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الصوتية :95 :هل تنطبق أحكام الذهب والفضة على العملة الورقية؟
أوال :كيف تعامل الشرع مع النقود في عصر النبوة والخالفة الراشدة:

حديثنا اليوم عن العمالت الورقية املعاصرة ،مثل دينار أردين أو كوييت ،فال بد من معرفتها أوال ،وال بد
من إحكام التصورات حول ذلك الشيء ،مث بعد ذلك نتكلم من الناحية الشرعية بناء على التصور،
فالعمالت الورقية أمر مستحدث فرضته طبيعة التطور التارخيي لإلنسانية ،ففي عهد النيب صلى اهلل
عليه وسلم تعامل بالدنانري الذهبية الرومية ،وكانت الدراهم كِسروية فارسية ساسانية ،ومل يكن للعرب
عملة مستقلة ،فالنيب -صلى اهلل عليه وسلم -تعامل هبا مع أهنا كانت مطبوعة بالصليب ،وكانت
عملة الدراهم الفضية عليها شعار الفرس ونارهم ،وهذه اهلوية الشخصية لتلك احلضارات يف ذلك
الزمن.
فلم يأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بتغيري الشكل ،مع أن كثريا من األحكام تتعلق بالدنانري والدراهم
يف املهور والزكاة ،ويصلون وهذه النقود يف جيوهبم إىل أن جاء عمر رضي اهلل عنه فأدخل شيئا من
التغيري دون إزالة الصليب أو النار ،ولكن كان هناك تنظيمات شرعية للنقود ،مثل :الصرف ،والزكاة،
وحترمي كنز املال ،فنظمت الشريعة التداول دون أن تعرتض على الشكل ،أو املادة اليت تصنع منها
النقود ،مما يستنتج أن احلكم الشرعي للنقود ال يتعلق بطبيعة املادة أو شكلها ،مبعىن أننا لو تعبدنا اهلل
بعملة الذهب لنص على ذلك ،فسكت الشرع ومل يفصل يف ذلك ،وروي أن عمر رضي اهلل عنه هم
أن جيعل جلود نقود اإلبل نقودا ،فخاف أن يذبح الناس اإلبل ألجل جلدها.
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ثانيا :تطور النقود المعاصر:

العامل متطور ،فاستحدث نقودا جديدة ،والعملة الورقية هي اخرتاع اورويب ،كان الناس يضعون الذهب
عند اليهود ألهنم كانوا ميلكون قاصات حديدية ،ويأخذ الناس وثائق بودائع الذهب ،ولكن الناس قلة
منهم يأخذون ذهبهم ،وبدال من نقل الذهب وتبادله أصبح الناس يتبادلون الوثيقة اليت يغين تبادهلا
عن تبادل الذهب نفسه ،وأصبحت هذه الوثائق غري امسية ال حتمل اسم صاحبها ،مثل العمالت اآلن
لتسهيل عملية التبادل ،وأصبح الناس ال يتبادلون الذهب والفضة ،ولكن يتبادلون الوثائق وعندما
قامت الثورة الصناعية واحتاجت إىل املال ،صارت البنوك تصدر النقد وكل بنك له إصداره ،مث احتكرت
الدولة إصدار النقود ،وحتولت الوثائق إىل وثائق حلاملها ،ملا يؤدي إليه محلها من خماطر وكلفة،
وأصبحت البنوك املركزية هي اجلهة احلكومية املخولة بإصدار النقد.
ومل تتقيد جهات اإلصدار بإصدار النقد حسب الذهب املتوفر هلا ،وأسرفت املصارف يف اإلصدار
وبقي ارتباط الذهب بالنقد يف نطاق ضيق ،وكانت الواليات املتحدة آخر دولة تفك االرتباط بني
الذهب والدوالر ،بقرار من نيكسون سنة 1471م ،وأصبح اإلصدار يراعي الثقة يف اإلصدار وكمية
النقود املناسبة للتداول ،دون ربط ذلك بالذهب مباشرة ،ويف هذه احلالة ميكن أن حيصل التضخم
بسبب االستهتار يف اإلصدار ،وقد أصبح التعامل يف العمالت نتيجة الثقة هبا ،مثل الشيك ،قيمته
ليست منه بل من مالءة اجلهة املصدرة له ،هذا باإلضافة إىل أن هذه العمالت تستمد قوهتا من
القانون ،حيث اعتربها القانون وسيلة إبراء يف الديون مطلقة ،حيث تربأ ذمة املدين بسداد دينه بالعملة
الورقية للبلد ،خالفا للشيك فمن حق الدائن أن يعرتض ،يعين هناك تصور قانوين وممارسة اقتصادية يف
جمال العمالت.
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ثالثا :تعددت أنظار العلماء للعملة الورقية بحسب تصورهم لها:

وملا جاءت العمالت إىل بالد املسلمني اختلف العلماء فيها ،هل هي وثيقة بدين؟ فال تزكى ،أم هي
عروض جتارة ،وتزكى زكاة عروض التجارة ،ومنهم من قال إهنا ليست كذلك ،بل هي نقود ،لعدم
انطوائها على منفعة بذاهتا ،بل هي وسيط للتبادل ،وبناء على أهنا عروض ال زكاة فيها مثل السيارة
واخلزانة يف املنزل ،وبناء على ذلك من معه مليون دينار فال زكاة عليه فيها ألهنا عروض ،وهذا خالف
ما عليه اجملامع الفقهية ودوائر الفتيا.
ولكنها يف احلقيقة ليست عروضا كالسيارة واملقتنيات ،فهي ال تؤدي منفعة بذاهتا ،وهي ليست وثيقة
بدين ،بل من يستدينها هو الذي يوثقها بسند دين ،ومن اخلطأ الشائع أن هذه النقود متثل ذهبا يف
املصرف املركزي وهذا غري صحيح ،وهي تتداول ليس بصفتها مقابل الذهب ،بل بالثقة اليت مينحها
الناس والقانون هلا ،وهي ال تقابل سلعا أمنا هي وسيلة تبادهلا.
فعند النظر للممارسة االقتصادية والتنظيم القانوين فإن هذه العمالت تقوم بدور الذهب والفضة وسيطا
للتبادل ،واهلل تعاىل مل يتعبدنا مبادة معينة نقودا كالذهب والفضة ،ولو كان األمر كذلك ملا ساغ لعمر
رضي اهلل عنه -أن يهم جبعل النقود من جلود اإلبل ،أو نكون متعبدين بنقود الذهب والفضة وفيهاالصليب ونار كسرى.
لذلك العمالت اليوم هي بديلة للذهب والفضة ،وسيط لتبادل السلع ،وقيمة املتلفات ،مثل مثن األرض
وكلفة إصالح الضرر ،وهذه العمالت أخذت دور الذهب والفضة وقيم األشياء ،بل أصبح الذهب
سلعة تقيم بالعمالت ،واستقال الذهب من وظيفته وسيطا للنقود ،وعليه تطبق مجيع أحكام النقود
على العمالت ،فيحرم بيعها ببعضها إىل أجل ،ووقوع الربا فيها ،وجتب فيها الزكاة.
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ويطرح لدينا أن هذه العمالت هي مؤامرة على املسلمني وأهنم يعطونا ورقا وهي من عالمات الساعة
وهذه العمالت حيادية تصبح طاعة هلل بإنفاقها يف سبيل اهلل وإعانة الضعيف وقد يعصي اهلل تعاىل
بالدينار نفسه ،ولو أنك قلت لدينار تكلم حلدثك مبا رآي من معاصي.
رابعا :ما يجعل النقود حالال أو حراما هو سبب الكسب:

فمن أخذ الدينار بسبب حالل فهو حالل ،وإن أخذه بسبب حرام فهو حرام ،واتصل يب أحد اإلخوة
يعمل زمارا ،طلب منه رفقاؤه أن يشارك يف حفلة ،وقالوا له :خذ على الساعة مبلغ يزيد على أربعني
دينارا للساعة ،وعندنا األستاذ الدكتور يأخذ على الساعة  38دينارا ،فقال يل :عندما أرجع من احلفلة
إياها وما فيها من حرام ،فإنين أعزل أجرة تلك الليلة حىت ال أطعم منها أوالدي ،وال آكل منها وال
أشرب منها ألهنا حرام ،وهذا مثال على عصاة أمة حممد -صلى اهلل عليه وسلم ،فقلت له :ليت هذا
الورع عندما دعيت إىل احلفلة ،ال بعدها ،يف هذه احلالة الزوجة واألوالد يأخذون النفقة باعتبار النفقة
الواجبة ،فهي حالل للزوجة بنفقة حالل ،وال توصف النقود بنفسها حالال وحراما قال الناظم:
ومش ررت من ماله احلرام *** مستهلكا كالشراب والطعام
يلزمه الثمن أما األكلة *** فلم يكن يهمهم ما فعله
على خالف غاصب املطعوم *** إذ عينه لربه املظلوم
فمن سرق مائيت دينار ،وأعد عزومة إلخوانه ،يستحب هلم التورع وال حيرم عليهم األكل ،ألن الذي
يلزم السارق هو املائيت دينار ،ألن حق املظلوم يف املائيت دينار ،وال يتعلق حقه بعني الطعام.
وهناك حالة أخرى ،وهي أن إخوة ال يزورون أختهم ،ألن زوجها يعمل يف بنك ربوي ،وبناء على أن
عمله حرام ،فمن الورع قطعوا رمحهم حىت ال يأكلوا احلرام!!! ولو زاروا أختهم فإهنم يأكلون بسبب
4
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مباح وهو الضيافة ،ويبقى احلرام على الزوج ،فالنقود تصبح حالال أو حراما بسبب الكسب ،ولو كان
األمر كما ظن هؤالء اإلخوة حلرمت دنانري اليهود على رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ،فبضاعة
اليهود الربا واخلنا ،فلو حرم على الزوجة وإخواهنا حلرم على الرسول والصحابة دنانري اليهود ،وحنن
منهيون عن التفتيش يف خصوصيات الناس ،ملا يف ذلك من الطعن فيهم وإساءة الظن هبم.
فنحن خنطئ خطايا كبرية ،مث نتورع يف القضايا الصغرية ،فليس من التدين سؤال الناس عن سبب
الكسب ،ونالحظ أن هناك إقباال على الورع اجملاين ،كلنا ذو خطأ وتقصري ،وال بد أن تدخل الشبهة،
ومنهج الدين واضح ولديه فواصل يف األحكام.
ويتعذر اآلن االلتزام بإصدار النقد بناء على الربط املباشر بالذهب ،واعتبار ذلك عبادة ،ألننا ال منلك
احتياطيا من الذهب ،بل لدينا احتياطي من النفط والزراعة ،واملسألة مبناها على املصاحل مثل استخدام
وسائل القتال السابقة ،أما تناقص قيمة العملة فاملشكلة حاصلة حىت يف الذهب ،فيمكن أن تتذبذب
أسعار الذهب أيضا ،وإن كان الذهب أكثر أمنا ،ولكنه ليس يف مقدورنا توفري ذهب يفي حبجم
املبادالت.
الصوتية  :95زكاة االحتياطي القانوني في المصرف المركزي.
أوال :تمهيد:

كنا قد حتدثنا عن زكاة احلساب اجلاري ،ورمبا ال يعنينا حنن األفراد زكاة االحتياطي القانوين ،ألن هذا
شأن جهات ذات االختصاص كاملصارف اإلسالمية والتقليدية ،حيث يقوم املصرف املركزي حبجز
مبلغ مايل من أموال البنوك جربا عنها لسببني:
-1محاية احلسابات اجلارية للمودعني ،وذلك إلمكان تعويض أصحاب احلسابات اجلارية.
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-3نظام اإلقراض الربوي يسمح بإقراض احلسابات اجلارية لآلخرين ،وهذا يعين مضاعفة املعروض
النقدي نتيجة توايل إقراضات متتالية على رأس مال واحد ،حيث ميكن إقراض ما مقداره مخسني ألف
دينار على قوة عشرة آالف دينار فعلية ،وهذه الزيادة يف املعروض النقدي تؤدي إىل التضخم وهو
غالء األسعار ،لزيادة معروض نقدي ومهي ال تقابله زيادة ِسلعية ِ
وخدمية مقابلة.
وهنا نتكلم عن عالقتنا حنن املودعني مع البنوك ،وهي أننا مودعون من وجه ،ومقرضون من وجه آخر
وقد سبق تفصيل ذلك يف زكاة احلسابات اجلارية ،ويقوم عمل املصرف التجاري على أن هناك نسبة
سحب قليلة على احلسابات اجلارية من قبل ِ
املودعني يف احلسابات اجلارية ،وأن أية حركة سحب
مفاجئة من قبل جمموع املودعني رمبا تؤدي إىل إفالس البنك ،ورمبا يكون ذلك بسبب خرب صغري عن
إفالس البنك ،وإفالس بنك واحد يؤدي إىل فقدان الثقة بالنظام املصريف كله ،وهو تبدأ البنوك العاملية
املقرضة برفع سقف الضمانات وتكاليف اإلقراض على الدول اليت حيدث فيها اهتزاز يف النظام املصريف،
وقد مضى احلديث عن زكاة احلسابات اجلارية بالنسبة لألفراد.
ثانيا :عالقة المصارف بالمصرف المركزي:

ال بد من توضيح عالقة املصرف اإلسالمي أو التجاري مع البنك املركزي اليت على ضوئها تتحدد
أحكام زكاة االحتياطي القانوين ،ألن األحكم تتعلق باملسميات ال باألمساء ،وبناء على ذلك فإن
البنوك التجارية جمربة على اإليداع سواء مسينا املبلغ املودع لدى البنك املركزي وديعة إجبارية أو قرضا
إجباريا ،أو مسيناه ماال ضمارا ،وهو ذلك املال الذي ميلكه صاحبه ،ولكنه ال سلطة له يف التصرف
به ،كاحلسابات اجملمدة ،وكمن دفن ماال يف مكان ما ونسي مكانه ،أو مال أخذه حاكم ظامل وال
سبيل للوصول للمال واستثماره ،وهنا تفصيل الكالم يف هذا املوضوع.
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وال يعين وجود بنك مركزي ربوي أنه جيرب البنوك اإلسالمية على التعامل بالربا ،فالبنوك اإلسالمية تعامل
بفصل خاص هبا يف قانون البنوك ،فعلى فرض أنه يف بعض احلاالت يعطي البنك املركزي فوائد على
بعض الودائع البنكية لديه ،فإن البنوك اإلسالمية ال تعطى فوائد ربوية على ودائعها ،ولكن ميكن أن
تتحقق العدالة للبنوك اإلسالمية بتحرير املصرف املركزي شيئا من ودائعها لتستثمرها ،وجتين رحبا مشروعا
بدال من الفائدة احملرمة اليت حتصل عليها البنوك الربوية ،ومثال ذلك أن ميول البنك اإلسالمي األردين
صفقة وقود لشركة الكهرباء األردنية مبراحبة تفضيلية خمفضة بضمان احلكومة ،وهنا نكون قد حققنا
عدة مصاحل :مصلحة البنك اإلسالمي بالربح ،ومصلحة لشركة الكهرباء األردنية بسعر مراحبة خمفض
يف شراء الوقود ،وحققت الدولة جزءا من واجبها جتاه مؤسسة حيوية من شركة الكهرباء تقدم خدمة
مهمة ،وحتيق جزء من العدالة يف حترير جزء من االحتياطي لدى البنك املركزي ليحقق منه رحبا ،حيث
ال ميكن للبنوك اإلسالمية أن تأخذ فائدة ربوية على ودائعها مثل البنوك التقليدية.
والبنوك اإلسالمية ليست مثالية وهي حباجة إىل إصالح ،وكثريا ما يكون نقدنا للبنوك اإلسالمية ألننا
ننظر إىل كل ما له عالقة باإلسالم على أنه كمال وناصع البياض ،وحنن ال نطبل وال هنلل للبنوك
اإلسالمية ويف الوقت نفسه ال هندمها وال بد من اإلنصاف ،واإلصالح ،ووضع األموال يف نصاهبا.
ثالثا :قياس االحتياطي القانوني على مال الضمار:

ف إن قلنا إن هذا االحتياطي اإلجباري ينطبق عليه وصف مال الضمار فيتضح عندئذ األصل الذي
ستبىن عليه األحكام ،وهذا أمر مهم وضروري وهو بيان أصول األحكام الفقهية ،فمن السهل على
كل واحد أن يقول حالل أو حرام ،ولكن عند اهلل ال بد من القول يف الشرع ببينة وال جيوز القول
باهلوى ،فاهلل تعاىل عفا عن اجملتهد يف إصابة النتيجة ،وله أجران إن أصاب وأجر واحد إن أخطأ يف
النتيجة ،أما اخلطأ يف إصابة املنهج فاجملتهد غري معذور.
4
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فشرط الزكاة عند الحنفية :تمام الملك :وهو امللك واليد ،فالبنوك التجارية متلك احتياطياهتا يف
املصرف املركزي ،لكن امللك غري تام بسبب عدم قدرة اليد على تقليب املال بالتنمية والتجارة ،وهناك
مصلحة عامة يرعاها املصرف املركزي وهي االستقرار النقدي اليت تقضي بإلزام البنوك بوضع احتياطي
إجباري لدى املصرف املركزي ،وهناك مصلحة خاصة للبنوك باالستثمار ،ويف السياسية الشرعية إذا
تعارضت املصلحة العامة مع اخلاصة تقدم العامة بقدرها ،ألن االستقرار النقدي ضروري حلصول التنمية
والرفاه االقتصادي ،وعليه؛ فعند السادة احلنفية ال زكاة يف االحتياطي القانوين لعدم متام امللك ،والفقهاء
ال يقولون رأيا حمضا ،بل هو ملتزمون بأصول علمية يبنون عليها أقواهلم االجتهادية سواء بإجياب الزكاة
أم بعدمها.
وذهب الشافعية إىل أن مال الضمار فيه الزكاة ،وبناء على ذلك ،فإن البنك التجاري ميلك االحتياطات
يف املصرف املركزي فهي يف ملكه وتزكى ،وعند الحنابلة روايتان يف زكاة مال الضمار إحداها مثل
الشافعية وهي األقوى واألخرى مثل احلنابلة.
أما المالكية ،فقالوا يـخرج الذي يستلم مال الضمار مرة واحدة لعام مضى ،وكان هذا فعل عمر بن
عبد العزيز رمحه اهلل ،وهنا ال يتصور تطبيق ذلك على االحتياطي القانوين بصفة عامة ألنه احتجاز
دائم من البنك املركزي من حيث أصله ،ولكن يتصور مذهب السادة املالكية هنا يف حالة لو أفرج
البنك املركزي عن جزء من االحتياطي القانوين لتقليل النسبة من االحتياطي لغايات تنشيط االستثمار،
فعندئذ يتصور مذهب السادة املالكية بزكاة اجلزء الـمفرج عنه فقط بنسبة  %3.8لسنة واحدة مضت،
وإن استمر االحتجاز لالحتياطي القانوين أعواما.
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رابعا :نعمة تعدد االجتهاد المعتبر:

وهنا نلحظ أن الفقه يقدم تعددا يف االجتهاد املعترب حيث يعترب هنا الشافعية هم املسارعون يف إخراج
الزكاة ،وهو حيتلون املسرب األيسر وهو األسرع ،ومذهب املالكية هو األوسط ،واملسرب األمين هو
مسرب السادة احلنفية الذين ال يوجبون زكاة يف مال الضمار أصال ،ولكنهم مجيعا يف اجتاه واحد هو
اجتاه مرضاة اهلل تعاىل وسنة رسوله -صلى اهلل عليه وسلم.
انتهى حبمد اهلل تعاىل

الصوتية  :95زكاة حلي المرأة.
الصوتية  :95زكاة حلي المرأة.

الزكاة واجب اجتماعي تؤخذ من األغنياء ،وتعطى للفقراء ،واحلديث اليوم عن زكاة احللي الذي تتحلى
به املرأة ما حكم زكاة احللي.
الم َعد لالدخار:
أوال :تجب زكاة الحلي ُ

اتفق العلماء على أن احللي إذا كان متخذا لالدخار فتجب فيه الزكاة ،سواء كان على شكل سبائك
أو أونصات أو للتجارة ،واملعروف أن السبائك ال يتحلى هبا ،ففيها الزكاة اتفاقا لعدم قصد االستعمال
ووضوح أمر االدخار فيها.
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ثانيا :يجب زكاة الحلي في االقتناء المحرم:
-1في حالة اإلسراف:

كذلك حلي املرأة إذا خرج على احلد املعتاد ودخل يف اإلسراف ،كامرأة تتزين مثلها بزينة ذهب قدرها
مخسة آالف ،وحتلت خبمسة عشر ألفا ،واإلسراف حرام ،والتحرمي مينع التخفيف باإلعفاء من الزكاة،
فرخصة السفر على سبيل املثال ال يستفيد منها العاصي بسفره كاجلمع والقصر للصالة والفطر يف
رمضان واملسح على اخلفني ،ألن سبب السفر حرام ،فهذا ال يستفيد من الرخص ،واملرأة اليت جتاوزت
احلد املعتاد يف احللي ال تستفيد من التخفيف الشرعي ،بسبب إسرافها واإلسراف حرام ،إضافة إىل أن
الدخول يف اإلسراف فيه هتمة االدخار.
فإذا اشرتت املرأة حليا لالدخار ولكنها احتالت على نفسها ،وقالت هذا للزينة فأي حماولة إلسقاط
الزكاة باحليلة فإهنا ال تسقط ،كأن يهب الرجل ماله لزوجته قبل احلول إلسقاط الزكاة ،وهذا الرجل يف
قلبه مرض ،فكل من بذل فعال بقصد إسقاط الزكاة فإهنا ال تسقط.
-3احللي على شكل متاثيل وال حيل استخدامه:
وكذلك يف حال اقتناء املرأة احملرم كأساور على شكل أفعى أو خامت على هيئة حصان ،فاملرأة جتاوزت
احلد الشرعي والتبس فعلها مبحرم ،فعليها زكاته ولو كان للزينة ،وكذلك خامت الذهب للرجل فالتزين به
حرام وإخراج زكاته واجبة ،وكذلك احلال يف أباريق الذهب والفضة فيحرم استعماهلا على الرجل واملرأة،
وجاز للمرأة كل ملبوس من ذهب أو فضة كحزام ونعل ،أما القلم من الذهب واإلبريق من الفضة مثال
املكحلة
يف
والـ ِمرود
ملبوس ،كالـمشط
غري
ألنه
جيوز
فال
وال زكاة يف سن الذهب ألنه يتخذ للعالج ،جيوز للرجل من الذهب ما كان للعالج ،فالذهب عنصر
خامل ال يصدأ خبالف املعادن األخرى ،فكان يتخذ الرجل الذي قطع أنفه أنفا من ذهب ،فهذا
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جائز ،وكذلك استخدام الذهب والفضة يف عالج األسنان ،وهذا ال زكاة فيه ،وهناك بعض
االستعماالت اجلائزة للرجل كالعالمة يف املصحفِ ،
ومقبض السيف كأن يـحلى بشيء من الذهب
وهو ثابت يف سرية السلف الصاحل ،والضبة اليت تستخدم يف إصالح اآلنية املنكسرة.
أما األحجار الكريمة وهي اجلواهر كاللؤلؤ والياقوت وغريها ال زكاة فيها ،إال إذا أعدت للتجارة،
فتكون عروض جتارة ،إذن االستعمال احملرم مثل اإلسراف والتماثيل وآنية الذهب والفضة فتجب فيها
الزكاة ،وهذا كله حمل اتفاق.
ثالثا :التمييز بين حلي الزينة مع االدخار ،والحلي لالدخار فقط:
-1الحنفية :الزكاة في الحلي مطلقا:

لكن تعددت وجهات نظر العلماء ،واختلفت أنظار الفقهاء يف احللي لالستعمال بالنسبة للمرأة،
فذهب السادة احلنفية إىل أن ذهب املرأة املتخذ للزينة فيه الزكاة ال فرق بني االدخار والعاقبة والزينة،
فإذا توفر شرط احلول وبلوغ النصاب وجبت فيه الزكاة.
-2يزكى إذا اجتمع فيه نية التحلي واالدخار معا (الحنابلة والمالكية):

الطرف اآلخر احلنابلة واملالكية :قالوا ال جيب على املرأة الزكاة يف حليها وذهبها وفضتها إال إذا نوت
باإلضافة إىل الزينة أنه معد للعاقبة ،يعين إذا احتجنا أن نبيع الذهب وننفق من الثمن عند احلاجة ففيه
الزكاة ،وال جتب إذا كان للزينة فقط ،ولكن جند يف الواقع العملي أن فيه الزكاة ،ذلك ألن الناس يف
األردن يشرتون الذهب والفضة للزينة والعاقبة معا.
مالحظة :أي اشرتاط مايل على الزوجة يف عقد الزواج يف النهاية يفضي إىل فساد العقد ألنه يؤدي إىل
خلو الزواج من املهر ،واملساواة بني الرجل واملرأة فيها ظلم للمرأة ،فال مهر هلا ،وال نفقة ،وال قوامة،
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فهذه املساواة هي لعبة الرجل الغريب فأخذ املرأة بال مهر وال نفقة وبعد عشرين سنة كل يأخذ ما له
من األثاث ،فهذه ليست باحلياة ،بل كرم اهلل تعاىل املرأة املسلمة أي تكرمي ،وأن دعاوى املساواة هي
خدمة للرجل الكسول.
إذن يف الواقع العملي يتفق احلنفية مع السادة احلنابلة واملالكية يف إجياب الزكاة ذلك ألن الواقع فيه
الزكاة عند اجلميع ،وتزكي املرأة ذهب الزينة بالوزن ال بالقيمة ألنه ليس عروض جتارة.
-3مذهب السادة الشافعية:

إن الذهب إذا اشرتي للزينة والعاقبة معا فال زكاة فيه ،ومن باب أوىل إذا اشرتي للزينة فقط ،وتصبح
الزكاة فيه واجبة إذا اشرتيت احللي لالدخار ،وبناء على واقعنا الذي يشرتى فيه احللي للعاقبة والزينة
فمذهب الشافعية ال زكاة يف حلي املرأة بقيد الزينة مع اإلعداد للعاقبة بشرط أن ال يكون حمرما
كاإلسراف والتماثيل ،أما الذهب املكسور حبيث ال يستعمل معه فال زكاة فيه خلروجه عن االستعمال
والزينة.
رابعا :سبب تعدد أنظار الفقهاء:

مدارسنا الفقهية األربع ال تأيت بشيء من عندها ،بل هي فهم السلف الصاحل يف األدلة,
فمذهب احلنفية له أدلة قوية :قال تعاىل :وال ِذين يكنِزون الذهب وال ِفضة وال يـن ِفقوهنا ِيف سبِ ِيل الل ِه
فـبشِّرهم بِع ر
ذاب ألِي رم ( )39يـوم حيمى عليها ِيف نا ِر جهنم فـتكوى ِهبا ِجباههم وجنوبـهم وظهورهم

هذا ما كنـزمت ِألنـف ِسكم فذوقوا ما كنتم تكنِزون ()38فهو هتديد ووعيد ملن ال خيرج زكاة الفضة والذهب
واآلية مل تفصل بني االدخار والزينة ،وهذه اآلية عامة دون متييز بني االدخار ،والزينة.
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ويف سنن أيب داود ،عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،أن امرأة أتت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ومعها ابنة هلا ،ويف يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ،فقال هلا« :أتعطني زكاة هذا؟»،
قالت :ال ،قال« :أيسرك أن يسورك اهلل هبما يوم القيامة سوارين من نار؟» ،قال :فخلعتهما ،فألقتهما
إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وقالت :مها هلل عز وجل ولرسوله ،قال احلافظ ابن حجر أخرجه الثالثة
وإسناده قوي ،ومسكتان جتمع على مسك بالتحريك.
مسكتان :تثنية مسكة ،والـمسكة -بفتح امليم ،وفتح السني والكاف :-السوار من الدبل ،وهي قرون
األوعال ،وقيل :جلود دابة حبرية ،واجلمع :مسك ،وقيل :أسورة من دبل ،أو عاج ،والدبل :ظهر
السلحفاة البحرية .انظر :شرح أيب داود للعيين (.)333 /4
ويف صحيح مسلم  ،عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ،يقول :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :ما من
صاحب ذهب وال فضة ،ال يؤدي منها حقها ،إال إذا كان يوم القيامة ،صفحت له صفائح من نار،
فأمحي عليها يف نار جهنم ،فيكوى هبا جنبه وجبينه وظهره ،كلما بردت أعيدت له ،يف يوم كان
مقداره مخسني ألف سنة ،حىت يقضى بني العباد ،فريى سبيله ،إما إىل اجلنة ،وإما إىل النار»
صفائح :حديدة عريضة.
فيُرى :ويظهر أنه مغلوب مقهور ال يستطيع الرؤية بنفسه حىت يريه غريه السبيل.
ويف سنن أيب داود عن أم سلمة رضي اهلل عنها ،قالت :كنت ألبس أوضاحا من ذهب ،فقلت :يا
رسول اهلل ،أكنز هو؟ فقال« :ما بلغ أن تؤدى زكاته ،فزكي فليس بكنز»
األوضاح :مجع وضح وهو حلي من دراهم (فضة) ،ومسيت بذلك لوضوحها وبياضها.
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خامسا :أي االجتهادات السابقة هو أوفق للواقع:

جند أن التطبيق يف الواقع من حيث إجياب الزكاة فيها مطلقا وهو قول احلنفية ،فهو أصلح للفقري فنجد
واقعنا يف األردن أن الناس يشرتون الذهب للعاقبة والزينة ،فعليه خيرج الزكاة عند احلنفية واحلنابلة
واملالكية ،فقد بلغت نسبة الفقر  %18من السكان يف األردن ،دون مستوى خطر الفقر ،وال نريد
أن حنصر أنفسنا يف التدين الشعائري فقط وال نقول طقوس ألن الطقوس غري مفهومة فديننا ال طقوس
فيه ،ولو أحصينا ما يف املزارع وبيوت األغنياء وماذا يوجد يف املصارف من سيولة وهدر املال وما يلقى
يف القمامة وما ينفق يف تناول احملرمات وعلى رأسها التدخني ،حيث بلغت  955مليون دينار كلفة
التدخني ،بينما إذا أردت أن تسد فجوة الفقر حتتاج إىل  174مليون دينار فنفقاتنا على التدخني تسد
فجوة الفقر ثالث مرات ،ناهيك عن تكاليف عالج أمراض التدخني ،ويف إحصاء سنة  3559بلغت
قيمة عالج األمراض الناشئة عن اإلفراط يف الغذاء  755مليون دوالر ،ويذهب مع املريض ولد أو أخ
وأعطال عن العمل ،وهذه التكاليف الكبرية كافية لتوفري تأمني صحي وتعليم جماين للجميع ،وتستطيع
أن تستثمر هذه األموال يف توفري فرص العمل والتنمية بدال من أن نرمتي يف أحضان املقرضني يف أسواق
رأس املال يف لندن ،وبناء على اإلمكانات املتاحة ال نصدق مقولة الندرة يف الفلسفة االقتصادية
األروبية ،ونظرية مالتوس وهي أن منو السكان أكثر بكثري من النمو الزراعي فخافت أروبا من اجملاعة
فذهبت للسطو على مزارع إفريقيا وقتل أهلها.
خامسا :الطاعة سبب النعمة:

يف سورة قريشِِ :إليال ِ
ش ( )1إِيالفِ ِهم ِرحلة الشِّت ِاء والصي ِ
ف قـري ر
ف ( ، )3أي ال ختافوا يا كفار مكة
على جتارتكم مع الشام واليمن ،فاهلل تعاىل هو الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف ،وال صحة
للقول بأن املوارد شحيحة وأهنا ال تكفي ،قال تعاىل :وبارك فِيها وقدر فِيها أقواهتا ِيف أربـع ِة أي رام سواء
14

www.walidshawish.com

توصيف الدروس الصوتية في فقه الزكاة

لِلسائِلِني ( )15سورة فصلت ،ودعوى الندرة املطلقة وشح املوارد مناقض للحكمة اإلهلية فعندما تبعث
الولد للدارسة هتيء له كل ما يلزم ،وهل يعقل أن ينصب اهلل اإلنسان يف منصب اخلالفة مث خيذله بقلة
اإلمكانات،قال تعاىل :وآتاكم ِمن ك ِّل ما سألتموه وإِن تـع ُّدوا نِعمت الل ِه ال حتصوها إِن ِ
وم
اإلنسان لظل ٌ
كف ٌار (.)39
فمشكلة ندرة املوارد مبعىن أهنا غري كافية هي مشكلة ومهية وهي اخرتاع أرويب مقيت ،وحيدد القرآن
املشكلة بأهنا بسبب فساد الناس ،ظهر الفساد يف الرب ،يعين أن املشكلة ليست يف نقص املوارد بل يف
ذنوب البشرية ،والحظوا الثروات يف السودان ،والصومال ،فاهلل قسم الثروات حلكمة ،وعلى سبيل
املثال :عندما يويل الوالد أمر الطفل الصغري إىل أخيه الكبري ،وخيون الكبري األمانة ،ويضع يده على
بطنه من أمل التخمة والصغري يشكو من التخمة ،فالقضية ليست يف نقص املوارد بل يف سلوك اإلنسان.
سادسا :أدلة الجمهور (غير الحنفية):

أما أدلة الذين مل يوجبوا الزكاة مطلقا فاحتجوا بفعل السلف حيث كانت عائشة رضي اهلل عنها ال
تزكي حلي بنات أخيها وجابر وأنس ففهم بعض األئمة أن ذلك حممول على األخذ من النيب صلى
اهلل عليه وسلم.
واحلمد هلل رب العاملني
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الصوتية :95 :مصرف في سبيل هللا ،ومصرف ابن السبيل.
أوال :مصرف في سبيل هللا:

-1معنى مصرف في سبيل هللا :له معىن عام وهو كل ما يقصد هبا وجه اهلل تعاىل من مدرسة
ومسجد ،ولكن ملا ورد هذا املصرف بني األصناف األخرى وهي باملعىن العام ،محل مصرف يف سبيل
على املعىن اخلاص يف سبيل اهلل ،وهو اجلهاد يف سبيل اهلل ،وهو على عدة أنواع ،الغازي يف سبيل اهلل،
ومصاحل اجلهاد العامة كالسالح.
 -3فروع مصرف في سبيل هللا:

أ -الغازي في سبيل هللا :وقالوا إذا كان يف ديوان اجلند ويأخذ رزقه من مال الدولة ،فال جيوز أن يأخذ
من مصرف يف سبيل اهلل ،وأجاز الشافعية أن يأخذ يف حالة ضعف بيت مال املسلمني ألنه منقطع
ملصاحل املسلمني ،فيعطى الفرس والسالح الذي يعينه على القتال يف سبيل اهلل ،وأجاز الشافعية أن
يشرتى السالح ويوقف على اجلهاد ،حبيث يستعمله كل جماهد.
ب-غير الغازي :وأجاز املالكية أن تستخدم أموال الزكاة يف غري اجملاهد نفسه كبناء القالع واحلصون،
وبعض الفقهاء عارض ذلك ألن الزكاة متليك والوقف ليس متليكا ،ولنا أن نتوسع فيما هو من مصاحل
املسلمني ،وملؤسسة احلكم أن تراعي ذلك يف مصاحل اجلهاد.
ج -الحج:

أما احلج وإن وردت نصوص تعتربه يف سبيل اهلل فحمل على املعىن العام يف سبيل اهلل ،وأجازوا إعطاء
الزكاة للحاج املنقطع بوصفه من أبناء السبيل ،أما احلج مطلقا فال.
-3الغازي الغني القادر على الكسب:
15
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ماذا لوكان الغازي غنيا؟ أجاز مجهور الفقهاء أن يأخذ اجملاهد الغين من مال الزكاة خالفا للسادة
احلنفية ،و جيوز للمجاهد الغين أن يأخذ من الزكاة على مذهب اجلمهور ،وذلك بناء على أن ما
يأخذه اجملاهد الغين هو على سبيل األجرة ،وعند احلنفية الزكاة على سبيل املواساة لذلك ،ال يأخذ
العامل واجملاهد من الزكاة إذا كانا غنيني .وجيوز للغازي أن يأخذ ولو كانت له قوة على الكسب ألنه
ترك مصلحته وأخذ الزكاة بوصفه منقطعا ملصاحل املسلمني ،مثله يف ذلك الغارمون للمصاحل العامة،
ودفع غائلة تفتت اجملتمع بسبب اخلالف والصراع.
ثانيا :ابن السبيل:

-1تعريفه :السبيل الطريق وابن السبيل هو من لزم الطريق ،وال يستطيع الوصول ملاله ،وهو نادر
اليوم بسبب التواصل بالوسائل املعاصرة ،فأجاز له العلماء أن يأخذ من مال الزكاة ولو كان غنيا يف
بلده بسبب انقطاعه.
-2شروطه:

-1

مسلما.

-3

ليس من أهل البيت ،ألن هلم الفيء.

-3

أن ال يكون البن السبيل دين حال ويستطيع أن يأخذ دينه ،أما إذا كان دينه مؤجال ،أو
كان دينه حاال ،لكنه جمحود وال يستيطع استيفاءه فله أن يأخذ من الزكاة.

-9

اشرتط املالكية أن يكون عاجزا عن االقرتاض ،فإن عجز يـعط ،واستحب بعض العلماء له
أن يقرتض.
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-8أن يسافر وال يقيم يف املكان ،فإن أعطيناه من الزكاة مث أقام انتزعت الزكاة من يده وجوبا ،فإن
سافر هبا ووصل ملاله وبقي شيء منها يف يده فال حتل له ،بل جيب أن ينفقها يف مصارف الزكاة ،وال
جيوز االحتفاظ هبا لنفسه ،ألنه أعطي لسبب وزال السبب
-4أن ال يكون عاصيا بسفره ،كأن يكون سبب سفره معصية ،كشهادة الزور ،فإنه ال يعطى ألنه
إعانة له على املعصية ،خبالف لو سافر لعلم أو بر والدين ،أما السفر للنزهة فإن اجتهاد احلنفية تعددت
نظرته يف ذلك ،وتقدير األمور مرتوك للمزكي ومن يفرق الزكاة ،فيقدم املدين والفقري وطالب العلم
والشيخ اهلرم على املسافر للنزهة ،ووسائل التواصل املعاصرة كاهلواتف واحلواالت املصرفية قلصت هذه
احلالة
إذن العاصي بالسفر ال يعطى ،ونفرق بينه وبني العاصي يف السفر ،فاألول ال يستفيد من الرخص
كالفطر يف السفر وقصر الصالة ،فهو عاص يف سبب السفر كالسفر الرتكاب اجلنايات ،وال جتوز
اإلعانة على املعصية كأن يعطى العاصي من مال الزكاة فيعان مبال الزكاة على املعصية ،فال جيوز أن
تعطيه وال جتزيء أيضا عن املزكي ،ولكن إذا كان عاصيا و سدد دينه بالزكاة ،أو تاب فإنه يعطى
وجتزيء.
احلالة اإلنسانية ال متييز فيها بني الناس ،فعند أيب حنيفة يف قوله تعاىل :وكتبنا عليهم فيها أن النفس
بالنفس ،فرتاعى النفس اإلنسانية ،فأهل الذمة والكفار يعطون من بيت املال ،وال يعطون من الزكاة،
وبالنسبة للمسلم هناك شروط أخرى ،والطالب ولو كان من غري أبناء الولد فيعطى بوصف الفقر ،فإن
كان هناك ما حيول دونه ودون ماله يف بلده يصبح ابن سبيل ،وكثريون ممن يأتون لدراسة الشريعة من
البلدان اإلسالمية هم ضعفاء ،وهذا من مصاحل املسلمني ،وهم يعودون دعاة لبلدهم ،فنحن حنافظ
عليهم ،سواء يف احلاجات اجلسدية ،أو تعليمهم علوم الشريعة وهي أفضل العلوم ،ألن علم الدين
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يقيم بناء اجملتمع ،فالطبيب حيمي اجلسد ،واملهندس يبين العمارة ،والعلم الشرعي يبين اجملتمع ،وحيفظ
الدين هو السياج واحلماية لألمة
حاجته ومصلحته ،والشريعة جاءت حلماية اجملتمع ،واجلار واملظلوم ،و ِّ
من التشرذم ،فالعقيدة هي العمود الذي يقيم خيمة اإلسالم ،فاإلسالم هو عماد اجملتمع وليست
املصاحل الشخصية ،واإلسالم هو كهف املسلمني واحلصن الذي نأوي إليه ،وال بد من مساعدة إخواننا
من الطالب الذين جاءوا من أماكن بعيدة.
ال بد من االنتباه للحاجات األساسية املستجدة ،واالتصاالت واملواصالت اليت حيتاجها اإلنسان ،ومن
كانت عنده بعثة وعنده عالج ،فاملعيار ألخذ مال الزكاة هو احلاجات األساسية.
ثالثا :تحقيق مناط الفقير:

وال بد من معرفة حتقيق املناط يف ابن السبيل والفقري ،ومعيار ابن السبيل والفقري خمتلف عما كان يف
السابق ،فال يوجد يف آية أو سنة حتديد ما هو الفقري ،ولكن علينا مراعاة عرفنا يف هذا ،ومن رمحة اهلل
بنا أن ترك األمر واسعا لتحديد ابن السبيل والفقري حسب ظروف الزمان واملكان.
وحتقيق املناط ليس شاقا ألن العامي يستطيع أن حيدد من هو الفقري ،وتحقيق المناط:هو تصور
انطباق كليات الفقه على جزئياته احلادثة ،فابن السبيل كلِّي ،يعين هل ينطبق وصف الفقر على حسن
أو خالد حسب اآلية اآلية أم ال ،وهذا هو حتقيق املناط ،وعرفه الشاطيب بقوله :هو أن يثبت احلكم
مبدركه وهو الدليل ،ولكن يبقى النظر يف تعيني حمله ،وهو حسن أو خالد ،وهذا يرد على شبهة من
يزعم بأن الشريعة أحكام مطلقة والواقع متغري فال يستطيع الثابت أن يساير املتغري ،وهو جهل بتحقيق
املناط ،ومن مظاهر مرونة الشريعة أهنا مل حتدد من هو ابن السبيل وال الفقري ،ولكن ترك للناس أن
يعاجلوا األمر كل بلد حبسبه.
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رابعا :التمييز بين دور الدولة والفرد:

الكافر واملرتد ال يعطون من الزكاة ،وكذلك من يسب اهلل ورسوله ،فال يعطى لشبهة ردته ،أو من يطعن
يف الصحابة وهم املثل األعلى لألمة ،وكذلك ال يعطى أصحاب املعاصي ،وال بد من زجرهم إال إذا
تابوا ،كتارك الصالة ،ولكن ال ينبغي حرمان األوالد والزوجة مبعصية الزوج وعلينا أن نكون حكماء يف
إيصال الزكاة هلم بعيدا عن معصية أبيهم.
خامسا :الزكاة من الفروع لألصول والعكس:

منع الشافعية إعطاء الزكاة بني الفروع واألصول ،وأجاز مالك إعطاء ابن االبن ،واجلد ،وقصر املالكية
النفقة الواجبة يف عمودي النسب القصريين األب واالبن فقط ،وجازت الصدقة على من فوق األب
واألم ومن دون االبن ،فيجوز إعطاء الزكاة البن االبن ،وهي مساحة اختيار جيدة للمزكي ،واملذهب
املالكي واسع يف هذا ،فقد أجازوا أن تعطي ابنك من الزكاة إذا استقل بالنفقة مث افتقر ،وكذلك جتب
نفقة البنت على أبيها حىت يدخل هبا الزوج ،فإن دخل هبا وكانت فقرية بفقر زوجها فإهنا تعطى ،وال
يعطى لالبن يف اجلامعة ألنه مل يستقل بالنفقة عن أبيه.
سادسا :إعطاء المرأة زوجها الفقير:

أجاز ذلك الشافعية وهي رواية عن أمحد وهو مذهب صاحيب أيب حنيفة ،وعن مالك قوالن قول
بالكراهة وآخر واملنع ،واألفضل اإلحسان بني الزوجني ،وحيرم على الزوج أن يعطي زكاته لزوجته لفقرها
باإلمجاع بينما جيوز أن يعطيها بوصفها من الغارمني ،فيجوز أن يعطيها الزوج بصفة الغارمني ،وجيوز
لالبن أن يعطي أباه الغارم ،ال بوصف الفقر ،ولو أعطت الزوجة الغنية الزكاة لزوجها بسبب الفقر
سيعود املال للزوجة على شكل نفقة فيكون املزكي استفاد من زكاته ورجعت إليه.
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واحلمد هلل رب العاملني
الصوتية  :95مصرف الغارمين.
أوال :تعريف الغارمين:

الغارمون :مجع غارم وهو من استغرقت الديون أمواله ،فعنده موجودات قيمتها مليون ،وعليه ديون
مليون ونصف ،فهو أسوأ ظرفا من الفقري ،ولذلك قال العلماء إذا اجتمع الغارم والفقري فالغارم أوىل
ملسيس حاجة املدين ،والغارم إما أن يكون غارما ملصلحة نفسه كمن ميارس التجارة فوقع يف الديون
والغارم ملصلحة الغري مثل ما يعرف باحلميل كمن يسعى يف اإلصالح بني الناس بتحمل الديات
والغرامات وغري ذلك ،وذلك تسكينا لثارات الفتنة بني املسلمني ،فهذا وإن كان غنيا جيوز له األخذ
من مال الزكاة.
ثانيا :الشروط في الغارم ليأخذ من مال الزكاة:

 .1أن يكون مسلما
 .3أن ال يكون من أهل البيت عند اجلمهور.
 .3أن يكون قد غرم بسبب مباح كمن خسر يف جتارته املشروعة وركتبه الديون ،أو استدان حلاجة
أهله ،ارتكاب حادث سري وال توجد عاقلة تتحمل الدية ،أو للزواج أما إذا كان السبب غري
مباح كلعب القمار أو بذر أمواله بشرب اخلمر ،أو ألنه قتل عمدا ،وترتب صلح ويقتضي
الصلح أن يدفع مبالغ معينة ،أو اقرتض من البنوك الربوية وأصبحت هذه الديون أكثر مما
عنده ،فال نعطي الزكاة فوائد حمرمة للجشعني من املرابني على حساب الفقراء.
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ومن وقع يف الديون ألنه مسرف ومبذر ويسيء إدارة أمواله فاملالكية قالوا إذا كان مسرفا فاإلسراف
حرام وهو ما أوقعه يف الديون ،ومعىن التبذير هو اجلهل مبواقع احلقوق ،واإلسراف هو اجلهل مبقادير
احلقوق ،فاملسرف مثال حيتاج سيارة ولكن مالءته املالية تسمح له سيارة بعشرة آالف فاشرتى سيارة
مبائة ألف ،ويكون مبذرا إذا كانت تكفيه سيارة فاشرتى سيارتني ،فاإلسراف جتاوز احلد واملقدار ،فهو
فعال حمتاج سيارة ولكنه اشرتى سيارة فوق احلاجة.
فالفقري إذا اشرتى هاتفا بقيمة مخس مائة دينار فهذا مسرف ويضيع ماله ،فهل يعطى املضيع ماله
من مال الزكاة ،وال ننسى أن هناك حاجات املرضى وابن السبيل ،فمن ركبته الديون بسبب اإلسراف
أو التبذير فال يعطى من الزكاة ،وخيتلف اإلسراف عن التبذير يف أن اإلسراف يكون يف القول والقتل
خبالف التبذير فيكون يف املال فقط.
ثالثا :الحذر من إعطاء المبذرين:

على املخرج للزكاة أن حيذر من إعطاء املال للمبذرين املضيعني ماهلم إال إذا ثبتت توبتهم ،ومثل املبذر
املدخن ولكن ال يظلم أوالد املدخن ،وعلينا أن نوصل املال حبكمة لألوالد ،واألفضل أن تكون الزكاة
أوال يف األقرباء الفقراء ألهنم معروفون من أقربائهم األغنياء وأهنم مدركون حلاجات الفقراء من أقارهبم،
وجيب صيانة مال املتصدقني عن العبث بتسليم الزكاة للمبذرين ،وشرط إعطاء الزكاة أن يتيقن فقر
املعطى أو يغلب على الظن ،أما إن كان يشك يف الفقر فال جتزيء إال بعد التحري والتأكد ،وعند
املالكية ال تسقط الزكاة من ذمة املزكي ولو بعد االجتهاد والرتجيح بل ال بد من اسرتاداد الزكاة من يده
ولو بالقضاء خالفا للحنفية.
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رابعا :تسديد الزكاة للدائن:

وكذلك إذا توسع الغارم يف املباح بقصد األخذ من مال الصدقة ،فهذا ال جيوز له األخذ إال إذا كان
فقريا ومل يكن مبذرا ،فال يعطى الغارم إذا كان مسرفا ،وال نقطع األموال عن الفقراء حلساب املبذرين
املشرتين هلواتف مثينة ونسددها من أموال الفقري ،ويشرتط على الغارم عندما نعطيه الزكاة أن يتصرف
يف املال يف سداد الدين ،فال جيوز استغالهلا يف جتارة جديدة للغارم ،وعند احلنفية جيوز أن تدفع الزكاة
إىل الدائن مباشرة ،ويفضل أن يوكل الفقري املزكي يف تسديد الدين خروجا من اخلالف ،وللحاكم أن
يسدد عن املدينني دون وكالة ألن احلاكم له والية عامة على مجيع رعاياه.
خامسا :صفة الدين للغارم:

كذلك أن يكون الغارم دينه حاال ،فمن عنده شيكات ستحل بعد سنني ال يعطى إال إذا كان الدين
حيل خالل العام ميكن أن يعطى وإن مل يكن حاال اليوم ،وإذا كان عند الغارم مهارة معينة يستطيع أن
يسدد الدين من كسبه فال يعطى من الزكاة أيضا.
وليست كل الديون تسدد عن الغارمني بل يشرتط أن يكون الدين مما حيبس فيه املدين ،فال حيبس
املسلم يف الكفارات ككفارة الظهار واليمني ،ولكن ال حبس فيها ،وكمن ترك زكاة سنوات كثرية ،فدين
الزكاة ال حيبس فيه اإلنسان ،ومما حيبس فيه اإلنسان كدين القرض ودين البيع.
وذهب السادة الشافعية أن تدفع زكاة عن امليت وتقدم الزكاة على غريها من الديون ألهنا ركن اإلسالم
وهي حق اهلل وحق الفقراء وميكن أن خترج عن امليت
ومن الشروط املهمة ألخذ الغارمني من مال الزكاة ،شرط أن ال يكون عند الغارم ماال زكويا أو غري
زكوي ميكن أن يسدد منه الدين ،فغري الزكوي مثل املقتنيات يف البيت من أثاث وسيارة مشغولة حباجة
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الغين ،والزكوي ما وجبت فيه الزكاة ،ونقول للغارم ال نعطيك من مال الزكاة إذا كان عند الغارم ماال
زكويا أو غري زكوي ميكن أن يسدد منه دينه.،
وذلك كمن عنده أموال قيمتها مليون وعليه ديون مليون ونصف ،فهذا ال يعطى حىت يسدد من
موجوداته من املليون ،ويقتصر على ما فيه حاجته ،فيبيع قصره مثال ،ويشرتي شقة بسعر معقول،
وكذلك يبيع السيارة الفارهة ،فال يعطى قبل أن يبيع الغين ما ميكن االستغناء عنه من ماله ،وال ميكن
أن ِ
حنمل أموال الفقراء ونعطيها للغارمني وبني أيديهم السيارات الفارهة ،فال بد أن يبيع الغارم ما ميكن
أن يتسغين عنه.
خامسا :غنى الغارم وما زال مال الزكاة بيده:

ف إن أعطيناه من مال الزكاة مث جاءه مرياث كبري من والده ،فعليه أن يرد ما بقي بيده من مال الزكاة
وال حيل له ،وعليه أن يعطيه للفقراء واملساكني ،وهنا الرقابة اإلهلية ضرورية على اإلنسان ،فاهلل هو الذي
يراقبه ،وهنا تظهر احلكمة يف إعطاء الزكاة للعدل الثقة ،والعدل هو الذي جيتنب الكبائر ويتقي يف
األغلب الصغائر ،والكبائر ما حلق صاحبها وعيد أو حد من احلدود الشرعية ،اليت هتدد أمن اجملتمع،
وال بد من التعامل مع النص الشرعي يف جوهره وتطبيقه عمليا ،وليس االكتفاء مبجرد جتويد احلروف.
سادسا :أهمية الزكاة في محاربة التحلل والغلو:

حنن بعيدون عن الزكاة ،والزكاة حتارب التحلل والغلو يف الدين ،بسبب أهنا تقضي على األحقاد يف
اجملتمع ،والتفريط يف الزكاة سبب من أسباب الغلو يف الدين ،أمهية التذكري بالزكاة ،وتلبية حاجة اجملتمع
من الزكاة يؤدي إىل القضاء على اجلرائم اليت حتدث بسبب الفقر واحلاجة ،فالتفريط يف الدين هو سبب
الغلو فيه ،شرط الوكيل أن يكون عاملا بأن ما يف يده زكاة ويقال له هذه أموال زكاة يف حال كونه
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مفوضا تفويضا مفتوحا ،وهنا يشرتط أن يكون العامل عاملا بأحكام الزكاة ،وال بد من االستعانة مبن
لديه اخلربة ،وال بد من االجتهاد يف حتديد من هو الفقري ،ويعاد االجتهاد يف كون املعطى فقريا أم ال،
إما للوصول لليقني بأنه فقري عند املالكية ،أو الظن الراجح عند احلنفية ،بأن فالنا فقري.
سابعا :الغارم لمصلحة اإلصالح:

فالغارم ملصلحة اإلصالح حتمل هذه التكاليف لإلصالح ،وله األخذ من الزكاة ،فهؤالء يتحملون
الديات لتسكني الثارات يف اجملتمع فتحمل ملصلحة اجملتمع ،ونزع فتيل األزمة فلهم األخذ من الزكاة
ولو كانوا أغنياء ،ولكن بشرط أن ال يكون دفع من ماله ،أو استدان وسدد الدين ،فهذا ليس له
األخذ ،وجيوز له أن يأخذ من الزكاة إن استدان ملصلحة الصلح ومل يؤد بعد ،فهذا جيوز له أن يأخذ
من الزكاة لتسديد الدين ،ولو سدد الدين من جيبه فليس له األخذ ،وحديث قبيصة عند مسلم ،قال
حتملت محالة فجئت النيب صلى اهلل عليه وسلم فسألته ،فقال أقم حىت تأتينا الصدقة ،وقال احلنابلة
جيوز للحميل أن يأخذ من مال الزكاة ولو كان لإلصالح بني فئتني من أهل الذمة.

الصوتية  :95مصرف العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب.
أوال :مصرف العاملين عليها:
-1التعريف بالعامل:

العامل من الفعل عمل ،ومصدرها العمالة ،وما يعطى عليه من أجرة يسمى العمالة أو العِمالة ،وهو
يستحق األجرة على عمله وال بد أن يكون منصبا من قبل احلاكم ،وجيعل له احلاكم أجرة أو مكافأة
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على هذه الوظيفة ،وينبغي أن يكون عاملا بأحكام الزكاة إن كان مفوضا تفويضا عاما من قبل احلاكم،
حىت يأخذ الزكاة من أهلها ويعطيها ألهلها.
-3شروط العامل:

بالغا عاقال ،عاملا إن فوض له األمر ،أما يف حال وجود تعليمات فينفذ

التعليمات ،واحلاكم اآلن هو مؤسسة احلكومة ،وجيب أن تعني حاكما جييب الزكاة ،ولعل هذا من
األمور املعطلة.
 -3هل يعتبر الموظفون في جمع التبرعات من العاملين عليها؟

وهناك بعض الناس يتولون مجع التربعات ملسجد أو دار أيتام أو مساكني ،وقد يكون نسبة متفقا عليها
مع اجلهة اليت تفوضه ،أو قد يفوض نفسه لنفسه بنسبة مما جيمع من مال ،أو مبلغا مقطوعا ،وذلك
بذريعة أنه يعطِّل يومه وله نفقة سيارته ،وله حق يف هذه النسبة ،ويقررها لنفسه بقوله تعاىل :والعاملين
عليها ،وغالبا ال يوجد مسلم متدين يأخذ املال سرقة أو رشوة  ،ولكنه يستند إىل اجتهاد وظن منه،
فأفىت لنفسه بأنه من العاملني عليها ،وهذا ال جيوز شرعا ،وال يستحق منه فلسا واحدا ،وشرط العاملني
عليها أن يكون منصبا من قبل احلاكم ،وال بد من وجود نظام مايل للمحاسبة ،ولكن هناك من نصب
نفسه لألخذ من أموال املسلمني دون تفويض ،مع العلم بأن من يدفع الصدقة نصف دينار أو دينار
ال حيسب أنه يدفع مصاريف شخصية ملن جيمعون التربعات ،وهذا من أكل أموال الناس بالباطل،
واألصل يف أموال الناس التحرمي وال تستباح إال بيقني ،ومثال ذلك أيضا كأن يقول املوظف أنا ظلمت
يف العمل وال يعطونين إضايف فيأخذ عموالت ال جتوز من حتت الطاولة ،ويستحل أموال الناس ،ويكون
هو اخلصم والقاضي والشاهد لنفسه ،ونذكر هؤالء بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم ،يف حديث عمرو
بن خارجة يف معجم الطرباين ،وهو أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخذ وبرة من بعريه ،وما على جلد
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البعري يقال له وبر ،أما الشعر فهو للماعز ،والصوف للنعاج :قال الناظم :إلبل وأرنب يعزى الوبر***
والصوف للنعاج والباقي شعر.
فأخذ النيب -صلى اهلل عليه وسلم -وبرة من بعريه وقال أيها الناس :ال حيل يل من مالكم هذا بعد
الذي فرض اهلل يل (وهو اخلمس وال حظوا "فرض اهلل" يل ومل أفرض لنفسي) وما ألحد من بعدي من
الغنيمة أزيد من هذه الوبرة ،ليس لنا من أموال الناس إال ما أباحه اهلل ،فكيف تستباح أموال املتصدقني
هبذه اجلرأة.
إذن العاملون عليها معينون من قبل الدولة ،حسب نظام مايل ومكافآت وأجور ،وحياسب بناء على
نظام ،وإن كنت تأخذ لنفسك يا جامع التربعات ضع عند صندوق التربعات الفتة اكتب عليها
 %18من التربعات هي أجرة يل ،لن جيرؤ على كتابة ذلك ألنه لن يعطيه أحد ،وعلى اجلميع أن
يبذل من ماله ومن نفسه هلل تعاىل ،وال جيوز استحالل شيء من أموال املسلمني إال باألمر الواضح.
ومن األمساء يف جمال جباية املال :العاشر ،وهو الذي يأخذ عشور التجارة ،والزكاة حتتاج إىل حماسبني
وسيارات وسواقني لِنقل أموال الزكاة إىل بيت مال املسلمني ،وهناك من حيرس أموال الصدقة ،وهناك
ما يعرف بالنقيب ،وهو من يعرف األغنياء حىت إذا أتى الساعي يدله على األغنياء ،وهناك "الحاشر"
الذي جيمع األغيناء جلايب الزكاة.
 -9تكاليف اإلدارة:

وحنن اآلن ميكن أن نستفيد من اإلدارة احلديثة يف جباية الزكاة ،فمثال ذلك يأيت اجلايب إىل رجل عنده
مائة طن قمح وجبت فيها الزكاة وفيها العشر ،فتكون مؤنة التحميل على صاحب املال ،والنقل على
العاملني عليها ،ألن املزكي مثل البائع ،واملال يف حوزة املزكي ،فكما أن البائع عليه أن حيمل البضاعة
فإن على املزكي أن حيمل مال الزكاة يف سيارات الزكاة ،وتكاليف عزل مال الصدقة عن املال يقع على
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املزكي ألنه عزل ملال الزكاة من مال املزكي ،فإن كان العامل موظفا يف الدولة ويتقاضى راتبا فال جيوز له
أن يأخذ من العاملني عليها.
 -9اختالف العامل والمزكي:

إن اختلف العامل مع املزكي يف نصيب الزكاة ،فقال العامل عليك شاتان ألن لديك  131شاة ،ولكن
قال املزكي عندي  135وفيها شاة واحدة ،هنا ال جيوز للعامل أن يأخذ الزكاة مع الشك ،فقد يظلم
صاحب املال إذا أخذ شاتني ،وإذا أخذ واحدة فقد يظلم الفقري ،فلذلك جيب إعادة العد واحلساب
مرة أخرى ،وال بد أن نأخذ النصيب بيقني ،وال توجد أحكام يف الدين تقوم على الشك ،بل الشرع
يقوم على البينة.
وبعد أخذ الزكاة من املزكي تصبح األموال بيد مؤسسة الزكاة ،فأيهما أفضل نعجل إخراج الزكاة
ملستحقيها خشية أن تتلف أموال الزكاة قبل وصوهلا للفقراء أم نؤجل؟ فقد تتلف وهي بأيدي مؤسسة
الزكاة باإلضافة إىل الكلفة على مال الزكاة يف الرعاية واحلفظ.
وإذا هلكت بسبب تقصري من العامل كأن هترب منه فإنه يغرمها ،وأي تقصري من العامل يلزمه
الضمان ،أما يف اجلوائح كالفيضان فال يضمن ،ويف هذه احلالة هل يستحق األجرة أم ال ،فذهب
اجلمهور إىل أن العامل يأخذ األجرة إذا تلفت الزكاة من غري تقصري ،ويقدم حق العامل على الفقري
ألنه مقابل عمل وهو معاوضة ،وأما احلنفية فقالوا :ال يعطى؛ ألن العامل يعطى من باب الكفاية وليس
أجرة على عمل ،فالعاملون هلم حقوق على مال الزكاة ،ولكن هل حقهم من باب األجرة أم إعطاء
الكفاية.
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 -6الزكاة مؤسسة مستقلة ماليا:

وكأن اهلل تعاىل يريد أن يقول للناس إن هذه الزكاة ال تكلفكم شيئا ،ومصاريف الزكاة على مال الزكاة،
وال ختافوا على ميزانية الدولة ،وال تنفقوا على الزكاة من جيوبكم شيئا ،فما الذريعة اليت تعطل هبا الزكاة؟
السيما وأن يف الزكاة منفعة للناس ،ولو طبقت الزكاة فإهنا تكفينا مهمة وزارة الشؤون االجتماعية،
وتكون حاجة هؤالء الفقراء من مال الزكاة ،وال بد أن توجه الدولة الناس إلخراج زكاة املال ،فما
وظيفة اإلعالم إن مل حيث على الزكاة؟! فمثال :أيها املسلمون حنن يف موسم القمح أو الزيتون فال
تنسوا الزكاة ،والناس فيهم اخلري ولو أهنم يذكرون فإهنم يتذكرون ،واحلكمة من بعث العمال جلباية الزكاة
تذكري للناس بفريضة الزكاة ،وتعليم هلم إلخراجها ،فمنهم من ال يعلم كيف خيرج الزكاة.
ثانيا :المصرف الرابع :المؤلفة قلوبهم:

ذهب احلنفية إىل انقطاع هذا السهم بعزة اإلسالم ،فال حاجة لنا إلعطاء هؤالء ،أما اجلمهور فقالوا
إن سهم املؤلفة قلوهبم ر
باق ولكن ذهب الشافعية إىل عدم جواز إعطاء الكافر ،وذهب احلنابلة واملالكية
إىل جواز إعطاء الكافر من مال الزكاة إذا :تألفنا قلوهبم لإلسالم ،وإنقاذا ملهجتهم من النار ،كمناطق
كفار إذا وصلت هلم املساعدة ،شعروا بطيب اإلسالم ومساحته فيتألف املسلمون هبذه األموال قلوب
الناس فيدخلون فيه ،أو يكرم بعض الكفار تألفا لقلوهبم لإلسالم وكفا لشرهم عن املسلمني ،ومع
األسف هناك من خيرج من املسلمني من الدين لعدم وجود رغيف اخلبز ،ومع األسف الشديد هناك
تقصري من املسلمني لتحقيق الكفاية للمسلمني ،وهناك جهات تستغل حاجة املسلمني الفقراء
وخصوصا الفقراء اجلهلة الذين ال يعرفون اإلسالم.
وقد يكون املؤلفة قلوهبم من املسلمني ممن مل يثبت على اإلسالم بعد كأن يعطي بعض الزعماء رغبة
يف تأليف غريهم وليس املال هو سبب الدخول يف اإلسالم للدفاع عن أرض املسلمني ومن يليهم من
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املسلمني الضعفاء ،وهذا ال يكون للجان الصدقات وال بد أن حتكم هذه املسائل باألنظمة والتعليمات
مبشاركة اجتماعية واسعة للمسلمني ،وال يكون ذلك من اختصاص األفراد يتصرفون كيف يشاءون يف
أموال الزكاة ،وأذكر أن أحد الدعاة مثل عبد الرمحن بن مسيط ،الذي كان عمودا من أعمدة اإلسالم
يف افريقيا وقد أيت برضيع يوشك على املوت فأحياه ب  38قرشا ،أنقذه من املوت ،وهذا الشاب
حفظ كتاب اهلل تعاىل.
رابعا :مصرف وفي الرقاب:

وهم العبيد الذين كانوا يباعون ويشرتون ،وقد فتح اإلسالم املنافذ

لتحرير الرقيق ،ويكون الوالء لبيت املال ،ويعترب السيد عصبة للرقيق فبعد أن يأخذ أصحاب الفروض
فروضهم ،ويرث السيد املعتق العبد بالعصبة ،ومال الزكاة مال الفقراء ال يكون الوالء للمزكي بل والؤه
للمسلمني ألن الزكاة مال املسلمني.
خامسا :تعظيم المنفعة في الزكاة:

بالنسبة للغين يشرتي كل ما حيتاجه وبسهولة واأللف دينار مثال ال متثل له قيمة ،والدينار ال يساوي
شيئا بالنسبة للغين ،ولكن الدينار يساوي الكثري للفقري فقد ينقذ حياته ،وتعظم قيمة الدينار عند
الفقري ،بينما النسبة  % 3.8ال تؤثر يف قيمة الثروة للغين ،ولكنها بالنسبة للفقري هي حياته ودواؤه
وغذاؤه.
وهي أيضا تعظم المنفعة بالنسبة للغين يف اآلخر فقد ادخر حسنات فيها حياة الغين يف اآلخرة ،وهذا
معاين الزكاة وهو الصالح للغين والفقري.
واحلمد هلل رب العاملني
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الصوتية  :95التعريف بمصرف الفقراء والمساكين:
أوال :التعريف بالفقير والمسكين والفرق بينهما:

نص القرآن الكرمي على مصارف الزكاة ،وفصلها ألمهيتها ،املصرف األول والثاين مها :الفقراء واملساكني،
وللعلماء اجتهاد يف حتديد الفقري واملسكني أيهما أشد فقرا ،ولكن يعطى كال منهما حبسب كفايته،
ويرى بعض العلماء أن الفقري أشد فقرا ،وهم احلنابلة والشافعية ،واستدلوا باملعىن اللغوي ،وهو أن الفقري
من أصيب فقاره ،وهو عموده الفقري ،ومل يعد قادرا على الكسب بسبب ذلك ،واستدلوا على أن
املسكني أحسن حاال ،بقوله تعاىل :وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ،فهم ميلكون
سفينة ووصفهم اهلل تعاىل بأهنم مساكني ،فهم أحسن حاال من الفقري.
وذهب احلنفية واملالكية أن املسكني أشد حاجة ،واستدلوا باالشتقاق وهو الـ ِمفعيل من السكون ،وهو
غري قادر على الكسب بسبب سكونه ،وعدم قدرته على احلركة ،وسكونه جيعله عاجزا عن الكسب،
وأيضا استدلوا بقوله تعاىل :أو مسكينا ذا متربة ،وهو الذي التصق بالرتاب لشدة حاجته ،وعلى كل
األحوال ،فكالمها حمتاج وجعل اهلل تعاىل لكليهما الزكاة.
ثانيا :كيف نحدد ضابط الفقر في واقعنا اليوم؟

ال بد من وصف الفقر يف الواقع ،ألن اهلل تعاىل حكم بأن الزكاة للفقري ،ومل يبني الشرع ضابط الفقر
وال املسكنة ،فلم يبني احلد الفاصل اقتصاديا بني الغين والفقري ،ولكن أطلق ذلك للتقدير للمجتهد
حبسب الزمان واملكان ،وهذا من قدرة الشريعة على استيعاب احلاالت اجلديدة ،فمثال يضبط الفقهاء
احلاجة بعدم وجود الكفاية من الطعام والشراب واملسكن وامللبس ،وهذا اجتهاد منهم يف واقعهم،
ولكن ماذا لو جئنا إىل واقعنا هذه األيام ،فهل هذه احلاجات بقيت كما هي ،أم هناك حاجات
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أخرى ،كحاجة املواصالت ،والكهرباء ،والتعليم ،وفاتورة املياه ،واهلاتف ،والتعليم اجلامعي ،فهذه اآلن
جزء من النفقة الواجبة ،وهي جزء من احلاجات األساسية ،بشرط أن الطالب يدرس وينجح ،فنحن
أمام قضية مهمة وهي تحقيق المناط.
المناط معناه احلكم ،واحلكم هنا :الزكاة للفقراء واملساكني ،ومعناه جيب التأكد أن فالنا من الناس
هو فقري ،ومن مث يستحق الزكاة ،فمعىن حتقيق املناط هو تعيني حمل احلكم ،ودورنا أن نضبط حالة
الفقر حىت نقول هذا فقري يعطى ،وهذا غين ال يعطى ،فنحن هنا ال جنتهد يف استخراج احلكم ،بل
احلكم ثابت يف الكتاب ،ولكننا نعمل على تنزيل احلكم على الواقع ،فهل فالن ينطبق عليه وصف
الفقر فيعطى أو ال فال يعطى ،يقول الشاطيب يف معىن حتقيق املناط :أن يثبت احلكم مبدركه (وهو
الدليل) ولكن يبقى النظر يف تعيني حمله وهو الفقري زيد مثال ،أو كما قال التاودي ابن سودة :هو
تصور انطباق كليات الفقه على جزئياته احلادثة .فالزكاة للفقري هذا كلي من الكليات إىل قيام الساعة،
ولكن ما هو اجلزئي املتغري ،يكون هذا اجلزئي هو الفقري فالن وحنن هنا نطبق الكلي على اجلزئي.
ثالثا :الخط الفاصل بين الغنى والفقر:

هل الفاصل هو ملك النصاب كما ذهب احلنفية أم وجود الكفاية وهو مذهب اجلمهور ،فقد ذهب
السادة احلنفية أن معيار الفقر والغىن هو ملك النصاب ،فمن ملك النصاب فهو غين ال يعطى ،كأن
يكون عنده زرع ووجب عليه زكاة زرع ،أو ماشية ،أو عروض جتارة ،فمن وجبت عليه الزكاة يف أي
نصاب فهو غين بدليل إجياب الزكاة عليه ،ومن مل جتب عليه الزكاة فهو فقري.
وعليه؛ ميكن أن يكون قيمة البيت سبعني ألفا ،وال جتب عليه الزكاة ،فهذا يعد فقريا ،ومل يقل أحد
فيما أعلم من قال بأن عليه الزكاة ،وقال الفقهاء من كانت عنده مقتنيات من أرض يزرعها ويعيش
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منها وال تكفيه يف الزراعة ،فهو فقري مهما بلغت مقتنياته ،وقال العلماء إن كان من أهل الزراعة فيمكن
أن يشرتى له ضيعة يزرعها ،ويشرتط عليه احلاكم أن ال يبيعها.
وهناك قول أنه إن فاض مال الزكاة يزوج األعازب بناء على أن الزواج حاجة أساسية ،وأوجب املالكية
على االبن أن يزوج أباه إن احتاج أبوه إىل الزواج ألنه مثل الطعام والشراب ،وهو ما يعرب عنه يف
املذهب بالقوت،قا الناظم :هل الزواج قوت أو تفكه *** عليه إعفاف والد يفقه
وعليه إذا كان املال مشغوال حباجة الفقري ،كأثاث البيت ،والسيارة ،واملنزل فإنه يعطى مادامت هذه
املقتنيا مشغولة حباجات الفقري األساسية ،أما إذا كان لدى الفقري مقتنيات ليست مشغولة حباجته،
كأرض ال يزرعها ،أو بيت غري مؤجر وال يسكنه ،ولكن لو كان مؤجرا وال تكفيه اإلجيارات ،فإنه حيق
له أن يأخذ من الزكاة.
أما الكفاية في مذهب الجمهور ،فقالوا قد يكون اإلنسان فقريا وعنده أنصبة من الزكاة ،وقالوا باعتبار
الكفاية ،فهو فقري إن مل تتحقق الكفاية ولو ملك أنصبة عدة ،ولكن قال املالكية نعطية كفاية العام
وال يعطى زيادة على ذلك ويعطى كفاية أهله من زوجة وأوالد أو أبويه ،وهنا ميكن أن يوجه سؤال إىل
احلنفية وهو هل تعتقدون أن من ملك النصاب وهو مائيت درهم فضة رمبا ال تزيد على ستمائة دينار
وعنده عشرة أوال فهل تعدونه غنيا ،يقول احلنفية ال بل نعد نصابا باعتبار كل فرد ال باعتبار األسرة
ففي هذا املثال نقول إن النصاب لرب العائلة هو النصاب مضروبا يف عدد األفراد ،فعشرة أوالد مع
أبوين يكون النصاب الذي يعد به رب األسرة غنيا هو :النصاب مضروبا يف  ،13وعليه  355درهم
فضة ،أو عشرين دينار ذهب مضروبا يف  ،13ويف حال النقصان عن النصاب يكمل للفقري تكملة
النصاب وال يعطى ما يزيد على األنصبة حىت ال يكون غنيا يأخذ من الزكاة.
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أما اجلمهور فقالوا نعطي الكفاية بصرف النظر عن النصاب ولكن يعطى كل فقري مبا يليق به ،ويالحظ
عند املالكية الكفاية يف العام وهو قول عند الشافعية والحظ الشافعية أن يعطى ما يبلغه الغىن ،حبيث
ميكن أن تشرتى له آلة ،وهنا ال يكن غنيا هبا ألهنا مشغولة حباجة الفقري ،وحجة املالكية بإعطاء
الكفاية لسنة بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يدخر ألهله قوت سنة ،والزكاة تتجدد كل عام فتأتيه
الكفاية كل عام.
وميكن شراء آلة للفقري ولو أصبح غنيا هبا ،ويفضل أن يكون من األقارب ،لتقوية اللحمة بينهم ،ولو
كان يف إعطائه هذه اآللة إخراج له من حد الفقراء إىل مساحة األغنياء ،وكذلك ميكن أن تشرتى
قطعة أرض ملزارع ،أو يعطى التاجر الفقري ماال يتجر به ،وأن الكفاية اليوم ندخل فيها فاتورة الكهرباء
واملاء واملرحلة اجلامعية األوىل ،ولكن يعطى طالب العلم بوصفه فقريا ،وال يعطى للتزويج إن كان غنيا،
وإن كان فقريا يريد الزواج فيعطى بوصف الفقر ال الرغبة يف الزواج.
رابعا :بين الفقر والفساد:

ال بد من احلديث عن فقر الغذاء ،والفقر املطلق ،خط الفقر املطلق يف األردن للعائلة مكونة من ستة
أفراد  518دينار ،أما فقر الغذاء فهو  185دينار ،الغريب أن استهالك الدخان هو  955مليون
دينار ،بينما ردم هوة الفقر هو  174مليون دينار ،يعين حجم اإلنفاق على الدخان تسد فجوة الفقر
ثالث مرات تقريبا ,ومن يشعل السيجارة يف فمه عليه أن يعلم أنه يدخن من جوع الفقراء ،أما حجم
اإلنفاق على على عالج األمراض ،والتبذير ،والغش ،والفساد ،كم ميكن يفعل مبلغ اإلنفاق على
التدخني من إصالح يف اجملتمع ،قل هو من عند أنفسكم ،ومبا كسبت أيدكم ،أما يف مصر جيعل
اإلنسان مدهشا من هذه األرقام اخلطرية ،واخلراب من األسفل ،وجيب أن يصلح من األسفل ،وهذه
الذنوب ترتد إلينا.
34

www.walidshawish.com

توصيف الدروس الصوتية في فقه الزكاة

خامسا :كيف يعطى القادر على الكسب ولكنه فقير:

القادر على الكسب ولكنه فقري ال يعطى ،لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم :ال حتل الزكاة لغين وال
لذي مرة سوي ،وبعض العلماء ذهب إىل جواز إعطائه ،ولكن علينا أن ننظر إىل واقع احلال فإن رأيت
متكاسال فال تشجعه على الكسل ،بإعطائه من الزكاة ،ولكن إن كان يسعى ولكنه ال جيد ،فهذا
يعطى ،لعجزه ،ومثل ذلك إن كان هناك حصار على املسلمني يف العمل وتضييق عليهم كعزة%37 ،
من قوة العمل يف األردن عاطلون عن العمل ،فهؤالء ال يصح أن يقال إهنم قادرون كاخلرجيني من
اجلماعات فاملعترب أن جيد عمال يليق حباله ،فال تشغل دكتوراه هندسة حارس عمارة ،وتقول له العمل
موجود ،أو طبيب تعال انشغلك عامل وطن وال حيق لك األخذ من الزكاة،
وممكن أستاذ جامعي لديه أربعة أوالد يف اجلامعات وقد أوجبنا عليه يف القانون أن يعلمهم ،نقول له
تعال اعمل طباعا ،أو حماسبا فهذا غري مقبول ،والزكاة هي حلفظ ماء وجه املسلم حىت ال يبتلى ،وبعد
قضائه عمره يف العلم ،تقول له اكنس الشارع فأنت قادر على هذا العمل ،هذا مع تقدير مهنة عامل
الوطن ومهمته العظيمة النافعة لألمة.
سادسا :إعطاء الزكاة ألحد أفراد األسرة:

الزوجة غنية بغىن زوجها ،والولد غين بغىن أبيه والبنت غري املتزوجة غنية بغىن أبيها ،ولكن ماذا لو
استقل الولد عن أبيه يف النفقة وتزوج ،مث افتقر ،فيعطى من أموال الناس ال من مال أبيه ،أما هل يعطى
من زكاة أبيه ،وأبوه غين ،من العلماء من قال ال جيوز أن يعطي األصول للفروع ،وال العكس ،وال مينع
من زكاة الناس حبجة غىن أبيه ،ومذهب املالكية ميكن أن يعطى الولد من زكاة أبيه إذا استقل الولد
عن أبيه بالنفقة مث افتقر.
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ولكن ماذا لو أن احملكمة حكمت على االبن بالنفقة ألبيه ولكن النفقة مل تكف األب ،وهنا لسنا يف
احلديث عن مقام اإلحسان ،بل نتحدث يف احلقوق ،ومقام اإلحسان هو املقام األعلى بني األوالد
وآبائهم ،واألزواج ،والبنت املتزوجة الفقرية بفقر زوجها فيمكن أن يعطي املزكي ابنته بصفتها وكيلة
عنه إليصال الزكاة للزوج وهنا ال بد من احلكمة ،وهذا حمل اتفاق فيما أعلم.
سابعا :التحذير من تقسيم الزكاة باعتبار الحزب أو الجماعة:

فال جيوز أن تقسم الزكاة باعتبار أحزاب أو مجاعات ،بل بوصف الفقر واإلسالم ،أما األمساء األخرى
فال عربة هبا ،هو مزيد من التفريق بني املسلمني ،فال عربة باجلنسية وال باالنتماءات االجتماعية املخلتفة
وال جيوز استغالهلهاجلمع األنصار وتغذية التحزبات.
واهلل هو املوفق وهو اهلادي إىل سواء السبيل
الصوتية  :96إخالص النية في إخراج الزكاة في ضوء آيات سورة البقرة:
أوال :احتساب الزكاة من الدين على المعدوم:

ال جيوز احتساب الزكاة مقابل الدين على املفلس وال يصح ألسباب :األول :النعدام النية اليت ينبغي
أن تكون مقارنة للعمل أوقبيله ،وباحتساب الزكاة خال من النية ،والثاني :أن الزكاة هي ملصلحة
الفقري املدين ،واحتساب الزكاة مقابل الدين ،هو حماولة الدائن أن حييي دينه امليت بالزكاة ،وقد يكون
يف هذا األمر شيء من التواطؤ ،بني الدائن واملدين ،فإن كان هناك شرط بإرجاع الزكاة سدادا للدين،
فهذا ال جيوز ملا فيه من التضييق على الفقري ،ولكن لو حدث التواطؤ بلغة اإلشارة دون تصريح
بالشرط ،فهذا أيضا ال جيوز عند مالك ،وأجازه اإلمام الشافعي ،والزكاة إلحياء نفس الفقري وليس
إلحياء الدين امليت حلساب الدائن.
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ثانيا :النية في الزكاة:

ومن آداب الزكاة إخالص النية واستحب مالك أن يوكل املزكي غريه بعدا عن احملمدة ،وقال الشافعي
يستحب أن خيرجها املزكي بنفسه ،ولكل وجهة معتربة ،والنية من أعمال القلوب وهي خري أعمال
اجلوارح ،وأعمال القلب الصاحلة أفضل من أعمال اجلوارح كاإلميان واإلخالص ،وكذلك معاصي القلب
كاحلسد والرياء ،أسوأ من معاصي اجلوارح.
الواجب هو الوسط من املال ،وإخراج أفضل من الوسط وهو مقام اإلحسان ،أما إن أخرج من األردأ
فهذا ما قدمه لنفسه ،وقال حممد بن احلسن عليه فرق القيمة بني الوسط والرديء.
ثالثا :عدم المن على الفقير وإيذائه:

ومن آداب الزكاة عدم املن على الفقري وإيذائه ،ال ِذين يـن ِفقون أمواهلم ِيف سبِ ِيل الل ِه مث ال يـتبِعون ما
ف علي ِهم وال هم حيزنون ( ،)343سورة البقرة،
أنـفقوا منا وال أذى هلم أجرهم ِعند رِّهبِم وال خو ٌ
والمن :أن تعدد حماسن زكاتك على الفقري ،وتعداد حماسنك عليه ،أعطيتك كثريا ،واألذى :كأن
ّ
تقول :أنا واهلل مبتلى بك ،ابتعد عين ،وهذا ناشيء من فساد التصور ،ملاذا يرتشي اإلنسان ،فهو
يستحل الرشوة بناء على أن هذا من حقه ،وهذه حاجته ،واجملتمع هكذا ،ففسدت اإلرادة لفساد
التصور ،فهذا املزكي يظن أنه حيسن للفقري ،ونسي أن الزكاة هي ملصلحة املزكي ،فالزكاة حصانة ملاله،
وأن اهلل جعل يده هي العليا ،وأنه سينتفع هبذا املال ،ألنه يعد أنه هو الذي استفاد وليس الفقري
فحسب ،والقرآن مل يصنِّف الناس جغرافيا ،بل صنف الطوائف حبسب املواقف ،مؤمن كافر منافق
 ،...ومل يصنف الناس على أعراقهم ودمائهم أو حسب املهنة ،وإن صح التصور صح التصرف،
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فلذلك نرى أن القرآن الكرمي يصحح التصورات ،والعامل اليوم يهمل ضبط التصور ال فرق بني اإلميان
والكفر ،املهم االقتصاد وانتشر االضطراب يف الفكر مث بدأ يتصرف حسب التصورات الفاسدة.
َ
ْ
ْ
َ
َ
يم (:)263
رابعاَ :ق ْو ٌل َم ْع ُر ٌ
ي َح ِل ٌ
ذى َوهللاهُ َغ ِن ٌّ
وف َو َمغ ِف َر ٌة خ ْي ٌر ِم ْن َص َدق ٍة َيت َب ُعها أ ً

فإذا أراد اإلنسان أن مين فاآلية التالية :قول معروف ومغفرة ،طلبك سائل فأحسن إليه وقل له قوال
حسنا ،واملساحمة ،وهذه األقوال أفضل من اإليذاء يف الصدقة.
وقال تعاىل :يا أيـُّها ال ِذين آمنوا ال تـب ِطلوا صدقاتِكم بِالم ِّن واألذى كال ِذي يـن ِفق ماله ِرئاء الن ِ
اس وال
ر ِ
ِ ِ ِ
ِ
اب فأصابه وابِ ٌل فـتـركه صلدا ال يـق ِدرون على شي رء
يـؤمن بِالله واليـوم اآلخ ِر فمثـله كمث ِل صفوان عليه تر ٌ
ِمما كسبوا والله ال يـه ِدي القوم الكافِ ِرين ( ،)349صفوان :وهو احلجر الصلب األملس ،اآلية فيها
تشبيه ،فمثال من يرائي بالصدقة كمثل صفوان عليه تراب ،والوابل هو املطر الشديد ،فرتكه عاريا دون
تراب ،فهل يستطع أن يستفيد من احلجر زراعة أو ترابا ،ولكن الصدقة مع الرياء ال جيدها اإلنسان
يوم القيامة ،كذلك احلجر األملس ال شيء يؤخذ منه ،وال يقدر على شيء مما أنفقه يف الدنيا.
خامسا :اإلنفاق ابتغاء مرضاة هللا:

ومثل ال ِذين يـن ِفقون أمواهلم ابتِغاء مر ِ
ضات الل ِه وتـثبِيتا ِمن أنـف ِس ِهم كمث ِل جن رة بِربـوةر أصاهبا وابِ ٌل فآتت
صبها وابِل فطل والله ِمبا تـعملون ب ِ
ني فِإن مل ي ِ
أكلها ِضعف ِ
صريٌ ( ،)348أما مثل الذي ينفق ماله يف
ٌ
سبيل اهلل ومثل الذين وتثبيتا من أنفسهم ،يقينا بوعد اهلل ،أو يتثبت من الفقري وصاحب احلاجة،
كمثل جنة غناء على ربوة مرتفعة ،أصاهبا مطر فآتت أكلها ضعفني ،فضاعفت الثمر لطيب أرضها
بسبب اإلخالص ،فيكون العمل راسخا وثابتا ،وهذا الذي يكثر اإلنفاق فرضا ونافلة ،أما من هو دونه
يف البذل والعطاء فهو مثل اجلنة اليت إن مل يصبها املطر الكثري إن مل يصبها مطر فطل ،وهو املطر
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اخلفيف ،وهؤالء ليسوا من درجة السابقني املكثرين من اإلنفاق ،ومع ذلك فهم ببذهلم الزكاة فصدقتهم
تعطي مثرهتا ،وهذا تقريب من القرآن الكرمي للغيب باحملسوس هبذه التشبيهات.
سادسا :تشبيه المرائي بالصدقة بعاجز له جنة وذرية ضعفاء:

ناب جت ِري ِمن حتتِها األهنار له فِيها ِمن ك ِّل الثمر ِ
أيـوُّد أحدكم أن تكون له جنةٌ ِمن ِخن ريل وأع ر
ات وأصابه
ال ِكبـر وله ذ ِّريةٌ ضعفاء فأصاهبا إِعصار فِ ِيه نار فاحتـرقت كذلِك يـبـ ِّني الله لكم اآلي ِ
ات لعلكم تـتـفكرون
ٌ
ٌ
( ،)344أيود أحدكم استفهام إنكار ،أي بعد التوضيح ألثر الصدقة الطيبة املتقبلة وغري املتقبلة،
كمثل رجل عنده بستان فيه من كل الثمرات ،وعنده أطفال ،وبلغ به الكرب مبلغه ،وهو ِ
معتمد كليا
على هذه احلديقة ،وميكن اإلنسان أن يتحمل األذى لنفسه ،ولكن ال يتحمل أن يرى أوالده يتضورون
جوعا ،وبعد هذه احلاجة املاسة هلذه املزرعة أصاهبا إعصار فيه نار فاحرتقت ،ومثل الذين يراءون
بالصدقة ومينون هبا يأتون يوم القيامة وهم يف أمس احلاجة إىل الصدقة واحلسنة ،ولكنهم ال جيدوهنا
كذلك الشيخ املسن وعنده ذرية ضعفاء وأصاب حديقته نار فأحرقتها.
ومعىن الحـبَط :داء يصيب بطن احليوان باالنتفاخ ،وحيسب صاحبها أهنا مسينة فيسر بذلك مث متوت

تلك املاشية ،وال جيوز أن يكون اإلحسان مقدمة ملصلحة دنيوية وإدخال العمل اخلريي لتحقيق أي
مكاسب دنيوية يلوث العمل وحيبطه ،وسيقول الفقري ما أعطوين هلل بل ملصلحة دنيا ،لذلك نتساءل

ما مثرة العمل اخلريي ،يف اجملتمع ،فنجده ضعيفا ،وال جيوز اختاذ اخلري مطية للدنيا ،وإمنا لكل امريء
ما نوى ،وهذه اآليات تصور اإلنسان وهو يف أمس احلاجة للصدقة ،وقد ضيعها بسبب الرياء واإليذاء.
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سابعا :ال نؤذي الفقير بالتصريح بأن هذه الزكاة:

وعلينا أن ننتبه أن نؤذي الفقري بالتصريح بأهنا زكاة ،إال إذا شك املزكي يف الفقري فيصرح له بأن هذه
الزكاة حىت يكف ،ويفضل أن يسرت املزكي زكاته بأي عنوان آخر ،كأن جيلعها نقوطا لنجاح أو عرس،
وسرتت الزكاة مبا حيفظ ماء وجه املزكي ،ويقال فالن يوزع الزكاة عيديات على عماته وخاالته ،ألن
نفقاهتن ليست واجبة عليه ،وكذلك لو سرتها بعنوان نقدا وليس على شكل هدية عيديات ،وال جيوز
إعطاء األعيان هدية حتت أي عنوان.
ثامنا :ال تصح الزكاة على من التزم المزكي نفقته:

أما إذا التزم املزكي النفقة على الفقري بكفالة منه تربعا ،أو قضاء فال يعطى من الزكاة ،وميكن بذل الزكاة
على شكل منفعة كعملية جراحية بشرط أن تكون بأجرة املثل وليس حبسب سعر الطبيب ،فيقدم
الطبيب خدمة العملية على أهنا زكاة بقيمة املثل ،بشرط أن تكون العملية مشروعة ،كعملية نفخ شفاه،
فهي ال جتوز ألنه من احملرم ،كعمليات التجميل وحتسني الصورة ،خبالف حاالت التشوه مثل سن غري
طبيعي ،أو تأجري األرحام ،وأن تكون العملية ناجحة بنسبة مقبولة ،وكذلك احلال منفعة التعليم ،بشرط
أن تكون املنفعة ملصلحة الفقري ،وليس ملصلحة املعلم ،وحىت ال تصبح الزكاة وسيلة إلغناء األغنياء،
وال بد أن تكون املنفعة فعلية للفقري .واملشكلة هي يف تغول الشهوة على العبادات ،والتدين يف اجملتمع
إماطة األذى عن الطريق ،بكفاية حاجة الفقراء ،والكفالة االجتماعية ،ال يؤمن أحدكم حىت حيب
ألخيه ما حيب لنفسه.
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ثامنا :شهوة التدين وإفساد العبادة:

والتنافس يف الدنيا مهلك ،وتصبح شهوة التدين مهيمنة على التدين نفسه ،كتسويق البضاعة الكاسدة،
وحنن نكون قد قلبنا األشياء ،كاخلصومة يف احلج ونعود منه دون تغري ،وممكن أن يدفع الرجل رشوة
ليحج ،وحب احملمدة من املزكي واإلعجاب والظهور ،وخلط الوطنية باإلحلاد ،والعلم بالتحلل ،وهذه
صناعة بين إسرائيل ،يف لبس احلق بالباطل ،وجانب النية من أعظم اجلوانب يف الزكاة وهو إخالص
النية هلل تعاىل ،واهلل هو الذي يعلمنا اإلخالص ،نسأل اهلل تعاىل أن يعلمنا اإلخالص.
واهلل املوفق

الصوتية :99نية الزكاة وتعجيلها وتأخيرها والشك في إخراجها.

حديث اليوم عن كيفية اإلخراج للزكاة:
أوال :نية الزكاة:

-1

نية الزكاة ،كيف تكون ومىت وومن تكون ،فالنية يف الزكاة ركن من أركاهنا ،لتمييز العادة من
العبادة ،فيمكن أن يغلب على اإلنسان حلب اخلري دون قصد وجه اهلل ،وكذلك متيز النية
بني الصدقة النافلة ،والزكاة املفروضة ،فصدقة النافلة ال جتزي عن الفريضة ،فإن تصدق بنية
النافلة وبعد أن استهلكها الفقري مث نوى هبا الفريضة فال جتزئه.

-3

أما نية الصيب فهي ال جتزيء وجتزيء نية الويل أو احلاكم عن نية الصيب ،واجملنون ،فال بد
من أن ينوي الويل عن الصيب أو اجملنون أن هذه الزكاة هي املفروضة.
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-3

أما وقتها فهو عند عزل املال بعد حساب زكاة ماله ،فلو عزل ألفا على أهنا زكاة ،ال جيب
عليه أن جيدد نيته عند التفريق ،ولكن يستحب أن جيدد عن التفريق ،أما نية الوكيل فال
جتزيء عن األصيل إال إذا وكله بالزكاة ،ودون وجود نية من صاحب املال ،فتكون الزكاة
قد افتقدت إىل النية والشيء يفوت بفوات ركنه ،فتجب نية األصيل والنية ال تقبل النيابة،
خبالف توزيع املال فيمكن التوكيل فيه ،والزكاة عبادة مالية فجزؤها املايل يقبل النيابة ،أما
البدين فال يقبل النيابة ،والفرق بني املسلم وغريه ،هو النية اليت أفسدت على الكافر عمله،
واملسلم ينفق وهو يرجو اهلل تعاىل وتطيب نفسه

ثانيا :تعجيل الزكاة:

أجاز اجلمهور الشافعية واحلنابلة واحلنفية التعجيل من حيث املبدأ خالفا للمالكية فأجازوه مبا ال يزيد
على شهر من وقت الوجوب ،وثبت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخذ زكاة سنوات من العباس رضي
اهلل عنه.
والشافعية قالوا بعدم جواز التعجيل ألكثر من عام ،ألن الزكاة حىت تكون واجبة ال بد من انعقاد سبب
الوجوب ،وهو ملك النصاب ،فإذا ملك اإلنسان نصابا ،انعقد سبب الوجوب ،والتقدمي على السبب
ال جيوز ،وجيوز التقدمي على الشرط هو احلول ،فمثال سبب وجوب الصالة زوال الشمس وقت الظهر،
فال تصح الصالة قبل دخول وقتها أن دخول الوقت هو سبب الوجوب ،وكذلك يف الزكاة فسبب
الوجوب ملك النصاب ،فال جيوز التقدمي للزكاة قبل سبب الوجوب ،أما احلول فهو شرط فيجوز تقدم
الزكاة على الشرط ،كالوضوء جيوز تقدميه قبل دخول وقت الصالة وكذلك الزكاة ،والشافعية يعجلون
قبل الشرط ال قبل السبب.
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ونستطيع االستفادة من االجتهاد املتعدد يف تقدمي الزكاة كأن حتل حاجة ملحة أمام املزكي ال تقبل
تأخري هذه احلاجة
ثالثا :تأخير الزكاة عن وقتها وجوب إخراجها:

أما تأخري الزكاة فاتفقوا على املنع من ذلك ،ألن الزكاة هي أموال الفقراء اختلطت بأموال األغنياء ،وال
يكون التأخير إال لعذر ملصلحة الزكاة ومصلحة الفقري ،كأن يكون املفرق األمني غري موجود ،أو الفقري
غائبا ،أما لعذر الكسل أو احلاجة للمال يف املستقبل ،فال يصح ألن الزكاة هي ديون الفقراء على
األغنياء.
أما تفريق مال الزكاة على الفقير على شكل أقساط شهرية ،فال جيوز ألن هذا إعالن وصاية على
الفقري يف ماله ،وهذا يؤدي إىل تأخري احلقوق عن أصحاهبا ،وإذا كان الفقري ليس رشيدا ماليا فال
يعطى أصال أقساطا أو غري أقساط ،ولكن يعطى وليه ،وكذلك ال جيوز أن يطلب الغين من الفقري أن
ينفق الفقري مال الزكاة يف وجوه معينة ،فالزكاة حق ودين للفقري وهلل على على األغنياء ،فال حيق لألغنياء
أن يشرطوا على الفقراء أن يتصرفوا يف مال الزكاة تصرفات بعينها ألن الزكاة للفقري ال للغين.
من تراكمت عليه زكوات سابقة :عند عشر آالف دينار مل يزكها منذ أربع سنوات ،وانعقد النصاب
ففي السنة األوىل فيها  385دينار ،أما زكاة السنة الثانية فهي عشرة آالف  83-مضروبة بنسبة
 %3.8ألن الزكاة كانت دينا عليه فال تدخل يف وعاء الزكاة ،وهكذا نسقط الزكاة اليت وجبت على
أهنا دين ،وكذلك رجل عنده  95شاة ومضى عليها مخس سنني ،فإذا جئنا لزكاة السنة األوىل أخذنا
رأسا من الغنم أصبحت عددها  34شاة ،معىن ذلك أن السنوات التالية ال زكاة فيها لعدم وجود
النصاب.
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ال بد من تفعيل الزكاة واحلديث عنها ،ويف حال عدم إخراج الزكاة لسنني طويلة يستطيع أي حماسب
يف حال الشركات واحلسابات املصرفية أن حيدد الزكاة ،ومثل ذلك يف حال تصفية الشركات فال بد أن
حنتاط لشراكة الفقراء يف أموالنا ،فدوائر الضريبة تفتح الدفاتر وتقوم باحملاسبة وال يستطيع ذلك الفقري
ولكن اهلل تعاىل هو الرقيب عليك
أما من نسي ،زكاة أخرجها أم ال نقول له األصل عدم اإلخراج وحصل الشك يف اإلخراج ،واليقني
ال يزول بالشك،
رابعا :إخراج الزكاة عن الميت:

رمبا ال نعرف هل على امليت زكاة أم ال ،فالدائنون لديهم وثائق بالديون خبالف الفقراء ،فهم ليس
لديهم وثائق ،ولكن ماذا لو أقر امليت قبل املوت بأن عليه زكاة فقال احلنفية :نخرج من الزكاة الثلث
من الرتكة وما زاد على الثلث ال خيرج وهو حق الورثة.
أما الشافعية واملالكية فقالوا إذا ثبت أن فيه ماله زكاة سنوات سابقة فإنها تخرج من التركة ولو مل
يوص ،وقال الشافعية تقدم ديون الفقراء على الديون األخرى ألن فيها حق اهلل وحق الفقري ،وإن كان
الغالب هو حق العبد يف الديون غري الزكاة ،وما من حق للعبد إال وهلل له فيه حق ،فاهلل هو الذي شرع
احلق له ،وال جيوز تأخري احلق عن صاحبه ألن القضاء يف الشرع مستعجل ،فقاصص الرسول اجلارية
القتيلة من السيد اليهودي على الفور فرضخ رأسه بني حجرين،
واألبناء ال يعتربون وكالء ألبيهم امليت يف إخراج الزكاة ألن الوكالة تبطل باملوت ،وامليت انقطع من
الدنيا ،والوكيل كاألصيل ،وال بد من حياته ،وتصرف الوكيل بعد موت األصيل يعد باطال ،ولو كان
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حيمل الوكيل وكالة عامة ال يعين أنه يتضمن إخراج الزكاة ،إال إذا نص على الوكالة العامة ،وهذا هو
العرف يف التصرفات حاليا.
ولو أخرج األبناء الزكاة عن األب فإنه ال يعني سقوط الزكاة عن األب ،ولكن األفضل أخراجها،
وقال العلماء أن نية احلاكم جتزيء عن نية املزكي كما هو احلال يف إجزاء الزكاة عن املزكي إذا أخذت
منه جربا وقهرا ،وذهب بعض العلماء إىل أن فعل أيب بكر هو من باب إزالة الشركة يف املال بني الفقراء
واألغنياء ،وهذا صحيح ونلتمس يف هذه احلالة أن ينتفع الوالد بإخراج أبنائه الزكاة ،على هذا الوجه،
وهذا من فضل اهلل تعاىل وال أحد حيجر على فضل اهلل تعاىل ،وحنن بني عدل اهلل تعاىل باستحقاق
العذاب على العصاة ،وبني رمحته وعفوه ،وال نعتمد على أعمالنا بل على فضل اهلل تعاىل ،وال يعين
ذلك إمهال العمل بل حنن بني الرجاء واخلوف ،وحرب الصديق ملانعي الزكاة هي أول حرب من أجل
الفقراء يشنها األغنياء ،وهذا دين وركن من أركان اإلسالم.
معرتك األقران يف التنافس يف النوافل .
خامسا :احتساب الزكاة على المدين:

هل جيوز احتساب الزكاة بإسقاط الدين عن الفقري ،لك مائتا دينار على رجل فقري مث أسقط الدين
واحتسبته من زكاة مالك ،قال العلماء ال يجوز ذلك وال تحسم من الزكاة الواجبة ،النعدام النية
عن اإلخراج ،وال يصح الرتدد يف النية مبعىن أن أنك تعطي الرجل دينا فإن سدده فهو دين وإن مل
يسدد فهو زكاة ،لعدم جواز الرتدد يف النية وأن شرط صحتها اجلزم.
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سادسا :كراهة التصريح للفقير بأنها زكاة:

يكره التصريح للفقري بأهنا زكاة ملا يف ذلك من كسر القلب ،واإلشهار يف الزكاة املفروضة والصالة
املفروضة  ،هذه مخسة آالف دينار زكاة املال ،دون أن نعني الفقري ،ألن الزكاة للحفاظ على كرامة
اإلنسان وإلشعاره بأن اجملتمع ال ينساه ،وأنه يف كفالة اجملتمع ،خالفا للفقراء يف اجملتمع الذين حيطمون
احملالت الكربى ،والوكاالت واملصارف بسبب احلقد على أصحاهبا ،بينما جيعل اإلسالم الفقراء شركاء
بنسبة مضمونة يف مال األغنياء ،وهذا جيعل اجملتمع املسلم جمتمعا واحدا.
الصوتية  :99زكاة عروض التجارة ،تقويم البضائع وزمانه وسعره ،وما السلع
التي تقوم والتي ال تقوم.

هذه الصوتية جتيب على األسئلة اآلتية:
 .1ما العروض اليت جنعلها يف وعاء الزكاة؟ نتصور وعاءين وعاء لألموال اليت جتب فيها الزكاة وهو
الوعاء األول ،والوعاء الثاين ليس فيه الزكاة.
 .3ما السعر الذي تقوم به عروض التجارة هل هو سعر البيع ،وإن كان سعر البيع هل هو سعر
البيع بالتجزئة أم باجلملة ،أم يزكي بسعر الشراء الذي اشرتى؟
 .3ما الوقت الذي نقيم به عروض التجارة؟
 .9ماذا خنرج هل خنرج من عروض التجارة أم من النقود؟
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ما السلع التي تجب فيها الزكاة التي ستوضع في الوعاء األول:

نضع فيه كل ما هو معد للبيع ،ففي متجر املواد الغذائية ،كل ما هو على األرفف ويف الثالجات هو
معد للبيع ،وهذا يوضع يف الوعاء األول الذي فيه الزكاة ،خبالف الرفوف والثالجة ،والعربات ،واألكياس
اليت يضعون فيها السلع ،وهذه األخرية (األكياس) توضع يف السلة الثانية ،ألهنا ليست للبيع ،أما إذا
كان للكيس والغالف مثن ،فهذا عندئذ يوضع يف الوعاء األول ،ألهنا أصبحت عرض جتارة.
ضريبة المبيعات :ما يدفعه التاجر من ضرائب ال حنسبه ضمن السلة ،فإذا كانت كلفة بطاقة اهلاتف
مثال مخسة دنانري ،والشركة هلا مربح واملوزع ،والتاجر هلم أرباح ،فالسلعة إذا كان مثنها مائة على سبيل
املثال ،ومن املائة  %18ضريبة مبيعات ،فإن التاجر ال يسجل يف وعاء الزكاة مائة دينار ،بل يسجل
 58دينارا ،ألن  %18ليست له سيدفعها للدولة ،ومثال ذلك أرض مثنها  155555دينار ،ورسوم
التسجيل  %9على البائع ،و %4على املشرتي ،ومن مث إذا بيعت األرض مبائة ألف ،سيدفع البائع
منها  %9رسوما للدولة ،ومن مث يضع البائع يف الوعاء األول  44ألف دينار ،وحيسم من الثمن الكلي
الشامل للرسوم قيمة الرسوم ،ألن مثن األرض الذي قبضه هو  44ألف دينار ،وهو الثمن الصايف بعد
حسم الضريبة.
ضريبة الدخل :ال جيوز حسم ضريبة الدخل من الزكاة ،ألن ضريبة الدخل ليست على السلع بل
على دخل التاجر أو الشخص ،والزكاة خالصة حق للفقراء ،والضرائب ختتلف عن الزكاة ،فهي يف
مصاحل اجملتمع عامة ،يستفيد منها الغين والفقري ،ومصارف الزكاة غري مصارف ضريبة الدخل ،وقد
حدد اهلل تعاىل مصارف الزكاة حتديدا خمتلفا عما حتدده الدولة ،وختتلف ضريبة املبيعات عن ضريبة
الدخل ،وهو أن ضريبة املبيعات على السلعة ،وتـم إجياب الزكاة على الثمن الفعلي اخلايل من الضريبة.
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وكذلك ال جيوز أن يطرح من وعاء الزكاة وهو الوعاء األول أجرة احملل أو أجور العمال ،أو مصروف
السيارات اليت تعمل يف املتجر ،أو أجرة الكهرباء وغري ذلك ،بل حتسب قيمة السلع املعروضة للبيع
وخترج منها الزكاة ،دون حسم التكاليف التشغيلة للمتجر الشاملة الكهربا ،واألجور وغريها.
املواد اليت يشرتيها أصحاب املصانع مث يبيعوهنا مصنعة ،دخلنا مثال على جنار عنده خشب خام قبل
التصنيع قيمته  15555دينار ،ويريد أن يصنعه أبوابا مثال ،وقيمته بعد التصنيع  13ألف دينار ،فهل
يزكي على عشرة آالف ،أم على اثين عشر الف ،العلماء هلم نظران يف املوضوع:
األول :يزكي  13555دينار ،ألننا ال نشرتط أن يكون قد اكتسب التاجر السلعة مبعاوضة ،فمن قال
إن شرط الزكاة ما يكتسب بالفعل هم السادة الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية ،ويف الصنعة اليت
قيمتها ألفا دينار ،وجتب فيها الزكاة ألهنا مكتسبة بالفعل.
الثاني :ال زكاة يف قيمة الصنعة ،والشافعية واملالكية يزكي اخلشب بعشرة آالف دينار فقط وال يزكي
قمية األلفني ألنه األلفني مكتسبة بالعمل ال باملعاوضة.
وفقه أيب يوسف واحلنابلة أحظى للفقراء ،فلو قال النجار أزكي عشرة آالف ،وال أزكي قيمة الصنعة،
وقال جنار آخر أنا أزكي اخلشب مصنعا وهو اثين عشر ألف دينار ،فهنا يظهر التنافس واختبار اإلميان،
ناج عند اهلل تعاىل ،ومراعاة اخلالف والسنة واملندوب وترك املكروه هي ميدان التنافس ،خبالف
وكالمها ر
القيام بالفرائض وترك احملرمات فهذه ال تنافس فيها ألن اإلخالل هبا رسوب ودخول يف دائرة احلظر
واستحقاق العقاب ،وهؤالء ال تنافس بينهم ،ويكون التنافس فوق مستوى  %85بني الناجحني ،وال
تنافس بني الراسبني الذين يفرطون بالفرض وينتهكون احلرام.
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االسم التجاري:

هل االسم التجاري يزكى ،بعض العلماء قالوا إن فيه الزكاة ألن له قيمة مالية،

خصوصا إذا كان معدا للبيع ،ويعترب ما يف خزانات الوقود واملستودعات معدا للبيع وفيه الزكاة ،أما
السلع البائرة ،فهل تقيم أم ال ،فذهب اجلمهور إىل أن السلع البائرة تقيم بقيمتها عند وجوب الزكاة،
فما اشرتاه التاجر مبائة وأصبح مثنها عشرين ،فإن التاجر يزكيها على قيمة .35
س :2كيفية التقييم :هل أقول للتاجر أخرج الفواتري وأحسب قيمة السلعة بالفاتورة؟ هذا ال أعلم
أحدا قاله ،ولكن التقييم عند الفقهاء على سعر البيع ،وهو املسجل على السلع وهو السعر يوم
الوجوب ،بكم يبيع عندئذ يسجل الثمن ،وال نتحدث عن نزول السعر وصعوده طوال العام ،وال
حنسب إال عند احلول ،وتطرح الديون على التاجر على النحو الذي سبق احلديث عنه يف الديون:
فالديون اليت على الناس ونقوده يف احملفظة ويف بيته وقيمة العروض كلها توضع على السلة األوىل ،أما
الديون الضعيفة فال حتسب يف السلة األوىل ،ويف الربجميات حتسب قيمة الربنامج فيقيم بالقيمة السوقية
وليس القرص على الذي عليه الربنامج،
ال يقيم الدخان يف عروض التجار ألنه مال غري متقوم شرعا وكذلك الخمور ،ألن الدخان حرام
بقرارات اجملامع الفقهية ،واخلمور ال تقيم الهنا ليس هلا قيمة مالية ،وكذلك البرامج واألفالم اليت تضر
باألخالق ألنه غري منتفع هبا ،وكذلك آالت الطرب ،ألن ما ال ينتفع به ال جيوز بيعه ألنه أكل ألموال
الناس بالباطل ،ولو تراضى البيعان ألن التحرمي حق اهلل ،وحق اهلل حيمي اجملتمع ،ألن حق اجملتمع ميلك
اجملتمع إسقاطه ،وكذلك األعمال الفنية املؤذية لألخالق اإلسالمية فهو مضر باإلنسان ولو اتفق الناس
على ماليتها ،وكذلك اجملالت اليت تنشر الصور الفاضحة فهذه ليست هلا قيمة مالية ألنه ال جيوز
االنتفاع هبا ،وترتب على ذلك مثنها حرام وأكل ألموال الناس بالباطل ،وهي ال زكاة فيها بناء على أهنا
عروض جتارة ،وندعو إلنتاج فين هادف ،ينفع املسلمني.
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يقيم محل الجملة بناء على سعر اجلملة وتاجر التجزئة يقيم حسب سعر التجزئة ،وذهب الشافعية
إىل أن التقومي يكون بسعر اجلملة ،ألن التقييم يكون للجملة ولو كان تاجر جتزئة ،ألنه لو أراد أن يبيع
حمله باعه بسعر اجلملة ،ومن مث هو السعر الذي تقيم به العروض.
وهناك رأي وهو أن التاجر يزكي بالسعر الذي ميكن أن يشرتي به السلعة ،ليس بسعر الفاتورة السابقة
للسلعة ،بل هو السعر الذي يشرتي به التاجر السلعة وقت احلول وهو ما يعرف بالقيمة االستبدالية.
السلعة قبل التسليم:

لو افرتضنا أن تاجرا اشرتى سلعة وهي قادمة يف البحر ،وهناك طرق بيع

دولية خمتلفة ،فهناك عقود ميلك التاجر السلعة وهي يف ميناء دولة املصدر ،ولنفرتض أن السفينة أ
متلك التاجر يف السلعة وهي يف ميناء الصني ،ويف السفينة (ب) يتملك التاجر السلعة يف ميناء العقبة
األردين ،ففي السفينة (أ) يزكي التاجر محولة السفينة إذا دخل احلول ولو كانت احلمولة يف البحر ومل
يستلمها ،ويف السفينة ب إذا دخل احلول وما زالت السفينة مل تصل العقبة فإن البضاعة يف السفينة
(ب) ال تزكى ألهنا ليست ملكه أما إذا وصلت العقبة ودخل حول التاجر قبل وصوهلا العقبة فإهنا ال
تزكى لعدم ملكها.
مثال آخر عندي معرض سيارات ،عندي معرض سيارات اشتريت سيارة بدين ،ال زكاة عليها حىت
تبقى عاما كامال ،فإن بقيت عاما كامال تزكى ولو مل يسدد التاجر مثنها ،ومثال آخر لو اشرتيت
مائيت طن قمح ودفعت مثنها وكان حويل هو األول من حمرم ووقت تسليم القمح بعد رأس حويل
بشهرين ،وكانت قيمة قمحي عند تاريخ التسليم مائيت ألف دينار ،وكانت قيمتها يف األول من حمرم
مائة وتسعني ألفا فإنه يزكي على املائة وتسعني ألفا ،فال يزكي على ما عليه السعر عند األجل ،ألن
التاجر ملك القمح عند العقد ،وهي يف ملكه ،ولذلك يزكيها،
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اهلدف من عرض هذه املادة هو إعطاء فكرة للمسلم إىل معطيات ضرورية للتاجر املسلم ،وليس
الدخول يف امتحان واحلصول على عالمة كاملة.
إخراج الزكاة من عروض التجارة نفسها:

على فرض أننا حسبنا الزكاة للتاجر فقلنا له عليك

زكاة عشرة آالف دينار ،فقال أنا أخرج الزكاة من السمك الصاحل ولكن بقي وقت قليل وتنتهي
صالحيته وكذلك املعلبات ،اتفق العلماء أنه ال جيوز إخراج الزكاة من األموال البائرة ،وهذا التاجر بئس
ما قدمه لنفسه ،فيقال له يوم القيامة خذ مسكك الفاسد فهذه صدقتك اليت قدمتها لنفسك.
وذهب مجهور الفقهاء الشافعية واملالكية واحلنابلة إىل عدم جواز إخراج زكاة عروض التجارة من عينها
مطلقا وهذا هو القول اجلديد عند الشافعي ،والقدمي عنده خيري بني العني والنقد ،وذهب احلنفية إىل
أنه جيوز اإلخراج من العروض بشرط أن ال تكون كاسدة.
نقل زكاة عروض التجارة:

على فرض تعدد فروع الشركة بني دول خمتلفة والتاجر أردين مثال ،فأين خيرج زكاة الفرع يف القاهرة؟
فهل يأيت هبا إىل عمان؟ فاألصل يف الزكاة أهنا حيث توجد البضاعة ،للحكمة يف تأليف القلوب يف
مكان عروض التجارة ،فزكاة مزارع عجلون مثال يف عجلون ،فهذه وسيلة من الشرع لدمج مصلحة
الفقراء مع األغنياء ألهنم شركاء بنسبة  %3.8وهي حكمة شرعية للقضاء على التمييز الطبقي ،أما
يف حالة عدم الزكاة ستتجه فؤوس الفقراء ملتاجر األغنياء ،وهو ما يفسر هجوم الفقراء على املتاجر
الكربى والبنوك ،يف حالة القلق األمين.
ولكن مع ذلك ميكن اعتبار القرابة جميزة للنقل من مكان إىل مكان ،فال يوجد إشكال يف النقود ،فال
كلفة يف نقلها ،أما اإلشكال فيما فيه تكاليف نقل ،فكلفة النقل على املزكي أو الدولة ،وحق الفقري
يف صايف الزكاة ،واالعتبار الثاين تنقل الزكاة ملن أشد فقرا ،فيجوز نقل زكاة عمان ملن هم يف جماهيل
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البادية ،اليت ال يوجد فيها أغنياء خيرجون الزكاة ،وبلدان املسلمني اليت فيها الكوارث ،وفيها ثغور
واحتالل فتنقل الزكاة لتثبيت املسلمني يف أرض فلسطني ،حلماية اإلنسان.
الصوتية  :93زكاة عروض التجارة

شرط التملك باملعاوضة ،ونية التجارة وبلوغ النصاب
أوال :أن يملك عرض التجارة بمعاوضة:

أن ميلك عرض التجارة مبعاوضة ،كالبيع واإلجارة ،فهناك مثن ومثمون ،خبالف اهلبة فهي بال عوض،
فاشرتط الفقهاء يف زكاة عرض التجارة أن يكون التاجر قد اشرتاه بثمن ،أو عوضا يف دين ،كأن يكون
أخذ السيارة املعروضة للتجارة مقابل دين ،أو بدل اخللع ،فهذا مقابل الطالق فهو معاوضة ،كسيارة
مقابل الطالق ،سيارة بأرض كذلك معاوضة ،وهذا شرط الشافعية والمالكية ومعهم محمد بن
الحسن.
ومثال عدم املعاوضة الصيد البحري أو الربي ،فهؤالء الذين يتاجرون هبذا الصيد ال زكاة عليهم ،ألنه
من غري معاوضة ،وبناء على مذهب الشافعية واملالكية وحممد من احلنفية ال زكاة يف الصيد ألنه من
باب إحراز املباحات ،وليس من قبيل التجارة.
وذهب الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية أن التاجر يزكي الصيد وما كسبه باالحتطاب ،وكل ما كان
بفعل من املالك باصطياد أو باحتطاب ،فإنه يزكي كل ما كان بفعل منه ،وعلى ذلك فإن شركات
الصيد البحري تزكي ،واستثىن احلنابلة وأبو يوسف ،من املال الذي ال يزكى مال املرياث ،فلو ورث
سيارة من أبيه ونوى هبا التجارة فإنه ال يزكيها ،وتكون هذه حمل اتفاق يف عدم زكاته ،وعلى هذا يكون
مذهب احلنابلة وأيب يوسف أوسع يف إجياب الزكاة ،ألهنم يوجبون الزكاة يف االحتطاب والصيد ،ومن
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مث فمذهبهم أصلح للفقراء .ويكون حمل اخلالف بني احلنابلة وأيب يوسف من جهة واملالكية والشافعية
من اجلهة األخرى هو الصيد ،واالحتطاب ،واهلبة ،وتكون املسارعة إىل اهلل يف مذهب احلنابلة وأيب
يوسف

وكال

االجتاهني

موصل

لرب

العاملني.

ثانيا :أن تتوافر نية التجارة عند التملك:
فينوى املالك للسيارة هبا التجارة عند الشراء ،فإذا اشرتى سيارة للتجارة ،ففيها الزكاة ،وكذلك صاحب
اإلسكان ،فيزكي العمارة وإن مل يكن اكتمل بناؤها ،إلمكان بيعها ،فيحسب التاجر قيمة العمارة عند
احلول.
أما إن اشرتى عمارة ال يقصد هبا التجارة وإمنا قصد تأجريها ،وهو ال توجد عنده نية التجارة ،ولكن
عنده نية االستغالل فقط ،وأخذ األجرة ،فال تزكى هذه العمارة زكاة عروض جتارة على قيمة العمارة
عند احلول لعدم توفر نية التجارة عند الشراء ،ألن التجارة هي تقليب املال بالبيع بقصد الربح ،وما
يأتيه من إجارات ينفق منها على نفسه ،وعند احلول خيرج على ما بقي عنده من النقود.
كذلك لو اشرتى رجل أرضا بقصد البناء عليها فهو ال يريد هبا التجارة ،فهذه ال زكاة فيها ،يف حالة
االقتناء واالستغالل وهي للغلة ال زكاة فيها.
ولكن إذا اشرتى األرض لنفسه ،ويف نيته لو عرض عليه سعر مرغوب أنه يبيع ،عندئذ تغلب نية التجارة
وتزكى زكاة عروض التجارة ،وقال املالكية إذا كان ال يبيع بسعر السوق ،ولكن ينتظر سعرا عاليا ،يزكي
بعد البيع لعام واحد مضى ،أما املذاهب األخرى ،فتزكى كل عام ،وأن العربة هي عند التملك ،فإن
كانت له نية االقتناء والبيع إن حصلت فرصة ربح فإنه يبيع ،فهذه تزكى زكاة عروض جتارة.
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تغيير النية من التجارة للقنية والعكس:

نية االقتناء تغلب على نية اإلجارة ألهنا هي األصل ،فمن اشرتى عرضا يريد به التجارة كأرض،
مث غري نيته للقنية ،فإهنا تعود للقنية مبجرد النية؛ ألهنا هي األصل ،أما لو اشرتى األرض لالقتناء مث
نوى هبا التجارة ،فهل تتحول للتجارة ،فقال العلماء تبقى للقنية ولو نوى التجارة ،ألن النية وحدها
سبب ضعيف ،ألن األصل يف العروض القنية.
أما إذا نوى املالك ما اشرتاه للتجارة وشقت عليه الزكاة ،فحول نيته للقنية بقصد الفرار من الزكاة،
فهذا التحول غري معترب وال تسقط الزكاة به ،فإن أي حيلة إلسقاط الزكاة ال ت ِ
سقط الزكاة ،والغريب
أن املتحايل بإسقاط الزكاة بالنية يعلم أن اهلل يعلم نيته ،واعلموا أن اهلل حيول بني املرء وقلبه ،فإذا رأى
اإلنسان أن قلبه حيب املسجد وأهله ،فهذا فضل من اهلل  ،ألن اإلنسان ال ميلك خواطره ،واهلل هو
الذي يرسل تلك اخلواطر ،واإلنسان عاجز عن صنعها ،فهذه اخلواطر يرسلها اهلل على املؤمنني ليثبت
هبا أقدامهم ،واحلمد والشكر ليس باللسان فقط بل هو عمل ،والشكر هو صرف العبد ما أواله مواله
من نعماه يف مرضاه ،والشكر هو بالعمل ،وإخراج الزكاة هو شكر للنعمة ،وكلما شكرت كلما وجب
على شكر نعمة اهلل عليك بأن وفقك للشكر ،فهو شكر ،وأنت كلما شكرت أكثر كلما ِ
ازددت
نعمة ،وقِمة الشكر أن تشعر بعجزك عن الشكر ،وأعظم نعمة هي نعمة الدين ،ونعمة النيب صلى اهلل

عليه وسلم ،واهلل هو الذي حيبب إلينا األعمال الصاحلة ،ويف جمتمعنا مسارعة للعبادات البدنية وتأخر
يف العبادات املالية ،فالزكاة هي رأس العبادات املالية ،وهي اليت تطهر قلبك من حب املال ،الشيطان
يعدكم الفقر ويأمرك بالفحشاء ،والفحشاء هو البخل
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ثالثا :شرط بلوغ النصاب:

النصاب يف الذهب  58غم ذهب خالص ،النصاب شرط يف وجوب الزكاة ،ولكن هل يشرتط أن
يستمر النصاب كل احلول ،ذهب املالكية والشافعية ال يشرتط النصاب يف طريف احلول يف التجارة ،بل
عند حوالن احلول ليس أوله وال وسطه ،بل هنايتها ،وقال احلنفية املعترب طرفا احلول ،وال عربة بنزوله أو
زيادته خالل احلول ،وذهب احلنابلة إىل اعتبار احلول طوال العام ،واألحظى للفقراء هو رأي الشافعية
واملالكية ،وهذا خاص بعروض التجارة ،خبالف ما ليس للتجارة يف النقود ،فال يزكى ما يستفاد باهلبة
وهناك فرق بني احلساب يف البنك وما ليس بتجارة ،وبني ما هو خاص بالتجارة ،واألحظى للفقراء هو
مذهب الشافعية واملالكية.
واحلمد هلل رب العاملني
الصوتية :92 :زكاة عروض التجارة

شرط أن ال جيتمع سببان من أسباب وجوب الزكاة فيها
(ال ثين يف الزكاة)
أوال :توضيح معنى العروض والتجارة:

احلديث عن معىن العروض :وهي مجع عرض ،وهو ما سوى األمثان ،وهي العمالت ،وكل ما سوى
العمالت فهو عروض ،ويشمل املكيالت واملوزونات واملذروعات ،واملعدودات ،وغريها ،العمالت مثل:
الدينار ،الدوالر ،والعروض مثل األمسنت واحلديد وهي موزونات ،املاء والعطور مكيالت ،والعدديات
املتقاربة مثل البيض واجلوز والبطيخ ،وما ليس كذلك كالثياب ،والتجارة ،على وزن فِعالة ،وهو اسم
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مهنة مثل السفارة ،واحلدادة ،وهي اصطالحا :تقليب املال بغرض الربح ،وعروض التجارة كل ما قصد
االجتار به ،ومتلكه التاجر مبعاوضة سلعة بسلعة أو بنقد وحال عليه احلول ،مثل صاحب البقالة
واملعرض ،أما لو ملكه مبرياث أو هببة فيسيأيت فيه التفصيل.وفيما يأيت عرض لشروط زكاة عروض
التجارة:
ثانيا :أن ال يجتمع في عروض التجارة سببان من أسباب الزكاة:

إ ذا اجتمع يف عروض التجارة سببان ،سبب يوجب الزكاة يف عينها ،وسبب يوجب الزكاة يف قيمتها،
وذلك كاملاشية املعدة للتجارة ،فهل تزكى زكاة عني حسب األنصبة املقدرة لزكاة األنعام ،أم تزكى على
أهنا عروض جتارة ،ويقال مثل ذلك يف حمالت صياغة الذهب والفضة فهل تزكى بالوزن ذهبا وفضة،
أم حبسب قيمتها وما فيها من املصنعية ،وكذلك األرض الزراعية فهل تزكى الثمار فقط ،أم الثمار زكاة
عني واألرض عروض جتارة ،وفيما يأتي التفصيل:
الماشية المعدة للتجارة:

مثال :اشرتى سعيد مائة رأس من الغنم ليبيعها يف  15ذي احلجة ،فهل يزكيها زكاة ماشية يف عينها،
مبعىن يف كل أربعني شاة ،أم عليه أن يزكيها عروض جتارة فيقيمها وخيرج  %3.8على فرض حوالن
احلول ،إذن اجتمع هناك سببان ،واتفق الفقهاء أنه ال ثـين ،يف الزكاة ،فإما أن يزكيها زكاة أعيان يف كل
أربعني شاة شاة حسب األنصبة املقدرة شرعا ،وإما أن يزكيها عروض جتارة بالقيمة ،فذهب املالكية
والشافعية أهنا تزكى زكاة أعيان ،ألن اإلمجاع منعقد على زكاة العني وليس كذلك يف التجارة ،والذهاب
للقيمة حمل اجتهاد ونظر ،وعليه خيرج سعيد يف األربعني شاة واحدة حىت  ،135ويف  131شاتان.
وذهب بعض الفقهاء مذهبا آخر وهو أهنا تزكى بالقيمة ال بالعني ،فلو قلنا قيمة الشاة  355دينار،
وعنده مائة شاة ،فتكون القيمة  35555دينار ،و  % 3.8تساوي  855دينار وهو مذهب احلنفية
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واحلنابلة وقالوا زكاهتا بالقيمة أفضل للفقري ألهنا لو زكيت زكاة عني كانت شاة واحدة قيمتها 155
دينار ،فقالوا األفضل أن تعامل معاملة عروض التجارة ،وإخراج القيمة إذا زكيت مع العني جيوز على
بعض املذاهب مع الكراهة.
لكن ماذا لو اشرتى سعيد  38رأسا من الغنم ،فعند احلنابلة ال زكاة يف عينها ،لكن قومت بالتجارة
 7555دينار ،وهو فوق النصاب ،فقالوا خترج من عروض التجارة ،إذا كانت دون النصاب يف زكاة
العني وهو  95شاة مثال ،ملا فيها من احلظوة للفقراء ،وهو اجتاه معترب يف مصلحة الفقراء ،ألنه هو
الضعيف ،خصوصا أن من املسلمني من ال خيرج الزكاة ،ونتوسم اخلري يف الصاحلني الذين ال خيرجون
الزكاة ،واملرء معذور يف مسائل االجتهاد فيها ،وحكم اهلل يعلم باألدلة اليت نصبها اهلل تعاىل ملعرفة
حكمه ،كاخلرائط اليت هتدي إىل املدن ،ومن أخرج الشاة أو اخلمس مائة دينار فهو ناج عند اهلل تعاىل،
وهذا اجتهاد معترب ،وال يعبد اهلل تعاىل بالفتاوى الشاذة املخالفة لإلمجاع كإباحة فوائد الربا يف البنوك،
والشريعة عالية االنضباط ،فال جيوز خمالفة النص ،واإلمجاع ،والقياس ،والقاعدة بال معارض راجح،
وأي اجتهاد خرج عليها ال جيوز به فتوى ،وال عمل ،وال قضاء ،ألنه مصادم لنص الشريعة ،قال
الناظم:
إذا قضى حاكم يوما بأربعة *** فاحلكم منتقض من بعد إبرام
خالف نص وإمجاع وقاعدة *** كذا قياس جلي دون إيهام
فاتباع ضوابط االجتهاد ختلص املسلمني من الفوضى يف الفتوى ،وإذا أصبحت هذه الضوابط حمل نظر
ومل يعد النص الشرعي ضابطا ،فما هذا الدين الذي ال ينضبط بالنص ،لذلك الفقه اإلسالمي يف
منتهى االنضباط ،وعلم أصول الفقه ضبط الفهم يف النص ،وضبط احملدثون صحة النقلِ ،
فمن أين
سيدخل الشيطان إال من جهة اهلوى ،وال جيوز اإلنكار على من أخرج  855دينار أو أخرج شاة؛
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ألهنا إنكار على االجتهاد املعترب وهو شرع ودين ،فإذا أنكر أحدمها على اآلخر فهذا ضيق يف األفق،
وجل مشاكل املسلمني نامجة من عدم استيعاب تعدد االجتهاد ،والتاء يف االجتهاد للمعاجلة ،وفيه
معاناة وبذل جهد ،ومنه قوله تعاىل :هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ،فالتاء يف "عليها ما اكتسبت"
هي تاء املعاجلة ملا يف الدخول يف احلرام من احليلة واملعاناة ،ومن االجتهاد املعترب قوله تعاىل :وداود
وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم  ...ففهمناها سليمان ،وكال آتينا حكما
وعلما ،فالتعدد املعترب هو على ِعلم ،وفيه سعة لألمة ومساحة لالختيار ،ويف الشريعة التعدد املنضبط،
وهذا الدين جاء للدنيا مجيعا ،وليس التعدد الفوضوي من الدين كأن يقول اإلنسان ما يشاء ،وأن هذا
الدين هو حمض رأي.
زكاة الصائغ ما عنده من الحلي:

أما يف احللي ومثاله الصائغ حسن مثال ،حتقق فيه النصاب زيادة على  58غم ذهب ،ودخلنا عليه
قائلني جئناك خبري الدنيا واآلخرة ،كيف تزكي حملك؟ فهل يزكي الذهب والفضة وزنا؟ أم حيسب قيمة
هذه احللي مبا فيها من اللؤلؤ واألحجار الكرمية والياقوت؟ فهل يزكي الذهب فقط وزنا ،أم يقيم ما
عنده عند احلول ،ولنا يف الثمن الشامل وليس يف قيمة الذهب وزنا؟
من عاملوا الذهب عينا قالوا خيرج على الوزن دون اعتبار قيمة املصنعية ،أما على القول بالسعر الشامل
للمصنعية ،فال نسأل عن وزن الذهب ،ومجهور الفقهاء يزكى بالقيمة الشاملة ،وهي أعلى من الوزن،
ملا تتضمنه من املصنعية واألحجار الكرمية ،وهي األفضل للفقراء ،واألفضل أن يفىت بالسعر الشامل،
ولكن هل السعر الذي يشرتي به ،أم يبيع به ،هل بسعر اجلملة أم التجزئة ،وهذا سيأيت وحنن هنا
نتحدث عن اجتماع سببني ،زكاته ذهبا أم عروضا ،واحلنفية على أنه يزكيه ذهبا بالوزن ،أما على فرض
الزكاة بالقيمة فماذا إذا وجدنا عنده خامت ذهب رجايل حمرم استعماله؟ فماذا يقول الذين ذهبوا إىل
الزكاة بالقيمة؟ قالوا إذا زكي بالقيمة كان اعرتافا باملصنعية احملرمة! وبناء عليه فما فيه من مصنعية حمرمة
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فإهنا خمالفة للشرع ،مثال :خامت ذهب رجايل قميته مصنعا  185دينار ،وقيمته وزنا دون مصنعية 135
دينار فيزكي  135دينارا ال  ،185ألن من شروط البيع االنتفاع به شرعا ،وهذا اخلامت ال ينتفع به
على ذلك احلال ،كاخلمر غري معتربة القيمة ،كبيع السم الذي كان للقتل ،واآلن ميكن االنتفاع به
لألدوية ،وجيب كسر اخلامت الرجايل وإعادة صياغته ،وكذلك أصنام الذهب :كعصفور من ذهب ،فهو
يقيم ذهبا دون مصنعية ،وبعضهم رأى أن قيمة املصنعية احملرمة تؤخذ وجتعل يف مصاحل املسلمينن كاملال
احلرام ،وكذلك آالت الطرب فال ينتفع هبا شرعا عند املذاهب األربعة ،وبيعها أكل أموال الناس
بالباطل ،فال تقيم يف الزكاة ،حلرمة االنتفاع هبا على هيئتها ،فكل ما هو غري متقوم شرعا ال يزكى ألنه
حيرم بيعه.
هل جيوز للمرأة أن تتخذ إبريقا من الذهب ،ال بل جيوز هلا من الذهب والفضة كل ملبوس فقط ،ولو
نعال من الذهب ،ال مكحلة وال مشط ،وال قطعة يف سيارهتا ،ومينع أيضا اختاذ خوامت ذهب رجايل
لالدخار ألنه ذريعة االستعمال ،وكل ما قيل حرام سدا للذريعة هو حالل يف األصل ،وكل ما أبيح
للضرورة هو حرام يف األصل ،والذريعة هي :التوصل باملباح إىل ما فيه جناح ،فال جيوز بيع السالح
وقت الفتنة ،وتصرفات الدول والسياسات مبنية على سد الذرائع ،ومثال ذلك منع اقتناء السالح
بالنسبة لألفراد ،ملا قد تؤدي إليه من استباحة الدماء ،ومثال سد الذريعة السرعة الزائدة ،ومل حتدث
احلوادث بسبب السرعة الزائدة دائما ،ولكنها حترم سدا للذريعة فاملنع هو من باب سد الذرائع ،وقد
أوجبته الشريعة ،ودليله قوله تعاىل :يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا ،مبعىن :علمنا وانتبه إلينا ،ولكن
ملا استخدمها اليهود مبعىن حمتمل وهو الرعونة ،وقوهلم راعنا ،ووقف عليها بالسكون ،فشاهبت كلمة
املسلمني ،الصحيحة ،فحرم اهلل احلالل خشية االلتباس باحملرم ،وقال تعاىل( :وال تسبوا الذين يدعون
من دون اهلل فيسبوا اهلل عدوا بغير علم) ،وشتم األصنام الباطلة يؤدي لشتم اهلل احلق ،فجواز االختاذ
خلامت الذهب للرجال يعين القول جبواز التصنيع ،ومن يصنعه يقول إمنا أصنعه لالختاذ ،وكما تكتب
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عبارة التدخني يضر بالصحة نكتب مينع إخراجه من اخلزانة مثال ،وميكن أن يدخر من يرغب باالدخار
حليا ذهبيا نسائيا ،وجيوز ذلك للرجل ألن له وجها من االستعمال املشروع ،كأن يعده البنة أو زوجة،
وبعض العلماء ال يقولون بسد الذريعة ،ولكن اتفق اجلميع على منع الوسيلة ،وهو ما يؤدي إىل احلرام
قطعا كحفر حفرة يف طريق الناس ،أما سد الذريعة فهو ما يؤدي إىل املفسدة غالبا ،والنادر ال يعطى
حكم الذريعة ،واملسلمون مل مينعوا زراعة العنب ألنه قد يؤدي لصناعة اخلمر ،قال يف املراقي:
وانظر تديل دوايل العنب *** يف كل قطر وكل مغرب
وما يؤدي إىل املفسدة نادرا فال حكم له ،وال جيوز التوسع يف سد الذرائع ،حىت ال نضيق على أنفسنا،
وقد غاب عنا فتح الذرائع ،وهو فتح الطرق إىل الواجبات ،وفتح الطريق إىل الواجب واجب مثله ،قال
يف املراقي:
سد الذرائع إىل احملرم *** حتم كفتحها إىل املــنحتِم
واملنحتم هو الواجب كالقضاء على البطالة ،ويف النهاية نقول ال بد من الورع ،والورع يف ترك االختاذ
حىت ال نقع يف احملرم شرعا ،واقتناء احللي وزكاته هو ربع عزة ،وهي من املسائل اليت تعددت فيها
اجتهادات اجملتهدين ،وهناك احلرام الذي ال يوجد له وجه استخدام مشروع كالدخان ،واملخدرات فهو
حمرم ،أما ما كان له وجه استخدام مباح وممنوع ،فكل ما كان له وجهان ممنوع أو مشروع جاز بيعه،
وال يوجد شيء له استخدام مشروع دائما ،كمن ينتحر بالسكر إذا كان مريضا به ،فله وجهان ،فما
بالك بالسيارة وشبهها.
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 -3زكاة األرض الزراعية المعدة للتجارة:

أما األرض الزراعية املعدة للبيع ،فهل يزكيها زكاة زروع أم عروض جتارة ،فقال احلنفية يزكي زكاة عني
فيزكي الزرع ،وذهب بعض الفقهاء إىل تزكية الثمار زكاة مزروعات ،واألرض زكاة عروض جتارة ،وتزكى
بالقيمة ،وهذا ال ثين فيه ألن الزكاة ليست على حمل واحد ،بل على حملني ،مها الزرع ،واألرض ،وكل
زكي حبسب ما يناسبه.
واهلل أعلم

الصوتية  :91شروط زكاة الماشية بصفة عامة:

ال زكاة يف عني غري األنعام ،واألنعام مثل اإلبل والبقر والغنم ،أما األمساك ،الدواجن فهذه ال زكاة يف
عينها إال إذا قصد هبا التجارة ،واشرتط الشافعية واحلنابلة واحلنفية أن الزكاة تكون يف السائمة اليت ترعي
يف املرعى ويقابلها املعلوفة ،ألن مؤنة العلف قد تستغرق الزكاة.
وعلى شرط اجلمهور وهو اشرتاط السائمة هل يشرتط السوم يف كل العام ،فشرط السوم طوال العام
حد آخر وهو أن
متعذر ،فذهب احلنفية واحلنابلة أن املعترب ما هو أكثر العام ،وذهب الشافعية إىل ٍّ
املعترب إذا علفت خالل العام علفا حيفظ احلياة ولو كان قليال تعترب معلوفة ،ومن مث ال زكاة فيها ،وعلى
القولني يعترب قول احلنفية واحلنابلة أحظى للفقراء من رأي الشافعية وفيها فرصة أفضل للفقراء.
وذهب املالكية إىل أنه ال فرق بني السائمة واملعلوفة فتزكى مطلقا ،وهو املذهب األحظ للفقراء ،ودليل
كل أربعني :بنت لبون »...
كل سائِم ِة إِ ربل :يف ِّ
أن الزكاة يف السائمة هو حديث هبز بن حكيم« ،يف ِّ
أخرجه أبو داود ،والنسائي  ،وقال املالكية إن قيد السائمة هو قيد طردي غري معترب ،خرج خمرج
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الغالب ،مثل قوله تعاىل  :ومن يدع مع اهلل إهلا آخر ال برهان له به عند ربه ،وقوله تعاىل وربائبكم
الاليت يف حجوركم ،فال يوجد إله شريك فيه برهان عند اهلل ،وال يشرتط يف حترمي الربيبة أن تكون قد
تربت يف حجر الرجل ،فتحرم عليه بدخوهلا بأمها وإن مل ترتب يف حجر الزوج  ،ومن متسك بشرط
السائمة هلم دليلهم والذي قالوا بالزكاة مطلقا هلم دليلهم ،وكالمها اجتهاد معترب ،فمن أخذ بقول
الشافعية وهو أحظاها للمالك ،واحلنفية واحلنابلة متوسط ،واالجتهاد املالكي أحظى للفقراء.
وهنا يظهر املسارعون يف اخلريات ،وتعدد االجتهاد املعترب يبني من يأخذ باحلسن واألحسن ،وهنا
ال بد أن تتسع دائرة التفكري الستيعاب االجتهاد املعترب ،وليست التعددية يف العقيدة ،فمن مات يف
الشرك فهذا هلك على ذنب عظيم ،أما الذين ال يقيمون لكتاب اهلل وزنا ،فال يقيم اهلل هلم يوم القيامة
وزنا ،وهنا مساحة مشروعة للنظر ،وهناك مساحة ممنوعة اليت حتارب الشرع ،وهذا تعدد غري معترب،
فمن يدعون إىل طرح اإلسالم وراءهم ،هم يدعون إىل اخلرافة والسحر ،وبنو إسرائيل زعموا أهنم يؤمنون
مبا أنزل عليهم ،وتركوا ما أنزل على النيب صلى اهلل عليه وسلم وكانت عاقبتهم أهنم مل يتبعوا ما أنزل
إليهم ،وال ما أنزل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ولكنهم اتبعوا السحر وما أنزل على امللكني ببابل،
ومتثل املذاهب األربعة منوذجا لتعدد االجتهاد املعترب.
واملعترب يف زكاة اإلبل أن تبلغ نصابا وهو مخس من اإلبل للحديث :ليس دون مخس ذود صدقة،
ومل يقيد النيب صلى اهلل عليه وسلم بأهنا معلوفة أو سائمة ،عاملة أو غري عاملة ،واإلطالق هو دليل
العموم ،وهو األصلح يف حالنا اليوم لكثرة الفقراء واملختار هو االجتهاد املالكي ،وهو أجدر باألخذ
به يف هذه املسألة ملا فيه من مصلحة الفقراء ،وتضم اإلبل العراب ذات السنام الواحد ،إىل البخايت،
مجع بـختِــية ،فتضم العِراب إىل البخايت للعراب فيجب أن يضمها إىل بعضها يف العدد يف الزكاة وكلها
جنس واحد ،وكذلك احلال يف البقر واجلواميس ،ونعد الصغري ،وال نأخذه ،وال جيوز للساعي أن يأخذ
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الصغرية أو أسوأ ما عند صاحب املاشية ،ألنه إضرار بالفقراء ،وأخذ األحسن إضرار بصاحب املال،
وكذلك الضأن وهي اخلراف أو الصوف ،واملاعز هلا شعر ،واإلبل وبر.
إلبل وأرنب يعزى الوبر والصوف للنعاج والباقي شعر
والنصاب يف الغنم أربعون ،جتمع البيضاء وهي اخلراف إىل السمراء وهي املاعز ،ألهنا جنس
واحد ،وتؤخذ الزكاة من األكثر اخلراف أو املاعز ،وإخراج الزكاة بالقيمة مما وجبت فيه الزكاة بعينه،
على اجلواز عند احلنفية ،وعلى الكراهة عند املالكية ،والساعي هو الذي ينتدبه اإلمام ألخذ الزكاة،
ويف حال مل يقم احلاكم بواجبه يف هذا اجملال فيجب على صاحب املال أن خيرجه بنفسه.
اشرتط املالكية قدوم الساعي يف زكاة املاشية ،ويبعث احلاكم الساعي إىل مناطق املاشية ،وهو وقت
طلوع الثريا وهو يف اليوم السابع من الشهر السادس يف السنة الشمسية ،فإذا كانت ثالثني وولدت
قبيل قدوم الساعي فكملت أربعني ،فإن فيها الزكاة ،وتقدر املواليد اجلديدة أهنا كانت كامنة يف بطون
أمهاهتا ،واحلول املعترب هو حول األصل ،وملا جاء الساعي وجد أربعني شاة منها عشر سخول عمر
الواحد منها يومان ،فعلى املالك زكاة ،واآلن ال يوجد ساعي ،فكل إنسان عليه أن حيصي احلول
اخلاص به ،فمن ورث مخسني رأسا عن أبيه ،فيبدأ حوله من تاريخ ملكه هلا ،امرأة أعطاها زوجها مهرا
مخسة وثالثني عجال تشرع يف حساب حول الزكاة ،ويف حال الشراء للتجارة يكون احلول حول األصل
وهو رأس املال وليس تاريخ ملك القطيع.
ساع فإنه عند املالكية ال جتب قبل قدوم الساعي ،أما
وإن مات صاحب القطيع يف حال وجود ر
ساع ،وال يعد قدوم الساعي شرطا للوجوب،
عند اجلمهور فإن الزكاة واجبة ،ويف واقعنا املعاصر ال يوجد ر
وجيب االنتباه ألموال الفقراء اليت اختلطت اليوم بأموال األغنياء ،والزكاة حق الفقراء وحق اهلل معا،
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لذلك خترج من الرتكة ولو مل يوص هبا امليت إذا علمت ،أما إذا مل يعلم فال تكليف عندئذ ،وال تؤخذ
ذات الولد وال العشراء ألهنا من كرائم أموال الناس ،وقد هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك،
والـمعرض عن الزكاة سيعاقب شرعا ومن العقوبة ما يكون يف الدنيا يف الضرائب املرهقة ،وحسبك
نعمة أن اهلل جعلك معطيا ال آخذا ،وهناك من يزكي وهو أكثر سعادة من الفقري اآلخذ ،ملا فيها من
رضا اهلل تعاىل ،ومنع الزكاة سبب للعقوبة وهو كفران النعمة ،قال تعاىل:

ب ٱ َّلله ََََ اٗ قَ ۡريَ اة َكان َۡت
ض َر َ
َو َ

ٱّلله لِبَ َ ۡ
ف بِ َما َكانه ْ
َءا َِن اَة َُّ ۡط َمئِنَ اة يَ ۡأتِيهَا ِر ۡزقههَا َرغ اَدا َِّن هكلِّ ََ َكان فَ َكفَ َر ۡت بِأ َ ۡنع ِهم ٱ َّللِ فَأ َ َٰ َذقَهَا َ
وا
هوع َو ۡٱلخَ ۡو ِ
اس ٱلج ِ

يَ ۡصنَعهونَ  ، ١١١انظر إىل نعم اهلل ( :وآتاكم من كل ما سألتموه) ،وقال تعاىل :إليالف قريش إيالفهم،
رحلة الشتاء والصيف ،فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) ،نعمة

األمن واألمن يزكى ،وهي أعظم نعمة ،ما قيمة النعم الكثرية إذا مل يكن اإلنسان آمنا ،وثنائي النعمة:
سد احلاجة ،واألمن ،وزكاة األمن التصدق به على اخلائف ،وإنصاف املظلوم.
الصوتية  :95اشتراط فراغ المال الزكوي من الدين:

ويعين الفراغ من الدين أن ال يكون على املزكي دين ،ألن الثروة أصبحت مشغولة بسداد الدين ،وليست
كل األموال على حنو واحد ،فمنها ما مينع من الزكاة ،ومنها ما ال مينع من الزكاة ،وما الديون اليت متنع
وجوب الزكاة يف املال؟ وما هي الشروط اليت متنع فيها الديون الزكاة من املال ،مث نتحدث عن زكاة
املال احلرام.
س :1ما األموال اليت يؤثر فيها الدين فيمنع الزكاة فيها ،فالدين على عروض التجارة والزكاة مينع وجوب
الزكاة إذا كان مستغرقا هلا ،فإذا كان تاجر السيارات له معروضات جتارية بقيمة مخسني ألفا ،وعنده
نقد بقمية عشرة آالف يصبح اجملموع ستني ألفا ،فإذا كان عليه شيكات مؤجلة بسبعني ألفا ال جتب
الزكاة ،ألن الدين مينع باالتفاق وجوب زكاة يف عروض التجارة والنقود ،ولو كان من غري جنس العروض
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والنقود ،وهذا حمل اتفاق عند الفقهاء ،وإن الدين حاال أم مؤجال يـع ُّد مانعا من موانع الزكاة إذا كان
املال الزكوي عروضا أو نقود.
هناك أموال أخرى كالزروع واملواشي والركاز واملعادن ،واتفق العلماء أن الدين ال مينع وجوب زكاة
املزروعات ،مهما بلغت الديون ،فاملزروعات تزكى بصرف النظر عن الدين ،لقوله تعاىل :وآتوا حقه يوم
حصاده ،وألنه مال ظاهر تتعلق به قلوب الفقراء ،إال أن السادة احلنابلة قالوا يستثىن من الدين ما أنفق
على الزرع نفسه فقط.
وذهب احلنفية إىل أنه مينع زكاة السائمة وال مينع زكاة الثمار ،والشافعي يوجب الزكاة يف السائمة فقط،
أما املالكية فتجب الزكاة يف املاشية مطلقا ،معلوفة أم سائمة ،عاملة أم غري عاملة ،عليها دين أم ال،
فإذا قدم الساعي أخذ الزكاة ،وال يسأل عن الدين أو كوهنا معلوفة أم ال ،وكل هذه االعتذارات عند
املالكية غري مقبولة ،فاملالكية هم أوسع املذاهب يف إجياب الزكاة يف املاشية مطلقا ،وهذا التعدد يف
االجتهاد الفقهي خنتار منه ما هو أصلح للفقراء واحملرومني ،وهم ال يعلمون إن كان أصحاب املاشية
عليهم ديون أم ال ،وهذه أموال ظاهرة تتعلق هبا قلوب الفقراء ،ولو كان الدين يسقط زكاة املاشية ملا
احتاج مانعو الزكاة إىل احلرب وقد حارهبم الصديق ،ولكان أهون عليهم أن يقولوا إن علينا ديونا
للناس ،ومل يكن الناس يعتذرون هبذه االعتذارات عندما كان يأتيهم السعاة من اخلليفة ،فدل ذلك كله
على أن الدين ال مينع من وجوب الزكاة يف املاشية.
س :3ما الديون اليت متنع الزكاة؟ هي الديون اليت استقرت قبل وجوب الزكاة ،فإذا كان احلول األول
من حمرم ،واستقر الدين قبل انتهاء احلول فيمنع وجوب الزكاة ،فإذا كان عليه خصومة وحكمت به
احملكمة بعد األول من حمرم ،فإن الدين اجلديد ال يسقط الزكاة ،ألنه استقر بعد احلكم بعد انتهاء
احلول ،وكل الديون اليت استقرات بعد انتهاء احلول ،يعمل عليها يف السنة اجلديدة ال السنة الفائتة،
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ويعترب مهر املرأة مستقرا على زوجها بالدخول ،فيسقط الرجل مهر زوجته املؤخر ،ويعتربه دينا مؤثرا
يف الزكاة ،فإذا كان مع الزوج سبعة آالف ومهر الزوجة املؤخر مخسة آالف ،يبقى ألفان وهي دون
النصاب بناء على نصاب الذهب ،فال جتب فيها الزكاة ،ونصاب الفضة أقوى من حيث األحاديث
وهو أحظى للفقراء ،والديون حمل النزاع يف احملاكم ال تؤثر يف منع الزكاة لعدم ثبوهتا واستقرارها ،ومثل
ذلك نفقات األقارب قبل احلكم هبا من احملكمة أو قبل الرتاضي بني املتخاصمني ،فال تستقر إال
باحلكم أو بالرتاضي ،وأن يكون احلكم بذلك قبل انقضاء احلول .ومثل ذلك دين الكفالة ،فال يستقر
إال بعد أن يعجز املدين املكفول ويطلب القاضي من الكفيل التسديد ،وهنا يستقر الدين على الكفيل
وله أن يسقطه من وعاء الزكاة.
مالحظة :مهر الزوجة يستقر بالدخول هبا ،وهنا يتكمل املهر بعد أن كان قابال للتنصيف إذا حصل
الطالق قبل الدخول ،وإن عد املهر يف بعض األعراف مؤجال إىل الطالق أو املوت أيهما أقرب ،ومن
مث يعترب املهر الذي يف ذمة الزوج بعد الدخول دينا مستقرا يف ذمته.
ولو اشرتى خالد سيارة بأقساط مؤجلة كل شهر  855دينار لعشرين سنة قادمة ،فيعترب الدين املؤجل
هنا مستقرا ،وله أن يطرح الديون املؤجلة ،ويعتربها حالة يف احتساب مال الزكاة ،وعليه أن يسدد
الثمن ألنه مستقر ،وشرط ذلك أن يستقر الدين قبل حوالن احلول.
س :3ما الشروط اليت يكون فيها الدين مانعا من الزكاة:
مثال :اشرتى أسامة شقة مبائة ألف وسدد منها مخسني ومعه عشرون ألفا ،فهل نضع اخلمسني ألفا
من باقي الثمن الذي هو دين مقابل حصة أسامة من الشقة واخلالية من الدين وهي ملكه السامل من
الدين ،ومن مث بقيت العشرون ألفا ال ديون عليها ومن مث جتب زكاته ،أم نضع الدين الباقي من الثمن،
وهو مخسون ألفا مقابل ما بيد أسامة من املال ،فيصبح املال الذي بيده مشغوال بالدين ،ومن مث ال
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زكاة يف العشرين ألفا اليت بيده ،ألن الشقة واألثاث مقتنيات ليست من وعاء الزكاة ،وعند املالكية
الفتوى يف االجتاه األول ،فتجعل الديون يف مقابل األموال غري الزكوية وهي حصته من الشقة واألثاث،
والسيارة ،واالجتاه الثاين وهو معترب شرعا ،حيث جتعل اخلمسني مقابل العشرين ،وتشغلها بالدين وهو
مذهب السادة احلنفية ،واملسلم خيتار ما حيب أن يراه عند ربه ،ومذهب احلنفية معترب ،وهنا حمل اهتمام
اإلميان العظيم ،الذي يكتشف عند األموال ،وأكثر االمتحانات يف القرآن يف جانب احلياة اجلماعية
يف األموال ،وهو من أصعب االمتحانات ،واليوم اللقمة احلالل من العبادات النادرة على مانراه يف
األسواق وما نسمعه ،من اجلرأة على أموال املسلمني ،واللقمة احلالل تبني لك الطريق وهتديك إىل
الصواب ،وقد ذم اهلل بين إسرائيل بأكلهم السحت ،وهو الرشوة ،والغش يف الصناعة ،فنسأل اهلل تعاىل
أن نأكل من احلالل.
س :3ما حكم زكاة املال احلرام:
املال احلرام ولو كثر ال زكاة فيه ،ألنه ال ميلكه ملكا معرتفا به شرعا ،فهو كالعدم ،وجيب أن خيرج املال
مجيعه خلبث ملكه ،والزكاة ال تطهره ،وهو غري مستطيع احلج ولو ملك مليونا ،ألنه يف نظر الشرع
معدم.
مثال :شخص عنده سندات ربوية مائة ألف وجاءها فوائد حمرمة عشرة آالف فال تزكى الفائدة
احملرمة ،ويزكى رأس مال السند ،فمال السرقة ،والغلول وهو السرقة من املال العام ،وال يقبل اهلل صدقة
من غلول ،وكل من يأخذ قطعة من مال املسلمني تكون غال يف رقبته يوم القيامة ،فمنهم من تدوسه
البقر يوم القيامة ،ويأيت املقتول وقد تعلق برقبة القاتل ،ويكوى مانعو الزكاة بدنانريهم ودرامههم اليت
منعوا الزكاة فيها ،ومثال املال احلرام األجرة على الفن احملرم الذي يثري الفاحشة بني املسلمني ،ألن شرط
املعقود عليه هو منفعة منتفعة هبا شرعا ،وإال حرم عليه أن يأخذ عليه أجرا ،ومثل ذلك كل عمل حمرم
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كخدمة الربا ،واملخدرات ،واخلمور فهذه كلها رواتب حمرمة ،وإذا استدرج اهلل العبد هبذه األعمال فهذا
عقوبة من اهلل.
وبالنسبة للعمل بالربا فإن كان مباشرا لعقد الربا ،موظفا ،كفيال ،شاهدا ،وغري ذلك فهذا عمل
حمرم ،لقوله تعاىل :وال تعاونوا على اإلمث والعدوان ،حنن لسنا عبيدا للواقع ،وميكن حتويل البنوك الربوية
إىل إسالمية ،أما إذا كان غري مباشر مع عقد الربا ،كالعامل والفراش ،ففيها قوالن :الكراهة والتحرمي،
وهو إىل التحرمي أقرب.

الصوتية  :35اشتراط الحول والنصاب في الزكاة:

من شروط الزكاة ملك النصاب ،وهو احلد الشرعي الذي إذا بلغه املال وجبت فيه الزكاة ،ولكل
نوع من األموال نصاب ،فنصاب اإلبل مخس وتضم اإلبل ذوات السنام الواحد إىل البخايت وهي ذات
السنامني ،ومن الشياه أربعون ،وتضم املاعز إىل اخلراف ،ويـعد الصغري والكبري ،والنصاب يف البقر
ثالثون ويعد العجل الصغري ،ولكن من عنده ثالث من اإلبل وعشرون من الشياه ،ومخس وعشرون
من البقر ،فال جتب عليه الزكاة ،ألن هذه األجناس خمتلفة ال يضم بعضها إىل بعض ،ومن الفضة مائيت
درهم فضة ،ودرهم الفضة يساوي  3.4غم ،وعشرون دينار من الذهب ،ودينار الذهب يساوي:
 9.38غم ،واملعترب الذهب اخلالص عيار  ،39حيث يضرب وزن الذهب يف عياره مقسوما على
 ،39ومسألة حساب النقود القدمية من الذهب والفضة أصبحت مسألة تارخيية وقد حل حملها العملة
الورقية ،ويقدر نصاب العملة بنصاب الذهب اخلالص  ،39وعروض التجارة تقيم بنصاب الذهب
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كذلك بالنسبة للنصاب ،فإن زادت العروض على نصاب الذهب وجبت الزكاة ،وال حتسب املقتنيات
من حاسوب ،ورفوف ،وحول عروض التجارة هو حول أصل املال ،أما نصاب املزروعات فهو مخسة
أوسق حلديث النيب صلى اهلل عليه وسلم ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة ،وتبلغ تقريبا بالوزن 485
كغم.
الشرط الثاني :حوالن الحول :وهو السنة القمرية وتقل عن السنة الشمسية بعشرة أيام تقريبا ،وكل
ست وثالثني سنة هجرية تساوي مخسا وثالثني سنة مشسية ،فمن أخذ بالتقومي الشمسي يف الزكاة
أضاع زكاة سنة يف كل مخس وثالثني سنة تقريبا ،واتفق العلماء على أن املزروعات ال يشرتط هلا
احلول ،ووقتها هو وقت احلصاد لقوله تعاىل :وآتوا حقه يوم حصاده ،أما املعادن فعند االستخراج،
وكذلك الركاز وهو ِدفن اجلاهلية ،وهي الدفائن اليت عليها عالمات اجلاهلية ،فيخرج منها اخلمس ،أما
الدفائن اليت عليها عالمات املسلمني ،فهذا حكمه حكم اللقطة ،وال جيوز أخذه إىل بنية دفعه يف
منافع املسلمني ،من املساجد واملستشفيات ،وال يشرتط حلول يف الركاز واملعادن لتمام النعمة فيها،
خبالف التجارة فال تتم النعمة إىل بالنماء وتقليب هذه األموال يف التجارة واشرتط احلول.
ملك رجل النصاب من النقود وحال عليه احلول وهو بيده ،ومنا منه ربح باتفاق العلماء أن هذا
الربح يزكى مع أصل املال ،ألن الربح يضم لألصل ،وال يشرتط مضي حول على الربح ،ويكتفى باحلول
لألصل ،وهذا حمل اتفاق بني العلماء ،وهذا إذا كان الربح واملال من اجلنس نفسه ،كالنقود ،دوالرات
ودنانري ،فتعترب العمالت مجيعا جنسا واحدا ،وإذا ملك رجل ألفي دينار يف األول من حمرم ومل تبلغ
نصابا ،وقلبها يف التجارة ،وبلغت يف العام املقبل نصابا ،فتجب فيها الزكاة عند مالك ولو مل تكن
نصابا عند بداية احلول وهذا يف التجارة حيث تولد النصاب والربح من املال الذي كان أقل من
النصاب ،ولكن ماذا لو ملك إنسان النصاب وراتبه الشهري ألف دينار ،والراتب هو أجرة ليست
متولدة من التجارة باملال الذي هو أقل من نصاب ،فإذا قلنا ملك النصاب انعقد احلول ،وعند أيب
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حنيفة حول هذه الرواتب هو اخلمسة آالف ولو مل تتولد من اخلمسة آالف ،مث نأيت السنة التالية
ونقول له على مذهب أيب حنيفة تضم الرواتب وال تستأنف لكل راتب حوال جديدا ،وحوهلا مجيعا
حول اخلمسة آالف اليت ملكت فيها النصاب ،وهذا مذهب أيب حنيفة أسهل يف التطبيق املعاصر.
بعض الناس هلم تصرف غريب وهو إخراج الزكاة فور استالم الراتب ،وهو من الورع الذي ليس من
الدين ،وجيوز ذلك على الصدقة النافلة ،أما على أنه زكاة مفروضة فهذا ال جيوز ،ألنه غري موافق
للشرع ،وهو غلو يف الدين ،وهو أن يبلغ حدا مل يبلغه الشارع ،وال يؤخذ الشرع مبحض العقول ،مبعىن
النظر بالذوق الشخصي.
أما الشافعية فيمن ملك النصاب وله استفادات كرواتب ،فيستأنف لكل استفادة من الرواتب حوال
جديدا وتزكى عند رأس احلول لكل راتب مثال وليس حول اخلمسة آالف ،ولو مل يبق منه نصاب،
ألنه ملك النصاب باخلمسة آالف ،وكذل لو امرأة جاءها مهر ،أو بدل خلع لرجل ،أو ِدية ،وهذه
كلها استفادات غري متولدة من اخلمسة آالف يف املثال السابق.
مثال :ملك رجل مخسة آالف يف  1حمرم ،هذا الرجل يأتيه راتب شهري كل شهر ألفا دينار ،يف السنة
أحد عشر شهرا يف السنة القمرية إذا كانت الرواتب على آخر الشهر الشمسي كما هو معتاد ،وورث
عن أبيه عشرة آالف دينار ،وخالع زوجته على مخسة آالف دينار ،وبلغت نفقاته على أوالده عشرة
آالف دينار ،نأيت بسلة سنوجب فيها الزكاة ،وسلة أخرى ال زكاة فيها 8555 ،وديعة+33555 +
 8555خلع 15555 +مرياث وتطرح منها النفقة  8555دينار ،الباقي  33555دينار،وهذا على
مذهب أيب حنيفة يف ضم االستفادات إىل أصل املال.
حنن ال نسأل أحدا عن حركة املال خالل العام ،ولكن هل جيب أن يبقى ملك النصاب مستمرا ،مبعىن
يقطعه النزول عن النصاب ،فذهب الشافعية واحلنابلة إىل أن النصاب ينقطع إذا قل عن النصاب يف
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طريف احلول وذلك يف غري مال التجارة (سيأيت احلديث عن احلول يف مال التجارة) ،وذهب احلنفية
إىل أن العربة بطريف احلول ،بصرف النظر عن مجيع احلول ،والزكاة شكر للنعمة والغين والفقري كالمها
مبتلى ،وابتالء الغين أشد ،ألن املال سبب من أسباب القوة اليت تؤدي إىل طغيان اإلنسان ،والغين
املزكي هو املستفيد من الزكاة ألهنا تتطهره من الشُّح ،والشح هو منع أصحاب احلقوق حقوقهم ،واعترب
الشافعية أن الزكاة أقوى الديون ،فمن مات وعليه دين الزكاة  ،خترج الزكاة وتقدم على سائر الديون،
ألن فيها حق اهلل وحق العبد ،وهي أموال الفقراء خترج من الرتكة ،وأموال الزكاة هي مستحقات على
الغين وتعد ديونا ،وتسقط عن املال على أهنا ديون حالة ،ومع األسف الشديد أن الزكاة هي ديون
الفقراء اختلطت بأموال األغنياء ،وهذه أموال الفقراء واملرضى ،وأعدل حرب شنتها البشرية بعد رسول
اهلل صىلى اهلل عليه وسلم حرب أيب بكر على مانعي الزكاة ،وهي تكفل االستقرار ،قال تعاىل( :إليالف
قريش إيالفهم رحلة الشتاء والصيف) ،وكان العرب مزهوين هبذه التجارة ،يقول اهلل هلم( :فليعبدوا رب
هذا البيت ،الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) فس ُّد احلاجة هو مقدمة األمن ،والزكاة هي
سبب األمن ،وجيب أن تـحيا ،ورمبا جنتهد يف العبادة ،ولكن ننسى أخت الصالة وهي الزكاة ،فكيف
تصلي وال تزكي ،واالختبار يف العبادات املالية أخطر ،وقد مينعها اإلنسان إال أن تتداركه نعمة من ربه،
فمن املسارعني إىل العبادة البدنية -لألسف -متقاعس يف الزكاة ،مع أن الزكاة نفعها متـعد ،وكثريا ما
نسمع العدالة االجتماعية ،فرتى غنا فاحشا وفقرا مدقعا ،ألن الثروة حبست عند الغىن الفاحش،
ويتحول اإلنسان جمرما بعد أن كان بسيطا بريئا ولكن احلاجة هي اليت أدخلته يف باب احلرام ،ولو
سدت حاجته ألغلقنا بابا من أبواب الشر ،وأفضل من االنشغال يف موضوعات موغلة يف التفرع،
وحنن بالزكاة ندفع القليل لتحقيق االستقرار الكبري ،أفضل من منع القليل مث تدفع لالستقرار الكثري،
والزكاة تعظم املنفعة ألهنا تعظم املنفعة للفقري حيث يشرتي ضروراته ،وهي ال تشكل منفعة للغين يف
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استهالكها ،ولكنها تعظم منفعة للغين يف رضا اهلل ،ففي الزكاة تعظيم للمنفعة للفقري والغين معا ،وعلينا
مجيعا أن نبادر للحث على هذه الفريضة.
واهلل هو املوفق وهو اهلادي إىل سواء السبيل
الصوتية  :35شرط الملك التام ،وزكاة الدين ،وشرط النماء:

من شروط الزكاة أن يكون املال مملوكا ملكا تاما ،ويعين أنك متلك املال ،وهو أيضا حتت يدك ،ومثال
املال اململوك وليس حتت يدك ،احلسابات اجملمدة ،واألموال احملجوزة بسبب الدين ،والبلغ احملجوز
ملصلحة الشيك املصريف املصدق ،والدين ملك لصاحبه ،لكنه ليس حتت تصرف الدائن ،والزكاة شكر
لتمام النعمة ،واملال الذي ال يستطيع صاحبه تقليبه يف وجوه التجارة ليس فيه متام النعمة ،والدين إما
أن يكون حاال أو مؤجال ،وإما أن يكون على باذل مليء ،أو يكون على معسر أو جاحد ،وقد نظر
الشافعية يف الدين احلال على أنه تتوافر فيه شروط متام النعمة ،فيزكيه الدائن كل سنة ولو مل يقبضه،
ولو مكث املال عند املدين أعواما ،وهو يف حكم ما حتت اليد كالوديعة ،واتفق العلماء على وجوب
تزكية الوديعة.
أما إذا كان الدين مؤجال أي مل حيل أجل السداد بعد ،كبيع السيارة بثمن مؤجل كل قسط بألف
شهريا ،هذه اآلجال جتعل املال ليست حتت اليد ،هنا ذهب بعض العلماء إىل تزكية األموال املؤجلة
بعد قبضها كاملعسر عند الشافعية واحلنابلة ملا مضى من السنني ،جرى التمييز بني الشافعية من جهة
واحلنفية واحلنابلة من جهة أخرى هو يف حال الدين املؤجل.
أما مذهب املالكية فيفرقون بني الدين والقرض ،فالدين املتولد من عمل جتاري ،جيب تزكيته كل عام
ما دام على مليء ،أما يف القرض احلسن ،فيزكى بعد قبضه مرة واحدة بعد قبضه لعام مضى ،أما
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التاجر املدير عند املالكية فهو الذي يبيع بسعر السوق ،فهذا يزكي دينه كل عام ،ويف رجل عنده قطعة
أرض اشرتاها للتجارة اشرتى أرضا خبمسني وينتظر ارتفاع سعرها ،فإن كان يبيع بسعر السوق ،فيزكي
كل عام ،أما إذا كان يرتبص األسواق مبعىن ارتفاع السعر فإنه يزكي األرض بعد قبض مثنها لعام مضى.
أما إذا كان الدين على معسر مث اغتىن فعند الشافعية واحلنفية يزكي كل عام مضى ،أما املليء اجلاحد
واملماطل ومع الدائن وثيقة بدينه وتناله أحكام القضاء ،فيزكى الدين بعد قبضه عن مجيع األعوام،
خبالف ما لو كان ال تناله األحكام.
زكاة األجرة المعجلة:

إذا قبض املؤجر أجرة ثالث سنني ،فهذا يعين أنه ملك املال ولكن هذا امللك غري مستقر ،الحتمال
فسخ اإلجارة باألعذار الطارئة ،فلو قبض أجرة ثالث سنني مث استولت الدولة على املبىن لغايات النفع
العام ،بعد السنة األوىل فهذا يعين أن أجرة السنة األوىل قد استقر ملكها للمؤجر ،بينما السنة الثانية
والثالثة جيب رد األجرة للمؤجر ،ورمبا يتوىف املستأجر فيجب الرد للورثة ،قال احلنابلة جيب زكاة اجلميع
ولو طرأ فسخ بعد ذلك ألن املال حتت يده وعليه زكاته ،وقال املالكية كيف يزكي ماال قد يؤول لغريه،
فقالوا نأيت إىل السنة األوىل ويستقر ملكها بعد مضي السنة األوىل ،فاستقرت ملكا طيبا للمؤجر بعد
السنة ،مما يعين أنه ال بد أن ميضي عليها حول بعد استقرارها ،مث تزكى إن بقيت يف يد املؤجر ،فإن
أنفقها على أهله وما سواه من وجوه النفقة فال زكاة عليها ،وأجرة السنة الثانية تزكى بعد مرور حول
على استقرارها ،وهي السنة الثالثة ،وهكذا يقال يف أجرة السنة الثالثة.
أما السادة احلنفية فهو املذهب األسهل يف التطبيق ،وهو أن حول اإلجارة هو حول األصل ،واملعترب
هو حول األصل ،جلميع وعاء الزكاة ،واملعترب هو طرف احلول يف وعاء الزكاة أو سلة الزكاة ،مث نأخذ
الزكاة منها ،وال عربة باألموال غري املستقرة مثل مكافأة هناية اخلدمة ،واجتهاد السادة احلنفية أكثر
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سهولة يف التطبيق من فقه السادة املالكية ،ومصلحة املزكي والفقراء أكثر وضوحا يف الفقه احلنفي ،وهو
األجدر باالختيار يف الواقع.
شرط النماء:

البيت الذي يسكن فيه املسلم وسيارته وأثاث بيته هذه مستهلكات ومشغوالت حباجة املالك ،وال
يزكي املالك إال ما أعده للبيع ،املال املدخر للحاجة يعترب ماال ناميا وإن مل يقلبه صاحبه يف التجارة،
وهذا حمل اتفاق عند الفقهاء يف النقود ألهنا نامية بنفسها ،وإن مل تقلب يف التجارة ،ولو كانت مرصودة
لزواج ،أو حلاجة أو ظروف ،ومعيار الكنز ما أديت زكاته فليس بكنز ،وما مل تؤد زكاته فهو كنز،
(والذين يكنزون الذهب الفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهلل فبشرهم بعذاب أليم ،يوم حيمى عليها يف نار
جهنم فتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهور ،هذا ما كنزمت ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) ،ومناسبة
كوي اجلبهة به ألن تكرب بوجهه ،ويكوى جنبه ألن اجلنب آلة الراحة من أجل الشيخوخة ،وعلى
الظهر ألن الظهر للسند ،فهو مستند ملاله ،وهذا استئناس ،أو ألنه كان يعرض عن الفقري بوجهه وجنبه
وظهره ،فيطبع على تلك املواضع اليت أعرض هبا عن صاحب احلاجة.
البخل شرعا هو منع أصحاب احلقوق من حقوقهم ،وليس إعطاء اهلدايات وإعداد الوالئم مع منع
أصحاب احلقوق حقوقهم من الكرم،بل هو عني البخل ،أولويات اإلنفاق نفسك ،مث زوجك ،مث
أقاربك ،معيار التقتري واإلنفاق عريف حبسب حال املنفق ،وال يوجد حتديد شرعي خاص بذلك.
الصوتية  :36شروط الزكاة ،شرط أن يكون المال مملوكا ملكا خاصا ال عاما،

وأن يكون ملكا تاما :أن يكون املال مملوكا ملكا خاصة ،ما األموال اليت جتب فيها الزكاة،
الشرط األول ،أن يكون املال مملوكا ملعني ،أما األموال العامة اململوكة للدولة ال زكاة فيها ،كذلك زكاة
صندوق املسجد ،وصناديق التعاون على مستوى العائلة ،أو النقابات املهنية ،بشرط أن تكون األموال
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خرجت على سبيل التربع ،وهذه الصناديق مملوكة للجميع ،وكذلك صناديق الوقف املرصودة ألناس
بصفاهتم دون أعياهنم ،أما إذا كان الوقف ملعينني كما هو احلال يف الوقف ُّ
الذري ،فهو ملعينني وهم
خماطبون بوجوب الزكاة ،فيجب على كل واحد أن يزكي حصته من الوقف على املعني ،وبعض الناس
يوقف النقود لإلقراض احلسن منها ،وهذه النقود جيب أن يزكيها ما دامت يف يده ،أما إن أقرضها
فحكمها حكم الدين وسيأيت
أما الشرط الثاني أن يكون امللك للمال ملكا متاما ،يعين متلكه وتستطيع تقليبه يف وجوه االستثمار
وهو ما يعرب به عند الفقهاء امللك وحتت اليد ،والفائدة الربوية احملرمة ال تزكى ألهنا ال جيوز متلكها،
ومثل ذلك السندات الربوية ،فيزكى رأس مال السند ألنه مملوك لصاحبه ،خبالف الربا احملرم فإنه جيب
أن تعاد الفائدة الربوة احملرمة لصاحبها إن عرف بعينه ،وال جيوز إعطاؤها للفقراء ألن صاحب الظالمة
معروف بعينه ،وماذا لو كان املال مملوكا ولكنه ليس حتت يدك ،كالقرض احلسن ،وبقاء جزء من الثمن
دينا ،وسيارة مسروقة من املعرض ،وحسابات جممدة بأمر من احملكمة ،وبضاعة حجز عليها اجلمرك،
املال احملجوز للشيك البنكي املصدق ،ومال مدفون ال تدري مكانه ،فهو مملوك ولكنه ليس حتت يدك
وتصرفك ،أموال الرتكة قبل قسمتها ،ولكن تزكى الرتكة بعد قسمتها بعام ،ويسمى املال العاجز عن
الضمار ،وهذه األموال تزكى زكاة مال الضمار ،ذهب بعض الفقهاء أنه يضم إىل
التصرف فيها املال ِّ
املال عند املزكي ويتبع مال املزكي يف األحكام وال يزكى مال الضمار بنفسه ،وذهب املالكية إىل أن
مال الضمار يزكى عند قبضه لعام مضى ،فلو وجده بعد عشر سنني يزكيه فورا لعام واحد مضى مرة
واحدة ،وذهب السادة الشافعية إىل أنه يزكى جلميع األعوام اليت مضت ،كل سنة بسنتها ،مع اعتبار
ما مت طرحه من الزكاة من السنة األوىل ،وال جيوز تغيري نسبة الزكاة ،ألهنا مقادير شرعية جيب التزامها،
والزيادة على الشرع غلو ،والغلو الزيادة على حد الشارع ،وال بد من التعامل حبذر مع املفردات الزاحفة
والطيارة ،غري حمددة املعامل :مثل التشدد الديين ،التطرف ،قوى الظالم ،الظالميني ،بينما الغلو يف
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الدين حمدد وهوالغلو أن يبلغ اإلنسان يف الشرع مل يبلغه الشارع ،وال جيوز الزيادة على حدود الشرع
واعتباره دينا ،كمن يغسل الرابعة يف الوضوء بقصد زيادة التقرب وأهنا من الدين ،خبالف ما لو غسلها
مبالغة يف النظافة ،والغلو يف التكفري هو املنهي عنه شرعا ،والتكفري يكون حبحود اإلنسان ما أدخله
يف اإلسالم ،وما أدخله يف اإلسالم هو الشهادتان ،التوحيد هلل ،والرسالة للنيب صلى اهلل عليه وسلم،
ويكون الكفر جبحود ما أدخله يف اإلسالم ،فالكفر راجع إما لتكذيب اهلل ،أو تكذيب الرسول،
الشريعة ضبطت التكفري كحكم شرعي ،ال جتوز الزيادة على مقدار الزكاة ،ومن يفعل ذلك وجعل
العصر مخسا سواء ،هناك أمثلة على حماربة الشريعة للغلو كاألمر بتعجيل الفطر يف رمضان وتأخري
السحور ،وكراهة صوم يوم الشك بنية االحتياط لرمضان ،ووجوب فطر يوم العيد ليمنع من الزيادة يف
الصيام يف اليوم أو يف الشهر ،وهذا احتياط من الشريعة من وقوع الناس يف الغلو ،ألن الغلو ينقلب
إىل حتلل لعدم االستطاعة بسبب أن الكنيسة ضيقت على الزواج وحرمت التعدد والطالق وهذا هو
املقصود بالتحرمي يف الصوتية وليس حترمي الزواج من أصله ،فانقلب األمر إىل حتلل.
زكاة الدين:

الدين للدائن وهو ميلكه ،ولكنه ليس حتت يده ،فإن كان الدين حاال ،وعلى باذل مليء عندك أوراق
ثبوتيه لو جحد ،هذا الدين احلال يزكى ،لكن هل هذا الدين يزكى قبل القبض أم بعده ،قال الشافعية
طاملا أنه على غين وباذل فإنه يزكى ألنه يف حكم ما حتت اليد ،فيزكى كل عام ،والزكاة هي ديون
الفقراء على األغنياء ،وفيه حق العبد وحق اهلل ،ويقول الشافعية إن ديون الزكاة على الرتكة تقدم على
ديون العباد ملا فيها من حق اهلل تعاىل وحق العبد ،ويف تركها عقوبة كبرية ،وعدم إخراج الزكاة هو سرقة
الفقراء ،إعالن اجلوائز الربوية جماهرة بالكبائر ،التدين خدمة جمتمع وإسعاف املريض وإنقاذ احلياة،
وإنقاذ الناس من احلرام ،وليس جمرد حالة شعائرية ،بل يتعدى إىل اإلحسان ،إن اهلل يأمر بالعدل
واإلحسان ،وحذف املتعلق لإليذان بالعموم ،واألمر بكل ما هو حسن وعدل ،واسم اجلنس يدل على
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العموم بداللة اللزوم للماهية ،وليس بداللة املطابقة ،أمثلة احلذف املؤذن بالعموم :فأما من أعطى
واتقى ،ال يضل ريب وال نيسى ،حذف املفاعيل للداللة على أعطى أي شي ،واتقى احملرمات ،وال
ينسى أي شيء ،وهذا احلذف من شجاعة العربية.
الصوتية  :39من تجب عليهم الزكاة ،وتعدد االجتهاد :أمهية االلتزام بالشروط
الشرعية للزكاة ،ومنها احلول يف النقود ،واحلصاد يف املزروعات ،واحلول يف النقود وعروض التجارة ،وال
مانع من اعتبار الذهب أو الفضة لتقدير النصاب ،من جتب عليه الزكاة اتفاقا البالغ العاقل العامل
بوجوهبا ،املتمكن من أدائها ،البالغ ويقابله الصيب ،ومجهور الفقهاء يزكي ماله ،ووجوب الزكاة عليه ليس
متعلقا يف شخصه بل يف ماله ،ألن الصيب غين ويكلف بنفقة أمه من ماله ،وكذلك لو أتلف ماال،
فيتحمل الصيب ضمان اجلناية يف ماله ،وكذلك تعلق حق الفقري يف مال الصيب كما لو استدان الويل
للصيب ،فيسدد الدين من مال الصيب ،وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم :اجتروا يف أموال اليتامى ال
تأكلها الصدقة ،ولوال وجوهبا ما أكلتها الصدقة ،والصيب له نوع تكليف ،فالفرض يف حقه مندوب،
واحلرام يف حقه مكروه ،قال يف املراقي :قد كلف الصيب على الذي اعتمي *** بغري ما وجب واحملرم،
واإلمث يف احلرام يستحقه الويل ،فاألب مكلف بنهي الولد عن احملرم :كالكذب ،وترك الصالة ،ولبس
احلرير والذهب ،والويل هو األب دائما ،واألم حاضنة للصيب ،وال تكون الوالية حبال لألم ،وقال بعض
العلماء خيرج الصيب زكاة ماله بعد بلوغه ،والبلوغ يف احلكم الشرعي حبصول عالماته :كاالحتالم ،وغلظ
الصوت ،وإنبات الشعر ،واحليض ،وهنا يصبح اإلنسان مكلفا عند اهلل تعاىل ،على خالف البلوغ
القانوين ،وحنن عند اهلل تعاىل خماطبون بالبلوغ الشرعي ،وذهب احلنفية إىل أن شرط العلم معترب يف
وجوب الزكاة ،ولكن العلم بوجوب الزكاة اآلن منتشر مع وسائل اإلعالم ،ويعذر اإلنسان إذا طلب
العلم ومل جيد من يعلمه ،وال يصح أن يعرف اإلنسان دنياه وجيد يف معرفتها ،وجتاهل أمر دينه ،وسبب
اجلهل بالدين هو عدم االهتمام بالدين أصال ،وال ينبغي أن يعطي املسلم الدنيا حقها من االهتمام،
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وال يكون مثل هذا االهتمام لآلخرة ،وشرط التكليف اإلمكان والوسع عند مالك ،يف حالة هالك
املال قبل توفر فرصة اإلخراج ،ومل يسعفه الوقت إلخراج الزكاة ،بينما ذهب اجلمهور إىل إجياهبا ،وتعدد
االجتهاد الفقهي امتحان للمسارعني إىل اهلل تعاىل ،كالصيب الذي أخرج زكاة ماله بعد بلوغه ،واملسارعة
واملنافسة يف االجتهاد املتعدد ،أما احلرام املتفق عليه والواجب املتفق عليه ،فال تنافس فيهما لوجوب
االلتزام على اجلميع ،وال إمث على من مل خيرج الزكاة من مال الصيب بناء على قول السادة احلنفية ،وقبل
اإلمكان عند سيدنا مالك ،ألن هذه املذاهب جممع عليها يف اجلملة ،ظنية الداللة يف النصوص الشرعية
تعطي مرونة واسعة هلا يف استيعاب احليوات املختلفة ،واستحقاق اإلمث يف ارتكاب احلرام املتفق على
حترميه ،وتعدد االجتهاد جاء تلبية للحاجة البشرية ،وفيه إعطاء مساحة للعلماء والراسخني يف العلم
الذين يظهر شرفهم بإصابة احلق ،والتمييز بني العامل والعامي ،وتعددت اجتهادات الصحابة رضي اهلل
عنهم ،واجتهد الصديق رضي اهلل عنه يف حرب املرتدين ،وأعمل املعىن بضوابطه ،واحتج رضي اهلل عنه
بالقياس ،وقد وافق النص من وجه آخر ،فالقياس الصحيح يتفق من النص الصحيح.
الصوتية  :33الحكمة من الزكاة هو تطهري نفس الغين من الشح ،وليست للجم حب املال،
بل لكبح مجاح حب املال وغطرسته ،العدالة االجتماعية يف الزكاة ،الزكاة جتعل الغين والفقري طبقة
واحدة ،الزكاة حتفيز لإلنتاج ،واإلضافة للناتج احمللي ،وهي صالح القتصاد البلد واألمن ،وقلب الغين
والفقري ،والتحذير من املغاالة يف العبادات البدنية على حساب العبادات املالية املتمثلة يف الزكاة
والصدقات ،وهي عبادات متعدية النفع للمجتمع ،وما تعدى نفعه من العبادة خري مما قصر نفعه على
صاحبه ،الفقراء الضعفاء أقوياء ألن اهلل معهم ،تعريف الزكاة :أداء حق هلل يف مال خمصوص على وجه
خمصوص ،ال بد من مراعاة الشروط الشرعية واجلدية يف العمل عليها ،فرضت الزكاة يف أصلها يف الفرتة
املكية ،وهي من األخالق ومكارمها على سبيل اإلمجال ،وقد ورد هبا قوله تعاىل ، :وما ورد من حديث
قيس أهنا كانت بعد صدقة الفطر بعد رمضان أي يف املدينة ،السندات قرض بفائدة حمرمة وهي من
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الربا احملرم شرعا ،وما قيل إهنا من املضاربة فهو قول شاذ ال جيوز الفتوى هبا،ال وال القضاء ،وال العمل،
والعربة باملسمى وليس باألمساء ،وجتب الزكاة يف الزيتون عند املالكية وحيسب النصاب باحلب وخيرج
من الزيت ،والشافعية ليس فيه زكاة ال من حبه وال من زيته ،تعجيل الزكاة ،ضروة االستعانة باهلل عز
وجل والصدق معه.
الصوتية  33زكاة الحسابات الجارية :ال بد من تصحيح تنزيل احلكم على الواقع ،ما طبيعة
العالقة مع املصرف يف جمال احلساب اجلاري ،مبعىن هل املال يف احلساب اجلاري قرض أم وديعة،
وهناك شبه للحساب اجلاري بالقرض ،وكذلك يعد القانون احلساب اجلاري قرضا ،من حيث ضمانه،
واخلسارة على والضمان مطلقا على املصرف ،وله شبه بالوديعة أيضا ،من حيث إمكان السحب من
قبل العميل يف أي وقت يشاء ،ومجيع املصارف سواء كانت ربوية أم إسالمية ضامنة حسب القانون،
ما الفروق الفقهية يف األحكام بني الوديعة والقرض ،هناك إشكاالت تظهر يف اعتبار احلساب اجلاري
وديعة أو قرضا ،ذهب اجلمهور أن القرض يزكى كل عام وعند الشافعي خترج زكاته كل عام وإن مل
يقبضه ،احلنفية  :يزكى بعد قبضه ،ملا مضى من األعوام ،بنا على أصل الزكاة عندهم وهو اجتماع
امللك مع اليد ،واملالكية يزكى ملا مضى من األعوام ،على طريقة التفريق بني دين البيع املتولد من
التجارة ،والقرض احلسن ما مل يكن نامجا عن بيع ،املؤاخذة عند اهلل يف احلرام البني ،الذي فيه نص
قاطع ال ظن فيه ،واملؤاخذة إذا ترك املزكي زكاة ماله كلية ،فهنا يكون تاركا للزكاة ،واملليم هو الذي يتبع
القول الشاذ ،وبئس ما قدم لنفسه إذ جيمع الناس الذهب وهو جيمع احلطب ،واملسارع هو الذي أخذ
بزكاة السنوات املاضية يف القرض ،واملقتصد هو الذي أخذ بزكاة عام مضى ،وميكن صياغة أحكام
احلساب اجلاري على أساس أنه وديعة وخيرج الزكاة مطلقا ،وعلى القرض من حيث ضمانه مطلقا،
بناء على قياس الشبه ،الذي هو حالة تشتبه بأصلني ،ومن أمثلة ذلك خالف الفقهاء يف نية التيمم
هل يلحق بالغسل والوضوء يف وجوب النية ،أم يلحق بالطهارة من اخلبث ،وكذلك الكمبيالة هل شبه
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باإلقرار بدين واحلوالة والسفتجة ،وقضى النيب صلى اهلل عليه وسلم بأن الولد لزمعة وأمر أخته سودة
باالحتجاب منه بالرغم من أنه أخوها ،ووجوب الزكاة ،العمل على األصل :األصل يف األعراض
التحرمي ،ويف الدماء االحتياط ،الغلو يف الدين سببه التفريط فيه ،الغلو يف الدين أخو التحلل منه،
كالمها خيدم اآلخر ،الطوفان من اإلباحية سببه غلو الكنيسة يف التضييق على الزواج ،وقد حذرنا
رسول اهلل من التحلل ومن الغلو ،وسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم احلذر من الغلو والتفريط ،مىت يزكي
احلساب اجلاري؟ وكيف يزكى؟ ال يزكى الراتب قبل اكتمال احلول،،،،
الصوتية  :69أسلوب الترغيب في الصيام والتعليل في ضوء آيات سورة
البقرة.
أوال :ما الحكمة في إكثار اآليات من الترغيب والتعليل؟

ملا كان الصوم تركا لشهوتني قويتني يف اإلنسان ومها الطعام والزواج ،مهدت اآليات بالرتغيب يف الصوم
وأكثرت من الرتغيب فيه ودفع النفس إليه ،وكذلك بيان احلكم والعلل من الصوم ،حىت ال يكون الصوم
طقوسا غري مفهومة ،وهو أسلوب لرتبية العقل املسلم على الفهم وإدراك احلكم العميقة يف احلكم
الشرعي.
ين ِم ْن َق ْب ِلكُ ْم َل َع هلكُ ْم
ام َك َما كُ ِت َب َع َلى هال ِذ َ
ثانياَ :ي َاأي َها هال ِذ َ
ين َ
آمنُ وا كُ ِت َب َع َل ْيكُ ُم الص َي ُ
ون ()153
َت هت ُق َ

-1خاطب املؤمنني حتببا إليهم باسم حيبونه ،وهو يا أيها الذين آمنوا ،خالفا خلطابه لبين إسرائيل بعنوان
النسب بسبب قلوهبم املريضة غري الصاحلة خبطاب اإلميان (ترغيب).
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-3أن اهلل تعاىل قد كتب الصيام علينا كما كتب على الذين من قبلنا ،وفيه طلب للمسارعة واملنافسة
يف العمل الصاحل بيننا وبني األمم السابقة ،فقد حازوا على فضيلة الصوم فال ينبغي أن يسبقونا فيها،
وترغيب آخر وهو أن األمر ليس شاقا فقد صام من قبلكم فاقتدوا هبم (ترغيب).
-3لعلكم تتقون :يبني اهلل تعاىل لنا علة فرض الصيام وهو لتحقيق التقوى بالوقاية من االجنراف يف
الشهوات ،والوقاية من النار ،والوقاية من األمراض (حكمة).
َ
ان ِم ْنكُ ْم َمر ً َ
ام ُأ َخ َر َو َع َلى
ات َف َم ْن َك َ
ثالثاَ :أ هي ً
ود ٍ
اما َم ْع ُد َ
يضا أ ْو َع َلى َس َف ٍر َف ِع هد ٌة ِم ْن أ هي ٍ
ِ
يق َ
وموا َخ ْي ٌر
ين ُي ِط ُ
هال ِذ َ
ين َف َم ْن َت َط هو َع َخ ْي ًرا َف ُه َو َخ ْي ٌر َل ُه َو َأ ْن َت ُص ُ
ون ُه ِف ْد َي ٌة َط َع ُ
ام ِم ْس ِك ٍ

ون ()159
َلكُ ْم ِإ ْن كُ ْنتُ ْم َت ْع َل ُم َ

 -1فقد هون األمر على النفس ،وذلك جبعل فرتة الصيام فرتة حمدودة ،بأيام وهو مجع قِلة ليوم ،مث
هون أمره على النفس مرة ثانية ،فوصف األيام بأهنا معدودات ،أي كثرية وذوات العدد (ترغيب).
-3ليس الصوم للجميع بل رخص للمريض واملسافر أن يفطرا ،وهذا عفو من اهلل تعاىل وتيسري
ورمحة(ترغيب).
-3فمن أفطر ملرض أو سفر فإنه يقضي أياما بعد رمضان ،ورخص يف القضاء فلم يوجب أن يكون
القضاء بعد رمضان مباشرة ،ورخص فلم يوجب التتابع يف القضاء لأليام اليت أفطرها ،مع أن صوم
رمضان صوم متتابع (ترغيب).
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-9أن الذي يطيقونه مبشقة فلهم أن يفطروا وأن خيرجوا طعام مسكني مكان اليوم الذي أفطروه،
واستحب أن يزيد املتطوع يف الطعام أو يف املساكني الذين يعطيهم الطعام ،واالستحباب ختفيف من
اهلل وتيسري على عبده (ترغيب).
آن ُه ًدى ِل ه
ان
رابعاَ :ش ْه ُر َر َم َض َ
يه ْال ُق ْر ُ
ان هال ِذي ُأ ْن ِز َل ِف ِ
اس َو َبي َن ٍ
لن ِ
ات ِم َن ْال ُه َدى َو ْال ُف ْر َق ِ
َ
ان َمر ً َ
َف َم ْن َش ِه َد ِم ْنكُ ُم ه
ام ُأ َخ َر
يضا أ ْو َع َلى َس َف ٍر َف ِع هد ٌة ِم ْن أ هي ٍ
الش ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه َو َم ْن َك َ ِ
يد ِبكُ ُم ْال ُع ْس َر َو ِلتُ ْ
ك ِملُ وا ْال ِع هد َة َو ِلتُ َ
كب ُروا هللاهَ َع َلى َما َه َداكُ ْم
يد هللاهُ ِبكُ ُم ْال ُي ْس َر َو َال ُي ِر ُ
ُي ِر ُ
ون ()159
َو َل َع هلكُ ْم َت ْشكُ ُر َ

 -1ملزيد من الرتغيب يف الصيام بينت اآليات فضل شهر رمضان وهو الذي ابتديء فيه نزول القرآن
الكرمي ،الذي فيه اهلدى والبيان ملن أراد اهلدى واحلق ،فبعد أن عللت اآليات فرض الصوم سابقا بعلة
حتصيل التقوى بني علة كون الصيام يف شهر رمضان ،وهو أن رمضان استفاد فضله من القرآن الكرمي
وأنه ابتديء نزوله يف رمضان ،فالقرآن هو األصل يف شرف رمضان فال ينبغي لنا أن هنجر القرآن يف
غري رمضان ،ففضل رمضان فرع والقرآن هو أصل الفضل(ترغيب).
-3التخفيف بعذر الفطر للمسافر واملريض ،وهذا مزيد ترغيب(ترغيب).
-3بيان احلكمة وهو اهلل تعاىل يريد بنا اليسر ،وليست مشقة اجلوع والعطش هي املقصودة لذاهتا ،بل
القصد حتصيل احلكم الرفيعة بالرتبية اإلميانية ،وأكد ذلك مرة ثانية بقوله تعاىل وال يريد بكم
العسر(حكمة).
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-9هذا التخفيف بالعذر ملن أبيح له الفطر واألمر له بالقضاء ليتمكن من إمتام العدة وهو صيام الشهر
كامال(حكمة).
-9ولتكربوا اهلل تعاىل الذي فرض عليكم الصيام بعد أن تكملوا العدة ،وهي الشهر كامال ،حيث يبتدأ
بالتكبري يف يوم عيد الفطر فرحا وسرورا بأن اهلل هدانا للحنيفية السمحة ،ودين اإلسالم ،ومكننا من
صوم رمضان ،فله الفضل واملنة وحده (حكمة).
-8ولعلكم تشكرونه سبحانه على هذه الفريضة وما فيها من تربية وتصحيح ملسار احلياة بتهذيب
الشهوة وعالج أمراضها (حكمة)
خامسا :اآلثار التربوية للشهر الكريم.

وباهلل التوفيق
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