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  بلقاسم حديد: األستاذة

  المعاصرةالمالية أولى ماستر المعامالت : السنة

  

  نوازل الزكاة: محاضرة

  األموال الزكوية نوعان

  .الواجب إخراجه يكون منه مثل الزروع والثمار واملواشي والنقود: أحدهما 

م ذكره ما الواجب إخراجه يكون من قيمته وهو كل ما أريد به التجارة سواء مما تقد: وثانيهما

  .مل مينع مانع أم كان من غري ما ذكر مما كان ويكون

فالكالم يتضمن الكالم يف الواجب يف الزروع والثمار واملواشي مث الكالم يف : أما النوع األول

  .الواجب يف النقود

  :الواجب في الزروع والثمار والمواشي: أوال

: النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال واألصل يف زكاا ما ثبت عن: فأما يف الزروع والثمار

أخرجه البخاري » قت السماء والعيون وكان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضج نصف العشرسفيما «

  .عمر ابنوغريه عن 

وهذا بيان للحق الوارد وجوبه يف القرآن، وال خالف فيه يف اجلملة، وإمنا اختلفوا يف كونه على 

مهور ومنهم أبو يوسف وحممد من احلنفية يعملون به مع اخلرب عمومه أم يف حال دون حال؛ فاجل

وهو أيضا يف البخاري » ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة: اآلخر وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم

  .ة ومن وافقهأبو حنيفوغريه وخالف 

مث املعمول به منذ صدر اإلسالم أن املقدار الواجب إخراجه من مخسة األوسق مرتبط : ب

ار الوسق وهو ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد مبد النيب صلى اهللا عليه وسلم، واملد رطل وثلث مبقد
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أو  هما عشر إتكون مخسة األوسق ألفا وستمائة رطل ويكون القدر الواجب إخراجه، فرطل بالبغدادي 

تعليم : ذاالزمان واملكان وهو يف وقتنا ه حبسبتعلم أن معيار التقدير وخيتلف نصف عشرة، على أن 

مائة ومثانية وعشرون درمها ....: والرطل هو . من نصاب الزكان املذكور آنفا، وهو ألف وستمائة رطل

  652اء هذه األعداد وهو دج: غ فيكون احلاصل3,17وأربعة أسياع الدرهم، فإذا كان وزن الدرهم 

  .كغ أو حنو هذا

ككتاب   حيحبار منها ما هو يف الصفتقدير الواجب فيها أيضا ثابت باألخ: وأما زكاة املواشي

يف اربع وعشرين فما دوا من اإلبل يف كل مخس «أيب بكر يف فريضة الصدقة الذي رواه أنس وفيه 

  .احلديث»...فيها بنت خماض أنثىفشاة فإذا بلغت مخسا وعشرين إىل مخس وثالثني 

صدقة الغنم يف سائمتها ويف «قال " عزالضآن وامل"البخاري وغريه، وكذا يف صدقة الغنم  خرجهأ

  .»احلديث....إذا كانت أربعني إىل عشرين ومائة شاة

وأما البقر فباإلمجاع وخبرب معاذ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثه إىل اليمن وأمره أن يأخذ من  

، أخرجه »احلديث....مسنة ومن البقر من كل ثالثني تبيعا أو تبيعه ومن كل أربعني  ودينارا ملكل حا

  .رتمذي والنسائي وغريمهاال

. واالخبار يف هذا الباب فيها طول ملا فيها من تفاصيل أسنان ما خيرج يف كل قدر من النعم

وقد أكتفيت بالقدر املذكور من األحبار، ألن الغرض بيان أن القدر املخرج وصفته يف زكاة املواشي 

  .عبشر  منها، وأن هذا التقدير جار يف مجيع األعصار ال يعدل عنه إال

عه ما تقدم من بيان شرط النصاب وهي يف ية تفاصيل األحبار يف هذا الباب فموضوأما بق

  .اجلملة بني أهل العلم ال خيتلف فيها إال يف النزر اليسري

  .الذهب والفضة وحمومها: الواجب يف النقود: ثانيا

  .اريوالكالم هنا، فيما يرتبط بالنقد قدميه وحديثه مث مبا ترتبط باحلساب اجل

  .ا الذهب والفضةمواألصل فيه: ما يرتبط بالنقد قدميه وحديثه-1
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املعدن من الذهب والفضة : والنقد يف اللسان معناه متييز الدراهم وحنوها وكذا إعطاؤها، وأيضا

  .وحنومها، على ما ذكره صاحب العني

ان وما قاربه يف الذهب والفضة، ويف هذا الزم: ةملوقد كان يف صدر اإلسالم منحصرا يف اجل

  :النقود الورقية على ما يأيت: أضيف

وقد سبق بيان املقدار املخرج من الذهب والفضة الثابت باخلرب يف الفضة أو مبعناه وما مضى 

من  %2,5من عمل السلف يف شىت العصور يف الذهب، والتقدير يف الذهب والفضة يف اجلملة هو 

فيها بالوزن ال بالعد  ةعرب ف على وزينهما، ألّن النصاب كل منهما، والتقدير فيهما يعرف بالوقو 

درهم، فإذا علمنا أن الدرهم الشرعي وزنه  200شرعا، ولذا فنصاب الفضة الثابت هو مائتا درهم 

  .غ50,5ع فيكون نصابه وزنا هو حاصل جداء هذه األعداد وهو 2,975

غ، فيكون نصابه وزنا 4,25دينارا، والدينار الشرعي  20وكذا إذا كان نصاب الذهب هو 

  .غ 85هو حاصل جداء، هذه األعداد وهو 

  .امنصا %2,5ا هو موعليه يكون القدر كالواجب منه

  .ةهذا يف النقود القدمي

الفضة حلصرمها ففي هذا العصر وما قاربه مل يعد التعامل بالذهب و : فأما في النقود الحديثة

النقود الورقية على رسم خاص لكل بلد من جهة وصعوبة التعامل ما من جهة ثانية، ولذا أحدثت 

املشرع ال من ذاا  ةد قيمتها من إرادموتعرف بالنقود الورقية اإللزامية أو ضرب منها، ألا تست

  ).فقه الزكاة 312ص: 1ح(خبالف الذهب والفضة 

اجلملة فيجري عليها ما  يفلورقية ضرب من النقود كالذهب والفضة وعلى أي حال فالنقود ا

جيري عليهما يف املقدار والشروط ولذا فمعرفة النصاب فيها يكون مبعرفة نسبيتها إىل الذهب والفضة، 

  .وقد استقر األمر يف خمتلف البلدان على الذهب لثبات قيمته دون الفضة

تقدم من ذكر الواجب من الزروع والثمار واملواشي أن ما : وال بد من اإلشارة بعد هذا إىل
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والنقود إمنا يندرج فيما يعرف يف النوازل إذا احتاج إىل جتدد نظر يف مقاديره، أو خرج عن وضعه، إىل 

  .ما يف الصرفكع  نامجهة التجارة أو االستغالل ما مل مينع 

  :الحساب الجاري

ني مصرف أو مكتب ب قيه، ويكون بعقداحلادثة يف إيصال املال إىل مستح رقوهذا من الط

وه وبني العميل حنبريد، وبني العميل، وقد درج العلماء احملدثون يف النظر إىل العالقة بني املصرف و 

  :على خترجيها على أحد أمرين

  .ما أن يكون إقراضا من العميل للمصرف وحنوهإ

  .فوإما أن يكون إعارة من العميل للمصر 

يف النظر الفقهي من حيث الضمان واملنع من التصرف، ولذا خرجوها وهذان األمران خيتلفان 

  .دتهاله املمكن استيفاؤه عند إر على أا إقراض، فاملصرف مدين للعميل مبا تلقاه من ما

عد صاحبها مالكا هلا متام امللك، يوعليه فإن احلساب اجلاري مندرج يف الديون احلالة، ولذا 

ابه اجلاري يف وجوب الزكاة، كما يعد عليه ماله من ديون مرجوة على فتعد عليه مقادير املال يف حس

أو متقص، وهذا أمر ال يكاد خيتلف فيه بني  قين عليه حال مستغر دول دون ذلك حيغريه، إال أن 

  .الفقهاء

  .وهو كل ما يتجر فيه من األموال: وأما النوع الثاين

  .يف املصانع ومواد التصنيع: والكالم فيه أوال

وهي كل ما ال جيب الزكاة يف عينه وال اختذ : صانع ومواد التصنيع يندرج يف املستغالتامل-1

ة، واملصانع متاجه كإجارة الدور والدواب أو التكسب يف النعم غري السائنللتجارة، بل اختذ للنماء يف 

  .وحنوها

يد وما يستغل تحوله من يد إىل بوقد فرقوا بني ما يستغل وما يتاجر فيه بأن هذا الربح فيه 

  .ا يتجدد من منفعتهمببقى عينه وينتفع ت
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تناوهلا عموم وجوب الزكاة وألن املراد يف يومشروعية هذا الضرب من االستغالل ظاهرة، إذ -2

النّماء، واملواساة، والتطهري، وهي حكم قائمة فيما حنن يصدده، وعلى هذا : إجياب الزكاة يف مال

من ذلك الظاهرية  عومن. من القدماء واملعاصرين، ومنهم القرضاويبعض املالكية واحلنابلة وغريهم 

  .وهذا ال متعلق به ملا ذكرنا: بدعوى أن ال نص على مثل هذا. قدميا والشوكاين وغريه من احملدثني

من العلماء من أحلقها بزكاة التجارة، ومنهم : والقدر الواجب إخراجه من هذه املستغالت-3

ويف كل هذا قد علمنا قدره  من أحلقها بالزروع والثمار،: يف املعاصرين: هممن أحلقها بالنقود، ومن

  .املخرج كما مرَ 

والقول الثالث اختار من املعاصرين أبو زهرة وخالف وغريمها، وإليه ميل القرضاوي لكنه أدخل 

ستغالت أدوات االستغالل يف زمننا يف املزكى ألا مال خبالف ما كانت عليه قدميا؛ إذ مل تكن امل

تزيد عن حاجة صاحبها؛ وملا كانت هذه املستغالت مما تنقص قيمته كل عام رأى أن تسقط قيمة 

النقص من الغلة، إعدادا لقيمة املستغل حني يقتضي احلال استبداله، على أن يكون تقدير النصاب 

  .بالنقد لثباته وكونه أقرب إىل العدل

  

  

  

 


