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بسم اللـه الرحمن الرحيم
تقدمي
واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل
آله وصحبه ،وبعد

فقد دأبت اهليئة اخلريية اإلسالمية عىل إصدار النرشات والكتيبات
التي تعنى بقضايا الزكاة والصدقات والوصايا واألوقاف ونحوها،
من باب التوعية واإلرشاد باألحكام الرشعية املتعلقة هبا ،وهذا من
مهام اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية.

ويف هذا الصدد يطيب للهيئة اخلريية اإلسالمية العاملية أن تقدم
بني يديكم خالصة جهد كبري لندوات قضايا الزكاة املعارصة واهليئات
الرشعية يف أحكام الزكوات والصدقات ،بذل يف مجعها وإعدادها
جهدا مباركا فضيلة الشيخ عيل الكليب عضو اهليئة الرشعية يف اهليئة،
وقامت اهليئة الرشعية بمراجعة الكتيب واعتامده يف حمرضاجتامعها
رقم (  )38املنعقد يوم األحد املوافق  15من ربيع األول 1439هـ
املوافق  3ديسمرب 2017م ،وقد مجع هذا الكتيب عىل صغره كل
ما يتعلق بالزكاة والصدقات من فتاوى جممعية ،أو فتاوى ندوات
قضايا الزكاة املعارصة ،وفتاوى اهليئات الرشعية سواء اهليئة الرشعية
يف اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية أو غريها من اهليئات ،ووثقت
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الفتاوى وأسندت ملصادرها ،ومن حماسن هذا الكتيب أنه مل يقترص
عىل زكاة األموال ،وإنام شمل كل ما حيتاجه املتصدق أو املزكي عىل
اختالف أمواله الزكوية ،سواء األموال النقدية أو الذهب والفضة،
أو أموال التجارة ،أو األسهم ،أوالسندات ،أوالودائع ،أو األنعام،
أو املزروعات.كام شمل زكــاة الديون .وزكــاة الدين مما تعددت
ضمن هذا الكتيب آخر فتوى مجاعية
فيها الفتاوى واختلفت ،وقد ّ
معتمدة ،يف بيان زكاة الدائن أو املدين.

واهلل نسال أن جيزل ثواب معده وكل من بذل جهدا يف إخراجه،
وأن ينفع قارئه وكل من قام بتعليمه أونرشه.

رئيس هيئة الفتوى والرقابة الرشعية
يف اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية

األستاذ الدكتور  /عجيل جاسم النشمي
 17من ربيع األول  1439هجرية
املوافق  5ديسمرب  2017للميالد
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مقدمة
الزكاة فرض من فرائض اإلسالم وركن من أركانه كام بني ذلك
النبي ^ يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبداهلل بن عمر
قال :قال رسول اهلل ^ «بني اإلسالم عىل مخس شهادة أن ال إله إال
اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وحج البيت،
وصوم رمضان» وقد ظهر يف هذا الزمن العديد من قضايا الزكاة
املعارصة التي حيتاج الناس إىل معرفتها لكي يؤدوا زكاهتم عىل الوجه
املرشوع ،وقد قمت يف هذا الكتيب بجمع عدد منها مما حيتاجه الناس
يف موضوع الزكاة مثل :زكاة عروض التجارة والصناعة واملستغالت
واألسهم والسندات والصكوك وأحكام الديون ومدى تأثريها عىل
وعاء الزكاة باإلضافة ملصارف الزكاة ومشموالهتا يف العرص احلديث.

وهذا الكتيب سيخدم إن شاء اهلل املختصني وغريهم يف جمال
أحكام الزكاة وقضاياها املعارصة الحتوائه عىل العديد من فتاوى
املجامع الفقهية وهيئات اإلفتاء وندوات قضايا الزكاة املعارصة،
والتي متيزت بالعمق والدقة وسهولة العبارة.
سائال املــوىل عز وجل لنا وجلميع املسلمني التوفيق والسداد
واهلدى والرشاد إنه نعم املوىل ونعم النصري.
عيل سعود الكليب

عضو ومقرر هيئة الفتوى والرقابة الرشعية
اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية
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الزكاة
ً
أوال :تعريفات

 - 1الزكاة لغة:

النامء والريع والزيادة من زكا يزكو وزكاء.

والزكاة أيض ًا الصالح ﴿:ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ﴾ أي صالح ًا.

وقيل ما خيرج من حق اهلل يف املال «زكاة» ألنه تطهري للامل مما فيه
من حق وتثمري له وإصالح ونامء يف اإلخالف من اهلل تعاىل.
 - 2الزكاة اصطالح ًا:

يطلق عىل أداء حق جيب يف أموال خمصوصة عىل وجه خمصوص
ويعترب يف وجوبه احلول والنصاب.

وتطلق الزكاة عىل املال املخرج نفسه كام يف قوهلم :عزل زكاة ماله
والساعي يقبض الزكاة.
ويقالّ :
زكى ماله أي أخرج زكاته.

ثاني ًا :فضل الزكاة والترغيب يف أدائها:
قال اهلل تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾
(املؤمنون).
11

امللخص املفيد
ألحكام الزكاة وقضاياها املعاصرة

وقال تعاىل ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ (األعراف).

وقال تعاىل ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ﴾ (املعارج).
ّ
وترغب فيها
وجــاءت أحاديث النبي ^ تبني فضل الزكاة
ومنها:

 - 1عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل ^ قالُ « :بني اإلسالم
عىل مخس ،شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل ،وإقام
الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وحج البيت ،وصوم رمضان» (رواه

البخاري).

 - 2عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهم قال :قال رجل يا رسول اهلل،
أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ قال ^« :من أدى زكاة ماله
فقد ذهب عنه رشه» (رواه الطرباين وابن خزيمة).

 - 3عن عمرو بن مرة اجلهني ريض اهلل عنه قال :جاء رجل إىل النبي
^ فقال« :إين شهدت أال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل ،وصليت
الصلوات اخلمس ،وصمت رمضان ،وقمته ،وآتيت الزكاة،
فقال ^« :من مات عىل هذا كان من الصديقني والشهداء»

(رواه البزار وابن حبان).
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ثالث ًا :الترهيب من منع الزكاة:

قــال تعاىل ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ (التوبة).

وقال تعاىل ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ (فصلت).
وجاءت أحاديث النبي ^ حتذر من منع الزكاة وتبني خطرها
ومنها:
 - 1عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه قال« :لعن رسول اهلل ^
آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة واملستوشمة ومانع
الصدقة واملحلل واملحلل له» (صحيح الرتغيب).

 - 2عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال ،قال رسول اهلل ^« :مانع
الزكاة يوم القيامة يف النار» (صحيح الرتغيب).

 - 3عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال ،قال رسول اهلل ^« :من آتاه
اهلل ما ًال فلم يؤد زكاته م ّثل له يوم القيامة شجاع ًا أقرع له زبيبتان
13
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يطوقه يوم القيامة يأخذ بلمزتيه  -يعني شدقيه  -يقول :أنا
مالك أنا كنزك ،ثم تال هذه اآلية ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔ﴾» (رواه البخاري).

شروط وجوب الزكاة

ً
أوال :شروط املزكي:

املسلم إذا امتلك مــا ً
ال جتب فيه الزكاة وتوافرت فيه رشوط
وجوب الزكاة من امللك التام ،وبلوغ النصاب ،وحوالن احلول
وغريها من الرشوط األخرى ،فتجب تزكيته وال عربة بسن املزكي
وأهليته ،فتجب الزكاة يف أموال الصغار ،وفاقدي األهلية ،ما دام أن

أمواهلم توافرت فيها رشوط وجوب الزكاة.

(((

ثاني ًا :شروط املال الذي جتب فيه الزكاة:

 - 1امللك التام:

وهــو قــدرة املالك عىل الترصف بام يملك ترصف ًا تام ًا دون
استحقاق للغري ،فاملال الضامر وهو ما غاب عن صاحبه ومل يعرف
مكانه ،ومؤخر صداق املرأة ،والدين عىل معرس ،ال جتب تزكيته ألنه
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة السابعة عرشة  -جلنة الفتوى يف وزارة األوقــاف يف دولة
الكويت ،واهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
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ليس حتت يده ،وال يمكنه الترصف فيه ،لكن إن قبض شيئ ًا منه زكا ُه
(((
زكاة سنة واحدة فقط عند القبض.
 - 2بلوغ النصاب.

النصاب مقدار معني من املال ال جتب الزكاة يف أقل منه ،فنصاب
الذهب ( )85جرام ًا من الذهب اخلالص ،ونصاب الفضة ()595
جرام ًا من الفضة خلالصة ،ونصاب الــزروع والثامر مخسة أوسق،
وتعادل ( )612كيلو جرام ًا من القمح ونحوه ،ونصاب اإلبل مخس،
ونصاب البقر ثالثون ،ونصاب الغنم ضأهنا ومعزها أربعون.
ويكون تقويم نصاب الزكاة يف النقود املعدنية واألوراق النقدية
وعروض التجارة واألسهم والسندات والصكوك عىل أساس قيمتها
ً (((
ذهبا.
 - 3النامء:

وهو أن يكون املال نامي ًا حقيقة أو تقدير ًا ،ويقصد بالنامء احلقيقي
بالتوالد والتناسل والتجارة ،واإلنتاج كام يف الزروع والثامر ،والتقديري
يف الذهب والفضة والعمالت ،فإهنا قابلة للنامء باملتاجرة هبا.
وخيتلف النامء باختالف أجناس األموال:
 - 1يف الزروع والثامر واملعادن يقصد هبا الزياد احلقيقية.

((( اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
((( جممع البحوث اإلسالمية  -جلنة الفتوى يف وزارة األوقاف بدولة الكويت  -اهليئة الرشعية
لبيت الزكاة  -دليل اإلرشادات حلساب زكاة الرشكات.
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 - 2يف بقية أنواع املال الزكوي بمرور حول عليها.
(((
 - 3التمكني من إنامء رشط لوجوب الزكاة.

 - 4حوالن احلول:

وهو أن ينقيض عىل بلوغ املال نصاب ًا اثنا عرش شهر ًا بحساب
األشهر القمرية ،فيزكي صاحب املال ما لديه من األموال بنسبة ربع
العرش ( ،)٪2٫5أما إذا تعرس مراعاة احلول القمري كالرشكات
والبنوك وغريها ،فإنه جيوز مراعاة السنة الشمسية وتزداد النسبة
املذكورة بنسبة عدد األيام التي تزيد هبا السنة الشمسية عىل القمرية،
فتكون النسبة عندئذ (.)٪2٫577
وال يشرتط حوالن احلول يف الزروع والثامر واملعادن.
(((

 - 5الزيادة عن احلاجة األصلية:

العروض املقتناة حلاجة األصلية مثل دور السكنى ،والثياب،
وآالت احلرفة ،ووسائل املواصالت ،وأثاث املنزل ،فهذه ال زكاة
فيها ،وكذلك املال املرصد لسداد دين ،فإن املدين حمتاج هلذا املال
الذي يف يده ليدفع عنه نفسه احلبس والذل فهو خارج عن ملكه.
احلكمة يف شروط وجوب الزكاة:

فرض اإلسالم الزكاة ،ووضع رشوط ًا بتوافرها يكون املال حم ً
ال
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة التاسعة.
((( مؤمتر الزكاة األول  -اهليئة الرشعية لبيت الزكاة ،دليل اإلرشادات حلساب زكاة الرشكات.
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للزكاة ،وهذه الرشوط رشعت للتيسري عىل صاحب املال ،فيخرج الزكاة
طيبة هبا نفسه ،مع مراعاة حق الفقري ،فال جتحف بصاحب املال والترض
(((
بفقري ،فبذلك تتحقق األهداف السامية التي ترمي إليها فريضة الزكاة.

زكاة النقود

تعريف النقود:

املراد بالنقود مجيع العمالت الورقية واملعدنية سواء كانت عملة
بلد املزكي أم عملة بلد آخر.
وجوب الزكاة يف النقود:

ثبت وجوب الزكاة يف النقود بالكتاب والسنة واإلمجاع.

فقد قــال تــعــاىل ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ (التوبة).

ويف السنة ما رواه مسلم يف صحيحه من قول النبي ^« :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» (رواه مسلم).
وأمجع املسلمون يف كل العصور عىل وجوب الزكاة يف النقدين
(الذهب والفضة) ويقاس عىل ذلك سائر العمالت.

((( اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
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زكاة املال املستفاد أثناء احلول

من كان عنده نصاب من أول احلول فنام له بربح أو غريه كمرياث
أو هبة أو إرث أو عالوات ،فإنه يضم ذلك إىل ما عنده من النصاب
ويزكي اجلميع عند متام احلول ،ولو مل يمر حول كامل عىل ذلك املال
الذي استفاده أثناء احلول وهذا أحوط ،وأيرس وأبرأ للذمة وأحظ
(((
للفقراء.

زكاة احللي

هناك اجتاهان للفقهاء أحدمها يرى وجوب الزكاة يف حيل النساء
من الذهب والفضة ،والثاين يرى عدم الوجوب فيها.

والذي ختتاره هيئة الفتوى والرقابة الرشعية أن حيل املرأة املعد
لالستعامل الشخيص ال زكاة فيه إذا مل يزد عن القدر املعتاد للبس املرأة
بني مثيالهتا يف املستوى االجتامعي هلا ،أما ما زاد عن القدر املعتاد
فيجب تزكيته ألنه صار يف معنى االكتناز واالدخار ،وكذلك تزكي
املرأة ما عزفت عن لبسه من احليل لقدم طرازه ،أو أنه هتشم ومل تقم
بإصالحه أو نحو ذلك من األسباب.
وأن يكون االستعامل يف حاجة آنية غري مستقبلية بعيدة األجل،
فإن مل تكن احلاجة آنية فتجب فيه الزكاة.

((( املؤمتر األول للزكاة ،جلنة الفتوى يف وزارة األوقاف بدولة الكويت واهليئة الرشعية لبيت
الزكاة الكويتي.
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وما حرم استعامله من حيل الذهب والفضة جتب فيه الزكاة كأن
يتخذ الرجل لزينة من الذهب ألن الذهب حمرم عىل الرجال ،وكذلك
ما تتخذه املرأة من حيل الرجال لزينتها ففيه الزكاة.
ومجلة ذلك أن كل ما حرم استعامله من حيل الذهب والفضة جتب
ً (((
تزكيته ،بلغ نصاب ًا بنفسه أو بلغ بضمه إىل ما عنده نصابا.

كيفية تزكية احللي:

حتسب الزكاة يف احليل عىل ما فيهام من الذهب والفضة اخلالصني،
وال اعتبار بالقيمة وال بزيادهتا بسبب الصياغة والصناعة ،وال بقيمة
ما فيهام من األحجار الكريمة والقطع املضافة من غري الذهب
والفضة.
وهذا بخالف احليل املوجود لدى التجار ،فإن العربة يف تزكيته
بالقيمة الشاملة للصناعة وملا يف املصاغ من األحجار الكريمة
واملعادن األخرى ألهنا عروض جتارة.

الكيفية العملية بحساب زكاة احللي:
(((

الوزن × نوع العيار × سعر جرام الذهب اخلالص × .٪2٫5

 = ------------------------الزكاة ا لواجبة24

((( جلنة الفتوى يف وزارة األوقاف بدولة الكويت واهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
((( اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
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زكاة عروض التجارة
يقصد بعروض التجارة مجيع األموال التي دخلت يف ملك املزكي
بنية املتاجرة هبا سواء باالسترياد اخلارجي أو الــراء من السوق
املحلية ،وسواء كانت عقار ًا أو مواد غذائية أو زراعية أو موايش ،أو
غريها.
شروط وجوب الزكاة يف عروض التجارة:

يشرتط يف وجوب الزكاة يف عروض التجارة ما يشرتط يف املال
النقدي من الرشوط ،باإلضافة ألمرين اثنني ال بد من اعتبارمها يف
املال ،ليصبح مال جتارة جتب فيه الزكاة ،وهذان األمران مها أن تتوافر
نية التجارة عند متلك العروض وأال تتحول نية املالك من التجارة إىل
االقتناء قبل متام احلول من دون قصد التحايل ،وال ترشط املعاوضة
برشاء أو بغريه من املعاوضات ،وإنام تكون عروض ًا جتارية بالنية عند
(((
التملك.
مقدار الواجب يف زكاة عروض التجارة ونصابها:

نصاب عروض التجارة نصاب الذهب والواجب .٪2٫5

(((

كيفية تزكية عروض التجارة:

ملعرفة مقدار الزكاة الواجبة يف عروض التجارة يتبع اآليت:
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة السابعة والرابعة عرشة.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة السابعة ،ودليل اإلرشادات حلساب زكاة الرشكات.
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مقدار الزكاة = (قيمة البضاعة املوجودة بسعر البيع  +السيولة

النقدية بالصندوق أو البنك  +الديون التي للمزكي املرجوة السداد
 -الديون التي عىل املزكي = الناتج *  ٪2٫5أو  2٫577إذا كانت

عىل أساس السنة امليالدية.

(((

إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها:

األصل إخراج زكاة عروض التجارة نقد ًا ألهنا أصلح للفقري،

ومع ذلك جيوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعياهنا إذا كان

ذلك يدفع احلرج عن املزكي خاصة يف حالة الكساد وضعف السيولة
برشط حتقيق مصلحة الفقري إذا أخذها من أعيان البضائع.

(((

زكاة البضاعة الكاسدة
تزكى عروض التجارة الكاسدة كل عام حسب قيمتها السوقية

يوم وجوب الزكاة مهام كانت هذه القيمة ،وهذا ينطبق عىل العقارات
الكاسدة واألسهم الكاسدة ،ما مل تكن هذه األسهم قد ُأوقف التعامل

هبا ،ففي هذه احلالة ال ُت ّ
زكى إال عند بيعها مرة واحدة إن بلغت نصاب ًا
بنفسها أو بضمها إىل أمواله الزكوية األخرى من جنسها.

(((

((( دليل اإلرشادات حلساب زكاة الرشكات.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة األوىل.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الثالثة والعرشون ،وجلنة الفتوى يف وزارة األوقاف بدولة
الكويت

21

امللخص املفيد
ألحكام الزكاة وقضاياها املعاصرة

زكاة الثروة الصناعية
ال زكاة يف مباين املصنع وال يف آالت الصناعة وأدوات اإلنتاج
وكل ما أعد خلدمة العمل ،إنام الزكاة يف املواد اخلام املستخدمة يف
الصناعة املخزنة عند الرشكة وكذلك البضاعة يف طور التصنيع أو
املنتهية الصنع بحسب قيمتها السوقية بسعر البيع كام بينا يف زكاة
(((
عروض التجارة.

زكاة املستغالت

املستغالت هي املوجودات املادية التي تدر غلة وإيراد ًا ومل تتخذ
للتجارة وإنام لالستفادة من ريعها وغلتها ،مثل آالت الصناعة
والعقارات املؤجرة ،وهذا النوع ال زكاة يف أصله ،وإنام جتب الزكاة
يف صايف الغلة واإليراد يوم وجوب الزكاة بنسبة  ،٪2٫5وضم ذلك
(((
إىل سائر أموال املزكي.

زكاة الديون يف املعامالت التجارية

ً
أوال :بالنسبة للدائن:

يضاف إىل املوجودات الزكوية كل عام الديون املرجوة للمزكي
سواء أكانت حالة أم مؤجلة وذلك بعد استبعاد األرباح املؤجلة،
ويقصد باألرباح املؤجلة األرباح املحتسبة للمزكي (الدائن) التي
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة السابعة  -اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة اخلامسة ،اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.

22

امللخص املفيد
ألحكام الزكاة وقضاياها املعاصرة

ختص األعوام التالية للعام الزكوي يف املعامالت املؤجلة.

(((

ثانيا :بالنسبة للمدين:

حيسم من املوجودات الزكوية كل عام الديون التي عىل املزكي
سواء أكانت حالة أم مؤجلة وذلك بعد استبعاد األرباح املؤجلة
ويقصد باألرباح املؤجلة األرباح املحتسبة عىل املزكي (املدين) التي
ختص األعوام التالية للعام الزكوي يف املعامالت املؤجلة.
مالحظة هامة :ال خيصم من املوجودات الزكوية الديون التي
(((
استخدمت يف متويل أصول غري زكوية.

الديون املرجوة واملشكوك يف حتصيلها

ً
أوال :دين مرجو األداء:

وهو ما كان عىل مقر بالدين قادر عىل أدائه أو جاحد للدين لكن
عليه ّبينة ودليل بحيث لو رفع األمر للقضاء الستطاع اسرتداده وهي
ما تعرف بالديون اجليدة ،ففي هذه احلالة جيب تزكية الدين كل عام
(((
مع أموال املزكي األخرى.
ثاني ًا :دين غير مرجو األداء (مشكوك يف حتصيله):

وهو ما كان عىل جاحد ومنكر للدين ال ّبينة عليه ،أو ما كان عىل
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة التاسعة عرشة.
((( املصدر السابق.
((( قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف مؤمتره الثاين  -اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
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مقر بالدين لكن كان مماط ً
ال أو معرس ًا ال يقدر عىل السداد ،فهذا
الدين ال جتب تزكيته إال بعد قبضه فع ً
ال ،فيزكى عن سنة واحدة فقط

ولو بقي عند املدين سنني.

(((

زكاة القرض احلسن
 - 1إذا كان القرض مؤج ً
ال وقصد به اإلرفــاق فإنه ال زكاة عىل
املقرض إال إذا قبضه فيزكيه عن سنة واحدة فقط.

 - 2يزكي املقرتض مال القرض إن بقي عنده أو استعمله يف جتارة إن
بلغ نصاب ًا بنفسه أو بضمه إىل سائر أمواله األخرى.
 - 3خيصم القسط احلال يف القرض من الوعاء الزكوي للمقرتض.

(((

اإلبراء من الدين واحتسابه من الزكاة
ال جيوز إبراء املدين املعرس من الدين واحتسابه من الزكاة ولو
كان املدين مستحق ًا للزكاة ،ولكن لو دفع الدائن الزكاة للمدين فرده
للدائن وفاء لدينه من غري تواطؤ وال اشرتاط فإنه يصح وجيزئ عن

الزكاة.

(((

((( اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الثانية والعرشون.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة األوىل.
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زكاة األسهم
 - 1احلكم الشرعي يف التعامل باألسهم:

السهم عبارة عن جزء من رأس مال الرشكة ،وهو معرض للربح
واخلسارة تبع ًا لربح الرشكة أو خسارهتا ،ويعد صاحب األسهم
رشيك ًا يف الرشكة ،أي مالك ًا جلزء من أمواهلا بنسبة عدد أسهمه إىل
جمموع أسهم الرشكة ،ويستطيع مالك أسهم أن يبيعه متى شاء ما مل
يمنع من ذلك مانع.

(((

وحيكم عىل السهم من حيث احلل واحلرمة تبع ًا لنشاط الرشكة
املساهم فيها ،فتحرم املسامهة يف الرشكة وحيرم متلك أسهمها إذا كان
الغرض األسايس من الرشكة حمرم ًا كالتعامل بالربا ،وصناعة اخلمور
(((
والتجارة فيها ،أو كان التعامل بطريقة حمرمة كبيوع العينة.
 - 2كيفية التخلص من األسهم احملرمة:

جيب التخلص من هذه األسهم عن طريق بيعها ملن يرغب يف
رشائها يف سوق األوراق املالية بغض النظر من هو هذا املشرتي ،ألنه
يتعذر معرفة املشرتي يف سوق األوراق املالية.
وجيب أن يتخلص من كل زيــادة جاءته من هذه األسهم وذلك
(((
برصفها يف وجوه اخلري املختلفة ما عدا املساجد واملصاحف ونحوها.

((( اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
((( املصدر السابق.
((( اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
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 - 3كيفية تزكية األسهم:

إذا قامت الرشكة بتزكية موجوداهتا فال جيب عىل املساهم إخراج
الزكاة مرة أخرى عىل أسهمه منع ًا لالزدواج ،هذا ما مل تكن أسهمه
يقوم أسهمه يوم وجوب الزكاة بسعر
للمتاجرة ،ففي هذه احلالة ّ
السوق وحيسب زكاهتا ثم خيصم ما أخرجته الرشكة وخيرج الباقي.

أما إذا مل تقم الرشكة بإخراج الزكاة فإنه جيب عىل املالك لألسهم
تزكيتها عىل النحو التايل:
أ  -إذا اختذ أسهمه للمتاجرة هبا بيع ًا ورشاء ،فالزكاة الواجبة
فيها هي ربع العرش ( )٪2٫5من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة
كسائر عروض التجارة.

ب  -أما إذا اختذ أسهمه لالستفادة من ريعها السنوي فزكاهتا كام ييل:

 - 1إذا أمكنه أن يعرف ـ عن طريق الرشكة أو غريها ـ مقدار ما خيص
كل سهم من املوجودات الزكوية للرشكة املساهم فيها فإنه
خيرج زكاة ذلك املقدار ،ويقوم بيت الزكاة وعدد من الرشكات
والبنوك اإلسالمية بتقديم هذه اخلدمة للعمالء مما سهل عىل
الناس معرفة زكاة أسهمهم.

 - 2إذا مل يستطع أن يعرفه ما خيص أسهمه من الزكاة فيجب عليه
أن يتحرى ما أمكنه ولو بمراجعة الرشكة أو سؤال أهل اخلربة
(((
يف هذا املجال.
((( قرار جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثالثة عرشة  -اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
دليل اإلرشادات حلساب زكاة الرشكات.
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احلاالت التي جيوز للرشكة فيها إخراج الزكاة عن املسامهني:
 - 1صدور نص قانوين ملزم بتزكية أمواهلا.
 - 2أن يتضمن النظام األسايس ذلك.
 - 3صدور قرار اجلمعية العمومية للرشكة بذلك.

 -4رضا املسامهني شخصي ًا ـ بتوكيل املسامهني إلدارة الرشكة يف
إخراج زكاهتا) نيابة عنهم.

(((

زكاة السندات

احلكم الشرعي يف التعامل بالسندات:

السند يمثل جزء ًا من قرض عىل الرشكة أو اجلهة املصدرة له،
وتعطي الرشكة عليه فائدة حمددة عند إصداره ،وهذه الفائدة غري
مرتبطة بربح الرشكة أو خسارهتا ،والرشكة ملزمة بالسداد يف الوقت
املحدد ،وللسند قيمة اسمية هي قيمته األصلية عند إصداره أول
مرة ،وقيمة سوقية تتحدد عىل أساس العرض والطلب.
وال جيوز التعامل هبذه السندات الشتامهلا عىل الفائدة الربوية
املحرمة وألن تداوهلا بالبيع والرشاء من قبيل بيع الدين لغري من هو
(((
عليه وهو غري جائز.

((( املؤمتر األول للزكاة  -دليل اإلرشادات حلساب زكاة الرشكات.
((( اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
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كيفية تزكية السندات:

حيرم التعامل بالسندات الشتامهلا عىل الفوائد الربوية املحرمة،
ومع ذلك جيب تزكية األصل ـ رأس املال ـ كل عام بضم قيمة رأس
املال إىل أمواله األخرى ،ويزكي اجلميع نسبة ربع العرش دون الفوائد
الربوية فإهنا حمرمة وجيب التخلص منها ورصفها يف وجوه اخلري
واملصلحة العامة ما عدا املساجد واملصاحف ونحوها ،وهذا الرصف
للتخلص من احلرام وال حيتسب ذلك من الزكاة ،وال ينفق منه عىل
عياله أو يسدد به حق ًا عليه ،واألوىل رصفها للمضطرين من الواقعني
(((
يف املجاعات ونحوها.

زكاة الصناديق واحملافظ والصكوك االستثمارية

ً
أوال :الصندوق االستثماري:

وعاء مشرتك تنشئه مؤسسة مالية متخصصة يف إدارة االستثامرات
لغرض مجع األموال واستثامرها يف جمال أو يف جماالت متعددة ،مقابل
أجر حمدد ملدير االستثامر أو حصة من أرباح الصندوق ،ويتم تقسيم
موجودات الصندوق إىل وحدات استثامرية متساوية القيمة ،وجتب
الزكاة يف الصندوق عىل النحو التايل:
 - 1إن كانت متلك الوحدات االستثامرية لغرض املتاجرة هبا فتجب
فيها زكاة عروض التجارة.

((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الثالثة عرشة  -اهليئة الرشعية لبيت الزكاة بدولة الكويت.
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 - 2وإن كانت متلك الوحدات لغرض االستثامر فبحسب صايف
املوجودات الزكوية للوحدات االستثامرية يف الصندوق.

 - 3إن كان عمل الصندوق قائ ًام عىل املتاجرة فتطبق عليه أحكام زكاة
عروض التجارة.

ثاني ًا :احملفظة االستثمارية اخلاصة:

وعاء استثامري تنشئه مؤسسة مالية متخصصة بناء عىل طلب
املستثمر بغرض جتميع أصول استثامرية متنوعة لصالح املستثمر
مقابل أجر حمدد أو حصة من أرباح املحفظة ،وجتب الزكاة يف املحفظة
االستثامرية بحسب صايف املوجودات الزكوية فيها.
ثالث ًا :الصكوك االستثمارية:

وثائق متساوية القيمة متثل حصص ًا شائعة يف ملكية أعيان أو
منافع أو خدمات أو موجودات مرشوع معني أو نشاط استثامري
خاص وذلــك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب
وبدء استخدامها فيام أصدرت من أجله ،وجتب الزكاة يف الصكوك
االستثامرية عىل النحو التايل:
 - 1إن كان متلكها لغرض املتاجرة فتجب فيها زكاة عروض التجارة
بحسب قيمتها السوقية.

 -2وإن كان متلكها لغرض االستثامر فتجب الزكاة فيها بحسب
29
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موجوداهتا الزكوية مع مراعاة ما ييل:

أ ـ إن كان موجوداهتا متثل ملكية أعيان مؤجرة أو ملكية منافع أو
خدمات فتزكى زكاة املستغالت بإخراج ربع العرش من صايف الغلة.

ب ـ إذا كانت موجوداهتا متثل حصة مشاعة يف أنشطة جتارية لرشاء
السلع ثم بيعها مثل صكوك املشاركة واملضاربة والوكالة باالستثامر،
فتزكى زكاة عروض التجارة.

ت ـ إذا كان موجوداهتا متثل حصص ًا يف عقود مساقاة أو مزارعة
فتزكى زكــاة اخلــارج من األرض ،ويف مجيع ما سبق إذا كان من
موجودات الصكوك فوائض نقدية أو ديون فتدخل ضمن وعاء
الزكاة.
رابع ًا :املكلف بإخراج الزكاة يف الصناديق واحملافظ والصكوك:

املكلف بإخراج الزكاة يف الصناديق واملحافظ والصكوك هو
مالك الوحدة االستثامرية يف الصندوق أو املحفظة أو حامل الصك،
إال إذا نص قانون الدولة أو نظام الصندوق أو الصك عىل أن يتوىل
مدير االستثامر إخراج الزكاة نيابة عن املستثمرين ،أو كان هناك
(((
تفويض من املستثمرين للمدير بإخراجها.

((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة احلادية والعرشون.
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زكاة احلسابات االستثمارية
جيب عىل صاحب احلساب االستثامري يف املرصف اإلسالمي
أن خيرج الزكاة عن ذلك احلساب إذا بلغ نصاب ًا وحده أو بضمه
إىل موجوداته الزكوية األخرى (النقود وعروض التجارة واألسهم
والصكوك وديونه عىل الغري إن كانت مرجوة األداء) ،ويستوي
احلكم فيام كان احلساب االستثامري متاح ًا منه السحب أو جممد ًا من
قبل املرصف يف استثامرات طويلة األجل أو بنية صاحب احلساب يف
عدم السحب من أصل املبلغ واالقتصار عىل سحب األرباح.

(((

زكاة املال املرصد حلاجات أصلية

إن املال املرصد حلاجة من احلاجات األصلية (رشاء بيت أو زواج
أو غري ذلك) إذا مل يوضع فيها فع ً
ال وحال احلول وهو عند مالكه
وكان نصاب ًا بنفسه أو بضمه إىل املوجودات الزكوية األخرى جتب
زكاته لوجود امللك التام والنامء وبلوغ النصاب وحوالن احلول وهو
ما عليه مجهور الفقهاء واملحققون من فقهاء احلنفية ،ويستثنى من
ذلك املبلغ الذي يستحق رصفه فع ً
ال ألداء دين اهلل أو ديون العباد
فإنه مرصد إلبراء ذمته وهو مستحق للرصف فع ً
ال فهو خارج عن
(((
ملكه.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الرابعة عرشة.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الرابعة عرشة  -جلنة الفتوى وزارة األوقاف بدولة الكويت،
واهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
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الزكاة والضريبة
إن أداء الرضيبة املفروضة من الدولة ال جيزئ عن إيتاء الزكاة
نظر ًا الختالفهام من حيث مصدر التكليف والغاية منه ،فض ً
ال عن
الوعاء والقدر الواجب واملصارف ،ولذلك ال حتسم مبالغ الرضيبة
من مقدار الزكاة الواجبة.

وأما ما استحق دفعه من الرضائب املفروضة من الدولة خالل
احلول ومل يتم دفعها قبل حوالن احلول فإنه حيسم من وعاء الزكاة
(((
باعتباره حق ًا واجب األداء.

زكاة املال العام

 - 1املال العام هواملال املرصد للنفع العام ،دون أن يكون مملوك ًا
لشخص معني أو جهة معينة ،كاألموال العائدة إىل بيت مال
املسلمني (اخلزانة العامة للدولة) ،وهو ما يسمى اليوم بالقطاع
العام.
 - 2وهذا املال ال جتب الزكاة فيه ،إذ ليس له مالك معني ،وال قدرة
ألفراد الناس عىل الترصف فيه ،وال حيازة هلم عليه وألن مرصفه
منفعة املسلمني.

 - 3ال جتب عىل الدولة أداء الزكاة يف أمــوال صناديق التأمينات
االجتامعية ،أما املوظف فيجب أن يزكي مكافأة هناية اخلدمة
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الرابعة.

32

امللخص املفيد
ألحكام الزكاة وقضاياها املعاصرة

عند تسلمها ،وذلك بضمها إىل أمواله األخرى ويزكيها زكاة
املال املستفاد يف يوم حوالن احلول.
 - 4ال جتب الزكاة يف أعيان األموال املوقوفة وال يف ريع الوقف اخلريي،
وجتب الزكاة يف ريع الوقف عىل معني (الوقف األهيل الذري).

 - 5ينطبق عىل أموال املؤسسات العلمية واخلريية واالجتامعية ،وما
يف حكمها حكم مال الوقف سواء أكانت أهلية أم خريية ،فال
(((
زكاة فيها أي ًا كانت مصدرها.

زكاة املعادن والثروة البحرية

 - 1الثروة املعدنية هي ماله قيمة مادية بني الناس ،من املــوارد
املوجودة يف الرب والبحر ،وأذن الشارع باالنتفاع هبا وتداوهلا.

 - 2إذا امتلكت الدولة الثروة املعدنية أو البحرية ورصدهتا للرصف
يف املصالح العامة فال زكاة فيها.

 - 3إذا امتلك األشخاص احلقيقيون أو االعتباريون الثروة املعدنية أو
البحرية جتب تزكيتها عند استخراجها ،وهو اخلمس يف املعادن

والكنوز إذا استخرجت بال كلفة وربع العرش مع وجودها مع
مراعاة بلوغ نصاب الذهب يف املعادن دون الكنوز فإهنا تزكي
مطلق ًا وهو مل تبلغ النصاب.

((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الثامنة.
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 -4الثروة البحرية من غري املعادن والكنوز مثل األسامك واللؤلؤ
واملرجان ال جتب فيها الزكاة إال إذا أعدت للتجارة فتزكى زكاة

عروض التجارة.

(((

زكاة األصول الثابتة
األصول الثابتة هي املوجودات املادية واملعنوية للمرشوعات

االقتصادية مما يتخذ بقصد االنتفاع به يف أنشطة تلك املرشوعات أو
لدر الغ ّلة وال يقصد به البيع ،ويطلق عىل املوجودات املادية الدارة

للغلة منها (املستغالت).

وتشمل األصول الثابتة واملوجودات التي تتخذ لالنتفاع هبا يف

املشاريع اإلنتاجية مثل وسائل النقل وأجهزة احلاسوب ومكاتب

املوظفني وهذا النوع ال زكاة فيه .أما املوجودات املادية التي تدر غلة

للمرشوع مثل آالت الصناعة والبيوت املؤجرة وسيارات األجرة،
فهذا ال جتب الزكاة يف أصله ،إنام جتب يف صايف غلته يوم وجوب

الزكاة وذلك بضمه إىل سائر أموال املزكي ويزكيها معها.

(((

زكاة احلقوق املعنوية
احلقوق املعنوية( ،كاالسم التجاري والرتخيص التجاري
والتأليف واالخرتاع) أصبح هلا يف العرف قيمة مالية معتربة رشع ًا،
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الرابعة عرشة.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة اخلامسة ،وقرار جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثانية.
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فيجوز الترصف فيها حسب الضوابط الرشعية ،وهي مصونة ال جيوز

االعتداء عليها.

كيفية تزكيتها:

 - 1ال جتب الزكاة يف حقوق االبتكار والتأليف يف ذاهتا لعدم توفر
رشوط الزكاة فيها ،ولكنها إذا استغلت لالستفادة من دخلها
تزكى زكاة املال املستفاد.

 - 2جتب الزكاة يف االسم التجاري والرتخيص التجاري والعالمة
التجارية إذا اشرتيت بنية املتاجرة.

 - 3جتب الزكاة ابتداء يف الربامج االبتكارية (مثل برامج احلاسوب)
وما يف حكمها مما ينتجة األفراد أو الرشكات بجهود اآلخرين

بنية متلكها للتجارة.

(((

زكاة الثروة الزراعية
ثبت وجوب زكاة الزروع والثامر بالقرآن والسنة واإلمجاع ،أما

القرآن فيقول سبحانه وتعاىل ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾
(األنعام).

ومن السنة قوله ^« :فيام سقت األهنار والغيم العشور وفيام

((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة السابعة.
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سقي السانية ـ البعري الذي يسقى به املاء من البئر ـ نصف العرش»
(رواه مسلم).
وأما اإلمجاع فقد أمجعت األمة عىل وجوب العرش أو نصفه فيام
(((
أخرجته األرض يف اجلملة وإن اختلفوا يف التفاصيل.

احلاصالت الزراعية التي جتب فيها الزكاة:

اختلف الفقهاء قدي ًام وحديث ًا يف احلاصالت الزراعية التي جتب
فيها الزكاة عىل عدة أقوال ،فذهب بعض الفقهاء إىل حرص وجوب
الزكاة يف أربعة أصناف فقط ،احلنطة ،والشعري ،والتمر ،والزبيب.
وذهب بعضهم إىل وجوب الزكاة يف كل ما يقتات ويدخر.

وذهب آخرون إىل أن الزكاة جتب يف كل ما ييبس ويبقى ويكال.

وذهب احلنفية إىل وجوب الزكاة يف كل ما يستنبت من األرض،
وهذا القول اختارته الندوة الثامنة لقضايا الزكاة املعارصة واهليئة
(((
الرشعة لبيت الزكاة.
نصاب زكاة الزروع والثمار:

جاء احلديث الصحيح« :ليس يف دون مخسة أوســق صدقة»،
واخلمسة أوسق تعادل ما وزنه ( )612كيلو جرام ًا من القمح ونحوه،
((( اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الثامنة ،اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
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ويف احلب والثمر الذي من شأنه التجفيف يعترب التقدير السابق بعد
(((
اجلفاف ال قبله.
وقت وجوب الزكاة يف الزروع والثمار:

ال يراعى احلــول يف زكــاة ال ــزروع والــثــار بل يراعى املوسم
واملحصول لقوله تعاىل ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ﴾ وعليه
لو أخرجت األرض أكثر من حمصول واحد يف السنة وجب عىل
(((
صاحبها إخراج الزكاة عن كل حمصول.
مقدار الواجب يف زكاة الزروع والثمار:

خيتلف املقدار الواجب يف زكاة الزروع والثامر بحسب اجلهد
املبذول يف الري عىل النحو التايل:
 - 1يف حالة الري دون كلفة يكون الواجب هو العرش (.)٪10

 - 2يف حالة الري بوسيلة فيها كلفة كأن حيفر بئر ًا وخيرج املاء
منها بآلة أو يشرتي املاء ونحوه ،يكون مقدار الواجب نصف العرش
(.)٪5

 - 3يف حالة الري املشرتك من النوعني يكون املقدار الواجب
(((
ثالثة أرباع العرش (.)٪7٫5
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الثامنة ،اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي
((( اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
((( اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
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مبادئ مهمة يف زكاة الزروع والثمار:

 - 1تضم األصناف من اجلنس الواحد من الزروع أو الثامر بعضها
إىل بعض وال يضم جنس إىل آخر وتعترب اخلــراوات جنس ًا
واحد ًا ،واخلرضوات التي تعترب جنس ًا واحد ًا ،ويضم بعضها إىل
بعض يف إكامل النصاب هي ما يعتربه العرف فيها يف كل بلد
كاخليار والقثاء والثوم والبصل والبطيخ والباذنجان والورود
والرياحني ونحوها.
 - 2إذا تفاوتت الزروع والثامر رداءة وجودة أخذت من الوسط منها
فوق وال يؤخذ مما دون الوسط.
 - 3يضم زرع وثامر الرجل الواحد بعضه إىل بعض ولو اختلفت
األرض التي زرع فيها.

 - 4األصل يف زكاة الزروع والثامر أخراجها من أعياهنا وجيوز دفع
قيمتها للمصلحة.

 - 5النصاب الرشعي يف زكاة الزروع والثامر هو مخسة أوسق ،وكل
وسق ستون صاع ًا ،ويعادل باملوازين املعارصة  612كيلوجرام ًا
من القمح ونحوه وما ال يكال يكون النصاب فيه مقدار النصاب
يف أوسط احلبوب املقتاتة يف الغالب.
 - 6يكون تقدير الزكاة يف الثامر بطريق اخلرص (التقدير التقريبي)
من أهل اخلربة العدول.
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 - 7زكاة ما خيرج من األرض املستأجرة أو املستعارة عىل املستأجر
أو املستعري.

 - 8املنشآت الزراعية التي تبيع ما تنتجه تؤدي زكاة الزروع والثامر،
أما املنشآت التي تتاجر يف املحاصل الزراعية فتزكيها زكاة

عروض التجارة.

 - 9للخلطة يف الزروع والثامر تأثري يف الزكاة ،فيحسب اخلليط بمثابة
مال واحد من حيث النصاب.

(((

زكاة العسل

إذا كان اإلنسان يتاجر بالعسل بيع ًا ورشاء ففيه زكاة ألنه من
عروض التجارة والواجب ربع العرش من قيمته إن بلغ نصاب ًا.
وأما زكاة العسل الذي ينتجه اإلنسان من مناحله وقد يتاجر

به وقد ال يتاجر ،فقد اختلف العلامء يف وجوب الزكاة يف العسل،
والذي أخذت به ندوة قضايا الزكاة املعارصة الرابعة عرشة وجوب
الزكاة يف العسل بعد تصفيته إذا بلغ نصاب ًا وهو ما يعادل باملوازين

املعارصة مخسة وسبعني كيلو جرام ًا ،ومقدار الزكاة الواجبة فيه هو

العرش وجيوز دفع القيمة.

((( ندوة الزكاة املعارصة الثامنة  -اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
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زكاة الثروة احليوانية
األنعام هي أعظم احليوانات نفع ًا لإلنسان ،واألنعام هي اإلبل

والبقر وتشمل اجلاموس والغنم ،وتشمل الضأن واملعز ،وقد بني

اهلل عز وجل يف القرآن الكريم منافعها لبني آدم ،فقال تعاىل ﴿ :ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ (يس).

ومن السنة ما رواه البخاري يف صحيحه من حديث أيب ذر

الغفاري قال :قال رسول اهلل ^« :ما من رجل تكون له إبل أو بقر

أو غنم ال يؤدي حقها ،إال أيت هبا يوم القيامة أعظم ماتكون وأسمنه،
تطؤه بأحقافها ،وتنطحه بقروهنا ،كلام جازت أخراها ردت عليه

أوالها حتى يقىض بني الناس».

شروط وجوب الزكاة يف األنعام:

 - 1أن تبلغ النصاب ،ونصاب اإلبــل مخس ،ونصاب البقر

ثالثون ،ونصاب الغنم أربعون.
 - 2أن حيول عليها احلول.

فمعنى أن يميض عىل متلكها عام كامل من بدء امللكية ،وأما

أوالد األنعام فحوهلا حول أماهتا (أمات مجع أم ملن ال يعقل وللعاقل
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أمهات) ،وتتبعها يف احلول ،ولو زال امللك عن املاشية يف احلول ببيع
أو غريه ثم عاد برشاء أو مبادلة صحيحة ومل يكن بقصد التهرب من
الزكاة ،استأنف حو ً
ال جديد ًا النقطاع احلول األول بام فعله فصار
ملك ًا جديد ًا له حول جديد.
 - 3أال تكون عاملة:
العوامل من اإلبل والبقر وهي التي تستخدم يف احلرث والسقي

أو احلمل أو ما شابه ذلك من األشغال فليس فيها زكاة للحديث
الذي رواه أبو داود عن عيل ريض اهلل عنه« :ليس عىل العوامل يشء».
 - 4هل يشرتط أن تكون سائمة؟
اشرتط بعض العلامء يف األنعام التي فيها زكاة أن تكون سائمة،
والسائمة لغة الراعية ،ورشع ًا هي املكتفية بالرعي أكثر أيام السنة يف

الكأل املباح عن أن تعلف ،فأما املعلوفة فال زكاة فيها.

وذهب آخرون إىل أن املعلوفة أيض ًا جتب فيها الزكاة وهو مذهب

املالكية وما اختارته الندوة الثانية عرشة لقضايا الزكاة املعارصة.

(((

مبادئ مهمة يف زكاة األنعام:

 - 1األنعام املعدة للتجارة تعامل معاملة عروض التجارة وحتسب
زكاهتا بالقيمة ال بعدد الرؤوس ،لذا ال يشرتط النصاب املذكور

((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الثانية عرشة واهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
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يف اجلداول لوجوب الزكاة فيها ،بل يكفي أن تبلغ نصاب زكاة
النقود فيضم مالكها قيمتها إىل ما عنده من عروض التجارة
والنقود وخيرج عنها الزكاة بنسبة .٪2٫5

 - 2خيرج املزكي الوسط من األنعام يف الزكاة وال يلزمه أن خيرج
خيار املال وال يقبل منه رديئه.

 - 3األصل يف زكاة األنعام إخراجها من أعياهنا وجيوز دفع القيمة
للمصلحة.

 - 4تعد الصغار مع الكبار ولكن ال تؤخذ إال إذا كان اجلميع صغار ًا
فتؤخذ منها صغرية.

 - 5تعترب اخللطة يف األنعام سواء كانت خلطة مشاع (االشرتاك
يف امللكية) أو خلطة جوار ولو كان ألي من اخلليطني أقل من
النصاب ،وخلطة اجلوار تتحقق بوحدة اخلدمات األساسية

التي تقدم للامشيتني.

 - 6ال جتب الزكاة يف احليوانات األخــرى غري األنعام كاخليل
والغزالن وغريها ،وكذلك الوعول والطيور واألســاك إال
اختذت للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة.

(((

((( ندوة قضايا املعارصة الثانية عرشة والرابعة عرشة واهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
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نصاب ومقدار الزكاة يف األنعام
 - 1نصاب اإلبل ومقدار الزكاة فيها:

يكون نصاب زكاة اإلبل ومقدار الزكاة الواجبة فيها عىل النحو
(((
التايل:
عدد اإلبل

القدر الواجب فيها

9-5

شاة واحدة

4-1

ال يشء فيها

14 - 10

شاتان

24 - 20

 4شياه

19 - 15

35 - 25

45 - 36

 3شياه

بنت خماض (هي أنثى اإلبل أمتت سنة وقد
دخلت يف الثانية ،سميت بذلك ألن أمها حلقت
باملخاض ،وهي احلوامل)

بنت لبون (أنثى اإلبل التي أمتت سنتني ودخلت
يف الثالثة ،سميت بذلك ألهنا أمها تكون قد
وضعت غريها يف الغالب وصارت ذات لبن)

((( املصدر السابق.
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60 - 46

حقه (أنثى اإلبل التي أمتت ثالث سنني ودخلت
الرابعة ،وسميت حقه ألهنا استحقت أن يطرقها
الفحل).

75 - 61

جذعة (أنثى اإلبل التي أمتت أربع سنني ودخلت
اخلامسة).

120 - 91

حقتان

90 - 76

بنتا لبون

 129 - 121ثالث بنات لبون

 149 - 140حقتان  +بنت لبون
 159 - 150ثالث حقاق

 169 - 160أربع بنات لبون

 179 - 170ثالث بنات لبون  +حقه
 189 - 180بنتا لبون  +حقتان

 199 - 190ثالث حقاق  +بنت لبون

 209 - 200أربع حقاق أو مخس بنات لبون
وهكذا ما زاد عىل ذلك يكون يف كل مخسني حقه ويف كل أربعني
بنت لبون.
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 - 2نصاب البقر ومقدار الزكاة فيها:

عدد البقر
29 - 1
39 - 30
59 - 40
69 - 60
79 - 70
89 - 80
99 - 90
109 - 100
119 - 110
129 - 120

ال يشء فيها

القدر الواجب فيها

تبيع (ما أتم من البقر سنة ودخل يف الثانية،
ذكر ًا كان أو أنثى)

مسنة (أنثى البقر التي أمتت سنتني ودخلت يف
الثالثة)
تبيعان أو تبيعتان
مسنة وتبيع
مسنتان
ثالثة أتبعة
مسنة وتبيعان
مسنتان وتبيع
ثالث مسنات أو أربعة أتبعة

وهكذا ما زاد عن ذلك يف كل ثالثني تبيع أو تبيعة ،ويف كل أربعني
مسنة.
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 - 3نصاب الغنم (الضأن واملعز) ومقدار الزكاة فيها:

عدد الغتنم

39 - 1

120 - 40

ال يشء فيها

شاة واحدة (أنثى من الغنم ال تقل عن سنة)

200 - 121

شاتان

499 - 400

أربع شياه

399 - 201
599 - 500

القدر الواجب فيها

ثالث شياه
مخس شياه

وهكذا ما زاد عن ذلك ففي كل مائة شاة ،شاة واحدة ،وتضم
املعز والضأن بعضها إىل بعض يف إكامل النصاب حيث إهنام صنفان
جلنس واحد وهو الغنم.

تقدمي الزكاة
ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه جيوز تعجيل إخــراج الزكاة قبل
وجوهبا بتامم احلول ،حلديث عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه رواه
احلاكم ،أن العباس سأل رسول اهلل ^ يف تعجيل صدقته قبل أن
حتل ،فرخص له يف ذلك ،وكام جاء يف سنن الرتمذي أن النبي ^
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قال لعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه« :إن قد أخذنا زكاة العباس عام

األول للعام».

واشرتط اجلواز تعجيل الزكاة أن يكون النصاب موجود ًا ،فال

جيوز تعجيل الزكاة قبل وجود النصاب بغري خالف ،وذلك ألن
النصاب سبب وجوب الزكاة واحلول رشطها وال يقدم قبل سببه

وجيوز تقديمه قبل رشطه ،وجيوز للمزكي تعجيل إخراج زكاته دفعة
واحدة وله تقسيطها عىل دفعات بحيث يكون ا لقسط األخري يوم

وجوب الزكاة.

وإذا تبني أن ما دفعه معج ً
ال عن زكاته زائد ًا عن القدر الواجب
فله أن يعترب الزائد معج ً
ال عن السنة التي بعدها ،خيصم من زكاهتا أو

يعتربه صدقة.

(((

مسألة مهمة:

إذا مات من عجل زكاته قبل حوالن احلول:
من دفع زكاته معجلة ومات قبل حوالن احلول فإهنا تعترب صدقة،

وليس للورثة احلق يف اسرتجاعها ألن الغالب أن الفقري رصفها يف

حوائجه ،وال حتتسب من زكاة الورثة.

(((

((( جلنة الفتوى يف وزارة األوقاف بدولة الكويت  -اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
((( اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
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تأخير الزكاة
األصل إخراج الزكاة عىل الفور ،ويف الظروف العادية ال مانع من
تأخريها أيام ًا قليلة ال تتعدى الشهر ليتمكن من توزيعها عىل مستحقيها.

وهناك حاالت جيوز فيها التأخري أكثر من ذلك بعد عزهلا عىل أن
ينتهي منها قبل احلول القادم وهي كالتايل:
 - 1انتظار قرب أو مستحق معني.

 - 2من جرت عادته أن يقصد بطلب الزكاة طول العام.
 - 3دفعها عىل شكل مرتبات مراعاة ملصلحة الفقراء.

وهذا كله برشط أال تكون هناك حاجة عاجلة تقتيض الرصف
(((
الفوري.

الزكاة يف مال الصبي واملجنون وفاقدي األهلية

جتب الزكاة يف مال الصبي واملجنون وفاقدي األهلية ألن العقل
والبلوغ ليسا رشط ًا يف وجوب الزكاة ،فمتى استجمعت أمواهلم
رشوط وجوب الزكاة وجبت تزكية أمواهلم ،وجيب عىل ويل الصبي
واملجنون وفاقد األهلية أن خيرج الزكاة عنهم من ماهلم ،وإذا مل خيرج
الزكاة ألي سبب كان وجب عليه إخبارهم بذلك عند البلوغ أو
(((
اإلفاقة وعليهم يف هذه احلال إخراجها.
((( جلنة الفتوى يف وزارة األوقاف بدولة الكويت واهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
((( جلنة الفتوى يف وزارة األوقاف بدولة الكويت  -ندوة قضايا الزكاة املعارصة السابعة عرشة.
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زكاة املال املوروث
من مات من وجبت عليه الزكاة أخذت من تركته لسنة أو سنوات

ومل تسقط بموته ،ولو مل يوص هبا ،ألهنا حق واجب للفقراء فلم

تسقط باملوت لقوله ^« :فاقضوا اهلل الذي له ،فإن اهلل أحق بالوفاء»
(رواه البخاري من حديث ابن عباس) ،أما إذا مل يعلم أنه كان خيرج

زكاته أو ال فاألصل أنه ال جيب عىل وارث أخراجها.

أما عن تقدير الزكاة لألعوام السابقة فإذا مل يعلم عدد السنوات

التي وجبت فيها الزكاة ،فتقدر بام يغلب عىل الظن لقول اهلل تعاىل:
﴿ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ (التغابن.)16 :

وعىل الورثة إخراج زكاة املال املوروث إذا كان مستوفي ًا رشوط

وجوب الزكاة كل حسب حصته ،وإن تأخروا يف اقتسام الرتكة لعدة
سنوات فعليهم إخراج الزكاة عن السنوات املاضية كلها.

أما إذا مل يتمكن الورثة من اقتسام الرتكة ألمر خارج عن إرادهتم

فال تلزمهم الزكاة عن حصصهم قبل التمكن من قبضها ،فإذا متكنوا

من قبضها زكوها عن سنة واحدة.

(((

اإلقراض من أموال الزكاة
ال جيوز اإلقراض من أموال الزكاة سواء من مالك املال أو من
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة السابعة عرشة  -اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
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اجلهة التي فوضها ويل األمر بجمع الزكاة ورصفها عىل مستحقيها
ويستثنى من ذلك إيداع أموال الزكاة يف البنوك اإلسالمية للحاجة
حلفظ أموال الزكاة ولكوهنا حسابات مضمونة وألن املقصود من

ذلك حفظها ال إقراضها.

(((

نقل الزكاة
أو ً
ال :األصل يف رصف الزكاة أن توزع يف موضع األموال املزكاة

ال موضع املزكي ،وجيوز نقل الزكاة عن موضعها ملصلحة رشعية
راجحة ،ومن وجوه املصلحة للنقل:

أ  -نقلها للمؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي

تستحق الرصف عليها من أحد املصارف الثامنية.

ب  -نقلها إىل مناطق املجاعات والكوارث التي تصيب بعض

بالد املسلمني يف العامل.

ج  -نقلها إىل أقرباء املزكي املستحقني للزكاة.
د  -عندما تفيض عن حاجة فقراء البلد.

(((

((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة السابعة عرشة  -اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي .وهيئة
الفتوى والرقابة الرشعية يف اهليئة الرشعية اإلسالمية العاملية.
((( قرار جممع البحوث اإلسالمي يف مؤمتره الثاين  -ندوة قضايا الزكاة املعارصة األوىل والندوة
الثانية  -جلنة الفتوى يف وزارة األوقــاف بدولة الكويت  -اهليئة الرشعية لبيت الزكاة
الكويتي.
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استثمار أموال الزكاة
جيوز استثامر أموال الزكاة بالضوابط التالية:
 - 1أن ال تتوافر وجوه رصف عاجلة تقتيض التوزيع الفوري ألموال
الزكاة.

 - 2أن يتم استثامر أموال الزكاة كغريها بالطرق املرشوعة.
 - 3أن تتخذ اإلجراءات الكفيلة ببقاء األصول املستثمرة عىل أصل
حكم الزكاة وكذلك ريع تلك األصول.

 - 4املبادرة إىل تنضيض (تسييل) األصول املستثمرة إذا اقتضت
حاجة مستحقي الزكاة لرصفها عليهم.

 - 5بذل اجلهد للتحقق من كون االستثامرات التي ستوضع فيها
أموال الزكاة جمدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند احلاجة.

 - 6أن يتخذ قرار استثامر أموال الزكاة ممن عهد إليهم ويل األمر
بجمع الزكاة وتوزيعها ملراعاة مبدأ النيابة العامة الرشعية،
وأن يسند اإلرشاف عىل االستثامر إىل ذوي الكفاءة واخلربة

واألمانة.

(((

((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الثالثة  -جلنة الفتوى يف وزارة األوقاف بدولة الكويت  -اهليئة
الرشعية لبيت الزكاة الكويتي  -هيئة الفتوى والرقابة الرشعية اهليئة اخلريية اإلسالمية
العاملية ،قرار جممع البحوث اإلسالمية يف مؤمتره الثاين.
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زكاة الفطر

(((

تعريف زكاة الفطر واحلكمة من مشروعيتها:

هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان ويطلق عليها زكاة البدن
متييز ًا هلا عن زكاة املال ،واحلكمة من ترشيعها أهنا تزكي الصائم

وتطهر صومه وتشيع الفرح والرسور يف املجتمع وخاصة بني الفقراء
واملساكني كام جاء يف حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام عند أيب داود

قال« :فرض رسول اهلل ^ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو

والرفث وطعمة للمساكني ،من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة،
ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات».

حكمها:

زكاة الفطر واجبة عىل كل فرد من املسلمني صغري ًا كان أو كبري ًا،
ذكر ًا كان أو أنثى صام رمضان أم مل يصم ،ملا جاء عن عبداهلل بن عمر

ريض اهلل عنهام يف صحيح البخاري ،قال« :فرض رسول اهلل ^ زكاة
الفطر من رمضان صاع ًا من متر أو صاع ًا من شعري ،عىل العبد واحلر

والذكر واألنثى والصغري والكبري من املسلمني ،وأمر هبا أن تؤدى قبل

خرو ج الناس إىل الصالة».

((( جلنة الفتوى يف وزارة األوقاف بدولة الكويت  -ندوة قضايا الزكاة املعارصة السادسة -
اهليئة الرشعية لبيت الزكاة  -الضوابط الرشعية ألعامل اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية.
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شروط وجوبها:

ال جتب زكاة الفطر إال عىل مسلم يكون لديه عند وجوهبا ما
يزيد عن قوته وقوت عياله الذين تلزمه نفقتهم فاض ً
ال عن حوائجه
األصلية لليلة العيد ويومه ،ويلزمه إخراج فطرة زوجته وأوالده
الصغار الذين ال مال هلم ووالديه إن كان هو الذي يعوهلام وال يلزمه
فطرة أوالده الذين ال جتب نفقتهم عليه أو خدمه أو من تربع بمؤونته
أو كفله يتي ًام أو طالب علم أو فقري ًا أو غري ذلك.

وإن تربع بفطرة أوالده الذين ال جتب نقتهم عليه أو خدمه أو
بعض من يعمل عنده أو غريهم مع اإلذن منهم جاز ذلك وال تلزمه
فطرة اجلنني ما مل يولد قبل غروب شمس آخر يوم يف رمضان.
مقدار الفطرة:

املقدار الواجب إخراجه يف زكاة الفطر صاع نبوي من األرز
ونحوه مما يعترب قوت ًا يتقوت به ،فيجوز إخراج زكاة الفطر من األقوات
األخرى كالقمح والتمر والذرة والدقيق واملعكرونة واألقط (اللبن
املجفف) واجلبن واحلليب املجفف واللحوم سواء كانت معلبة أم
غري معلبة ،والصاع مكيال يتسع ملا مقدارها ( )2٫5كيلوجرام ًا ،من
األرز تقريب ًا ،وخيتلف الوزن بالنسبة لغري األرز من األقوات ،وحيث
إن األصل هو الكيل فرياعى عند تقريرها كثافة املادة ،والصاع أربعة
أمداد ،واملد الواحد هو احلجم املقابل مللء اليدين املتوسطتني ال
مقبوضتني وال مبسوطتني.
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إخراج القيمة نقداً:

ذهب بعض العلامء إىل جواز إخراج القيمة نقد ًا يف زكاة الفطر

وهو ما ختتاره هيئة الفتوى والرقابة الرشعية خاصة يف حال السعة

وتوفر األقوات وحاجة الفقراء للامل ولكون القيمة أعون عىل دفع
حاجة الفقري.

وتقدر بدينار كويتي واحد عن كل فرد ،إال إن تقديرها بدينار
ليس تقدير ًا ثابت ًا بل خيتلف من عام لعام ،ومن بلد لبلد بحسب غالء

األقوات ورخصها.
وقت وجوبها:

جتب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ،ألهنا

فرضت طهرة للصائم ،والصوم ينتهي بالغروب فتجب فيه الزكاة.

والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صالة العيد حلديث عبد اهلل

بن عمر عند البخاري« :إن النبي ^ أمر بزكاة الفطر أن تؤدىقبل
خروج الناس إىل الصالة».

ولقد كان الصحابة يعطوهنا قبل اليوم واليومني كام يف حديث ابن

عمر عند البخاري ،وقال مالك كام يف املدونة« :أخربين نافع أن ابن

عمر كان يبعث بزكاة الفطر قبل الفطر بيومني أو ثالثة.

وذهب بعض الفقهاء إىل جواز تعجيل إخراجها من أول أيام
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رمضان والسيام إذا سلمت ملؤسسة خريية ،حتى يتسنى هلا الوقت
الكايف لتوزيعها بحيث تصل املستحقني يف وقتها املرشوع وهو ما
اختارته هيئة الفتوى والرقابة الرشعية.
مصرفها:

مرصف زكاة املال وهم األصناف الثامنية املذكورة يف سورة التوبة،
إال أن الفقراء واملساكني هم أوىل األصناف ألن املقصود إغناؤهم هبا
يف يوم العيد.
نقلها:

جيوز نقل زكاة الفطر إىل بلد آخر غري البلد الذي يقيم به املزكي
إذا كان يف هذا البلد من هم أحوج إليها من أهل بلد املزكي أو فاضت
عن حاجة املستحقني يف بلد املزكي ،أو نقلها لقرابة املزكي أو حتقيق
مصلحة عامة أكثر مما لو مل تنقل.

مصارف الزكاة

مصرف الفقراء واملساكني:

ً
أوال :الفقري هو الذي ال مال له وال كسب يقع موقع ًا من كفايته،
واملسكني هو الذي له مال يقع موقع ًا من كفايته (وال يكفيه ملدة سنة).
ثاني ًا :يعطى من سهم الفقراء واملساكني ما ييل:

 - 1األرامــل واملطلقات واملــرىض واأليتام الذين ليس هلم مال
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يكفيهم وال يوجد هلم عائل ينفق عليهم.
 - 2من كان بحاجة إىل الزواج وهو عاجز عن تكاليفه املعتادة ملثله.

 - 3طالب العلم سواء ديني ًا أو دنيوي ًا نافع ًا أو ال يقدر عىل اجلمع بني
طلب العلم والتكسب.

 - 4من مل جيد عم ً
ال يليق بمكانته ومروءته.
 - 5العاملون يف وظائف عامة أو خاصة ممن ال تكفي دخوهلم من
مرتبات أو غريها لسد حاجاهتم.

 - 6آل البيت الذين ال يعطون كفايتهم من بيت املال.
 - 7الزوج الذي ال يملك كفايته وال يقدر عىل حتصيلها فيجوز
لزوجته أن تعطيه من زكاهتا.

ثالث ًا :يقصد بالكفاية كل ما حيتاج إليه الفقري واملسكني هو ومن
يعوهلم من مطعم وملبس ومسكن وأثــاث وعالج وتعليم أوالد
وكتب علم إن كان ذلك الزم ًا ألمثاله وكل ما يليق به عادة من غري
إرساف وال تقتري.
رابع ًا :ال يعطى من سهم الفقراء واملساكني من ييل:
 - 1األغنياء.

 - 2األقوياء املكتسبون.
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 - 3آل ا لبيت الذين يعطون كفايتهم من بيت املال.

 - 4من يلزم املزكي نفقتهم.
 - 5غري املسلمني.

(((

مصرف (العاملني عليها):

من هم العاملون عليها:

العاملون عىل الزكاة هم كل من يعينهم أولياء األمور يف الدول
اإلسالمية أو يرخصون هلم أو ختتارهم اهليئات املعرتف هبا من
السلطة أو املجتمعات اإلسالمية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها وما
يتعلق بذلك من توعية بأحكام الزكاة وتعريف بأرباب األموال
وباملستحقني ونقل وحفظ وتنمية واستثامر.

وتعترب املؤسسات واللجان القائمة يف العرص احلديث صورة
عرصية من واليــة الصدقات ،لذا جيب أن يراعى فيها الرشوط
(((
املطلوبة يف العاملني عىل الزكاة.
رشوط العاملني عليها:

املهام املنوطة بالعاملني عىل الزكاة منها ما له صفة والية التفويض

((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الثامنة  -جلنة الفتوى يف وزارة األوقاف بدولة الكويت -
الضوابط الرشعية ألعامل اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية.
((( جلنة الفتوى يف وزارة األوقاف يف دولة الكويت  -ندوة قضايا الزكاة املعارصة الرابعة -
الضوابط الرشعية ألعامل اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية.
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(لتعلقها بمهام أساسية وقيادية) ويشرتط فيمن يشغل هذه املهام ما
ييل:
اإلسالم والذكورة واألمانة والعلم بأحكام الزكاة يف جمال العمل،
وهناك مهام أخرى مساعدة يمكن أن يعهد هبا إىل من ال تتوافر فيه
بعض تلك الرشوط.
كم يستحق العاملون عىل الزكاة؟

يستحق العاملون عىل الزكاة من سهم العاملني عليها ما يفرض
هلم من اجلهة التي تعينهم عىل أال يزيد عىل أجر املثل ولو مل يكونوا
فقراء مع احلرص عىل أال يزيد ما يدفع إىل مجيع العاملني والتجهيزات
واملصاريف اإلدارية عن ثمن الزكاة حفاظ ًا عىل املصارف األخرى،
وجيب عدم التوسع يف التوظيف إال بقدر احلاجة.
آداب العاملني عىل الزكاة:

 - 1ينبغي أن يتحىل العاملون عىل الزكاة باآلداب اإلسالمية العامة
كالرفق باملزكي والتبصري بأحكام الزكاة وأمهيتها يف املجتمع
لتحقيق التكافل االجتامعي واإلرساع بتوزيع الزكاة عند وجود

املستحقني والدعاء هلم.

 - 2ال جيوز للعاملني عىل الزكاة أن يقبلوا شيئ ًا من الرشاوى أو
اهلدايا أو اهلبات العينية أو النقدية.
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 - 3جتب متابعة ومراقبة جلان الزكاة من اجلهات التي عينتها أو
رخصتها تأسي ًا بفعل النبي ^ يف حماسبته للعاملني عىل ا لزكاة.
والعامل عىل الزكاة أمني عىل ما بيده من أموال الزكاة ويكون
مسؤو ً
ال عن ضامن تلفها يف حاالت التعدي واإلمهال والتقصري.
مسائل مهمة يف مرصف العاملني عىل الزكاة:

عي املزكي شخص ًا حلساب زكاته وتوزيعها ،فليس له أن
 - 1إذا ّ
يأخذ من مرصف العاملني عليها ،ألنه وكيل عن املزكي ومن
حقه أن يطالبه بنفقات تنفيذ الوكالة ،كام جيوز له أن يطالبه بأجر
(((
معني إن شاء.

 - 2جيوز الرصف عىل العاملني عىل مجع الصدقات بشكل مكافآت
أو أجور بام ال يزيد عىل ثمن مقدار الصدقات ،وذلك قياس ًا عىل
(((
العاملني عىل الزكاة إذا علم املتصدق بذلك ووافق عليه.

 - 3جيوز تزويد مقار مؤسسات الزكاة بام حتتاج إليه من جتهيزات وأثاث
وأدوات إذا مل يمكن توفريها من مصادر أخرى كخزينة الدولة
ويكون بقدر احلاجة ورشيطة أن تكون هذه التجهيزات ذات صلة
(((
مبارشة بجمع الزكاة ورصفها أو أثر يف زيادة موارد الزكاة.

((( جلنة الفتوى يف وزارة األوقاف  -دولة الكويت.
((( جلنة الفتوى يف وزارة األوقاف  -دولة الكويت ،هيئة الفتوى والرقابة الرشعية باهليئة اخلريية
اإلسالمية العاملية.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الرابعة  -الضوابط الرشعية ألعامل اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية.
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مصرف املؤلفة قلوبهم:

ً
أوال :مرصف املؤلفة قلوهبم الذي هو أحد مصارف الزكاة الثامنية

وهو من الترشيع املحكم الذي مل يطرأ عليه نسخ كام ذهب إىل ذلك

مجهور الفقهاء.

ثاني ًا :املؤلفة قلوهبم الذين يراد تأليف قلوهبم باالستاملة إىل

اإلسالم أو بكف رشهم عن املسلمني وهم أصنفاف ثالثة:

 - 1قوم حديثو عهد بإسالم يعطون من أموال الزكاة تأليف ًا لقلوهبم
وتثبيت ًا هلم.
 - 2قوم ال زالوا عىل الرشك والكفر ولكن يرجى إسالمهم إن أعطوا
شيئ ًا من مال الزكاة.
 - 3سادة مطاعون يف عشائرهم وجمتمعاهتم ممن يرجى بعطائه إسالمه
وإسالم قومه أو إسالم نظريه أو جباية الزكاة ممن يمنعها.

 - 4قوم كافرون وال يرجى إيامهنم ولكن يمكن أن يدفعوا عن
اإلسالم رش ًا إن أعطوا من أموال الزكاة.
ثالث ًا :من أهم جماالت الرصف من هذا السهم:

 - 1تأليف ممن يرجى إسالمه وبخاصة أهل الرأي والنفوذ ممن يظن
أن له دور ًا كبري ًا يف حتقيق ما فيه صالح اإلسالم واملسلمني.
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 - 2استاملة أصحاب النفوذ لإلسهام يف حتسني ظروف اجلاليات
واألقليات اإلسالمية ومنارصة قضاياهم.

 - 3تأليف أصحاب القدرات الفكرية لكسب تأييدهم ومنارصهتم
لقضايا املسلمني.

 - 4إجياد املؤسسات العلمية واالجتامعية لرعاية من دخل يف دين اهلل
وتثبيت قلبه عىل اإلسالم وكل ما يمكنه من إجياد املناخ املناسب
(((
معنوي ًا ومادي ًا حلياته اجلديدة.

ما ينبغي مراعاته يف الرصف من سهم املؤلفة قلوهبم:
 - 1أن يراعى يف الرصف املقاصد ووجوه السياسة الرشعية بحيث
يتوصل به إىل الغاية املنشودة رشع ًا.
 - 2أن يكون اإلنفاق بقدر ال يرض باملصارف األخرى وأال يتوسع
فيه إال بمقتىض احلاجة.

 - 3توخي الدقة واحلذر يف أوجه الرصف لتفادي اآلثار غري املقبولة
رشع ًا ،أو ما قد يكون له ردود فعل سيئة يف نفوس املؤلفة قلوهبم
وما قد يعود بالرضر عىل اإلسالم واملسلمني.

((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الثالثة  -الضوابط الرشعية ألعامل اهليئة اخلريية اإلسالمية
العاملية.
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رابع ًا :تستخدم الوسائل واألساليب املتقدمة احلديثة واملشاريع

ذات التأثري األجــدى واختيار األنفع واألقــرب لتحقيق املقاصد
الرشعية من هذا املرصف.

(((

مصرف (ويف الرقاب):

نظر ًا إىل أن مرصف (ويف الرقاب) ليس موجود ًا يف الوقت

احلارض ،فإنه ينقل سمهمه إىل بقية املصارف ،وجيوز فكاك األرسى
من املسلمني من هذا السهم إذا كان هناك حاجة لذلك.

(((

مصرف الغارمني:

الغارمون قسامن:
األول :املدينون املسلمون الفقراء ملصلحة أنفسهم يف املباح ،وكذا

بسبب الكوارث واملصائب التي أصابتهم.

الثاين :املدينون املسلمون إلصالح ذات البني لتسكني الفتن التي

قد تثور بني املسلمني أو لإلنفاق يف املصائب والكوارث التي حتل
باملسلمني ،وال يشرتط الفقر يف هذا القسم.

(((

((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الرابعة.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الثانية  -اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي  -الضوابط
الرشعية ألعامل اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة اخلامسة.
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ومن األمور املتعلقة هبذا القسم ماييل:

(((

 - 1الضامن ما ً
ال عن رجل معرس جيوز إعطاؤه ما ضمنه إن كان
الضامن معرس ًا.
 - 2ال جيوز إعطاء الغارم ملصلحة نفسه من الزكاة إذا كان دينه يف
معصية إال إذا حتقق صدق توبته.

 - 3جيوز قضاء دين امليت من الزكاة إذا مل يكن يف مرياثه ما يفي به،
ومل يسدد ورثته دينه.

 - 4ال جيوز للغارم ملصلحة نفسه القوي املكتسب أن يأخذ من الزكاة
لسداد دينه إذا أمكنه السداد من كسبه.

 - 5إذا أخذ الغارم من الزكاة بوصف الغرم فال جيوز له أن ينفق هذا
املال إال يف سداد دينه.

 - 6يعطى ذو قرابة الرسول ^ الغارمون من هذا املرصف ،إذا
انقطعت حقوقهم املقررة رشع ًا من بيت املال.
 - 7جيوز للوالد أن يسدد دين ولده الغارم من الزكاة ،وكذلك جيوز
للولد سداد دين والده الغارم من زكاته ألن ك ً
ال منهام ليس
ملزم ًا رشع ًا بسداد دين اآلخر.

(((

((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة اخلامسة.
((( اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
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مصرف (يف سبيل اهلل):

إن مرصف يف سبيل اهلل يراد به اجلهاد بمعناه الواسع الذي قرره
الفقهاء بام مفاده حفظ الدين وإعالء كلمة اهلل والدعوة إىل اإلسالم
وتثبيت عقيدة املسلمني وصد التيارات املعادية له ودفع الشبهات
التي يثريها خصومه ،ويشمل الفئات التالية:
 - 1املجاهدون الذين يقاتلون للدفاع عن ديار املسلمني وفق ًا للرشوط
الرشعية ومنها إذن ويل األمر أو من يمثله من اجلهات الرسمية.

 - 2مراكز نرش اإلسالم يف البالد غري اإلسالمية وهي ما كان هدفها
تبليغ اإلسالم لغري املسلمني ودعوهتم لدين اهلل.

 - 3إقامة املساجد يف البالد غري اإلسالمية لتثبيت عقيدة املسلمني
فيها ودعوة غريهم لإلسالم.
 - 4متويل اجلهود التي تثبت اإلسالم بني األقليات اإلسالمية التي
تسلط فيها غري املسلمني عىل رقاب املسلمني.

(((

مصرف ابن السبيل:

من هو ابن السبيل؟

ابن السبيل هو املسافر فع ً
ال مهام كانت مسافة سفره الذي طرأت
(((
عليه احلاجة بسبب ضياع ماله أو نفاد نفقته وإن كان غني ًا يف بلده.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة األوىل  -الضوابط الرشعية ألعامل اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة التاسعة  -الضوابط الرشعية ألعامل اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية.
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رشوط إعطاء ابن السبيل من الزكاة:
 - 1أن ال يكون سفره سفر معصية.
 - 2أن ال يتمكن من الوصول إىل ماله.
(((

مسائل مهمة يف مصرف ابن السبيل:

(((

أ  -يعطى ابن السبيل مقدار حاجته من الزاد والرعاية واإليواء
وتكاليف السفر إىل مقصده ثم الرجوع إىل بلده.
ب  -ال جيب عىل ابن السبيل أن يقرتض ولو وجد من يقرضه وال
أن يكتسب وإن كان قادر ًا عىل الكسب.

ج  -يندرج يف مفهوم (ابن السبيل) بالقيود والرشوط السابقة
كل من:

 - 1احلجاج والعامر.
 - 2طلبة العلم.
 - 3املسافرون للعالج.
 - 4الدعاة إىل اهلل تعاىل.
 - 5املرشدون أو املهجرون من ديارهم ومساكنهم إىل أن يستوطنوا
غريهم.
 - 6املغرتبون عن أوطاهنم إذا أرادوا العودة ومل جيدوا ما يوصلهم
إليها.

((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة التاسعة  -الضوابط الرشعية ألعامل اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية.
((( املصدر السابق.
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 - 7املرحلون عن أماكن إقامتهم.
 - 8الفارون بدينهم الذين حيل بينهم وبني الوصول إىل ديارهم أو
احلصول عىل أمواهلم.
 - 9املراسلون والصحفيون الذين يسعون لتحقيق مصلحة إعالمية
مرشوعة.
د  -ال جيب عىل ابن السبيل أن يرد ما فضل يف يده من مال الزكاة
عند وصوله إىل بلده وماله واألوىل أن يرد ما فضل إن كان غني ًا إىل
صندوق الزكاة أو يرصفه إىل أحد مصارف الزكاة.

مسائل مهمة يف مصارف الزكاة

 - 1بناء املشاريع اإلنتاجية واخلدمية من أموال الزكاة:

جيوز إقامة املشاريع اخلدمية من مال الزكاة كاملدارس واملستشفيات
واملالجئ واملكتبات بالرشوط التالية:

 - 1أن يستفيد من هذه املرشوعات مستحقو الزكاة دون غريهم إال
بأجر مقابل لتلك اخلدمات يعود نفعه عىل املستحقني.

 - 2أن يبقى األصل عىل ملك مستحقي الزكاة يديره ويل األمر أو
اجلهة التي تنوب عنه.

 - 3أن يوثق املرشوع أنه من مال الزكاة فإذا بيع أو صفي كان الناتج
(((
مال الزكاة يرصف يف مصارفها الرشعية.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الثالثة  -الضوابط الرشعية ألعامل اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية.

66

امللخص املفيد
ألحكام الزكاة وقضاياها املعاصرة

 - 2بناء املشاريع اإلنتاجية من أموال الزكاة:

جيوز إقامة مشاريع إنتاجية من مال الزكاة ومتليك أسهمها
ملستحقي الزكاة بحيث يكون املرشوع مملوك ًا هلم يديرونه بأنفسهم
أو من ينوب عنهم ويقتسمون أرباحه كاملصانع واملزارع واملناحل
(((
وغريها من املرشوعات اإلنتاجية األخرى.
 - 3عالج املرضى من أموال الزكاة:

جيوز الرصف من الزكاة يف عالج املرىض بالرشوط التالية:

 - 1أن يكون العالج رضوري ًــا بمعنى أن يرتتب عىل عدمه رضر
شديد يعوق اإلنسان عن عبادته وأعامله وبذلك يستبعد العالج
التكمييل (التجمييل).

 - 2أال يكون املريض قادر ًا عىل تأمني نفقات العالج من ماله وكسبه.

 - 3أال يتوافر له العالج املجاين داخل البالد.

(((

 - 4دفع الديات من أموال الزكاة:

جيوز أن يعان من الزكاة املدين بدية القتل اخلطأ إذا ثبت عجز
العاقلة عن حتملها وعدم قدرة بيت املال عىل حتملها ،وجيوز دفع
هذه الدية من أموال الزكاة إىل أولياء املقتول مبارشة ،أما دية القتل
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الثالثة  -الضوابط الرشعية ألعامل اهليئة اخلريية اإلسالمية
العاملية.
((( اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
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العمد ال جيوز دفعها من الزكاة وجتوز من الصدقات.

(((

 - 5إعطاء الزكاة لألصول والفروع واألقارب والزوجة:

 - 1ال يعطى املزكي من زكاة ماله كل من تلزمه نفقته (رشع ًا أو
قضاء) من األصول والفروع والزوجة واألقارب بسبب الفقر
أو املسكنة.

 - 2جيوز إعطاؤهم من الزكاة بسبب آخر (كالغارمني).

 - 3جيوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاة ماهلا إذا كان مستوفي ًا

لرشوط استحقاق الزكاة ألهنا غري مكلفة باإلنفاق عليه وال بأس
(((
أن يستعني هبا عىل نفقتها ونفقة غريها ألهنا أصبحت ملك ًا له.

 - 6إعطاء املسلم الفاسق من الزكاة:

األصل أن تعطي الزكاة للمسلم الظاهر الصالح وجيوز إعطاؤهن

للفاسق من املسلمني ما مل يغلب عىل الظن أنه يستعني هبا عىل فسقه،
وال مانع من أعطاء الزكاة ملن تلزم الفاسق نفقتهم بأي طريق ال تصل

إليها يده.

(((

((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الثانية  -جلنة الفتوى يف وزارة األوقاف بدولة الكويت.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الثامنة والندوة الرابعة عرشة ،اهليئة الرشعية لبيت الزكاة
الكويتي.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الرابعة عرشة.
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 - 7صرف رواتب للدعاة املتفرغني للدعوة من الزكاة:

جيوز الرصف من الزكاة عىل الدعاة املتفرغني للدعوة إذا كان
جمال عملهم بني غري املسلمني لدعوهتم إىل اإلسالم ،أو يف املناطق
اإلسالمية املعرضة حلمالت التنصري واإلحلــاد عىل أنه من سبيل
(((
اهلل.
 - 8توظيف األطباء ملعاجلة الفقراء من الزكاة:

جيوز توظيف األطباء ملعاجلة الفقراء املسلمني الذين ال جيدون
العالج املجاين وال يقدرون عىل تكاليف العالج ،وكذلك جيوز
توظيفهم ملعاجلة الفقراء غري املسلمني إذا كان ذلك يؤدي إىل إسالمهم
(((
أو حتسني صورة اإلسالم واملسلمني ورمحة هذا الدين العظيم.
 - 9إعطاء املوظفني واخلدم من الزكاة:

جيوز أن يعطي املزكي زكاته خلدمه أو صاحب الرشكة ملوظفيه،
إذا كانوا مستحقني للزكاة عىل أال يعترب أجرة أو جزء ًا منها أو مكافأة

إذا كانوا من املسلمني ،وترى هيئة الفتوى والرقابة الرشعية أن غري
املسلمني يعطون من الصدقات تطييب ًا خلواطرهم وتالفي ًا لآلثار

السلبية املرتتبة عىل شعورهم بالتفريق بينهم وبني املسلمني.

(((

((( اهليئة الرشعية لبيت الزكاة  -جلنة الفتوى يف وزارة األوقاف بدولة الكويت.
((( جلنة الفتوى يف وزارة األوقاف يف دولة الكويت  -اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي .هيئة
الفتوى والرقابة الرشعية يف اهليئة اخلريية اإلسالمية.
((( املصدر السابق.
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 - 10اإلنفاق يف الكوارث واملجاعات من الزكاة:

جيوز اإلنفاق يف الكوارث واملجاعات من الزكاة عىل املسلمني
وكذلك عىل غري املسلمني إذا كان ذلك يؤدي إىل حتسني النظرة
(((
لإلسالم واملسلمني.
 - 11حكم إقامة مشروعات سقيا املاء كحفر اآلبار ومد األنابيب
وسيارات نقل املياه من أموال الزكاة:

جيوز إقامة مثل هذه املرشوعات يف مناطق كلها من فقراء املسلمني
أو كان املسلمون فيها أغلبية عىل أن يبقى أصل املرشوع ما ً
ال زكوي ًا
ال للبيع عند احلاجة ليعود ناتج التصفية ما ً
قاب ً
ال زكوي ًا يرصف يف
(((
املصارف الرشعية للزكاة.
 - 12استخدام أموال الزكاة يف التدريب والتأهيل اإلنتاجي:

ال مانع من توظيف أموال الزكاة يف املشاريع اخلاصة بالتأهيل

اإلنتاجي والتدريب والرصف عىل عملية التدريب ورشاء اآلالت
واملعدات اخلاصة بأعامل التدريب وتوفري وسائل نقل املتدربني،

وهذا ما دام املتدربون من مستحقي الزكاة.

(((

((( جلنة الفتوى يف وزارة األوقاف يف دولة الكويت  -اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي -
الضوابط الرشعية ألعامل اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية.
((( اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي  -جلنة الفتوى يف وزارة األوقاف يف دولة الكويت -
هيئة الفتوى والرقابة الرشعية يف اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية.
((( اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي.
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 - 13تسديد رسوم الدراسة من الزكاة:

جيوز تسديد الرسوم املدرسية من أموال الزكاة للطلبة املحتاجني

من مــرف الفقراء واملساكني ،وذلــك بناء عىل أن التعليم من
احلاجات األساسية ،إذا ثبت عجز العائل عن حتمل هذه الرسوم ومل

يتوافر هلم التعليم احلكومي املجاين.

(((

 - 14شراء األطعمة واملالبس من الزكاة للفقراء واملساكني:

ال بأس بإخراج املزكي زكاة ماله عروض ًا استهالكية أو مواد غذائية

أو مالبس أو غري ذلك مما حيتاجه الفقري وينتفع به يف حياته ومعاشه،

سواء كانت هذه األعيان يف ملكه ،أو يشرتهيا ليخرجها للفقري عن

الزكاة وذلك بحسب قيمتها الراهنة يوم إخراجها للفقري بام يغطي ما
وجب عليه من الزكاة إذا كان يف ذلك مصلحة للفقراء واملساكني.

(((

 - 15حتويل أموال الزكاة إلى وقف:

أموال الزكاة ترصف يف مصارفها الرشعية وهم األصناف الثامنية

الذين ذكرهم اهلل يف سورة التوبة ( )60وال جيوز رصف الزكاة لغري

هؤالء ،وعىل هذا ال جيوز وقف أموال الزكاة الختالف كل منهام
ً (((
(الوقف  -الزكاة) عن اآلخر معنى وقصد ًا وحكام.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الثامنة  -جلنة الفتوى يف وزارة األوقاف يف دولة الكويت.
((( اهليئة الرشعية لبيت الزكاة الكويتي  -جلنة الفتوى بوزارة األوقاف بدولة الكويت.
((( ندوة قضايا الزكاة املعارصة الرابعة عرشة.
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