:
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تأت�ون بالبينة عىل من قتله؟ قال�وا ما لنا بينة ،قال فيحلفون.
قالوا ال نرىض بأيامن هيود .فكره رسول اهلل ﷺ أن يطل دمه
فوداه من إبل الصدقة قال ابن حجر:

«ووقع يف رواية ابن أيب ليىل :فوداه من عنده .وقد مجع بعضهم
بني الروايتني بأن املراد من قوله من عنده أي من بيت املال املرصد
للمصالح .قال ابن حجر :وقد محله بعضهم عىل ظاهره فحكى
القايض عياض عن بعض العلامء جواز رصف الزكاة يف املصالح
العامة واس�تدلوا هبذا احلديث وغيره .قلت وقد تقدم يشء من
ذلك يف كتاب الزكاة ويف الكالم عىل حديث أيب الس قال :محلنا
النب�ي ﷺ عىل إب�ل الصدقة يف احلج .وعىل هذا فاملراد بالعندية
كوهن�ا حتت أم�ره وحكمه ولالحرتاز من جع�ل ديته عىل اليهود
أو غريه�م .ق�ال القرطبي يف (املفهم) فع�ل ﷺ ذلك عىل مقتىض
ودرءا للمفسدة عىل سبيل
كرمه وحسن سياسته وجلب ًا للمصلحة
ً
التأليف وال سيام عند تعذر الوصول إىل استيفاء احلق»((( .ا.هـ.
وذكر النووي((( يف معرض رشحه حديث القسامة قال:

( )1فتح الباري :ج  ،12ص .235
( )2رشح صحيح مسلم :جـ  ،11ص .147
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«وق�ال اإلمام أبو إس�حاق املروزي م�ن أصحابنا جيوز رصفها
من إبل الزكاة هلذا احلديث فأخذ بظاهره» .ا.هـ.

ورأى حبر ه�ذه األم�ة عبد اهلل ب�ن عب�اس  cأنه جيوز
اإلعتاق من الزكاة ففي صحيح البخاري حتت :باب قوله تعاىل:
﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ ويذك�ر ع�ن اب�ن
عباس  cيعتق من زكاة ماله ويعطي يف احلج .وقال احلسن
إن اشترى أب�اه من الزكاة ج�از ويعط�ي يف املجاهدين والذي مل
حي�ج ث�م تلا ﴿ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ اآلي�ة يف أهي�ا أعطيت
أج�زأت .قال ابن حجر ووصل�ه أبو عبيد يف كتاب األموال من
طري�ق حس�ان ب�ن أيب الرشس عن جماه�د عنه «أن�ه كان ال يرى
بأس ًا أن يعطى الرجل من زكاة ماله يف احلج وأن يعتق منه الرقبة.
وأخ�رج ع�ن أيب بكر بن عياش عن األعم�ش عن ابن أيب نجيح
عن جماهد عن ابن عباس قال :أعتق من زكاة مالك(((» ا.هـ.
 -3إن تعبير النب�ي ﷺ بمن التبعيضي�ة يف حديث أم معقل يف
قول�ه (فإن احلج من س�بيل اهلل) يش�عر أن س�بيل اهلل الوارد
يف آي�ة مصارف الزكاة عىل عموم�ه وأنه يتناول جمموعة من
( )1فتح الباري :جـ ،3ص.331
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واقتداء بتعبيره ﷺ عرب ابن عمر
األم�ور وأن احلج منه�ا.
ً
فقال عن احلج :أما إنه من سبيل اهلل.

وق�د أجيب ع�ن القول بعم�وم اللف�ظ بأجوبة منها م�ا ذكره
املباركف�وري((( حي�ث ق�ال« :وأم�ا الق�ول الثال�ث فه�و أبع�د
األق�وال؛ ألن�ه ال دليل عليه من كتاب وال من س�نة صحيحة أو
سقيمة وال من إمجاع وال من رأي صحايب وال من قياس صحيح
أو فاس�د بل هو خمالف للحدي�ث الصحيح الثابت وهو حديث
أيب س�عيد ومل يذه�ب إىل ه�ذا التعمي�م أحد من الس�لف إال ما
حك�ى القفال يف تفسيره عن بعض الفقه�اء املجاهيل والقايض
عي�اض عن بعض العلماء الغري معروفني .قال صاحب تفسير
املن�ار ،أم�ا عموم مدلول هذا اللفظ فهو يش�مل كل أمر مرشوع
أريد به مرضاة اهلل تعاىل بإعالء كلمته وإقامة دينه وحسن عبادته
ومنفع�ة عباده وال يدخ�ل يف اجلهاد باملال والنفس إذا كان ألجل
الري�اء والس�معة .وهذا العم�وم مل يقل به أحد من الس�لف وال
اخلل�ف وال يمك�ن أن يك�ون مرا ًدا هن�ا؛ ألن اإلخلاص الذي
يك�ون للعمل يف س�بيل اهلل أمر باطني ال يعلم�ه إال اهلل تعاىل فال
( )1املرعاة عىل املشكاة :جـ ،3ص.119 -118
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يمكن أن تناط به حقوق مالية دولية ،وإذ إن األصل يف كل طاعة
من املؤمن أن تكون لوجه اهلل تعاىل فرياعي هذا يف احلقوق عم ً
ال
بالظاه�ر اقتىض هذا أن يكون كل مصل وصائم ومتصدق وتال
للقرآن وذاكر هلل تعاىل ومميط األذى عن الطريق مس�تحق ًا بعمله
ه�ذا للزكاة الرشعي�ة ،فيجب أن يعطى منها وجي�وز له أن يأخذ
منه�ا وإن كان غن ًي�ا ،وه�ذا ممن�وع باإلمج�اع أيض� ًا وإرادته تنايف
حصر املس�تحقني يف األصن�اف املنصوص�ة؛ ألن ه�ذا الصنف
للح�د جلامعات�ه فض ً
ال عن أف�راده وإذا وكل أمره إىل السلاطني
واألمراء ترصفوا بأهوائهم ترصف ًا تذهب حكمة فرضية الصدقة
من أهلها .وأما ما يذكر لالحتجاج لذلك من رواية البخاري يف
دي�ة األنصاري الذي قتل بخيرب مائة من إبل الصدقة فهو خمالف
مل�ا روى البخ�اري أيض� ًا يف قصت�ه أن�ه وداه من عن�ده ومجع بني
الروايتني بأنه اشتراه من أهل الصدقة بعد أن ملكوها ثم دفعها
تربع� ًا إىل أه�ل القتي�ل حكاه الن�ووي عن اجلمه�ور ،وعىل هذا
فلا حجة فيه ملن ذه�ب إىل التعميم ،وإذا تق�رر هذا فال ترصف
الزكاة يف عامرة املس�اجد واملعاهد الدينية وبناء اجلسور وإصالح
الطرق والش�وارع وتكفني املوتى وقضاء ديوهنم وغري ذلك من
أن�واع الرب؛ ألنه ليس هذا يف يشء من املصارف املنصوصة ،وهو
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مذهب أمح�د كام يظهر من املغني ومالك كام يف املدونة وس�فيان
وأه�ل الع�راق وغريه�م من العلماء كما يف األم�وال أليب عبيد
ه�ذا ،وق�د أحلق بعض العلماء بالغازي م�ن كان قائ ًام بمصلحة
م�ن مصالح املس�لمني كالقضاء واإلفت�اء والتدري�س وإن كان
غني ًا وأدخل�ه بعضهم يف العاملني فأجاز له األخذ من الزكاة فيام
يق�وم به مدة القيام باملصلحة وإن كان غني ًا وال خيفى ما فيه وقال
صاحب املنار :إن س�بيل اهلل هنا مصالح املس�لمني الرشعية التي
هب�ا قوام أمر الدين والدولة دون األفراد واألش�خاص وأن احلج
ليس منها قال وأوهلا أوالها بالتقديم االس�تعداد للحرب برشاء
السلاح وأغذية اجلند وأدوات النقل وجتهيز الغزاة قال ويدخل
يف عمومه إنشاء املستشفيات العسكرية واخلريية وإرشاع الطرق
وتعبيده�ا ومد اخلطوط احلديدية العس�كرية ال التجارية ،ومنها
بناء الب�وارج املدرعة واملنطادات والطي�ارات احلربية واحلصون
واخلن�ادق .قال ويدخل فيه النفقة عىل املدارس للعلوم الرشعية
وغريه�ا مم�ا تقوم به املصلح�ة العامة ويف هذه احلال�ة يعطى منها
معلم�و ه�ذه املدارس ما دام�وا يؤدون وظائفه�م املرشوعة التي
ينقطعون هبا عن كس�ب آخ�ر وال يعطى عامل غن�ي ألجل علمه
وإن كان يفيد الناس به .ا.هـ.
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قلت حديث أيب سعيد ينايف هذا التعميم لكونه كالنص يف أن
امل�راد بس�بيل اهلل املطل�ق يف اآلية هم الغ�زاة واملجاهدون خاصة
فيجب الوقف عنده .ا.هـ.
 -3ومنها ما ذكره الش�يخ يوس�ف القرض�اوي((( حيث رد عىل
القائلني بتخصيص عموم سبيل اهلل يف اجلهاد فقال:

«ولكن الرد الصحيح على القائلني هبذا الرأي يكون بتحديد
املراد من ﴿ﮭ ﮮ﴾ هل هو خاص بالغزو والقتال  -كام هو
رأي اجلمه�ور  -أم هو عام يش�مل كل بر وخري وقربة -كام هو
رأي من ذكرنا  -وكام يدل عليه عموم اللفظ.
ولنح�دد ه�ذا املراد حتدي�د ًا دقيق� ًا علينا أن نس�تعرض موارد
الكلمة يف القرآن لنبني ماذا يراد هبا حيث وردت ،فخري ما يفرس
القرآن بالقرآن.
﴿ﮭ ﮮ﴾ يف القرآن:

ذكرت كلمة ﴿ﮩﮭ ﮮ﴾ يف القرآن العزيز بضع ًا وستني
مرة((( وقد جاء ذكرها عىل طريقتني:
( )1فقه الزكاة :جـ ،2ص .657 ،652ط.1
( )2راجع املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم.
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 -1فت�ارة جتر بح�رف يف ﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾ كام يف آية مصارف
ال�زكاة ه�ذه وهو أكثر م�ا ورد يف القرآن ،وت�ارة جتر بحرف
ع�ن (عن س�بيل اهلل) وذل�ك يف ثالثة وعرشي�ن موضع ًا من
الق�رآن .ويف ه�ذه املواضع ج�اءت بعد واحد م�ن فعلني إما
الص�د مث�ل﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ﴾ (النس�اء﴿ )16:ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ (األنفال .)36 :وإما

اإلضالل مث�ل ﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ﴾ (لقامن.)6:

 -2وحينما جت�ر ب�ـ (يف)  -وه�و أكثر م�ا ورد يف الق�رآن -يكون
ذل�ك بع�د فع�ل اإلنف�اق ﴿ﮖ ﯫ ﮭ ﮮ﴾ أو
اهلج�رة ﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ أو
اجله�اد ﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ أو القت�ال أو القت�ل

﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾
﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ أو املخمص�ة أو
الرضب وما يشبهها.
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فما املراد بسبيل الله يف آيات القرآن؟
إن الس�بيل يف اللغ�ة ه�و الطري�ق .وس�بيل اهلل ه�و الطري�ق
املوص�ل إىل رضاه ومثوبت�ه ،وهو الذي بع�ث اهلل النبيني ليهدوا
اخللق إليه ،وأمر خاتم رسله بالدعوة إليه﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ﴾ (النح�ل .)125:وأن يعل�ن يف
الن�اس ﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾
(يوسف.)108:

هناك سبيل آخر مضاد هو سبيل الطاغوت .وهو الذي يدعو
إلي�ه إبليس وجنوده وهو الذي ينتهي بصاحبه إىل النار وس�خط
اهلل .وقد قال تعاىل ﴿ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ (النساء.)76:
وس�بيل اهلل دعات�ه قليلون ،وأع�داؤه الصادون عن�ه كثريون:
﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ (األنفال﴿ )36:ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾ (لقامن)6:

﴿ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾
(األنع�ام )126:ه�ذا إىل أن تكالي�ف هذا الطري�ق جتعل أهواء
النف�وس املخالف�ة له ص�ادة عنه ،وهلذا ج�اء التحذير م�ن اتباع
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اهلوى ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ﴾ (ص. )26:

وإذا كان أعـداء اهلل يبـذلون جهــودهم وأمـواهلم ليصدوا عن
﴿ﮭ ﮮ﴾ ف�إن واج�ب أنص�ار اهلل م�ن املؤمنين أن يبذل�وا

جهوده�م ،وينفق�وا أمواهل�م يف ﴿ﮭ ﮮ﴾ وه�ذا ما فرضه
اإلسالم ،فجعل جزء ًا من الزكاة املفروضة خيصص هلذا املرصف
اخلطري ﴿ﯫ ﮭ ﮮ﴾ كام حث املؤمنني بصفة عامة عىل إنفاق
أمواهلم يف ﴿ﮭ ﮮ﴾.

معنى سبيل اهلل إذا قرن باإلنفاق:

واملتتب�ع لكلم�ة ﴿ﮭ ﮮ﴾ مقرون�ة باإلنف�اق .جي�د هل�ا
معنيني:
معنى عام  -حس�ب مدلول اللفظ األصيل  -يشمل كل أنواع

الرب والطاعات وس�بل اخلريات وذلك كقوله تعاىل ﴿ :ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ (البق�رة )261:وقوله:

﴿ ﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾
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(البقرة )262:فلم يفهم أحد هذه اآلية خاصة أن سبيل اهلل فيها
مقصور عىل القت�ال وما يتعلق به ،بدليل ذكر املن واألذى .ومها
إنما يكونان عند اإلنف�اق عىل الفق�راء وذوي احلاجة ،وبخاصة
األذى .وكذل�ك قول�ه تع�اىل﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾.
فامل�راد بس�بيل اهلل يف ه�ذه اآلية املعن�ى األعم  -كام ق�ال احلافظ
اب�ن حجر((( -ال خص�وص القتال .وإال لكان ال�ذي ينفق ماله
على الفقراء واملس�اكني واليتامى وابن الس�بيل ونحومها  -دون
خصوص القتال  -داخ�ل يف دائرة الكانزين املبرشين بالعذاب.
وزع�م بعض املعارصي�ن((( أن كلمة ﴿ﯫﮭ ﮮ﴾ إذا قرنت
باإلنف�اق كان معناها اجلهاد جزم� ًا وال حتتمل غريه مطلق ًا .وهو
زع�م غري مبن�ي عىل االس�تقراء التام مل�وارد الكلم�ة يف الكتاب
العزيز وآيتا البق�رة والتوبة املذكورتان تردان عليه .اهـ .إىل آخر
ما ذكره.
( )1فتح الباري:جـ ،3ص.172
( )2النظام االقتصادي يف اإلسالم :ص  ،208تقي الدين النبهاين ،من منشورات
حزب التحرير.
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وم�ن هذا البحث يتضح أن القول األول بحرص مفهوم معنى

(ويف س�بيل هلل) يف اجله�اد ومس�تلزماته ،ه�و ق�ول مجه�ور أهل
العل�م وقد قال هبذا الق�ول جمموعة من أعضاء هيئة كبار العلامء
يف اململكة وصدر برتجيح هذا القول عىل القولني الثاين والثالث

قرار هيئة كبار العلامء رقم ( )24وتاريخ  1394/8/21بأكثرية
أعضائ�ه وكان م�ن أعضائ�ه القائلين ب�ه غالبية أعض�اء اللجنة
الدائمة للبحوث واإلفتاء ومنهم سماحة الش�يخ عبد العزيز بن
ب�از رئي�س اللجنة رمح�ه اهلل .وقد صدر من اللجن�ة جمموعة من
الفت�اوى باعتبار الدع�وة إىل اهلل وما تتطلبه م�ن مقتضيات مالية

مثل :مكافأة الدعاة وأجور مكاتب الدعوة وطباعة كتب الدعوة

وتأليفها ونرشها باعتبار ذلك من اجلهاد يف سبيل اهلل ومما يدخل

حتت مفهوم ﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾.

وبناء عىل ذلك وعىل القول بحرص مفهوم ﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾

يف اجلهاد فإن أي وسيلة من وسائل الدعوة إىل اهلل داخلة يف مفهوم

﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾ كما ص�درت الفت�اوى م�ن اللجن�ة الدائمة
لإلفت�اء بذلك .والذي يظه�ر يل  -واهلل أعلم  -أن القول الثالث
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ه�و ما تقتضي�ه املقاصد الرشعية ورعاية املصلح�ة العامة وليس

يف الع�دول ع�ن األخذ بعموم اللفظ دلي�ل رصيح من كتاب اهلل

أومن س�نة نبيه ﷺ بتخصيص العموم بل إن سنة رسول اهلل وما
قاله بع�ض فقهاء الصحابة كابن عباس وابن عمر جعل س�بيل
اهلل أنواع ًا منها احلج والعتق .واهلل أعلم.
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يف زكاة املال احلرام

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده وصىل الله وسلم عىل من ال نبي بعده
محمد وعىل آله وصحبه ،وبعد:

ال�زكاة عب�ادة مالية فرض�ت يف الس�نة الثانية من اهلج�رة وقيل
يف الس�نة الرابع�ة ،وه�ي إحدى دعائ�م اإلسلام اخلمس جاءت
النص�وص الكثيرة م�ن كت�اب اهلل وم�ن س�نة رس�ول اهلل ﷺ
بمرشوعيته�ا ،وغالب نصوص وجوهبا مقرون بالصالة وباجلهاد
وغري ذلك من أنواع العبادة.
دفعها مظهر لشكر اهلل تعاىل عىل كرمه وتكرمه وفضله وتفضله.
ودافعه�ا َح ِ
�ر ٌّي بمرضاة اهلل ورمحت�ه ومغفرته ،ومنعها س�بب من
أقوى األسباب لغضب اهلل وحمق املال.
والزكاة :من زكا يزكو إذا نام ،قال تعاىل:

﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾
(الروم.)39 :

وقال تعاىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾
(التوبة.)103:
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وق�ال تعاىل ﴿ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ (الش�مس )9:فهي بام ذكر

تدل عىل معان كريمة هي :الطهارة والنامء والربكة والشكر.

فه�ي تنمية للمال بإخراجها منه ،وتطهير وتزكية لدافعها من

اآلثام وس�وء األخالق من ش�ح وبخل وحقد وحسد واستعالء

وطغيان .وفيها إغناء للفقراء واملساكني عن مذلة الفاقة واملسكنة

واملرتبة وتكفف الناس.

قال يف رشح املنتهى يف ذكر معاين دفعها:

ألهن�ا تطهر مؤدهي�ا من اإلث�م أي تنزهه عنه وتنم�ي أجره أو

تنمي املال (((.

وه�ي يف االصطالح الرشع�ي حق واجب يف م�ال خمصوص

لطائف�ة خمصوص�ة يف وق�ت خمص�وص .وه�ذه القي�ود يف ه�ذا
التعريف مقصودة إلخراج ما قد يظن دخوله فيها باعتبار الزكاة
ح ًقا واج ًبا وأهنا ليس�ت تفض ً
ال وتكرم ًا من دافعها وإنام هي حق

تعلق�ت ملكيت�ه بغير من ه�ي بيده من ملاك األم�وال الزكوية
فمنعها منع حق يلزم أداؤه ملستحقه.

( )1رشح املنتهى ج  1صـ .3635
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وك�ون الزكاة واجبة يف مال خمصوص يعني أن بعض األموال

ال جت�ب فيه�ا ال�زكاة فه�ل امل�ال احل�رام من ه�ذه األم�وال غري

الزكوية؟.

مما تقدم يتضح أن للزكاة أهدا ًفا أمهها:

 -1تطهري دافعها من اآلثام وسوء األخالق.

 -2تنمي�ة امل�ال وازدي�اده بالعناي�ة بإخراجه�ا من�ه ودفعه�ا إىل
مستحقيها.

 -3إغناء الفقراء واملس�اكني عن العوز واحلاجة ومذلة الس�ؤال
وذلك بأدائها هلم عىل سبيل االستحقاق.

وق�د اشترط أه�ل العل�م لوجوهب�ا أن تك�ون يف م�ال مملوك
لصاحبه ملك ًا تام ًا مس�تقر ًا فال زكاة يف وقف وال زكاة عىل س�يد

ُمكَاتب يف َد ْين كتابة لعدم اس�تقراره وال يف صداق قبل الدخول

وال يف حصة مضارب من الربح قبل التصفية.

كما اشترطوا أن يك�ون املال�ك مس�ل ًام لقول�ه ﷺ يف حديث

مع�اذ بن جبل« :إن�ك تأيت قوم ًا من أهل الكت�اب فليكن أول ما

حممدا رس�ول اهلل فإن
تدعوه�م إليه ش�هادة أن ال إله إال اهلل وأن ً
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ه�م أطاع�وك لذلك فأعلمه�م أن اهلل قد افترض عليهم صدقة
تؤخذ من أغنيائهم وترد عىل فقرائهم».
فق�د جع�ل وج�وب ال�زكاة عليه�م بع�د اس�تجابتهم إىل
حممدا رسول اهلل.
الشهادتني :شهادة أال إله إال اهلل وشهادة أن ً

ونظ�ر ًا إىل أن موض�وع البحث (حكم ال�زكاة يف املال احلرام)
فإن الوصول إىل حكم ذلك قد ال يتيرس قبل النظر يف االعتبارات
التالية:
 -1حكم وجوب الزكاة يف مال املس�لم مطلق ًا س�واء أكان هذا
املال حالالً أم كان حرام ًا.

 -2النظ�ر يف س�بب حرمة املال احل�رام؛ حي�ث إن التحريم إما
أن يك�ون متعلق� ًا بذات املال نفس�ه كاخلم�ور واملخدرات
واخلنازير وآالت اللهو ،وإما أن تكون احلرمة متعلقة بصفة
عالقة بذلك املال يمكن التخلص منها وتعود للامل إباحته.
ويف ح�ال بقائه�ا ف�إن تلك الصف�ة ال تعود عىل املال نفس�ه
بالتحري�م حتري ً
ما ذاتي ًا كحرم�ة اخلمر واخلنزي�ر .فهل هلذا
التفريق أثر يف وجوب الزكاة يف هذا املال أو سقوطها؟
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 -3ه�ل لتخل�ف بعض أه�داف إخ�راج الزكاة أثر يف س�قوط
وجوهبا أو بقاء الوجوب؟
 -4التفريق بني مال حرام لوصفه تاب مالكه من االس�تمرار يف
اكتس�ابه توبة نصوح� ًا وال يزال هذا امل�ال يف يده؛ وبني من
بيده املال احلرام وال يزال مرص ًا ومستمر ًا يف ممارسة اكتسابه
بطريقة غري مباحة.
هذه االعتبارات يمكن اعتبارها مسائل أربع تقتيض كل مسألة
منها إفرادها ببحث مستقل هبا واهلل املستعان.
أوالً :حكم وجوب الزكاة يف مال املسلم مطلقاً:

من املعلوم بالرضورة أن الزكاة أحد أركان اإلسلام اخلمس�ة
فرضه�ا اهلل تعاىل يف كتابه العزي�ز وأكد فرضيتها يف آيات كريمة
م�ن كتاب�ه الكري�م مقرونة ت�ارة بالصالة وت�ارة بالتق�وى وتارة
باإليمان وت�ارات بمجموعة م�ن وجوه الرب واإلحس�ان .وقرن
تركه�ا بالشرك باهلل والكف�ر باملع�اد ،قال تع�اىل﴿ :ﰖ ﰗ
ﰘ ﰙﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ
ﰥ ﰦ ﰧ ﰨ ﰩﰪ ﰫ ﰬ ﰭﰮﰯ
ﰰ ﰱ ﰲ﴾ (المدث�ر )47-42 :وأك�د فرضيته�ا رس�ول
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اهلل ﷺ يف جمموع�ة من األحاديث الصحيح�ة ومنها حديث ابن
عم�ر يف الصحيحني أن النبي ﷺ قال« :بني اإلسلام عىل مخس
حمم�دا رس�ول اهلل ،وإق�ام الصلاة
ش�هادة أن ال إل�ه إال اهلل وأن
ً
وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج بيت اهلل احلرام ملن استطاع
إليه سبي ً
ال».

ومنها حديث جربيل الطويل يف صحيح مسلم وفيه« :أخربين
عن اإلسلام »...فذكر اإلسلام بأركانه اخلمسة ،ومنها« :إيتاء
الزكاة».
ومنه�ا حدي�ث معاذ بن جب�ل يف الصحيحني وفي�ه« :فإن هم
أطاع�وك لذلك فأعلمهم أن اهلل قد افرتض عليهم صدقة تؤخذ
من أغنيائهم وترد عىل فقرائهم».
وأمج�ع الصحاب�ة على مرشوعية قت�ال مانعها ،فف�ي صحيح
البخاري عن أيب هريرة ؤ قال :ملا تويف رسول اهلل ﷺ وكان

أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر أليب بكر :كيف
تقات�ل الناس وقد قال رس�ول اهلل ﷺ« :أم�رت أن أقاتل الناس
حت�ى يقول�وا ال إل�ه إال اهلل فمن قاهلا عصم مني ماله ونفس�ه إال
بحقه وحس�ابه عىل اهلل» فقال أب�و بكر واهلل ألقاتلن من فرق بني
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الصالة والزكاة ،فإن الزكاة حق املال واهلل لو منعوين عناق ًا كانوا
يؤدوهنا إىل رسول اهلل ﷺ لقاتلتهم عىل منعها.

فقال عمر فواهلل ما هو إال أن قد رشح اهلل صدر أيب بكر ؤ

فعرفت أنه احلق.

فالزكاة واجبة يف مال كل مسلم برشطه وقد اشرتط العلامء -

رمحهم اهلل  -لوجوب الزكاة يف املال أن يكون مملوك ًا ملن هو بيده
ملك ًا تام ًا.

وقد ذكر الشيخ منصور البهويت :أن معنى متام امل ِ ْلك أال يتعلق

ب�ه حق غيره بحيث يكون له ح�ق الترصف فيه حس�ب اختياره

وفوائ�ده عائ�دة عليه .وذكر أن هذه ال�زكاة يف مقابلة متام النعمة

وامللك الناقص ليس بنعمة تامة(((.

ومما تقدم يتضح أن املسلم جيب عليه أن خيرج زكاة ما يملكه من

م�ال له حق الترصف فيه الترصف املطل�ق .أما إذا كان املال الذي
بي�ده متعلق ًا بحق غيره كأن يكون مغصوب ًا أو مرسوق� ًا أو منهوب ًا
أو وديع�ة عن�ده أو دين� ًا يف ذمت�ه فهذا زكاته على مالكه ال عىل من
( )1رشح منتهى اإلرادات :جـ  1صـ .367
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ه�و بيده .وإذا كان املال احل�رام نتيجة تعامل ربوي مث ً
ال بحيث ال
يع�رف من كان متعامل ً
ا معه بالربا .فإن هذا املال بيده يترصف فيه
ول�ه فوائده ونامؤه .فهل يعترب هذا املال ملك ًا تام ًا بيد مس�لم جتب
عليه الزكاة فيه؟ خالف بني العلامء يأيت ذكره فيام بعد إن شاء اهلل.

ثاني�اً :يف معرف�ة س�بب حرم�ة امل�ال وأث�ر ذلك عىل
التملك:

قد تكون حرمة املال يف ذات املال نفسه كاخلمور واملخدرات
واخلنازير واألصنام واألوثان وآالت اللهو املحرمة .وقد تكون
حرم�ة امل�ال بمع ًنى يتعل�ق باملال نفس�ه وذلك بأخ�ذه بال عهد
وال عق�د وال ع�وض وال ح�ق ،كاألعيان املغصوب�ة واملرسوقة
واملنهوب�ة واملص�ادرة بغري حق ،وقد تك�ون حرمة املال لوصف
عل�ق به وأصل�ه مب�اح كاملعاملات الربوية يف قضاي�ا الرصف
والربا .فالزيادة يف ذلك ربا فضل ،والتأجيل يف االستيفاء ألحد
الربويني ربا نس�يئة ،فلو خلصت املعاملة م�ن الزيادة والتأجيل
لزالت الصفة املوجبة للتحريم.
لق�د فرق بع�ض العلامء يف األحكام بني م�ا كان حرام ًا يف ذاته
وأصله ،وما كان حرام ًا لوصف تعلق به مع بقاء إباحة أصله.
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كما اختلف�وا يف صحة الصلاة يف األرض املغصوب�ة والثوب
املغص�وب أو املصن�وع م�ن حري�ر ،فذه�ب بعضه�م إىل صحة
الصالة مع إثم املصيل يف ذلك.
قال يف املقنع وحاشيته :وال تصح الصالة ،يف املغصوب وعنه
(((
تصح مع التحريم .ا.هـ.

وقال يف احلاشية يف املوضع املغصوب يف أظهر الروايتني وأحد
قويل الشافعي والرواية الثانية تصح وهو مذهب أيب حنيفة ومالك
والقول الثاين للش�افعي ألن النه�ي ال يعود إىل الصالة فلم يمنع
(((
صحتها .ا.هـ.

وقال يف املقنع وحاشيته ومن صىل يف ثوب من حرير أو غصب
(((
مل تصح صالته وعنه تصح مع التحريم .ا.هـ.
قال يف الحاشية:

وعن�ه تصح مع التحري�م وهو مذهب أيب حنيفة والش�افعي؛
(((
ألن النهي ال يعود إىل الصالة .ا.هـ.
( )1جـ  1صـ .127
( )2جـ 1ص  ،127ص .128
( )3جـ  1ص .116
( )4جـ  1ص .117
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وق�د قالوا بإباح�ة ما يأخذه األجري عىل إج�ارة مباحة ممن ال
يتورع من أكل الربا وغريه من األموال احلرام إذا مل تكن األجرة
حمرم�ة يف ذاهت�ا كاخلم�ر واخلنزي�ر ،فقد ثب�ت أن ام�رأة هيودية
استأجرت عيل بن أيب طالب ؤ عىل سقي بستان هلا بتمرات
فبلغ ذلك النبي ﷺ فأقره عىل ذلك.

ومن وجبت له نفقة عىل من ال يتورع عن أكل املال احلرام فله
أخذها منه إذا مل يكن من مال حرام بذاته فإن ابن مسعود ؤ
س�ئل عن رجل يعامل بالربا إذا أضاف غريه فقال ابن مس�عود:
(((
كل ،فإن هناه لك وحسابه عليه .ا.هـ.

وم�ن كان وارث� ًا فله حقه اإلرث�ي من مورثه من غير نظر إىل
وسائل كسب هذا املال من املورث إال أن يكون يف املال املوروث
م�االً حرام� ًا بذاته كاخلمور واخلنازير ونحوه�ا فال جيوز أخذها
بل جيب إتالفها.

وقد اجته مجهور أهل العلم إىل وجوب الزكاة يف احليل املحرم
مع�دا لالس�تعامل كاألواين الذهبي�ة والفضي�ة واحليل
وإن كان ً
املح�رم على الرج�ال ،حيث مل يك�ن التحري�م موجب ًا س�قوط
( )1جمموع الفتاوى :جـ  29ص .247
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زكاهت�ا؛ ألن التحري�م مل يتعلق بذات املحرم ب�ل تعلق بوصف
صار سبب حتريمه.

ق�ال ش�يخ اإلسلام ابن تيمي�ة  -رمح�ه اهلل « :-وأم�ا ما حيرم
كاألواين ففي�ه ال�زكاة ...وأم�ا حلي�ة الفرس كالسرج واللجام
والبرذون فهذا فيه الزكاة عن�د مجهور العلامء وقد منع من اختاذه
مالك والشافعي وأمحد وكذلك الدواة واملكحلة ونحو ذلك فيه
(((
الزكاة عند اجلمهور سواء كان فضة أو ذهب ًا» .ا.هـ.
وقال يف رشح املنتهى:

وجت�ب الزكاة يف حيل حمرم وآني�ة ذهب أو فضة؛ ألن الصناعة
(((
املحرمة كالعدم .ا.هـ.

كما اجتهوا إىل تصحي�ح حج من حج عىل راحل�ة مرسوقة أو
مغصوبة مع قيام اإلثم عىل من حج عليها وكذلك تصحيح حج
امرأة سافرت بال حمرم مع قيام اإلثم عليها حلجها بدون حمرم.
وقال�وا  -رمحهم اهلل :-ببطالن صالة من صىل يف ثوب نجس
أو يف بدنه فيه نجاسة أو بقعة نجسة ،وقالوا :بحرمة أخذ األجرة

( )1جمموع الفتاوى :جـ  25ص .17
( )2رشح املنتهى :جـ 1ص.404
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من مال حرام بذاته كاخلمر واخلنزير ،وقالوا :بسقوط استحقاق
ال�وارث إرث م�ال حرام بذات�ه كاخلمر واخلنزي�ر وآالت اللهو
ونحوها.

وقال�وا بحرمة أخذ املال احل�رام من الذمي جزية إذا كان املال
حراما بذاته كاخلمر واخلنزير قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
ً

قال عمر بن اخلطاب َو هِّلم بيعها وخذ أثامهنا ،وهذا كان س�ببه
أن بع�ض عامله أخذ مخ�ر ًا يف اجلزية وباع اخلمر ألهل الذمة فبلغ
(((
ذلك عمر فأنكر ذلك وقالَ :و ِّل ِهم بيعها وخذ أثامهنا .اهـ.
والضمير يف قول�ه :وهل�م بيعها راج�ع إىل غري املس�لمني ممن
وجبت عليهم اجلزية.

وقالوا حيرم رشاء س�لعة يعرف الراغب يف رشائها أن عارضها
للبيع ال يملكها ،وأهنا بيده عىل سبيل الغصب أو النهب أو الرسقة،
وأن مالكها معروف معني فبيعها ورشاؤها غري صحيح.
ّ
هذه األمثلة تدل عىل التفريق يف احلكم بني ماكان حالالً بأصله
وذاته ،ولكن تعلق به وصف أوجب حرمته؛ وبني ما كان حرام ًا

( )1جمموع الفتاوى :جـ  29ص .265
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بأصل�ه كاخلمر واخلنزير .فهل هلذا التفريق أثر يف وجوب الزكاة

يف املال احلرام لوصف تعلق به مع بقاء أصل إباحته؟ وهل يعترب
املال احلرام لوصفه دون ذاته مملوك ًا ملن هو بيده؟.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل  :-وأما املقبوض بعقد

فاسد كالربا وامليرس ونحومها فهل يفيد امللك؟
عىل ثالثة أقوال:
أحدها :أنه يفيد امللك وهو مذهب أيب حنيفة.

والثاني :ال يفيده وهو مذهب الشافعي وأمحد عىل املعروف من
مذهبه.

والثال�ث :أنه إن ف�ات أفاد املل�ك وإن أمك�ن رده إىل مالكه ومل
يتغري وصف وال سعر مل يفد امللك وهو املحكي عن مذهب

مالك .ا.هـ.

(((

فتلخص من هذا املبحث أن املال الحرام نوعان:
أحدهم�ا :مال ح�رام لذاته كاخلم�ر واخلنزي�ر ،أو حرام عىل

من هو بيده ألخذه بغير حق كالغصوب واملرسوقات والودائع
( )1جمموع الفتاوى :جـ  29ص .328 ،327
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املجحودة فهذا ال جيوز أن تنس�ب ملكيته ملن هو بيده .وال جيوز

املعاوض�ة به لغري مالكه وال الترصف فيه ترصف املالك يف ملكه
املب�اح .ويلزم من هو بيده من املس�لمني التخلص منه بإتالف ما
ال جي�وز متلكه بحرمة ذاته وبرد الغصوب والودائع واملرسوقات

إىل أهلها وليس يف هذا النوع زكاة عىل من هو بيده.

الثاني :مال حرام لوصف ال يف ذاته وإنام لس�بب اكتسابه فهذا

للعلماء يف اعتب�ار ملكيته ملن هو بيده ثالثة أق�وال تقدم ذكرها يف

كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية ولعل الثالث منها أقرهبا إىل الصواب

واهلل أعلم فهذا النوع إخراج الزكاة منه أدنى حد للتخلص منه.

ثالثاً :يف أثر تخلف بعض أهداف الزكاة عىل وجوبها:
تقدم لنا أن للزكاة أهداف ًا عدة أمهها تطهري دافعها من اآلثام وسوء

األخالق وتنمية املال بدفعها؛ واستقرار حق أهل الزكاة فيه.

إن من بيده مال حرام فدفعه الزكاة منه قد ال يطهره مما اكتسب

من هذا املال احلرام .كام أن الزكاة ال تنمي ماال حرام ًا ،حيث إن

الزكاة يف مقابلة متام النعمة واملال احلرام ليس بنعمة .ولكن نظر ًا
إىل أن هذا املال بيد مسلم وهو  -أعني املسلم  -لبنة اجتامعية يف
()136

الكيان اإلسلامي املكون من فئات من الناس ما بني غني وفقري
وتقي وفاس�ق ،وقد اس�تقرت حقوق الفق�راء يف أموال األغنياء
يدفعوهنا هلم طوع ًا أو كره ًا.
وامل�ال احل�رام إذا كان حرام� ًا لوصف�ه كاملال الرب�وي واحليل

املح�رم تعترب يد من هي بيده يد متلي�ك عىل القول املختار .فهل
لبق�اء ه�ذا اهلدف  -حق الفق�راء يف املال  -أث�ر يف بقاء وجوب
الزكاة يف هذا املال؟

يذكر ش�يخ اإلسلام ابن تيمية  -رمحه اهلل  :-أن الزكاة واجبة
يف األم�وال التي بيد املتناهبني من األع�راب إذا مل يعرف هلا مالك
معين فقال رمحه اهلل :واألموال الت�ي بأيدي هؤالء األعراب إذا مل
يع�رف هلا مالك معني فإن�ه خيرج زكاهتا فإهن�ا إن كانت ملك ًا ملن
هي بيده كانت زكاهتا عليه وإن مل تكن ملك ًا له ومالكها جمهول ال
يع�رف فإنه يتص�دق هبا كلها فإذا تصدق بق�در زكاهتا كان خري ًا
من أن ال يتصدق بيشء منها فإخراج قدر الزكاة منها أحس�ن من
ت�رك ذل�ك على كل تقدير  -وق�ال ىف موضع آخ�ر -وإن كان ال
يع�رف أعي�ان اململوك وال مقدار م�ا أخذه هؤالء م�ن هؤالء بل
جي�وز أن يكون مع الواحد أقل من حق�ه وأكثر ففي مثل هذا يقر
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كل واح�د عىل ما يف ي�ده إذا تاب من التعاون عىل اإلثم والعدوان
ف�إن املجهول كاملعدوم يس�قط التكليف به ويزك�ي ذلك املال كام
(((
يزكيه املالك .ا.هـ.

رابعاً :التفريق بين مال حرام بيد تائب عن تكس�به ومال
حرام بيد من هو مستمر على االستزادة منه:

أمجع العلامء عىل أن من بيده أموال حرام من مكاس�ب خبيثة
متع�ددة وكان كافر ًا فأس�لم فإنه يقر عىل ما بي�ده من أموال إذا
ب ما
مل تك�ن حرام ًا لذاهتا كاخلمور واخلنازير؛ ألن اإلسلام يجَ ُ ُّ

قبله.

وذكر جمموعة من املحققني من أهل العلم أن هنائب األعراب

إذا تابوا وجهل أصحاب هذه النهائب أن األعراب التائبني يقرون
عىل ما بيدهم من أموال حرام إذا كانوا فقراء ال س�يام إذا كانت
هذه النهائب جمهوالً أصحاهبا .وقد تقدم النقل عن شيخ اإلسالم

اب�ن تيمية  -رمح�ه اهلل  -ىف اجل�زء الثالثني من جمم�وع الفتاوى
ص .327-325

( )1جمموع الفتاوى :جـ  30ص 325؛ ص .327
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ويف الدرر السنية ما نصة:

جاء يف إجابة الش�يخ عبد اهلل العنقري قال :ذكر الش�يخ عبد
اهلل أبابطني وغريه من مش�ائخ هذه الدعوة إن البدوي إذا عرف
ماله عند حرضي قد اشتراه من ب�دوي آخر ليس له انتزاعه منه
إذا كان كل م�ن البدويين ينه�ب من اآلخر -وأضاف الش�يخ
عبداهلل العنقري.
ومث�ل البدو اليوم الذي أرى أن�ه إذا كان املال الذي عرفه عند
أخيه املسلم قد أخذه منه قبل أن يتوب من حاله األوىل ،فالظاهر
أنه ما ينزعه من أخيه املسلم؛ ألنه أخذه منه وهو ىف حال كل منهام
يأخذ مال صاحبه .وإن كان املال أخذ بعد التوبة فهو يأخذه ممن
(((
وجده عنده بغري بذل ثمن .ا.هـ.

وق�ال الش�يخ عب�د اهلل العنق�ري ىف ج�واب ل�ه ع�ن العدائل
املجهول صاحبها وهي املنائح :العلامء  -رمحهم اهلل  -قد ذكروا
أن املال املجهول صاحبه يتصدق به صاحبه مضمون ًا أو يدفعه إىل
احلاكم ،وقد أفتى الشيخ تقي الدين أن الغاصب إذا تاب جاز له
األكل مما بيده من املال املغصوب مع معرفة املالك وعدمها .وقد

( )1الدرر السنية :جـ  5ص.214
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يؤخذ منه أن املسئول عنه أوىل بجواز أكل ما بيده من املذكور إذا
(((
كان فقري ًا .ا.هـ.

وذك�ر بعض أهل العل�م وحمققيهم أن من بيده أموال حمرمة
بوصفها ال بأصلها كاألموال الربوية مما ليس هلا أفراد معينون
وه�ي خمتلطة بامل�ه احلالل وبمجه�وده يف االكتس�اب هبا فإذا
ت�اب م�ن بيده هذه األم�وال توب�ة نصوح ًا مس�تكملة رشوط
التوبة إىل اهلل تعاىل فإنه يقر عىل ما يف يده وتوبته النصوح جتب
م�ا قبلها ،ويعترب ما بيده ملكا له يترصف فيه ترصف املالك يف
ملكه واستدلوا عىل ذلك بقوله تعاىل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ﴾(البق�رة )275 :وذك�روا أن العبرة بعم�وم اللفظ ال
بخصوص الس�بب وأن املوعظة أع�م من أن حترص يف انرشاح
صدر الكافر إىل اإلسالم ،وقالوا يف توجيه هذا القول أن األخذ
هبذا يدعو أهل الفسوق إىل التوبة إىل اهلل.
وأن القول بغري هذا بحرمانه مما بيده قد يس�د عليه باب التوبة
إىل اهلل ويعني الش�يطان عليه ىف االس�تمرار عىل أخذ املال احلرام
( )1الدرر السنية :جـ  5ص.217
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والتعاون عىل اإلثم والعدوان.

وأجاب�وا ع�ن اآلي�ة الكريم�ة﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ (البق�رة )279 :بأن هذه
اآلية خاصة باألموال املش�تملة على الفوائد الربوية وهي التزال

يف ذم�م املدينين هبا فمن كان له ىف ذمة أحد الناس مبلغ من املال
بعض�ه ربا فالتوبة تقتىض أن يتقاىض رأس ماله فقط ويس�قط ما

زاد عنه من فائدة ربوية.

قال ش�يخ اإلسلام ابن تيمية  -رمح�ه اهلل  -يف معرض كالمه

عن املقبوض بعقد فاسد يعتقد صاحبه صحته ثم ظهرت له عدم

الصح�ة م�ا نصه؛ وأما إذا حتاكم املتعاق�دان إىل من يعلم بطالهنا
قبل القبض أو استفتياه إذا تبني هلام اخلطأ فرجع عن الرأي األول

فما كان قد قب�ض باالعتق�اد األول أمضى .وإذا كان قد بقى ىف

الذم�ة رأس املال وزيادة ربوية أس�قطت الزيادة ورجع إىل رأس
املال ومل جيب عىل القابض رد ما قبضه قبل ذلك باالعتقاد األول.

ا.هـ.

(((

( )1جمموع الفتاوى :جـ  29ص .413
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وقال الش�يخ تقي الدين أن املقبوض بعقد فاسد غري مضمون

وأن�ه يصح الترصف فيه؛ ألن اهلل تعاىل مل يأمر برد املقبوض بعقد
الربا بعد التوبة وإنام رد الذى مل يقبض .وألنه قبض برىض مالكه
فال يش�به املغصوب وألن فيه من التسهيل والرتغيب يف التوبة ما

ليس يف القول بتوقيف توبته عىل رد الترصفات املاضية مهام كثرت
واهلل أعلم .ا.هـ.

(((

أم�ا إذا كانت األم�وال املحرمة ألف�راد معروفني فمن رشوط

التوب�ة إرجاعه�ا إليه�م وإذا كان�ت حمرم�ة بأصله�ا كاخلم�ور
واخلنازي�ر فمن متام التوب�ة التخلص منها بإراقة اخلمور وإتالف

أنواعها من املخدرات ونحوها.

واملال احلرام إذا كان حرام ًا لوصفه ال لذاته فهو مال منس�وب
ملن هو بيده ال سيام إذا كان صاحبه جمهوالً وتقدم النقل عن شيخ
اإلسلام ابن تيمي�ة يف خالف العلماء يف متلكه على ثالثة أقوال
أقرهب�ا إىل الصواب أنه إن فات أفاد املل�ك وإن أمكن رده ملالكه

ومل يتغير بوصف وال س�عر مل يفد امللك((( .كما تقدم النقل عن
( )1الفتاوى السعدية :ص .321
( )2جمموع الفتاوي جـ  29ص .328 -327
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شيخ اإلسالم يف إخراج الزكاة منه(((.

حرام�ا لذاته
ومم�ا تق�دم يتض�ح أن امل�ال احلرام إم�ا أن يك�ون ً
كاخلم�ر واخلنزي�ر فهذا ال يعتبر ماالً زكويا وجي�ب عىل من بيده
ه�ذا املال التخل�ص منه بإتالفه .والتمس�ك بتملك�ه وبقائه عنده
إث�م وعصي�ان .وإما أن يك�ون املال احلرام غصوب� ًا أو رسقات أو
منهوب�ات أو ودائع جمح�ودة فإن كان أصحاهب�ا معلومني فيتعني
إعادهت�ا إليه�م ويقومون ه�م بإخراج زكاهتا بع�د قبضها ممن هي
بي�ده .وإن كانوا جمهولني تعني إخراج زكاهتا عىل من هي بيده ثم
التصدق هبا عنهم وقد تقدم النص عىل إخراج زكاته(((.

وإن كان املال حرام� ًا بوصفه ال بأصله كاألموال الربوية فيده
عليه يد متلك فيجب عليه إخراج زكاته ألنه منس�وب إىل مسلم
م َتعب ٍ
�د بجمي�ع أحكام اإلسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج
ُ َ ِّ
وغريه�ا فإذا وجد منه جت�اوز وتعد ىف التقي�د ببعض املقتضيات
الرشعي�ة أم�ر ًا أو هني ًا ف�إذا مل يكن تعديه موجب� ًا خلروجه من ملة
اإلسلام ف�إن جت�اوزه وتعدي�ه ال يس�قط عن�ه القي�ام بالفرائض
( )1جمموع الفتاوى :جـ 30ص .327 – 325
( )2فقه الزكاة :جـ  1ص .527
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األخ�رى وعليه إثم جت�اوزه وتقصريه وتعديه فيما كان منه .فهو
مؤمن بإيامنه فاسق بعصيانه.

فجمهور أهل العلم قالوا بتأثيم من يمتلك حلي ًا حمرم ًا كاألواين
الذهبية والفضية ومع ذلك قالوا بوجوب الزكاة فيها وإن كانت
معدة للقنية .وإذا كان من أهداف الزكاة تطهري دافعها من اإلثم
وس�وء األخالق وتنمية املال بإخراجها منه فاملرص عىل التمسك
باملال احلرام واالستمرار يف االستزاده منه ليس أه ً
ال لتطهريه من
اآلثام وليس ماله احلرام أه ً
ال لتيسري نامئه وزيادته.

وإذا كان من أهداف الزكاة التطهري والنامء وليس ذلك متحقق ًا
يف امل�ال احلرام ف�إن من أهداف ال�زكاة تعلق حق�وق الفقراء يف
األم�وال الزكوي�ة مم�ا بي�د إخواهنم املس�لمني ،وه�ذا اهلدف قد
يكفي وحده باستقرار وجوب الزكاة يف هذا املال ولو كان حرام ًا
بوصفه ،حيث إن مجهور العلامء يقولون بالتخلص من هذا املال
احل�رام بإنفاقه يف وج�وه اخلري فإخراج الزكاة منه يعترب أدنى قدر
لرصفه يف وجوه اخلري للتخلص منه أو من بعضه واهلل أعلم.
وقد قال بإخراج الزكاة منه من املعارصين فضيلة الدكتور يوسف
القرضاوي يف كتابه فقه الزكاة حيث قال عن زكاة السندات:
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الس�ند ص�ك بمديونية البن�ك أو الرشك�ة أو احلكومة حلامله
بمبلغ حمدود بفائدة معينة  -إىل أن قال  -وهذا القول يتعني األخذ
به للسندات خاصة؛ ألهنا ديون هلا خصوصية متيزها عن الديون
الت�ي عرفها الفقهاء؛ ألهنا تنمى وجتلب للدائن فائدة وإن كانت
حمظ�ورة فإن حظ�ر هذه الفائ�دة ال يكون س�بب ًا إلعفاء صاحب
السند من الزكاة؛ ألن ارتكاب احلرام ال يعطى صاحبه مزية عىل
غريه يف سقوط التكليف ،وهلذا أمجع الفقهاء عىل وجوب الزكاة
يف احليل املحرم عىل حني اختلفوا يف املباح .ا.هـ(((.
وق�ال الدكت�ور عب�د الل�ه الطي�ار يف كتاب�ه ال�زكاة
وتطبيقاتها املعارصة:

املال احلرام ال زكاة فيه وذلك مثل املال الذي حيصل عليه اإلنسان
عن طريق الغصب والرسقة أو التزوير والرشوة واالحتكار والربا
والغش ونحوها من طرق أخذ املال بالباطل إذ جيب عىل آخذه أن
يعيده إىل أربابه أو إىل ورثتهم ،فإن مل ُيعلموا فيعطيه الفقراء برمته
وال يأخذ منه ش�يئ ًا ويستغفر اهلل ويتوب إىل اهلل فإن أرص وبقي يف
ملكيته وحال عليه احلول وجب فيه الزكاة.ا.هـ(((.
( )1الزكاة وتطبيقاهتا املعارصة :ص .68
( )2جمموع الفتاوى :جـ  ،29ص .267
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وللهيئ�ة الرشعي�ة العاملي�ة لل�زكاة يف الكوي�ت جمموع�ة م�ن
التساؤالت أسهم بقدر املستطاع يف اإلجابة عنها:

الس�ؤال األول :أثر الكس�ب احلرام أو حيازت�ه عىل وجوب
الزكاة فيه ،حيث إن الفقهاء اشترطوا لوجوهبا يف املال أن يكون
مملوك ًا ملن هو بيده ملك ًا تام ًا؟

واإلجابة عن هذا قد تس�تخلص مم�ا تقدم من أن املال احلرام
ق�د يكون حرام ًا بأصله كاخلم�ور واخلنازير فهذا املال ليس ماالً
زكوي ًا ،وإنام هو مال خبيث بذاته يتعني عىل من هو بيده التخلص
من�ه بإتالف�ه .وال جيوز التصرف فيه ببي�ع وال رشاء وال هبة وال
وق�ف وال أي نوع من الترصفات املباحة يف األصل ،وهذا النوع
ال جتوز الزكاة فيه وال منه وجيب التخلص منه بإتالفه.

وقد يك�ون املال احل�رام حرام ًا بوصفه حلاالً بأصله كاحليل
املحرم واألم�وال الربوية فعىل القول الراجح من أن املال احلرام
بوصف�ه إذا فات ففواته يفيد امللك ولتعل�ق حق الفقراء بأموال
أغنياء املسلمني من حيث اجلملة ،وملا اجته إليه مجهور أهل العلم
وحمققوه�م من أن املال احلرام ينبغي التخلص منه إما بإتالفه إن
حرام�ا بذات�ه أو برده إىل أهله إن كان غصوب ًا أو رسقات أو
كان ً
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نح�و ذل�ك أو بإنفاقه يف وجوه الرب إن مل ُيعل�م أهله .فإذا أخرج
�در الزكاة يف س�بيل الرب كان ذلك خير ًا من أال
م�ن ه�ذا املال َق ْ
يخُ رج منه يشء.

وهب�ذا يظه�ر أن الق�ول بوجوب ال�زكاة يف هذا امل�ال احلرام
بوصف�ه هو قول صحي�ح .وإن كانت ملكية بعضه غري متاحة.
وق�د تقدم نقل النص عن ش�يخ اإلسلام ابن تيمي�ة يف إخراج
(((
الزكاة من هذه األموال احلرام ،وأن هذا أدنى قدر يؤخذ به.

السؤال الثاني :مدى اعتبار ملكية املال احلرام ملكية ناقصة
وما يرتتب عىل ذلك من أحكام؟
اإلجاب�ة عن ذل�ك :إن ملكية هذا امل�ال احل�رام وإن كانت
ملكي�ة ناقصة إال أن القول بإخ�راج الزكاة منه قول تقتضيه أحد
أهداف الزكاة وهو تعلق حقوق الفقراء باألموال الزكوية املباحة
بأصله�ا .وعىل َم ْن ع َّلق هبا وصف ًا موجب ًا حلرمتها إثم ما اكتس�به
فيها من عدوان.
ويف النص املتقدم ذكره عن شيخ اإلسالم ابن تيمية تربير وجيه

للقول بإخراج الزكاة فيها عىل سبيل التخلص اجلزئي منها.
( )1جمموع الفتاوى :جـ  ،29ص .267
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الس�ؤال الثالث :أثر اختالط املال احل�رام بغريه عىل وجوب
الزكاة من حيث تقسيم املال إىل حالل وحرام وما يغلب فيه احلالل
عىل احلرام أو احلرام عىل احلالل وما يتساوى فيه األمران؟
إن اإلجابة عن هذا السؤال تتضح مما تقدم من أن املال احلرام
إما أن يكون حرام ًا بأصله كاخلمور واخلنازير فهذه األموال خبيثة
بذواهتا وليس�ت أموالاً زكوية فال زكاة فيه وجيب التخلص منها
بإتالفه�ا .وأم�ا أن يكون املال احلرام حرام� ًا لوصفه كالغصوب
والودائع املجحودة وهي ألفراد معينني فالزكاة فيها عىل أصحاهبا
بع�د قبضهم إياها .وإما أن تكون أم�واالً حمرمة لوصفها خمتلطة
باملال احلرام فسواء كانت هذه األموال غالبة أو قليلة أو متساوية
فإن القول الراجح :إخراج الزكاة منها وهو أدنى قدر للتخلص
منها .وقد تقدم ذكر النص يف ذلك عن ش�يخ اإلسلام ابن تيمية
توجيه ًا لذلك القول واهلل أعلم.
الس�ؤال الرابع :إذا أوجب ويل األمر ال�زكاة يف املال احلرام
بناء عىل اجتهاد رآه؟
ً

اإلجاب�ة عن ذل�ك :إذا كان امل�ال احلرام حرام� ًا لوصفه ال
لذات�ه فالذي يظهر يل مم�ا تقدم أنه ينبغي إخراج الزكاة من هذا
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بناء عىل اجتهاد رآه فإن
املال احلرام .وإذا أوجبها ويل األمر فيه ً
ذل�ك من ويل األمر مؤكد لوجوب ال�زكاة يف هذا املال احلرام.
حيث إن إجياب الزكاة يف هذا املال حمل نظر بني العلامء وأرجح
األقوال القول بإخراج الزكاة منه .فإذا أمر ويل األمر بذلك فإن
أمره بمثابة حكم حاكم يف مس�ألة خالفية وحكم احلاكم يرفع
اخلالف يف تلك املسألة.
أم�ا إذا كان املال حرام� ًا بأصله كاخلمر واخلنزي�ر فليس مالاً

زكوي� ًا وجيب التخل�ص منه بإتالفه وإذا أم�ر ويل األمر بإخراج
الزكاة منه فأمره غري معترب؛ ألنه يستلزم جواز إبقاء هذا املال يف
ي�د من ه�و بحيازته ،وهذا باطل فال زكـ�اة فيـه وجيـب إتالفـه

وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

الس�ؤال الخامس :زكاة املال املكتسب من عقود خمتلف يف

مرشوعيتها؟

اإلجابة عن هذا الس�ؤال بأن الذي عليه حمققو أهل العلم

أن امل�ال املكتس�ب من عق�ود خمتلف يف مرشوعيته�ا فمن قبضه

بموج�ب هذه العق�ود فقبضه قبض متلك ،له ح�ق الترصف فيه

كترصفه يف ملكه.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رحمه الله:-

 ...وهكذا من كان قد عامل معامالت ربوية يعتقد جوازها ثم
تبني له أهنا ال جتوز وكانت من املعامالت التي تنازع فيها املسلمون
(((
فإنه ال حيرم عليه ما قبض بتلك املعاملة عىل الصحيح .ا.هـ.
وأصل هذا القول مبني عىل قاعدة املقبوض بعقد فاسد حيث
ذكر رمحه اهلل :القاعدة وإن األمر ال خيلو إما أن يكون القابض هبذا
العقد معتقد ًا فساده وقت التعاقد فهذا فيه خالف بني العلامء هل
يملكه القابض بالقبض بعد العقد أو ال يملكه العتقاد فس�اده؟
وإما أن يكون القابض قبض املقبوض بالعقد الفاسد لكن يعتقد
صحت�ه بتأوي�ل مبني عىل اجته�اد أو تقليد فام قب�ض هبذا العقد
يعتبر قبض ًا صحيح ًا ال جي�وز التعرض له بحكم وال رجوع عن
ذلك االجتهاد.

ولتمام الفائ�دة وتوثيق ه�ذا القول ننقل قول الش�يخ رمحه اهلل
فقد قال:
قاعدة يف املقبوض بعقد فاس�د وذلك أنه ال خيلو إما أن يكون
العاقد يعتقد الفساد أو ال يعتقد الفساد.

( )1جمموع الفتاوى :جـ  ،29ص .267
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ف�األول يك�ون بمنزل�ة الغاصب حي�ث قبض ما يعل�م أنه ال
يملكه لكنه يش�به العقد وكون القاب�ض قبضه عىل الرتايض هل
يملكه بالقبض أو ال يملكه؟ .أو يفرق بني أن يترصف فيه أو ال
يترصف هذا فيه خالف مش�هور يف امللك هل حيصل بالقبض يف
العقد الفاسد.

وأم�ا إن كان العاق�د يعتقد صح�ة العقد مثل أه�ل الذمة فيام
يتعاق�دون بينه�م م�ن العقود املحرم�ة يف دين اإلسلام مثل بيع
اخلمر والربا واخلنزي�ر فإن هذه العقود إذا اتصل هبا القبض قبل
اإلسلام والتحاك�م إلينا أمضيت هل�م ويملكون م�ا قبضوه بال
ن�زاع لقوله تع�اىل﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ (البق�رة )278:فأم�ر برتك ما بقى...
إىل أن ق�ال – وهك�ذا كل عقد اعتقد املس�لم صحت�ه بتأويل من
اجتهاد أو تقليد مثل املعامالت الربوية التي يبيحها جموزو احليل
ومث�ل بي�ع النبيذ املتنازع فيه عند من يعتق�د صحته .ومثل بيوع
الغرر املنهي عنها عند من جيوز بعضها فإن هذه العقود إذا حصل
فيها التقابض مع اعتقاد الصحة مل تنقض بعد ذلك ال بحكم وال
برج�وع ع�ن ذلك االجتهاد ،وأم�ا إذا حتاكم املتعاق�دون إىل من
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يعل�م بطالهنا قبل التقابض أو اس�تفتياه إذا تبني هلام اخلطأ فرجع
ع�ن الرأي األول فام كان ق�د قبض باالعتقاد األول أميض .وإذا
كان ق�د بقى يف الذم�ة رأس املال وزيادة ربوية أس�قطت الزيادة
ورجع إىل رأس املال ومل جيب عىل القابض رد ما قبضه قبل ذلك
(((
باالعتقاد األول .ا.هـ.

ومم�ا تقدم يتضح وج�وب الزكاة يف املال املكتس�ب من عقود
خمتلف يف مرشوعيتها.

الس�ؤال الس�ادس :عالقة زكاة املال بام جي�ب أص ً
ال فيه من
رده إىل أصحابه أو إخراجه من امللك.
إن اإلجابة عن هذا السؤال تتضح مما تقدم من أن من املال
احل�رام ما ال يمل�ك بالقبض كالغص�وب والرسق�ات والودائع
والع�وارى املجح�ودة فهذه األم�وال إن كان أصحاهبا معروفني
معينين فزكاهت�ا واجب�ة عليه�م إذا ردت إليه�م فقبضوه�ا عىل
خلاف بين العلامء ه�ل تكون ال�زكاة ع�ن كامل م�دة حيازهتا
عن�د غريهم ممن وضع يده عليها بدون حق أو لس�نة واحدة ويف
املذه�ب املالك�ي ق�ول يف إلزام من ه�ي بيده بال ح�ق بزكاهتا ثم

( )1جمموع الفتاوى :جـ  ،29ص  ،411ص .413
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يزكيها مالكها بعد رده إليه مره ثانية .قال يف حاش�ية الدس�وقي
ما نصه:
واعل�م أن العني املغصوبة جيب عىل الغاص�ب أن يزكيها كل
س�نة من ماله يف املدة التي فيها عنده حيث كان عنده ما جيعله يف

مقابل�ة تلك العني املغصوب�ة وهذه غري زكاة رهبا هل�ا إذا قبضها
فتحص�ل أهن�ا تزكى زكاتين إحدامها م�ن رهب�ا إذا أخذها لعام

واح�د فيام مضى والثاني�ة زكاة الغاصب هلا كل ع�ام وال يرجع
الغاصب عىل املالك بام دفع زكاة عنها .ا.هـ.

(((

وأما إن كان أصحاهبا جمهولني فيجب التخلص منها بالتصدق
هب�ا بنية التصدق هب�ا ألصحاهبا مضمونة هل�م يف حال ظهورهم
وعدم إجازهتم التصدق هبا.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل :-

واألم�وال التي بأيدي هؤالء األع�راب املتناهبني إذا مل يعرف
هل�ا مال�ك معني فإهنا إن كان�ت ملك ًا ملن هي بي�ده كانت زكاهتا
علي�ه وإن مل تكن ملك ًا ل�ه ومالكها جمهول ال يعرف فإنه يتصدق
( )1الرشح الكبري وحاشية الدسوقي :جـ 1ص 457 -456بواسطة د /يوسف
القرضاوي من كتابه فقه الزكاة.
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هب�ا كلها ف�إذا تصدق بق�در زكاهتا كان خري ًا م�ن أن ال يتصدق
بشيء منه�ا فإخراج قدر الزكاة منها أحس�ن م�ن ترك ذلك عىل
(((
كل تقدير .ا.هـ.

حراما بأصله وبذاته
وخالصة البحث أن املال احلرام إما أن يكون ً
كاخلم�ر واخلنزير فهذا اليملك بالقبض واحليازة وليس ماالً زكوي ًا
فلا زكاة في�ه وجي�ب التخلص منه بإتالف�ه كام أم�ر ﷺ بإراقة دنان
اخلمر بعد حتريمها .وإما أن يكون املال احلرام حرام ًا بوصفه ال بذاته
وهو مقبوض بغري حق وال عقد وإنام كان قبضه عىل س�بيل التعدي
كاألم�وال املغصوبة واملرسوقة والودائ�ع والعواري املجحودة فهذا
النوع من األموال احلرام ال ختلو احلال فيه من أحد أمرين:

إما أن يكون أهل�ه معروفني معينني فيجب رده إليهم وال تربأ
الذمة بغري ذلك ويقوم أهله بإخراج زكاته لعام واحد عىل القول
الراج�ح وه�ل يزكيه من ه�و بيده عىل س�بيل الغصب والتعدي
خالف بني العلامء يف ذلك وقد تقدمت اإلشارة إليه.
وإما أن يكون أهله جمهولني فيجب التصدق به عىل نية أنه عن
أصحاب�ه فإن ظه�روا بعد ذلك خريوا بني إمض�اء الصدقة به أو

( )1جمموع الفتاوى :جـ  ،30ص .325
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ضامن�ه هلم ممن أخ�ذه بغري حق وإخراج الزكاة من�ه أدنى قدر مما
جيب عىل من بيده هذا املال.
وإذا كان املال حرام ًا بوصفه لكنه مقبوض بعقد فاسد كالبيوع
الربوي�ة إال أن قابض�ه يعتق�د جوازه فيقول ش�يخ اإلسلام ابن

تيمية:

م�ن كان قد عام�ل معامالت ربوية يعتق�د جوازها ثم تبني له
أهنا ال جتوز وكانت من املعامالت التي تنازع فيها املسلمون فإنه
ال حي�رم عليه ما قبضه بتل�ك املعاملة عىل الصحيح .ا.هـ .وعليه
فتجب الزكاة يف هذا املال .واهلل أعلم.
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من مراجع البحث
 -1القرآن الكريم.

 -2تفسري الشيخ عبد الرمحن بن سعدي.

 -3صحيح البخاري.

 -4صحيح مسلم

 -5املغني البن قدامة.

 -6رشح منتهى اإلرادات للبهويت.

 -7جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية.
 -8الفتاوي السعدية.

 -9فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي.

 -10الزكاة وتطبيقاهتا املعارصة للدكتور عبداهلل الطيار.
 -11الرشح الكبري وحاشية الدسوقي عليه.
 -12املقنع البن قدامة.
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 -13حاشية املقنع للشيخ سليامن بن الشيخ.

 -14الدرر الس�نية يف األجوبة النجدية مجع الش�يخ عبد الرمحن
بن قاسم.
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ملخص بحث زكاة املال الحرام
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل رسول الله
محمد وعىل آله وأصحابه ومن وااله.

ال�زكاة عب�ادة مالي�ة تعتبر من أه�م العب�ادات وه�ي إحدى
دعائ�م اإلسلام وأركان�ه اخلمس�ة ج�اء اإلسلام بمرشوعيتها
لتحقيقه�ا جمموعة من األهداف الروحية والرتبوية واالقتصادية
واالجتامعي�ة فه�ي تطهر دافعها م�ن اآلثام وس�وء األخالق من
حسد وحقد وشح وبخل وجترب وتكرب واستعالء وطغيان.
ويف إخراجه�ا تنمي�ة للمال وتيسير االس�تزاده من�ه .والعناية
بدفعه�ا إىل مس�تحقيها م�ن فق�راء ومس�اكني وغريه�م من أهل
الزكاة املحصورة فيهم اآلية الكريمة ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ( ﴾ ...التوب�ة )60:إىل آخ�ر اآلي�ة العناي�ة بدفعها
إليهم مظهر من مظاهر التكافل االجتامعي يف املجتمع املسلم.
وفض ً
ال عام يف دفعها من براءة ذمة دافعها باعتبارها حق ًا واجب ًا
يف املال فإن لدافعها من األجر العظيم ما اهلل به عليم.

مانعها مس�توجب لغضب اهلل وعقابه ومس�توجب إلهدار دمه
فقد قاتل أصحاب رسول اهلل ﷺ مانعي الزكاة كام قاتلوا املرتدين
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وق�ال أبو بك�ر ؤ :واهلل ألقاتلن من فرق بين الصالة والزكاة
واهلل ل�و منع�وين عناق ًا كان�وا يؤدوهنا إىل رس�ول اهلل ﷺ لقاتلتهم
عىل منعها.

وال�زكاة كغريها من العب�ادات لوجوهبا رشوط وأحكام فمن
ذل�ك اإلسلام فلا زكاة يف م�ال الكاف�ر حتى يس�لم لقوله ﷺ
يف حدي�ث مع�اذ بن جب�ل« :فإن ه�م أطاعوك لذل�ك فأعلمهم
أن اهلل ق�د افترض عليهم صدق�ة تؤخذ من أغنيائه�م وترد عىل
فقرائهم».

وهذا ال يعني أن الكافر غري خماطب بفروع الرشيعة فمخاطبة
الكافر بفروع الرشيعة حمل خالف بني العلامء وعىل القول بذلك
فإهنا غري مقبولة منه حتى يس�لم قال اهلل تعاىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ (الفرقان.)23 :
وم�ن رشوط الزكاة أن يك�ون املال زكوي ًا فال زكاة يف جمموعة
م�ن األموال املعدة للقنية وال يف احليل املعد لالس�تعامل وال زكاة
يف األموال املحرمة لذاهتا كاخلمور واخلنازير.
كما أن من رشوط وجوب ال�زكاة يف املال أن يكون مملوك ًا ملن
ه�و بيده ملك ًا مس�تقر ًا فال زكاة يف األوق�اف العامة وال األموال
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ٍ
مكاتب يف دين
العامة كبيوت أموال املسلمني وال زكاة عىل سيد
كتابة لعدم استقرار ملكه.

واملال الحرام ال تخلو حاله من أحد أمرين:
أحدهما :أن يكون حرام ًا يف ذاته وأصله كاخلمور واملخدرات
واخلنازير فهذا النوع من املال ال يعترب ماالً زكوي ًا فال جيوز إخراج

الزكاة منه وال جيوز دفعه ثمن ًا وال أجر ًة وال نفق ًة وال عوض ًا وجيب
التخلص منه بإتالفه حيث ال جيوز متلكه.

األمر الثاني :أن يكون املال احلرام حالالً بأصله وذاته حرام ًا

لوص�ف تعلق به ،وهذا الن�وع إما أن يكون مقبوض ًا بعقد أو ال.

فإن كان مقبوض ًا بعقد كالعقود الربوية فال ختلو حال قابضه من

أح�د أمرين إما أن يكون قد تاب م�ن أكل مثل هذا املال احلرام.
فالذي يظهر هو ما أخذ به جمموعة من أهل العلم والتحقيق من

أن يقر عىل ما بيده لقوله تعاىل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ﴾ (البقرة.)275 :

ويف البح�ث جمموعة م�ن النقول عن جمموعة م�ن أهل العلم

يف الق�ول بذلك ،وعىل مالك ه�ذا املال زكاته كغريه من األموال
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الزكوية الواجبة فيها الزكاة.

وإم�ا أن يك�ون م�ن بي�ده هذا امل�ال املقب�وض بعقود فاس�دة
كاملعاملات الربوي�ة مس�تمر ًا على هنج�ه الس�يئ يف أكل امل�ال
بالباطل فام بيده من مال حرام ليس له حق متلكه وجيب التخلص
من�ه برصفه يف وج�وه الرب .وإخ�راج الزكاة منه أدن�ى قدر ممكن

للتخلص منه.

وإن كان امل�ال احلرام بوصفه مل يكن مقبوض ًا بعقد وإنام قبضه

على س�بيل الغص�ب أو النهب أو الرسق�ة أو جح�د الوديعة أو
العارية فال ختلو احلال فيه إما أن يكون أصحابه معروفني ُم َع َّينني
فيج�ب ر ُّده إليهم والزكا ُة واجبة في�ه عىل أصحابه خيرجوهنا إذا

قبضوه لعام واحد عىل القول املختار.

وه�ل خيرج زكاتهَ �ا من هي بيده بغري حق؟ ق�ول لبعض أهل

العلم جرت اإلشارة إىل ذلك يف البحث.

وإم�ا أن يك�ون أصحاهب�ا جمهولين فيجب عىل من ه�ي بيده

التخل�ص منها بإنفاقه�ا يف وجوه الرب فإخراج ال�زكاة منها أدنى
ٍ
�ن هي بحوزت�ه عىل وجه
ق�در ممك�ن ألهنا إم�ا أن تكون يف يد َم ْ
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التمل�ك فتجب زكاتهُ ا عليه وإما أال يصح متلكها فتكون زكاهتا

ع�ن أصحاهبا املجهولين ويف البحث نصوص تؤي�د هذا القول

وتأخذ به جرى نقلها عن جمموعة من أهل العلم.

وقد جرت اإلجابة عن تساؤالت اهليئة الرشعية العاملية للزكاة

ومنها إذا أوجب ويل األمر الزكاة يف املال احلرام بناء عىل اجتهاد
رآه .وق�د كان ملخ�ص اإلجاب�ة أن املال احل�رام إن كان حرام ًا
إخراج الزكاة منه وجيب
جيوز
ُ
بذاته وأصله فليس ماالً زكوي ًا وال َ

التخلص منه بإتالفه .وأمر ويل األمر بإخراج الزكاة منه أمر غري

اس�تنكار
معتبر فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ويف البحث
ُ
عم�ر بن اخلطاب ؤ على بعض ُعامله حينام أخ�ذ عامله من
َ
أه�ل الكت�اب مخ�ر ًا يف مقابلة اجلزي�ة لبيعه عىل أه�ل الذمة فقال
ؤ :ولوهم بيعها وخذوا ثمنها.

وإن كان املال حرام ًا بوصفه دون أصله فأمر ويل األمر بإخراج

ال�زكاة منه مؤكد للق�ول بتعني إخراج الزكاة من�ه؛ ألن مثل هذا

امل�ال جيب التخلص منه بإنفاق�ه يف وجوه الرب وإخراج الزكاة منه
أدن�ى قدر ممكن لذلك .وأمر ويل األم�ر قد يكون بمثابة حكم يف
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قضية خالفية يرتفع اخلالف يف احلكم فيها فيجب اعتبار أمر ويل

األمر واألخذ به.

والعقود املختلف يف مرشوعيتها إذا قبضت عىل اعتقاد صحتها
فقبضه�ا مس�وغ لتملكها وبالت�ايل فتجب ال�زكاة فيها ،وجاء يف
البح�ث نقل نص لش�يخ اإلسلام ابن تيمية  -رمح�ه اهلل  -يؤيد
هذا القول ..واهلل املستعان.
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يف زكاة األسهم والسندات
وأذونات اخلزانة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحم�د لل�ه وحده ،وصىل الله وس�لم على من ال نبي
بعده ،محمد وعىل آله وصحبه ،أما بعد:
ال ش�ك أن لل�زكاة مقام ًا رفيع ًا يف اإلسلام ،فهي أحد أركان

اإلسلام اخلمس�ة ،ومن�ع أدائه�ا جريمة كبرى ،عاق�ب عليها

جهز
أصحاب رس�ول اهلل ﷺ ،باس�تحالل دماء مانعيها ،حيث َّ
خليفة رس�ول اهلل ﷺ جيش ًا لقتاهلم ،وقال مقالته اخلالدة« :واهلل
لو منعوين عناق ًا  -ويف رواية -عقاالً كانوا يؤدونه إىل رسول اهلل
ﷺ لقاتلتهم عىل منعه».

وم�ن أح�كام منعها أهن�ا تؤخذ من مانعه�ا قه�ر ًا أداء للعبادة
وشطر ًا من ماله عقوبة.

ومس�تند وجوهبا من الكتاب والس�نة واإلمج�اع من الوضوح

بحيث تعترب معلومة من الدين بالرضورة.

وحكمة مرشوعيتها أهنا طهرة للامل وتزكية لدافعها ،قال تعاىل:

﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ (التوب�ة.)103:

ويف احلديث (ما نقص مال من صدقة).
()167

وفيه�ا مواس�اة للفق�راء ،وعط�ف عليه�م ،وتأمين كفايتهم

املعيشية ممن أقعدهم العجز عن العمل.

وه�ي واجب�ة يف كل م�ال ن�ا ٍم بالفع�ل أو بالق�وة ،فتج�ب يف

أم�وال هبيمة األنعام برشوطه�ا ،ويف اخلارج من األرض من كل

مطع�وم ي�كال ويدخر ،ويف ع�روض التجارة م�ن كل مال مباح
ُم َع ٍّد للتجارة ،س�واء أكان ثابت ًا كالعقار،أم منقوالً كس�ائر أنواع

وأجناس البضائع والس�لع ،وه�ذه األجناس الثالثة من األموال
 -هبيم�ة األنعام  -اخلارج من األرض  -عروض التجارة  -هي

يف الغالب أم�وال نامية بالفعل ،إذ هي حمل النامء والكثرة بحكم

هتيئته�ا لذلك ،س�واء أكان ذلك من حي�ث تكاثرها ونموها ،أم

من حيث هتيؤها للزيادة يف قيمتها السوقية.

كما جت�ب ال�زكاة يف األم�وال النامي�ة بالق�وة ،وه�ي األثمان

بمختلف أجناسها من ذهب وفضة وأوراق نقدية وغري ذلك مما
يعد ويعترب ثمن ًا جتتمع فيه خصائص الثمنية.

وهن�اك أجن�اس أم�وال اختلف العلماء يف وج�وب الزكاة يف

أثامهنا،كالعقارات املعدة لالس�تغالل عىل سبيل الكراء ،وكاحليل
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املعد لالس�تعامل ،أو العارية ،وغير ذلك مما ذكره الفقهاء رمحهم
اهلل تعاىل يف كتبهم الفقهية يف الزكاة.

وحي�ث إن موضوع هذا البحث ليس يف اس�تعراض األموال

الواجب�ة فيه�ا ال�زكاة ،وما أله�ل العل�م فيها من نظ�ر وتأصيل

وتفصي�ل ،فقد آثرنا االكتفاء بذك�ر األموال التي هي حمل إمجاع
بين أهل العلم يف وجوب الزكاة فيها ،وقد ذكرت هذه األموال
بصفة إمجالية متهيد ًا للدخول يف صميم البحث ،والبحث يشتمل

عىل ما ييل:

أوالً :زكاة األسهم يف رشكات املساهمة:
إن رشكات املسامهة أموال ختضع لوجوب الزكاة إذا كانت حم ً
ال

لالس�تثامرات املباحة ،كرشكات الزراعة والصناعة واملضاربات
التجاري�ة ،وكرشكات االس�ترياد والتصدير واملص�ارف العامة

وغريها.

واألس�هم يف ه�ذه الشركات عب�ارة ع�ن حصص ش�ائعة يف

عمومها .ولوجوب الزكاة يف هذه الرشكات فهي واجبة يف هذه

األسهم املمثلة ألجزاء هذه الرشكات.
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وحيث إن رشكات املس�امهة لكل واحدة منها جمال اس�تثامر
اختصت به حسبام نص عليه نظامها األسايس وصدر الرتخيص
هلا بذلك من اجلهة املختصة يف الدولة ،فإن هلذا املال االستثامري
حكمه من حيث وجوب الزكاة فيه.

الم َّت َبع يف مجيع الرشكات حسبام يصدر من النرشات
وحيث إن ُ
السنوية مليزانيات تلك الرشكات أن الزكاة تستقطع من صايف ربح
الرشك�ة ،بغض النظر عن االزدواجية التي حتصل عىل الرشكات
الزراعية يف جباية الزكاة منها ،حيث إن الزكاة تؤخذ منها مرتني،
مرة عن�د تقديم حمصوهلا الزراعي من احلب�وب لصوامع الغالل،
ومرة عند نرش ميزانيتها السنوية وأخذ الزكاة من صايف أرباحها،
ه�ذا فيام يظهر لنا .هل�ذا وألمهية ال�زكاة ورضورة العناية بمعرفة
أحكامها ،والتحقق عن املال الواجبة فيه الزكاة ومقدار ما جيب،
وألن رشكات املس�امهة متث�ل كمية كبرية من األموال املس�تثمرة،
وه�ي يف الواق�ع أموال ملجموعة من فئات املس�لمني ومنهم أيتام
وأرام�ل وأش�خاص ذوو تقى وورع وصلاح وحرص بالغ عىل
تطهري أمواهلم بالزكاة .ويف نفس األمر فإن القائمني عىل إدارة هذه
الرشكات وإن كانوا ذوي اختصاص إداري واقتصادي ،إال أهنم
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يف الغالب ليس�وا عىل مس�توى رشعي من التأهي�ل ملعرفة أحكام
ال�زكاة وما جتب فيه من أموال ومق�دار الواجب فيها ،هلذا آثرت
إعداد هذا البحث يف زكاة أس�هم الرشكات ،يكفيني منه يف حال

قص�وره عن إيفاء البحث حقه من النظر والتحقيق أن يكون هذا

البحث حمل إثارة ملن هو أقدر منِّي يف التأصيل والتفصيل والنظر
والتحقيق ،فاملس�ألة من األمهية بحيث جيب أن تعطى ما تستحقه

من النظر ،س�واء أكان ذلك عىل مس�توى فردي أم عىل مس�توى
مجاعي من هيئات رشعية خمتصة ،كاملجامع الفقهية ونحوها.

ال ش�ك أن رشكات املس�امهة هلا جماالت استثامرية متخصصة

يف الزراع�ة والصناع�ة والتجارة ،فإن كان�ت رشكة زراعية فهذا
يعن�ي أن جماهلا االس�تثامري يف زراع�ة احلبوب والثمار فتخضع

ألح�كام الزكاة فيام خترجه األرض م�ن احلبوب والثامر مما يكال

ويدخ�ر ،وتثبت ملنتوجات هذه الرشكة أحكام الزكاة يف اخلارج
من األرض ماالً ومقدار ًا وزمن ًا.

وحي�ث إن نات�ج الشركات الزراعية م�ن احلب�وب يف بالدنا
الس�عودية ُيق�دم يف الغال�ب لصوامع الغلال ،وصوامع الغالل
قدم إليها من حب�وب مقدار ال�زكاة الواجبة فيها،
تس�تقطع مم�ا ُي َّ
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فإذا قدمت إحدى الرشكات الزراعية مث ً
ال لصوامع الغالل ألفي
طن من القمح فإن صوامع الغالل تستقطع من هذا املقدار نصف
العرش زكاة وقدره مائة طن ،وتسجل للرشكة ألف ًا وتسعامئة طن،
وه�ذا يعني أن زكاة هذا اخلارج م�ن األرض هلذه الرشكة قد تم
إخراجها فال يلزم أن خترج زكاة عن صايف أرباحها.

واحلال أن الزكاة تؤخذ من كل منتوج زراعي يف وقته عند تقديمه
لصوام�ع الغالل التي هي إحدى املؤسس�ات العامة للدولة ،ففي
ذل�ك ازدواجية يف الترصف والثنيا يف الزكاة ،فإن الش�ارع احلكيم
يراعي مصلحة دافع الزكاة وآخذها وحتقق العدل يف ذلك ،وليس
من العدل أن تؤخذ ممن وجبت عليه مرتني.

ه�ذا إن كان�ت الرشكة منحرص ًا نش�اطها الزراع�ي يف إنتاج
احلبوب ،أما إن كان هلا نش�اط جتاري كرتبية األنعام عىل سبيل
اإلنت�اج والتس�مني للتجارة ،أو كان هلا نقود س�ائلة فإن الزكاة
واجبة يف هذين الصنفني برشوطه.
وإن كانت رشكة املسامهة رشكة صناعية كرشكات األسمنت
واجلبس والكهرباء واألدوي�ة ،والصناعات البرتوكمية وغريها،
ف�إن الزكاة واجب�ة يف صايف أرباحها قياس� ًا على زكاة العقارات
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املعدة للكراء ،حي�ث إن األصول الثابتة فيها من أدوات وأجهزة
ومكائن ومكاتب وخمازن وغري ذلك من وسائل اإلنتاج والتصنيع
تعترب كالعقار املعد لالس�تغالل عىل س�بيل الكراء .وما ينتج من
هذه املصانع من عوائد اس�تثامرية بعد حسم املرصوفات اإلدارية
منها هي مثل أجرة العقار فتجب زكاهتا يف هناية سنتها املالية.
فلا زكاة يف مع�دات التصني�ع ،ومس�تلزماته م�ن مكائ�ن
وجتهيزات وأدوات الزمة ،ومبان مس�تلزمة ،إذ هي مقيس�ة عىل
العقار املعد للكراء.

وقد نص الفقهاء  -رمحهم اهلل  -عىل أن الزكاة يف هذه الوسائل
غري واجبة ،قال ش�يخنا الشيخ حممد بن إبراهيم  -رمحه اهلل  -يف
رس�ائله وفتاواه إجابة عن س�ؤال ُس�ئل عنه فقال« :إن ما مل ُيعد
للبي�ع ال زكاة فيه من العقار واملكائن واآلالت والدور والفنادق
واملراكب وغريها»((( .ا.هـ.
وقال رمحه اهلل إجابة عن سؤال:هل يف ورشة النجارة زكاة؟

«ال زكاة فيه�ا بحال ،وإنام ال�زكاة يف غ ّلتها إذا بلغت النصاب
وحال عليه احلول» .ا.هـ.
( )1الفتوى رقم  1043ج 4ص .107-106
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وقال رمحه اهلل إجابة عن س�ؤال حول أدوات رشكة الكهرباء
وهل فيها زكاة؟

ق�ال« :م�ا س�ألت عن�ه من األم�وال الت�ي جعل�ت يف رشكة
الكهرب�اء ونحوها الس�تغالهلا ،فال زكاة فيه�ا ،أي يف األعيان
التي ه�ي املكائن واملعدات التابعة هلا ألهنا ليس�ت من األموال
الزكوية وال من العروض الزكوية» .ا.هـ.

وإن كانت رشكة املس�امهة رشكة جتاري�ة ،اختصاصها تداول
ورشاء واس�ترياد ًا وتصدير ًا ،كاملصارف اإلسلامية
الس�لع بيع ًا
ً
الت�ي يعتمد اس�تثامرها على املضاربات التجارية والكس�ب عن
طري�ق التس�هيالت املرصفي�ة البعيدة ع�ن الربا أخ�ذ ًا وإعطاء،
كالتحويلات املالية وإصدار الضامنات أو الش�يكات بمختلف
أجناس�ها وأنواعه�ا ،والتوكيالت والس�مرسة ،وغير ذلك من
مستلزمات احلركة التجارية يف األسواق املرصفية،مما ال يتعارض
مع املقتضيات الرشعية والقواعد املرعية يف الرشيعة اإلسالمية.

فه�ذا النوع من رشكات املس�امهة جتب ال�زكاة فيها وجوب
ال�زكاة يف عروض التجارة ،وذل�ك بوجوهبا يف رؤوس أمواهلا
ويف ما هلا من احتياطات وأرباح بعد حسم املصاريف اإلدارية
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إلدارة أمواهل�ا يف التج�ارة ،وال يعتبر م�ن املق�دار الواجبة فيه
الزكاة التجهيزات اإلدارية ،سواء أكانت أعيان ًا ثابت ًة أم منقولة؛
ألهنا ليس�ت حم ً
ورشاء،
ال لإلدارة املالية واحلركة التجارية بيع ًا
ً

وإنام هي ش�بيهة بدكان التاجر وما فيه من مس�تلزمات حركته

التجارية من وسائل العرض واحلفظ والتخزين.

هذا ما يظهر يل يف زكاة هذا اجلنس من الرشكات ،ولكن نظر ًا

الس�وقية أكثر من
إىل أن الس�هم يف غالب الرشكات تكون قيمته ُّ

قيمت�ه مما يمثل�ه من حصة ش�ائعة يف الرشكة باعتب�ار قيمة كامل
أعياهنا من أدوات ووسائل إنتاج وسيولة نقدية وبضائع وسلع.

وغير ذلك مما ُيعد ويعترب من مقومات حركتها التجارية،كأن

يكون للرشك�ة قيمة اعتبارية مضافة إىل قيمتها املادية ،فإذا ملك

زيد من الناس مث ً
ال ألف س�هم يف رشكة مرصفية إسلامية قيمة

الس�هم االس�مية -األصلي�ة وق�ت االكتت�اب  -مائ�ة ()100
ري�ال ،وقيمته الدفرتية باعتبار واق�ع الرشكة وتقويم موجوداهتا

وقت وجوب الزكاة فيها مخسمائة ( )500ريال ،وقيمة الس�هم
يف س�وق األس�هم ألف ريال ،ف�إذا نظرنا إىل ه�ذه القيم الثالث
للس�هم  -قيمت�ه االس�مية ،قيمت�ه الدفرتي�ة ،قيمته الس�وقية -
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نجدها قي ًام معتربة للسهم ،فأي هذه القيم الثالث حتتسب الزكاة

باعتبارها؟.

ه�ل تعتبر القيمة االس�مية باعتب�ار أن هذه القيمة للس�هم يف

الرشكة هي األصل ،وما طرأ عليها من قيم أخرى تعترب طارئة؟

أم نعترب القيمة الدفرتية للس�هم باعتبار هذه القيمة هي القيمة

احلقيقية للرشكة يف وقت وجوب الزكاة؟

أم تعتبر القيم�ة الس�وقية املتمثل�ة يف قيم�ة الس�هم الدفرتي�ة
واالعتبارية مع ًا باعتبارها هي القيمة احلقيقية يف السوق؟

إن الق�ول بأن الزكاة يف قيمة الس�هم االس�مية ق�ول يتناىف مع

الع�دل واإلنصاف واحلقيق�ة املتمثلة يف وجوب ال�زكاة يف واقع
املال ،ذلك أن القيمة االسمية  -للسهم يف الغالب ال متثل القيمة
احلقيقية لواقع الرشكة ،فقد تكون الرشكة بعد مزاولتها نشاطها

من النامء واالزدهار بحال تكون قيمة السهم فيها أكثر من قيمته
االسمية ،وقد تكون الرشكة يف حال من الكساد واخلسارة بحيث
تكون قيمة السهم فيها أقل من قيمته االسمية.

وهبذا نس�تطيع القول بأن القيمة االسمية للسهم يف الرشكات
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بع�د مزاولته�ا خصائ�ص أعامهل�ا ال متث�ل يف الغال�ب القيم�ة

احلقيقية للس�هم يف الرشكات؛ حي�ث إن الرشكات بعد حركتها

االختصاصية بني ارتفاع وانخفاض ،وهلذا فإن احتس�اب الزكاة

يف هذه الرشكات عىل اعتبار قيمة الس�هم االس�مية غري صحيح

لفقده عنرص العدل والتقدير.

ويبقى األمر يف وجوب الزكاة يف أسهم هذا النوع من الرشكات
دائر ًا بني األخذ باعتبار قيمته املادية املتمثلة يف حقيقة واقع الرشكة

بما هلا من رأس م�ال ورب�ح واحتياط ،وذل�ك يف وقت وجوب

الزكاة فيها ،وبني األخذ باعتبار قيمة الس�هم السوقية املتمثلة يف
قيمته املادية واالعتبارية وقت وجوب الزكاة يف الرشكة.

ف�إن اجت�ه بن�ا النظ�ر إىل أن الزكاة واجب�ة يف األم�وال الزكوية

املحسوسة من حيوان أو عقار أو أثامن أو خارج من األرض من
حبوب وثامر أو سلع وبضائع تنتقل يف أيدي الناس بإدارهتا بيع ًا

ورشاء ،وأن الس�لف الصالح من العلماء والفقهاء مل يذكروا يف
ً
كتبهم الفقهية أمواالً اعتبارية جتب فيها الزكاة كحقوق االنتفاع
واالختص�اص ،وحق�وق ب�راءات االختراع ،وحق�وق الطب�ع

والتألي�ف والنشر والرتمجة ونحو ذلك من احلق�وق املعنوية ،إن
()177

اجت�ه بنا النظر إىل هذا قرصنا وج�وب الزكاة عىل القيمة احلقيقية
لواق�ع الرشكة لكوهنا امل�ال النامي بالفعل أو بالق�وة ،وهو املال
املحسوس املشاهد من الفقراء وغريهم.
إننا حينام نقرص النظر عىل هذا وعىل التمسك بام ذكره فقهاؤنا

األقدم�ون من قرصهم ال�زكاة عىل األموال العينية املحسوس�ة،
نقول بأن الزكاة واجبة يف القيمة الفعلية للسهم يف الرشكة باعتبار

ص�ايف ما متلكه م�ن عروض وأثمان وقت وجوب ال�زكاة فيها،
وأن�ه ال اعتب�ار للقيمة املعنوي�ة املضافة إىل قيمة الس�هم الفعلية؛
ألهنا ليست قيمة ملال حمسوس ،وإنام هي قيمة للرغبة النفسية يف
متل�ك هذه الرشكة إن من يقول بأن ال�زكاة واجبة باعتبار القيمة
الدفرتية يرد عىل القائلني باعتبار القيمة السوقية بذلك.

ويمكن أن جياب عن هذا القول بأن االختصاصات والتملكات
املعنوي�ة هل�ا قيمة مالية تبذل يف س�بيل احلصول عليه�ا واملعاوضة
عنها .ويكون ملا تتبعه هذه الرغبة قيمة تزيد عن قيمته العينية .ومل
يكن هلذه الرغبات املعنوية لدى فقهائنا األقدمني وجود حتى يكون
منهم ذكر ألحكام هذه الرغبات من حيث التملك واالختصاص
واعتبار التمول ،وبالتايل اعتبار ذلك من أوعية الزكاة.
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وه�ذا اإلي�راد هو حجة من يقول بوج�وب الزكاة يف الرشكة
باعتبار القيمة السوقية للسهم يف أسواق األسهم التجارية ،سواء
أكانت هذه القيمة الس�وقية متفقة مع القيمة احلقيقية للس�هم أم
كان�ت زائ�دة عنها أم ناقصة ،حيث إن الس�هم يف الرشكة عبارة
عن حصة ش�ائعة يف عم�وم الرشكة ،يس�تطيع مالكها أن يبيعها
بالس�عر الس�وقي يف أي وق�ت يش�اء بثم�ن نقدي ه�و قيمته يف
أسواق األسهم ليحصل من ذلك عىل ثمن من النقود يمثل قوة
مالية حمسوسة هو مال زكوي بإمجاع أهل العلم.
ولق�وة االحتج�اج ل�كال الرأيين األخريي�ن ف�إن ترجي�ح
أحدمه�ا على اآلخ�ر حيت�اج إىل مزي�د م�ن النظ�ر والتأم�ل،
ويمك�ن أن يك�ون م�ن النظ�ر يف ذل�ك ثم�رة ينتجه�ا
التفصيل اآليت:
إذا كان مال�ك الس�هم يف الرشك�ة التجاري�ة املس�امهة يقص�د
بتملكه االس�تثامري االس�تمرار يف متلك حصة شائعة يف الرشكة

ق�در م�ا يملكه فيها من أس�هم ،وأنه ال يقص�د بتملكها املتاجرة
ورشاء ،وإنام يقصد احلصول على العائد الدوري من
فيه�ا بيع� ًا
ً
هذه األس�هم .فهذه الفئة من املس�امهني يف الرشكة ال يستفيدون
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من القيم الس�وقية لألس�هم ،وإنام حيتفظ الواحد منهم بمس�تند
ما يملكه من أس�هم يف الرشكة لالس�تثامر وأخذ العائد الدوري
م�ن هذه األس�هم ،وحيث إن هذا العائد ال يتأث�ر زيادة أو نقص ًا
بالقيمة االعتبارية للرشكة.

وحي�ث إن احلصة الش�ائعة الت�ي متثلها األس�هم التي يملكها
الف�رد م�ن هذه الفئة من املس�امهني يف هذه الشركات حصة من
جمموع�ة م�ن احلصص ،متث�ل كامل حمتوي�ات الرشك�ة وهي -
أعن�ي هذه الرشكة  -تقوم باملتاجرة يف موجوداهتا القابلة لإلدارة
ورشاء ،فيتجه القول بوجوب الزكاة عىل مالك هذه
التجارية بيع ًا
ً
األسهم من هذه الفئة من املسامهني باعتبار القيمة املادية احلقيقية
ملوجودات هذه الرشكة ال باعتبار القيمة السوقية ألسهمها.

أم�ا إذا كان مال�ك الس�هم أو األس�هم م�ن ه�ذه الشركات
ورشاء ،يشترهيا
التجاري�ة يقصد م�ن متلكها املتاج�رة فيها بيع ًا
ً
اليوم ليبيعها غد ًا ،ويبيعها غد ًا ليشرتي غريها اعتبار ًا هبا عروض
جتارة ،ف�إن الزكاة واجبة فيها باعتبار قيمتها الس�وقية ال باعتبار
قيمتها املادية احلقيقية؛ ألن هذه الفئة من مالكي هذه األس�هم يف
ه�ذه الرشكات ال يقصد واحدهم بتملكه إياها اس�تثامرها بأخذ
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ورشاء
عائده�ا ال�دوري ،وإنام يقصد بذل�ك املتاجرة فيه�ا بيع ًا
ً
وبس�عر قيمتها الس�وقية؛ حيث إنه يشرتي هذه األسهم بسعرها
يف أسواق األسهم ويبيعها بسعرها يف أسواق األسهم كذلك.

والق�ول بوجوب الزكاة يف أس�هم الشركات باعتبار قيمتها
الس�وقية عىل من يتداوهلا بيع ًا ورشاء عىل س�بيل املتاجرة فيها،
كاملتاجرة يف ع�روض التجارة ،قول ليس مقصور ًا عىل أس�هم
رشكات املسامهة التجارية ،بل هو عام يف مجيع أسهم الرشكات،
س�واء أكان�ت رشكات جتاري�ة ،أم رشكات صناعية ،أم كانت
رشكات زراعية ،أم كانت رشكات خدمات عامة ،فمن يملك
أس�ه ًام يف هذه الرشكات يقصد بتملكه�ا املتاجرة فيها ،فالزكاة
واجبة فيها وجوب الزكاة يف عروض التجارة من مجيع األموال
الزكوية ،ثابتة كانت أم منقولة ،وباعتبار قيمتها الس�وقية؛ ألن
ورشاء.
القيمة السوقية هي االعتبار يف متلكها بيع ًا
ً
وق�د ُيورد على ه�ذا التفصي�ل إي�راد خالصت�ه :إن الرشيعة
اإلسلامية ال تفرق يف احلكم بني متامثلني ،فكيف يتم لنا وجاهة
التفريق يف احلكم بني زكاة أسهم يملكها أحد األفراد ،وبني زكاة
أسهم أخرى من نفس النوع يملكها فرد آخر.
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ويك�ون هل�ذا التفري�ق أثر كبير يف املق�دار الواج�ب فيها من
ال�زكاة،كأن يمل�ك زيد من الن�اس ألف س�هم يف رشكة جتارية
قيم�ة الس�هم فيها ( )1000ري�ال غرضه من التمل�ك أن تكون
عروض جتارة مهيأة للبيع والرشاء ،يشترهيا الي�وم ليبيعها غد ًا،
أو بعد غد ليشرتي بدهلا أسه ًام أخرى غريها ،فإذا وجبت الزكاة
فيه�ا وهي يف ملك�ه أخرج زكاهت�ا ربع العرش من كام�ل قيمتها
السوقية ،أي مخسة وعرشين ألف ( )25000ريال.

وعم�رو م�ن الناس يمل�ك ألف س�هم من الرشكة نفس�ها،
غرض�ه م�ن التمل�ك االس�تمرار فيها وأخ�ذ العائ�د الدوري،
والقيمة احلقيقية للس�هم من واقع تقويم الرشكة ( )500ريال،
ف�إذا وجب�ت ال�زكاة فيها وهي يف ملك�ه أخرج زكاهت�ا باعتبار
قيمته�ا احلقيقي�ة رب�ع العرش ومق�داره اثنا عرش ألف ًا ومخسمائة
( )12500ريال.
وم�ن هذا املثال يتض�ح أن االثنني -زيد ًا وعم�ر ًا  -متفقان يف
مقدار متلك األسهم ويف نوعها ،ومع ذلك خيرج أحدمها زكاة ما
يملكه من األس�هم بمقدار ضعف م�ا خيرجه الثاين ،فهذا تفريق
بني متامثلني؟.
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واجل�واب عن هذا اإليراد أن للنية والترصف وفق النية أثر ًا يف
متي�ز احلكم ،فل�و افرتضنا أن حممد ًا من الن�اس عنده ثالث قطع
من األرايض متجاورات ومتس�اوية يف املساحة والرغبة والقيمة،
باعها عىل ثالثة أشخاص أحدهم حممود اشرتى منه القطعة األوىل
بامئ�ة أل�ف ( )100.000ريال لغرض بنائها مس�كن ًا يس�كنه،
والثاين حامد اشرتى منه القطعة الثانية بامئة ألف ()100.000
ريال لغرض تأجريها ،والثالث أمحد اشترى من�ه القطعة الثالثة
بامئة أل�ف ( )100.000ريال لغرض املتاج�رة فيها عرض ًا من
عروض التجارة.

فه�ؤالء الثالث�ة متفقون يف التمل�ك ويف قيمة العين اململوكة
لكل واحد منهم ويف مساحتها وموقعها ،إال أن لكل واحد منهم

نية يف التملك ختالف نية أخويه ،وهلذه النية ما تستحقه من النظر
الرشعي يف وجوب الزكاة ويف مقدارها ويف سقوطها.
فاألرض التي اشرتاها حممود يف هذا املثال ال زكاة فيها؛ ألنه مل
يتملكها بنية التجارة ،وال بنية االستغالل ،واألرض التي اشرتاها
حام�د جتب الزكاة يف غلتها إذا حال عىل غلتها احلول؛ حيث إنه
متلكها بنية االستغالل عىل سبيل الكراء ،واألرض التي اشرتاها
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أمح�د جتب ال�زكاة يف قيمتها وقت وجوب الزكاة فيها ،حيث إنه
متلكها بنية التجارة ،فهؤالء ثالثة أفراد متلكوا ثالث أراض بقيم

متس�اوية ويف موقع واحد ومساحة متفقة ،وحيث إن لكل واحد
منه�م نية وغرض� ًا يف التملك ال تتفق مع نية أخويه ،فقد اختلف

احلكم يف الزكاة فيها ،سقوط ًا ومقدار ًا ووجوب ًا.

وهذا قول عامة أهل العلم ،ومنهم سماحة شيخنا الشيخ حممد

ب�ن إبراهي�م مفتي الديار الس�عودية س�ابق ًا -رمح�ه اهلل -فقد جاء

يف فت�اواه ورس�ائله ما نصه «األرض املشتراة املع�دة للتجارة هذه
ع�روض جتارة جتب فيه�ا ال�زكاة يف قيمتها إذا حال احل�ول عليها

وبلغت نصابا»((( ا.هـ.

وقال إجابة عن سؤال رجل يمتلك بيت ًا للسكنى ثم بعد ذلك

أجره فهل جتب الزكاة يف قيمته أو يف أجرته؟

قال ما نصه «ال جتب الزكاة يف قيمته؛ ألنه مل ينو بيعه ورشاءه

وال جت�ب يف أجرته ألن�ه مل ينو هبا االجتار بطري�ق األجرة إال ما

ملك�ه بم�دة ،واألصل عدم وجوهب�ا فيها ،وه�ذه النية التقوى
( )1الفتوى رقم 1034ج 4ص.101
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على رف�ع األصل ،لكن هذا امل�ال الذي قبضه جت�ب فيه الزكاة
بعد متام احلول وقت استحقاقه»((( .ا.هـ.

وق�ال أيض ًا«:فاتض�ح مما ذكر أعاله أن م�امل يعد للبيع ال زكاة
في�ه من العق�ار واملكائ�ن واآلالت والدور والفن�ادق واملراكب
وغريها»((( .ا.هـ.

ونظر ًا إىل أن التفريق يف احلكم يف وجوب الزكاة ويف سقوطها
ويف مقداره�ا يتبع النية يف التملك وهو من الوضوح بحال ،فقد
ال نحتاج إىل مزيد نصوص من أقوال أهل العلم يف تقرير ذلك،
ويبق�ى م�ن اإليراد االستش�كال يف وجاهة التفري�ق بني وجوب
الزكاة يف أسهم رشكة جتارية يملكها أحد الناس بنية االستمرار

يف التمل�ك وانتظ�ار العائ�د ال�دوري ،وبين وجوهبا يف أس�هم
ورشاء ،واحلال
الرشك�ة يملكها ف�رد آخر بنية املتاجرة فيها بيع� ًا
ً
أن ال�زكاة واجب�ة يف ه�ذه الرشك�ة يف كام�ل قيمتها  -رأسماهلا
وأرباحها واحيتاطياهتا  -بعد حسم مصاريفها اإلدارية وأصوهلا
الثابتة التي ليست حم ً
ال للتجارة والتداول؛ حيث إن الزكاة واجبة

( )1الفتوى رقم 1036ج 4ص .103
( )2الفتوى رقم 1043ج 4ص .107
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يف أس�هم الثاين باعتبار قيمتها السوقية ،ويف أسهم األول باعتبار
قيمتها الدفرتية.

وقد يكون هناك فرق كبري بني القيمتني ،القيمة الدفرتية والقيمة
الس�وقية ،واحلال أن ال�زكاة يف اجلميع واجبة يف القيمة ال يف الغلة،
وال ش�ك أن ه�ذا اإليراد ل�ه وجاهة ،وقد تقدم�ت اإلجابة عنه يف
مع�رض توجيه القول باعتبار التفريق بني القيمتني يف تقدير الزكاة
الواجبة عىل األسهم ،وقلنا بأن من يملكها عىل سبيل االستمرار يف
متلكها ال ينتفع بالفرق بني القيمة احلقيقية والقيمة الس�وقية ،وقلنا
بأن الزكاة يف األصل واجبة يف األموال املحسوسة ،والقيمة السوقية
تش�تمل عىل قيمة اعتبارية ليس هلا مقابل عيني حمس�وس ينتفع به
وحياس�ب علي�ه يف زيادة حجم املال الزكوي ،أم�ا من يملكها عىل
ورشاء يشترهيا اليوم ليبيعه�ا غد ًا أو بعد
س�بيل املتاجرة فيها بيع ًا
ً
غد ،ويبيعها ليشرتي غريها وهكذا ،قصده ونيته احلركة يف التملك
والتداول يف البيع والرشاء ،فإن هذا النوع من الناس ال يرىض البيع
والرشاء إال باعتبار القيمة السوقية هلذه األسهم ،فال يشرتي أسه ًام
إال بقيمة س�وقية ،وال يبيع إال بنفس القيمة السوقية ،وهو يف نفس
األمر مس�تفيد من القيمة السوقية املشتملة عىل القيمتني االعتبارية
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والدفرتي�ة ،بخلاف األول فإن�ه ال يس�تفيد م�ن القي�م االعتبارية
لألس�هم الت�ي يملكه�ا م�ادام قاص�د ًا االس�تمرار يف التملك غري
مستفيد من تقلب أسعارها يف أسواق األسهم التجارية.
والرشيعة اإلسلامية من العدل واحلكمة واإلنصاف ومراعاة
املصال�ح املختلفة واجلمع بين حتصيلها للجميع يف مقام دقيق ال
يتصور منها يف هذا املقام أن تأيت بام يتعارض مع ذلك.

وخالصة القول يف زكاة أس�هم الرشكات املس�امهة أن مالكها
ال خيلو قصده يف التملك من أحد أمرين:

أن يقصد بتملكها االس�تمرار يف التملك عىل سبيل استثامرها
بأخذ عائدها الدوري ،فإن كانت أس�هم متلكه يف رشكة زراعية
ف�إن زكاهت�ا فيام خترجه الرشك�ة من حبوب وثمار طبق ًا ألحكام
الزكاة يف اخلارج من األرض ،وإن كانت هذه األس�هم يف رشكة
صناعي�ة فإن زكاهت�ا فيام خترجه الرشكة عن�د كل حول مما يظهر
من ميزانيتها عند نرشها يف الوس�ائل اإلعالمية وذلك من صايف
أرباحها ،وإن كانت رشكة جتارية كرشكات املصارف اإلسالمية
ورشكات االس�ترياد والتصدير فإن الزكاة واجبة يف قيمة السهم
الدفرتي�ة حس�بام ُت َق�و ُم به الرشكة عن�د وجوب ال�زكاة فيها بعد
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حس�م املصاريف اإلدارية واألصول الثابتة مما ليس حم ً
ال لإلدارة
التجارية كمباين الرشكة ومكاتبها ووسائل جتهيزها الثابتة.

األمر الث�اين :أن يكون القصد من متلك األس�هم من مالكها
ورشاء يشترهيا اليوم ليبيعها غد ًا أو بعد غد،
املتاجرة فيها بيع ًا
ً

ويبيعها ليشتري غريها ،طلب ًا للرب�ح يف تداوهلا وتقليبها ،فمن

كان�ت ه�ذه نيت�ه يف التمل�ك ،وه�ذا صنيعه يف التصرف ،فإن
الزكاة واجبة يف مجيع ما يملكه من أسهم من كل رشكة مسامهة
س�واء أكانت رشكة زراعية أم رشكة صناعية أم رشكة جتارية،

وذلك عند كل حول ،واملعترب يف قيمة الس�هم قيمته الس�وقية؛
حي�ث إن هذه األس�هم تعتبر هبذا القص�د والترصف عروض
جت�ارة ،وجتب فيها الزكاة كوجوب ال�زكاة يف عروض التجارة
حم ً
ال وزمن ًا ومقدار ًا.
ثانياً :منع االزدواجية يف إخراج الزكاة:

خروج� ًا م�ن االزدواجية يف إخ�راج الزكاة عىل س�بيل تكرار

إخراجه�ا ،وألن القائمين على إدارة الشركات يف الغال�ب يف

حاج�ة إىل تبصريهم بام جيب عىل هذه الشركات من زكاة حتى
يكون�وا على بينة من ترصفهم ،ولئال يكون�وا يف ذلك بني إفراط
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أو تفريط يف دفع الزكاة ،فإن الزكاة يف رشكات املس�امهة ختتلف
م�ن حيث مقدار الواجب وزمنه باختالف ختصصها ،فإن كانت
الرشك�ة رشك�ة صناعية فتخ�رج زكاهتا من ص�ايف أرباحها عند
ص�دور امليزاني�ة للرشكة على الوضع ال�ذي تكرر ذك�ره ،ومن
يمل�ك أس�ه ًام فيه�ا ف�إن كان متلك�ه إياها عىل س�بيل االس�تثامر
واالستمرار يف متلكها ترصد ًا لعائدها الدوري فإن الزكاة واجبة
يف عائ�د األس�هم الت�ي يملكها ،وحي�ث تقوم الرشك�ة بإخراج
ال�زكاة عنها باعتبار القائمني عليها وكالء عن املس�امهني بحكم
نظامها األس�ايس ،والدخول يف املس�امهة فيها عىل هذا االعتبار،
وألن نظ�ام الرشكة املؤيد م�ن ويل األمر يلزمها بدفع زكاهتا عند
ص�دور كل ميزانية لكل رشكة؛ حي�ث إن األمر كذلك فيكتفي
املساهم فيها عىل هذا السبيل بام أخرجته الرشكة زكاة عن كامل
وعائه�ا الزكوي املتمثل يف مجيع أس�همها ومن ذلك ما يملكه يف
هذه الرشكة من أسهم.
وإن كان متلك�ه إياه�ا على س�بيل املتاج�رة فيه�ا كاملتاجرة يف
ع�روض التج�ارة فقد س�بق الق�ول بأن ال�زكاة واجب�ة يف القيم
السوقية هلذه األسهم.
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ف�إذا افرتضن�ا أن زيد ًا م�ن الناس يملك ألف س�هم يف رشكة
صناعية عىل س�بيل املتاجرة هبذه األس�هم ،قيمة السهم السوقية
منه�ا ثالثامئ�ة ( )300ري�ال ف�إن ال�زكاة عند متام احل�ول واجبة
فيها باعتبار قيمتها الس�وقية البالغ�ة ( )300،000ريال ،وقدر
هذه الزكاة س�بعة آالف ومخسمائة ( )7500ريال .فإذا افرتضنا
أن الرشك�ة أخرج�ت زكاهتا عن صايف أرباحها ،وأن كل س�هم
خيصه من الزكاة التي أخرجتها الرشكة رياالً واحد ًا ،وأن جمموع
زكاة األل�ف س�هم مم�ا أخرجته الرشك�ة أل�ف ( )1000ريال،
هذه األلف ريال حيس�مها مالك هذه األس�هم من جمموع الزكاة
الواجبة عىل هذه األس�هم فيكون مبلغ الزكاة الواجبة عليه س�تة
آالف ومخسامئة ( )6500ريال.

وإن كان�ت الرشك�ة رشك�ة زراعي�ة مس�امهة ،ف�إذا كانت
زراعته�ا حمص�ورة يف احلبوب التي تقدمه�ا لصوامع الغالل،
لم ْته من
وقامت صوامع الغالل بحسم الزكاة من كامل ما َت َس َ
إنت�اج هذه الرشكة فال يلزم الرشك�ة أن تكرر دفع الزكاة عند
إصداره�ا ميزانيتها ،بل تكتف�ي بام قدمته لصوامع الغالل من
زكاة عن الرشكة.
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ف�إن كان مالك األس�هم يف ه�ذه الرشكة يقص�د بتملكه إياها

االس�تمرار يف التمل�ك لالس�تثامر وأخ�ذ العائد ال�دوري ،فقد

أخرج�ت الرشك�ة عن�ه زكاة أس�همه؛ حي�ث أخذهت�ا صوام�ع
الغالل ،فيكتفي بذلك.

وإن كان مالكه�ا يقصد املتاج�رة هبا كاملتاجرة بعروض التجارة

فإن زكاهتا واجبة عليه يف قيمتها السوقية عند متام احلول فيحسم من

ذلك قيمة مقدار ما خيص الس�هم من الزكاة التي تسلمتها صوامع
الغالل؛ ألن عدم خصم ذلك يعني االزدواجية يف دفع الزكاة.

وإن كانت الرشكة رشكة مسامهة جتارية كاملصارف اإلسالمية

ورشكات االسترياد والتصدير ،فإن الزكاة واجبة يف كامل القيمة
احلقيقي�ة للرشكة رأسماهلا وأرباحه�ا واحتياطياهتا حمس�وم ًا من

ذلك املصاريف اإلدارية واألصول الثابتة عىل ماسبق ذكره.

ف�إذا أصدرت هذه الرشكة ميزانيته�ا فيجب أن يكون إخراج

زكاهتا عىل هذا التوجيه.

أم�ا ما ج�رت عليه مثل ه�ذه الرشكات يف االكتف�اء بإخراج

ال�زكاة من ص�ايف الربح قياس� ًا على الشركات الصناعية فغري
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صحي�ح ،وهو منع لزكاة جزء كبري من مال الرشكة الواجبة فيه
ورشاء وتداوالً
ال�زكاة؛ ألن مال الرشكة مال مع�د للتجارة بيع ًا
ً

وإدارة وتقليب ًا ،فهو خاضع ألحكام الزكاة يف عروض التجارة.
ف�إذا أخرج�ت الرشكة الزكاة ع�ن هذه األموال باعتب�ار القيمة

الدفرتي�ة هلا فإن األمر بالنس�بة ملالكي األس�هم ال خيلو من أحد

حالتين ،إم�ا أن يك�ون مالك الس�هم فيها يقص�د بتملكه إياها
االستمرار يف التملك واالكتفاء بالعائد الدوري منها فإنه يكتفي
بام أخرجته الرشكة من زكاة عن أموال الرشكة ،وإن كان مالك
هذه األسهم يقصد بتملكه إياها املتاجرة فيها عىل سبيل اإلدارة
ورشاء كعروض التجارة فإن الزكاة واجبة عليه يف
التجارية بيع ًا
ً
قيمتها السوقية عند متام احلول.

ف�إذا افرتضن�ا أن زي�د ًا من الن�اس يملك يف إح�دى الرشكات

التجارية ألف سهم قيمة السهم الدفرتية مائتا ( )200ريال وقيمته

الس�وقية ( )1000ري�ال ف�إذا حال احلول على أموال�ه التجارية
ف�إن الزكاة واجبة يف كامل القيمة الس�وقية هلذه األس�هم وقيمتها

مليون ري�ال ،ومقدار الزكاة عىل هذا املبلغ مخس�ة وعرشون ألف
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( )25000ري�ال ،وحيث إن الرشكة نفترض فيها أهنا أخرجت
الزكاة عن كامل القيمة الدفرتية هلذه األسهم األلف ومقدار قيمة
هذه األسهم مائتا الف ( )200.000ومقدار زكاهتا مخسة آالف
( )5000ري�ال فيحس�م ه�ذا املقدار م�ن املبلغ الواج�ب ليكون

املبلغ الواجب عليه إخراجه زكا ًة عن هذه األس�هم عرشين ألف

( )20.000ري�ال ،خيرجها مالك هذه األس�هم ،ويف هذا مراعاة

للخروج من االزدواجية يف دفع الزكاة .واهلل أعلم.

هذا وقد رأيت أن من متام البحث إيراد ما ذكره فضيلة الشيخ

اجلليل الدكتور يوسف القرضاوي  -حفظه اهلل -يف كتابه القيم
(فق�ه ال�زكاة) من بحث بعن�وان :كيف تزكى أس�هم الرشكات

املختلف�ة ،حت�ى إذا ظهر لنا فيه ما يدع�و إىل التعليق أو املالحظة
أو املناقشة أمكننا ذلك الرتباط املوضوع بعضه ببعض ،وألن يف

ذلك تعاون ًا عىل إظهار احلقيقة ،قال حفظه اهلل:
كيف ُتزكى أسهم الرشكات املختلفة؟

نج�د هنا اجتاهين ملن كتب م�ن العلامء املعارصي�ن عن زكاة

األسهم والسندات وقليل من كتب فيها.
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االتجاه األول:
فاالجت�اه األول ينظر إىل هذه األس�هم تبعا لن�وع الرشكة التي
أصدرهتا :أهي صناعية أم جتارية أم مزيج منهام ؟

فال يعطى السهم حك ًام إال بعد معرفة الرشكة التي يمثل جزء ًا
م�ن رأس ماهل�ا ،وبناء عليه حيكم بتزكيت�ه أو بعدمها ،يمثل هذا
االجت�اه الش�يخ عبد الرمحن عيس�ى يف كتابه (املعاملات احلديثة
وأحكامها) حيث يقول:

«قد ال يعرف كثري ممن يملكون أسهم الرشكات حكم زكاة هذه
األسهم ،وقد يعتقد بعضهم أهنا ال جتب زكاهتا ،وهذا خطأ».

وقد يعتقد البعض وجوب الزكاة يف أس�هم الرشكات مطلق ًا،
وهذا خطأ أيض ًا .وإنام الواجب النظر يف هذه األس�هم تبعا لنوع
الرشكة التي أصدرهتا.

ف�إن كانت الرشكة املس�امهة رشكة صناعي�ة حمضة أي بحيث
ال مت�ارس عم ً
ال جتاري ًا كشركات الصاغ�ة ،ورشكات التربيد،
ورشكات الفن�ادق ،ورشكات اإلعلان ،ورشكات األتوبي�س
ورشكات النق�ل البحري والبري ،ورشكات الرتام ،ورشكات
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الطيران ،فلا جتب ال�زكاة يف أس�همها؛ ألن قيمة هذه األس�هم
موضوع�ة يف اآلالت واإلدارات واملب�اين وما يل�زم األعامل التي
متارس�ها ،ولك�ن م�ا ينت�ج ربحا هل�ذه األس�هم يض�م إىل أموال

املسامهني ويزكى معها زكاة املال (أي ما بقي منه إىل احلول وبلغ
مع املال اآلخر نصاب ًا).
«وإن كان�ت الرشك�ة املس�امهة رشك�ة جتاري�ة حمضة تشتري

البضائ�ع وتبيعه�ا ب�دون إج�راء عملي�ات حتويلي�ة على ه�ذه
البضائ�ع :كرشكة بي�ع املصنوع�ات املرصية ،ورشك�ة التجارة

اخلارجية ،ورشكة االس�ترياد ...أو كانت رشكة صناعية جتارية،
وهي الرشكات التي تس�تخرج املواد اخلام أو تشرتهيا ،ثم جتري

عليه�ا عملي�ات حتويلية ،ثم تتج�ر فيها ،مث�ل رشكات البرتول
ورشكات الغزل والنس�يج للقط�ن أو احلرير ،ورشكات احلديد

والصل�ب ،والرشكات الكياموية ..فتجب الزكاة يف أس�هم هذه

الشركات ...فم�دار وج�وب الزكاة يف أس�هم الشركات :أن
تك�ون الرشكة مت�ارس عمل ً
ا جتاري ًا ،س�واء معه صناع�ة أم ال،
وتقدر األس�هم بقيمتها احلالية ،مع خص�م قيمة املباين واآلالت

واألدوات اململوكة هلذه الرشكات ،فقد متثل هذه اآلالت واملباين
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ربع رأس املال أو أكثر أو أقل ،فيخصم من قيمة السهم ما يقابل
ذل�ك  -أي الرب�ع أو أكث�ر أو أق�ل  -وجت�ب ال�زكاة يف الباقي.

ويمكن معرفة ص�ايف قيمة املب�اين واآلالت واألدوات بالرجوع
إىل ميزاني�ة الرشكة وهي تنرش كل عام يف الصحف» ا .هـ .كالم

الشيخ عبدالرمحن عيسى  -وال يزال الكالم للقرضاوي.

هذا ما ذكره الش�يخ عن زكاة األس�هم وهو مبن�ي عىل الرأي

املش�هور :أن املصان�ع والعامئ�ر االس�تغاللية ورؤوس األم�وال

املغلة  -غري التجارية  -عىل وجه العموم كالفنادق والس�يارات

والرتامات والطائرات ونحوها ،ليس فيها كلها زكاة ،ال يف رأس
امل�ال والربح معا كامل التج�ارة ،وال يف الغلة واإليراد ،كاخلارج

م�ن األرض الزراعي�ة إال إذا بقي منه�ا يشء وحال عليه احلول)
وعىل هذا األساس فرق بني الرشكات الصناعية.

(ويعن�ي هب�ا الت�ي ال مت�ارس عم ً
ال جتاري� ًا) وبين غريها من

الرشكات ،فأعفى أسهم األوىل من الزكاة وأوجب يف األخرى.
فإذا كان هناك ش�خصان يملك كل منهام ألف دينار ،اشترى

أحدمها بألفه مائتي س�هم من رشكة لالس�ترياد والتصدير مث ً
ال،
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واشترى الث�اين بمبلغه مائتي س�هم يف رشكة لطباع�ة الكتب أو

الصح�ف ،فإن على األول أن خيرج الزكاة عن أس�همه املائتني،
وم�ا جلبت إليه من ربح أيض�ا يف رأس كل حول ،مطروح ًا من

ذل�ك قيمة األث�اث ونحوه من األصوال الثابتة كام هو الش�أن يف

مال التجارة.

وأما الثاين فليس عليه زكاة عن أسهمه املائتني؛ ألهنا موضوعة

يف أجهزة وآالت ومبان ونحوها .وال زكاة فيام يأيت من ربح ،إال
إذا بق�ي إىل رأس احلول وبلغ نصاب ًا بنفس�ه أو بغيره ،فإذا أنفقه
قبل احلول فال يشء عليه.

وهبذا يمكن أن متيض أعوام عىل مثل هذا الشخص دون أن جتب

عليه زكاة ،ال يف أس�همه وال يف أرباحها ،بخالف الشخص األول

فال�زكاة واجب�ة عليه لزوما يف كل عام ،عن أس�همه وعن أرباحها
معا .وهي نتيجة يأباها عدل الرشيعة التي التفرق بني متامثلني.

وقد بينا يف الفصل الثامن يف حديثنا عن زكاة «املستغالت» من

العمارات واملصانع ونحوه�ا :أن فيها  -خالف الرأي التقليدي

املشهور  -آراء ثالثة:
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 -1الرأي الذي يعتربها ماال كامل التجارة ويقول بتقويمها كل
حول وإخراج ربع عرشها.

 -2الرأي الذي يقول بأخذ الزكاة من غلتها وربحها باعتبارها
ماالً مستفا ًدا فيزكى زكاة النقود.

 -3ال�رأي الذي يقيس�ها عىل األرض الزراعي�ة ،ويوجب فيها
العرش أو نصفه من صايف الغلة واألرباح.

وقد رجحنا هناك هذا الرأي األخري.
فالذي أراه هنا:

إن التفرق�ة بني الشركات الصناعية أو ش�به الصناعية ،وبني

الشركات التجارية أو ش�به التجارية  -بحيث تعفى األوىل من

ال�زكاة ،وجت�ب يف األخرى  -تفرق�ة ليس هلا أس�اس ثابت من
كتاب وال سنة وال إمجاع وال قياس صحيح.

وال وج�ه ألخ�ذ ال�زكاة ع�ن األس�هم إذا كان�ت يف رشكة

جتارية ،وإسقاطها عنها إذا كانت يف رشكة صناعية ،واألسهم
هنا وهناك رأس مال نام يدر ربح ًا س�نوي ًا متجدد ًا ،وقد يكون

ربح الثانية أعظم وأوفر من األوىل.
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فإذا أردنا أن نأخذ هبذا االجتاه وهو النظر إىل األسهم تبعا لنوع
جزءا من رأس ماهلا ،فإين أختار هنا
الرشكة التجارية التي يكون ً
أن تعامل الرشكات  -أي ًا كان نوعها  -معاملة األفراد إذا ملكوا
م�ا متلكه الرشكات من مصانع أو متاج�ر .فالرشكات الصناعية
أو ش�به الصناعية ،وأعني هبا تل�ك التي تضع رأس ماهلا أو جله
يف أجه�زة وآالت ومبان وأدوات ،كاملطاب�ع واملصانع والفنادق
وس�يارات النق�ل واألج�رة ونحوه�ا ،هذه الشركات ال تؤخذ
الزكاة من أسهمها بل من إيرادها وربحها الصايف بمقدار العرش
كام رجحناه يف زكاة املس�تغالت ،وكام نعام�ل املصانع والفنادق
ونحوها لو كانت ملك ًا لألفراد عىل ما اخرتناه من قبل.

أما الرشكات التجارية وهي التي جل رأس ماهلا يف منقوالت
تتاجر فيها وال تبقى عينها ،فهذه تؤخذ الزكاة من أسهمها حسب
قيمتها يف السوق ،مضاف ًا إليها الربح ،وتكون الزكاة بمقدار ربع
العرش  2.5يف املائة بعد طرح قيمة األثاث الثابت من األس�هم،
كما ذكرن�ا يف عروض التجارة :أن ال�زكاة يف رأس املال املتداول
املتح�رك .وه�ذه املعاملة للرشكات التجارية ه�ي نفس املعاملة
الت�ي تعامل هب�ا املحالت التجاري�ة إذا كانت مل�ك ًا لألفراد وال
فرق .ا.هـ .كالم القرضاوي.
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وتعليقي عىل هذا االتجاه األول يتلخص فيما ييل:
أوال ً :إن االجتاه الذي أخذ به فضيلة الشيخ عبد الرمحن عيسى

 رمحه اهلل  -من أن الزكاة واجبة يف صايف ربح الرشكة الصناعيةإذا ح�ال علي�ه احل�ول أو حال على بعض�ه ويف القيم�ة احلقيقية

للرشكات التجارية بام يف ذلك رأس ماهلا وأرباحها واحتياطياهتا
حمس�وم ًا من ذلك األصول الثابتة مما ليس�ت حمل ً
ا للتجارة ،وإنام
هي وسيلتها كمكاتب الرشكة وجتهيزاهتا.

ه�ذا االجتاه وه�ذا القول هو قول مجهور أه�ل العلم من مجيع

املذاهب اإلسلامية ،وه�و قول يعتم�د عىل النق�ل والعقل ،أما

العق�ل فإن الزكاة واجب�ة يف كل مال نام بالفع�ل أو بالقوة ،وال

شك أن رشكة املسامهة التجارية جتمع بني األموال النامية بالفعل
وهي املتمثلة فيام لدهيا من سلع وبضائع معدة للبيع ورشاء بدهلا،

وبني األموال النامية بالقوة واملتمثلة فيام لدهيا من سيولة نقدية.

وأما النقل ففي مس�ند أيب داود بإس�ناده إىل س�مرة بن جندب

ؤ ق�ال« :كان رس�ول اهلل ﷺ يأمرنا أن نخ�رج الصدقة من
الذي نعده للبيع».
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وأما رشكة املسامهة الصناعية فهي شبيهة بالعقار املعد للكراء
م�ن حيث حبس األصول عن تداوهلا عىل س�بيل البيع والرشاء
وطلب االس�تغالل ،أما عىل سبيل الكراء أو عىل سبيل التصنيع
وأخذ الكسب من ذلك.
وقد أمجع الفقهاء  -رمحهم اهلل  -إال من شذ عىل أن العقار املعد
للك�راء جتب ال�زكاة يف غلته ،واخلالف بينهم ه�ل جتب بمجرد
قيض األجرة أو حتى حيول احلول عليها أو عىل بعضها.

أم�ا عني العقار فال جتب فيه الزكاة لكونه ليس نامي ًا بفعل وال
بق�وة إال أن يك�ون ملال�ك هذا العق�ار قصد يف متلك�ه للفرار من
ال�زكاة فيعامل بنقيض قصده .وال ش�ك أن العقار املعد للكراء
عرضة للنقص بحكم استهالكه يف استعامله فيام أجر ألجله.

ثاني�ا ً :مل يتعرض فضيلة الش�يخ عبد الرمحن عيس�ى فيام نقله
عن�ه فضيلة الدكتور يوس�ف إىل الشركات الزراعي�ة ،كام أنه مل
يتعرض  -رمحه اهلل – إىل طريق إخراج املساهم زكاته عام يملكه
من أسهم يف رشكة جتارية للسهم فيها قيمتان قيمة دفرتية وقيمة
سوقية جتمع بني القيمة احلقيقية والقيمة االعتبارية.
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وعلي�ه فاملس�اهم بتملكه أس�ه ًام يف رشكة جتارية ل�ه يف قصده
بالتملك أحد حالني:

أحدهما :أن يقصد بتملكه االس�تمرار يف التملك واالكتفاء
من ذلك بالعائد الدوري.
الثان�ي :أن يقصد بتملكه املتاجرة فيام يملكه من أس�هم عىل
سبيل املتاجرة يف عروض التجارة.
أرى أن بحثي هذه املسألة وما فيه من التفصيل املتقدم ذكره قد
يعترب إكامال لرأي فضيلة الشيخ عبد الرمحن  -رمحه اهلل.
ثالثا :مل تظهر يل وجاهة االعرتاض من حمبنا وزميلنا الدكتور
يوس�ف على ما اجته إليه الش�يخ عبد الرمحن عيس�ى وأخذ به يف
تفريقه بني الرشكة التجارية والرشكة الصناعية.

ف�إن التفريق بني الرشكات وبن�اء احلكم عىل ذلك يف وجوب
ال�زكاة ومقدارها أم�ر يمليه ويربره القص�د يف التملك ،فبإمجاع
املس�لمني أن من ملك عين� ًا الختاذها عرض ًا من عروض التجارة
سواء أكانت ثابتة أم منقولة فزكاهتا ليست كزكاة من ملك مثلها
عىل سبيل حبس أصلها واستغالله عىل سبيل الكراء.
()202

فتج�ب ال�زكاة يف قيم�ة األوىل وال جتب يف الثاني�ة ،وإنام جتب
الزكاة يف غلتها عىل خالف بني أهل العلم يف اشرتاط متام احلول
على الغلة ،كما أن من ملك مثل هذه العني عىل س�بيل القنية ومل
يرد هبا جتارة وال استغالالً فال زكاة فيها مطلق ًا.

وهبذا يتضح الفرق بين األموال الواجبة فيها الزكاة ومقدار
ذلك ،واألموال التي ال زكاة فيها ،وأصل التفريق يف ذلك النية
يف التملك والترصف فيه وفق هذه النية.
وأذكر يف ذلك فتاوي لشيخنا الشيخ حممد بن إبراهيم  -رمحه
اهلل  -من جمموع رسائله وفتاواه (مطبوع).

ق�ال رمحه اهلل :األرض املشتراة املعدة للتج�ارة ،هذه عروض
جت�ارة فيها الزكاة يف قيمتها إذا حال عليها احلول وبلغت نصا ًبا.
ا.هـ( .الفتوى رقم  1034ج 4ص .)101
وقال رمحه اهلل إجابة عن س�ؤال رجل عنده س�يارة يرتزق اهلل
عليها ،هل جيب فيها الزكاة أو يف دخلها؟

ق�ال :ال زكاة فيها إذا مل ينوها من ع�روض جتارة ،وإنام الزكاة
فيما يتحص�ل من ريعها إذا بل�غ نصابا وحال علي�ه احلول .ا.هـ
(الفتوى رقم  1041ج 4ص .)105
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وق�ال رمح�ه اهلل عن الدور التي تبنى بمبل�غ ضخم ،هل عليها

زكاة أو الزكاة تكون من ريعها؟

ق�ال :ال زكاة عليها ،وإنام الزكاة يف ريعها إذا بلغ نصابا وحال

عليه احلول( .الفتوى رقم  1040ج 4ص)105

وق�ال يف (الفت�وى رق�م  )1042ال زكاة يف س�يارات النق�ل،

وق�ال يف (الفتوى رق�م  )1043ال زكاة يف عني البواخر والفنادق

واملكائن واآلالت والورش واملراكب.

ونصه أن مجيع ما ذكر ال زكاة فيه سواء أريد لإلجارة والكراء

أو االستغالل والقنية.

وقال يف (الفتوى رقم  )1044ال زكاة يف ورشة النجارة ،وإنام
الزكاة يف غلتها إذا بلغت نصاب ًا وحال عليها احلول.

وقول فضيلة الدكتور يوسف  -حفظه اهلل ومتعنا بعلمه  -بعد
ذكره مثاال لرجلني أحدمها يملك أس�ه ًام يف رشكة جتارة واآلخر

يملك أسهام يف رشكة صناعية:

ف�إن على األول أن خي�رج ال�زكاة عن أس�همه املائتين وما
جلبت إليه من ربح أيض ًا يف رأس كل حول  -إىل قوله -وهي
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نتيج�ة يأباها عدل الرشيع�ة التي ال تفرق بين متامثلني .ا هـ.
قول فضيلته.

ه�ذا في�ه نظر .فال ش�ك أن الرشيعة ال تف�رق يف احلكم بني
متامثلين ولكنن�ا نؤكد لفضيلة الدكتور يوس�ف ب�أن املالكني
يف الرشكتني ليس�ا متامثلين ،فأحدمها ملك أس�همه يف رشكة
جتاري�ة وبني�ة التجارة ،والتجارة حركة مبني�ة عىل املخاطرة يف
الترصف فقد خيرس التاجر وهو يأمل أن يربح وقد يربح كثري ًا
وهو خيش�ى اخلس�ارة أو ال يؤمل الربح كثير ًا ،فهو يف ترصفه
بني اخلوف والرجاء.
والشارع ال يوجب عليه زكاة إال فيام حتت يده إذا حال عليه
احلول.

أما الثاين :فهو يملك يف رشكة أصوهلا ثابتة مرصودة لالستغالل
م�ن أعياهنا مع بقائه�ا وطلب غلتها ،فالفرق بين املالني واضح
وبين القصدين يف التملك ال خيفى وبني اآلثار املرتتبة عىل قصد
التملك جيل.
وهبذا ينتفي القول بالتامثل يف الرشكتني رشكة املسامهة التجارية،
ورشكة املسامهة الصناعية ،فيام يتعلق بالزكاة.
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رابع�ا ً :ذك�ر فضيلة الدكتور يوس�ف  -حفظ�ه اهلل  -أنه يف حال

األخ�ذ بما أخذ به الش�يخ عب�د الرمحن عيس�ى فهو خيت�ار أن تعامل
الشركات أي�ا كان نوعها معاملة األفراد ،ف�إن كانت جتارية فتعامل
كالفرد التاجر ،وإن كانت صناعية فتعامل معاملة من يملك مصنع ًا

أو مطبعة أو فندق ًا ونحو ذلك.

وه�ذا القول ال�ذي خيتاره فضيل�ة الدكتور يوس�ف يف حال

أخ�ذه هبذا القول هو اختيار صحيح يتف�ق مع ما اجته إليه عامة

أه�ل العل�م يف مجي�ع املذاهب اإلسلامية ،وأرجو أن يتمس�ك
فضيلت�ه هب�ذا الرأي فه�و قول يملي�ه العقل والنق�ل ويتفق مع
احلك�م واملقاص�د الرشعية لل�زكاة س�واء ما يتعل�ق بمصلحة
دافعها أم مصلحة آخذها.

ويبق�ى معنا التحفظ عىل ما أخذ ب�ه فضيلته من قياس غالل

األعيان املعدة لالس�تغالل من ثاب�ت أو منقول عىل اخلارج من

األرض فلا وجه هلذا القياس ،فهو قياس مع الفارق .فاخلارج
م�ن األرض ترج�ع نس�بة كبرية م�ن ثمرته إىل فض�ل اهلل تعاىل

معطاء فليس للمجهود البرشي أثر كبري
بجع�ل األرض ذلوال
ً
يف هذه النسبة.
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كام ترجع إىل مراعاة للمجهود البرشي يف اخلارج من األرض ،فإن
احلكم يف تقدير الزكاة من خارجها خيتلف باختالف هذا املجهود،
فام خرج من األرض من حبوب وثامر بدون مؤونة برشية من سقي
ونحوه فهذا جتب الزكاة فيه بإخراج عرشه فإن كان بمؤونة برشية
من س�قي له ونح�و ذلك حتى صالحه فتجب ال�زكاة فيه بإخراج
نصف العرش عىل التفصيل الوارد يف أقوال أهل العلم.

أما األعيان املعدة لالستغالل واالستثامر كالعقارات ونحوها
فه�ي نتيجة ملجه�ود برشي حمض بذل يف س�بيل قيامه�ا وهتيئها
لالس�تغالل املجهود الكام�ل ،فاختلف اجلنس�ان وانتفى قياس
أحدمها عىل اآلخر لتخلف رشط صحة القياس.
فاخل�ارج م�ن األرض إنت�اج زراعي جت�ب فيه ال�زكاة يف عينه
برشوط�ه ،أما الغلة من األعيان املعدة لالس�تغالل فهي أثامن من
ذهب أو فضة أو أوراق نقدية جتب فيها الزكاة وجوب الزكاة يف
األثامن برشوطه.
وه�ذا م�ا اجته إلي�ه عام�ة أه�ل العلم ،ولع�ل فضيلة ش�يخنا

الدكتور يوس�ف  -حفظه اهلل  -يعيد النظر يف هذا« ،فاحلق أحق

أن يتبع».
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ثم استمر فضيلة الدكتور فقال:
االتجاه الثاني :اعتبار األسهم عروض جتارة.

وإىل جانب االجتاه الذي ذكرناه نجد آخر خيالف االجتاه األول،
إنه ال ينظر إىل األسهم تبع ًا لنوع رشكاهتا فيفرق بني أسهم يف رشكة
وأسهم يف رشكة أخرى بل ينظر إليها نظرة واحدة ويعطيها حك ًام
واحد ًا بغض النظر عن الرشكة التي أصدرهتا ،فريى األساتذة أبو
زهرة وعبد الرمحن عيس�ى أن األس�هم أموال قد اختذت للتجارة
ف�إن صاحبه�ا يتجر فيه�ا بالبيع والرشاء فقد تغيرت عن قيمتها
االس�مية ،فهي هبذا االعتبار من ع�روض التجارة ،ويالحظ فيها
ما يالحظ يف عروض التجارة.
ومعنى هذا أن يؤخذ منها آخر كل حول  2.5يف املائة من قيمة
األسهم حسب تقديرها يف األسواق مضاف ًا إليها الربح برشط أن
يبلغ األصل والربح نصاب ًا أو مكم ً
ال مع مال عنده نصاب ًا .ا.هـ.
وتعليقي عىل هذا االتجاه الثاني يتلخص فيما ييل:
أوالً :إن أصح�اب هذا االجت�اه مل يفرقوا بني رشكات صناعية

الغ�رض منها حبس أصوهلا وطل�ب غلتها وبني رشكات جتارية
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اختصاصه�ا يف تقلي�ب أمواهل�ا بيع� ًا ورشاء على س�بيل اإلدارة
التجارية بل عاملوا كل الرشكات بمختلف اختصاصاهتا ونوع

نش�اطها كام تعامل عروض التجارة من حيث وجوب الزكاة يف
كاملها بعد حسم أصوهلا الثابتة مما ال يعترب حم ً
ال للتجارة.

وهذا االجتاه له جانبان :جانب خمالفة وجانب موافقة ،فالقول

بوج�وب الزكاة يف رأسمال كل رشك�ة وأرباحه�ا واحتياطها
بصرف النظ�ر عن نوع الرشك�ة واختصاصها ونش�اطها قول
خمالف ملا عليه أهل العلم من تفريقهم بني أعيان أعدت للكراء
واالستغالل مع بقاء األصول وثباهتا وبني أعيان أعدت للتجارة

عىل س�بيل اإلدارة املتتابعة باعتبارها ع�روض جتارة فض ً
ال عام

يف ه�ذا الق�ول من بعد ع�ن العدل واإلنص�اف ،حيث إن من
يملك أس�ه ًام يف رشكة صناعية عىل س�بيل االس�تثامر ال ينتظر

نامء أس�همه بارتفاع قيمتها فس�واء لديه ارتفعت قيمة األسهم
أو انخفضت؛ حيث إنه يقصد من التملك العائد الدوري منها
بخالف من يملكها عىل س�بيل التج�ارة واإلدارة فهو يملكها

عىل اعتبارها عروض جتارة.
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عق�ارا ُمعد ًا للكراء
ف�األول يملك هذه األس�هم كمن يملك
ً
ال زكاة يف العني وإنام الزكاة يف الغلة ،والثاين يملك هذه األسهم
عىل سبيل التجارة كمن يملك أعيانًا معدة للتجارة فتجب الزكاة
يف كامل قيمتها.
أم�ا جانب املوافقة يف هذا االجت�اه فهو القول بإجياب الزكاة يف
كامل أسهم رشكات املسامهة التجارية.

وخالص�ة التعلي�ق عىل ه�ذا االجت�اه أن�ه صحيح فيما يتعلق
بالشركات التجاري�ة .وغير صحي�ح فيما يتعل�ق بالشركات
الصناعية والزراعية .وتفصيل القول يف ذلك سبق ذكره.

وأخير ًا فال يس�عني وأن�ا أالحظ على جزئي�ة ورد ذكرها يف
كت�اب فضيلة الدكتور يوس�ف  -فقه ال�زكاة  -إال أن أعرب عن
تقديري وإعجايب هبذا الكتاب القيم الذي سد بحق ثغرة عظيمة
يف مسائل الزكاة ومشاكلها.
فجزى اهلل ش�يخنا خير ًا وجعل هذا الكتاب وغيره من كتبه
القيم�ة عملا صاحلا ينفع�ه يف احلي�اة الدنيا ويف اآلخ�رة النتفاع
إخوان�ه املس�لمني هبا ،وجع�ل العم�ل للجميع خالص�ا لوجهه
الكريم .واهلل املستعان.
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ثالثاً :زكاة السندات وأذونات الخزانة:

الس�ند وثيق�ة بمديوني�ة نقدي�ة مؤجل س�دادها لوق�ت معني
ولتأجي�ل هذه املديونية فائدة ربوية دورية جيري حتديدها من قبل
م�ن ق�ام بإصدار هذا الس�ند وهو ورق�ه مالية جي�ري تداوهلا بيع ًا
ورشاء ورهن ًا .هذا واقع الس�ند .بغ�ض النظر عن حكم إصداره
ً
هب�ذا الوض�ع وتداوله من اجلان�ب الرشعي .وإصدار الس�ندات
يقص�د هبا متويل النش�اط التجاري أو الصناعي بام ُي َمكِّن املنش�أة
االس�تثامرية من تغطية حاجتها ألي غرض من أغراض نشاطها.
وأذونات اخلزانة س�ندات تصدرها الدولة يف حال حصول عجز
يف وارداهتا لتقوم بتغطية ذلك العجز.
فالس�ندات وأذون�ات اخلزانة مس�لك م�ن مس�الك التمويل
الربوي؛ حيث إن�ه يف حقيقته إقراض بفائدة ربوية كام هو احلال
يف ممارسات البنوك الربوية.
ومتهي�د ًا للحديث عن حكم زكاة الس�ندات وأذونات اخلزانة
فيحسن بنا إيراد ما ييل:

تقدم لنا أن للزكاة أهداف ًا عدة أمهها تطهري دافعها من اآلثام وسوء
األخالق ،وتنمية املال بدفعها ،واستقرار حق أهل الزكاة فيها.
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وال ش�ك أن م�ن بيده مال ح�رام فدفع ال�زكاة منه ال يطهر
املـ�ال احلـرام،كام أن الزكـ�اة التنـمي م�االً حرام ًا؛ حيث إن
الزكاة يف مقابلة متام النعمة واملال احلرام ليس بنعمة.

ولكن نظر ًا إىل أن هذا املال بيد مسلم واملسلم لبنة اجتامعية يف
الكيان اإلسلامي املكون من فئات من الناس ما بني غني وفقري
وتقي وفاس�ق ،وقد اس�تقرت حقوق الفق�راء يف أموال األغنياء
يدفعوهنا هلم طوع ًا أو كره ًا .واملال احلرام إذا كان حرام ًا لوسيلة
املحرم .فيدمن يضعه�ا عليه يد
اكتس�ابه كامل�ال الربوي واحللي َّ
متليك عىل القول املختار .فهل لبقاء هذا الوصف أثر يف وجوب
الزكاة يف هذا املال؟
ال�ذي يظهر أن الزكاة واجبة يف الس�ندات وإن كانت وس�يلة
اس�تثامرية حمرمة إال أن حتريمها ال يعطي مالكي هذه املس�تندات
حق ًا يف س�قوط زكاهتا .ويف هذا يذكر ش�يخ اإلسلام ابن تيمية
أن ال�زكاة واجب� ُة يف األموال التي بي�د املتناهبني من األعراب إذا
مل يع�رف هلا مالك معين فقال رمحه اهلل« :واألم�وال التي بأيدي
ه�ؤالء األعراب املتناهبني إذا مل يعرف هلا مالك معني فإنه خيرج
زكاهت�ا .فإهنا إن كانت ملك ًا ملن هي بيده كانت زكاهتا عليه وإن
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مل تكن ملك ًا له ،ومالكها جمهول ال يعرف ،فإنه يتصدق هبا كلها
فإذا تصدق بقدر زكاهتا كان خري ًا من أن ال يتصدق بيشء منها،
فإخ�راج قدر ال�زكاة منها أحس�ن من ترك ذلك على كل تقدير
ا.ه�ـ - .وقال يف موض�ع آخر :وإن كان ال يعرف أعيان اململوك
وال مقدار ما أخذه هؤالء من هؤالء بل جيوز أن يكون مع الواحد
أقل من حقه أو أكثر .ففي مثل هذا يقر كل واحد عىل ما يف يده
إذا تاب م�ن التعاون عىل اإلثم والعدوان فإن املجهول كاملعدوم
يسقط التكليف به ويزكي ذلك املال كام يزكيه املالك»((( .ا.هـ.

رابعاً :التفريق بني مال حرام بيد تائب عن االستمرار
يف تكسبه ومال حرام بيد مستمر عىل االستزادة منه:

أمج�ع العلامء عىل أن من بيده أموال حرام من مكاس�ب خبيثة
متع�ددة وكان كافر ًا فأس�لم فإنه يقر عىل م�ا بيده من أموال إذا مل
ب
تك�ن أمواالً حرام ًا لذاهتا كاخلمور واخلنازير ألن اإلسلام يجَ ُ ُ
ما قبله.

وذكر جمموعة من املحققني من أهل العلم أن هنائب األعراب
إذا تاب�وا وجهل أصحاب ه�ذه النهائب أن األع�راب التائبني
( )1جمموع الفتاوى :ج 3ص .327،325
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يق�رون عىل ما بأيدهيم من أموال حرام إذا كانوا فقراء ال س�يام
إذا كان�ت هذه النهائب جمهوالً أصحاهبا .وقد تقدم عن ش�يخ
اإلسلام ابن تيمية  -رمحه اهلل  -ذكر النصوص املتعلقة بذلك
يف اجلزء الثالثني من جمموع الفتاوى ص(.)327-325
ويف الدرر السنية ما نصه:

جاء يف إجابة للش�يخ عبد اهلل العنقري قوله :ذكر الش�يخ عبد
اهلل أبا بطني وغريه من مشايخ هذه الدعوة «إن البدوي إذا عرف
ماله عند حرضي قد اشتراه من بدوي آخ�ر ليس له انتزاعه منه
إذا كان كل م�ن البدويين ينهب من اآلخر ومث�ل البدوي اليوم
الذي أرى أنه إن كان املال الذي عرفه عند أخيه املسلم قد أخذه
منه قبل أن يتوب من حاله األوىل ،فالظاهر أنه ما ينزعه من أخيه
املس�لم؛ ألن�ه أخذ منه وهو يف حال كل منهما يأخذ مال صاحبه
وإن كان امل�ال أخ�ذ بعد التوبة فهو يأخذه مم�ن وجده عنده بغري
بذل ثمن»((( .ا.هـ.
وق�ال الش�يخ عب�د اهلل العنقري يف ج�واب آخر ع�ن العدائل
املجه�ول صاحبها وهي املنائح« :العلامء رمحهم اهلل قد ذكروا أن

( )1الدرر السنية :ج 5ص .214
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امل�ال املجهول صاحبه يتصدق به صاحبه مضمون ًا ،أو يدفعه إىل
احلاكم ،وقد أفتى الشيخ تقي الدين أن الغاصب إذا تاب جاز له
األكل مما بيده من املال املغصوب مع معرفة املالك وعدمها ،وقد
يؤخذ منه أن املسئول عنه أوىل بجواز أكل ما بيده من املذكور إذا
كان فقري ًا»((( .ا.هـ.

وذك�ر بعض أه�ل العلم أن من بيده أم�وال حمرمة بوصفها ال
بأصله�ا كاألموال الربوية مما ليس هلا ُملاَّ ك معينون وهي خمتلطة
بامل�ه احلالل وبثمن جمهوده يف االكتس�اب هبا ،فإذا تاب من بيده
ه�ذه األموال توبة نصوح ًا مس�تكملة رشوط التوبة إىل اهلل تعاىل
ب ما قبله�ا ،ويعترب ما
فإن�ه يقر عىل ما بي�ده وتوبته النص�وح تجُ ُّ
بيده ملك ًا له ،يترصف فيه ترصف املالك يف ملكه واس�تدلوا عىل

ذل�ك بقوله تعاىل ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ (البق�رة.)275 :
وذك�روا أن العبرة بعم�وم اللف�ظ ال بخص�وص الس�بب ،وأن
املوعظ�ة أعم من أن تحُ رص يف انرشاح صدر الكافر إىل اإلسلام.
وقال�وا يف توجيه هذا القول :إن األخذ هبذا يدعو أهل الفس�وق
( )1الدرر السنية :ج 5ص .217
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إىل التوب�ة إىل اهلل ،وأن الق�ول بغير هذا أي بحرمان�ه مما بيده قد
يس�د عليه باب التوبة إىل اهلل ،و ُيعني الشيطان عليه يف االستمرار
عىل أخذ املال احلرام عىل اإلثم والعدوان.
وأجاب�وا ع�ن اآلي�ة الكريم�ة﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ (البق�رة .)279 :ب�أن
ه�ذه اآلية خاصة باألموال املتعلقة بالذمم املش�تملة عىل الفوائد
الربوي�ة ،فمن كان له يف ذمة أحد الناس مبلغ من املال بعضه ربا
فالتوبة تقتيض أن يتقاىض رأس ماله فقط ويسقط ما زاد عنه من
فائدة ربوية.

قال ش�يخ اإلسلام ابن تيمية  -رمح�ه اهلل  -يف معرض كالمه
عن املقبوض بعقد فاسد يعتقد صاحبه صحته ثم ظهرت له عدم

الصحة م�ا نصه «وأما إذا حتاكم املتعاق�دان إىل من يعلم بطالهنا
قب�ل القبض،فما كان قد قب�ض باالعتقاد األول ق�د أمىض وإذا
كان ق�د بق�ي يف الذمة رأس م�ال وزيادة ربوية أس�قطت الزيادة
ورجع إىل رأس املال ومل جيب عىل القابض رد ما قبضه قبل ذلك
باالعتقاد األول»((( .ا.هـ.
( )1جمموع الفتاوى :ج 29ص .413
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وق�ال الش�يخ عبد الرمحن بن س�عدي  -رمح�ه اهلل « :-أقول:

أختار الش�يخ تقي الدين أن املقبوض بعقد فاس�د غري مضمون،

وأن�ه يصح الترصف فيه؛ ألن اهلل تعاىل مل يأمر برد املقبوض بعقد

الرب�ا بع�د التوبة ،وإنما رد ال�ذي مل يقبض ،وألن�ه قبض برىض
مالكه فال يش�به املغصوب ،وألن فيه من التس�هيل والرتغيب يف

التوب�ة ما ليس يف القول بتوقيف توبته عىل رد الترصفات املاضية
مهام كثرت وشقت واهلل أعلم»((( .ا.هـ.

أم�ا إذا كانت األموال املحرم�ة ألفراد معروفني ،فمن رشوط

التوب�ة إرجاعه�ا إليه�م ،وإذا كان�ت حمرم�ة بأصله�ا كاخلمور

واخلنازي�ر فمن متام التوبة التخلص منها بإراقة اخلمور وإتالف
أنواعه�ا م�ن خم�درات ونحوه�ا .وامل�ال احل�رام إذا كان حرام ًا

لوصف�ه ال لذات�ه فهو مال منس�وب ملن هو بيده الس�يام إذا كان
صاحبه جمهوالً .وذكر ش�يخ اإلسلام اب�ن تيمية خالف العلامء
يف متلك�ه عىل ثالث�ة أقوال أقرهب�ا إىل الصواب أن�ه إن فات أفاد

امللك وإن أمكن رده إىل مالكه ومل يتغري بوصف وال سعر مل يفد
( )1الفتاوى السعدية :ص .321
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امللك((( .كام تقدم النقل عن ش�يخ اإلسلام ابن تيمية يف إخراج
الزكاة منه.

(((

ومم�ا تق�دم يتضح أن املال احل�رام إما أن يك�ون حرام ًا لذاته
كاخلم�ر واخلنزي�ر ،فهذا ال يعتبر ماالً زكوي� ًا وجيب عىل من

بي�ده هذا املال التخلص منه بإتالفه .وإما أن يكون املال احلرام
غصوب� ًا أو منهوب�ات أو ودائ�ع جمح�ودة ف�إن كان أصحاهب�ا
معلومين فيتعني إعادهتا إليه�م ،ويقومون هم بإخراج زكاهتا
بع�د قبضه�ا ممن هي بي�ده .وإن كان�وا جمهولني تعين إخراج

زكاهتا عىل من هي بيده.

وإن كان امل�ال حرام ًا بوصفه ال بأصله كاألموال الربوية

في�ده عليه ي�د متلك فيج�ب عليه إخراج زكات�ه؛ ألنه مال
منس�وب إىل مس�لم م َتعب ٍ
�د بجميع األح�كام الرشعية من
ُ َ ِّ
وتعد
صالة وزكاة وصوم وحج وغريها فإذا ُوجد منه جتاوز
ٍّ
يف التقي�د ببعض املقتضيات الرشعية أمر ًا وهني ًا،فإذا مل يكن
تعديه موجب ًا خلروجه عن ملة اإلسلام فإن جتاوزه وتعديه

( )1جمموع الفتاوى :ج  29ص .328،327
( )2جمموع الفتاوى :ج  30ص .327،325
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ال يعفي�ه من القي�ام بالفرائض األخرى وعلي�ه إثم جتاوزه
وتقصريه وتعديه فهو مؤمن بإيامنه فاس�ق بعصيانه.

فجمه�ور أهل العلم قالوا بتأثيم َم�ن يمتلك حلي ًا كاألواين

الذهبي�ة والفضي�ة وم�ع ذلك قال�وا بوجوب ال�زكاة فيها وإن
كان�ت معدة للقني�ة .وإذا كان من أهداف الزكاة تطهري دافعها
صرِ
من اإلثم وس�وء األخالق ،وتنمية امل�ال بإخراجها منه فا ُمل ُّ
عىل التمس�ك باملال احلرام واالس�تمرار يف االستزادة منه ليس

ا لتطهريه م�ن اآلثام وليس مال�ه احلرام أه ً
أهل ً
ال لتيسير نامئه
وزيادته .ولكن حق أهل الزكاة ثابت فيها.

وعلي�ه فإن من أهداف الزكاة تعلق حقوق الفقراء فيها .وهذا

اهلدف قد يكفي وحده باستقرار وجوب الزكاة يف هذا املال ولو
كان حرام� ًا بوصفه ،حيث إن مجهور العلماء يقولون بالتخلص
م�ن هذا املال احلرام بإنفاقه يف وجوه اخلير .فإخراج قدر الزكاة

منه يعترب أدنى وجوه التخلص ،واهلل أعلم.

وق�د ق�ال بإخراج الزكاة من�ه من املعارصين فضيل�ة الدكتور

يوس�ف القرض�اوي يف كتاب�ه فق�ه ال�زكاة ،حيث قال« :الس�ند
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ص�ك بمديوني�ة البن�ك أو الرشك�ة أو احلكوم�ة حلامل�ه بمبلغ

حم�دود بفائدة معينة  -إىل أن قال  -وه�ذا القول يتعني األخذ به

للس�ندات خاص�ة؛ ألهنا ديون هلا خصوصي�ة متيزها عن الديون

الت�ي عرفها الفقهاء؛ ألهنا تنمي وجتلب للدائن فائدة وإن كانت
حمظ�ورة ،فإن حظر ه�ذه الفائدة ال يكون س�بب ًا إلعفاء صاحب

السند من الزكاة؛ ألن ارتكاب احلرام ال يعطي صاحبه مزية عىل
غريه وهل�ذا أمجع الفقهاء عىل وجوب الزكاة يف احليل املحرم عىل

حني اختلفوا يف املباح» (((.ا.هـ.

ومم�ا تق�دم يتض�ح أن ال�زكاة واجب�ة يف أم�وال الشركات

املس�امهة وأن وجوهب�ا يف ه�ذه األم�وال وج�وب على مالكي
أسهمها عىل التفصيل الوارد يف البحث من حيث النظر باعتبار

القيم�ة الدفرتية ،والقيمة الس�وقية التداولية ،ومن حيث النظر

يف النش�اط التجاري ،والنش�اط الصناعي ،والنشاط الزراعي،
ومن حيث النظر يف قصد التملك اس�تثامر ًا عىل س�بيل اإلدارة
والتقليب ،أو استغالالً عىل سبيل االحتفاظ بشهادات األسهم
وأخذ عائدها الدوري.
( )1فقه الزكاة :ج 1ص.527
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كما أن الزكاة واجبة يف األم�وال املو َّثقة بالس�ندات وأذونات
اخلزانة حتى لو كانت هذه األموال مس�تغلة استغالالً ربوي ًا فهي

أموال مملوكة حلاميل هذه السندات ملك ًا تام ًا وإذا كان بعضها تم
اكتس�ابه بطريق غري رشعي فهذا الطريق يف االكتساب ال يسقط

وج�وب ال�زكاة عليه�ا؛ حيث إن حرم�ة املال املكتس�ب بطريق
وج ِه َل أصحاب�ه ال تتجه احلرمة لذاته وإنام لوصف
غري مرشوع ُ

اكتسابه ،أما ذاته فهو مال معترب وقد جاء يف البحث أقوال لبعض

أه�ل العلم تقتيض اعتبار ماليته وثبوت األحكام املتعلقة به ومن

ذلك وجوب زكاته عىل مالكه املسلم.

خامساً :زكاة املواد الخام الداخلة يف الصناعة:
ال خيل�و أمر املواد اخلام الداخل�ة يف الصناعة واململوكة بقصد
ُ
التصني�ع م�ن أحد أمري�ن أحدمه�ا أن ال َ
احل�ول عىل هذه
حيول

امل�واد حيث جرى تصنيعها قبل ذلك فعائدها التصنيعي خاضع
ومش�مول بامليزانية الس�نوية املنتهية بصايف األرباح بعد اس�تبعاد
ِ
ومصاريف تشغيل
األصول الثابتة من جتهيزات إدارية ومصنعية
ٍ
وصيانة وإدارة.
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ٍ
دي�ون مش�كوك يف حتصيله�ا فص�ايف األرباح ه�و اخلاضع
أو

للزكاة.

الثاين أن حيول احلول عىل هذه املواد أو بعضها قبل تصنيعها،

فحيث إن متلك هذه املواد مل يكن بنية التجارة املبنية عىل اإلدارة

والتقليب وإنام الغرض من متلكها تصنيعها فالذي يظهر يل واهلل
أعل�م أهنا أصول متحركة تق�در قيمتها وتضم عىل املوجودات
يف إعداد امليزانية فإن كان تقدير ثمنها أكثر من ثمن رشائها فهذا

يعني أهنا رابحة وس�ينضم هذا الربح مع الربح العام يف امليزانية
وال شك يف وجوب الزكاة يف هذا الربح؛ حيث إن ثمن رشائها

احتسب يف حقل املرصوفات يف امليزانية.

سادساً :زكاة السلع املصنعة يف طور التصنيع.
سابعاً :زكاة املواد املستخدمة يف التصنيع مثل البرتول
والغاز.
ال�ذي يظه�ر يل أن اإلجابة ع�ن (رابعا ً) تش�مل اإلجابة عن
(سادساً) و (سابعا ً).
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ثامناً :زكاة األرايض التي تشرتى ليبنى عليها ثم تباع
شققا ً وبيوتا ً للسكن:
أحد ثالثة أمور:
ال خيفى أن متلك العقار يقصد منه ُ

أحدها :السكن أو االنتفاع به كمستودع أو اسرتاحة أو نحو
ذل�ك فهذا ال زكاة فيه إال أن يكون وضع املال يف مثل هذا النوع
من العقار للفرار من الزكاة فتعامل هذه األموال بنقيض القصد
يف متلكها فتجب فيها الزكاة معامل ًة بنقيض القصد.

الثان�ي :أن يك�ون القصد من متل�ك العقار االس�تغالل عىل
س�بيل التأجري فق�ط دون اإلدارة ،فهذا جتب الزكاة يف الغلة فقط
مما حيول عليه احلول منها دون النظر إىل األصل فال زكاة فيه.

الثالث :أن يكون القصد من متلك العقار املتاجرة عىل س�بيل
اإلدارة والتقليب فالزكا ُة واجبة يف قيمة العقار وما يتبعه من مواد
بنائ�ه؛ حي�ث إن القصد منه املتاج�رة وهو من األم�وال الزكوية
كعروض التجارة.

وعليه فإن األرايض التي تشترى ليبنى عليها شقق ومساكن تباع
بعد ذل�ك تعترب من النوع الثالث جتب ال�زكاة يف أصوهلا وعوائدها
كوجوب الزكاة يف عروض التجارة.
()223

تاسعاً :زكاة األموال املنقولة قبل قبضها:

لعل املقصود باألموال املنقولة الس�لع املشرتاة من خارج إقامة
مالكه�ا س�واء أكانت املس�افة بني مصدرها ومورده�ا طويلة أم
قصيرة إال أن مشترهيا مل يقبضه�ا من بائعها؛ حي�ث إن االتفاق
عىل قبضها يف حمل إقامته فصار نقلها إليه.

لع�ل هذا املقص�ود بنقلها قبل قبضه�ا .وال خيفى أن التملك
عن طريق الرشاء ينعقد بركنيه اإلجياب والقبول فإن كان معلق ًا
بخي�ار رشط أو خي�ار رؤي�ة فامللك قائ�م إال أن خيتار صاحب
الشرط الفس�خ وإذا تلف بعد البي�ع وقبل القبض ،فاملش�هور
ل�دى أهل العلم أنه يف ضامن املشتري .وبناء عىل هذا فيتصور
هلذه األموال التي هي عروض جتارة أهنا جزء من أموال ملالكها
فحوهلا حول أصلها فإذا افرتضنا أن حول أموال زيد من الناس
يبدأ من شهر رمضان واشرتى من أموال جتارته سلع ًا من أمريكا
مثل ً
ا ولكنها مل تصل مقر إقامته إال يف هناية ش�هر ش�وال فنظر ًا
إىل أن�ه ملكها برشائ�ه إياها وهي يف درك بائعها حتى يس�تلمها
املشتري ،فالزكاة واجبة فيها عىل املشتري ولو مل يقبضها وإذا
ختلف الرشط وطلب املشتري فس�خ البيع وتم فسخه بناء عىل
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الرشط فالزكاة واجبة يف ثمنها الذي استعاده املشرتي بعد فسخ
البيع فإن كان هناك فرق بني الثمن وتقويم البضاعة للزكاة وقد
زكى هذا املال قبل قبضه عىل سبيل التقويم ثم اختار فسخ البيع
واستعادة الثمن فإن كان التقويم أكثر من ثمن هذا املال صار له
حق احتس�اب ما زاد عليه من ال�زكاة وإن كان التقويم أقل من
الثمن صار عليه حق هذه الزيادة يف الزكاة فيخرجها.
وال يظه�ر يل أن ع�دم القب�ض مؤثر عىل وج�وب الزكاة؛ ألن
متلك املشتري هلذه البضائع ثبت بحصول اإلجياب والقبول بني
البائع واملشرتي .فإذا كانت هذه البضائع هي كل أمواله الزكوية
فلا يظه�ر يل أن عدم قبضها بع�د متام متلكها يؤث�ر عىل وجوب
زكاهت�ا إال أن زكاهت�ا ال جتب إال بتامم ح�ول عىل متلكها أو متلك
ثمنها والتفصيل السابق يف حال اختيار الفسخ بعد إخراج الزكاة
ٍ
جار عىل هذه احلال.

عارشاً :زكاة عروض التجارة املحرمة واملشبوهة:

ال خيف�ى أن امل�ال احل�رام إما أن يك�ون حرام� ًا بأصله كاخلمر
واخلنزير فهذا ال يملك بالقبض واحليازة وليس ماالً زكوي ًا وجيب
التخلص منها بإتالفها .وإما أن يكون املال احلرام حرام ًا بوصفه
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ال بذات�ه لكن�ه مقبوض بغري ح�ق وال عقد وإنما كان قبضه عىل
سبيل التعدي كاألموال املغصوبة واملرسوقة والودائع والعواري
املجح�ودة أو أن يكون مقبوض ًا بعقد فاس�د كعقود الربا والقامر
فهذا النوع من األموال احلرام ال ختلو احلال فيه من أحد أمرين:

أحدهم�ا :أن يكون أهله معروفني معينين فيجب رده إليهم
وال تبرأ الذمة بغري ذل�ك .وعىل أهله إخراج زكات�ه لعام واحد
على القول الراجح .وهل يزكيه من هو بيده عىل س�بيل التعدي
خالف بني أهل العلم يف ذلك.

الثاني :أن يكون أهله جمهولني فيجب التصدق به عىل نية أنه
عن أصحابه فمتى ظهروا بعد ذلك خريوا بني إمضاء الصدقة به
عنه�م أو ضامنه هلم عىل من أخذه بغري حق .وإخراج قدر الزكاة
منه أدنى قدر جيب عىل من بيده هذا املال احلرام للتخلص منه.
الح�ادي عشر :أح�كام ال�زكاة املتعلق�ة باملضاربة
واالستصناع واملساقاة واملزارعة:

ال أدري م�ا املقص�ود بأح�كام ال�زكاة املتعلق�ة باملضارب�ة إىل
آخ�ره؛ حيث إن األحكام يمكن أن تكون متعلقة بنصاب الزكاة
أو مق�دار الزكاة أو املدة الت�ي يمضيها جتب فيها الزكاة أو حكم
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وجوب الزكاة فيها من عدمه .ولكن قد يكون القصد من السؤال
عن حكم املواد املصنعة س�واء أكانت منقولة كالسلع املصنعة أم
كانت ثابتة كالعقارات املبنية عىل س�بيل االستصناع  -املقاولة-
ف�إن كان�ت هذه املواد املصنع�ة يقصد هبا القني�ة دون التجارة أو
االس�تغالل فلا زكاة فيه�ا؛ ألن ال�زكاة واجب�ة يف كل مال قابل
للنامء بالفعل أو بالقوة.
وإن كان الغرض من تصنيعها االستغالل بتأجريها دون قصد
إدارهتا بالبيع والرشاء فالزكاة واجبة يف غلتها أو بعضها إذا حال
عليه�ا احل�ول .وإن كان الغرض م�ن تصنيعها التج�ارة هبا بيع ًا
ورشاء.
ً
فال�زكاة واجب�ة فيه�ا بتقويمه�ا عن�د مت�ام احلول على متلكها

لكوهنا م�ن أنواع عروض التجارة املهيئة لتقليبها وإدارهتا بالبيع
والرشاء.
وأما أموال املضاربة فال شك أن الزكاة واجبة فيها ويف عوائدها
بعد حس�م مصاريف إدارهتا لكوهنا أم�واالً مقصود ًا هبا التجارة

ورشاء .لك�ن ال يتحق�ق مق�دار الواجب فيه�ا حتى جيري
بيع� ًا
ً
تصفيته�ا حقيق�ة أو حك ًام ألهنا عرضة لزي�ادة الربح أو نقصه أو
()227

حصول اخلس�ارة يف رأسماهلا وق�د يتجه القول بتزكية رأسماهلا
عن�د متام احلول عليها .أو زكاة ما بقي من رأسماهلا .إذا أصيبت

بخس�ارة .وأما الربح فحي�ث إنه ملك غري مس�تقر فال جتب فيه

الزكاة حتى يستقر متلكه بتصفية املضاربة حقيقة أو حك ًام فيتميز

قدره وتستقر ملكيته.

وأم�ا منتوج�ات املس�اقاة واملزارع�ة فه�ي منتوج�ات

زراعي�ة جت�ب فيه�ا ال�زكاة عن�د صلاح ثامره�ا ق�ال تع�اىل:
﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾.

ولك�ن برشط بلوغها النصاب فإن آتت أكلها بال مؤونة ففيها

العشر وإن كانت بمؤونة ففيها نصف العرش ويف زكاهتا أحكام
تفصيلية قد ال يكون السؤال عنها وارد ًا عليها لوضوحها.

الثاني عرش :اجتماع س�بب آخر لل�زكاة مع عروض
التجارة ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة أسئلة هي:
أ -زكاة الثروة الحيوانية املعدة لإلنتاج أو التصنيع:
ال خيل�و أم�ر الث�روة احليوانية – إبل وغنم وبق�ر – من إحدى
حالني إما أن تكون معدة للقنية واإلنتاج فيشرتط لوجوب الزكاة
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فيها استقرار امللك وبلوغ النصاب وأن تكون سائمة أكثر احلول

 أي ترعى أكثر احلول من النبات الربي  -فإن كانت غري سائمةوإنما يقوم عىل إطعامها وس�قيها مالكها بحيث تكون يف مزرعة
يملكه�ا أو يف حوش ينفق عليها فيه وليس�ت معدة للتجارة فال

زكاة فيها وإن جتاوزت النصاب فهي من أموال القنية.

س�واء أكان ذلك بتقليبها
أم�ا إذا كان قص�د متلكها التجارة
ً
بيع� ًا ورشاء أم كان الغ�رض من تربيتها تس�مينها أو تصنيعها

للتجارة والتسويق فام صنع منها ضم بعضه إىل بعض مع ثمن

م�ا بيع منها وإخ�راج الزكاة ع�ن كامل مبل�غ التقويم والضم

وذل�ك ربع العرش عىل اعتباره�ا عروض جتارة ،قال ابن قدامة
 -رمحه اهلل  -يف املقنع مانصه:

وإن ملك نصاب ًا من الس�ائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة دون

السوم .ا.هـ.

وجاء يف الحاشية ما نصه:
وكذل�ك إن ملك أربع ًا من اإلبل قيمتها مائتا درهم جيب فيها

زكاة التجارة بغري خالف .ا.هـ.
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ب -زكاة الذهب والفضة املعد للتصنيع:
ال ش�ك أن ال�زكاة يف الذهب والفضة واجب�ة يف عينيهام فإن
ح�ال احلول عليهام أو عىل أحدمها فام حال عليه احلول وجبت
س�واء
في�ه ال�زكاة إذا بلغ نصاب� ًا وال يلتفت للقصد من متلكه
ً
أقص�د به االكتناز أم قصد به التصنيع فالزكاة واجبة فيه مطلق ًا
برشط�ه فإذا صن�ع قبل متام احل�ول حلي ًا مث ً
ال ف�إن كان القصد
من تصنيعه حلي ًا للتجارة فحكمه حكم عروض التجارة جتب
ال�زكاة في�ه برشطه حي�ث يقوم بام يس�اويه من نقد بل�د مالكه
ث�م يزكيه بغ�ض النظر عن وزنه .حيث انتق�ل بحكم الصنعة
إىل س�لع جتارية لكن يشترط أن يبل�غ تقويمه نصاب عروض
التجارة ولو بضمه إىل غريه.
وإن كان القص�د م�ن تصنيع�ه اقتناءه كتح�ف منزلية كإبريق
ودلة ومدخنة ومزهرية وغري ذلك من أنواع التحف أو األدوات
املنزلي�ة كاملالعق والس�كاكني والصح�ون فالذي يظه�ر يل أهنا
أدوات منزلية من ذهب أو فضة حمرم اختاذها أو اس�تعامهلا ولكن
جت�ب الزكاة فيه�ا وذلك بتقويمه�ا عند متام كل ح�ول وإخراج
الزكاة من قيمتها التي قومت به.
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وإن صنعت حلي ًا فإن كان القصد من صنعها حلي ًا لالستعامل
املباح أو اإلعارة فقد اختلف أهل العلم يف حكم زكاهتا إىل أقوال
أشهرها قوالن أحدمها:

أنه ال زكاة عليها ألن املقصود هبا االس�تعامل املباح كالعوامل
م�ن هبيم�ة األنع�ام وكالثي�اب والس�لع واألدوات املنزلية املعدة
لالقتناء وملا روى الطرباين عن جابر بن عبداهلل قال :قال رس�ول
اهلل ﷺ (ليس يف احليل زكاة).

وهب�ذا الق�ول قال اب�ن عمر وأن�س وجابر وعائش�ة وأسماء
ئ وقال به القاس�م والشعبي وقتادة وحممد بن عيل ومالك
والش�افعي يف أحد قوليه وأبو عبيد وإس�حاق وأبو ثور وغريهم
وهو املذهب عند اإلمام أمحد.
الق�ول الثاين وجوب ال�زكاة فيها .وهي رواية عن اإلمام أمحد
وبه قال ابن مس�عود وابن عباس وعب�داهلل بن عمرو بن العاص
ئ وب�ه قال س�عيد بن املس�يب وابن جبري وعط�اء وجماهد
والثوري وأصحاب الرأي واستدلوا عىل ذلك بعمومات وبآثار
ال تس�لم م�ن االعتراض عليه�ا وال يص�ح االس�تدالل هبا عىل
الوجوب.
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ق�ال الرتم�ذي :ال يص�ح يف ه�ذا الب�اب يشء ع�ن النبي ﷺ
ووصفه�ا اب�ن حزم بأهنا آث�ار واهي ٌة ال وجه لالش�تغال هبا وقال
ٌ
حديث صحيح .والذي يرتجح
الش�وكاين :مل يرد يف زكاة احليل
عن�دي القول بعدم زكاة احليل .اه�ـ .وما عليه اجلمهور من أهل
العلم من عدم الزكاة فيها هو ما تظهر يل صحته واهلل أعلم.
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يف معنى املؤلفة قلوهبم
من أهل الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحم�د لله وصىل الله وس�لم عىل رس�ول الله محمد
وعىل آله وأصحابه ومن وااله ،وبعد:

املؤلف�ة قلوهب�م مجع مؤلف اس�م مفع�ول من َألِ َ
�ف عىل وزن

فع�ل وهو م�ن ثالثي ألف يألف إلف ًا على وزن علم يعلم قال يف
الصحاح :وفالن قد َألِ َ
ف هذا املوضع بالكرس يألفه إلف ًا .ا.هـ.
واملؤلف�ة قلوهب�م هم الصن�ف الرابع م�ن أهل ال�زكاة الوارد

حرصه�م يف قوله تع�اىل﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ﴾ (التوبة.)60:

وه�م الس�ادة املطاع�ون يف عش�ائرهم أو جمتمعاهت�م أو مراكز

انتامئهم ممن يرجي بعطائه إسلامه أو ك�ف رشه أو يرجى بعطيته
قوة إيامنه أو إسالم نظريه أو يرس جباية الزكاة ممن يمنعها أو يرجى
بعطائه دفعه عن املسلمني الرش أو نحو ذلك مما يعود عىل اإلسالم
�ن ُيعطي لتأليف قلبه مس�ل ًام
و املس�لمني باملصلحة س�واء أكان َم ْ
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أم كان كاف�ر ًا فق�د أ َّل َ
ف ﷺ قل�وب كفار بالعطاء فأس�لموا ،قال
الطربي يف تفسريه عن قتادة :إن املؤلفة قلوهبم أناس من األعراب
(((
ومن غريهم كان النبي ﷺ يتألفهم بالعطية كيام يؤمنوا .ا.هـ.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
واملؤلفة قلوهبم نوعان كافر ومسلم فالكافر إما يرجى بعطيته
منفعة كإسلامه أو دف�ع مرضته إذا مل يندفع إال بذلك .واملس�لم
املطاع يرجى بعطيته املنفعة أيض ًا حلس�ن إسالمه أو إسالم نظريه
أو تيسري جباية املال ممن ال يعطيه إال خلوف .أو النكاية يف العدو
أو كف رضره عن املسلمني إذا مل َي ْن َ
كف إال بذلك .ا.هـ.

وقد ذكر فضيلة الدكتور يوس�ف القرض�اوي متع اهلل بحياته
جمموعة من املؤلفة قلوهبم ما بني مس�لم وكافر حيسن بنا إيراد ما
ذكره فضيلته .قال:
واملؤلفة قلوهبم أقسام ما بني كفار ومسلمني.

فمنه�م م�ن يرجى بعطيته إسلامه أو إسلام قومه وعشيرته
كصف�وان ابن أمية الذي وهب له النب�ي ﷺ األمان يوم فتح مكة
( )1تفسري الطربي جـ  14ص . 314
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وأمهله أربعة أشهر لينظر يف أمره بطلبه وكان غائب ًا فحرض وشهد
مع املس�لمني غزوة حنني قبل أن يس�لم وقد أعطاه النبي ﷺ إبال
كثيرة حمملة كان�ت يف واد ،فقال هذا عطاء من ال خيش�ى الفقر،
وروى مس�لم و الرتمذي عن طريق س�عيد بن املس�يب عنه قال:
إيل فام زال يعطيني
واهلل لقد أعطاين النبي ﷺ وإنه ألبغض الناس ّ
إيل وقد أس�لم وحس�ن إسالمه ،ومن هذا
حتى إنه ألحب الناس ّ
القس�م ما رواه أمحد بإس�ناد صحيح عن أنس أن رس�ول اهلل ﷺ
مل يكن ُي َ
س�أل ش�يئ ًا عىل اإلسلام إال أعطاه قال فأتاه رجل فسأله
فأمر له بشاة كثرية بني جبلني من شاة الصدقة قال فرجع إىل قومه
فقال يا قوم أسلموا فإن حممد ًا يعطي عطاء من ال خيشى الفاقة.
ومنه�م من خيش�ى رشه ويرجى بإعطائ�ه كف رشه ورش غريه
مع�ه كام جاء ع�ن ابن عباس أن قوما كان�وا يأتون النبي ﷺ فإن
أعطاه�م من الصدقات مدحوا اإلسلام وقالوا هذا دين حس�ن
وإن منعهم ذموا وعابوا.
ومنهم من دخل يف اإلسالم حديثا فيعطى إعانة له عىل الثبات
عىل اإلسلام .س�ئل الزهرى عن املؤلفة قلوهبم فقال من أسلم
م�ن هي�ودي أو نصراين قي�ل وإن كان غني� ًا ق�ال وإن كان غني� ًا
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وكذل�ك قال احلس�ن هم الذين يدخلون يف اإلسلام ،وذلك أن
الداخل حديثا يف اإلسالم قد هجر دينه القديم وضحى بامله عند
أبوي�ه وأرسته وكثير ًا ما حيارب من عشيرته وهيدد يف رزقه وال
شك أن هذا الذي باع نفسه وترك دنياه هلل تعاىل جدير بالتشجيع
والتثبيت واملعونة.
ومنه�م ق�وم من س�ادات املس�لمني وزعامئهم هلم نظ�راء من
الكفار إذا ُأعطوا رجي إسلام نظرائهم واستشهد لذلك بإعطاء
أيب بك�ر ؤ لع�دي ب�ن حات�م والزبرق�ان بن بدر مع حس�ن
إسالمهام ملكانتهام يف أقوامهام.

ومنهم زعامء ضعفاء اإليامن من املسلمني مطاعون يف أقوامهم
ويرج�ي بإعطائهم تثبيته�م وقوة إيامهن�م ومناصحتهم يف اجلهاد
وغريه كالذين أعطاهم النبي ﷺ العطايا الوافرة من غنائم هوازن
وهم بعض الطلقاء من أهل مكة الذين أسلموا فكان منهم املنافق
وضعيف اإليامن وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك وحسن إيامنه.
ومنه�م ق�وم م�ن املس�لمني يف الثغور وح�دود بلاد األعداء
يعط�ون مل�ا يرجى م�ن دفاعهم عم�ن وراءهم من املس�لمني إذا
هامجهم عدو.
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ومنهم قوم من املسلمني حيتاج إليهم جلباية الزكاة ممن ال يعطيها
إال بنفوذه�م وتأثريه�م إال أن يقاتلوا فيخت�ار بتأليفهم وقيامهم
هب�ذه املس�اعدة للحكومة أخف الرضري�ن وأرجح املصلحتني،
وهذا سبب جزئي قارص فمثله ما يشبهه من املصالح العامة.
وكل هذه األنواع تدخ�ل حتت عموم لفظ املؤلفة قلوهبم ولو
(((
كانوا كفار ًا .ا.هـ.

وق�د اختل�ف العلامء  -رمحه�م اهلل تعاىل  -يف بق�اء هذا الصنف
م�ن أهل الزكاة فذهب حمققوه�م إىل أن حكمهم ٍ
باق متى وجدت
احلاج�ة إىل العط�اء من الزكاة للتأليف ،وأن من�ع عمر بن اخلطاب
ؤ إعطاءهم مل يكن عىل س�بيل التأبيد وانتفاء احلكم بالنس�خ
وإنام كان النتفاء احلاجة إىل إعطائهم للتأليف حيث أعز اهلل اإلسالم
واملسلمني ودخل الناس يف دين اهلل أفواج ًا قانعني مقتنعني .وتتابعت
الفتوحات اإلسلامية حتى صارت هي الدول�ة األوىل يف املعمورة
مهيبة اجلانب قوية اجلناح ،قال يف الروض املربع:
ويعط�ى م�ا حيصل م�ن التأليف عن�د احلاجة فق�ط فرتك عمر
وعثامن وعيل إعطاءهم لعدم احلاجة إليه يف خالفتهم ال بس�قوط

( )1فقه الزكاة :جـ 2ص.596 - 595
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سهمهم .ا.هـ.

(((

وقال يف الحاشية البن قاسم:
ف�إن حكمه�م ب�اق إلعط�اء النب�ي ﷺ املؤلف�ة من املس�لمني

واملرشكني.

وكذلك أبو بكر ؤ  .وخري اهلدي هديه ﷺ وأعدل السياسة

سياسته ﷺ .ومنع وجود احلاجة عىل مر الزمان واختالف أحوال

النف�وس يف الق�وة والضعف ال خيفى فس�اده ،واتباع سيرته ﷺ
أحق .قال الشيخ :وجيوز بل جيب اإلعطاء لتأليف من يحُ تاج إىل

تألي�ف قلب�ه وإن كان ال حيل ل�ه أخذ ذلك كام يف الق�رآن العزيز

وكام كان النبي ﷺ يعطي املؤلفة من الفيء .ا.هـ.

(((

وق�ال اب�ن قدامة يف كتابه املغني يف مع�رض ذكره اخلالف بني

أهل العلم يف س�قوط س�هم املؤلفة قلوهبم أو بقاء حكم وجوده

عند احلاجة ورده عىل القائلني بسقوط سهمهم عىل سبيل النسخ
وذلك باإلمجاع ،فقال:

( )1الروض املربع :ج 3ص .315
( )2حاشية ابن قاسم عىل الروض املربع :جـ 3ص .315
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وأحكامه�م كلها باقية وهبذا قال احلس�ن والزهري وأبو جعفر

حمم�د ب�ن علي ،وق�ال الش�عبي ومال�ك والش�افعي وأصح�اب

ال�رأي :انقطع س�هم املؤلف�ة قلوهبم بعد رس�ول اهلل ﷺ وقد أعز
اهلل اإلسلام وأغن�اه ع�ن أن يتألف عليه رجاالً فلا يعطي مرشك
تألف ًا بحال ،وقالوا وقد روى هذا عن عمر ؤ ،ولنا كتاب اهلل

وس�نة رسوله فإن اهلل تعاىل سمى املؤلفة يف األصناف الذين سمى
الصدقة هلم والنبي ﷺ قال :إن اهلل تعاىل حكم فيها فجزأها ثامنية
أج�زاء ،وكان يعط�ي املؤلف�ة قلوهبم كثري ًا يف أخبار مش�هورة ومل
يزل كذلك حتى مات وال جيوز ترك كتاب اهلل وال سنة رسوله إال
بنسخ ،والنسخ ال يثبت باالحتامل ،ثم إن النسخ إنام يكون يف حياة

النبي ﷺ؛ ألن النسخ إنام يكون بنص وال يكون النص بعد موت
النبي ﷺ وانقراض زمن الوحي ،ثم إن القرآن ال ينسخ إال بقرآن

وليس يف القرآن نس�خ كذلك وال يف الس�نة فكي�ف يرتك الكتاب
والس�نة بمج�رد اآلراء والتحك�م ،أو بقول صح�ايب أو غريه عىل

أهن�م ال يرون قول الصحايب حجة يرتك هلا قياس ،فكيف يرتكون
به القرآن والس�نة ،قال الزهري :ال أعلم ش�يئ ًا نسخ حكم املؤلفة

على أن م�ا ذكروه من املعن�ى ال خالف بينه وبني الكتاب والس�نة
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ف�إن الغنى عنه�م اليوجب رف�ع حكمهم وإنام أعط�وا ،وكذلك
مجيع األصناف إذا عدم منهم صنف يف بعض الزمان سقط حكمه
(((
يف ذلك الزمن ،خاصة فإذا وجد عاد حكمه كذا هنا .ا.هـ.
وقال ش�يخ اإلسلام ابن تيمية  -رمحه اهلل  -رد ًا عىل القائلني
بسقوط سهم املؤلفة قلوهبم عىل سبيل النسخ قال:

وما رشعه النبي ﷺ رشع ًا معلق ًا بسبب إنام يكون مرشوع ًا عند
وجود السبب كإعطاء املؤلفة قلوهبم فإنه ثابت بالكتاب والسنة،
وبع�ض الناس ظن أن هذا نس�خ ملا روي ع�ن عمر أنه ذكر أن اهلل
أغنى عن التأليف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ،وهذا الظن
غلط ولكن عمر اس�تغنى يف زمانه عن إعطاء املؤلفة قلوهبم فرتك
ذل�ك لعدم احلاجة إليه ال لنس�خه كام لو ف�رض أنه عدم يف بعض
(((
األوقات ابن السبيل والغارم ونحو ذلك .ا.هـ.

وذه�ب بعض أه�ل العل�م إىل الق�ول بانته�اء س�هم املؤلفة
ومنَ َعتِه
قلوهب�م إىل االنقطاع عىل س�بيل النس�خ وعزة اإلسلام َ
وقوة املسلمني النتفاء العلة املوجبة إلعطائهم وهذا هو املشهور
( )1املغني :ج 4ص .125-124مطبعة هجر للطباعة والنرش القاهرة.
( )2جمموع فتاوي شيخ اإلسالم البن تيمية :جـ 33ص .94
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يف املذاه�ب الثالث�ة احلنفي واملالكي والش�افعي وننقل نص ًا من
بدائع الصانع للكاس�اين ُي َم ِّثل وجهة نظر القائلني بذلك قال يف
البدائع:

وه�و الصحيح إلمجاع الصحابة عىل ذلك ف�إن أبا بكر وعمر
 cما أعطيا شيئ ًا من الصدقات ومل ينكر أحد من الصحابة
ئ فإن�ه روي أن�ه مل�ا قبض رس�ول اهلل ﷺ ج�اؤوا أبا بكر
وس�ألوه أن يكت�ب هلم خط ًا كتابة رس�مية بأس�همهم فأعطاهم

م�ا س�ألوه أن يكتب ،ثم ج�اؤوا إىل عمر وأخبروه بذلك فأخذ
اخل�ط من أيدهيم ومزق�ه وقال :إن رس�ول اهلل ﷺ كان يعطيكم

ليؤلفك�م عىل اإلسلام فأما اليوم فقد أع�ز اهلل دينه فإن ثبتم عىل
اإلسلام وإال فلي�س بيننا وبينكم إال الس�يف ،فانرصفوا إىل أيب

بكر فأخربوه بام صنع عمر  cوقالوا أنت اخلليفة أم عمر؟
قال هو إن شاء اهلل ومل ينكر أبو بكر قوله وفعله.

وبل�غ ذلك عام�ة الصحابة فل�م ينكروا ،فيك�ون ذلك إمجاع ًا

على ذلك .وألنه ثبت باتفاق األمة أن النبي ﷺ إنام كان يعطيهم
يتألفهم عىل اإلسالم هلذا أسامهم اهلل املؤلفة قلوهبم.

واإلسلام يومئ�ذ يف ضعف وأهله يف قل�ة ،وأولئك كثري ذوو
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ق�وة وعدد ،واليوم بحمد اهلل عز اإلسلام وكثر أهله واش�تدت
دعائمه ورسخ بنيانه ،وصار أهل الرشك أذالء واحلكم متى ثبت
(((
معقوالً بمعنى خاص ينتهي بذهاب ذلك املعنى .ا.هـ.

ويظهر مما تقدم أن حجة القائلني بانقضاء حكم س�هم املؤلفة
قلوهبم وس�قوطه هو نسخ ذلك احلكم بإمجاع الصحابة وبانتفاء
معنى حكم ذلك؛ حيث إن حكم التأليف ثبت ملعنى معقول هو
احلاجة إىل تأليف القلوب إىل اإلسالم وقد زالت احلاجة إىل ذلك
بقوة اإلسلام وعزته ومتكني املسلمني من إظهار دينهم والدعوة
إليه والثبات عليه واألخذ بمقتضياته.
ولئن اتفق عامة أهل العلم عىل جواز النسخ من حيث اجلملة
وعىل أن القرآن ينسخه قرآن مثله واختلفوا يف جواز نسخ القرآن
بالس�نة فقد اجته عامة أهل العلم وحمققوهم إىل منع نسخ القرآن
بإمجاع عىل فرض حصوله.
ولش�يخ اإلسلام اب�ن تيمي�ة  -رمح�ه اهلل  -كالم يف رد القول
بنس�خ القرآن بغريه حتى لو كان الناسخ س�نة ،حيسن بنا إيراده،
قال رمحه اهلل:
( )1نق ً
ال عن فقه الزكاة بدائع الصنائع :جـ 2ص.45
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ومما يدل عىل املس�الة أن الصحاب�ة والتابعني الذين أخذ عنهم

علم الناسخ واملنسوخ إنام يذكرون نسخ القرآن بقرآن ال يذكرون
نس�خه بال قرآن بل س�نة وهذه كتب الناس�خ واملنسوخ املأخوذة
عنه�م إنما تتضمن ه�ذا وكذلك ق�ول علي ؤ للقاص هل

تعرف الناس�خ واملنس�وخ يف القرآن فلو كان ناس�خ القرآن غريه
لوجب أن يذكر ذلك أيض ًا.

وأيض� ًا الذين جوزوا نس�خ الق�رآن بال قرآن م�ن أهل الرأي

وال�كالم إنما عمدهت�م أنه لي�س يف العق�ل ما حييل ذل�ك وعدم
املانع الذي يعلم بالعقل ال يقتيض اجلواز الرشعي فإن الرشع قد

يعلم بخربه ما ال يعلم بالعقل ،وقد يعلم من حكم الشارع التي

علمت بالرشع ما ال يعلم بمجرد العقل وهلذا كان الذين جوزوا
ذلك عق ً
ال خمتلفني يف وقوعه رشع ًا...
وأيض ًا فإن الناسخ مهيمن عىل املنسوخ قاض عليه مقدم عليه
فينبغي أن يكون مثله أو خري ًا منه كام أخرب بذلك القرآن ،وهلذا ملا

كان القرآن مهيمن ًا عىل ما بني يديه من الكتب بتصديق ما فيه من
أقره ونس�خ ما نس�خه كان أفضل منه ،فلو كانت
حق وإقرار ما ّ

السنة ناسخة للكتاب لزم أن تكون مثله أو أفضل منه.
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وأيضا فال يعرف يف يشء من آيات القرآن أنه نس�خه إال قرآن
والوصي�ة للوالدين واألقربني منس�وخة بآي�ة املواريث كام اتفق
(((
عىل ذلك السلف .ا.هـ.
وذك�ر مكى بن أيب طال�ب يف كتابه «اإليضاح لناس�خ القرآن

ومنس�وخه» أقس�ام النس�خ التي ذكرها أهل العلم ومنها نس�خ
القرآن باإلمجاع فقال:
الرابع نسخ القرآن باإلمجاع وعىل منعه أكثر أهل العلم وأجازه

بعضهم ومثله نسخ القرآن بالقياس .ا.هـ.

(((

ويف رس�الة جامعية للدكتور مصطفى زيد بعنوان «النس�خ يف
الق�رآن الكريم» قال بعد أن اس�تعرض جمموعة من وقائع جرى
نس�خها يف الق�رآن م�ا نصه :م�ن هذه الوقائ�ع الثابتة للنس�خ يف
القرآن وهي كل ما صح لدينا نستطيع أن نستخلص حقيقة هامة
ه�ي أن القرآن ال ينس�خه إال قرآن مثله كما هو مذهب اإلمامني
الشافعي وأمحد -إىل أن قال  -وأما نسخ القرآن بالسنة فلم نجد
له واقعة واحدة فيام أس�لفنا ،ومن هنا نرى أن اخلالف الذي قام
( )1جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية :جـ 17ص.198-197
( )2اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه :ص 70نرش جامعة اإلمام حممد بن سعود.
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احلكم عليه إذ يرفضه
الواقع
حول جوازه خالف نظري حيس�م
ُ
َ
(((
بجملته وتفصيله .ا.هـ.
وبما ذكرنا من نصوص ألهل العل�م والتحقيق يتضح بطالن

القول بنس�خ حكم س�هم املؤلفة قلوهبم من كت�اب اهلل باإلمجاع

فامدام أهل التحقيق من العلامء منعوا نسخ القرآن بالسنة وكالمها

وح�ي م�ن عند اهلل تعاىل .ق�ال تعاىل يف حق نبي�ه ﷺ مما ينطق به
من س�نة ﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ (النجم:
 )4-3ومع أهنا – أعني سنة رسول اهلل – املصدر الثاين للترشيع

فلا ش�ك يف اعتبار الفرق بينهام فال يشء قب�ل كتاب اهلل وما دام

أهل التحقيق من العلامء منعوا نسخ القرآن بالسنة فإن منع نسخ

الق�رآن بغريه�ا من إمج�اع أو قي�اس أوىل باملنع وع�دم االعتبار.

وق�د أجاب عن املعنى اآلخر لس�قوط حك�م املؤلفة قلوهبم من
كتاب اهلل بانتفاء احلاجة إليهم بقوة اإلسلام وبعزته ومتكن أهله

م�ن إظهار دينهم والتقي�د بمقتضياته ومس�تلزماته والدعوة إليه

وبتطبي�ق هذا الواقع يف خالفة عمر ؤ وما تالها من واليات
عزيزة وبإمجاع الصحابة عىل سالمة ما فعله عمر من منع العطاء

( )1النسخ يف القرآن الكريم :جـ 2ص.838
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للتأليف أجاب عن هذا املعنى فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي
يف كتابه فقه الزكاة فقال:

ف�إن عم�ر إنما َح َ�رم قوم ًا من ال�زكاة كان�وا يتألف�ون يف عهد

الرس�ول ﷺ ورأى أنه مل يعد هناك حاج�ة لتأليفهم وقد أعز اهلل

اإلسلام أغنى عنهم ومل جياوز الفاروق الصواب فيام صنع ،فإن
التألي�ف لي�س وضعا ثابت� ًا دائ ًام وال كل م�ن كان ُم َؤلف ًا يف عرص

يظ�ل مؤلف ًا يف غيره من العصور وأن حتدي�د احلاجة إىل التأليف

وحتديد األش�خاص املؤلفني أمر يرجع إىل والة األمر وتقديرهم

ملا فيه خري اإلسلام ومصلحة املسلمني .لقد قرر علامء األصول
أن تعليق احلكم بوصف مشتق يؤذن بِ ِع ِّلية ما كان منه االشتقاق

وهن�ا عل�ق رصف الصدقة باملؤلف�ة قلوهبم فدل على أن تأليف
القلوب هو علة رصف الصدقات إليهم ،فإذا وجدت هذه العلة

وهي تأليف قلوهبم أعطوا وإن مل توجد مل يعطوا .ا.هـ.

(((

كام أجاب عن ذلك الدكتور حممد يوس�ف موس�ى يف مقدمة

كتابه (البيوع واملعامالت املالية املعارصة) فقال:
( )1فقه الزكاة :جـ 2ص .601
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أما مسالة املؤلفة قلوهبم فنفعهم من ذلك أن الرسول ﷺ كان
يعطيه�م يف حياته م�ن الصدقات بقصد إعزاز اإلسلام لضعفه
حني ذاك ،فجاء عمر ورأى يف الدفع إليهم إشعار ًا بأن اإلسالم يف
حلجة إليهم ويف هذا ما قد يضعف من محية املسلمني واعتزازهم
بأنفس�هم دون من يف قلوهبم دخل فكان إعزاز اإلسالم حينئذ يف
عدم إعطائهم شيئ ًا من الصدقات.

إذ ًا مل يكن األمر نس�خ ًا من عمر لنص قرآين وإنام هو تقرير ملا
كان يقص�ده الرس�ول ﷺ وإن كان عىل وجه آخ�ر ليتفق مع ما
(((
صار إليه اإلسالم واملسلمون من القوة والعزة .اهـ.
وبناء عىل أن حكم س�هم املؤلفة قلوهبم حمكم مل يتناوله نس�خ
ألبت�ة .وحي�ث إن املعن�ى املقتضى للتألي�ف هو حاجة اإلسلام
واملس�لمني إىل الوقوف بجانبهم والتضامن معهم وش�د أزر من
أسلم حديث ًا أو مل يسلم إال أنه مطاع يف قومه وجمتمعه فمتى وجدت
هذه احلاجة كان احلكم يف إعطاء املؤلفة قلوهبم من الزكاة حك ًام
قائ ً
ما ومقتضي ًا ،ومتى انتف�ت احلاجة إىل ذلك كام حصل يف عهد
عم�ر ؤ ومن ج�اء بعده من اخللف�اء واملل�وك انتفى وجود
( )1البيوع واملعامالت املالية املعارصة :ص.20
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من يس�تحق التأليف أش�به انتفاء وجود فقراء أو مساكني أو ابن

الس�بيل أو غريهم ممن نصت آية الصدق�ة عىل حرصها فيهم ومل
يكن ذلك االنتفاء منهي ًا ألحكام استحقاقهم يف الزكاة متى وجد
الوصف املقتيض لالستحقاق.

ونظر ًا إىل أن املس�لمني اآلن متفرق�ون يف أنحاء املعمورة وهم
خيتلف�ون يف بلداهنم ق�وة وضعف ًا وقد متثل كل فئ�ة منهم جمتمع ًا

إسالمي ًا مستق ً
ال له خصائصه ومزاياه قو ًة وضعف ًا وسيادة وتسيد ًا،

ف�إن القول بقيام مقتىض تألي�ف القلوب برصف جزء من الزكاة
لذل�ك املعنى قول تقتضيه مصلحة املس�لمني وواقع معايش�هم،

ال س�يام فيما بين كل جمتمع م�ن املجتمع�ات اإلسلامية ،وهلذا
ف�إن حكم س�هم املؤلفة قلوهبم من أهل ال�زكاة باق بقاء رشيعة
اهلل يف أرض�ه يرتف�ع بارتفاع مقتضيه وانتف�اء احلاجة إىل التأليف

لقوة املس�لمني وعزهتم وسمو مقامهم ،ويبقى ذلك احلكم ببقاء
مقتضيه وموجبه وهو احلاجة إىل إعزاز املسلمني لوجود جوانب
ضعف فيهم يف أي بقعة من أرض اهلل عليها مسلمون.

وال ش�ك أن أحوال املس�لمني يف كافة أنح�اء املعمورة تقتيض

النظر فيام فيه متكينهم واحرتامهم وتقوية كياهنم واألخذ بأس�باب
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اعتبارهم جمتمع ًا إنس�اني ًا هتدف قواعد وجوده إىل احرتام اإلنسان
واحترام وس�ائل متتع�ه بام هي�أ اهلل ل�ه من أس�باب املعيش�ة هبناء
والتعايش والتعاون فيام بينهم ومعهم عىل الرب والتقوى.
ف�إذا وجدنا أف�راد ًا هل�م مقامهم املحترم يف املجتمع س�واء
أكان ذل�ك من حيث مكانتهم االجتامعية أم من حيث ثقافتهم
التخصصية أم من حيث وضعهم االقتصادي أم السيايس وكان
هناك أمل يف إسالمهم بعد تأليف قلوهبم بالعطاء فيعطون من
الزكاة من سهم املؤلفة قلوهبم ما حيببهم يف اإلسالم ويرغبهم يف
االنضواء مع املس�لمني كام فعل ﷺ مع صفوان بن أمية وغريه
فق�د أعطاهم ﷺ عطاء جزالً طمع ًا يف إسلامهم ثم أس�لموا
بعد ذلك.

ففي الصحيح عن أيب سعيد اخلدري ؤ قال بعث عيل وهو
باليمن بذهيبة يف تربتها إىل رسول اهللﷺ فقسمها رسول اهلل ﷺ
بين أربعة األق�رع بن حابس احلنظيل وعيينة ب�ن حصن الفزاري
وعلقم�ة العامري س�يد بن�ي كالب وزيد اخلري الطائي س�يد بنى
نبه�ان قال فغضبت قريش واألنص�ار فقالوا يعطي صناديد نجد
ويدعنا فقال رسول اهلل ﷺ إين إنام فعلت ذلك لتأليفهم.
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وىف صحي�ح مس�لم ع�ن رافع ب�ن خديج ؤ ق�ال أعطى

رس�ول اهلل ﷺ أبا س�فيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن
حصن واألقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من اإلبل وأعطى

عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس:

أجتع�ل هنبي وهنب العبيد
وما كان حصن وال حابس
وما كنت دون أمرئ منهام

بين عيينــ�ة واألقــ�رع
يفوقان مرداس يف املجمع
ومن خيفض اليـوم ال يرفع

قال فأتم له رس�ول اهلل ﷺ مائة ،والعبيد اس�م فرس له .ففي
هذه اآلثار داللة رصحية عىل مرشوعية إعطاء من يتألف لإلسالم
ممن هو مطاع يف عشريته وقومه.
وتأسيس� ًا عىل القول ببقاء سهم املؤلفة قلوهبم يف الزكاة حمك ًام
غري منسوخ فيمكننا القول بام ييل:
أوالً :ق�د تدع�و احلاج�ة إىل إجياد مؤسس�ات اجتامعي�ة تقوم
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برعاي�ة حديثي العهد باإلسلام م�ن حيث التأهي�ل االجتامعي

والعلم�ي وكف األذى عنهم وتعويضهم عما فقدوه من أهلهم
وجمتمعهم بعد انتقاهلم من دينهم إىل اإلسالم فال شك أن هؤالء
يعتربون من املؤلفة قلوهبم واإلس�هام يف تغطية هذه املؤسس�ات
من سهم املؤلفة قلوهبم وجيه ومرشوع َف ُيعطون من سهم املؤلفة
قلوهبم كام يعطون من س�هم س�بيل اهلل فإن سبيل اهلل عام يف كل

وجه من وجوه اخلري والرب كام هو اختيار جمموعة من أهل العلم

ولكن بعد توفر القناعة التامة باستقامة هذه املؤسسات وتقيدها
باختصاصها املرشوع وصلاح وتقى القائمني عليها وأال يكون

هن�اك إرساف يف املرصوفات اإلدارية عىل هذه املؤسس�ات؛ ألن

الزكاة حق اهلل تعاىل يف أموال عباده وهي أمانة يف أيدي من وجبت
عليه�م يف أمواهل�م فحينام يدفعون جزء ًا من ال�زكاة إىل القائمني

عىل هذه املؤسسات فهم يدفعوهنا إليهم باعتبارهم وكالء عنهم
يف دف�ع ما دفعوه من الزكاة إىل مس�تحقيها ،فلا تربأ ذمتهم منها

حتى ترصف يف مصارفها الرشعية.

ثانياً :إذا وجدت أقليات إسلامية يف بلد غري إسالمي حتكمه
ٍ
مقتض
حكوم�ة غري مس�لمة ،وظه�ر أن هذه األقلي�ات يف وضع
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تألي�ف ه�ذه احلكومة عىل العناية بوضع ه�ذه األقليات واحلفاظ
على حقوقه�م وحرياهت�م فإن مس�اعدة هذه احلكومة من س�هم
املؤلف�ة قلوهبم م�ن الزكاة بام حيق�ق هلذه األقليات املس�لمة عون ًا
واحرتام� ًا واعتبار ًا ومتكين� ًا وجيه وصحيح ومس�تمد جوازه من
مرشوعي�ة حتقي�ق املصلح�ة العامة هل�ذه املجتمعات اإلسلامية.
فإن املال وس�يلة ال غاية .والغاية العمل عىل إجياد جمتمع إسالمي
متكامل متعاطف متالحم يتمتع بالعزة والرفعة والكرامة واحلرية
املتفقة مع املقتىض الرشعي وفق ًا ألحكام اهلل ورسوله .فكل وسيلة
ال تتع�ارض مع القواعد العامة لألخلاق وحكمة الوجود وهي
طري�ق لتحقي�ق الغاية من اهلدف فهي وس�يلة مرشوعة ومعتربة،
وهبذا نس�تطيع القول بجواز رصف جزء من الزكاة للحكومات
املذكورة برشطه ،ومن ذلك املشاركة يف مجع التربعات واإلسهام
يف حتصيله�ا ملنكويب الزالزل والفيضانات واملجاعات وخلفيات
الفت�ن والقالقل واالضطرابات واختلال األمن .وذلك إلظهار
الدي�ن اإلسلامي بأنه دين املحب�ة واملودة والرمح�ة والتعاون عىل
الرب والتقوى واإلس�هام يف إصالح املجتمعات اإلنسانية والعناية
بحق�وق اإلنس�ان واحرتامها والبع�د عن ظلم أهله�ا واالعتداء
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عليها سواء أكانت أمواالً أو أعراض ًا أو نفوس ًا.

ثالث�ا ً :جي�وز دفع ال�زكاة من س�هم املؤلفة قلوهب�م لألحزاب
السياس�ية يف البل�دان الت�ي توجد هب�ا أقليات إسلامية ترى هذه
األقلي�ات حاجتها إىل هذه األحزاب يف الوقوف معها يف مطالبها
املرشوعة من حكومات تلك البلدان.

وباجلمل�ة ف�إن تأليف القلوب عىل حمبة اإلسلام وعىل العناية
باملسلمني والوقوف معهم يف احلفاظ عىل كياهنم ومقامهم يعترب
مطلب ًا رشعي ًا يبذل يف سبيل حتصيله وتأمني مستلزماته ومقتضياته
الثم�ن الغايل س�واء أكان من الصدقات أم م�ن الزكوات أم من
ُ
الفيء عىل املسلمني أم كان من غنائم غنموها يف جهادهم مع أهل
الكفر والرشك والضالل .وفيام تقدم من اآلثار عن رسول اهلل ﷺ
م�ا يكفي للقناعة التامة بصحة ذل�ك ووجاهته واعتباره مقصد ًا
رشعي ًا جيب األخذ به يف كل حال تقتيض ذلك وتستلزمه.
واهلل المستعان
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من مراجع البحث
 -1القرآن الكريم

 -2تفسري ابن جرير الطربي.

 -3تفسري القرطبي.

 -4اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب.

 -5النسخ يف القرآن الكريم.

 -6بدائع الصنائع للكاساين.
 -7املغني البن قدامة.

 -8جمموع فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيمية.

 -9الروض املربع رشح زاد املستقنع وحاشيته البن قاسم.

 -10فقه الزكاة للدكتور القرضاوي.

 -11البي�وع واملعامالت املالية املعارصة للدكتور حممد يوس�ف
موسى.
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الوعاء الزكوي ومقادير زكاته

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصىل الله وس�لم عىل رس�ول الله س�يدنا
ونبينا محمد وعىل آله وأصحابه أجمعني وبعد:

فمن املعلوم إيامن ًا واعتقاد ًا أن اهلل تعاىل خلق من خملوقاته الثقلني
ِ
ِ
واإلن�س لعبادت�ه فق�ال تع�اىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
اجل�ن
ﭷ ﭸ﴾ (الذاري�ات )56:والعب�ادة توحي�د اهلل تعاىل بإفراده
ونفيهام عام س�واه .والعب�ادة أقوال
بالعب�ادة باإلجلال والتعظي�م
ُ

وأفعال واعتقاد منها ما هو متعلق بالبدن كالصالة والصيام .ومنها
ما هو متعلق باملال كالزكاة والصدقات واإلنفاق يف أي س�بيل من
ُس� ُب ِل الرب واإلحسان .ومنها ما هو مشرتك بني البدن واملال كاحلج

والعمرة .ثم إن العبادة منها ما هو خمتص باألعامل الظاهرة كالصالة

القلب ،وأعامل اللس�ان والبدن دليل عليه.
والصيام .ومنها ما حمله
ُ
حمم�دا عبد اهلل
وم�ن ذلك الش�هادتان ش�هادة أن ال إله إال اهلل وأن
ً

ورس�وله .ومنها ما هو متعلق بأعامل القلب كاخلضوع واخلش�وع
َ
العمل
والتذلل والرغبة والرهبة واخلوف والرجاء والتوكل .ثم إن
التعبدي ال يصح إال بالنية سواء أكان من أعامل األبدان أم كان من
َّ

أعمال القلوب لقوله ﷺ« :إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما
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ن�وى» .وم�ن املعلوم بالرضورة أن الزكاة م�ن أهم فروض العبادة
فه�ي ركن من أركان اإلسلام جتب يف مجيع األم�وال الزكوية من

األنعام واألثامن وعروض التجارة واخلارج من األرض .يف أنصبة
مقدرة وبمقادير معينة .من أداها بنية برئت ذمت ُه من تعلقها به ومن

إرغامه عىل أدائها وعقوب ُته عىل منعها،
منعها وجب عىل ويل األمر
ُ
َ
اجليوش
الصديق ؤ
وقد جهز خليفة رس�ول اهلل ﷺ أبو بك�ر
ُ
ملحارب�ة مانعي الزكاة .وقال مقال َته الرادع� َة الزاجرة اخلالدة :واهلل

ألقاتلن م�ن فرق بني الصالة والزكاة .واهلل لو منعوين عتاقا  -ويف
رواية عقاالً  -كانوا يؤدونه لرسول اهلل ﷺ لقاتلتهم عىل منعه.

ِ
أه�داف إصالحِ أحوال املس�لمني
وال�زكاة رشع�ت لتحقيق

والتكافل فيام بينهم .ومن أهدافها ما ييل:

 -1تنمي� ُة األم�وال وتزكي�ة النف�وس وتطهريه�ا ق�ال تع�اىل:

﴿ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ﴾ (التوبة)103:

وقال ﷺ« :ما نقص مال عبد من صدقة بل تزيده».
ٍ
مورد من موارد بيت املال لينضم إىل املوارد األخرى
تأمين
–2
ُ
كالفيء والغنائم واألموال العامة التي تتحقق هبا قدرة بيت
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امل�ال عىل تغطية نفقات الدولة على املرافق العامة من دفاع
ٍ
وصحة وغري ذلك من اخلدمات العامة.
وأمن وتعليم

 –3اإلنف�اق من ال�زكاة على الفقراء واملس�اكني مم�ن هم أهل
لألخذ منها ،إذ الحظ فيها لغني وال لقوي مكتسب.

 -4تأمين حاج�ة أبناء الس�بيل ممن تنقط�ع هبم النفق�ة وهم يف
أسفارهم فيعطون منها ما يكفيهم حتى يرجعوا إىل أمواهلم

يف بلداهنم.

 -5املحافظة عىل كرامة املس�لمني وعزة اإلسلام بالرصف من
الزكاة عىل املؤلفة قلوهبم سواء أكانوا حديثي عهد باإلسالم
وهلم ش�وكة ومكانة اجتامعية أم كانوا غري مسلمني ،إال أن
تأليف قلوهبم عىل التعاطف مع املسلمني يتحقق منه ذلك.

ويف سرية رسول اهلل ﷺ وسنته ما يدل عىل ذلك ويؤيده.

شخصا معنوي ًا
شخصا طبيعي ًا أم كان
س�واء أكان املؤلف قل ُبه
ً
ً
ٌ
كاألح�زاب السياس�ية يف البل�دان ِ
غير املس�لمة وفيه�ا أقليات
إسلامية حتتاج إىل الوق�وف معها يف مطالباهت�ا بحقوقها يف هذه

البلدان.
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 -6العناية بالكرامة اإلنس�انية وبذمم املس�لمني يف حال مكاتبة
السيد رقيقه ،وذلك بدفع الزكاة إليهم يف حال وجود تعاقد
مكاتب�ة بين الرقي�ق وس�يده على حتريره نفس�ه ق�ال تعاىل:
﴿ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ (الن�ور )32:أو
رشاء أرقاء إلعتاقهم .أو سداد ديون مستحقة عىل عاجزين
عن سدادها.

 -7تش�جيع ذوي اإلصالح بني املتنازعين حينام يلتزم املصلح
بمبل�غ يتحقق ب�ه اإلصالح وإهن�اء النزاع وين�وي املصلح
الغارم بدفع املبلغ الرجوع به عىل زكاة املسلمني.

 -8التوس�ع يف مفه�وم  -س�بيل اهلل  -والنظ�ر يف وجاهة القول
بذلك من أه�ل العلم والتحقيق .حيث إن األخذ بذلك فيه
ِ
الزكاة يف التوسع يف حتقيق أكرب ٍ
قدر من املرافق العامة
إسها ُم
واملجامع الفقهية ومراكز
ومن ذلك مراك ُز البح�ث العلمي
ُ
وغري ذلك مما يعود عىل اإلسالم واملسلمني
التدريب والتأهيل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
واألمنية
والسلوكية
واألخالقية
العلمية
بارتقاء مس�توياهتم
ِ
ِ
واالس�تقرار وبما تتحقق ب�ه للمس�لمني الكرام ُة
والرخ�اء
ِ
القدوة والريادة.
وحسن
والتقدير
واالحرتا ُم
ُ
ُ
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يشترط للزكاة أن يبلغ املال الزكوي نصاب ًا فأكثر .وأن يكون
ُ
احلول أو
بميض علي�ه
مس�تقرا .وأن
ممل�وك ًا للمزكي مل�كًا تام ًا
ً
َ
على أصل�ه إال أن يكون امل�ال الزكوي من اخل�ارج من األرض

كاحلب�وب والثمار فتجب زكاته وقت ج�ذاذه أو حصاده .ومن
رشوط ال�زكاة أن يكون امل�ال مباح ًا فال زكاة يف األموال املحرمة

لذاهتا كاخلمر واخلنزير واملخدرات النتفاء ماليتها الرشعية.

واخلالف يف زكاة األموال املحرمة لسبب اكتساهبا ال لذاهتا

كاألم�وال الربوي�ة أو املرسوقة أو املغصوية أو املكتس�بة بغري

ح�ق ،فاخلالف يف ذل�ك حاصل فال�ذي علي�ه املحققون من

أه�ل العلم أن اكتس�ابهَ ا ت�م بطريق غري مشروع .وصاح ُبها
آث�م يف ذلك .وأن عليه التخلص م�ن متلكها؛ حيث إن متلكه

إياه�ا جاء بطرق غري رشعية .ولكن جيب عليه إن مل يتخلص
ِ
إثمه عىل
منها مجيعها أن خيرج قدر الزكاة الواجبة فيها ويبقى ُ
م�ا بقي منه�ا .واختلفوا يف الدي�ون املؤجلة ه�ل تعترب أمواالً
مستقر ًة جتب الزكاة فيها كل عام؟ هذا قول بعض أهل العلم

لتمام ملكيته�ا .أم أهن�ا غير واجب�ة يف الديون املؤجل�ة لعدم
اس�تقرارها ،إذ حيتم�ل أن تتغري أحوال املدينين هبا من مالءة
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وبذل إىل مماطلة أو إعسار .فبعض أهل العلم قالوا بأن الزكاة
غير واجبة فيها؛ ألهنا أموال غري مس�تقرة لعدم قدرة مالكها
عىل الترصف هبا .واملحققون من أهل العلم يقولون بوجوب
الزكاة فيها ولو كانت مؤجلة؛ ألهنا يف الغالب نامية بالتأجيل
إال أن يكون دين ًا عىل مماطلني أو معرسين فال زكاة عليها حتى
تقبض ويستأنف هبا حول كامل.
كام يشترط لوجوب ال�زكاة فيه�ا االختص�اص بتملك املال
َ
األموال العام َة عن وجوب الزكاة فيها
الزكوي وهذا الرشط يخُ ْ ِر ُج
كأم�وال الدولة واألوقاف وأموال اجلمعي�ات اخلريية وصناديق
الرب ،حيث إهنا خمصصة ملثل أغراض الزكاة فكلها مرصودة هلذه
األغراض .وليست أمواالً خاصة ألشخاص معينني.
األموال الزكوية:
األموال الزكوية أجناس هي:

 -1هبيم�ة األنع�ام  -اإلبل ،البقر ،الغنم  -وال�زكاة واجبة فيها
برشوط منها أن تكون سائمة أكثر احلول .وأن تبلغ نصاب ًا.
منف�رد ًة كان�ت أو خمتلط� ًة مع غريه�ا؛ حي�ث إن ُ
اخلل َطة يف
األموال تصريها ماالً واحد ًا .وأن حيول عليها احلول.
()264

وعشر وفيها ش�اتان ومخس
ونص�اب اإلب�ل مخس وفيها ش�اة
ُ

عرشة وفيها ثالث شياه وعرشون وفيها أربع شياه فإذا بلغت مخس ًا

وعرشي�ن ففيها بنت خماض .ثم بعد ذلك تس�تقر الفريضة يف كل

أربعني حق ُه ويف كل مخسني جذعة .وال زكاة فيام بني النصابني.

ونص�اب البقر ثالثون بقرة وفيها تبيع أو تبيعة  -ما له س�نة -

ف�إذا بلغ�ت أربعني ففيها مس�نة  -م�ا هلا س�نتان  -واجلواميس

حكمها حكم البقر.

ونص�اب الغنم أربعون ش�اة وفيها ش�اة إىل مائ�ة وعرشين فإذا
زادت واحد ًة ففيها شاتان ثم تستقر الفريضة يف كل مائِة ٍ
شاة شاةٌ.
 -2األثمان  -الذهب والفض�ة والعمالت الورقي�ة والعمالت
املعدنية–وجت�ب فيها الزكاة بشرط بلوغها النصاب وميض
ح�ول عىل متلكها .ونصاب الذه�ب عرشون مثقاالً وهو ما

يس�اوي واحد ًا وثامنني قرياط ًا من الذهب ،وقد قدر باجلنيه
السعودي الذهب بأحد عرش جنيه ًا وثلثي اجلنيه.

ونص�اب الفضة مائت�ا درهم وقد قدر نص�اب الفضة بالريال

السعودي بسبع ومخسني رياال فضة.
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ونصاب العمالت الورقي�ة أدنى نصايب الذهب والفضة وهو

دوالرا أو ما يعادهلا من العمالت
قري�ب من مبلغ مائة ومخسين
ً
األخرى .واحليل املعد لالستعامل من الذهب والفضة يف وجوب

زكاته خلاف بني أهل العلم وأكثرهم ال ي�رون وجوب الزكاة
ِ
ِ
القنية ال جتب فيها الزكاة وهذا
القنية وأموال
فيها؛ ألهنا من أموال

القول هو القول الراجح واملفتى به وهو قول عائشة وأسامء بنتي

أيب بك�ر الصدي�ق ئ وجاب�ر بن عبد اهلل وعب�د اهلل بن عمر
وأنس بن مالك ئ وعليه أكثر أهل العلم.

 -3ع�روض التج�ارة واألصل يف وجوهبا عم�وم النصوص يف
ُ
وحديث س�مرة بن جن�دب ؤ قال كنا
وج�وب الزكاة
نخ�رج الزكاة يف عهد رس�ول اهلل ﷺ مما نع�ده للبيع .وكذا

القاع�د ُة املجم�ع عليها بني أه�ل العلم يف أن ال�زكا َة واجبة
فيام كـان نامي ًا بالفعل أو بالقوة .وال شك أن األموال املعدة

للتج�ارة نامية بالفعل يف الغالب .فوجبت فيها الزكاة .وقد
قال الظاهرية ومن شذ معهم بعدم وجوب الزكاة فيها .وهو
قول ضعيف إذ لو قيل به لسقط من الزكاة أكثرها.
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ج�اء يف املغن�ي البن قدام�ة ويف الرشح الكبري الب�ن أخيه ما

نص�ه« :وجت�ب ال�زكاة فيها يف ق�ول أكثر أهل العل�م .قال ابن
املنذر أمجع أهل العلم عىل أن يف العروض التي يراد هبا التجارة
ال�زكاة إذا ح�ال عليها احل�ول روى ذلك عن عم�ر وابنه وابن

عباس ئ وبه قال الفقهاء السبعة واحلسن وجابر بن زيد

وميم�ون بن مهران والنخعي والثوري واألوزاعي والش�افعي

وأبو عبيد وأصحاب الرأي لقوله تعاىل﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾

(املع�ارج ،)24:وقول�ه تع�اىل﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ﴾ (الن�ور )32:وأم�وال التج�ارة أعظ�م األم�وال

وأكثرها فكانت أوىل بالدخول فيها وملا روى أبو داود يف سننه
عن س�مرة قال كان رسول اهلل ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة مما
نعده للبيع .ا.هـ.

 -4األم�وال املس�تغلة كالعق�ارات املع�دة لإلج�ارة وأرايض
ِ
ونحو ذلك فال زكاة
الصناعة والزراعة واألجهزة اإلنتاجية
ُ
احل�ول من عوائدها
يف أصوهل�ا وإنام الزكا ُة فيما حيول عليه
االستثامرية من أجور وعوائد وغالت.
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 -5اخل�ارج م�ن األرض من حب�وب وثامر وال�زكاة فيه واجبة
إذا بلغ نصاب ًا .وقدره مخس� ُة أوس�ق و الوسق ستون صاع ًا
�د َر الصاع النب�وي بكيلوين وس�بعامئة جرام أي
نبوي� ًا وي ُق ِّ
وقت جذاذه أو
بقراب�ة ثامنامئة كيلو جرام.
ووقت وجوهبا ُ
ُ
وقت حصاده .ق�ال تعاىل﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾
املعادن
(األنع�ام )141:ومما يلح�ق باخلارج م�ن األرض
ُ
ُ
والعس�ل وتفصيل مس�ائل ال�زكاة فيها مفصل يف
والركا ُز
ِ
املوس�وعات الفقهي�ة وخمترصاهت�ا ويعترب م�ن اخلارج من
ٍ
واجبة
غير
األرض
ُ
اخلضراوات والفواك� ُه إال أن ال�زكا َة ُ
َ
ضابط م�ا جتب فيه الزكاة
فيه�ا ل�دى أكثر أهل العلم؛ ألن
م�ن اخل�ارج من األرض م�ا كان مكيل ً
ا أو موزون� ًا وكان
مطعوم ًاموزون� ًاقابل ً
الالدخ�اروالتخزي�ن.واهللأعل�م.
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زكاة الدين وسقوط الزكاة عن مقابله

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني ،وصىل الله وس�لم عىل رس�ول
الله محمد وعىل آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فمن املعلوم من الدين بالرضورة أن الزكاة أحد أركان اإلسالم،
وأهنا حق اهلل يف أموال عباده ،مما هو حمل للنامء بالفعل أو بالقوة.
ومن األموال الزكوية:

األثمان من ذه�ب وفضة وعملات ورقية ،س�واء أكانت يف
خزائن أهلها أم يف حس�ابات بنكية جارية ،أم كانت ودائع لدى
األخرين ،أم كانت ديون ًا عىل اآلخرين.

فإن كانت األثامن يف حوزة مالكها وبلغت نصاب ًا فأكثر ،فكلام
ح�ال عليها احلول وجب�ت فيها الزكاة .وزكاهت�ا ربع العرش من
كامل مبالغها ،ويضم بعضها إىل بعض يف تكميل النصاب ،ويف
تقدي�ر جمموع مبالغه�ا يف جنس واحد منه�ا كتحويلها مجيع ًا إىل
عملة الريال الس�عودي .وإن كانت ديون ًا عىل ميلء باذل فتجب
زكاهتا كل عام مطلق ًا ،س�واء أكانت حالة أم مؤجلة .وهذا قول
أكث�ر أهل العل�م؛ ألن هذه الدي�ون مملوكة لصاحبها مل�ك ًا تام ًا
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مستقر ًا ،وهي وإن كانت يف غري يد صاحبها فهو مالكها وهي يف

حكم َم ْن هي يف حوزته ،وحتت يده ،لقدرته عىل أخذها ممن هي
دي�ن عليه إذا كان�ت حا َّلة ،ولكوهنا يف يد من ه�و باذل هلا وقت

طلبها من مالكها.

وأم�ا إن كان�ت مؤجلة ،فالغال�ب أن تأجيله�ا يف مقابلة عائد

ربحي جرى تقديره باتف�اق الطرفني  -الدائن واملدين  -لكامل

مدة تأجيله ،وبقناعة من الدائن ورضاه يف تقدير الربح.

وه�ذا يعني أن هذا الدين املؤجل قد نام بعائده الربحي يف مدة

التأجي�ل ،فلا يقال :إن من الظلم إجياب ال�زكاة يف دين مؤجل،
إذ هو بتأجيله حمبوس عن النامء مدة التأجيل .فقد تم نامؤه أثناء

التأجيل بحصول الفائ�دة الربحية منه لكامل مدة التأجيل .وأما
إن كان الدي�ن املؤجل قرض ًا حس�ن ًا ،فإن أج�ر إقراضه لإلرفاق

واإلحس�ان عند اهلل ال يقابل بالعائ�د الربحي أثناء التأجيل ،فقد
روي عن رسول اهلل ﷺ أن إقراض املال مرتني كالصدقة به .وال
ش�ك أن إقراض�ه مرة فيه أج�ر دون أجر إقراض�ة مرتني ،إال أنه

قريب منه.

()272

وقد صدرت فتاوى من سماحة ش�يخنا الشيخ عبد العزيز بن
ب�از  -رمح�ه اهلل  -منف�رد ًا بالفت�وى ومع إخوانه أعض�اء اللجنة
الدائم�ة لإلفت�اء بوجوب زكاة الدين على الدائن به إذا كان عىل
ميلء باذل ،سواء أكان الدين حاالً أم مؤج ً
ال ،وقد كان من تعليل
الش�يخ أن الدي�ن عىل املدين امليلء الب�اذل يف حكم األمانة عنده،
فه�و  -أي الدين  -حتت ترصف الدائ�ن به ،كأنه يف صندوقه أو

يف حسابه لدى البنك.

وإن كان مؤجل ً
أجل�ه ،وملصلحت�ه ارتضى ذلك
ا فباختي�اره ّ
التأجيل ،والغالب أن صاحب الدين قد أخذ ربح ًا مقنع ًا لكامل

مدة التأجيل .وهناك من فقهاء العرص من قال عن الدين املؤجل
عىل ميلء باذل :إن الزكاة جتب عىل رأس املال وعىل ربح الس�نة
ُ
ِّ
القسط منه .وأما أرباح األقساط التي مل حتل فال جتب
احلال فيها
فيه�ا الزكاة .وه�ذا القول يف رأيي غري صحيح ،وبدعة من بدع

التخب�ط يف االجتهاد الفقهي .فالدين املؤج�ل بعد حتققه وتعينه
وتعُّي�نُّ مق�داره ق�د تحَ َ َّول م�ن رأس م�ال ورب�ح إىل مبلغ معني

وحمدد يملكه صاحبه ملك ًا مستقر ًا تام ًا ال فرق فيه فيام بني رأس
ماله وبني ربحه .والقول بالتمييز يف وجوب الزكاة يف ربح ٍ
حال
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وعدم وجوهب�ا يف ربح مؤجل مع وجوب الزكاة يف رأس املال،

قول غري ظاهر ،وليس للقول به وجه معترب .فجميع الدين ملك
لصاحبه ،ما َّ
حل منه وما كان مؤج ً
ال ،والزكاة واجبة فيه بكامله
مطلق ًا بدون تفريق.

وهناك من أهل العلم قدي ًام وحديث ًا من قال :إن الدين املؤجل ال

جتب زكاته؛ ألن الزكاة واجبة فيام كان حتت ترصف مالكه ،وكان
نامي ًا بالفعل أو بالق�وة .والدين املؤجل ليس حتت ترصف مالكه

وق�ت التأجي�ل ،وليس نامي ًا بالفعل وال بالق�وة .وجياب عن هذا

بأن الدين مملوك للدائن ،وإن كان ال يقدر عىل الترصف فيه وقت

تأجيل�ه فهو مال مضاف إىل أمواله وله حق التحويل به ،ويورث
عنه ،كام أن له حق إعطائه غريه هببة أو صدقة أو نحو ذلك ،وأما
الق�ول بأنه مال غري منطبقة عليه قاعدة علة وجوب الزكاة ،وهو
النامء .فليس صحيح ًا أنه غري نامٍ ،فالغالب عىل أهل الديون أهنم

مل يرض�وا بتأجي�ل أمواهلم عىل املدينني هب�ا إال بعد حصوهلم عىل

أرباح التأجيل ،تزيد تلك األرباح بقدر زيادة التأجيل .وإن كانت
الديون قروض ًا حسنة ،فللقرض احلسن أجره عند اهلل والشك أن
األجر عند اهلل أعظم قدر ًا ومقدار ًا ومآالً.
()274

وأما إذا كان الدين عىل ميلء مماطل ،أو عىل معرس ،أو للمسلم
مال ولكنه عند س�ارق أو غاصب أو جاحد أو له مال جيهله أو
له مال إال أنه غري مستقر كصداق امرأة غري مدخول هبا ،وربح
مضارب�ة مل تت�م تصفيته�ا  ،فال زكاة عىل هذه األم�وال؛ ألهنا -
ٍ
منتف عنها
بوصفها وفق ما ذكر  -أموال مشكوك يف حتصيلها،
وصف النامء ،غري مستقر متلكها.
وأذك�ر بعض نصوص أه�ل العلم يف وجوب ال�زكاة يف دين
املزكي:

ج�اء يف (املغن�ي) الب�ن قدام�ة ،ويف (الرشح الكبير) واللفظ
للشرح الكبري ما نص�ه :الدين على رضبين :أحدمها:دين عىل
معرتف به ،باذل له ،فعىل صاحبه زكاته إال أنه اليلزمه إخراجها
حت�ى يقبض�ه فيزكيه ملا مىض .روي ذل�ك عن عيل ؤ وهبذا

ق�ال الثوري وأبو ث�ور وأصحاب الرأي .وقال عثمان بن عفان
واب�ن عمر وجابر وطاووس والنخعي وجابر بن يزيد واحلس�ن
والزهري وقتادة و الش�افعي وإس�حاق وأبو عبيد :عليه إخراج
ال�زكاة يف احل�ال ،وإن مل يقبضه؛ ألنه قادر على أخذه والترصف
فيه ،أشبه الوديعة .اهـ.
()275

وق�ول هؤالء األفاضل من الفقه�اء ،الذين ذكرهم ابن قدامة

يف املغن�ي يدل عىل أهنم يرون وج�وب الزكاة يف الدين ووجوب

إخراجه�ا قبل قبضهَ .و َر َّد صاحب (الرشح الكبري) عىل من قال

ال زكاة يف الدين بقوله :ولنا أنه ملكه ،ويقدر عىل قبضه واالنتفاع

به فلزمته زكاته ملا مىض كسائر أمواله .ا.هـ.

وج�اء يف (املغن�ي) و(الرشح الكبري) ،فيام يتعل�ق بزكاة الدين

املؤجل ما نصه ،واللفظ لصاحب الرشح:

وظاه�ر كالم أمحد أن�ه ال فرق بني احلال واملؤجل؛ ألن الرباءة

تصح من املؤجل ،ولوال أنه مملوك له مل تصح منه الرباءة .ا.هـ.

ويف (اإلنص�اف) أليب احلس�ن امل�رداوي :إن يف الدين املؤجل

روايتني عن اإلم�ام أمحد ،إحدامها :أنه كالدين احلال عىل امليلء،
فتج�ب الزكاة يف ذلك .ق�ال :وهو الصحيح من املذهب .وجزم
به مجاعةِ ،وفاق ًا لألئمة الثالثة لصحة احلوالة به واإلبراء وقطع به

يف (التلخيص) و(املغني) و(الكايف) .ا.هـ.

وذه�ب بعض فقه�اء العرص إىل أن الدي�ن املؤجل عىل ميلء

باذل جتب الزكاة يف قيمته احلالية ،فلو كان مقدار الدين املؤجل
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مائ�ة أل�ف ريال ،وقيمته يف احلال س�بعون ألف ري�ال ،فالزكاة

جتب يف س�بعني أل�ف ريال .وه�ذا القول غري ظاه�رة صحته،
فه�و ال يعتمد عىل دليل نقيل وال عقيل ،وغري ٍ
متفق مع املقاصد
الرشعي�ة ،وإنما هو اجته�اد ٍ
عار ع�ن دليل اعتب�اره ووجاهته.

وإن كان مس�تند القول ب�ه قول بعض أصح�اب اإلمام مالك،
فكل يؤخذ من قوله ويرتك ،إال رس�ل اهلل وأنبياؤه فيام أرسلهم
اهلل تع�اىل إلبالغ�ه.وال خيفى أن الذين حيت�ج بأقواهلم هم أنبياء

اهلل ورس�له ،وأم�ا غريهم من أه�ل العلم فيحت�ج لكالمهم بام

يؤيده من النصوص الدالة عىل ذلك من كتاب اهلل تعاىل وس�نّة
رس�وله ﷺ وما كان عليه أصحاب رس�ول اهلل ،وما كان متفق ًا
م�ع مقصد رشعي حمقق مصلحة مرعية ،وأما قول أي ٍ
أحد من
الفقه�اء قدي ً
ما أو حديث� ًا وفيه يشء من التج�اوز ألقوال غالب

أه�ل العلم وليس له ما يس�نده من أصول الشرع وقواعده إال
االرتي�اح العاطفي له فهو قول جيب إس�قاطه وع�دم االلتفات
إليه ،ولبعض أهل العلم أقوال ش�اذة تركه�ا أهل التحقيق من

األئمة املعتد بإمامتهم.
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ومث�ال هذا القول أن يكون لزيد م�ن الناس مبلغ دين مقداره

مليون ريال عند مدينه ملدة أربع س�نوات ،وقد حال عليه احلول

للس�نة األوىل ،فتطبيق هذا املثال عىل هذا القول كأن يتفق الدائن
واملدين عىل تعجيل الدين واحلط منه وفق مسألة (ضع وتعجل)،

وأن يكون مقدار احلط الفرق بني مبلغ الدين وقيمة الدين احلالية،
ف�إذا كان�ت قيمة الدي�ن احلالية ثامنامئ�ة ألف ،فال�زكاة واجبة يف
ثامنامئة ألف ،وتس�قط الزكاة عن مائتي ألف التي هي الفرق بني

مبل�غ الدين  -مليون ريال  -وبني قيمته احلالية  -ثامنامئة ألف -
وه�ذا الق�ول يرتتب علي�ه أن للمزكي الدائن مبل�غ مائتي ألف

ال جت�ب زكاهتا م�ع أهنا مل تس�قط ملكيتها له ،فه�ي ملكية قائمة

للدائن هبا.

ولي�س هذا كمس�ألة (ضع وتعجل) ،ف�إن (ضع وتعجل) ال

يكون للدائن حق فيام يس�قطه من دين�ه لقاء التعجيل .وأما هذا
املث�ال هل�ذا القول فإن مس�ألة (ض�ع وتعجل) ،قد اس�تخدمت
معي�ار ًا ملعرفة القيمة احلالية للدين ،مع بقائه كام ً
ال يف ذمة املدين
حق� ًا للدائن ،ومن ه�ذا املثال يتضح أن هذا الق�ول ينطبق عليه

وصف�ه بأن�ه ال رشقي�ة وال غربي�ة .فه�م يقولون بع�دم وجوب
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ال�زكاة يف كامل الدين؛ ألنه مال حمج�وب عن مالكه .غري قادر
على قبضه والترصف فيه لتأجيل�ه ومل يقولوا بوجوب الزكاة يف
الدين لتحقق ملكيته للدائن.

وك�ون ه�ذا القول معتم�د ًا عىل ق�ول أحد علماء املالكية ال
يكف�ي لالس�تدالل عىل صحته ،فه�و اجتهاد ٍ
ع�ار عن وجاهته
واعتب�اره ،فلي�س معتم�د ًا عىل نص من كتاب اهلل وال من س�نة
رس�وله وال عىل عمل أحد م�ن أصحابه ،وال يعضده عقل وال
نقل وال استهداف قصد رشعي وهو ال خيتلف يف القول برفضه
ع�ن القول برفض القول بزكاة رأسمال الدي�ن مع ربحه احلال
دون أرباحه املؤجلة ،فكالمها اجتهاد تعس�في مرفوض ،فليس
ما زاد عن القيمة س�اقط ًا عن ملكي�ة صاحبه بل هو دين مملوك
للمزكي الدائن؛ له حق طلبه واستيفائه يف وقت حلوله ،بخالف
ما سقط من الدين لقاء التعجيل يف مسألة (ضع وتعجل) ،فهو
مبل�غ من دين املزكي الدائن ،قد تنازل عنه فلم يكن له فيه حق
بعد ذلك التنازل.
وكما أن ال�زكاة واجب�ة يف الدين عىل املليء الب�اذل ولو كان
مؤجل ً
ا فإن الدين عىل املزكي يقتيض العدل معه بأن يس�قط من
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الوع�اء الزكوي الواجبة فيه الزكاة م�اكان عليه من دين ،وهذه
املس�ألة اختلف أهل العلم يف حس�م الدين عىل املزكي ،مما عنده
من وعاء زكوي ،مما يسميه فقهاؤنا األقدمون منع الدين الزكاة،
فال�ذي عليه مجهور أهل العل�م وحمققوهم أن الدين عىل املزكي
حيس�م ما يقابله مما عنده مما جتب زكاته ،س�واء أكان الدين حاالً
أم مؤجل ً
ا ،وه�ذا الق�ول هو ما يقتضي�ه الع�دل والنَّ َ
صف فكام
أن الدي�ون الت�ي للمزكي عىل أملياء باذلني جتب زكاهتا ،س�واء
أكانت حالة أم مؤجلة مقبوضة أم غري مقبوضة ،فكذلك الديون
التي عىل املزكي حتس�م مما لديه من أموال زكوية ،س�واء أكانت
الدي�ون عليه حالة أم مؤجلة؛ ألن ما بيده من مال زكوي مقابل
عليه بدين ليس ملك ًا له وإنام ملكه الواجبة فيه الزكاة ما زاد عن
مبلغ الدين عليه.
وال خيف�ى أن من رشوط وجوب الزكاة ملك النصاب فأكثر
م�ن املال الزكوي .فام كان مقاب ً
ال للدي�ن فليس ملك ًا للمزكي،
وإن كان بيده فهو أشبه بالودائع لآلخرين لديه.

َ
القول ما روي عن أمري املؤمنين عثامن بن عفان
ويؤي�د ه�ذا
ؤ وهو أحد اخللفاء الراشدين وممن أمرنا باتباع سنته .فقد
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روى الس�ائب بن يزيد قال :سمعت عثامن بن عفان يقول :هذا
ش�هر زكاتكم ،فم�ن كان عليه دين فليؤده حت�ى خترجوا زكاة

أموالك�م .رواه أب�و عبي�د يف كتاب�ه (األم�وال) ورواه مالك يف
ِّ
ولي�زك بقية
(املوط�أ) .ويف رواي�ة :م�ن كان علي�ه دين فليقضه

مال�ه .قال ذلك بمحرض م�ن الصحابة فلم ينكروه ،فكان ذلك
إمجاع ًا سكوتي ًا.
وقال بعض أهل العلم :إن الدين عىل املزكي ال يمنع وجوب

ال�زكاة عليه.بمعن�ى أنه ال جي�وز له أن حيط من امل�ال الزكوي ما
يقابل�ه م�ن الدين عليه ،واحتجوا لذلك ب�أن النبي ﷺ وخلفاءه
الراشدين كانوا يبعثون س�عاهتم جلباية زكاة املوايش والثامر ،ومل

يكونوا يسألون أهلها :هل عليهم ديون؟ فدل ذلك عىل أن الدين
ال يمنع وجوب الزكاة.وقد أخذ هبذا القول من املعارصين سامحة
الش�يخ عب�د العزيز بن ب�از  -رمحه اهلل  -بفتواه منف�رد ًا ،وبفتواه

م�ع إخوانه أعضاء اللجنة الدائمة.ويظه�ر يل أن هذا القول غري
صحيح ملا ييل:

أوالً :لي�س من الع�دل والنَّ َصف أن ُيعام�ل املزكي بالتطفيف يف

املي�زان ف ُتوج�ب عليه زكا ُة َمال�ه من دين له عن�د اآلخرين،
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ويمن�ع من حس�م ما عليه م�ن دين لآلخري�ن .وال خيفى أن
الش�ارع احلكيم يراعي العدل مع املزك�ي ،كام يراعي العدل

مع مستحقي الزكاة.

ثاني�اً :مل يثب�ت أن س�عاة رس�ول اهلل ﷺ وس�عاة اخللف�اء
الراشدين،كانوا ال يسألون أهل الزكاة :هل عليهم دين؟ كام

أنه مل يثبت أهنم كانوا يسألوهنم .وعليه فال يصح االحتجاج

بالنف�ي على إثبات حكم من األحكام الت�ي تتناىف مع العدل
الذي أمر اهلل به ،كام أنه يتعارض مع أصول الترشيع وقواعده

ومقاصد ترشيعه.

ثالث�اً :ثبت عن اخلليفة الراش�د عثامن بن عف�ان ؤ التوجيه

ب�أن من كان عليه دين فليقضه ويزكِّ�ي الباقي .ومل يعارضه

أحد من الصحابة يف هذا التوجيه ،فكان هذا إمجاع ًا سكوتي ًا

م�ن الصحابة بأن الدين حيس�م من الوع�اء الزكوي ويزكي
الباقي.

رابعاً :ذكر بعض أهل العلم أن الدين يمنع زكاة األموال الباطنة
وال يمن�ع زكاة األم�وال الظاهرة .واس�تدلوا على ذلك بأن
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س�عاة رسول اهلل ﷺ وسعاة اخللفاء الراشدين ،كانوا جيبون
ال�زكاة من امل�وايش والثامر -األموال الظاه�رة  -ومل يكونوا
يس�ألون أه�ل األم�وال الظاه�رة :ه�ل عليهم دي�ون؟وألن
األم�وال الظاهرة ظاه�رة للفقراء ،فنفوس�هم متطلعة إليها،
وقد س�بق اجلواب عن صنيع الس�عاة يف جبايتهم الزكاة من
األم�وال الظاهرة وعدم س�ؤاهلم أهلها :ه�ل عليهم ديون؟
وألصحاب رس�ول اهلل ﷺ روايات تنص عىل أن التكاليف
 املصاريف -الت�ي يتحملها أهل األموال الزكوية الظاهرةحتس�م من أمواهلم الظاه�رة ويزكي الباقي بعد احلس�م ففي
(الس�نن الكربى) للبيهقي بإس�ناده إىل ابن عباس وابن عمر
 cيف الرجل يس�تقرض فينفق على ثمراته وأهله ،قال
ابن عمر :يبدأ بام استقرض ،فيقضيه ويزكي ما بقي.

وق�ال اب�ن عب�اس :يقيض م�ا أنفق على الثمرة ،ث�م يزكي ما

بقي(((.

( )1وحمل الشاهد من هذه النصوص أن املصاريف عىل اإلنتاج الزراعي الواجب
فيه الزكاة حتسم من كامل الوعاء الزكوي الزراعي ويزكى الباقي فهي بمثابة
الدين عليه.
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وأما القول بأن األموال الظاهرة حمل تط ُّلع الفقراء هلذه األموال،
فاألحكام الرشعية مبنية يف األمر والنهي والتحليل والتحريم عىل
مقتضيات تعليلية ،ليس للعواطف جمال يف ترشيعها.
وفضل ً
ا عن ذل�ك فهو قول يفرق بني أمري�ن متامثلني ،وليس

للفرق بينهام قوة يف التمييز بينهام يف احلكم .وما سبق قوله يف الرد
عىل من يقول بأن الدين ال يمنع الزكاة صالح للرد عىل أهل هذا

القول.

وال خيفى أن الدين عىل اإلنسان هو يف قوة الوديعة عنده ملن له
الدي�ن .فكيف يزكي مال غريه؟ وال يتص�ور من عاقل أن يقول
مل�ن كان بيده مليون ريال وعليه دين مقداره س�بعامئة ألف ريال
أن يق�ال عنه :إنه يمل�ك مليون ريال ،فكي�ف إذ ًا يطالب بتزكية

امللي�ون الذي بي�ده ،وهو ال يمل�ك من امللي�ون إال ثالثامئة ألف
والباقي بيده لغريه وليس ملكه؟
وللدكت�ور الصدي�ق الرضير بحث يف مس�ألة الدي�ن وأثره يف
من�ع الزكاة َأ ْو َر َد فيه جمموعة م�ن أقوال أهل العلم من الصحابة
والتابعني وأصحاب املذاهب األربعة أذكر منه ماييل:
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ق�ال  -حفظه اهلل  :-اتف�ق مجهور الفقهاء والتابعني واملذاهب

األربعة عىل أن الدين يؤثر يف زكاة األموال الباطنة ،وهي الذهب

والفضة وعروض التجارة ،واملراد بتأثري الدين يف الزكاة َم ْن عليه
الزكاة يطرح مبلغ الدين مما عنده من مال ،فإن بقي عنده نصاب
أو أكثر زكَّاه ،وأن مل يبق عنده يشء ،أو بقي عنده أقل من النصاب
فال زكاة عليه ،وهذا هو املراد من «الدين املانع للزكاة».

وفيما ييل م�ا جاء يف كتاب (اخل�راج) ليحيى ب�ن آدم القريش

املتوىف س�نة  203ه�ـ .وما ج�اء يف كتاب (األم�وال) أليب عبيد
القاسم بن سالم املتوىف سنة 224هـ عن الفقهاء الذين يرون أن

الدين يؤثر يف زكاة األموال الباطنة.

عن السائب بن يزيد قال :سمعت عثامن بن عفان ؤ يقول:

«إن هذا ش�هر زكاتكم ،فمن كان عليه دين فليقضه ،وزكوا بقية
أموالكم» .عن الليث عن طاووس قال :ليس عىل رجل زكاة يف
ماله ،إذا كان عليه دين حييط بامله.وعن هش�ام عن احلس�ن مثله.
وعن يزيد بن خصيفة عن سليامن بن يسار مثله.

وعن ميمون بن مهران قال :إذا حلت عليك الزكاة ،فانظر ما
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فقو ْمه قيم�ة النقد ،وما كان
كان عن�دك من نق�د أو َعرض للبيع ِّ

من دين يف مألة فاحس�به ،ثم اطرح منه ما كان عليك من دين ثم

ِّ
زك ما بقي.

وعن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه س�أل سليامن بن يسار عن

رجل له مال وعليه دين :أعليه زكاة؟ قال:ال.

وقال مالك والليث يف رجل له ألف درهم ،وعليه ألف درهم،

وعن�ده ع�روض بألف درهم ق�ال :قال اللي�ث :ال زكاة عليه يف

تلك األلف التي عنده .وقال مالك :عليه فيها زكاة.

قال أبو عبيد :وكان س�فيان يقول مثل قول الليث ،وهو قول

أهل الرأي.

ع�ن احلكم أن إبراهيم قال :يزكي الرجل ماله ،وإن كان عليه

مثله ،قال :فكلمته حتى رجع عنه.
آراء املذاهب األربعة:

يرى احلنفية ،واملالكية ،والش�افعي يف قول�ه القديم ،واحلنابلة

أن الدين يؤثر يف الزكاة.
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ويف الحنفية:
يقول املرغيناني:
وم�ن كان عليه دين حيي�ط بامله فال زكاة علي�ه ،وإن كان ماله

أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ النصاب.

ونص السمرقندي عىل أن الدين يمنع الزكاة ،سواء أكان حاالً

أم مؤج ً
ال ،وذكر خالف بعض املش�ايخ احلنفية يف املهر املؤجل.
ونص ابن عابدين عىل أن الدين الذي يمنع الزكاة ،هو ما كان يف
الذم�ة قبل وجوب الزكاة ،فلو حلقه بعده مل تس�قط الزكاة؛ ألهنا
ثبتت يف ذمته ،فال يسقطها ما حلق من الدين بعد ثبوهتا.
املالكية:
املالكي�ة كاحلنفي�ة ،يؤث�ر الدي�ن عنده�م يف زكاة امل�ال العني
فيس�قطها ،س�واء أكان الدي�ن ح�االً أم مؤجل ً
ا ،ومل أق�ف عىل

خالف عندهم بالنسبة للدين املؤجل  -الذي يقول :مل أقف عىل
خالف عندهم هو الشيخ الصديق  -ودين املهر والنفقة والزكاة
يمنع الزكاة أيض ًا عندهم.
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الشافعية:

ذك�ر الشيرازي أن لإلم�ام الش�افعي قولني فيمن ل�ه مال من
أموال الزكاة ،وعليه دين يستغرق ،أو ينقص املال عن النصاب.
ق�ال يف القديم:ال جتب ال�زكاة فيه؛ ألن ملكه غري مس�تقر؛ ألنه
ربما أخذه احلاكم بح�ق الغرماء فيه ،وق�ال يف اجلديد :جتب فيه
الزكاة؛ ألن الزكاة تتعلق بالعني ،والدين يتعلق بالذمة ،فال يمنع
أحدمها اآلخر،كالدين وأرش اجلناية.
وذك�ر النووي ق�والً ثالث ًا حكاه اخلراس�انيون :إن الدين يمنع
وج�وب ال�زكاة يف األم�وال الباطن�ة ،وه�ي الذه�ب والفض�ة
وعروض التجارة ،وال يمنعها يف الظاهرة ،وهي الزروع والثامر،
واملوايش ،واملعادن.
ويف املذهب احلنبيل جاء يف (الرشح الكبري) مانصه:

وإنام يمنع الدين الزكاة ،إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه،
وال جيد ما يقضيه به سوى النصاب أو ماالً يستغني عنه ،مثل أن
يكون له عرشون مثقاالً ،وعليه مثقال أو أقل مما ينقص النصاب
إذا قض�اه وال جيد ل�ه قضاء من غري النصاب ،فإن كان له ثالثون
مثق�االً وعليه عرشة أخ�رج زكاة العرشي�ن ،وإن كان عليه أكثر
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م�ن عرشة فلا زكاة علي�ه  -إىل أن قال :وه�ذا ظاهر كالم أمحد
ؤ أنه جعل الدين يف مقابلة ما يقيض منه.

فإن�ه قال يف رجل عنده ألف وعليه ألف وله عروض بألف إن
كانت العروض للتجارة زكاها ،وإن كانت لغري التجارة ،فليس
عليه يشء .وهذا مذهب أيب حنيفة ،وحيكى عن الليث بن سعد؛
ألن الدين يقىض من جنسه عند َّ
التشاح ،فجعل الدين يف مقابلته
أوىل .ا.هـ.
وختم الشيخ الصديق إيراده هذه النصوص بقوله:

ال�رأي الراج�ح عن�دي بعد عرض م�ا تقدم م�ن آراء الفقهاء
ه�و أن زكاة الدين جتب عىل الدائن ،ولكن ال يطالب بإخراجها
م�ن زكاة ماله احلارض ،إال إذا كان متمكن ًا من قبض الدين ،كأن
يكون الدين حاالً عىل ميلء معرتف به باذل له؛ ألنه يكون يف هذه
احلالة بمنزلة املال الذي يف يده ،أو بمنزلة الوديعة.

أما إذا مل يكن الدائن متمكن ًا من قبض دينه،كأن يكون الدين عىل
معرس ،أو جاحد ،أو مماطل ،أو أن يكون الدين مؤج ً
ال ،فإن الدائن
يطالب بإخراج زكاته ملا مىض من السنني؛ ألنه ماله عاد إليه ،فيجب
عليه إخراج زكاته .واهلل أعلم.اهـ .النقل من الشيخ الصديق.
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وخالص�ة الق�ول أن للعلامء يف وجوب ال�زكاة يف دين املزكي
وع�دم وجوهبا جمموعة أقوال أصحها أن الزكاة واجبة يف الدين
على امليلء الباذل وذلك كل عام إال أن إخراجها قبل قبضه ليس
الزم� ًا .وأم�ا إذا كان الدي�ن عىل مماط�ل أو عىل معسر فال زكاة
عليه حتى يقب�ض .واختلف العلامء يف إخراج زكاته بعد قبضه.
فذهب أكثرهم إىل أنه يزيكيه بعد مرور حول من قبضه .وذهب
اآلخ�رون إىل أن�ه يزكيه بعد قبضه لس�نة واح�دة وإن مىض عىل
الدين قبل قبضه أكثر من س�نة .وهذا القول صدرت به الفتوى
م�ن اللجنة الدائمة لإلفتاء .وقال بعض أهل العلم ال زكاة عليه
ألن فيه معنى عدم اس�تقرار ملكه .وقال آخرون يزكي رأسماله
مع ربح الس�نة احلالة .وليس هلذا القول مستند من كتاب أو سنة
أو أثر فيام أعلم.
وقال آخرون يزك�ي قيمة الدين حال حلول أجل الزكاة .وال
ال وال نق ً
أعرف هلذا القول أيضا مستند ًا يؤيده ال عق ً
ال.

وأم�ا حك�م زكاة الدين عىل املزكي ،فال�ذي عليه مجهور أهل
العلم أن زكاته عىل صاحبه الدائن له .وليس عىل املدين به زكاة
علي�ه .وأن للمدي�ن أن حيس�م مبالغ هذه الدي�ون عليه من وعاء
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زكات�ه ،فإذا كانت مقادير زكاته مليون ري�ال مث ً
ال والديون التي
املبلغ الواجب َة فيه الزكاة س�تامئة
علي�ه مقدارها أربعامئة ألف فإن َ
ألف ريال فقط .واخلالف بني القائلني هبذا القول هل هناك فرق
بني الديون احلالة والديون املؤجلة؟ والذي عليه املحققون منهم
أن�ه ال فرق بني ذلك فكلها ديون على املزكي يلزمه أداؤها اليوم
أو غد ًا أو بعد ٍ
غد.

وه�ذا الق�ول ه�و أص�ح األق�وال وأعدهلا وأواله�ا بعدل
اهلل ونص ِف�ه ِ
وحكَ� ِم ترشيع�ه وانبعاث�ه م�ن مقاص�د الشرع
َ
ومقتضي�ات ِدين�هَ .و َّج�ه إىل ه�ذا القول أمير املؤمنني عثامن
بن عفان ؤ .وقال بعضهم :بأنه ليس للمزكي أن حيس�م
ش�يئ ًا من دينه مما يملكه ،مما جتب فيه الزكاة من األموال .وقد
قالت اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء هبذا القول واعتمدت
عليه مصلحة الزكاة والدخل يف جباية الزكاة من املؤسس�ات
املالي�ة الوطنية .وأرى بل أعتق�د أن هذا القول أقرب األقوال
إىل اخلط�أ والبع�د عن روح الترشي�ع وعدله ونصف�ه .وأكثر
وبع�دا ع�ن مقاصد الترشي�ع ُ
قول من
ج�ورا وظل ًام
األق�وال
ً
ً
جيم�ع يف القول بني وجوب ال�زكاة يف ديون املزكي وأنه ليس
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له أن حيس�م ما عليه من ديون من أمواله الزكوية .ولعل املثال
مزيدا من استنكار هذا القول:
التايل يعطي ً

أحد املصارف اإلسلامية مثل ً
ا لديه حس�ابات جارية مقدارها
مائتا ألف مليار .وال خيفى أن احلسابات اجلارية ديون عىل املصارف
يف ذممها .وموجودات هذا املرصف حس�ب القوائم املالية املرصفية
من املحاسبة اخلارجية مقدارها مائتان ومخسة وعرشون ألف مليار
وهي موجودات تش�كل الوع�اء الزكوي ،فبهذا املث�ال وعىل هذا
الق�ول ال�زكاة الواجبة عىل هذا املرصف مخس�ة مليارات وس�تامئة
مليون ومخسة وعرشون مليون ريال .والديون التي عليه مائتا ألف
مليار ال جيوز له أن حيسمها من موجوداته ألهنا ديون عليه .ففض ً
ال
عام يف القول هبذا الرأي من شطط فعليه من املالحظة ما ييل:
أوال :ال خيفى أن هذه احلسابات اجلارية جتب زكاهتا عىل مالكها
وهذا يعني أن هذا املرصف يزكيها وأن أهلها يزكوهنا وهذه هي
الثني�ا يف ال�زكاة وقد هنى ﷺ عن الثنيا يف الزكاة فقال( :ال ثنيا يف
الزكاة) فهذه خمالفة رصحية لنص عن الرسول صحيح.

ثانيا :املتأم�ل يف رشع اهلل وعدله ويف ترشيعه ورعايته أحوال
األطراف املختلفة من عباد اهلل من حيث اإللزام وااللتزام والتقابل
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بني احلقوق والواجبات ،سيرى أن هذا الق�ول قد بلغ قمته من
حيث اخلط�أ حيث يكلف بزكاة ديونه عىل اآلخرىن وضمها إىل

الوع�اء الزك�وي وينهى عن حس�م الدي�ون التي علي�ه ويف ذمته
مم�ا هي من موج�ودات لآلخرين الدائنني .فأي�ن تعادل الكفتني

احلقوق والواجبات؟

ثالث�اً :تعثر مصلحة الزكاة والدخل يف حس�اباهتا وإجراءاهتا

جلباي�ة الزكاة وأهنا يف خالفات ومنازعات مع املؤسس�ات املالية
وأن ه�ذه اخلالفات مىض هلا أو لغالبه�ا قرابة العرشين عام ًا هذا

التعثر يف إهناء احلسابات مرده غياب املعيار الرشعي الضامن لكال

الطرفني العدل والنصف ومراعاة حقوق األطراف املتقابلة.

رابع� ًا :املعي�ار الرشعي الكافل حلق�وق األط�راف املتقابلة -

وج َه به اخلليفة
دافع الزكاة وآخذها  -هو املس�لك السليم الذي َّ

وجه املزكني
الراش�د أمري املؤمنني عثمان بن عفان ؤ ،حيث َّ
إىل أن حيصوا ما لدهيم من أموال زكوية وحيسموا منها ما عليهم

من ديون وأن الباقي هو الوعاء الزكوي الواجب تزكيته.

هذا ما تيسر إيراده واهلل المستعان.
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حكم الزكاة يف قضايا مرصفية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحم�د لله ال�ذي أكم�ل لنا دينن�ا ،وأتم علين�ا نعمه
الظاه�رة والباطنة ،ورىض لنا اإلسلام دين�اً ،ونحمد
الل�ه من براءتنا من كل دين غريه قال تعاىل﴿ :ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾
(آل عمران )85 :والش�كر لله ال�ذي هدانا لإليمان وما
كن�ا لنهتدي لوال أنا هدانا الله ،وأش�هد أن ال إله إال الله
وحده ال رشيك وأش�هد أن محمدًا عبده ورس�وله أبان
رصاط الهدى والتقى والصالح صىل الله عليه وعىل آله
وأصحابه أجمعني وسلم ،وبعد:
فاس�تجابة مني لرغبة األمانة العامة للهيئة املوحدة ملجموعة
دل�ة الربكة يف إع�داد بحث بعنوان «قضاي�ا مرصفية يف الزكاة»
عىل أن يكون من عنارص البحث ما ييل:
أ -زكاة الشركات الت�ي يت�م متلكه�ا لبيعه�ا بع�د تصحي�ح
أوضاعها.
ب -زكاة حس�ابات االس�تثامر الطويل�ة األج�ل م�ع انتفاء حق
السحب أو التخارج.
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ج -زكاة ع�روض التج�ارة يف منق�والت وعق�ارات يف ح�ال
الكساد «التاجر املدير ،والتاجر املرتبص».

د -تق�ايض أجرة عن مجع الزكاة أو حس�اهبا س�واء تم بخدمة
مبارشة ،أو عن طريق اإلنرتنت.
مس�تمدا م�ن اهلل العون
وعلي�ه فقد ج�رى مني إعداد البحث
ًّ
والتوفيق.

من املعلوم بالرضورة أن الزكاة أحد أركان اإلسلام اخلمسة،
وأهنا عبادة هلا مقام رفيع عند اهلل تعاىل وآثار يف الكيان اإلسالمي
عىل األفراد واجلامعة تتحقق هبا العزة والكرامة ،ويتحقق هبا انتفاء
الغنى املطغي ،واجلوع املضني .طهرة للنفوس من الشح والبخل
واللؤم والطمع واجلشع وهي عبادة وتنمية للامل بحصول الربكة
والتوفيق إىل اس�تثامره فيام في�ه تكاثره ونامؤه قال تعاىل﴿ :ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ (التوبة.)103 :
وقال ﷺ« :ما نقص مال من صدقة» رواه مس�لم .منع أدائها
معصية كربى توجب استحالل الدم واملال ومصادرة شطر املال
عىل املنع ق�ال تعاىل﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
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ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ (التوب�ة:
 )34وقاتل أصحاب رسول اهلل ﷺ مانعي الزكاة وقال أبو بكر
الصدي�ق ؤ يف ذل�ك «واهلل ل�و منعوين عنا ًق�ا  -ويف رواية -
عقالاً كانوا يؤدونه لرسول اهلل ﷺ لقاتلتهم عىل منعه».

أداء للعبادة
وم�ن أح�كام منعها أهن�ا تؤخذ من مانعه�ا ً
قه�را ً

وشطرا من ماله عقوبة.
ً

ومس�تند وجوهبا من الكتاب والس�نة واإلمجاع من الوضوح

بحي�ث تعترب معلومة من الدين بالرضورة .وحكمة مرشوعيتها

أهن�ا طه�رة للمال وتزكي�ة للمزك�ي .وفيه�ا مواس�اة للفق�راء،
وعط�ف عليهم ،وتأمني كفايتهم املعيش�ية مم�ن أقعدهم العجز

عن العمل.

وه�ي واجب�ة يف كل م�ال ن�ام بالفع�ل أو بالق�وة ،فتج�ب يف
أم�وال هبيمة األنعام برشوطه�ا ،ويف اخلارج من األرض من كل
مطع�وم ي�كال ويدخر ،ويف ع�روض التجارة م�ن كل مال مباح
ُم َع ٍّد للتجارة ،س�واء أكان ثاب ًتا كالعقار ،أم منقوالً كسائر أنواع
وأجناس البضائع والس�لع ،وه�ذه األجناس الثالثة من األموال
 هبيم�ة األنع�ام ،اخلارج م�ن األرض ،ع�روض التجارة  -هي()299

يف الغالب أم�وال نامية بالفعل ،إذ هي حمل النامء والكثرة بحكم

هتيئه�ا لذلك ،س�واء أكان ذلك من حيث تكاثره�ا ونموها ،أم

كان ذلك من حيث هتيؤها للزيادة يف قيمها السوقية.

كام جتب الزكاة يف األموال النامية بالقوة ،وهي األثامن بمختلف

أجناس�ها وأنواعها من ذهب وفضة وأوراق نقدية وغري ذلك مما
ُيعد ويعترب ثمنًا جتتمع فيه خصائص الثمنية.

وهن�اك أجن�اس م�ن األم�وال موضع خلاف بين العلامء يف

وج�وب ال�زكاة يف أثامهن�ا ،كالعق�ارات املع�دة لالس�تغالل ،أو
العاري�ة ،وغير ذلك مم�ا ذكره الفقه�اء  -رمحه�م اهلل تعاىل  -يف
كتبهم الفقهية يف كتاب الزكاة.

وحي�ث إن موضوع هذا البحث ليس يف اس�تعراض األموال

الواجب�ة فيه�ا ال�زكاة ،وما أله�ل العل�م فيها من نظ�ر وتأصيل
متهيدا
وتفصي�ل ،فقد آثرنا االكتفاء بذك�ر األموال بصفة إمجالية ً

للدخول يف صميم البحث.

إن رشكات املس�امهة أموال ختضع لوج�وب الزكاة إذا كانت
ه�ذه األم�وال حمًل�اً لالس�تثامرات املباح�ة ،كشركات الزراعة
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والصناع�ة واملضارب�ات التجاري�ة ،وكشركات االس�ترياد
والتصدير واملصارف اإلسالمية وغريها.
واألسهم يف هذه الرشكات عبارة عن حصص شائعة يف عموم
موجوداهتا جتب الزكاة فيها .ووجوب الزكاة يف هذه الرشكات
واجب يف هذه األسهم املمثلة لتلك الرشكات.
وحي�ث إن رشكات املس�امهة ل�كل واحدة منها جمال اس�تثامر
اختصت به حسبام نص عليه نظامها األسايس وصدر الرتخيص
هلا بذلك من اجلهة املختصة يف الدولة ،فإن هلذا املال االستثامري
حكمه من حيث وجوب الزكاة فيه سواء أقيل بأن الزكاة واجبة
يف هذا املال باعتباره ملكًا لشخصية اعتبارية مسلمة هي الرشكة،
أم قيل بوجوهبا عىل الرشكة نيابة عن مالك أسهمها.

الم َّت َب�ع يف غالب الشركات الصناعي�ة والزراعية
وحي�ث إن ُ

واإلنتاجية حس�بام يصدر م�ن النرشات الس�نوية مليزانيات تلك
الرشكات أن الزكاة تستقطع من صايف ربح الرشكة ،بغض النظر
عن املجال االس�تثامري للرشكة ،وبغ�ض النظر عن االزدواجية

الت�ي حتصل عىل الرشكات الزراعية يف جباية الزكاة منها؛ حيث
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إن الزكاة تؤخذ منها مرتني ،مرة عند تقديم حمصوهلا الزراعي من
احلبوب لصوامع الغالل ،ومرة عند نرش ميزانيتها السنوية وأخذ

الزكاة من صايف أرباحها ،وهذا هو الثنيا يف إخراج الزكاة.

وألمهية ال�زكاة ورضورة العناية بمعرفة أحكامها ،والتحقق

ع�ن امل�ال الواجبة فيه ال�زكاة ومقدار ما جي�ب ،وألن رشكات
املس�امهة الي�وم متثل حج ًام كبير ًا من األموال املس�تثمرة ،وهي

أم�وال ملجموع�ة م�ن فئ�ات املس�لمني منه�م أيت�ام وأرام�ل
وأش�خاص غالبهم ذوو تقى وورع وصالح وحرص بالغ عىل
تطهري أمواهلم بالزكاة.

ال س�يام والقائم�ون عىل إدارة هذه الشركات وإن كانوا ذوي

اختص�اص إداري واقتص�ادي ،فإهن�م يف الغال�ب ليس�وا على
مستوى رشعي من التأهيل ملعرفة أحكام الزكاة وما جتب فيه من

أم�وال ومق�دار الواجب ،هلذا أكربت يف القائمين عىل ندوة دلة
الربكة هذا االجتاه املش�كور يف بح�ث القضايا املرصفية يف الزكاة

ومنه�ا زكاة الرشكات املس�امهة مم�ا يتم متلكها وإع�ادة هيكلتها
وفق ًا للمقتىض الرشعي بعد تصحيح أوضاعها.
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وقبل دخويل يف العنارص املقرتحة من األمانة هلذا البحث أحب

أن أأصل هلذا البحث بذكر أحوال الزكاة الواجبة يف الرشكات.

الش�ك أن رشكات املس�امهة هلا جماالت اس�تثامرية خمتلفة يف

الصناع�ة والزراع�ة والتج�ارة ،ف�إن كانت رشك�ة زراعية فهذا

يعن�ي أن جماهل�ا االس�تثامري يف زراعة احلب�وب والثامر فتخضع

ألحكام الزكاة فيام خترج�ه األرض من احلبوب والثامر مما يكال
ويدخر ،وتثبت ملنتوجات هذه الرشكة أحكام الزكاة يف اخلارج
من األرض مالاً
ومقدارا وزمنًا.
ً
وحيث إن ناتج الرشكات الزراعية من احلبوب يقدم يف الغالب

لصوام�ع الغلال ،وصوامع الغالل تس�تقطع مما يق�دم إليها من

حبوب مقدار الزكاة الواجبة فيها ،فإذا قدمت إحدى الرشكات
الزراعي�ة مث ً
ال لصوامع الغالل ألف�ي طن من القمح فإن صوامع
الغالل تس�تقطع م�ن هذا املقدار نصف العشر زكاة وقدره مائة
طن ،وتس�جل للرشكة ألف ًا وتس�عامئة طن ،وه�ذا يعني أن زكاة

ه�ذا اخلارج من األرض هلذه الرشكة ق�د تم إخراجها فال ينبغي
إلدارة الرشكة أن خترج زكاة عن كامل صايف أرباحها ،واحلال أن

الزكاة تؤخذ من كل منتوج زراعي يف وقته عند تقديمه لصوامع
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الغالل التي هي إحدى املؤسسات العامة للدولة ،ملا يف ذلك من

االزدواجية يف إخراج الزكاة ،فإن الشارع احلكيم يراعي مصلحة
دافع الزكاة وآخذها وحتقيق العدل يف ذلك ،وليس من العدل أن

تؤخذ ممن وجبت عليه مرتني وقد هنى ﷺ عن الثنيا يف الزكاة.

والطريق�ة لتف�ادي ازدواجية إخ�راج الزكاة أن تق�در قيمة ما

أخذت�ه الصوام�ع زكاة عن الثامر ثم ينظ�ر يف صايف األرباح ،فإن
كان أكث�ر م�ن قيمة ما أخذته الصوام�ع زكاة فتطرح هذه القيمة

م�ن صايف األرب�اح والباقي هو املال الزك�وي الواجبة فيه الزكاة
م�ع مالحظة أن م�ا أخذته الصوامع زكاة جيب أال جيعل يف حقل

اخلص�وم ب�ل جيب أن يك�ون كام�ل املنتج من احلب�وب يف حقل

املوج�ودات وذلك يف القوائم املالية حت�ى ال يتكرر بند اخلصوم

يف هذا الصدد.

منحرصا نش�اطها الزراعي يف إنتاج
هذا فيام إذا كانت الرشكة
ً

احلب�وب ،أم�ا إذا كان هلا نش�اط آخ�ر كرتبية األنعام عىل س�بيل
اإلنت�اج والتس�مني للتجارة ،أو كان هلا نقود س�ائلة ف�إن الزكاة

واجبة يف هذين املالني برشوطها.
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وإن كانت رشكة املسامهة رشكة صناعية كرشكات األسمنت
واجلبس والكهرباء واألدوية ،والصناعات األساسية وغريها فإن
الزكاة واجبة يف صايف أرباحها قياس� ًا عىل زكاة العقارات املعدة
للكراء؛ حيث إن األصول الثابتة فيها من أدوات وأجهزة ومكائن
ومكاتب وخمازن وغري ذلك من وس�ائل اإلنتاج والتصنيع تعترب
كالعقار املعد لالستغالل عىل سبيل الكراء فال زكاة عليه.
وم�ا ينت�ج من ه�ذه املصان�ع من عوائد اس�تثامرية بعد حس�م
املرصوف�ات اإلدارية والتش�غيلية منها فهي كأج�رة العقار جتب
الزكاة فيها دون أصلها.

فال زكاة يف معدات التصنيع ،ومستلزماته من مكائن وجتهيزات
ٍ
ومبان مس�تلزمة ،إذ هي مقيسة عىل العقار املعد
وأدوات الزمة،
للكراء ،أو مقيسة عىل أدوات الصانع والنجار والصائغ واحلائك
وجتهيزات الورش الصناعية ونحو ذلك.
وقد نص الفقهاء  -رمحهم اهلل  -عىل أن الزكاة يف هذه األصول
الثابتة غري واجبة ،قال ش�يخنا الش�يخ حممد ب�ن إبراهيم  -رمحه
اهلل  -يف رس�ائله وفتاواه إجابة عن س�ؤال ُس�ئل عن�ه فقال« :إن
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م�ا مل يعد للبيع ال زكاة في�ه من العقار واملكائن واآلالت والدور
والفنادق واملراكب وغريها»((( .ا.هـ.
وقال رمحه اهلل إجابة عن سؤال :هل يف ورشة النجارة زكاة؟

«ال زكاة فيه�ا بح�ال ،وإنام ال�زكاة يف غلته�ا إذا بلغت نصاب ًا

وحال عليه احلول»((( .ا.هـ.

وقال رمحه اهلل عن س�ؤال ح�ول أدوات رشكة الكهرباء وهل
فيها زكاة؟

قال« :ما سألت عنه من األموال التي جعلت لرشكة الكهرباء
ونحوها الستغالهلا باإلجيار ،فال زكاة فيها ،أي يف األعيان التي
هي املكائن واملعدات التابعة هلا ألهنا ليست من األموال الزكوية
وال من العروض الزكوية»((( .ا.هـ.

وإن كان�ت رشكة املس�امهة رشك�ة جتاري�ة ،اختصاصها تداول
وتصديرا ،كاملصارف اإلسلامية
ورشاء واس�تريا ًدا
الس�لع بي ًع�ا
ً
ً
الت�ي يعتمد اس�تثامرها على املضارب�ات التجارية والكس�ب عن
( )1الفتوى رقم  1043جـ  4صـ .107 -106
( )2الفتوى رقم  1044جـ  4صـ .107
( )3الفتوى رقم 1035جـ 4صـ .100
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طري�ق التس�هيالت املرصفي�ة البعي�دة ع�ن الرب�ا ً
وإعطاء،
أخ�ذا
ً
كالتحويلات املالية وإص�دار الضامنات أو الش�يكات بمختلف

أجناس�ها وأنواعه�ا ،والتوكيلات والس�مرسة ،وغير ذلك من
مستلزمات احلركة التجارية يف األسواق املرصفية ،مما ال يتعارض

م�ع املقتضيات الرشعية والقواعد املرعية يف الرشيعة اإلسلامية،
فهذا النوع من رشكات املس�امهة جتب الزكاة فيها وجوب الزكاة

يف ع�روض التجارة ،وذلك بوجوهب�ا يف رؤوس أمواهلا ويف ما هلا
من احتياطي�ات وأرباح وديون مرهونة وخمصصات ملصاريف أو

خس�ائر متوقعة بعد حس�م املصاري�ف اإلداري�ة إلدارة أمواهلا يف
التجارة وما عليها من ديون وما لدهيا من خمصصات مستحقة ،وال

يعترب من الوعاء الزكوي الواجبة فيه الزكاة التجهيزات اإلدارية،

سواء أكانت أعيانًا ثابتة أم منقولة؛ ألهنا ليست حم ً
ال لإلدارة املالية
ورشاء وإنام هي ش�بيهة بدكان التاجر وما
واحلرك�ة التجارية بيع ًا
ً

فيه من مس�تلزمات حركته التجارية من وس�ائل العرض واحلفظ
والنقل والتخزين.

هذا فيام يتعلق بالرشكات املسامهة باعتبار كل رشكة شخصية

اعتبارية مستقلة مملوكة ألشخاص مسلمني.
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وأما فيام يتعلق باملس�امهني أنفس�هم يف متل�ك هذه الرشكات،

فاحلديث عن زكاة أسهم كل مساهم فيها يتطلب التمهيد لذلك

بام ييل:

الواقع أن للسهم يف الرشكة ثالث قيم :قيمته االسمية ،وقيمته

الدفرتية ،وقيمته السوقية يف سوق التداول.

أما قيمته االس�مية فلا اعتبار هلا بعد مزاولة الرشكة نش�اطها

وحتول رأسماهلا إىل أصول تشغيلية؛ حيث إن هذه القيمة مقدرة

وقت االكتتاب وقد زال اعتبارها بمزاولة الرشكة نشاطها ،وأما
القيم�ة الدفرتي�ة فهي القيم�ة التي متثل املركز امل�ايل للرشكة بعد

مبارشهتا نش�اطها االس�تثامري وتظهر هذه القيم�ة يف الغالب يف
القوائم املالية التي تظهر هبا امليزانية السنوية للرشكة.

أما القيمة السوقية فهي قيمة السهم يف سوق التداول ومتثل القيمة

الدفرتية للرشكة ،وكذا القيمة االعتبارية -القيمة املعنوية  -هلا.

ف�إذا نظرنا إىل ه�ذه القيم الثالث  -القيمة االس�مية ،والقيمة

الدفرتية ،والقيمة الس�وقية  -فإن قلنا بأن الزكاة واجبة يف القيمة
االس�مية للس�هم وجدنا هذا القول يتناىف مع العدل واإلنصاف
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واحلقيق�ة املتمثلة يف وجوب الزكاة يف واقع املال ،ذلك أن القيمة
االس�مية  -األصلية  -للس�هم يف الغالب ال متثل القيمة احلقيقية
لواق�ع الرشك�ة ،فقد تكون الرشك�ة من النماء واالزدهار بحال
تك�ون قيم�ة الس�هم فيها أكث�ر من قيمته االس�مية ،وق�د تكون
الرشكة يف حال من الكس�اد واخلسارة بحيث تكون قيمة السهم
فيها أقل من قيمته االسمية.
وهبذا نس�تطيع القول بأن القيمة االسمية للسهم يف الرشكات
بع�د مزاولته�ا خصائ�ص أعامهل�ا ال متث�ل يف الغال�ب القيم�ة
احلقيقية للس�هم يف الرشكات؛ حي�ث إن الرشكات بعد حركتها
االس�تثامرية بني ارتف�اع وانخفاض ،وهلذا فإن احتس�اب الزكاة
يف هذه الرشكات عىل اعتبار قيمة الس�هم االس�مية غري صحيح

لفقده عنرص األساس يف النظر والتقدير.

ويبقى األمر يف وجوب الزكاة يف أسهم هذا النوع من الرشكات
دائرا بني األخذ باعتبار قيمته املادية املتمثلة يف حقيقة واقع الرشكة
ً
بام هلا من رأس مال وربح واحتياط ،وذلك وقت وجوب الزكاة
فيها ،وبني األخذ باعتبار قيمة الس�هم الس�وقية املتمثلة يف قيمته
املادية واالعتبارية وقت وجوب الزكاة يف الرشكة.
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ف�إن اجت�ه بن�ا النظ�ر إىل أن ال�زكاة واجب�ة يف األم�وال الزكوية
املحسوس�ة م�ن حيوان أو عقار أو أثمان أو خارج من األرض من
حب�وب وثامر أو من س�لع وبضائع تنتقل يف أي�دي الناس بإدارهتا
ورشاء ،وأن السلف الصالح من العلامء والفقهاء مل يذكروا يف
بي ًعا
ً
كتبهم الفقهية أم�والاً اعتبارية جتب فيها الزكاة كحقوق االرتفاق
واالختص�اص ،وحق�وق ب�راءات االختراع ،وحق�وق الطب�ع
والتأليف والنرش والرتمجة ونحو ذلك من احلقوق املعنوية ،إن اجته
بن�ا النظر إىل هذا قرصنا وجوب ال�زكاة عىل القيمة احلقيقية لواقع
الرشك�ة لكوهن�ا املال النام�ي بالفع�ل أو بالقوة ،وهو املحس�وس
املشاهد من الفقراء وغريهم.
إننا حينام نقرص النظر عىل هذا وعىل التمسك بام ذكره فقهاؤنا
األقدم�ون من قرصهم ال�زكاة عىل األموال العينية املحسوس�ة،
نقول بأن الزكاة واجبة يف القيمة الفعلية للسهم يف الرشكة باعتبار
صايف ما متلكه من عروض وأثامن وقت وجوب الزكاة فيها ،وأنه
ال اعتب�ار للقيمة املعنوي�ة املضافة إىل قيمة الس�هم الفعلية؛ ألهنا
ليس�ت قيمة مالية حمسوسة ملال حمس�وس ،وإنام هي قيمة للرغبة
النفسية يف هذه الرشكة.
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ولك�ن يرد عىل ه�ذا القول ب�أن االختصاص�ات والتملكات
املعنوية هلا قيمة مالية تبذل يف س�بيل احلص�ول عليها واملعاوضة
عنه�ا ،ويكون هل�ذه الرغبة قيمة قد تزيد ع�ن قيمتها العينية وإذا
مل يك�ن هل�ذه الرغب�ات املعنوي�ة وج�ود ل�دى فقهائن�ا األقدمني
حت�ى يكون منهم ذكر ألحكام ه�ذه الرغبات من حيث التملك
واالختص�اص واعتب�ار التمول ،وبالتايل اعتب�ار ذلك من أوعية
ال�زكاة إذا مل يكن هلذه الرغبة وج�ود لدهيم فال جيوز أن هنمل ما
اس�تجد من أوضاع وأح�وال ومقتضيات ال تتن�اىف مع القواعد
واملبادئ العامة يف اإلسالم.

وه�ذا ال�رد ه�و حجة م�ن يق�ول بوج�وب ال�زكاة يف الرشكة
باعتبار القيمة الس�وقية للس�هم يف أسواق األسهم التجارية سواء
أكان�ت ه�ذه القيمة الس�وقية متفقة مع القيمة احلقيقية للس�هم أم
كان�ت زائدة عنه�ا أو ناقصة؛ حي�ث إن الس�هم يف الرشكة عبارة
عن حصة شائعة يف عموم موجودات الرشكة ،يستطيع مالكها أن
يبيعها بالسعر السوقي يف أي وقت يشاء بالثمن الذي هو قيمته يف
أس�واق األس�هم ليحصل من ذلك عىل ثمن من النقود يمثل قوة
مالية حمسوسة هو مال زكوي بإمجاع أهل العلم.
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ولقوة االحتجاج لكال الرأيني فإن ترجيح أحدمها عىل اآلخر
حيتاج إىل مزيد م�ن النظر والتأمل ،ويمكن أن يكون من النظر
يف ذل�ك ثم�رة تنتج م�ن التفصيل اآليت :إذا كان مالك الس�هم
يف الرشكة املس�امهة يقصد بتملكه االس�تثامري االس�تمرار يف
متل�ك حصة ش�ائعة يف الرشكة قدر م�ا يملكه فيها من أس�هم
ورشاء ،فهذه الفئة
وأن�ه ال يقص�د بتملكها املتاج�رة فيها بي ًع�ا
ً
من املسامهني يف الرشكة ال تستفيد من القيم السوقية لألسهم،
وإنام حيتفظ الواحد منهم بمستند ما يملكه من أسهم يف الرشكة
لالستثامر وأخذ العائد الدوري من ذلك؛ حيث إن هذا العائد
نقصا بالقيمة االعتبارية للرشكة.
ال يتأثر زيادة أو ً
وحي�ث إن احلصة الش�ائعة التي متثلها األس�هم التي يملكها
الف�رد م�ن هذه الفئة من املس�امهني يف هذه الشركات حصة من
جمموع�ة حصص ،متثل كامل موج�ودات الرشكة وهي  -أعني
ه�ذه الرشكة  -تقوم بالنش�اط ال�ذي قامت علي�ه ،فيتجه القول
بوجوب الزكاة عىل مالك هذه األسهم من هذه الفئة من املسامهني
باعتب�ار القيمة الدفرتية ملوجودات هذه الرشكة ال باعتبار القيمة
الس�وقية ألس�همها ،فإذا كانت الرشك�ة خترج زكاهت�ا نيابة عن
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املس�امهني فام خترجه الرشكة زكاة يعد مربئ ًا ذمة املساهم مما جيب
عليه زكا ًة ألس�همه س�واء أكانت الرشكة جتاري�ة أو صناعية أو
زراعية.

أما إذا كان مالك السهم أو األسهم من هذه الرشكات املسامهة

ورشاء ،يشترهيا اليوم
ممن يتملكها عىل س�بيل املتاجرة فيها بي ًعا
ً
اعتب�ارا هبا عروض
غدا ليشتري غريها
غ�دا ،ويبيعه�ا ً
ليبيعه�ا ً
ً

جتارة ،ف�إن الزكاة واجبة فيها باعتبار قيمتها الس�وقية ال باعتبار
قيمته�ا الدفرتي�ة؛ ألن هذه الفئة من مالكي هذه األس�هم يف هذه
الشركات ال يقص�د واحده�م بتملك�ه إياه�ا اس�تثامرها بأخذ
ورشاء
عائده�ا ال�دوري ،وإنام يقصد بذل�ك املتاجرة فيه�ا بي ًعا
ً
وبس�عر قيمتها الس�وقية؛ حيث إنه يشرتي هذه األسهم بسعرها
يف أسواق األسهم وبيعها بسعرها يف أسواق األسهم كذلك.

والقول بوجوب الزكاة يف أس�هم الرشكات املس�امهة باعتبار
ورشاء عىل س�بيل املتاجرة
قيمتها الس�وقية عىل من يتداوهلا بي ًعا
ً
فيه�ا ،كاملتاج�رة يف ع�روض التج�ارة ،ينطبق عىل مجيع أس�هم
الشركات ،س�واء أكان�ت رشكات جتاري�ة ،أم كانت رشكات
صناعي�ة ،أم كانت رشكات زراعية ،أم كانت رشكات خدمات
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عامة ،فمن يملك أسهماً يف هذه الرشكات يقصد بتملكها املتاجرة
فيها ،فال�زكاة واجبة فيها وجوب الزكاة يف عروض التجارة من
مجي�ع األموال الزكوي�ة ،ثابتة كانت أم منقول�ة ،وباعتبار قيمتها
ورشاء،
السوقية؛ ألن القيمة السوقية هي االعتبار يف متلكها بي ًعا
ً
الق�ول هبذا النق�ل قول صحي�ح يقتضيه النق�ل والفعل والعدل
وصحة النظر.

ف�إذا كان�ت الرشك�ة تدفع زكاهت�ا للجه�ة املختصة فف�ي حال
وج�وب الزكاة عىل املس�اهم ال�ذي قصده املتاجرة باألس�هم عىل
اعتب�ار القيمة الس�وقية فام دفعته الرشكة زكاة ملا يملكه من أس�هم
له حس�مه من مقدار زكاة أس�همه باعتبار القيمة السوقية ُب ْع ًدا عن
االزدواجية يف دفع الزكاة.
وق�د ُيورد على ه�ذا التفصي�ل إي�راد خالصت�ه :إن الرشيعة
اإلسلامية ال تفرق يف احلكم بني متامثلني ،فكيف يتم لنا وجاهة
التفري�ق يف احلكم بين زكاة أس�هم يملكها أحد األف�راد ،وبني
زكاة أسهم أخرى من نفس النوع يملكها فرد آخر ،ويكون هلذا
التفري�ق أثر كبري يف املق�دار الواجب فيها من الزكاة ،كأن يملك
زيد من الناس ألف س�هم يف رشكة جتارية ،قيمة السهم السوقية
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فيه�ا ألف ( )1000ريال غرضه م�ن التملك أن تكون عروض

جتارة مهيأة للبيع والرشاء ،فإذا وجبت الزكاة فيها وهي يف ملكه
أخ�رج زكاهت�ا ربع العرش من كامل قيمتها الس�وقية ،أي مخس�ة

وعرشين ألف ( )25000ريال.

وعمرو من الناس يملك ألف سهم من الرشكة نفسها ،غرضه

م�ن التملك االس�تمرار فيه وأخذ العائد الدوري ،وقيمة الس�هم
احلقيقية من واقع تقويم الرشكة مخسامئة ( )500ريال ،فإذا وجبت

الزكاة فيها وهي يف ملكه أخرج زكاهتا باعتبار قيمتها احلقيقية ربع

العرش ومقداره اثنا عرش ألفا ومخسامئة ( )12500ريال.

وعم�را -متفقان يف
زيدا
وم�ن هذا املثال يتض�ح أن االثنني ً -
ً

مق�دار األس�هم ويف نوعه�ا ،وم�ع ذلك خي�رج أحدمه�ا زكاة ما
يملك�ه من هذه األس�هم بمق�دار ضعف ما خيرج�ه الثاين ،فهذا

تفريق بني متامثلني؟

أثرا
واجل�واب ع�ن هذا اإلي�راد أن للنية والترصف وف�ق النية ً
حممدا م�ن الناس عن�ده ثالث
يف متي�ز احلك�م ،فل�و افرتضن�ا أن ً
قطع من األرايض متجاورات ومتس�اويات يف املس�احة والرغبة
والقيم�ة ،باعها عىل ثالثة أش�خاص أحدهم حممود اشترى منه
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القطع�ة األوىل بامئ�ة أل�ف ( )100.000ري�ال لغ�رض بنائها
مسكنًا يسكنه ،والثاين حامد اشرتى منه القطعة الثانية بامئة ألف
( )100.000ريال لغرض تأجريها ،والثالث أمحد اشترى منه
القطع�ة الثالثة بامئ�ة ألف ( )100.000ري�ال لغرض املتاجرة
فيها ً
عرضا من عروض التجارة.

فه�ؤالء الثالث�ة متفقون يف التملك ويف قيم�ة العني اململوكة

ويف مس�احتها وموقعها ،إال أن لكل واحد منهم نية يف التملك
ختالف نية أخويه ،وهلذه النية ما تس�تحقه من النظر الرشعي يف

وجوب الزكاة ويف مقدارها ويف سقوطها.

فاألرض التي اشتراها حممود يف هذا املثال ال زكاة فيها؛ ألنه

مل يتملكها بنية التجارة ،وال االستغالل ،واألرض التي اشرتاها

حام�د جت�ب الزكاة يف غلته�ا إذا حال عىل غلته�ا احلول ،حيث
إن متلكه إياها بنية االس�تغالل عىل سبيل الكراء ،واألرض التي
اشتراها أمحد جتب الزكاة يف قيمته�ا وقت وجوب الزكاة فيها،

حي�ث إنه متلكها بنية التجارة ،فه�ؤالء ثالثة أفراد متلكوا ثالث
قطع بقيمة متساوية ويف موقع واحد ومساحة متساوية ،وحيث
ً
وغرضا يف التملك ال تتفق مع نية أخوية،
إن لكل واحد منهم نية
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ومقدارا.
فقد اختلف احلكم يف الزكاة فيها ،وجو ًبا وسقو ًطا
ً

وهذا القول وهو قول عامة أهل العلم ،ومنهم سماحة شيخنا
الشيخ حممد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية ساب ًقا  -رمحه اهلل -
فق�د جاء يف فتاواه ورس�ائله م�ا نصه« :األرض املشتراة املعدة
للتج�ارة هذه عروض جتارة جتب فيها ال�زكاة يف قيمتها إذا حال
عليها احلول وبلغت نصا ًبا»((( .ا.هـ.

وقال إجابة عن س�ؤال رجل يملك بي ًتا للسكنى ثم بعد ذلك
أجره فهل جتب الزكاة يف قيمته أو يف أجرته؟
ّ
قال ما نصه« :ال جتب الزكاة يف قيمته؛ ألنه مل ينو بيعه ورشاءه-
إىل أن ق�ال  -لك�ن هذا املال الذي قبضه جتب فيه الزكاة بعد متام
احلول من وقت استحقاقه»((( .ا.هـ.

أيضا« :فاتض�ح مما ذكر أعاله أن ما مل يعد للبيع ال زكاة
وق�ال ً
في�ه من العق�ار واملكائ�ن واآلالت والدور والفن�ادق واملراكب
وغريها((( .ا.هـ.
( )1الفتوى رقم 1034ج  4ص.101
( )2الفتوى رقم 1036ج4ص.103
( )3الفتوى رقم 1043ج4ص.107
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ونظر ًا إىل أن التفريق يف احلكم يف وجوب الزكاة ويف سقوطها

ويف مقدارها تب ًعا للنية يف التملك من الوضوح بحال متميزة ،فقد
ال نحتاج إىل مزيد نصوص من أقوال أهل العلم يف تقرير ذلك،

ويبقى اإليراد واالستشكال يف وجاهة التفريق بني وجوب الزكاة
يف أس�هم رشكات جتارية يملكها أحد الناس بنية االس�تمرار يف

التملك ،وبني وجوهبا يف أسهم من نفس الرشكة يملكها فرد آخر
ورشاء ،واحلال أن الزكاة واجبة يف
منه�م بنية املتاجرة فيها بي ًع�ا
ً

هذه الرشكة يف كامل قيمتها  -رأسامهلا وأرباحها واحتياطياهتا -
بعد حس�م مصاريفها اإلدارية وأصوهلا الثابتة التي ليس�ت حملاً
للتجارة والتداول؛ حيث إن الزكاة يف أسهم الثاين باعتبار قيمتها
السوقية ،ويف أسهم األول باعتبار قيمتها الدفرتية.

وق�د يكون هن�اك فرق كبري بين القيمتني ،القيم�ة الدفرتية

والقيمة الس�وقية ،واحلال أن الزكاة يف اجلميع واجبة يف القيمة
ال يف الغل�ة ،وال ش�ك أن ه�ذا اإليراد له وجاهة ،وقد س�بقت

اإلجاب�ة عن�ه يف مع�رض توجي�ه الق�ول باعتب�ار التفري�ق بني

القيمتين يف تقدير الزكاة الواجبة عىل هذه األس�هم ،وقلنا بأن
من يملكها عىل سبيل االستمرار يف متلكها ال ينتفع بالفرق بني
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القيم�ة الدفرتية والقيمة الس�وقية ،وقلنا ب�أن الزكاة يف األصل
واجب�ة يف األموال املحسوس�ة ،والقيمة الس�وقية تش�تمل عىل
قيمة اعتبارية ليس هلا مقابل عيني حمس�وس ينتفع به وحياسب

علي�ه يف زي�ادة حجم املال الزكوي ،أما من يملكها عىل س�بيل

غدا أو بعد غد،
التاجرة فيها بي ًعا
ورشاء يشترهيا اليوم ليبيعها ً
ً

ويبيعها ليشرتي غريها وهكذا ،قصده ونيته احلركة يف التملك

والت�داول يف البي�ع والشراء إال باعتب�ار القيمة الس�وقية هلذه

األس�هم ،فال يشرتي أس�هماً بقيمة س�وقية ،وال يبيع إال بنفس
القيمة السوقية ،وهو يف نفس األمر مستفيد من القيمة السوقية
املش�تملة على القيمتين االعتبارية والدفرتي�ة ،بخالف األول
فإنه ال يستفيد من القيم االعتبارية لألسهم التي يملكها ما دام

قاصدا يف التملك االس�تمرار يف أخ�ذ العائد الدوري فهو غري
ً
مستفيد من تقلب أسعارها يف أسواق األسهم التجارية.

والرشيع�ة اإلسلامية م�ن احلكم�ة والع�دل واإلنص�اف

ومراع�اة املصال�ح املختلف�ة واجلم�ع بين حتصيله�ا للجميع
يف مق�ام دقي�ق ورفيع ال يتص�ور منها يف هذا املق�ام أن تأيت بام

يتعارض مع ذلك.
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وخالص�ة الق�ول يف زكاة أس�هم الشركات املس�امهة أن

مالكه�ا ال خيلو قصده يف التملك من أح�د أمرين أحدهما:
أن يقص�د بتملكه�ا االس�تمرار يف اس�تثامرها بأخ�ذ عائدها
الدوري ،فإن كانت أسهم متلكه يف رشكة زراعية فإن زكاهتا
فيما خترجه الرشكة من حبوب وثمار طب ًقا ألحكام الزكاة يف

اخلارج من األرض ،وإن كانت هذه األس�هم رشكة صناعية
ف�إن زكاهت�ا هي ما تظه�ره الرشكة عند كل ح�ول ،مما يظهر

يف ميزانيته�ا عن�د نرشه�ا يف الوس�ائل اإلعالمي�ة وذلك من
صايف أرباحها ،وإن كانت رشكة جتارية كرشكات املصارف

اإلسالمية ورشكات االسترياد والتصدير ،فإن الزكاة واجبة
يف قيمة الس�هم الدفرتية حس�بام ُت َق َّو ُم به الرشكة عند وجوب
الزكاة فيها بعد حسم مصاريف اإلدارة واألصول الثابتة ،مما
ليس حملاً لإلدارة التجارية كمباين الرشكة ومكاتبها ووسائل
جتهيزها الثابتة.

األمر الثاني :أن يكون القصد من متلك األس�هم من مالكها

غ�دا أو بعد غد
املتاج�رة فيه�ا بي ًعا
ورشاء يشترهيا الي�وم لبيعها ً
ً
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ويبيعه�ا اليوم ليشتري غريها ،طل ًبا للرب�ح يف تداوهلا وتقليبها،

فم�ن كانت هذه نيت�ه يف التملك وهذا صنيع�ه يف الترصف ،فإن
الزكاة واجبة يف مجيع ما يملكه من أس�هم من كل رشكة مسامهة
س�واء أكان�ت رشكة زراعية أم رشكة صناعي�ة أم رشكة جتارية،

وذل�ك عن�د كل ح�ول واملعترب يف قيمة الس�هم قيمته الس�وقية،

حي�ث إن ه�ذه األس�هم تعترب هب�ذا القصد والتصرف عروض
جت�ارة ،وجتب فيها ال�زكاة كوجوب الزكاة يف ع�روض التجارة
ومقدارا.
حملاً وزمنًا
ً

فمن ملك أس�هماً من أس�هم الرشكات املس�امهة بني�ة التجارة
فعلي�ه أن خيرج زكاهتا باعتبار قيمتها الس�وقية ف�إذا تعني مقدار
ال�زكاة فيه�ا فله أن خيصم م�ا دفعته الرشك�ة زكاة عنها ثم خيرج

الباق�ي زكاة ليكون جمموع ما أخرجت�ه الرشكة زكاة وما خيرجه

بعد احلسم هو مقدار الزكاة الواجبة عىل أسهمه املتاجر فيها.

وبعد أن تم مني احلديث عن الزكاة وأمهيتها وحكم منعها وأثر

العناية هبا يف تطهري النفس ونامء املال وإشاعة األخوة اإلسالمية،

وع�ن األموال الزكوية التي هي حمل إمجاع أهل العلم يف وجوب
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ال�زكاة فيها .ث�م عن الرشكات املس�امهة ووجوب ال�زكاة فيها
وفقا لنش�اطها ،وعن املس�امهني فيها بطريق التملك يف أس�همها

وأثر قصد التملك يف الوجوب ،ومقدار الواجب باعتبار النية يف
التملك .بعد فانتقل إىل احلديث عن العنارص املطلوب احلديث
عنها واهلل املستعان.
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أ -زكاة الرشكات التي يتم تملكها لبيعها بعد تصحيح
أوضاعها:
الذي يظهر يل أن الرشكة املشتراة لغرض بيعها بعد تصحيح
وضعها تعترب ً
عرضا من عروض التجارة ،فإن كانت قيمة رشائها

جزءا من متاجرة عامة يف البضائع والس�لع وأنواع االس�تثامرات
ً
املختلفة س�واء أكان مشتري هذه الرشكة فر ًدا أم رشكة فالزكاة
واجب�ة فيها كوجوهبا يف ع�روض التجارة ،وحوهلا حول احلجم
الرأسمايل هل�ذه املتاج�رة ،فإذا فرضن�ا أنه تم رشاؤه�ا قبل حول
املتاج�رة بش�هرين مث ً
ال ،فيج�ب أن تقدر قيمة ه�ذه الرشكة من
واق�ع موجوداهت�ا وخصومه�ا وبشرط أن يك�ون التقدي�ر وف ًقا
للقيم�ة الس�وقية ال القيمة الدفرتي�ة وال القيم�ة التارخيية ويضم
صايف قيم�ة الرشكة إىل صايف املوج�ودات العامة حلجم املتاجرة
ليكون جمموع ذلك هو الوعاء الزكوي وحوهلا هو حول احلجم
الرأساميل هلذه املتاجرة.

وإن كان رشاؤه�ا ليس مرتب ً
طا برأسمال متاج�رة عامة وإنام
ابت�داء يف االس�تثامر فتك�ون زكاهت�ا زكاة ع�روض
اشتريت
ً
التجارة ،ويكون بدء حوهلا من تاريخ مشتراها و ُت َق َّوم يف هناية
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حمسوما من هذه القيمة ما
احلول تقويماً باعتبار قيمتها الس�وقية
ً
عليها من مطالبات كدين وخمصصات مبالغ مستحقة وأصول
ثابت�ة .وأما األصول التش�غيلية فتجب فيها ال�زكاة لكون هذه
فتقوم ضم�ن تقويامهتا
الرشك�ة َع َر ًض�ا من ع�روض التج�ارة َّ
العامة .واهلل أعلم.
ب -زكاة حسابات االستثمار الطويلة األجل مع منع
حق السحب أو التخارج:
لعل املراد بذلك االس�تثامر يف صناديق استثامرية طويلة األجل
مغلق�ة؛ حي�ث إن م�ن نظامه�ا منع ح�ق الس�حب أو التخارج.
هكذا أفهم من هذا العنوان .فإذا كان هذا الفهم صحيح ًا فالذي
يظه�ر يل أن ال�زكاة واجب�ة يف حج�م ه�ذا االس�تثامر كوجوهب�ا
يف الرشك�ة املس�امهة م�ن حي�ث العم�وم ،حي�ث إن الصن�دوق
االس�تثامري ش�خصية اعتباري�ة وحجم رأسماله وم�ا يتبعه من
أرباح واحتياطيات وس�يولة وسلع وبضائع خمصوم ًا منه ما عليه
من خصوم كالديون واملخصصات املس�تحقة هذا الصندوق هو
الوعاء الزك�وي فتجب الزكاة فيه كل عام كوجوهبا يف عروض
التجارة وال يؤثر عىل الوجوب انتفاء السحب أو التخارج النتفاء
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تأثريمها عىل احلركة االس�تثامرية املقتضية النامء؛ حيث إن الزكاة
واجبة يف كل ٍ
مال نا ٍم بالفعل أو القوة .كام ال يؤثر عىل الوجوب
تع�دد مالكيه حيث إن املختار من أقوال أهل العلم أن اخللطة يف
األموال تصريها مالاً
واحدا .وال يرد عىل القول بوجوب الزكاة
ً
اس�تثامرا طويل األجل بأن هذا املال بحكم
يف األموال املس�تثمرة
ً
ط�ول أمد تصفيت�ه هو يف حكم امل�ال املعطل املنتف�ى عنه عنرص
النماء؛ فهذا املال مس�تثمر بالفعل ونامؤه طيلة وقت أمد س�داده
حاص�ل ومتحق�ق ،حي�ث إن لطول أم�د تصفيته أث�ر ًا يف إمكان
زيادة الربح .واهلل أعلم.
ج -زكاة عروض التجارة م�ن منقوالت وعقارات يف
حال الكساد  -التاجر املدير ،والتاجر املرتبص:
ال�ذي عليه مجهور أهل العل�م من املذاهب األربعة أن األصل

يف عروض التجارة وجوب الزكاة فيها حلديث سمرة بن جندب

ؤ قال «كان رسول اهلل ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي
نعد للبيع» (رواه أبو داود).

وقد ذهب الظاهرية إىل القول بعدم وجوب الزكاة يف عروض
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التج�ارة وه�و قول مرج�وح ال جيوز األخذ ب�ه ملخالفته املعقول
واملنق�ول يف وج�وب ال�زكاة .ويف ه�ذا الكت�اب بحث مس�تقل
بوجوب الزكاة يف عروض التجارة والرد عىل الظاهرية يف قوهلم
بمنع الزكاة فيها.

أم�ا املنق�ول فحدي�ث س�مرة بن جن�دب ؤ حي�ث قال:

«أم�ا بع�د فإن رس�ول اهلل ﷺ كان يأمرنا أن نخ�رج الصدقة من
ال�ذي نعد للبيع» (رواه أبو داود) .ولعموم النصوص الواردة يف
وج�وب الزكاة يف األموال الزكوية ،وع�روض التجارة من أبرز
األموال وأكثرها حركة وظهور ًا.

وأم�ا املعق�ول فع�روض التج�ارة أم�وال قابلة للنماء بالفعل

باعتبارها أعيانً�ا مظنونًا فيها الربح ،وبالقوة عند حتوهلا إىل نقود
تتحول إىل بضائع وسلع.

الم َت ِ
اجر بعروض التجارة ال ختلو حاله من إحدى
وحي�ث إن ُ

حالتني:

غدا ،ويشتري
مديرا لتجارته يشتري اليوم ليبيع ً
إما أن يكون ً

أحدا من أه�ل العلم م�ن فقهاء
غ�دا ليبي�ع بعده فه�ذا ال أعل�م ً
ً
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املذاه�ب األربعة قال بس�قوط الزكاة عنه يف ه�ذه األموال املدارة
من ِق َبلِه.
مرتبصا يمسك السلعة يف حال الكساد ولو طال
وإما أن يكون
ً

وقت إمساكه إياها ويسمى املحتكر أو املرتبص فقد اختلف أهل
العل�م فذهب مجهورهم إىل أن تربصه بالس�لع املعدة للتجارة ال
يؤث�ر عىل وجوب ال�زكاة فيها كل عام ول�و زاد تربصه ،وذهب
اإلم�ام مال�ك وأصحابه إىل س�قوط الزكاة عن امل�ال المَُترَ َّبص به

النتفاء نامئه وقت الرتبص.

قال س�حنون« :وقال مالك إذا كان الرجل إنام يشترى النوع

الواح�د من التج�ارة أو األنواع وليس ممن يدي�ر ماله يف التجارة
فاشترى س�لعة أو س�ل ًعا كثرية يريد بيعها فب�ارت عليه ومىض

احلول فال زكاة عليه فيها ،وإن مىض لذلك أحوال حتى يبيع فإذا
ب�اع زكى زكاة واحدة وإنام مثل هذا مثل الرجل يشتري احلنطة

يف زم�ان احلص�اد فرييد البي�ع يف غري زمان احلص�اد لريبح فتبور
عليه فيحبسها فال زكاة عليه فيها» (((.ا.هـ.

( )1املدونة :ج ،1ص.214
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وقال القايض عبد الوهاب« :وإذا اشرتى العروض بنية التجارة
ثبت احلكم فيه .فإذا باعه بعد حول أو أحوال زكاه لس�نة واحدة
ً
عروضا بميراث أو هبة أو
إن كان أصل�ه عينً�ا ،وإن كان ملكها
غير ذل�ك ،فمكثت عنده ح�ولاً أو أحوالاً ث�م باعها ،وحكمها
حكم الدين ،وهذا الذي ذكرناه هو ملن يعرف حول ما يبيعه.

فأما املدير فإنه يزكي يف كل سنة ،وصفة املدير مثل سائر التجار
الذين يديرون البيع والشراء والتجارة ،فال ينضبط هلم حول ما
يبيعون�ه أو يشترونه .فالوجه فيمن هذه صفته أن جيعل لنفس�ه
معلوما من السنة لزكاته ،فينظر ما معه من العني وما عنده
شهرا
ً
ً
م�ن الع�روض فيقومه ويضمه إىل عينه ،وكذل�ك ما له من دين،
فإذا عرف مجيع ذلك نظر فإن كان عليه دين أس�قط بمقداره من
اجلمل�ة وزكى الباقي إن كان نصا ًب�ا ،وإن مل يكن عليه دين زكى
ما معه» (((.ا.هـ.

قال اخل�ريش« :إذا اشترى عروض� ًا للتجارة ون�وى ببعضها
اإلدارة ،وبالبع�ض اآلخ�ر االحتكار فإنه يزك�ي كل واحد عىل
فيق�وم العرض املدار كل س�نة والع�رض املحتكر
حكم نفس�ه،
ِّ

( )1املعونة عىل مذهب عامل املدينة :ج  ،1ص .372
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يزكيه إذا باعه لعام واحد من أصله» (((.ا .هــ .

وقد صدرت فتوى من سماحة شيخنا الشيخ /عبد العزيز بن
باز رمحه اهلل بالقول بوجوب الزكاة يف األموال التجارية املرتبص
هب�ا وأن م�ا ذهب إليه اإلم�ام مالك وأصحاب�ه  -رمحهم اهلل  -ال
تظه�ر وجاهت�ه لعم�وم النصوص ال�واردة يف وج�وب الزكاة يف
األموال الزكوية .واهلل أعلم.
د -تقايض أجرة عن جمع الزكاة أو حسابها سواء تم
بخدمة مبارشة أو عن طريق اإلنرتنت:

ال�ذى عليه عموم أهل العل�م أن العاملني عىل الزكاة من أهل
ال�زكاة جيوز الرصف عليهم منها ول�و كانوا أغنياء باعتبار ذلك
وعدا وحماسب ًة ونقلاً وغري
أجرة هلم عىل عملهم فيها مج ًعا ورص ًفا ًّ
ذل�ك من األعمال املتعلق�ة بجبايتها ورصفها ق�ال تعاىل﴿ :ﮡ
ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ (التوبة .)60
وس�واء أكان ذلك عن طريق اخلدمة املبارشة أم كان بأي وسيلة
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من وسائل حتقيق نتائج العمل عىل حتصيلها أو رصفها.

وال أدري كيف يتم العمل عىل الزكاة عن طريق اإلنرتنت إال
أنن�ي أرى أن أي طريق�ة يتم هبا العمل عىل الزكاة وحتقق النتائج
املس�وغة ألخذ األجرة عليها فإن رصف األجرة من الزكاة جائز
لك�ن بشرط أن تك�ون األجرة على ذل�ك معتدل�ة ،وأال يكون
بينه�ا وبين الطرق التقليدي�ة فارق يف األجرة بحي�ث يكون هذا
ج�ورا عىل الزكاة وعلى أهلها مع إم�كان حتقيق النتائج
الف�ارق
ً
يف العم�ل عىل الزكاة بطرق أقل تكلف�ة وبنتائج مماثلة ،وإذا كان
العم�ل يف جباي�ة الزكاة ورصفه�ا من جهات غير تابعة ألعامل
ويل األم�ر ،فقد اشترط بع�ض أهل العلم أن يك�ون العمل عىل
ال�زكاة بتفوي�ض وتكلي�ف من ويل األم�ر وبتعيين األجرة عىل
ذل�ك ولعل هذا الرشط قيد للتجاوز يف األخذ بذلك ،والس�ؤال
الذي يطرح نفس�ه هل جي�وز للجمعيات اخلريي�ة القائمة بجمع
ال�زكاة وتفريقها عىل مس�تحقيها أن يكون هلم أجرة عىل عملهم
بصفتهم من العاملني عليها هذه مس�ألة حتتاج إىل بحث وعرض
على املجامع الفقهية لتصدر منها فت�اوى بحكم أخذهم األجرة
من الزكاة .واهلل املستعان.
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصىل الله وس�لم عىل رسول الله وعىل آله
وصحبه وبعد:
فه�ذه مجموع�ة أس�ئلة وأجوبتها يف بعض مس�ائل
الزكاة.
س :1هل تلزم الزكاة يف العقار اململوك باملش�اركة مع آخرين

وهو باألساس مشترى من قبل اجلميع من أجل البيع واملتاجرة

ويرغ�ب بعضهم يف بيع العقار أو جزء منه وال يس�تطيعون بيعه
بسبب إحدى احلالتني:

احلالة األوىل :رفض بعض الرشكاء البيع باألسعار احلالية مع

موافق�ة البعض اآلخر ورغبتهم بالبي�ع فهل عىل اجلميع زكاة أم
الزكاة عىل من رفض البيع ألهنا يف هذه احلالة تبقى لعدة سنوات

بدون بيع؟

احلالة الثانية :تويل س�لطة البيع واحد من الرشكاء ألنه املالك

ألكبر نس�بة من العق�ار ولكنه غير متفرغ أو غري ق�ادر عىل بيع
العق�ار وهو مرص على أن تبقى س�لطة البيع يف ي�ده وهذا األمر
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مس�تمر لع�دة س�نوات مما أدى إىل تضرر الشركاء رضر ًا كبري ًا
فه�ل عىل اجلميع زكاة أم على من رفض البيع مع أن الراغبني يف
البيع ال يستفيدون من العقار وال يستطيعون البيع ألن هلم النسبة
األقل؟

الجواب :احلمد هلل :ال شك أن الزكاة واجبة عىل كامل األرض
وعىل كل واحد من الرشكاء زكاة حصته كل عام والوجوب عىل
كل واحد من الرشكاء س�واء يف ذلك من يرغب البيع ويطلبه أو
من يمتنع عن البيع.
ومل�ن يري�د البيع ويمتن�ع رشيكه من ذلك أن يتق�دم للمحكمة
بطلب قس�مة األرض ليفرز له نصيب�ه منها وإن كانت األرض مما
جتوز قسمتها قسمة إجبار أخذ بذلك القايض وحكم به وإن كانت
مما يقس�م قسمة ترايض سلك القايض يف ذلك املقتىض الرشعي يف
ذلك وحكم به .واهلل أعلم.
س :2إذا اشرتى شخص أرض ًا كبرية أو جمموعة من األرايض
بقص�د عدم رغبت�ه بتجميد أمواله يف البنك وعلى أمل أن يكون
هل�ذه األرض أو األرايض مس�تقبل جي�د بعد عدة س�نوات فهل
عىل هذه األرايض زكاة عل ًام بأنه مل يعرضها للبيع؟
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الجواب :احلمد هلل :م�ا دام مالك األرض أو األرايض ملكها
بني�ة التجارة ،فالزكاة واجبة فيها كلما حال عليها احلول لكوهنا
معدة للتجارة فهي عرض أو عروض جتارة سواء أعرضها للبيع
يف احل�ال أم تربص هبا إىل رواج ثمنه�ا وارتفاعه فعىل مالكها أن
يق�در قيمتها كلام حال عليها احلول وخيرج زكاة قيمتها كل عام
رب�ع العشر من كامل القيمة هذا ما علي�ه أكثر أهل العلم وتدل
عليه عموم النصوص الواردة يف ذلك .واهلل أعلم.
س :3ن�ود إف�ادة فضيلتك�م أنن�ا نقي�م يف الوالي�ات املتح�دة
األمريكية ونؤدي الصالة يف مبنى مس�تأجر ونقوم بتدريس أبناء
املس�لمني القرآن الكريم وعلوم الدين واللغة العربية وقد ضاق
بن�ا املبن�ى وبعون اهلل وتوفيق�ه قد تم البدء يف مشروع رشاء مقر
بديل ويوجد كنيس�ة معروضة للبيع وس�عرها وموقعها مناسب
وال يتطل�ب األم�ر بع�د رشائه�ا لرخصة م�ن البلدية م�ع توفري
الوقت واجلهد إال أن املبلغ املتوفر لدينا ال يكفي لرشاء الكنيس�ة
والبحث عن بديل آخر يتطلب جهد ووقت ومبالغ مالية كثرية،
والس�ؤال ي�ا فضيلة الش�يخ يتعلق ببع�ض الذين ي�ودون التربع
لشراء املبنى هل يمكنهم التربع من أم�وال الزكاة علام أن املبنى
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ال يقتصر عىل أداء الصلوات فقط بل ملحق به مدرس�ة لتعليم
أبناء املس�لمني القرآن الكريم وأمور دينهم ،كام أن هذا املقر يتم
م�ن خالله الدعوة إىل اهلل وتبصري املس�لمني بأمور دينهم ودعوة
غير املس�لمني فهل جيوز دف�ع الزكاة هلذا املشروع وهل يندرج
املرشوع الذي نقوم به ضمن ﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾ أرجو التوجيه
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته؟
الجواب :احلمد هلل وصىل اهلل وسلم عىل رسول اهلل حممد وعىل
آله وصحبه ومن وااله وبعد:

إيل م�ن مرك�ز
فق�د ج�رى إطالع�ي على االس�تفتاء املوج�ه ّ
ومس�جد اإلحس�ان بخصوص رغب�ة جلنة املركز واملس�جد رشاء
كنيس�ة لتحويله�ا إىل مق�ر للمركز ومس�جد للجمعي�ة واجلامعة
والدع�وة إىل اهلل فه�ل جي�وز دفع ال�زكاة للمس�امهة يف تأمني ثمن
هذه الكنيس�ة لتحويله إىل مسجد ومقر للمركز وذلك من صنف
﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾ بحث هذا املوضوع يف جملس هيئة كبار العلامء
يف اململكة وصدر قرار املجلس باألكثرية أن املقصود بسبيل اهلل هو
اجلهاد ومس�تلزمات اجلهاد من سالح وعتاد وزاد ،وبناء عىل هذا
الق�رار فال جيوز رصف الزكاة يف رشاء أراض للمس�اجد وال بناء
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املساجد منها ،وهذا القرار من اهليئة باألكثرية وقد خالف يف ذلك
بعض أعضاء اهليئة وقالوا بأن س�بيل اهلل عام يف وجوه اخلري ،وقد
اجته بعض أهل العلم إىل جواز ذلك؛ ألن سبيل اهلل غري حمصور يف
اجلهاد وإنام هو مجيع وجوه الرب واإلحس�ان وقد ذكر ﷺ أن احلج
من س�بيل اهلل وأفتى بعض فقهاء الصحابة أن العتق من سبيل اهلل
ويظهر يل أن هذا القول أوجه وأصوب واهلل أعلم.
س :4إحدى األخوات تس�أل بأن عنده�ا مبلغ أربعامئة ريال
ووالدها قرر هلا مرصوف ًا شهري ًا ألف ريال وتسأل عن زكاة ماهلا
مما ذكر؟
الجواب :احلمد هلل :يمكن لألخت أن ختتار من ش�هور السنة
ش�هر ًا يكون ش�هر زكاهتا فكلام جاء الشهر أحصت ما لدهيا من
م�ال ثم زكته إذا بلغ نصاب� ًا فأكثر وهذا الترصف أيرس هلا وأكثر
احتياط ًا .واهلل أعلم.

س :5ه�ل جي�وز أن أدف�ع م�ن زكايت ألخي الفقير أو أختي
الفقيرة ،وه�ل إذا أعط�اين أح�د الناس ش�يئ ًا من زكات�ه ألقوم
بتوزيعه�ا عىل من أرى اس�تحقاقه هلا هل جي�وز يل إعطاء أختي
الفقرية أو املدينة بديون عليها؟
()337

الج�واب :احلم�د هلل :اختل�ف أه�ل العل�م يف ج�واز إعطاء
املزك�ي إخوته الفقراء من زكاته فمنع ذل�ك بعضهم عىل اعتبار
أن نفق�ة إخوان�ه الفق�راء تلزمه فه�و يدفعها إلخوان�ه يقي ماله
بدفعه�ا إليه�م .وبعض أهل العل�م جييز دفعها إليه�م حلاجتهم
وه�م أوىل الناس بصدقته؛ حي�ث إن الصدقة عىل القريب جتمع
بين الصدقة والصل�ة ،وهذا القول هو الراج�ح وهو الذي عليه
العمل والفتوى عند كثري من املحققني من أهل العلم وعليه فال
يظهر يل مانع من أن يدفع الس�ائل ألخته الفقرية من الزكاة التي
يوزعها لغريه أو من زكاته لنفسه واهلل أعلم.
س :6يس�أل أحدهم بأن لديه أرضا يريد بيعها لسداد ما عليه
من دين ولكنه ينتظر هبا حتى يتحسن سعرها فهل عليها زكاة؟

الجواب :احلمد هلل :إن كان متلكه إياها بنية التجارة فهي عرض
من عروض التجارة جتب الزكاة فيها عند حلول كل عام وذلك
بتقدي�ر ثمنها وقت وجوب الزكاة فيها فإن كان عىل مالكها دين
فإن الدي�ن يمنع وجوب الزكاة يف مقداره ،وأما إن كان الغرض
من متلك األرض اختاذها مسكنًا أو مزرعة أو مستود ًعا أو بناءها
عامرة لإلجيار فال جتب فيها الزكاة؛ ألهنا ليست للتجارة وإنام هي
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لالقتناء أو االس�تثامر ،فتج�ب الزكاة فيام حي�ول عليه احلول من
األجرة إن أجرها .واهلل أعلم.
س :7يسأل أحدهم إذا اقرتض مبلغ ًا من أحد أقربائه ثم عجز
عن سداد هذا القرض فهل جتب فيه الزكاة عىل املقرتض؟

الج�واب :احلم�د هلل :ال�زكاة واجبة يف الدي�ن إذا كان عىل
مليء باذل أم�ا إذا كان الدي�ن عىل معرس أو مماط�ل فال زكاة
عليه إال بعد قبضه واستئناف حول عليه .واهلل أعلم.

س :8أحدهم يسأل عن زكاة مستحقاته التي قد ال تصل إليه
إال بع�د ع�ام أو أكثر وقد ال تصل إليه فهل عليه زكاة عند قبض
هذه املستحقات؟
الج�واب :احلم�د هلل :هذه املس�تحقات التي وصفها الس�ائل
بع�دم معرفة الوقت الذي ترصف له فيه هي من قبيل الدين عىل
املامط�ل أو املعسر ال جت�ب زكات�ه إال بعد ميض ح�ول عليه بعد
قبضه .واهلل أعلم.
س :9عىل أي أساس حتسب زكاة األموال هل هو عىل الذهب
أو الفض�ة وكيف يزكي املوظف حم�دود الدخل رواتبه مع العلم
بوجود فرق يف سعر الرصف بني الذهب والفضة؟
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الجواب :احلم�د هلل :زكاة املال إن كان نقد ًا  -عملة بلغارية
أو أمريكية أو غريها من العمالت الورقية  -فمن َعينْ النقد إذا
بلغ�ت قيمت�ه نصاب ًا وقدر النصاب مئت�ا دوالر أمريكي تقريبا،
وأم�ا النق�ود الذهبية أو الفضي�ة فقد اختف�ت ثمنيتها وهلذا فال
جم�ال العتباره�ا مقياس�ا لألثامن وجت�ب الزكاة فيهما  -إذا بلغ
أحدمه�ا نصاب�ا وح�ال عليه احل�ول ومق�دار ال�زكاة فيهام ربع
العشر  -وإن كان امل�ال الزك�وي ع�روض جت�ارة فتق�وم هذه
العروض بثمن معني ثم تضم هذه القيمة إىل ما عند مالكها من
نق�ود وديون عىل باذلني أملياء وخيص�م منها ما عىل املزكي من
دي�ون إن كانت ثم يزكى الباق�ي بعد حلول حول عليه .وذلك
بإخراج ربع العرش ( )%2.5وأما املوظف فام حال عليه احلول
م�ن رواتبه فتجب زكاته ونظ�ر ًا لصعوبة معرفة م�ا حيول عليه
احلول من هذه الرواتب فيمكنه أن خيتار شهر ًا من شهور السنة
ويعتربه شهر زكاته فإذا جاء هذا الشهر أحىص ما بقي عنده من
الرواتب وزكاها .واهلل أعلم.
س :10أحدهم يس�أل هل يف راتب�ي الذي أتقاضاه من املعهد
العلمي زكاة؟
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الج�واب :احلمد هلل :ما حال عليه احل�ول من الراتب فتجب
فيه الزكاة إذا بلغ نصاب ًا.

س :11ه�ل جي�وز رصف زكاة األم�وال إىل املترضري�ن
واملضطهدي�ن يف بع�ض البل�دان يف الع�امل مث�ل فقراء فلس�طني
والشيش�ان والفلبني وكش�مري وغريه�م من فقراء املس�لمني يف
أفريقيا وغريها وذلك عن طريق اجلمعيات اخلريية مثل مؤسسة
الوق�ف اإلسلامي وهيئ�ة اإلغاث�ة والن�دوة العاملي�ة للش�باب
املسلم؟
الج�واب :احلم�د هلل :ال يظه�ر يل مان�ع رشع�ي م�ن رصف
ال�زكاة إىل الفق�راء املس�لمني املذكوري�ن يف البلدان اإلسلامية
وغير اإلسلامية وال بأس أن يكون ذلك ع�ن طريق اجلمعيات
واملؤسس�ات اإلسلامية اخلريي�ة مم�ن تتواف�ر الثق�ة فيه�م ويف
توجهاهتم وأعامهلم ودقة عنايتهم وحترياهتم واهلل املستعان.
س :12رجل يملك مبلغ ًا من النقود وهو يزيد كل شهر بحكم
ما يتجدد له من رواتبه ومن عوائد استثامره حتى بلغ مائتي ألف
ريال وقد اقرتض أحد أصدقائه منه مائة ألف ريال وحال احلول
عىل أصل املبلغ فكيف يزكيه ،وهل يزكي الدين معه؟
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الج�واب :احلمد هلل :الذي يظهر يل مما فيه براءة الذمة وراحة
النفس أن يعني املسلم الواجبة عليه الزكاة شهر ًا من السنة ليكون
ذلك الش�هر شهر زكاته فإذا جاء شهر زكاته أحىص ما عنده من
م�ال زكوي من نقود ودي�ون عىل أملياء باذلين وعروض جتارة

من سلع وأس�هم وعقارات وغري ذلك من األموال الزكوية فإذا

كان علي�ه ديون أحصاها وطرح مقابلها من ماله الزكوي وزكى
الباق�ي وهناك من أه�ل العلم من قال بأن ال�زكاة عىل املزكي ال
يمنعها الدين وهذا القول يف رأيي خمالف للنص الرصيح الثابت
عن أمري املؤمنني اخلليفة الراشد عثامن بن عفان وأما الديون التي

للمزكي إذا كانت عىل أملياء باذلني فيجب تزكيتها كل عام ولو
كانت مقس�طة وهو خمري بني إخراجها قبل قبضها أو بعد قبضها

واهلل أعلم.

س :13هل حتديد شهر رمضان إلخراج الزكاة بدعة؟

الج�واب :احلم�د هلل :إذا كان حتديد ش�هر رمض�ان إلخراج

ال�زكاة يقص�د من�ه أن الزكاة جي�ب أن خترج يف هذا الش�هر فهذا
التحدي�د غري جائز .حيث مل يرد نص بذلك والعربة بتامم احلول

عىل املال الزكوي لوجوب الزكاة فيه س�واء أكان ذلك يف ش�هر
()342

رمضان أم يف غريه من ش�هور الس�نة .ولكن إذا قرر املزكي شهر
رمضان حول زكاته وأخرجها يف هذا الش�هر املبارك فقد اختار

لنفسه وقتا العمل فيه مضاعف واهلل املستعان.

س :14إذا علمن�ا أن الرشك�ة ش�خصية اعتباري�ة فه�ل جيب

عليه�ا زكاة ،أم يق�وم كل مالك بعد توزي�ع األرباح بدفع زكاته
بنفس�ه مع العلم أن الرشكة تدفع زكاة ملصلحة الزكاة والدخل،

أفيدونا؟

الج�واب :احلم�د هلل :الرشك�ة وإن كانت ش�خصية اعتبارية

إال أهن�ا يف حقيقتها متثل جمموعة أش�خاص طبيعيني جتب الزكاة

على كل واحد منه�م فإذا أخ�رج القائمون عىل الرشك�ة الزكاة
ع�ن أموال الرشكة فه�و جمز عن مطالبة كل واح�د من الرشكاء

بإخ�راج الزكاة م�ن حصته يف الرشك�ة؛ حي�ث إن القائمني عىل

الرشك�ة نواب عن الرشكاء يف الترصف ومن ذلك الزكاة ،ودفع
ال�زكاة إىل مصلح�ة الزكاة حس�ب طلب ويل األم�ر جائز وتربأ

التوجيهات الرشعية رصحية
الذمة بدفعها إىل املصلحة؛ حيث إن
َ

يف وجوب االستجابة لطلب ويل األمر دفع الزكاة إليه وتربأ ذمة
دافعها بدفعها إليه .واهلل أعلم.
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س :15هل جيوز دفع الزكاة لألخ الطالب يف اجلامعة لغرض
رشائه سيارة؟
الج�واب :احلم�د هلل :الزكاة حق هلل تعاىل يف أم�وال عباده فال
جي�وز رصفها إال لألصن�اف الثامنية املحصور رصفه�ا فيهم قال
تع�اىل﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ (التوبة )60:إىل
آخ�ر اآلية فصرف الزكاة ألح�د الطلبة لغرض رشاء س�يارة ال
يظه�ر يل جوازه وال تبرأ الذمة بذلك ،حيث إن ال�زكاة أمانة يف
يد املزكي ال أن تربأ ذمته إال برصفها يف جهتها الرشعية وليس�ت
احلاجة للس�يارة حاجة جتيز رصف الزكاة للمحتاج إىل السيارة.
واهلل أعلم.

س :16هل هناك زكاة عىل خمزون مواد البناء لالس�تخدام يف
املشاريع أو األس�مدة والبذور لالستخدام يف الزراعة وكم نسبة
الزكاة؟
الجواب :احلم�د هلل :الذي يظهر أن هذا املخ�زون ليس معد ًا
للتج�ارة وإنما ه�و ملتطلب�ات الزراع�ة وم�ا حتتاج�ه املزرعة من
منش�آت بنائي�ة أو ب�ذور وأس�مدة وعلي�ه فال يظه�ر يل وجوب
ال�زكاة فيه�ا وإنام ال�زكاة واجب�ة يف الوعاء الزكوي م�ن املنتوج
()344

الزراعي وفيام حيول عليه احلول من األثامن ،وأما األصول الثابتة
يف املزارع كالبيوت واملكائن واملعدات للحرث واحلصاد والنقل
وأدوات قطع الغيار فال زكاة فيها؛ ألهنا ليست مما أعد للتجارة.
واهلل أعلم.
س  :17إذا كن�ا نأخ�ذ أرباح حتققت لرشكة نحن مس�امهون
فيه�ا وه�ذه الرشكة دفعت ال�زكاة فهل عىل ه�ذه األرباح (التي
أكثر من النصاب) زكاة من قبلنا؟

الجواب :احلمد هلل :أرباح الرشك�ة املهيأة للتوزيع أو املوزعة
بالفع�ل إذا كانت الرشكة قد أخرجت الزكاة من صايف أرباحها
أو من كامل وعائها الزكوي فيكتفى يف الزكاة بام أخرجته الرشكة
زكاة عنه�ا؛ حيث إن الرشكات تعتبر نائبة يف إخراج الزكاة عن
مالك أسهمها فال ثنيا يف الزكاة فال خترج مرة أخرى وهذا القول
خاص بمن يملك األسهم لغرض استغالهلا .واهلل أعلم.

س :18ل�دى الرشكات قطاع يعمل يف جمال املقاوالت ولدى
هذا القسم أصول مثل( :السيارات – األرايض – املباين اجلاهزة
– معدات وخالفه) فهل عىل هذه األصول املعدة خلدمة املشاريع
زكاة؟
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الج�واب :احلم�د هلل :األص�ول للمق�اول الس�تخدامها يف

مقاوالت�ه كالس�يارات واملكائ�ن وأدوات الرف�ع والتنزي�ل
واخلالطات واألرايض املع�دة للتخزين أو احلفظ هذه األصول
الثابتة ال زكاة عليها؛ حيث إهنا ليس�ت معدة للتجارة كعروض
تتداوهلا األيدي بالبيع والرشاء وإنام هي أصول معدة لالستعامل

واالستخدام فال زكاة عليها .واهلل أعلم.

س :19هل احلقوق املالية املستحقة للرشكة مثل املستخلصات

التي مل تسلم عليها زكاة أم تكون عىل األموال املقبوضة؟

اجل�واب :احلم�د هلل :ه�ذه املس�تخلصات التي مل تتس�لم وقد

متحض�ت ملكية الرشكة هلا تعترب ديون ًا للرشكة والديون ال ختلو
من إحدى ثالث حاالت:

 احلال األوىل :أن يكون الدين عىل ميلء باذل فهذا الدين جتبزكاته كل عام ولو مل يقبض ويدخل يف ذلك الديون املقسطة

ألن األصل املالءة والبذل.

 احل�ال الثانية :الديون التى عىل مليء مماطل فهذا الدين إذا مليس�تطع مالكه احلص�ول عليه يف وقته ومضى عليه حول أو
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أكثر دون س�داده فلا جتب الزكاة فيه إال بع�د قبضه ومرور
عام عليه بعد القبض.

 احلال الثالث�ة :الديون التي عىل معرسين فهذه احلال حكمهاكاحل�ال الثاني�ة ال جت�ب الزكاة يف ه�ذا الدي�ن إال بعد قبضه
وعليه فاملس�تحقات الواجب دفعها إذا تأخر س�دادها حلول
أو أكثر وكان ذلك عىل س�بيل اإلعس�ار أو املامطلة فال زكاة
عليها إال بعد قبضها وميض حول عليها .واهلل أعلم.

س :20إذا كان للرشك�ة م�وارد خمتلف�ة م�ن املق�اوالت ومن
ربح�ا صاف ًيا آخر الس�نة وهو مجيع
التج�ارة ومن األس�هم حتقق ً
اإلي�رادات ناقص ًا مجيع املرصوف�ات من مرصوفات عامة فكيف
زكاة ذلك ومصاريف إدارية ونس�بة لالستهالك جلميع األصول
(قائمة الدخل)؟
الجواب :احلمد هلل :يظهر من هذا الس�ؤال أن هذه النشاطات
خمتلف�ة فبعضها جتارة يف س�لع أو يف أس�هم رشكات فه�ذا النوع
م�ن النش�اط التج�اري جت�ب ال�زكاة يف رأسماله وربح�ه وما له
م�ن خمصص�ات واحتياطي�ات بعد إخ�راج ما يتعل�ق بإدارته من
مصاري�ف ويزكى الباقي بنس�بة  %2.5أي ربع العرش من كامل
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مبالغه وما كان نشاطه خمتص ًا بالزراعة فإذا كان منتوج الزراعة مما
جت�ب فيه الزكاة فتخرج زكاته يوم حص�اده أو جذاذه وإذا كانت
الرشكة جتارية وذات أغراض ونش�اطات خمتلفة ولكنها تتفق مع
بعضها يف قصد التجارة من نشاطها فتجب الزكاة يف كل حمتويات
الوعاء الزكوي كل عام مع العلم أن األصول الثابتة غري التشغيلية
لنش�اط الرشكة ال جتب فيها ال�زكاة وذلك مثل املكاتب واألثاث
واألجهزة واملستودعات واملباين املتعلقة بذلك .واهلل أعلم.
س :21هن�اك طريق�ة تتبعه�ا أغل�ب الشركات والتي تنرش
ميزانيتها يف آخر الس�نة وهذه الطريقة هي مجيع اإليرادات حيسم
منه�ا مجيع املرصوفات وحيس�م أيض ًا املخصص�ات (خمصصات
مكافأة هناية اخلدمة للعاملني ،وخمصصات االستهالك ،وغريها)
والباق�ي يعتبر ربح ًا صافي� ًا ثم تعم�ل عليه نس�بة  %2.5زكاة
وتعتربها الزكاة الرشعية هل هذا جيوز؟

الج�واب :احلم�د هلل :املخصص�ات املس�تحقة على الرشك�ة
بالفع�ل تعتبر من الديون عىل الرشكة حتىص وحتس�م من الوعاء
الزك�وي ثم يزكى الباقي ،وأما املخصصات املتوقع اس�تحقاقها
فلا جيوز حس�مها من الوع�اء الزك�وي؛ ألهنا ال ت�زال يف ملك
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الرشكة ومل تس�تحق َب ْع ُد .وأما التخصيص يف مقابلة االس�تهالك
فهذا اصطالح حماسبي فقط ال عالقة له بالزكاة؛ حيث إن الزكاة
إذا وجبت فال يرجع إىل قيمتها التارخيية بحيث يؤخذ يف االعتبار
االس�تهالك ،وإنما يرج�ع يف تقديرها إىل قيمتها الس�وقية وقت
وجوب الزكاة فيها وذلك كل عام واهلل أعلم.

س :22لدى الرشكة ذمم لدى الغري منها ما ال يرجى إرجاعه
ومنه�ا ل�دى مماطل ومنها تقصير منا يف حتصيلها فما هي الزكاة
الواجبة يف هذه الديون؟
الجواب :احلم�د هلل :الدي�ون املتعلقة بذم�م اآلخرين إما أن
تك�ون عىل مدينني أملي�اء باذلني فهذه الديون جت�ب فيها الزكاة
كل عام س�واء قبض�ت أو مل تقب�ض .أما إذا كان�ت الديون عىل
معرسين أو عىل أملياء مماطلني فال جتب الزكاة فيها حتى تقبض
فتزكى لسنة واحدة .وبعض أهل العلم يرى أنه ال زكاة فيها بعد
قبضها حتى حيول عليها احلول بعد القبض .واهلل أعلم.
�و
س :23عىل الرشكة ديون للغري منها ما عليه خالف ومل ُي َس َّ
ومنها ما مل نقم بسداده لعدم توفر السيولة ومنها إن بعض الدائنني
مل يطالبوا به فهل حتسم مجيع هذه الديون من صايف الدخل اإلمجايل
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ويزكى الباقي أم ماذا؟

الج�واب :احلمد هلل :الديون التي على الرشكة أو عىل األفراد
حتصى عن�د حلول ح�ول الزكاة وحتس�م م�ن األم�وال الزكوية
ويزك�ى الباقى لقول عثامن بن عفان ؤ« :هذا ش�هر زكاتكم
فأحصوا ما عليكم من ديون ثم زكوا الباقي».

هذا هو مقتىض العدل والنَّ َصف ،حيث إن الزكاة من رشوطها
أن يكون املال الواجبة فيه الزكاة مملوك ًا للمزكي ملك ًا تام ًا .واهلل
أعلم.
س :24ل�دى الرشكة مزارع خارج الس�عودية وهذه املزارع ليس
هلا إيراد وإنام ترصف عليها الرشكة لتفادي تلفها وهذه املزارع معدة
للتجارة فهل عليها زكاة وكم نسبتها؟

الج�واب :احلمد هلل :كل مال مع�د للتجارة فتجب الزكاة فيه
عند كل حول وليس تقدير الزكاة فيه راجع ًا إىل قيمته وقت رشائه
وإنما يرجع التقدير إىل تقوي�م هذا املال وقت وجوب الزكاة فيه
تقوي ًام س�وقي ًا يعرف من ذلك ثمنه فتخرج زكاته منه سواء أكان
امل�ال رابح� ًا أم خ�ارس ًا حي�ث إن ال�زكاة خترج م�ن قيمته وقت
تقويمه عند حلول حول الزكاة وذلك كل عام .واهلل أعلم.
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س :25إىل س�عادة املدي�ر الع�ام ملؤسس�ة الوقف اإلسلامي

حفظه اهلل .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد.

فق�د وصلن�ي خطابك�م بخص�وص اس�تفتائكم ع�ن ج�واز

رصف الزكاة ملؤسسة الوقف للمسامهة يف تغطية نفقات نشاطها
الدعوي والتعليمي والرتبوي واملتمثل فيام ييل:

املعاه�د الرشعي�ة ،كفال�ة الدع�اة واملعلمين ،إقام�ة املراك�ز

اإلسالمية ،طباعة الكتب واملطويات اإلسالمية وترمجتها ،إقامة

البي�وت التعليمية إليواء طلبة العل�م وتعليمهم ،عقد الدورات
الرشعي�ة وامللتقي�ات الدعوي�ة ،إقام�ة حلقات لتحفي�ظ القرآن
الكري�م إىل غير ذل�ك م�ن نش�اطات املؤسس�ة يف س�بيل أدائها

ووصوهلا إىل أهدافها الدعوية والتعليمية والرتبوية.

الج�واب :احلم�د هلل :ال يظه�ر يل مان�ع رشع�ي م�ن رصف

ال�زكاة إىل ه�ذه املؤسس�ة إذا مل يك�ن لدهي�ا م�ا تس�تغني ب�ه عن

الزكاة واس�تحقاقها الرصف هلا من الزكاة لقيامها بمس�تلزمات
الدعوة والتعليم وقد س�بق أن أفتى سامحة الشيخ عبد العزيز بن

ب�از وإخوانه أصحاب الفضيل�ة أعضاء اللجن�ة الدائمة لإلفتاء
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بج�واز رصف الزكاة يف الدع�وة إىل اهلل تعاىل وما حتتاجه الدعوة
من مس�تلزمات مالية كرواتب الدع�اة ومكاتب الدعوة وطباعة
الكت�ب وتأليفه�ا واعتربوا ذل�ك من اإلنفاق يف س�بيل اهلل وهذه
الفت�وى تتفق مع الفت�وى بجواز رصف الزكاة ملؤسس�ة الوقف
اإلسلامي؛ ألن نش�اطها الدع�وة إىل اهلل بمختل�ف نش�اطاهتا
املحققة هلذا اهلدف الكريم حفظكم اهلل .واهلل املستعان.
س :26ل�دى الرشكة مرشوع زراعي ينتج القمح والبطاطس
والبص�ل وبع�ض املنتجات األخ�رى فهل زكاة ه�ذه األصناف
منها أم من اإليراد مع العلم أن القمح يورد لصوامع الغالل التي
ختصم زكاته وتصدر شيك بالباقي وهذا اإليراد هل عليه زكاة؟
وهل التبن الناتج من القمح ويتم بيعه عليه زكاة؟

الج�واب :احلمد هلل :إذا كان اخل�ارج من األرض مما ال يدخر
كالبص�ل والبطاطس واخلي�ار والطامطم ونحو ذلك فال زكاة فيه
ويس�تحب إخراج الصدقة عنه من ثمنه أو من عينه ،وأما اخلارج
م�ن األرض مما يكال ويدخ�ر كاحلبوب فتجب الزكاة فيه إذا بلغ
نصاب� ًا  -قرابة ثمانمائة وخمسين كيالً  -ومق�دار الزكاة
نصف العرش فيام يس�قى والعرش فيام سقيه عىل األمطار أو األهنار
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مم�ا ال يس�تلزم مؤونة للس�قي .وإذا ت�م توريد منت�وج القمح إىل
صوام�ع الغالل وجرى خصم مق�دار الزكاة من ذلك الناتج فإذا
دفعت الصوامع ثمن هذا املنتوج فال خترج الزكاة منه مرة أخرى،
حي�ث إن خصمها منه عن�د تقديمه الصوامع ه�و إخراج للزكاة
فال ثنيا يف الزكاة بإخراجها مرتني .واهلل أعلم.

س  :27األم�وال والش�يكات الت�ي تدخل الرشك�ة وال يدور
عليها احلول وتذهب للمرصوفات مبارشة فهل جيمع هذا اإليراد
يف هناية السنة املالية وخيصم منه املرصوفات ويزكى عىل الباقي؟

الج�واب :احلمد هلل :إذا كانت الرشكة رشك�ة جتارية فالزكاة
واجب�ة يف مجي�ع موجوداهت�ا التش�غيلية بما يف ذل�ك احتياطياهتا
وأرباحها وخمصصاهتا االحتاملية .خيصم من ذلك مجيع املصاريف
والديون املستحقة عليها .وما بقي فهو الوعاء الزكوي التي جتب
زكاته .وإذا كانت الرشكة صناعية فالزكاة واجبة يف هناية احلول
يف ص�ايف أرباحه�ا .وال زكاة على أصوهل�ا من مكائ�ن وأجهزة
ومكاتب وغري ذلك من األصول الثابتة .واهلل أعلم.
س  :28ل�دى الرشكة مصنع للخرس�انة اجلاه�زة واملنتجات
األس�منتية فهل نحسم املرصوفات من اإليرادات والباقي يزكى
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عليه وهل تقيم البضاعة آخر املدة ويزكى عليها؟

اجلواب :احلمد هلل :صايف إيراد هذا املصنع عند هناية العام هو
الذي جتب فيه الزكاة .وأما أصول املصنع من مكائن وس�يارات
نقل وأجهزة تتعلق بذلك فال زكاة عليها فهي تشبه العامرة املعدة
لإلجيار ال زكاة عليها وإنام الزكاة فيام حيول عليه احلول من أجرهتا
فكذلك األمر بالنس�بة للمصانع ال جتب ال�زكاة يف أصوهلا وإنام
جتب يف صايف أرباحها .واهلل أعلم.
س  :29إذا كان يعترب من املرصوفات ( )%20 -%3من قيمة
املعدات واملباين وخالفه لالس�تهالك فهذه النس�بة تزيد يف إمجايل
املرصوفات الذي ب�دوره يقلل صايف الربح والذي تؤخذ الزكاة
منه فهل هذا العمل جائز؟

اجلواب :احلمد هلل :جاءت التقنية احلديثة بالدقة يف ضبط األمور
ودقة التحري يف احلس�اب وعليه فال جيوز لنا أن نعتمد يف تقدير
املصاري�ف على اجلانب التقريبي إذ قد يكون ذلك عىل حس�اب
نقص مقدار الزكاة فيج�ب الدقة يف تقدير املصاريف وخصمها
من كامل اإليراد ليظهر صايف الربح الواجبة فيه الزكاة .وحس�م
االس�تهالك الس�نوي من األصول الثابتة من موجودات الرشكة
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ال عالق�ة له بالزكاة؛ حيث إن األص�ول الثابتة للرشكة من مبان
تس�تخدم ملقر الرشكة ومس�تودعاهتا أو نحو ذلك وكذلك أثاث

مكاتبه�ا ومجيع ما يتعلق باس�تخداماهتا اإلدارية هذه األصول ال

زكاة عليه�ا .فه�ي كأدوات ورش النجارة واحل�دادة والكهرباء
ونحو ذلك والنظر يف اجلانب االس�تهالكي هلذه األصول خاص
بإعداد القوائم املالية املحاسبية للرشكة لبيان مركزها املايل وليس

له عالقة بتكوين الوعاء الزكوي .واهلل أعلم.

س  :30يف األسهم هل الزكاة تؤخذ من قيمة السهم االسمية

أم م�ن القيم�ة الدفرتي�ة أم م�ن القيمة الس�وقية أو أهن�ا ال تؤخذ

على األصل وإنام تؤخذ عىل األرب�اح الناجتة عن املضاربة يف هذه
األسهم واألرباح املوزعة من الرشكة التي نحن مسامهون فيها؟

الج�واب :احلمد هلل :من يس�تثمر يف األس�هم فإم�ا أن يكون

استثامره عىل سبيل املتاجرة فيها فتجب الزكاة يف قيمتها السوقية

التداولية عند حلول احلول وال يشرتط يف وجوب زكاهتا بقاؤها
لدى مالكها حتى حيول عليها احلول ،فالعربة بحول احلول عىل
أمواله الزكوية املعدة للتجارة سواء أكانت أعيان ًا أم كانت نقود ًا

أم كان بعضه�ا أعيانا جرى متلكها أثن�اء احلول .وإما أن يكون
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القص�د من االس�تثامر االس�تغالل فقط ال املتاجرة فيها فأس�هم
ه�ذه الشركات خاضعة لنوع الشركات ونش�اطها فإن كانت

رشكات مالي�ة كالبن�وك اإلسلامية فزكاهتا يف قيمته�ا الدفرتية

ومعل�وم أن الشركات املحلية خترج زكاهتا نيابة عن املس�امهني

فيه�ا بدفعه�ا للدول�ة ،ويالح�ظ أن القيمة الدفرتية ه�ي القيمة
التقويمية للرشكة كل عام ال القيمة االسمية .واهلل أعلم.

س :31ه�ل جيوز دف�ع الزكاة ألصحاب اجلناي�ات والديات

واملدينني عندما يتقدم أحدهم بطلب ذلك؟

الج�واب :احلم�د هلل :بين اهلل تب�ارك وتع�اىل أهل ال�زكاة يف

قول�ه تع�اىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﭼ ،وق�د ذك�ر س�بحانه وتعاىل الغارمين صنف ًا من
أصن�اف أه�ل ال�زكاة .والغارمون قسمان غارم إلصلاح ذات
البين كأن يك�ون أمخ�د فتن�ة وقعت بين مجاعة حصل بس�ببها
التزام�ات مالية مثل ً
ا فالتزم لذلك بمال ليطفئ الثائ�رة فإن كان

التزام�ه م�ن ماله على غري ني�ة الرجوع فلا جيوز ل�ه األخذ من
ال�زكاة أم�ا إن الت�زم بذل�ك ومل يدف�ع أو دف�ع عىل ني�ة الرجوع
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على زكاة املس�لمني فإن�ه يعط�ي م�ن ال�زكاة م�ا الت�زم ب�ه ولو
كان غني ًا.

القس�م الث�اين م�ا إذا كان غارم� ًا ملصلحة نفس�ه يف مباح كمن
يس�تدين لنفقته ونفق�ة من تلزمه مؤونته أو جت�ب عليه التزامات
مالية ليس الظلم والعدوان سببها فإنه يعطي من الزكاة ما يقابل
به ما غرمه واهلل أعلم.

س  :32أح�د اإلخ�وة يذك�ر بأن�ه موظ�ف يوفر م�ن مرتباته
الشهرية مبالغ متفاوتة ويكون أوهلا قد مىض عليه احلول والبعض
اآلخر مل يمض عليه احلول وال يعرف مقدار ما يوفره يف كل شهر
فكيف يزكي؟

الج�واب :احلمد هلل :من ملك نصاب ًا من النقود ثم ملك تباع ًا
نقود ًا أخرى يف أوقات خمتلفة وكانت غري متولدة من األوىل وال
ناش�ئة عنها بل كانت مس�تقلة كالذي يوفره املوظف من مرتباته
الش�هرية أو كاإلرث أو اهلب�ة أو أجور العق�ارات مث ً
ال ،فإن كان
الس�ائل حريص ًا عىل االس�تقصاء يف حقه حريص� ًا عىل أال يدفع
م�ن ال�زكاة ملس�تحقيها إال ما جي�ب هل�م يف ماله فعلي�ه أن جيعل
لنفسه جدول حساب لكسبه املتكرر خيص فيه كل مبلغ من هذه
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املبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه وخيرج زكاة ما بقي من كل مبلغ
منها كلام مىض عليه حول .وأما إذا أراد الراحة ومس�لك طريق
السماحة وطاب�ت نفس�ه ألن يؤثر جان�ب الفق�راء وغريهم من
مصارف الزكاة عىل جانب نفسه زكى مجيع ما يملكه من النقود
شهرا من شهور السنة
حينام حيول عليه احلول وذلك بأن جيعل له ً
كرمضان فإذا جاء هذا الشهر من كل عام أخرج الزكاة مما عنده
من نقود يف ذلك الش�هر فهذا أعظم ألجره وأحوط لدينه وأرفع
لدرجته وأرعى حلقوق الفقراء واملساكني وغريمها من مصارف
الزكاة وما زاد عام أخرجه مما جيب عليه يعترب صدقة يثاب عليها
وتكون سبب ًا لنمو ماله وزيادة فيام يملكه .واهلل أعلم.

س  :33م�ن أحد اإلخوة يقول بأن له أخ ًا يملك عامئر وأرايض
وحملات جتارية كله�ا تثمر وهو ال يزكي إال أج�رة هذه املحالت.
وكلما حتصل عىل مبلغ م�ن املال جعله يف عقار ويس�أل هل الزكاة
واجبة يف أصل هذه العقارات وغ َّلتها أم هي واجبة يف غلتها فقط؟
الج�واب :احلم�د هلل :إن كانت ه�ذه العقارات مع�دة للبيع
والرشاء فهي عروض جتارة جتب الزكاة يف أصوهلا وغالهلا فتقدر
أثامهن�ا عن�د كل حول وخترج زكاة ما تق�در به من ثمن مضموم
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إليه ماهلا م�ن غالل ،وكذا إذا مل تكن معدة للتجارة وإنام أعدت
للك�راء وجعلت األموال فيها هرب ًا من الزكاة فإن الزكاة واجبة
يف أعياهن�ا معامل�ة ملن قصد ذلك بنقيض قص�ده .أما إذا كانت
ثم قصد س�يئ
ه�ذه العقارات مع�دة للكراء فق�ط وأنه مل يكن َّ
لتجمي�ع امل�ال فيها ف�إن الزكاة جت�ب فيام حيول علي�ه احلول من
غ َّلته�ا أما أصوهلا فلا زكاة فيها ألهنا ليس�ت أثامن ًا وال عروض ًا
للتج�ارة وإنام جتب ال�زكاة فيام حيول عليه احل�ول من أجورها.
وأم�ا كون أخي الس�ائل كلما كان بيده مبلغ من امل�ال جعله يف
عقار فإذا مل يكن له قصد سيئ يتهرب به من الزكاة فال يظهر يل
بأس فيام فعل .واهلل أعلم.
الدين وما
س  :34من أحد األخوة يس�أل هل جتب الزكاة يف ّ
نصاب األثامن؟

الج�واب :احلم�د هلل :من كان ل�ه َدين فال خيلو احل�ال إما أن
يكون عىل ميلء أو ال فإن كان عىل ميلء باذل وكان نصاب ًا فأكثر
أو يكمل به النصاب بضمه إىل ما عنده مما جتب فيه الزكاة فيزكيه
إذا قبضه ملا مىض إذا مىض عليه حول وإن زكاه قبل قبضه فحسن
وإن كان عىل غري ميلء أو جمحود ًا أو مغصوب ًا أو وضعه يف مكان
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فنس�يه فمىض علي�ه عام فأكثر ففي مذهب اإلم�ام أمحد روايتان
إحدامها يزكيه إذا قبضه ملا مىض واألخرى يزكيه إذا قبضه لسنة
واح�دة وهذه الرواية هي قول مال�ك واختيار جمموعة من أهل
العلم ولعلها أقرب إىل العدل واجلمع بني مصلحتي دافع الزكاة
وآخذها.

وأما نصاب ال�زكاة يف األثامن فنصاب الذهب عرشون مثقاالً

ويع�ادل أح�د عرش جنيه ًا س�عودي ًا ومخسي جنيه وق�در بواحد
وثامنني قرياط ًا .ونصاب الفضة مائتا درهم ويعادل ستة ومخسني
رياالً فضة سعودي ًا ونصاب العمالت الورقية ما بلغ قيمته أدنى
النصابني من الذهب والفضة .واهلل أعلم.

س  :35ه�ل جي�وز ألح�د الزوجين أن يعط�ي زكاة مال�ه
لزوجه؟
الجواب :احلم�د هلل :ال جيوز للزوج مطلق� ًا أن يعطي زوجته
م�ن زكاة ماله؛ ألن نفقتها ومجيع مس�تلزمات حياهتا واجبة عليه
فه�و بدفعه زكات�ه لزوجته يقي ما له هبا عن دف�ع نفقات زوجته
الواجب�ة عليه فكأنه بذل�ك مل خيرج زكاته ،وأما الزوجة فال بأس
أن تدف�ع زكاة ماهل�ا لزوجها إذا كان من أهل ال�زكاة؛ ألن نفقته
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غير واجب�ة عليها وقد س�ألت زينب زوجة عبد اهلل بن مس�عود
 vرسول اهلل ﷺ أجيوز هلا أن تدفع زكاة ماهلا لعبداهلل زوجها
فأذن هلا ﷺ بذلك واهلل أعلم.

س  :36رج�ل ل�ه َدين عن�د آخر حال عليه احل�ول فهل عليه
زكاة؟

الجواب :احلمد هلل :إذا كان هذا الدين عىل ميلء قادر بالوفاء
والسداد فتجب الزكاة يف هذا الدين إن بلغ نصاب ًا أو كان مكم ً
ال
مل�ا عند صاحب الدين من مال والدائن خمري يف إخراج الزكاة إما
قب�ل قبضه أو بعد قبضه بعد وجوهبا علي�ه .وإن كان هذا الدين
ق�د مىض علي�ه دون زكاته أكثر من ع�ام زكَّاه عن كل عام ،وأما
إن كان الدي�ن على معسر أو مماطل فتج�ب ال�زكاة بعد قبضه
وميض احلول عىل قبض�ه وبعض أهل العلم ومنهم اإلمام مالك
وأصحاب�ه يقول�ون بأنه يزكيه عند قبضه لس�نة واحدة ولو مىض
عىل وجوده يف ذمة املدين أكثر من سنة .واهلل أعلم.
س  :37سائل يسأل كيف يؤدي زكاة املاشية وما نصاهبا؟

الجواب :احلمد هلل :يشترط لوج�وب الزكاة يف هبيمة األنعام
أن تكون س�ائمة أكثر احلول وأن تبل�غ نصاب ًا وهبيمة األنعام هي
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األب�ل والبقر والغنم ونصاب األبل مخس وفيها ش�اة ويف العرش
شاتان ويف اخلمس عرشة ثالث شياه ويف العرشين أربع شياه فإذا
بلغت مخس�ا وعرشين ففيها بنت خماض فإذا بلغت ستا وثالثني
ففيها جذعة فإذا بلغت ست ًا وأربعني ففيها ح َّقة ثم تستقر الفريضة
يف كل أربعين جذعة ويف كل مخسين حقة ،وأم�ا البقر ففي كل
ثالثين تبيع أو تبيعه ويف كل أربعني مس�نة ،وأم�ا الغنم فنصاهبا
أربعون وفيها شاة فإذا بلغت مائة وواحدة وعرشين ففيها شاتان
فإذا بلغت مائتني وواحدة ففيها ثالث ش�ياه .ثم تستقر الفريضة
يف كل مائة ِ
شاة شاةٌ .ويف زكاة هبيمة األنعام أحكام تفصيلية ليس
هذا مكاهنا .واهلل أعلم.
س :38زكاة الزرع كيف تؤدى وما هو نصاهبا؟

الج�واب :احلمد هلل :جت�ب الزكاة يف اخل�ارج من األرض من
احلب�وب كالبر والش�عري واألرز وال�ذرة والدخ�ن ويف كل ثمر
مطعوم يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق وغريها.
وال جت�ب يف اخلرضاوات والبقول مما ال ي�كال واليدخر .وال يف
الفواك�ه كالرمان والبطي�خ والربتقال والتف�اح ونحوها .وجتب
ال�زكاة يف احلب�وب والثمار مم�ا ي�كال ويدخ�ر إذا بلغ�ت نصاب ًا
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والنصاب مخس�ة أوس�ق والوس�ق س�تون صاع� ًا أي إن نصاب
اخل�ارج من األرض مم�ا جتب فيه ال�زكاة ثالثامئة ص�اع والصاع
ثالثة أكيال تقريب ًا وجتب فيها الزكاة عند حصاد احلبوب وجذاذ
الثمر .والواجب فيها العرش فيام ُس ِقي بال مؤنه كالزروع العثرية
ونص�ف العرش فيام س ِ
�قي بمؤن�ة ويف زكاة اخل�ارج من األرض
ُ
تفصيل حمله املوسوعات الفقية واهلل املستعان.

جزءا
س :39أنا موظف أتسلم راتب الشهر وكل شهر أدخر ً
من�ه وليس هناك نس�بة حم�ددة لالدخار فكيف أخ�رج زكاة هذا
املال؟

الج�واب :احلمد هلل :حيس�ن بالس�ائل وغيره أن خيتار من
شهرا ليكون شهر زكاته ولو اختار شهر رمضان
أش�هر السنة ً
لكان ذلك أحرى بمضاعفة األجر فإذا اختذ شهر رمضان شهر
زكات�ه فما كان لديه من نقود يف هذا الش�هر أخ�رج زكاته إذا
بلغت نصا ًبا أو أكثر وكذلك إن كان لديه أموال زكوية يشرتط
لزكاهتا مىض احلول فيخرج زكاهتا يف هذا الشهر استحبا ًبا وإن
أخرج زكاته يف أي شهر من شهور السنة غري رمضان بحيث
جعله شهر زكاته فال بأس بذلك إال أن األفضل أن يكون شهر
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الزكاة شهر رمضان ملضاعفة أجر العبادة فيه واهلل املستعان.

س :40م�ا ه�و نص�اب ال�زكاة بالري�ال الس�عودي يف وقتن�ا
احل�ارض؟ وم�ا النس�بة التي جيب علي دفعها م�ن زكاة من ذلك
النصاب بالريال السعودي؟

الجواب :احلمد هلل :نصاب الزكاة من العملة الورقية السعودية ما
قيمته مائتا درهم فضة وقد قدر ذلك بس�بعة ومخسين رياالً سعودي ًا
فض�ة وقيم�ة الري�ال الفضة قراب�ة العرشة ري�االت س�عودية ورقية
فحاصل رضب  10×57هو مبلغ مخسمائة وسبعني رياال مع العلم
أن قيم�ة الريال الس�عودي تزي�د وتنقص إال أن ل�دى الصيارفة عل ًام
بقيمته كل يوم فمن ملك قرابة ستامئة ريال ورق وحال عليها احلول
فتجب الزكاة فيها ربع العرش وهي  . %2.5واهلل أعلم.

س :41أنا مرصي وأعمل بالسعودية وأهيل يقومون بإخراج
زكاة الفط�ر عني يف مرص فه�ل جيوز أن أخرج الزكاة مرة أخرى
عن نفيس هنا يف السعودية؟

متأك�دا م�ن أن أهل�ه
الج�واب :احلم�د هلل :إذا كان الس�ائل
ً
خيرج�ون عن�ه زكاة الفط�ر يف بلده يف مرص فام أخرج�ه أهله عنه
يف مرص جمزئ إن ش�اء اهلل ،ولكن يستحب أن خيرج املسلم زكاة
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فطره يف البلد الذي َّ
أهل عليه فيه هالل شوال ليشرتك مع إخوانه
املسلمني من أهل هذا البلد يف إغناء السائلني عن السؤال حتقيق ًا
لقوله ﷺ( :أغنوهم ذلك اليوم  -أي يوم العيد) .واهلل أعلم.
س :42س�ائل يس�أل هل جيوز يل أن أرصف ش�يئ ًا من زكايت

جلمعي�ات الرب؟ وهل جيوز يل إخراج الزكاة عىل مدار الس�نة مما

قد يرتتب عىل ذلك تأخري الزكاة؟

الجواب :احلم�د هلل :إذا كانت هذه اجلمعي�ات يقوم بإدارهتا

رج�ال تق�ى وصلاح وأمانة فال يظه�ر يل مان�ع يف دفع يشء من

ال�زكاة إليه�ا لتقوم ع�ن املزكي بالوكال�ة عنه يف دف�ع الزكاة إىل
الفق�راء املعروفين لدهيا .وال يظه�ر يل مانع من إخ�راج الزكاة

عىل مدار الس�نة لغ�رض التحري عن مس�تحق ال�زكاة ومقابلة

مستجدات االس�تحقاق أثناء السنة ولكن ينبغي ملن يسلك هذا
املسلك أن حييص مبلغ الزكاة وقت وجوهبا عليه ثم يسجلها دين ًا

عليه وحيس�م من ذلك املبالغ الذي خيرجه منها عىل سبيل التتابع
خالل العام .واهلل أعلم.

س  :43أحدهم يس�أل من كان له عق�ار من أراض أو بيوت

وعامئ�ر فكي�ف يزكيه�ا؟ وهل يلزمه دف�ع ال�زكاة إىل األصناف
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الثامنية أم جيوز له دفعها إىل أحدهم وإذا كان له أسهم يف رشكات
فكيف يزكيه؟

عقارا م�ن أرض أو بيوت أو
الج�واب :احلمد هلل :من مل�ك ً
عامئ�ر بغ�رض التجارة فيه�ا بالبيع والرشاء فه�ي عروض جتارة
جت�ب ال�زكاة فيه�ا ،وذل�ك بتقويمها بام تس�اويه وق�ت وجوب
ال�زكاة عليه�ا ثم خترج زكاهت�ا بمعيار هذا التقوي�م بمقدار ربع

العشر ،وأم�ا إذا كان الغ�رض من التملك الس�كن أو االرتفاق
ب�أي وج�ه من وج�وه االرتفاق أو االنتف�اع فلا زكاة فيها؛ ألن
متلكها لغرض االقتناء .وإن كان الغرض من التملك االستغالل
ال�دوري كاختاذه�ا للتأجري ،ف�إن الزكاة واجبة فيما حيول عليها
احل�ول م�ن األج�رة .وال بأس بدف�ع الزكاة إىل أح�د األصناف
الثامنية وإن فرق زكاته بني األصناف الثامنية أو بني غالبهم فذلك
أتم للخروج من اخلالف.

وأم�ا زكاة األس�هم ف�إن كان الغ�رض م�ن متلكه�ا التجارة
فيه�ا عىل س�بيل ع�روض التج�ارة ،فتج�ب ال�زكاة يف أصوهلا
واحتياطيته�ا وأرباحه�ا وقيمته�ا املعنوي�ة وبعب�ارة جامع�ة يف
قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة فيها .وإن كان الغرض من
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متلكها االس�تغالل لالستثامر دون التجارة فيها وكانت صناعية
فالزكاة واجبة يف صايف أرباحها وإن كانت مالية فالزكاة واجبة
يف أصوهل�ا وأرباحه�ا وإن كان�ت زراعي�ة ،فال�زكاة واجبة فيام
تنتجه من ثامر وف�ق التفصيل الوارد يف أحكام زكاة اخلارج من
األرض .واهلل أعلم.

س  :44يس�أل أحدهم عمن عليه دين َأ ْو َله دين كيف يزكي
ماله؟

الجواب :احلمد هلل :من عليه دين وله ٌ
مال يزكيه فعليه إحصاء
وع�اء زكات�ه ثم طرح مق�دار الدين منه�ا والباقي م�ن ذلك هو
الواجب فيه الزكاة يدفعها ألهلها من أصناف أهل الزكاة .ومن
كان ل�ه دي�ن فإن كان عىل ميلء باذل وجب�ت زكاته كل عام ،إال
أنه ال يلزمه إخراجها إال بعد قبضه .فإن زكاه قبل قبضه فحسن.
وإن زكاه بع�د قبضه برئت ذمته إال أن�ه يزكيه عن كامل املدة إن
كانت سنة أو سنتني أو أكثر.
وأم�ا إن كان على غير مليء أو كان جمح�ود ًا أو مرسوق� ًا أو
مغصوب� ًا أو ناس�ي ًا م�كان وضعه ث�م قبضه بعد ذل�ك بعد ميض
س�نتني مثال ،فإنه يزكيه بعد قبضه لسنة واحدة فقط وهذا القول
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هو األعدل واألقرب للصواب .واهلل أعلم.

س :45إحدى األخوات تسأل عن احليل هل جتب فيه الزكاة؟

الجواب :احلمد هلل :اتفق أهل العلم عىل وجوب الزكاة يف احليل
املحرم كاألواين من الذهب أو الفضة ويف احليل املعد للتجارة ويف
احللي املعد لإلجيار ،واختلف�وا يف القول بوجوب الزكاة يف احليل
املباح املعد لالس�تعامل حس�ب العرف والعادة فذهب مجهورهم
إىل الق�ول بعدم وجوب الزكاة يف هذا النوع من احليل ،واحتجوا
عىل ذل�ك بالعقل وانتفاء النقل الصحيح عىل القول بالوجوب.
أم�ا العقل فقد ذكروا أن ال�زكاة واجبة يف كل ما كان قاب ً
ال للنامء
بالفع�ل كالعروض املعدة للتج�ارة وبالقوة كاألثامن من الذهب
والفض�ة والعملات الورقي�ة واملعدني�ة .وقالوا ب�أن احليل املعد
لالس�تعامل من أموال القني�ة كفرش وأدوات منزلية وس�يارات
ونح�و ذل�ك مما ال يع�د لبي�ع وال رشاء .وقد ذك�ر الرتمذي بعد
إيراده حديث عمرو بن شعيب وحديث صاحبة املسكتني بأنه مل
يصح يف هذا الباب يشء عن رسول اهلل ﷺ ،وقال ابن حزم بعد
ذك�ره اآلثار التي يس�تدل هبا القائلون بوج�وب زكاة احليل :إهنا
آثار واهية ال وجه لالشتغال هبا .ا.هـ .وقال الشوكاين يف النيل:
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مل يرد يف زكاة احليل حديث صحيح .اهـ.

والق�ول بأن احليل املعد لالس�تعامل ال جتب في�ه الزكاة مروي

عن عائش�ة وأسامء بنتي أيب بكر ئ وابن عمر وجابر وأنس
وبه قال القاسم والشعبي وقتادة ومالك والشافعي يف أحد قوليه

وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وهو املذهب .وقد ثبت عن عائشة

 bأهنا كانت تيل بنات أخيها يتامى يف حجرها هلن احليل فال

خترج منه الزكاة .وروى الدارقطني بإس�ناده إىل أسامء أهنا كانت
حتلي بناهتا بالذهب وال تزكيه نحوا من مخسين ألف .وذكر أبو

عبي�د يف كتابه األموال بإس�ناده إىل ابن عمر أن�ه كان يزوج املرأة
م�ن بنات�ه عىل عرشة آالف فيجعل حليها م�ن ذلك أربعة آالف

ق�ال فكان�وا ال يعطون عنه يعني الزكاة .وذكر بإس�ناده أن جابر

ب�ن عبد اهلل ُس�ئل أيف احليل زكاة؟ ق�ال :ال .قيل :وإن بلغ عرشة

آالف ق�ال :كثري .وذهب بعض أهل العلم إىل وجوب الزكاة يف
احليل مطل ًقا بام يف ذلك احليل املعد لالستعامل واحتجوا عىل ذلك

بالعموم وبآثار وصفها ابن حزم أهنا واهية .واهلل أعلم.

س :46أحده�م س�أل ه�ل جي�وز دف�ع ال�زكاة إىل القري�ب
املحتاج؟
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الجواب :احلمد هلل :ذهب مجهور أهل العلم وحمققوهم إىل أن
القريب إن كان من أصول املزكي كوالديه ووالدهيم ،أو كان من
فروع�ه كأوالده وأوالده�م فال جيوز دفع ال�زكاة إليه؛ ألن نفقته
ح�ال احتياجه وافتق�اره تلزم ه�ذا املزكي فدفعه زكات�ه إىل هذا
القري�ب يعترب وقاية ملال�ه بدفعها إليه فكأن زكات�ه رجعت إليه.
وأم�ا إذا كان القريب من احل�وايش كاإلخوة وأوالدهم واألعامم
وأوالده�م فاخلالف يف ذلك قوي ،فقد ذهب بعضهم إىل القول
بمنعه�ا عن القريب مطل ًقا وذهب بعضه�م إىل جواز دفعها إليه
مطل ًقا؛ ألن نفقة هذا القريب ليس�ت واجبة عىل املزكي وتوسط
بعض أهل العلم يف ذلك فقالوا إن كان املزكي وقت زكاته وار ًثا
هذا القريب لو مات فتجب عليه نفقته وال جيوز دفع زكاته إليه؛
ألن دفعه�ا إلي�ه وقاية ملال املزكي كاحل�ال يف القريب إذا كان من
األصول أو الفروع .وأما إذا كان هذا املزكي وقت زكاته ال يرث
ه�ذا القريب حال موته وقت الزكاة فال بأس من دفع الزكاة إليه
ويف إيثاره هبا وهو مستحق هلا أجران أجر الصدقة وأجر الصلة.
واهلل أعلم.
س :47هل جتب زكاة الفطر عىل اجلنني يف بطن أمه؟
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الجواب :احلمد هلل :زكاة الفطر ال جتب عىل اجلنني إذا مل يولد
قبل غروب ش�مس آخر يوم من رمضان فإن ولد قبل ذلك ولو
بلحظ�ة وجبت زكاة الفطر عنه وإذا غربت ش�مس آخر يوم من
رمضان قبل والدته فيستحب إخراج زكاة الفطر عنه لفعل عثامن
بن عفان ؤ وقد ُأمرنا باتباع س�نة اخللفاء الراش�دين ومنهم

عثامن ؤ وألن يف ذلك مظهرا من مظاهر شكر اهلل عىل فضله
ونعمه ومن ذلك اجلنني املرتقب خروجه ألهله واهلل أعلم.

س :48أحدهم يسأل إذا طلب ويل األمر الزكاة من املواطنني
فهل تربأ الذمة بدفعها إليه؟

الج�واب :احلم�د هلل :إذا طل�ب ويل األم�ر ال�زكاة مم�ن
ه�ي واجب�ة علي�ه فعلي�ه الس�مع والطاع�ة لقول�ه تع�اىل:
﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾
(النس�اء )59:وملا روى أبو داود بإس�ناده إىل جاب�ر وابن عنيك
أن النب�ي ﷺ ق�ال عن العمال يبعثه�م ويل األمر جلباي�ة الزكاة:
(إذا أتوك�م فرحبوا هبم وخلو بينهم وبني م�ا يبتغون فإن عدلوا
فألنفس�هم وإن ظلم�وا فعليه�ا .وأرضوه�م فإن مت�ام زكاتكم
رضاهم) .وتربأ الذمة متام الرباءة بدفعها إىل ويل األمر إذا طلبها،
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وق�د يك�ون دفعها إىل ويل األمر أحوط يف األخذ بأس�باب براءة
الذمة من الزكاة؛ ألن املسلم قد تغلب عليه عاطفته ويعطي زكاته
م�ن مل يتحر عن�ه االفتقار إليه كقريب أو صدي�ق أو أجري ولكن
إذا أعطاه�ا ويل األم�ر بن�اء عىل طلبه ف�إن الذمة قد اس�تكملت
هل�ا الرباءة التامة مل�ا روى اإلمام أمحد بإس�ناده أن أنس بن مالك
قال :إن رجلاً قال للنبي ﷺ( :إذا أديت الزكاة إىل رسولك فقد
برئ�ت منها إىل اهلل ورس�وله؟ قال نعم إذا أديتها إىل رس�ويل فقد
برئت إىل اهلل ورسوله فلك أجرها وإثمها عىل من بدهلا) ،وملا يف
مصنف ابن أيب ش�يبة وسنن سعيد بن منصور أن رجال سأل ابن
عمر وس�عد بن أيب وقاص وأبا هريرة وأبا س�عيد عن الدفع إىل
السلطان فقالوا ادفعها إىل السلطان.
ويف رواية أنه قال هلم :هذا السلطان يفعل ما ترون أفأدفع إليه
زكايت قالوا نعم .والبن أيب شيبة أن ابن عمر قال :ادفعوا صدقة
أموالكم إىل من واله اهلل أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها.
واهلل املستعان.
س :49أحـده�م يس�ـأل عن الفقـر املربر إعط�اء الزكـاة ملن
اتصف به؟
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الجواب :احلم�د هلل :اختلف العلامء يف حتدي�د الغنى املانع من
ال�زكاة فقيل من ملك مخسين درمه ًا أو قيمتها م�ن الذهب وهذا
القول رواية عن اإلمام أمحد  -رمحه اهلل  -واستدل أهل هذا القول
بما روى أب�و داود والرتمذي عن عبد اهلل بن مس�عود ؤ قال:
قال رس�ول اهلل ﷺ ( :من س�أل وله ما يغنيه جاءت مس�ألته يوم
القيامة مخوش ًا أو خدوش ًا أو كدوم ًا يف وجهه فقيل يا رسول اهلل ما
الغنى؟ قال مخس�ون درمه ًا أو قيمتها من الذهب) .وقيل إن الغنى
املانع من الزكاة وجود ما حتصل به الكفاية عىل الدوام من كس�ب
أو جت�ارة أو عق�ار أو نح�و ذلك فإن كان له م�ن ذلك ما ال حتصل
ب�ه الكفاي�ة مل يكن غنيا وإن ملك نصاب ًا أو أكثر .وهذا القول رواه
اإلم�ام أمح�د  -رمح�ه اهلل  -اختار ه�ذه الرواية أب�و اخلطاب وابن
ش�هاب العكبري وبه قال مال�ك والش�افعي؛ ألن النبي ﷺ قال
لقبيص�ه« :ال حتل املس�ألة إال ألحد ثالثة رج�ل أصابته فاقة حتى
يقول ثالثة من ذوي احلجى من قومه قد أصابت فالن ًا فاقة فحلت
قواما من عيش أو س�داد من عيش» .رواه
له املس�ألة حتى يصيب ً
مس�لم قال اب�ن قدامة  -رمح�ه اهلل  -فقد أحيلت املس�ألة إىل عدم
وج�ود إصابة الق�وام أو الس�داد وألن احلاجة ه�ي الفقر والغنى
حمتاج�ا فه�و فقري يدخ�ل يف عم�وم النص ومن
ض�ده فم�ن كان
ً
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اس�تغنى دخ�ل يف عموم النص�وص املحرمة واحلدي�ث األول فيه
ضعف ثم جيوز أن حترم املس�ألة وال حي�رم أخذ الصدقة إذا جاءته
من غري مس�ألة فإن املذك�ور فيه حتريم املس�ألة فتقترص عليه  -ثم
قال  -يف معرض توجيهه هذا القول ورده عىل من يقول إن الغنى
املان�ع من الزكاة مل�ك نصاب جيب فيه الزكاة  -ما نصه  -ولنا ما
روى اإلم�ام أمحد حدثنا حييى بن س�عيد عن هش�ام بن عروة عن
أبي�ه ع�ن عبيد بن عدي عن رجلني من أصح�اب النبي ﷺ أهنام
أتيا النبي فسأاله الصدقة فصعد فيهام البرص فرآمها جلدين فقال:
َّ
والحظ فيه�ا لغنى وال لقوي مكتس�ب  -إىل
إن ش�ئتام أعطيتكما
أن قال  -ولنا أنه ال يملك ما يغنيه وال يقدر عىل كس�ب ما يكفيه
فجاز له األخذ من الزكاة .ا.هـ.
وق�د ذك�ر ش�يخ اإلسلام اب�ن تيمي�ة أن الفقير م�ن ليس له
كفاي�ة تكفي�ه وتكفي عياله ،ولعل هذا الق�ول أقرب إىل الصحة
واهلل أعلم.
س :50أحدهم يس�أل ع�ن البيت املعد للك�راء هل جتب فيه
الزكاة؟

الج�واب :احلمد هلل :العقار املعد للكراء من بيوت وأحوش�ه
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ونحوها ال جتب فيها الزكاة وإنام جتب الزكاة فيام حيول عليه احلول
من غلته إذا بلغ نصا ًبا .وقيل جتب الزكاة يف الغلة املستفادة .قال
أجر داره فقبض كراها
اب�ن قدامة  -رمحه اهلل  -يف املغني «وم�ن َّ
فلا زكاة علي�ه فيه حتى حيول عليه احل�ول» وعن أمحد أنه يزكيه
إذا استفاده والصحيح األول لقول النبي ﷺ ال زكاة يف مال حتى
حيول عليه احلول .وألنه مال مستفاد يقصد معاوضته فأشبه ثمن
املبيع وكالم أمحد يف الرواية األخرى حممول عىل من أجر داره سنة
وقب�ض أجرهتا يف آخرها فأوجب عليه زكاهتا ألنه قد ملكها من
أول احلول فصارت كس�ائر الدي�ون إذا قبضها بعد حول زكاها
حني يقبضها فإنه قد رصح بذلك يف بعض الروايات عنه فيحمل
مطلق كالمه عىل مقيده .ا.هـ.

ف�رارا من
أم�ا إذا وضع�ت األم�وال يف عقارات تع�د للكراء
ً
الزكاة وحتيال لس�قوطها فتجب الزكاة يف قيمتها وغالهلا معاملة
له بنقيض القصد .واهلل أعلم.

س  :51نح�ن مجعي�ة خريية نق�وم بجمع الزكاة م�ن األغنياء
ونوزعه�ا على الفقراء ملزي�د معرفتنا هبم ولكنن�ا ال نوزعها عىل
حتر يف االس�تحقاق مم�ا جيعلنا نبقي بعضها
الف�ور وإنام يكون منا ٍّ
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بعض ًا من الوقت فهل جيوز لنا استثامرها لصاحلها؟

الج�واب :احلم�د هلل :ه�ذه املس�ألة بحث�ت يف ع�دة لق�اءات
علمي�ة ومنها إحدى ندوات بيت الزكاة يف الكويت واجته غالب
املشرتكني يف هذه اللقاءات العلمية إىل جواز أن تقوم اجلمعيات
اخلريية باس�تثامر ما جتمعه من األغنياء م�ن زكواهتم وصدقاهتم
وذل�ك لصالح الفقراء ،ولك�ن برشط أال يرتتب عىل ذلك تعمد
تأخ�ر الرصف عىل الفقراء لغرض االس�تثامر ب�ل اجلواز خاص
بما إذا بقي عن�د اجلمعية مبالغ متقرر رصفه�ا يف فرتة قادمة ففي
ه�ذه احلال ليس من املصلحة تعطيلها وجتميدها دون اس�تثامرها
بل تس�تثمر ولك�ن بعد بذل املزيد من االحتياط يف اس�تثامرها يف
جم�االت قليلة اخلطر وبشرط أن يكون اس�تثامرها مباح ًا وهناك
م�ن الباحثني م�ن رأى منع ذلك؛ ألن هذه اجلمعية يدها يد أمانة
ووكالة فيشرتط هلذا االستثامر إذن املزكي أو املتصدق ،حيث إن
ذمة دافع املال إىل اجلمعية بنية الزكاة أو الصدقة ال تزال مشغولة
هب�ذا املال حتى يصل املال إىل مس�تحقه؛ ألن اجلمعية وكيلة عن
دافع املال ال عن مس�تحقه .فإن قامت اجلمعية باستثامره فهو من
ضامهن�ا س�واء حصل منها التفريط أو مل حيص�ل النتفاء اإلذن هلا
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بذل�ك .إال أن ي�أذن هلا املزكي فتك�ون مس�ئوليتها مقترصة عىل
التقصير والتعدي .وم�ع كل حال فإن ذمة املزك�ي ال تربأ حتى
تدف�ع الزكاة من اجلمعية إىل مس�تحقيها من فقري أو مس�كني أو
غريمه�ا م�ن أهل ال�زكاة ولعل هل�ذا الق�ول وجها م�ن االعتبار
والرتجيح واالختيار .واهلل أعلم.
س  :52إذا ح�ان وق�ت زكاة املال هل جيوز إخراج زكاة املال
دفعات عىل مدار الس�نة كتخصيص رواتب للمستحقني مث ً
ال أم

ال جيوز التأخري وجيب أن خيرج دفعة واحدة يف حينه؟

الجواب :احلمد هلل :األصل يف دفع الزكاة أن يكون عىل الفور
بمج�رد وجوهب�ا .ولك�ن إذا رأى أن من مصلحة م�ن تدفع هلم
ال�زكاة دفعه�ا هلم عىل فترات ش�هرية أو نصف س�نوية وذلك

خش�ية أن يتجاوز من تدفع له دفعة واحدة احلد يف اإلنفاق .فقد
يكون لالجتهاد يف تقسيط دفعها وجه معترب .ولكن ينبغي لدافع
الزكاة أن يس�جل يف ذمته املبلغ املتبق�ي عليه من الزكاة حتى يتم
دفع�ه .حيث إنه دين عليه حتى يؤديه وخش�ية أن يدركه األجل
وهو يف ذمته .واهلل أعلم.
س  :53أحدهم يس�أل عن الفقري الذي يس�تحق الزكاة وإذا
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سأهلا من يدعي احلاجة والفقر فهل يصدق؟

الجواب :احلمد هلل :الفقري الذي يستحق الزكاة من ليس غن ًيا

وال قو ًيا مكتس� ًبا ملا روى أمحد وأبو داود والنس�ائي عن عبيد اهلل
ب�ن عدي أن رجلني أخرباه أهنام أتيا النبي ﷺ يس�أالنه الصدقة

فقل�ب فيهام البرص ورآمه�ا جلدين فقال إن ش�ئتام أعطيتكام وال
ح�ظ فيه�ا لغنى وال لقوي مكتس�ب .وق�د ذكر أه�ل العلم أن
م�ن ملك ماال ال يقوم بكفايته ط�ول العام فليس بغني فيجوز له
األخ�ذ من الزكاة ألنه ال يملك ما يغنيه وال يقدر عىل كس�ب ما
يكفي�ه ،وهذا رواية عن اإلمام أمحد وهو قول الثوري والنخعي

والشافعي وأصحاب الرأي.

وإذا س�أل الزكاة م�ن يدعي احلاجة والفقر ف�إذا مل تعرف له
ح�ال تكذب دعواه قبل قوله وأحس�ن به الظ�ن .ملا روى أمحد
وأبو داود بإس�ناده إىل احلس�ن بن عىل قال قال رسول اهلل ﷺ:
للسائل حق وإن جاء عىل فرس .إال أنه ينبغي للسائل أن يتقى
اهلل وأن يقي ماء وجهه ذل املسألة إذا كان عنده ما يغنيه ملا روى
اإلمام أمحد وأبو داود عن سهل بن احلنظلة عن رسول اهلل ﷺ
قال (من سأل وعنده ما يغنيه فإنام يستكثر من مجر جهنم قالوا:
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يا رسول اهلل وما يغنيه قال :يغديه أو يعشيه) .واهلل أعلم.

س :54أحدهم يسأل ويقول ما هي حقيقة العمالت الورقية
ه�ل هي ذه�ب أو فضة أو ليس�ت واحد ًا منهام كما هو الواقع
وهل جتب الزكاة فيها وما نصاب الزكاة يف األثامن؟

الجواب :احلمد هلل :العمالت الورقية جرى بحثها يف إحدى
دورات هيئ�ة كبار العلامء وأصدرت يف أمرها فتوى تتضمن أهنا
أثمان قائمة بذاهت�ا كقيام الثمني�ة يف الذهب والفض�ة والفلوس
وأهن�ا أجن�اس ختتل�ف باختلاف جه�ات إصداره�ا بمعنى أن
العملة الورقية السعودية جنس والعملة الورقية األمريكية جنس
جنسا
والعملة الورقية املرصية جنس وهكذا كل عملة دولة تعترب ً
مستقلاً عن العمالت الورقية األخرى ووجهوا هذا الرأي بام ال
يتس�ع املق�ام لذكره وقد جرى نرشه يف جملة البحوث اإلسلامية
التى تصدر عن هيئة كبار العلامء وفرعوا عليه األحكام التالية:

أولاً  :جتب الزكاة فيها إذا حال عليها احلول وبلغت نصاب ًا س�واء
أكانت خمزونة أم معدة للتجارة حكمها يف ذلك حكم الذهب
والفضة وما أحلق هبام من األثامن كالفلوس ،وذلك باعتبارها
ثمنًا قائماً بذاته كقيام الثمنية يف النقدين الذهب والفضة.
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ثان ًي�ا :جي�ري فيه�ا الرب�ا بنوعيه رب�ا الفض�ل وربا النس�يئة فمن
رصف جنس ًا منها بجنسه اشرتط لصحته احللول والتقابض
والتامثل .كمن يرصف ورقة سعودية من فئة العرشة بأوراق
س�عودية م�ن فئة الريال فلا جيوز أن تش�تمل املصارفة عىل
زي�ادة أو نق�ص يف عدده�ا فال يصرف بأقل م�ن عرشة وال
بأكث�ر وال جي�وز تأجي�ل العوضني أو أحدمه�ا .ومن رصف
جنس�ا بجنس آخر كمن يرصف ورقة سعودية ذات العرشة
ً
بدينار كويتي اشترط لصحته احللول والتقابض ،أما التامثل
فال يشترط لقوله ﷺ« :إذا اختلفت األجناس فبيعوا كيف
شئتم إذا كان يد ًا بيد».
وأما نصاب ال�زكاة يف األثامن فنصاب الذهب عرشون مثقالاً

وه�و يعادل أحد عشر جنيه ًا س�عودي ًا ومخيس جني�ه .ونصاب
الفض�ة مائت�ا دره�م وهو يعادل س�بعة ومخسين رياالً س�عودي ًا
فض�ة ونصاب الورق النقدي م�ا بلغت قيمته أدنى النصابني من
الذه�ب والفضة ف�إذا فرضنا أن قيم�ة الريال الفضة الس�عودي
مخس�ة أريل من الورق الس�عودي صار نصاب الورق السعودي
مائتني وثامنني رياالً .واهلل أعلم.
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س :55قم�ت أن�ا وبع�ض اإلخوان باملس�امهة يف مصنع يف
ص�ورة أس�هم .وبعد س�نة كاملة يتم حس�اب أرب�اح املصنع
وتوزع عىل عدد األس�هم .والس�ؤال هل إخ�راج الزكاة عىل
األرب�اح يتم بعد مرور س�نة أو إخراج الزكاة على املال الذي
هو يف صورة املنشأة (املصنع)؟

الج�واب :احلم�د هلل :املصان�ع والعق�ار املعد للك�راء الزكاة
واجب�ة يف صايف غالهلا وليس يف أصوهل�ا .ووجوهبا بعد متام عام
م�ن متلكها إذا بلغت نصاب ًا ،وقد اجت�ه بعض الفقهاء املعارصين
إىل اختي�ار الق�ول بأثر خلط�ة األموال مطلق ًا يف وج�وب الزكاة
باعتبارها ماالً واحد ًا كحكم اخللطة يف املوايش فتجب الزكاة يف
مال الرشيك مع رشكائه ولو مل يبلغ نصيبه نصاب ًا إذا كان جمموع
املال املشرتك نصاب ًا أو أكثر .واهلل أعلم.
إىل فضيلة األخ حفظه اهلل

السلام عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد فقد تسلمت خطابكم
بخص�وص م�ا ذكرته  -ج�زاك اهلل خري ًا  -من جمه�ودك يف خدمة
 700أرسة فقرية ومنهم جمموعة من األرشاف وأنك مجعت خالل
عملك قرابة املليونني ريالاً ووزعتها عليهم.
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وتس�أل يف خطاب�ك هذا ع�ن جمموعة مس�ائل أجيب عن كل

سؤال بعد إيراد مضمونه.

س  :1/56تق�ول بأنك قمت هلذا الغرض بتأمني مجيع لوازم

املكت�ب وقمت بس�داد قيمة هذه اللوازم من ال�واردات من غري

الزكاة إىل آخر ما ذكرت يف السؤال وتسأل هل ترصفك جائز؟

الج�واب :إن الرصف على تأمني مس�تلزمات العم�ل اخلريي

الس�تمرار نفعه والقدرة عىل توس�يع نش�اطه وذلك من الواردات
هل�ذا العمل ال يظه�ر يل مانع رشعي من ج�وازه ،ولكن برشط أن

يكون املسئول مستشعرا التقوى وحدود األمانة والرصف عىل هذه

املستلزمات يف حدود القصد واالعتدال وحماسبة النفس يف ذلك.

وقد أفتى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز بجواز الرصف من

ال�زكاة والتربعات على مكاتب الدعوة واإلغاث�ة عىل اعتبار أن
العمل عىل الزكاة أحد مصارف الزكاة .وما ذكرته من أن بعض

مكامل�ات تليفون املكتب مكامل�ات خصوصية فعلي�ك تقديرها
بيشء من االحتياط والتورع وعدم احتس�اهبا من هذه التربعات

والزكوات.
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س  :1/57تس�أل هل نعترب العاملين لدينا من العاملني عىل
الزكاة ونرصف هلم منها؟

الجواب :الذي أنصحك به أن حتتس�ب أج�رك عىل اهلل تعاىل
وأال تأخذ لنفس�ك لقاء هذا العمل شي ًئا وذلك ألمرين ،أحدمها

أن العاملني عىل الزكاة هم من يندهبم وىل األمر بصفته املس�ئول
األول ع�ن مج�ع ال�زكاة وإخراجها ،وأنت مل تكل�ف هبذا العمل

من قبل ويل األمر وإنام قمت بذلك احتس�ا ًبا وتقر ًبا إىل اهلل تعاىل
فاحتس�ب أج�رك عن�د ربك فإنه س�بحانه ال يغ�ادر صغرية وال
كبرية إال أحصاها.

األمر الثاين :أخش�ى أن خيتلف عليك الش�يطان من بني يديك
ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك فيوس�وس لك ويغريك

ويفت�ح لك أبواب اإلخالل بأمانتك والتقليل من صالح عملك
وجزائه .واهلل املستعان.
س  :3/58هل جي�وز رصف الصدقات والزكوات عىل أرس
األرشاف إىل آخر السؤال؟

الجواب :ال خيفى أن الصدقات والزكوات ال جتوز آلل البيت
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من بني هاشم ألهنم أكرم من أن هيانوا بأوساخ أموال املسلمني.
ويل�زم وىل األم�ر أن حيافظ عىل كرامتهم بالصرف هلم من بيت
امل�ال .ف�إذا مل يتيرس هل�م ذلك وكان�ت أحواهلم املادي�ة ضعيفة،
حيث ال جيدون ما يكفي ش�ؤون حياهتم .فلو قيل بحرماهنم من
هذه األموال واحلال أهنم فقراء أو مس�اكني فقد تؤول هبم احلال
إىل إهانتهم أنفسهم وكراماهتم باللجوء إىل السؤال .وهذا أسوأ
ح�ال من الرصف عليهم من الزكاة فإذا مل يتيرس هلم الرصف من
بي�ت املال فال أرى مان ًع�ا رشع ًيا من الرصف عليه�م من الزكاة
والصدقات ولكن برشط االتصاف بالفقر واملسكنة وعدم وجود
مورد هلم غري ذلك كاألوقاف ونحوها .واهلل أعلم.
س  :4/59بخصوص اختالط بع�ض التربعات والصدقات
الصغرية باملك؟

الجواب :ما دمت جزاك اهلل خري ًا قد كلفت نفسك هبذا العمل
املربور إن شاء اهلل فعليك أن تستشعر ثقل األمانة وأال ختلط شيئ ًا
م�ن هذه األموال باملك اخلاص ال س�يام وق�د اختذت هلذا العمل
مكت ًبا جمه ًزا بجميع لوازمه ومن ذلك عامالن وما حصل منك يف
الس�ابق فقد ذكرت أنك خلصته من مال�ك بيشء من االحتياط
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خمرجا .واهلل املستعان.
والتورع .ومن يتق اهلل جيعل له ً
س  :60هل جيوز دفع الزكاة إىل مسلم ال يصيل؟

الج�واب :احلم�د هلل :ال�ذي عليه أه�ل التحقيق م�ن العلامء
والفقه�اء أن تارك الصالة كافر .س�واء أكان ترك�ه إياها جحد ًا
لوجوهبا أم تكاس ً
ال وهتاونًا هبا .وكفره كفر خمرج من ملة اإلسالم
والعي�اذ باهلل لعموم قوله ﷺ «بني الرج�ل والكفر ترك الصالة»
وبناء عىل هذا فال يعترب تارك الصالة مس�ل ًام ،وال جيوز لذلك أن
يعط�ى الزكاة ألهنا خمصوصة ألصناف معينة من املس�لمني وهو
كافر برتكه الصالة فال حق له فيها .واهلل أعلم.
س  :61هل جيوز إخراج زكاة الفطر نقد ًا وهل جيوز إخراجها
يف مرص وأنا هنا يف السعودية؟

الجواب :احلمد هلل :الذي عليه املحققون من أهل العلم عدم
نق�دا وإنام خترج من غالب ق�وت أهل البلد
إخ�راج زكاة الفطر ً
مل�ا يف الصحيحني عن أيب س�عيد اخلدري ؤ ق�ال كنا نخرج
زكاة الفطر إذ كان فينا رسول اهلل ﷺ صا ًعا من طعام أو صا ًعا
من ش�عري أو صا ًعا من متر أو صا ًعا من أقط .ولنا يف رس�ول اهلل
األسوة احلسنة كام أن علينا أن نقتفي آثار رسول اهلل ﷺ وما عليه
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أصحاب�ه رض�وان اهلل عليه�م ومل يرد عن�ه ﷺ وال عن أصحابه
أهن�م كان�وا خيرج�ون زكاة فطرهم نق�د ًا أو أن فيهم من خيرجها
نق�دا .وأما إخراج الزكاة أعني زكاة الفطر خارج البلد الذي فيه
من جتب عليه فاألفضل واألتم أن خيرجها املس�لم يف البلد الذي
أهل عليه فيه شهر شوال لقوله ﷺ يف حق الفقراء «أغنوهم ذلك
اليوم» أي يوم العيد .واهلل أعلم.
س  :62أن�ا ش�خص أجنب�ي أعمل يف إح�دى ال�دول العربية
وأس�تلم راتب� ًا معق�والً وحالتي املادي�ة طيبة واحلم�د هلل .أعطاين
صاحب العمل يف آخر شهر رمضان مبلغ ًا من املال وال أدري هل
هو تصدق أو زكاة أو هبة فقبلت املبلغ .فهل جيوز يل أخذه ورصفه
عىل نفيس أم ال وإن كان اجلواب ال فامذا أفعل بذلك املبلغ؟
الجواب :احلمد هلل :أهنئ الس�ائل عىل ما هو عليه من تقوى
وصالح وحرص عىل التعرف عىل املكاسب الطيبة وأسأل اهلل يل
وله الثبات والتوفيق ملا حيبه ويرضاه.
وم�ا ذكره أن صاحب العم�ل الذي يعمل عن�ده أعطاه مبلغًا
واحلال أنه يف حال طيبة من الناحية املادية ويسأل ماذا يعمل هبذا
املبل�غ ألن�ه خيش�ى أن يكون م�ن زكاة مال ذل�ك الرجل وهو ال
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يستحقه واجلواب أرى أن يسأل هذا السائل الرجل الذى أعطاه
املبل�غ هل هو زكاة أم ال فإن كان زكاة رده عليه وأخربه أنه ليس
م�ن أه�ل ال�زكاة وإن مل يك�ن زكاة فله أخذه ورصفه عىل نفس�ه
وأوالده .وإذا مل يسأل فقد أذن ﷺ ملن جاءه مال من غري تشوف
أن يتملكه من غري سؤال .واهلل أعلم.
س :63ما هو نصاب زكاة الثامر؟

الجواب :احلم�د هلل :نصاب زكاة الثامر الواجب�ة فيها الزكاة
مخسة أوسق والوسق ستون صا ًعا بصاع رسول اهلل ﷺ والصاع
النب�وي قدره ثالثة أكيال تقريب� ًا – األكيال مجع كيلو – فنصاب
الثامر الواجب فيها الزكاة تسعامئة كيلو جرام تقريب ًا فمتى بلغت
الثم�رة من حبوب وثمار مما يكال ويدخ�ر ثالثامئة صاع وجبت
فيه�ا الزكاة ومق�دار الواجب العرش فيام س�قي بال مؤنة ونصف
العرش هبا وثالثة أرباعه هبام .واهلل أعلم.

س :64اقتص�د كل ش�هر مبلغ من املال لبناء مس�كن يل فهل
عىل املال املدخر زكاة؟
الج�واب :احلم�د هلل :نع�م ه�ذا امل�ال املدخ�ر إذا بل�غ نصاب� ًا
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وح�ال عليه احلول وجبت في�ه الزكاة ولو كان مهيأ لبناء مس�كن.
واهلل أعلم.
س  :65هل جتب الزكاة عىل حيل املرأة وخاصة الذهب أم ال
وما هو مقدار الزكاة بالتحديد؟

الجواب :احلمد هلل :الذي عليه مجهور أهل العلم من املذاهب
الثالث�ة املالك�ي والش�افعي واحلنبلي وكثير من أه�ل االجتهاد
والتحقيق أنه ال زكاة عىل حيل النس�اء املعد لالستعامل مما جرت
العادة والعرف باقتنائه واس�تعامله وهناك من أهل العلم من قال
بوجوب الزكاة فيه فعىل القول بوجوب الزكاة فيه فالواجب فيه
إذا بلغ مقدار نصاب من الذهب وهو عرشون مثقاالً ربع العرش
من قيمته فإذا كانت قيمته عرشين ألف ريال مث ً
ال فزكاته مخسامئة
ريال .واهلل أعلم.

س  :66هل جيوز أن أخرج زكاة مايل للمس�لمني يف البوس�نة
واهلرسك؟

الجواب :احلمد هلل :ال شك أن املسلمني يف البوسنة واهلرسك
من املستحقني للزكاة فهم فقراء ويف بالدهم جهاد يف سبيل اهلل
ملحاربة عدو اهلل ورس�وله جمتمع الرصب الكافر باهلل ورس�وله
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واملستبيح حلرمات املسلمني دمائهم وأعراضهم وأمواهلم فإذا
دفع الس�ائل زكاته أو بعضها للمسلمني يف البوسنة واهلرسك
فأرجو إن شاء اهلل أن يكون دفعها هلم مالقيا حمله إال أنه ينبغي
للس�ائل حينام يدفع زكاته هلم أن حي�رص وحيتاط يف دفعها إىل
م�ن يدفعه�ا هلم ألنه خيش�ى أن يأخذها من يدع�ي القدرة عىل
دفعها إليهم واحلال عكس ذلك .وأنصح الس�ائل أن يبقي من
زكات�ه لفقراء بلده نصيبا منها فلفقراء بلده حق عليه وعىل من
جتب عليهم الزكاة فيها .واهلل املستعان.
س :67سؤال عن زكاة الفطر وما يتعلق هبا من أحكام؟

الجواب :احلمد هلل :زكاة الفطر واجبة عىل كل مسلم ومسلمة
مل�ا يف الصحيحين واللف�ظ للبخاري عن اب�ن عمر  cقال

قال رسول اهلل ﷺ( :زكاة الفطر صاع من متر أو صاع من شعري
عىل العبد واحلر والذكر واألنثى والصغري والكبري من املسلمني)
وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة.
واحلكمة من مرشوعيتها أهنا طهرة للصائم من اللغو والرفث
وطعمة للمساكني لقوله ﷺ يف إخراجها يوم العيد قبل الصالة:
(أغنوهم يف ذلك اليوم) أي أغنوهم هبا عن السؤال.
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وتصرف للفق�راء واملس�اكني وإذا أخذها املس�كني أو الفقري
ملكها وجاز له الترصف فيها كام يترصف يف س�ائر ماله من أكل
أو هدي�ة أو بي�ع أو غري ذلك وجيوز له أن يدفعه�ا زكاة ٍ
فطر عن
نفسه وإن كانت أكثر من واحدة فعن نفسه ومن يعول وال جيوز
أن تدفع زكاة فطر الواحد عن أكثر من واحد وتدفع زكاة الفطر
ملس�كني أو أكثر ،وجي�وز أن تدفع زكوات الفطر ملس�كني واحد
ومق�دار زكاة الفط�ر للواح�د ص�اع بصاع رس�ول اهلل ﷺ وقد
ق�دره جملس هيئة كبار العلامء بثالثة كيلو جرام تقريب ًا مع األخذ
باالحتياط حلظ مس�تحقها .والواجب على خمرج زكاة الفطر أن
يتحرى يف إخراجها املس�تحق فإذا كان هناك عند بائعي زكوات
الفط�ر من يعب�ث هبا وخيرجها عن معن�ى مرشوعيتها فيجب أن
حي�رم منها وأن يتحرى يف إخراجها من هو أهلها من حيث فقره
وحاجت�ه إىل أكله�ا أو االس�تعانة هبا يف إخراجه�ا زكاة فطر عن
نفسه وعمن يعول كزوجته وأوالده .واهلل املستعان.
س :68ه�ل جي�وز للغني أن يعطي زوجة الفقير الزكاة أمام
زوجها يف املتجر دون حرج من زوجها؟

الج�واب :احلم�د هلل :إذا كانت املرأة الفقرية م�ع زوجها عند
()390

التاج�ر الواجبة عليه ال�زكاة وأراد أن يعطي هذه املرأة من زكاته
أم�ام زوجها فال ب�أس بذلك إال إذا ترتب عىل ذلك نش�وء ريبة
يف نف�س ال�زوج من ه�ذا العط�اء فينبغي عدم ذل�ك ألن املرضة
على ه�ذه الزوجة من هذا العطاء س�تتضاعف عىل ه�ذا العطاء
وأي يشء فيه نفع وفيه رضر أكرب من نفعه فهو حرام قال تعاىل:
﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ (البقرة.)219 :
فق�د حرمهام اهلل تعاىل ملا فيهام من إثم أكرب ومنفعة قليلة .واهلل
أعلم.

س :69س�ائل إندونويس يسأل هل جيوز له أن يعترب الرضيبة
التي يدفعها حلكومته من زكاة ماله؟

الجواب :احلمد هلل :ال خيفى أن الزكاة إحدى دعائم اإلسلام
اخلمس�ة وأهن�ا م�ن أج�ل العب�ادات وأن لدفعها عن�د اهلل األجر
والث�واب فضل ً
ا عام يف دفعه�ا من وقاية املال ق�ال ﷺ «ما نقص
م�ال عبد من صدقة بل تزيده» ويف دفعها تنمية للامل وتطهري له.
فدفع الرضيبة عىل اعتبار أهنا من الزكاة ينفي عنها هذه األهداف
الكريم�ة وقد اجته مجه�ور أهل العلم وحمققوه�م إىل عدم جواز
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اعتب�ار الرضيبة م�ن الزكاة .وأما لو طل�ب ويل األمر دفع الزكاة
إليه ليرصفها يف مصالح املس�لمني فيجب طاعته والس�مع ألمره
واالستجابة لرغبته ولكنها زكاة وليست رضيبة .واهلل أعلم.
س :70هل جيوز إخراج الزكاة أو بعض منها للمجاهدين يف
أفغانستان ومترضري املجاعة يف أفريقيا؟ وهل هؤالء من الثامنية
الذين يصح هلم الزكاة؟

الج�واب :احلم�د هلل :ال خيف�ى أن للزكاة أهلا ذكرهم اهلل يف
الق�رآن الكري�م فق�ال﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ﴾ (التوبة.)60:
فأهل الزكاة ثامنية أصناف ومن هذه األصناف الثامنية يف سبيل
اهلل الذين ال ديوان هلم -أي ليس هلم رواتب عند الدولة.
واملجاهدون األفغان هم من أهل الزكاة؛ ألهنم جياهدون عدوا
يريد لبالدهم الكفر باهلل واالرمتاء يف أحضان الش�يوعية وأعداء
اإلسلام .وهم يأبون إال أن تكون بالدهم بالد ًا إسالمية وفضال
عن إنصافهم باجلهاد يف سبيل اهلل فهم فقراء ومساكني وال شك
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أن فقراء املس�لمني املترضرين من املجاعة يف أفريقيا مس�تحقون
للزكاة ومواساة إخواهنم املسلمني نسأل اهلل تعاىل أن يعز اإلسالم
واملس�لمني ويذل الرشك واملرشكني ويدفع البلاء والبلوى عن
املسلمني .واهلل املستعان .حرر يف 1400/2/1هـ.
س :71زكاة الفط�ر متى خترج؟ وما هو مقدارها؟ وهل جيوز
يل أن أوكل شخصا آخر خيرجها عني يف حمل إقامتي؟

الجواب :احلمد هلل :أفضل وقت إلخراجها صبيحة يوم العيد
قبل صالة العيد وجيوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو بيومني وال
جيوز إخراجها يوم العيد بعد الصالة فمن أخرجها يف هذا الوقت
فقد اختلف العلامء يف حكم ذلك .فذهب بعضهم إىل أن إخراجها
بع�د صالة العيد يعترب قضاء ،حيث إن وقت إخراج زكاة الفطر

ينتهي بصالة العيد .وبعض العلامء يعتربها صدقة من الصدقات
ألن زكاة الفطر إذا فات وقت إخراجها ال تقىض .وعىل من أخر
إخراجها عن وقتها مع القدرة عىل ذلك اإلثم وعليه االس�تغفار
من ذلك اإلثم لقوله ﷺ( :من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة
وم�ن أداها بع�د الصالة فهي صدقة) ،وه�ذا القول هو األصح.
واهلل أعلم.
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ومقداره�ا صاع من مت�ر أو زبيب أو دخن أو أرز أو غري ذلك
مما يعترب من غالب قوت البلد ومقدار الصاع عىل وجه التقريب
واالحتي�اط كيلوان وثالثة أرب�اع الكيلو .والبأس أن يوكل من
جتب عليه زكاة الفطر غريه يف إخراجها عنه يف البلد الذي خيتاره
لك�ن برشط العناية هبا وبوق�ت إخراجها ومقدار املخرج ونوعه
ومستحقه من الفقراء واملساكني .واهلل أعلم.
س :72أحده�م يس�أل عن امل�راد بقوله تع�اىل﴿ :ﮩ ﮭ
ﮮ﴾ ،أحد أصناف الزكاة؟

الج�واب :احلمد هلل :اختلف أهل العلم يف املراد بقوله تعاىل:
﴿ﮩ ﮭ ﮮ﴾ عىل ثالثة أقوال أحدها وهو األشهر واختاره
جمل�س هيئ�ة كبار العلماء يف اململك�ة أنه حمص�ور ومقصور عىل
اجلهاد يف س�بيل اهلل ومس�تلزمات ذلك من زاد وعتاد وغري ذلك
مم�ا يس�تلزمه اجلهاد .فإذا مل يوجد جهاد رصف س�هم س�بيل اهلل
عىل األصناف الس�بعة الباقي�ةُ .روي ذلك عن جمموعة من علامء
السلف فقد ذكر الطربي يف تفسريه بسنده إىل ابن زيد قال﴿ :ﮩ
ﮭ ﮮ﴾ هو الغازي يف س�بيل اهلل وذكر السيوطي يف تفسريه
الدر املنثور بس�نده إىل مقاتل قال :هم املجاهدون يف س�بيل اهلل.
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القول الثاين أن املراد بذلك احلج واجلهاد واس�تدلوا عىل ذلك بام
اس�تدل ب�ه أهل الق�ول األول وزادوا عىل ذلك بآث�ار رويت عن
رس�ول اهلل ﷺ وعن بعض أصحابه ومن ذلك ما روى أبو داود
بس�نده إىل ابن عباس  cأن امرأة قالت لزوجها أحججني
مع رس�ول اهلل ﷺ عىل مجلك الفالين قال ذا حبس يف س�بيل اهلل
وفيه أن رس�ول اهلل ﷺ قال لزوجها :أما إنك لو أحججتها عليه
كان يف سبيل اهلل ويف رواية فإن احلج يف سبيل اهلل .القول الثالث
إن امل�راد بس�بيل اهلل عموم وج�وه الرب ومن ذل�ك اجلهاد واحلج
والدعوة إىل اهلل واستدلوا عىل ذلك بأمور منها:
أوال ً :اللفظ عام وال خيصص العموم إال بنص خمصص وال نعلم
دليال عىل التخصيص.
ثانيا :أن الس�نة ج�اءت بتضييق العموم ف�وردت آثار صحيحة
رصحي�ة يف أن احلج من س�بيل اهلل وقد تق�دم حديث صاحبة
اجلم�ل وفي�ه أما إنك ل�و أحججتها عليه كان يف س�بيل اهلل.
وأن العتق من سبيل اهلل ففي صحيح البخاري عن ابن عباس
 :cيعتق من زكاة ماله ويعطي يف احلج .وقال احلس�ن

إن اشترى أباه من ال�زكاة جاز .ويعط�ي املجاهدين والذي
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مل حي�ج ث�م تلا﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾
(التوب�ة )60:اآلي�ة .يف أهي�ا أعطيت أجزأت وم�ن ذلك ما
ذكره البخاري يف حديث حويصة وحميصة يف باب القس�امة
وفي�ه :فداه من إب�ل الصدقة وقال ابن حج�ر حكى القايض
عي�اض ع�ن بعض العلامء ج�واز رصف ال�زكاة يف املصالح
العامة واستدلوا هبذا احلديث وغريه.

ثالثا :إن تعبري النبي بمن التبعيضية يف قوله فإن احلج من س�بيل
اهلل دلي�ل على أن س�بيل اهلل عام وأن احلج م�ن أفراد عمومه
وبمث�ل تعبريه ﷺ بم�ن التبعيضي�ة عرب ابن عم�ر فقال عن
احلج :أما أنه من سبيل اهلل .واهلل أعلم.

س  :73أحدهم يس�أل ويقول بأن لديه مجعية تعاونية جتارية
مرشوط يف نظامها أن يقتطع من صايف أرباحها  %10لرصفه يف
وجوه اخلري وأن مصلحة الزكاة تطالب اجلمعية بزكاة أرباحها
ويس�أل ه�ل جي�ب عليه�ا أن تدف�ع زكاة أرباحها واحل�ال أهنا
تدف�ع  %10من صايف أرباحها يف وج�وه اخلري وإذا كان يلزمها
ذل�ك فه�ل جيب عليه�ا زكاة ما مىض من األع�وام التي مل تدفع
زكاهتا؟
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الج�واب :احلمد هلل :ه�ذه اجلمعية التعاوني�ة حكمها كحكم
الشركات التجاري�ة يف وجوب الزكاة يف أمواهل�ا إذا كانت تدار
للتج�ارة وما ذكر يف نظامها م�ن اقتطاع  %10من صايف أرباحها
لرصفه يف وجوه الرب ال يس�قط عنها الزكاة الواجبة عليها ،إذ أن
العرشة يف املائة املش�ار إليها بمثابة صدقة تطوع .وصدقة التطوع
ال تغن�ي عن ال�زكاة الواجبة؛ ألن الزكاة عب�ادة حيتاج أداؤها إىل
نية وهذا املبلغ  %10ال يدفع عىل أنه زكاة وإنام يدفع عىل س�بيل
صدقة التط�وع .وعليه فإن الواجب يقتيض إخ�راج زكاة أموال
ه�ذه اجلمعي�ة .وبذهلا لويل األمر إن طلبها .كما أن الزكاة واجبة
يف أمواهل�ا للس�نوات الت�ي مل تدفع زكاهتا هذا م�ا ظهر يل يف هذه
املسألة .واهلل أعلم.
س  :74بمناسبة قرب وقت وجوب زكاة الفطر أرجو إفاديت
عن أهم أحكامها ومرشوعيتها؟

الج�واب :احلمد هلل :زكاة الفطر واجبة عىل كل مس�لم مطلقا
كبيرا ذك�را أم أنث�ى ح�ر ًا أم عب�د ًا وذل�ك مل�ا يف
صغيرا كان أم
ً
الصحيحين واللفظ للبخ�اري عن ابن عمر  cقال :فرض
رس�ول اهلل ﷺ زكاة الفطر صا ًعا من متر أو صا ًعا من ش�عري عىل
()397

العبد واحلر والذكر واألنثى والصغري والكبري من املسلمني.

وهي واجبة عىل املسلم إذا كانت فاضلة عن قوته وقوت عياله
يوم العيد وليلته .وكذا عمن تلزمه مؤونته كزوجته ووالديه وولده
وغريهم وكذا من تكفل بنفقة شخص يف رمضان لزمته فطرته.
وجت�ب زكاة الفط�ر بغروب ش�مس آخر يوم م�ن رمضان فال
زكاة عىل من مات قبل ذلك أو أسلم بعده .ومن تزوج زوجة أو
ولد له ولد أو ملك رقيق ًا بعد غروب ش�مس ذلك اليوم مل تلزمه
فطرهتم .فإن وجد ذلك قبل الغروب لزمت .ويستحب إخراجها
عن اجلنني يف بطن أمه ألن عثامن ؤ كان خيرجها عنه.

واألص�ل يف مرشوعيته�ا ما روى أبو داود بإس�ناد حس�ن إىل
اب�ن عباس ؤ ق�ال فرض رس�ول اهلل ﷺ زكاة الفطر طهرة
للصائ�م م�ن اللغ�و والرفث وطعمة للمس�اكني م�ن أداها قبل
الصالة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من
الصدقات.

وأفضل وقت إلخراجها يوم العيد قبل الصالة فإن أخرجها
قب�ل ي�وم العيد بي�وم أو يومني أج�زأه ذلك مل�ا روى البخاري
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يف صحيح�ه ع�ن اب�ن عمر قال ف�رض رس�ول اهلل ﷺ صدقة
الفط�ر يف رمضان إىل أن قال وكان�وا يعطون قبل الفطر بيوم أو
يومين .وال ينبغي تعجيل دفعها قب�ل ذلك؛ ألن تعجيلها قبل
الفطر بأكثر من يومني ال يتفق مع حكمة مرشوعيتها من إغناء
الفقراء عن السؤال يوم العيد فقد ثبت عنه ﷺ أنه قال أغنوهم
ذلك اليوم.

والواج�ب يف زكاة الفطر صاع من الرب أو الش�عري أو التمر أو
الزبي�ب أو األقط واختار ش�يخ اإلسلام ابن تيمي�ة اإلجزاء من
غالب ق�وت أهل البلد كاألرز وال�ذرة والدخن ونحوها .وقد
اختل�ف أهل العلم يف حكم إخراج القيمة هل جيزئ ذلك أم ال.
فذهب مجهورهم إىل عدم جواز ذلك .قال أبو داود :قيل ألمحد
وأنا أس�مع :أعطى دراهم يعني يف صدقة الفطر؟ قال أخاف أال
جيزئه ،خالف سنة رسول اهلل ﷺ .وقال أبو طالب قال قيل ألمحد
يعط�ي القيمة قال :ال قي�ل له قوم يقولون :عمر ب�ن عبد العزيز
كان يأخذ بالقيمة؟ قال َي َد ُعون قول رسول اهلل ﷺ وتقولون قال
فلان .ومرصفها مرصف أهل الزكاة وخصها بعضهم بالفقراء
واملس�اكني .وجي�وز أن ُيعط�ى اجلامع�ة فط�رة الواح�د والواحد
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فطرة اجلامعة وخيرجها يف البلد الذي هيل عليه فيه ش�هر ش�وال.
واهلل أعلم.

س  :75احلمد هلل :وبعد فقد وصلنى استفتاء من أحد موظفي
رشكة أرامكو من الظهران ويسأل هل عىل مدخراته عند الرشكة
زكاة وه�ل عىل املكافأة التي حيص�ل عليها من الرشكة عند تركه
اخلدمة زكاة كذلك:
والج�واب :احلمد هلل :املبلغ املدخر من املوظف لدى الرشكة
إذا بل�غ نصا ًب�ا وحال عليه احلول فتجب في�ه الزكاة ربع العرش؛
تاما متوفرة فيه رشوط الزكاة
ألنه ماله فهو مملوك له ملكًا
مستقرا ً
ً
فتجب فيه الزكاة كل سنة.

وأما املكافأة املتوقعة فنظر ًا إىل أهنا غري حمققة فهي مال مل تستقر
ملكيته للمنسوب إليه إذ حيتمل أن يسحب ادخاره إما عىل سبيل
أخ�ذه بصف�ة مؤقتة عىل أم�ل إرجاعه فال يتيرس ل�ه إرجاعه مرة
أخ�رى وبالت�ايل فهو ال يس�تحق مكاف�أة عند انته�اء خدمته من
الرشك�ة لع�دم وجود مبل�غ ادخار ل�ه عندها .وإما أن يس�حب
ادخ�اره قبل انتهاء خدمته م�ن الرشكة لعدوله عن اإليداع لدهيا
ويف كلت�ا احلالتين يتصور أال يكون له مكاف�أة لدى الرشكة عند
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انته�اء خدمت�ه .وهذا يعن�ي أن املكاف�أة طاملا أن اس�تحقاقها ال
يك�ون إال بع�د انتهاء اخلدمة وبرشط وجود إي�داع عندها .هذه
املكاف�أة مال غري مس�تقر متلكه فقد حيصل علي�ه املوظف وقد ال
حيصل عليه .ومن رشوط الزكاة يف املال الزكوي أن يكون مملوك ًا
لصاحبه ملك ًا تام ًا مستقر ًا وهذه املكافأة بصفتها ماالً غري مستقر
متلكه يش�به صداق املرأة قبل الدخول هبا ويشبه مال دين املكاتبة
ونحو ذلك من األموال اململوكة ملكًا غري مس�تقر .ومن رشوط
وجوب الزكاة أن تكون يف مال مستقر متلكه.
وه�ذه املكافأة بصفتها ماالً غري مس�تقر متلكه للمنس�وب إليه
يظه�ر يل أن ال�زكاة غري واجبة فيها حت�ى يقبضها صاحبها قبض
متلك وحيول عليها احلول أو حيول عىل بعضها فام حال عليه احلول
منها عند صاحبها وبلغ ما حال عليه نصابا فتجب فيه الزكاة.
واخلالصة أن املال املدخر هو ملك مستقر لصاحبه فتجب فيه
الزكاة إذا بلغ نصاب ًا وذلك كل عام .وأما املكافأة املتوقع تسلمها
من الرشك�ة عند هناية اخلدمة فطاملا أهنا عند الرشكة مل يتس�لمها
صاحبه�ا فه�ي مال ملكيته غري مس�تقرة؛ إذ حيتمل أن يتس�لمها
وحيتم�ل أال يكون له احل�ق فيها كام مر توضي�ح ذلك وعليه فال
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زكاة فيه�ا حت�ى يقبضه�ا صاحبها وحي�ول عليها احل�ول وتبلغ
نصابا فأكثر .واهلل أعلم.

س  :76ل�دي فضي�ة عبارة عن حيل للرقب�ة واليدين والرأس
م�رارا بأن يبيعه�ا ويزكي عنها
وح�زام ،وقد طلب�ت من زوجي
ً
فق�ال يل أهن�ا مل تبلغ النصاب وم�ر عليها اآلن عرش س�نوات ومل
أزك عنها فامذا أفعل؟

اجلواب .احلمد هلل :الذي عليه أكثر أهل العلم وحمققوهم أن
ال�زكاة ال جتب يف احليل املعد لالس�تعامل املب�اح وعليه فال زكاة
عىل هذا احليل الذي ذكرته الس�ائلة وال حرج عليها إن ش�اء اهلل
يف ع�دم إخراجها الزكاة عن حليها؛ ألهنا غري واجبة عليها وقد
قال هبذا القول مخسة من فقهاء الصحابة ومن أقرهبم إىل رسول
اهلل ﷺ وهم عائش�ة وأختها أسماء بنتا أيب بكر الصديق وجابر
ب�ن عبد اهلل وأنس ب�ن مالك وعبد اهلل بن عم�ر ريض اهلل عنهم
أمجعني .واهلل املستعان.
س  :77أنا سيدة متزوجة أبلغ من العمر ثالثة وأربعني عام ًا،
ومنذ حوايل عرشين عام ًا عندي قطع من الذهب مل تعد للتجارة
وإنام أعدت للزين�ة ،وأحيانا أقوم ببيعها ثم أضيف عليها بعض
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املال واشترى أفضل منها ،واآلن يوجد عندي بعض احليل وقد

س�معت بوجوب ال�زكاة يف الذهب املعد للزين�ة فأرجو إيضاح

األم�ر يل إذا كان�ت واجبة عيل .فام احلكم يف امل�دة املاضية التي مل

أزك�ي فيها مع العلم أنني ال أس�تطيع تقدي�ر ما عندي من ذهب

طوال تلك املدة؟

الج�واب :احلم�د هلل :اختل�ف أه�ل العل�م يف وج�وب

ال�زكاة يف احللى املع�د لالس�تعامل املباح فذه�ب بعضهم إىل

وجوب الزكاة فيه واس�تدلوا بعموم نصوص وآثار رد عليها
بعض أه�ل العلم بأهنا آثار واهية ال تصلح لالس�تدالل عىل

الوج�وب .وذه�ب مجه�ور أهل العل�م من املذاه�ب الثالثة
املالك�ي والش�افعي واحلنبيل وكذلك غريهم م�ن أهل العلم
والتحقي�ق إىل أن ال�زكاة يف احليل املعد لالس�تعامل املباح غري

واجبة واس�تدلوا عىل ذلك بأدلة نقلية وعقلية يظهر منها قوة
الق�ول بع�دم وجوب ال�زكاة يف احليل املعد لالس�تعامل وقال

هبذا القول من الصحابة عائش�ة وأسماء بنتا أيب بكر ئ
وجابر بن عب�داهلل وأنس بن مالك وعبد اهلل بن عمر ئ

أمجعني ولو رغبت الس�ائلة أن تأخذ باألحوط فتخرج الزكاة
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ع�ن حليه�ا فإن كان واجب� ًا فاحلم�د هلل وإن كان غري واجب
فيعترب ما أخرجته صدقة .واهلل أعلم.
س  :78من هم أوىل الناس بالصدقة؟

الج�واب :احلم�د هلل :إذا كان�ت الصدق�ة زكاة فه�ي خمصوصة
لألصناف الثامنية املنصوص عليها يف آية الصدقة :ﭽﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﭼ إىل آخر اآلية وإذا وجد فقريان قريب وبعيد
وذلك من حيث القرابة يف النسب أو املصاهرة ،فالفقري القريب أوىل
بالصدقة لكون دفعها إليه جيمع بني الصدقة والصلة .واهلل أعلم.
س :79يف موس�م احل�ج ضاعت مني نق�ودي وأخذت مبلغ ًا
من أحد األش�خاص كان معنا وأخذت عنوانه باململكة وعندما
اتصل�ت عليه قالوا يل إنه س�افر بلده ومل أع�رف عنوانه يف بلده.
فامذا أفعل جتاه هذا الشخص لكي أعطيه حقه؟
الجواب :احلمد هلل :الذي أنصح به هذا السائل هو أن يتصدق
هبذا املبلغ عىل مستحق الصدقة وأن ينوي أجرها لصاحبه الذي
أعط�اه إي�اه ومل يعرف مكان�ه وال عنوانه .وإذا يرس اهلل للس�ائل
لقاء هذا الشخص الذي أقرضه فيخربه بأنه جهل مكانه فتصدق
باملبلغ عنه فإن أجاز له ترصفه فاحلمد هلل وإال غرم له ذلك املبلغ
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وصار أجر الصدقة للسائل نفسه .واهلل أعلم.

س  :80ت�وىف يل قريب وقبل وفاته عمل يل وكالة رشعية بأن
أق�وم بجمع جزء من ثروت�ه وأتصدق هبا هلل تع�اىل ،وقبل وفاته
حياء منه،
بأربع س�نوات اقرتض مني مبلغًا من املال مل أطلبه منه ً
وعندي ما يثبت ذلك.
والسؤال هل جيوز أن أسرتد ما اقرتضه مني؟ والباقي أتصدق
به حسب وصيته؟

الجواب :احلمد هلل :يذكر الس�ائل أن قريب ًا له أوصاه بالتصدق
بجزء من ثروته بعد موته وقد س�بق أن أعطى السائل قريبه قرض ًا
من املال إال أنه اس�تحى من مطالبته بس�داده ويس�أل هل جيوز أن
يستويف قرضه من هذا املبلغ الذي أوصاه بالتصدق به .واجلواب
ال يظهر يل بأس يف استيفاء قرضه الذي أقرضه قريبه قبل موته من
هذا املبلغ فنفس املؤمن معلقة بدينه حتى يقىض عنه .واهلل أعلم.

س  :81كان يل مبلغ من املال وضعته الدولة يف املجلس احلسبي
وهو من أجل حفظ مال اليتيم بعد موت أبيه .وملا بلغت الس�ن
القان�وين أعطوين ذل�ك املال الذي تضاعف�ت قيمته األصلية عام
كان عليه منذ وضع يف إحدى البنوك بفائدة ..فهل جيوز أن آخذ
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عيل حرام؟ وهل
تل�ك الفائدة لنفيس؟ أم كيف أنفقها إذا كانت ّ
جيوز أن أعطيها لذوي القربى؟

الج�واب :ال ش�ك أن ب�راءة الذم�ة واألخذ بأس�باب الورع

والتق�وى التخل�ص من املال احل�رام بإنفاقه يف وج�وه اخلري وإذا
كان للس�ائل ذوو قربى من فقراء ومساكني فال بأس بدفع فوائد
هذا املبلغ إليهم .واهلل أعلم.

س :82أحده�م يس�أل فيقول بأنه اشترى أرض بالتقس�يط

يريده�ا س�كنا وبعد ذل�ك غيرَّ نيت�ه للتجارة هبا فه�ل جتب فيها
الزكاة؟

الجواب :احلمد هلل .هذه األرض التي اشرتاها السائل يريدها

س�كنًا ال زكاة فيها مدة اس�تمرار نيته عىل اعتبارها سكنًا .وأما
بعد تغيري نيته فيها لتكون للتجارة فتجب الزكاة فيها باعتبارها

ً
عرضا من عروض التجارة ويبدأ حوهلا من وقت تغيري نيته فيها

إىل التج�ارة لقول�ه ﷺ« :إنام األعامل بالنيات» .ولقول س�مرة
ابن جندب  :vأمرنا رس�ول اهلل ﷺ أن نخرج الصدقة فيام

نعده للبيع .واهلل أعلم.
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س  :83يس�أل أحدهم عن اجلمعيات اخلريية ورصف الزكاة
إليه�ا وهل هي وكيل�ه عن املزكني أو عن املس�تحقني يف الزكاة.
والزكاة إذا أخذها ويل األمر هل تتحول إىل أحكام بيت املال؟
الجواب :احلمد هلل:

أوالً :ال ش�ك عندي أن اجلمعيات اخلريي�ة يف الغالب قد قامت
وتق�وم بمجه�ودات مباركة ومبرورة ومذك�ورة وذلك يف
سبيل خدمة الفقراء واملساكني يف جماالت خريية متنوعة وقد
أسهمت إسهام ًا متميز ًا مع الدولة يف رعاية البالد وأهلها وال
ش�ك أن التعاون معها وش�د أزرها تعاون عىل الرب والتقوى
سواء أكان ذلك بدفع الزكاة هلا لتقوم بإيصاهلا إىل مستحقيها
أم بالوقوف معها يف سبيل أداء خدماهتا.
ثاني ًا :الش�ك أن دف�ع املزكي زكاته إليها لتق�وم نيابة عنه بدفعها
إىل مس�تحقيها أقرب لبراءة ذمة املزكي م�ن مبارشته دفعها
ملن يراه�م أهال هلا؛ حيث إن العاطفة قد تؤثر عليه يف دفعها
إىل غري مستحقيها.

ثالث ًا :ال شك أن اجلمعية حينام تأخذ الزكاة من املزكي فهي وكيلة
عن�ه ال تربأ ذمت�ه إال بتنفي�ذ الوكالة بدفع اجلمعي�ة الزكاة إىل
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مس�تحقيها فليس�ت اجلمعي�ة وكيلة ع�ن ويل األم�ر حيث مل
يأمره�ا بذل�ك وإنما أذن هلا حينام طلب�ت من�ه اإلذن بمزاولة
عملها .وليس�ت كذلك وكيلة عن مس�تحقي الزكاة حيث مل
يق�م أحد منه�م بتوكيلها وإنام هي وكيلة ع�ن دافع الزكاة هلا
لتقوم بدفعها إىل مستحقيها.

رابع� ًا :النص�وص الرشعية متوافرة يف دفع ال�زكاة لويل األمر إذا
طلبها وأن ذمة املزكي تربأ براءة كاملة بدفعها إليه .وإن عامل
ويل األم�ر جلباية الزكاة ورصفها نواب ع�ن ويل األمر .فإذا
ندهبم ويل األمر يف ذلك فيجب عىل املزكني دفع الزكاة إليهم
وتربأ ذمتهم بذلك.

خامس� ًا :دفع الزكاة لويل األمر من قب�ل املزكني يعتربون بذلك

مبارشي�ن لدف�ع ال�زكاة؛ حي�ث إن ويل األم�ر حينما طلب
الزكاة يعترب مرصفا من مصارف الزكاة وتربأ ذممهم بدفعها

إليه .وأما دفع املزكي زكاته للجمعية فيعترب موك ً
ال اجلمعية

لدف�ع زكاته إىل مس�تحقها ممن تعرف�ه اجلمعية وال تربأ ذمته

م�ن زكاته حت�ى تدفعها اجلمعي�ة إىل مس�تحقها ،حيث إن
اجلمعية ليس�ت مرصف ًا من مصارف الزكاة وليس�ت وكيلة
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عن مس�تحق الزكاة وال نائبة ع�ن ويل األمر يف جباية الزكاة
ورصفها ،وإنام هي وكيلة عن املزكي يف دفع زكاته.

سادس ًا :اجلمعيات اخلريية وكيلة عن املزكني وال تربأ ذمة املوكل

حتى يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة والوكيل ال يضمن ما حتت
ي�ده ملوكله إال يف حال التع�دي والتقصري أو اإلمهال .وعليه
فلو تلفت الزكاة يف يد اجلمعية بدون ٍ
تعد أو تفريط فهي من
ضمان املزكي؛ حيث إن ذمت�ه متعلقة الزكاة هب�ا حتى تدفع
ملس�تحقها ف�إن كان م�ن اجلمعي�ة إمهال أو تقصير ضمنت
اجلمعية للمزكي ما تلف بسببها من زكاته.

سابع ًا :جيب عىل اجلمعية أن تتقيد يف رصف الزكاة يف مصارفها

الرشعية وجيب أن تتحرى يف الرصف ولو ترتب عىل ذلك

عدم الرصف الفوري عىل أال يصل التجاوز إىل تأخري دفع
الزكاة إىل العام القادم.

ثامن ًا :الذي أرى أن الزكاة بعد دفعها لويل األمر تتحول إىل مورد

من موارد بيت املال وتتخلف أحكام الزكاة عنها ال سيام فيام
يتعلق ألهل الزكاة وحرص رصفها فيهم وذلك ملا ييل:
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 األول :ال خيفى أن لبيت املال يف عهد رسول اهلل ﷺ وجو ًدا .وقدكان م�ن عامله أبو هريرة وبالل بن رباح ء وقد كان بيت
امل�ال مورد ًا جلميع موارد الدولة من زكوات وصدقات وغنائم
ويفء ومل يذكر لنا التاريخ أن للزكاة ديوان ًا خاص ًا يف بيت املال.
 الثان�ي :ال خيف�ى أن ال�زكاة والصدق�ات ال جي�وز رصفيشء منها إىل رس�ول اهلل ﷺ وال إىل أحد من آله عىل س�بيل
االس�تحقاق .ويف الصحي�ح أن رس�ول اهلل ﷺ اشترى من
جاب�ر ب�ن عبد اهلل مجل�ه بأرب�ع أواق وأمر بالل ب�ن رباح أن
يدفع جلابر ثمن مجله ويزيده وذلك من بيت املال ،فهذا دليل
عىل أن الزكاة بعد دفعها لويل األمر تتحول إىل مال عام حتت
إدارة ويل األمر.
 الثالث :أن ذمة املزكي تربأ براءة تامة بدفع زكاته لويل األمروال تبرأ ذم�ة املزك�ي بدف�ع زكات�ه إال بدفعه�ا إىل مرصفها
ال عن املزكي وال وكي ً
الرشعي .وويل األمر لي�س وكي ً
ال عن
مستحقي الزكاة فرباءة ذمة املزكي بدفعها إىل ويل األمر تدل
على أن بيت امل�ال مرصف من مص�ارف ال�زكاة إذا دخلت
الزكاة فيه حتولت إىل مال عام للمسلمني.
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 الراب�ع :أن العم�ل اجل�اري م�ن ت�ويل آل س�عود احلكم يفاألدوار الثالث�ة وه�م يعينون س�عاة جلباية زك�وات األموال
الظاهرة من احلبوب والثامر وهبيمة األنعام ويقومون – أعني
احلكام -بتحويل ذوي الوجاهات واألمراء والقضاة عىل ما
متت جبايته من الزكاة من قبل عامل الزكاة .ومل ينكر أحد من
أهل العلم عليهم يف ذلك إال ما ذكر عن الشيخ عبد الرمحن
بن حسن  -رمحه اهلل.

 الخامس :جاء يف األحكام السلطانية للاموردي أن املسألةحمل خالف بني أه�ل العلم وذكر أن أبا حنيفة يقول :بأهنا
من حقوق بيت امل�ال أي أمالكه التي يرجع الترصف فيها
إىل رأي اإلمام واجتهاده كامل الفيء ،ولذا جيوز رصفها يف
املصالح العامة كالفيء .وذكر أبو يعىل احلنبيل يف األحكام
خمرج�ا عىل قول
وجه�ا
الس�لطانية أن يف املذه�ب احلنبلي ً
ً
لإلم�ام أمح�د يف زكاة األم�وال الظاهرة كق�ول أيب حنيفة.
واهلل أعلم.
س :84هل للجمعيات اخلريية جباية الزكاة وما أثر ذلك؟

الجواب :اجلمعيات اخلريية جهات احتسابية تقوم يف الغالب
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بالتبرع بجهودها يف مجع ال�زكاة ورصفها يف مصارفها الرشعية.
والغال�ب أن قيادات هذه اجلمعيات حتتاج إىل جهاز إداري يقوم
باجلانب التنفيذي هلذا النشاط االحتسايب .كام أن الغالب أن هذه
اجلمعيات حتم�ل ترخيص ًا من اجلهة املختص�ة يف الدولة إلجازة
هذا النشاط .والواقع يطرح التساؤالت التالية لتظهر من اإلجابة
عليها األحكام التالية:

أح�د ه�ذه التس�اؤالت ه�ل إذن الدول�ة للجمعي�ة اخلريية يف
حكم تكليفها من ويل األمر فيجب لذلك الس�مع هلا والطاعة يف
طلبه�ا الزكاة ممن جتب عليهم ال�زكاة .وتربأ ذمة املزكني بدفعهم
الزكاة الواجبة عليهم للجمعية كام هو احلكم الرشعي لويل األمر
حينما يطل�ب الزكاة من املزكين وتربأ ذممهم بدفعه�ا إليه؟ أم أن
اجلمعيات اخلريية وكيلة عن املزكي؟ الذي يظهر يل واهلل أعلم أن
إذن ويل األمر أو ترخيصه للجمعية ليس كتكليفها من قبله بجباية
الزكاة .وهلذا ال تعترب اجلمعية نائبة عن ويل األمر وال وكيلة عنه.
وهل�ذا ال يل�زم املزكي االس�تجابة لطلب اجلمعي�ة وال دفع زكاته
إليه�ا فهي وكيل�ة عن املزكي يف ح�ال دفع زكات�ه إليها ورصفها
يف مصارفه�ا الرشعي�ة وال تبرأ ذمة املزكي يف دفعه�ا إىل اجلمعية
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حت�ى جيري من اجلمعية رصفها يف مصارفها الرشعية .وإن تلفت
تعد أو
الزكاة الت�ي قبضتها اجلمعية قبل دفعها ملس�تحقيها بدون ٍّ
تفري�ط فال ضامن عىل اجلمعية؛ ألهنا وكيل�ة عن املزكي والوكيل
تعد أو تفريط وتبقى ذمة املزكي
أمين ال يضمن إال ما كان نتيجة ٍّ
متعلقة بزكاته؛ حيث إهنا مل تصل إىل مس�تحقيها من قبله وال من
قبل وكيله.

التساؤل الثاني :هل اجلمعيات اخلريية غري املرخص هلا ختتلف
من حيث األحكام املرتتبة عىل اجلمعيات اخلريية املرخص هلا؟

اإلجابة :ال خيفى أن لويل األمر حق السمع والطاعة فيام يأمر به
وينهى عنه إذا كان ذلك يف معروف .إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية
اخلال�ق .وبناء عىل هذا األصل فل�و قامت مجعية غري مرخص هلا
يف جباي�ة زكاة ورصفها يف مصارفها الرشعية فهل يكون ترصفها
مقب�والً رشع ًا فتربأ بذلك ذمة املزكي .وتعترب هذه اجلمعية وكيلة
عن�ه وجتري عليها أحكام اجلمعية اخلريي�ة املرخص هلا؟ أرى أنه
ال ف�رق بينه�ا وبني اجلمعي�ة املرخص هلا يف ترت�ب األحكام عىل
اجلمعي�ة اخلريي�ة على ترصفه�ا لتكييفها أهن�ا وكيلة ع�ن املزكي
ويبق�ى أمر مزاولتها هذا النش�اط بدون ترخي�ص من ويل األمر.
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ف�إن كان يف األنظمة مايمنع ذلك فيكون يف ذلك الترصف خمالفة
تستحق اجلمعية ما يقتضيه النظام من املخالفة مع إجازة الترصف
رشع ًا كصالة من يصيل يف أرض مغصوبة وحج امرأة بدون حمرم
فالصالة واحلج صحيحان مع اإلثم .واهلل أعلم.

التس�اؤل الثالث :م�ا يأخ�ذه س�عاة ويل األمر جلباي�ة الزكاة
نياب�ة عن ويل األمر من املزكني هل يس�تمر األمر عىل صفة الزكاة
والتقي�د بأحكامه�ا يف رصفها م�ن قبل ويل األم�ر؟ أم أهنا تتحول
م�ن زكاة إىل م�ورد م�ن م�وارد بيت امل�ال وتنفصل عنه�ا أحكام
ال�زكاة فيما يتعلق برصفه�ا؟ الذي يظه�ر يل  -واهلل أعلم  -أن ما
يأخذه ويل األمر م�ن أموال الزكاة يتحول من وصفه زكاة خاصة
ألصن�اف معين�ة إىل أن تكون مورد ًا من م�وارد بيت املال كالفيء
والغنائ�م وال�ركاز والكنوز .وأن لويل األم�ر أال يتقيد برصفها يف
مص�ارف ال�زكاة بل يرصفها يف أي مرفق م�ن مرافق الدولة أو يف
أي جه�ة تقتضيه�ا مصلحة البلاد .ولعل من املس�تند يف ذلك ما
ثبت أن رس�ول اهلل ﷺ اشترى من جابر بن عبد اهلل  cمجله
وأمر مأمور بيت املال بالل بن أيب رباح ؤ بدفع ثمنه من بيت
امل�ال أربع أواق وزيادة نِ ًّش�ا .والذي عليه ملوكنا الس�ابقون أهنم
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كان�وا حيولون جمموعة من القضاة واألمراء ورؤس�اء القبائل ممن
ليس�وا من أهل الزكاة عىل س�عاة الزكاة مما جيمعون .ومل ينقل عن
أح�د منهم اعرتاض .وبراءة ذم�ة املزكني بدفع زكاهتم لويل األمر
إذا طلبه�ا دليل على أن بيت امل�ال مرصف من مص�ارف الزكاة؛
حي�ث ج�اء يف بع�ض اآلثار األم�ر بدفعها ل�ويل األم�ر إذا طلبها
ول�و قلد هبا الكالب .وال خيفى أن س�عاة رس�ول اهلل ﷺ وس�عاة
خلفائه الراش�دين كان جيبون زكاة احلبوب والثامر وهبيمة األنعام
ويودعوهنا بيوت املال وليس يف بيوت املال دواوين خاصة للزكاة
إيدا ًعا ورص ًفا .إذا تقرر هذا فيمكن أن جياب عن اإلش�كال يف أن
خمصص�ات الضمان االجتامعي يرصف منها عىل فق�راء آل البيت
من الس�ادة واألرشاف وغريهم من بني هاش�م .ولكن عىل اعتبار
أن األم�وال التي جيبيها ويل األم�ر من الزكاة زكاة غري متحولة إىل
أم�وال عام�ة خلزينة الدولة ف�إن الرصف عىل فق�راء آل البيت من
الضامن االجتامعي غري جائز؛ ألن الزكاة والصدقات عىل آل البيت
غري جائزة ،وبالتايل سيكون لدينا رشحية غري قليلة ممن يرصف هلم
م�ن الضامن االجتامعي يأخذون م�ا يأخذونه بغري حق .وعليه فال
جيوز هلم الرصف من خمصص الضامن االجتامعي الذي هو الزكاة
حلرمتها عليهم .وإذا قلنا بأن الزكاة بعد جبايتها من قبل ويل األمر
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تتحول إىل مال عام للدولة ترصفه الدولة يف املصارف العامة فإن ما
يصرف للضامن االجتامعي يعترب من خزينة الدولة -بيت املال -
ويصرف عىل املش�مولني بالرصف م�ن املواطنين وال يعترب من
الزكاة فيجوز الرصف منه آلل البيت ألنه ليس زكاة وال صدقة مما
مها حمرمان عىل آل البيت وإنام هو مال عام للمواطنني حقوقهم فيه
سواء أكان احلق ماالً أم منفعة أم ارتفاق ًا.
طبق املقتىض الرشعي
ً

التس�اؤل الرابع :هل جيوز للجمعي�ات اخلريية وقد أذن هلا
م�ن قبل ويل األمر بتويل جباية ال�زكاة ورصفها؟ هل جيوز هلا أن
جزءا منها يف تغطي�ة النفقات الالزمة للجباية والرصف
ترصف ً
وذل�ك من س�هم العاملني عليها؟ وهل خيتل�ف األمر بني مجعية
مرخ�ص هل�ا وأخرى غري مرخ�ص هلا؟ وإذا ج�از الرصف عىل
أعمال جباية ال�زكاة ورصفها من مبلغ ال�زكاة وللجمعية موارد
أخ�رى مثل الصدق�ات واهلبات والتربعات وحيت�اج رصفها إىل
مس�تلزمات مالي�ة كرصف ال�زكاة وجبايته�ا فهل تقتس�م هذه
املرصوفات عىل هذه املوارد؟

والجواب عن هذه التس�اؤالت – واهلل أعل�م – أن العاملني
على ال�زكاة جباية ورصف ًا صن�ف من أهل ال�زكاة بنص رصيح

من كت�اب اهلل قال تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﭼ اآلي�ة واألصل األخذ بالعم�وم لقوله تعاىل:
ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ ف�كل من كان عام ً
ال عىل ال�زكاة جباي ًة أو

رص ًفا فهو داخل يف العموم س�واء أكان مكل ًفا من قبل ويل األمر
أم كان مأذون� ًا له وال جيوز ختصي�ص العموم إال بمخصص وال
أعرف خمصص ًا يرصف العموم إىل التخصيص .فيجوز للعاملني

سواء أكانوا
عىل الزكاة األخذ من الزكاة أجرة عىل عملهم عليها
ً
وس�واء أكانوا مرخص ًا هلم أم غري مرخص هلم.
فقراء أم أغنياء.
ً

إذا مل يكن من ويل األمر قرار بمنع جباية الزكاة إال ممن ُيرصح هلم
بذلك .وإذا جاز هلم األخذ من الزكاة يف مقابل عملهم فام مقدار

ذل�ك؟ اختلف أهل العلم يف التقدير وذهب اإلمام الش�افعي –
رمحه اهلل – ومن أخذ بقوله من أهل العلم إىل تقدير ذلك بال ُّث ُمن؛

ألن أهل الزكاة ثامنية أصناف منهم العاملون عليها .ولعل ال ُّث ُمن
ح�د أعىل فإذا كان قدر اس�تحقاق العاملني عليها أقل من ال ُّث ُمن
ُّ

فيصرف الباقي من ال ُّث ُم�ن إىل مصارف األصناف األخرى .ويف

ح�ال وجود موارد أخرى للجمعية م�ن صدقات أو تربعات أو
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غلال أو أوق�اف فال ينبغي أن ترصف نفق�ات إدارة هذه املوارد

من الزكاة فقط بل جيب أن يكون الرصف بنسب عادلة بني هذه

املوارد املختلفة ومنها الزكاة.

التساؤل الخامس :هل جيوز للجمعية أن توجد وقف ًا لرصف
غالل�ه عىل أعامهلا وتدفع من ال�زكاة قيمة هذا الوقف أو بعضه؟
وه�ل جي�وز للجمعية أن تؤج�ل رصف مبالغ ال�زكاة أو بعضها
للرصف منها يف أوقاف متتابعة ملقتضيات االحتياج؟ وهل جيوز
هلا اس�تثامر هذه املبالغ املتأخر رصفها لصالح اجلمعية عىل رشط
أال يكون االستثامر عائق ًا الرصف وقت احلاجة؟

والج�واب :احلم�د هلل :ال خيف�ى أن الزكاة ملك ملس�تحقيها
ووقفه�ا حب�س هلا ومن�ع ألهلها عنه�ا وهذا خمال�ف للمقصد
الرشع�ي من رشعيته�ا .والذي عليه مجه�ور املفرسين أن الالم
للمل�ك يف قول�ه تع�اىل :ﭽﮡ ﮢ ﮣﭼ ...اآلي�ة
ووقفه�ا حجب هل�م عنها .وعلي�ه فال يظهر يل ج�واز الرصف
م�ن ال�زكاة على رشاء األوق�اف؛ ألن ال�زكاة ألهله�ا مل�ك
وليست وقف ًا عليهم .فهي هلم عىل سبيل التمليك .وأما تأجيل
رصفه�ا أو رصف بعضها ملالحظة مقتضي�ات أحوال الرصف
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فلا يظه�ر يل مانع من ذلك على أال يتجاوز التأخري س�نة .وال
يظهر يل مانع من استثامرها وبرشط أن حيتاطوا هلا بحيث يكون
االستثامر يف منتجات استثامرية قليلة املخاطر ،وإن كانت قليلة
العائد .وبرشط عىل أال يكون مانعا لرصفها عىل أهلها يف وقت
حاجتهم .واهلل أعلم.
س :85إىل رئيس جملس ادارة مجعية إبصار اخلريية حفظه اهلل.

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
وبعد:

تلقيت خطابكم الكريم ومرفقاته املتعلقة بنشاط مجعية إبصار
اخلريي�ة وتس�تفتون هل جي�وز الرصف من الزكاة عىل نش�اطات
اجلمعية فيام يتعلق بتوفري االحتياجات الطبية والتأهلية وتدريب
الكوادر التي تعمل عىل عالج وتأهيل املعوقني برصي ًا .وقد جرى
مني التأمل واالطالع عىل نشاط اجلمعية ونظر ًا إىل أهنا ختدم رشحية
معوقة من املجتمع اإلسالمي والرغبة من اجلمعية الفتوى بجواز
تغطي�ة حاجات ه�ذه اجلمعية من أكل ورشب وملبس وس�كن
وعالج حيث إن مرىض هذه اجلمعية ال يستطيعون ذلك.
فه�ل جي�وز أن تغط�ى نفقات ه�ذه اجلمعية من م�وارد خمتلفة
()419

ومنه�ا ال�زكاة؟ واجل�واب احلمد هلل ال يظه�ر يل مانع رشعي من
تغطي�ة نفق�ات اجلمعية من ال�زكاة فمثل ه�ذه اجلمعية داخل يف
مرصف س�بيل اهلل حيث اجته بعض املحققين من أهل العلم اىل
أن سبيل اهلل شامل جلميع وجوه الرب واإلحسان.
ومجعي�ة إبصار داخلة يف مش�مول س�بيل اهلل ،ويمكن أن يقال
بأن نش�اط هذه اجلمعية شامل ملجموعة كبرية من املعوقني بفقد
أبصاره�م وه�م فق�راء أو مس�اكني حمتاج�ون إىل خدمات هذه
اجلمعي�ة .ومن هذا املفهوم يمكن أن يعترب املحتاجون من هؤالء
املعوقني من الفقراء واملس�اكني وه�ذان الصنفان من أهل الزكاة
هذا ماظهر يل .واهلل أعلم.

س  :86إىل س�عادة الشيخ حفظه اهلل السالم عليكم ورمحة اهلل
وبركاته وبعد فقد تسلمت خطابكم الكريم بخصوص استفتائكم
عن زكاة األسهم املعدة للمتاجرة فيها وأنه سبق أن استفتيتم جلنة
الفتوى عن طريق إخراج زكاة هذه األس�هم وأفتوكم باحتساب
زكاهتا عند حلول احلول باعتبار قيمتها الس�وقية وإنكم س�معتم
فت�وى مني عبر التلف�از بإخراج زكاهتا حس�ب القيمة الس�وقيه
حمسوما منها الزكاة التي أخرجتها الرشكة باعتبار القيمة الدفرتية
ً
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لئلا يصير األم�ر إىل الثنيا يف ال�زكاة  -ازدواجية إخ�راج الزكاة
 وتذك�رون أنك�م رجعتم عن العمل بفتوى اللجنة .وتس�ألونهل جيوز استرداد املبالغ التي دفعت زكاة وهي الفرق بني القيمة
الس�وقية والقيمة الدفرتية ملا مىض من الس�نوات الس�ابقة؛ حيث
إنكم أخذتم بالفتوى الصادرة مني أخري ًا.

والجواب :طاملا أنكم سبق أن استفتيتم جلنة الفتوى وأفتوكم
وعملت�م بمقتضاه�ا .فلا جي�وز لكم الع�دول ع�ن فتواهم وال
ينبغي للمس�لم أن يتتبع األقوال واألحكام ويأخذ بأيرسها دون
أن يك�ون له ملكة فقهي�ة تؤهله لالجته�اد واالختيار والرتجيح
حس�ب الدلي�ل والتعلي�ل .وحي�ث إنك�م اخرتتم جلن�ة الفتوى
وه�ي تضم عدة علامء أفاضل اختارهم ويل األمر للفتوى العامة
واخلاص�ة وأفتوكم بام ظهر هلم ورضيتم الفتوى وقمتم بتطبيقها
فلا أرى لكم حق� ًا يف جواز الع�دول عنها .وإذا كنت�م أخري ًا يف
تردد من قبوهلا وتطبيقها .فعليكم بمراجعة اللجنة وذكر مس�تند
خمالفته�ا وهي أيلولتها إىل الثنيا يف ال�زكاة وذلك بإخراج الزكاة
عنه�ا مرتين وأنكم ترغبون م�ن اللجنة إعادة النظ�ر يف ذلك يف
ضوء أيلولتها إىل االزدواجية يف إخراج الزكاة .والش�ارع حكيم
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وعادل يف فرض الزكاة فهو سبحانه وتعاىل عادل مع دافع الزكاة
وآخذها كعدله العام يف ترشيعه وقضائه.

وأم�ا الفتوى الصادرة مني فه�ي مما أدين اهلل به وأراه متفق ًا مع
وعطاء ومع توجيه رس�ول اهلل
حكمه اهلل وعدله بني عباده أخذ ًا
ً
ﷺ يف منع الثنيا يف الزكاة .واهلل أعلم.

س :87إىل األخ األمين الع�ام ملؤسس�ة آل إبراهي�م اخلريي�ة
حفظه اهلل

السلام عليك�م ورمح�ة اهلل وبركات�ه ،وبع�د وصلن�ا خطابك�م
بخصوص استفتائكم هل جيوز إقامة مركز غسيل للكىل خيصص
للفقراء املرىض بالفشل الكلوي وذلك بإنشائه وتشغيله من الزكاة
وعلاج املرىض م�ن الفقراء جمان� ًا فيه وكذلك علاج من له دخل
يكفي�ه لش�ؤون بيته أك ً
ال ورش ًبا وملبس� ًا وغري ذل�ك من متطلبات
احلياة ،إال أنه غري قادر عىل نفقات العالج فهل جيوز أن نقيم مركز
الغسيل وتشغيله من الزكاة وهل جيوز أن نأخذ من هاتني الرشحيتني
رس ًام رمزي ًا يساعد املركز عىل االستمرارية يف األداء .وكذلك هل
جيوز أن يتقبل املركز عالج مرىض الكىل ممن ليسوا من أهل الزكاة
وهم قادرون عىل دفع أجور العالج والغسيل لترصف أجورهم يف
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املسامهة يف تغطية نفقات تشغيل املركز؟

والجواب :بعد تأميل االس�تفتاء ودراس�ة األس�ئلة املذكورة
أفيدكم بام ييل:

ال خيف�ى أن ال�زكاة حق اهلل يف األموال الزكوي�ة وقد جاءت آية
الصدقة رصحية يف بي�ان أهل الزكاة وحرص الزكاة فيهم ومن أهل
الزكاة سبيل اهلل ،وقد اختلف أهل العلم يف بيان املقصود من سبيل
اهلل فجمهورهم قالوا بأن سبيل اهلل هو اجلهاد يف سبيل اهلل ،واختلف
القائل�ون بذل�ك ه�ل يدخل يف معن�ى اجلهاد يف س�بيل اهلل الدعوة
إىل اهلل وم�ا تتطلب�ه الدعوة من اإلنفاق يف س�بيل أدائها عىل الدعاة
ومراك�ز الدعوة والتأليف ونرش الكتب الدعوية وإقامة املخيامت؟
فذهب بعضهم إىل توسيع معنى اجلهاد يف سبيل اهلل لتشمل الدعوة
ومتطلباهتا وبعضهم حرص اجلهاد يف س�بيل اهلل يف القتال واإلعداد
له ،وذهب بعض أهل العلم إىل توسيع معنى سبيل اهلل ليشمل كل
جه�ة خريية وم�ن ذلك دفع الزكاة إىل اجلمعي�ات اخلريية واملرافق
العام�ة مثل هذه املراك�ز الطبية .وبعد دراس�تي للمس�ألة والتأمل
يف مفه�وم س�بيل اهلل ظهر يل رجاح�ة قول من قال م�ن أهل العلم
ب�أن س�بيل اهلل عام يش�مل كل جهة خريي�ة يعود نفعها لإلسلام
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واملس�لمني بدليل أن رس�ول اهلل ﷺ قال بأن احلج من س�بيل اهلل.
وق�ال بع�ض أصحابه ب�أن العتق من س�بيل اهلل .وعلي�ه فال يظهر
مان�ع أن تقام مراكز غس�يل الكىل من م�وارد منها الزكاة لعالج
يل ٌ
امل�رىض الفقراء وكذلك املس�اكني جمان� ًا يف هذه املراك�ز وال بأس
أن يفت�ح باب الغس�يل للمرىض القادرين عىل دف�ع التكاليف وأن
تطل�ب منهم أجور ترصف يف توفري تغطية نفق�ات هذه املراكز أو
تساعد عىل التغطية إذ ال شك أن العالج يعترب من متطلبات احلياة
وال خيفى أن الفقري واملس�كني يعطى من الزكاة لتغطية حاجته من
متطلب�ات احلياة أك ً
وكس�اء وعالج ًا هذا ما ظهر
ال ورشب ًا وس�كن ًا
ً
يل .واهلل أعلم.
س :88إىل س�عادة رئيس حترير صحيفة التعليم العريب س�لمه
اهلل السلام عليك�م ورمح�ه اهلل وبركات�ه وبعد وصلن�ي خطابكم
بخص�وص إفادتك�م أنك�م الحظت�م أن املؤمت�رات والن�دوات
واللقاءات العلمية التي تعقد وتصدر عنها توجيهات وتوصيات
هذه النتائج التصل إىل املحتاجني والذين هم من أهداف انعقادها
وأنك�م ومعك�م إخوانكم أصدرت�م صحيف�ة متخصصة يف جمال
التعلي�م لتص�ل نتائج هذه اللق�اءات العلمي�ة إىل املحتاجني إليها
()424

ولتعمل عىل رفع مستوى أداء األساتذة واملعلمني إىل آخر ما جاء
يف خطابك�م بخصوص تعميم النتائ�ج املرجوة من هذه اللقاءات
ونتائجه�ا وتذك�رون أنك�م تعانون م�ن نقص اإلمكان�ات املادية
ملواصلة ومضاعفة نش�اطكم وتس�ألون هل جيوز رصف يشء من
الزكاة يف هذا الس�بيل وإذا مل جي�ز فهل هناك مصادر أخرى يمكن
االستفادة منها إىل آخره؟

الجواب :أوالً الزكاة حق اهلل تعاىل يف أموال عباده وقد اختص
سبحانه بمبارشة فرضيتها وحرص املستحقني هلا يف آية خاصة هبا
من سورة التوبة وليس من أصناف الزكاة الرصف عىل الوسائل
اإلعالمي�ة وإنما يمك�ن الصرف عليها من أقس�ام مالي�ة غريها
مث�ل الصدقات والتربع�ات واهلبات وجه�ات الوقف واألموال
املرصودة جلهات الرب واإلحسان فإذا كانت أهداف هذه الصحيفة
أهداف ًا فيها خدمة لإلسالم واملسلمني وألصول الدين ومقاصده
ومبادئ�ه م�ن حي�ث نرش حماس�نه تعلي ً
ما وتربي�ة وهتذي ًب�ا وتقويماً
والدف�اع عنه وع�ن أهدافه ومقاصده إذا كان�ت هذه هي أهداف
ه�ذه الصحيفة فهي مس�تحقة للوقوف معها مادي� ًا ومعنوي ًا ،وال
ش�ك أهنا مستحقة للرصف عليها من موارد الرب واإلحسان طاملا
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أهنا متمسكة هبدفها األخالقي بعيدة عن االنتامءات املفرقة جلامعة
املسلمني وأما الزكاة فال يظهر يل أن نشاط هذه الصحيفة يرصف
عليه من الزكاة .حيث إن مبالغ الزكاة خمصوصة ألصنافها الثامنية.
واذك�ر لكم أن لدى بنك التنمية اإلسلامي بجدة مبلغ ًا جمنب ًا عن
رأس مال البنك حيث جاء اكتسابه بطريق غري مرشوع فصدرت
الفت�وى له برصفه يف وجوه الرب وم�ن ذلك املراكز العلمية واملنح
الدراس�ية ونحوها فلو تم االتصال بمعايل رئيس البنك الدكتور
أمحد عيل فلديه القدرة عىل تنفيذ الرغبة وإذا كان ذلك عن طريق
س�مو األمري خالد الفيصل أمري منطقة مكة املكرمة فذلك أرجى
وأقرب إىل االستجابة واهلل حيفظكم.
س :89إىل س�عادة األمين املس�اعد للهيئ�ة العاملي�ة لإلعج�از
العلمي السلام عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد وصلني خطابكم
بخص�وص ماتق�وم به اهليئ�ة العاملي�ة لإلعجاز العلمي من نش�اط
وع�رض ذل�ك يف املؤمت�رات والن�دوات العلمي�ة يف جمموع�ة من
الدول اإلسلامية ،وتذكرون أن هلذا النش�اط تأثير ًا بالغ ًا يف تنمية
الفكر اإلسلامي ،وتذكرون أن هذا النش�اط يتطل�ب تغطية مالية
وتسـألون هــل جيـوز الرصف عـىل هذا النشاط من الزكاة.
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الج�واب :ال خيفى أن أهل الزكاة حمص�ورون يف اآلية الكريمة
من سورة التوبة﴿ :ﮡﮢ ﮣﮤﮥ
ﮦ﴾ إىل آخر اآلية وجاء منهم سبيل اهلل وقد اختلف أهل العلم
يف حتديد سبيل اهلل هل هو اجلهاد يف سبيل اهلل ومستلزماته أم هو عام
يف كل جه�ة خريية أم أن الدعوة إىل اهلل بمختلف صيغها وطرقها
داخل�ة يف مدل�ول س�بيل اهلل وقد عرض املوضوع على هيئة كبار
العلامء يف اململكة فصدر قرارها باألكثرية بأن سبيل اهلل حمصور يف
اجلهاد يف سبيل اهلل ومستلزماته وكان من ضمن القائلني بأن سبيل
اهلل هو اجلهاد يف سبيل اهلل سامحه الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ
عب�د ال�رزاق عفيفي  -رمحهما اهلل  -وقد أدخال يف مفهوم س�بيل
اهلل الدعوة إىل اهلل باللس�ان والقلم دع�وة وتوعية وتبصري ًا وتعلي ًام
وإدار ًة وقالوا بجواز الرصف عىل ذلك من الزكاة ،حيث يدخل يف
سبيل اهلل فإذا كان نشاط اهليئة داخ ً
ال يف ذلك فيجوز الرصف عىل
نشاطها من الزكاة عىل أن ذلك من سبيل اهلل .واهلل أعلم.
س :90وردين من بعض املؤسسات املالية االستفتاءات التالية
هل جيوز أن نحسم من الوعاء الزكوي خمصص الديون املشكوك
يف حتصيلها؟
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الج�واب :ال خيفى أن املخصص ال ختلو حاله من أحد أمرين
إم�ا أن يكون خمصص ًا ملس�تحق فهذا يف حك�م الدين عىل املزكي
فيحس�م مبلغ�ه م�ن الوع�اء الزكوي .وإم�ا أن يك�ون خمصص ًا
الحتمال خس�ارة يف مقابل�ه كاملخص�ص يف مقابل�ة ديـ�ون
مش�كوك يف حتصيله�ا فهذا املخصص جزء م�ن الوعاء الزكوي
جت�ب زكات�ه؛ ألنه غري مس�تحق للغري و إنام حيتم�ل أن يكون يف
مقابلة خس�ارة يف املستقبل وحيتمل أال يكون واألصل وجــوب
ال�زكاة فيه؛ وال يدفع هذا األصل احتامل أن يقابل بخس�ارة عىل
األموال الزكوية.
السؤال الثاني :هل جتب الزكاة يف األموال املرهونة؟

الج�واب :األم�وال املرهون�ة إم�ا أن تك�ون أم�واالً زكوية
كاألموال االس�تثامرية يف الرشكات مثل الصكوك و الوحدات
االس�تثامرية فه�ذه جتب ال�زكاة فيه�ا .وإما أن تك�ون األموال
املرهونة أمواالً ال جتب فيها الزكاة كأموال القنية .وال خيفى أن
بعض الرهون ال جتب الزكاة يف أصوهلا االستغاللية كالعقارات
املع�دة لإلجيار فتجب الزكاة فيام حيول عليه احلول من غلتها ال
يف أصوهلا.
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الس�ؤال الثالث :هل جتب الزكاة يف األم�وال العامة كأموال
بيت املال واألوقاف واجلمعيات اخلريية؟

الجواب :األموال العامة كبيت املال ومجعيات الرب واألوقاف
هذه األموال ال زكاة فيها لِفقدها رشط ًا من رشوط الزكاة وهو

مت�ام امللك اخلاص فه�ي أموال ليس هلا مال�ك خاص فال زكاة
س�واء أكانت مس�تثمرة اس�تثامر ًا مس�تق ً
ال أم كانت
فيها مطلق ًا
ً
مش�اركة يف االس�تثامر لألم�وال الزكوي�ة اخلاص�ة .وال حيت�ج
للقول بوجوب الزكاة يف األموال العامة املشتركة يف االستثامر

م�ع األموال الزكوية اخلاصة ال حيت�ج لذلك بأحكام اخللطة
فاخللط�ة املصيرة لألم�وال م�االً واح�د ًا ه�ي خلط�ة األموال
اخلاص�ة بحي�ث ال يعترب فيه�ا رشط بلوغ النص�اب .لوجوب
ال�زكاة يف امل�ال الواحد من أم�وال اخللطة وإنام جت�ب الزكاة يف
كام�ل أم�وال اخللطة إذا بل�غ جمموعها نصاب ًا بشرط أال يكون

منه�ا مال عام يكمل ب�ه النصاب مثال ذلك ل�و أن أحد الناس

جعل ما يملكه من الغنم ومقداره مخس وثالثون نعجة مع غنم
الصدق�ة ومقدارها ألف من النعاج فلا أثر للخلطة يف هذا فال

جت�ب ال�زكاة يف اخلمس والثالثني نعجة .حي�ث إن خلطة املال
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اخلاص مع مال ال جتب زكاته ال تؤثر يف وجوب الزكاة فيه فال

زكاة عىل هذا املال اخلاص لقصوره عن بلوغ النصاب.

الس�ؤال الرابع :املصطلحات املحاس�بية يف ال�زكاة هل هي

معتربة؟

الج�واب :احلدي�ث ع�ن املصطلح�ات املحاس�بية يف ال�زكاة

وحكمه�ا ووجوهب�ا غري ظاهر .فال أثر ملصطلح حماس�بي يتعلق

بال�زكاة إال أن يكون ذلك عىل س�بيل التصوي�ر .فاملصطلحات
الرشعية هي احلاكمة عىل كل مصطلح؛ ألن الزكاة عبادة وليست
كالرضائب حتى يكون للمصطلح املحاسبي أثر يف الزكاة وجوب ًا

أو سقوط ًا أو زيادة أو نقص ًا.

الس�ؤال الخامس :ه�ل جتب ال�زكاة يف األم�وال الزكوية

املحجوب�ة ع�ن االس�تثامر اضط�رارا مث�ل الس�يولة املحجوزة
للبنوك لدى البن�وك املركزية وكذلك التعويضات لدى الدولة
املتعثر احلصول عليها وكذلك أموال الضامنات واألمانات بيد
طرف آخر ال يستطيع مالكها القدرة عىل الترصف فيها وكذلك

الديون عىل املعرسين أو املامطلني؟
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الجواب :احلمد هلل :هذه األموال املحجوبة عن االستثامر ال
خيلو أمرها من أحد حالني :إما أن يكون حجبها عن االستثامر
يتعل�ق بأم�ر خ�ارج ع�ن إرادة مالكه�ا كالتعويض�ات املتعثر
س�دادها وكالدي�ون لدى املامطلين أو املعرسين فهذه ال جتب
الزكاة فيها حتى تقبض ويميض عىل قبضها حول.
وإما أن يكون حجبها عن االستثامر مبني ًا عىل اختيار مالكها

كالضامنات والرهون والسيولة املحجوزة لدى البنوك املركزية
فه�ذه جتب الزكاة فيها ألهن�ا يف مقدور مالكها احلصول عليها
بعد التخيل عن االلتزام املوجب حلجبها .واهلل أعلم.
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