بسم هللا الرحمن الرحٌم
(سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبون "فمهً")
جواب أسئلة
الزكاة واألوراق النمدٌة
إلى - Hisham Jaawan - Mohammad Alissa - Said Ghorzi :ابو احمد  -اٌمن محمود
حمدي -اشرف ماجد خلٌل ابراهٌم
السؤال من:
Hisham Jaawan -1
إذا كان عندي مبلػ من المال فهل ألارنه بنصاب الذهب أم الفضةٌ ...عنً ما هو نصاب العملة المحلٌة؟؟؟
Mohammad Alissa -2
هل فً تجارة العمار زكاة؟
Said Ghorzi -3
هنان إشكال آخر وهو هل ٌجوز التعامل باألوراق النمدٌة المتداولة عندنا؟ فعلماء السلؾ لم ٌجٌزوا التعامل
بها ألنها ال تتوافك مع تعرٌؾ أبً بكر الصدٌك للعملة وظهر لنا جلٌا خطرها بظهور التضخم وهو ناتج عن
األوراق النمدٌة فهً تزول بزوال الدولة الراعٌة لها عكس الذهب والفضة ،وأفضل دلٌل فرؼم سموط الدولة
العثمانٌة فً المرن العشرٌن إال أن المستعمرٌن استولوا على كامل عمالتها فً الدول التابعة لها مثل الجزائر
وتونس ولٌبٌا والمؽرب ،وأكد باحث إسبانً أنه لن تنتفض األمة اإلسالمٌة إال باتباع طرٌمة التصادٌة ناجحة ولن
ٌنجح التصاد األمة إال بإحٌاء الدٌنار الذهبً والفضً اإلسالمً.
 -4ابو احمد
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ،هل تؤدي إذا بلػ نصاب الذهب أم الفضة؟ واألخٌر ٌمدر بألؾ دٌنار أردنً
والذهب بألفٌن ونصؾ؟ والسالم
 -5اٌمن محمود حمدي
الثمنٌة علة عملٌة ،هل ٌحسن إٌرادها فً األحكام الشرعٌة؟
 -6اشرؾ ماجد خلٌل ابراهٌم
إذا كانت لن مئتا درهم وحال علٌها الحول ففٌها خمسة دراهم ،هل الممصود هنا صدلة الرلة أم نصاب الزكاة
ٓٓ ٠درهم؟؟؟
الجواب على األسئلة الستة حٌث هً ذات عاللة بالموضوع نفسه:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
 -1نصاب الذهب هو عشرون دٌنارا وهو ما ٌعادل " 85ؼرام ذهب" وذلن ألن الدٌنار الواحد ٌساوي 4.25
ضرب بعشرٌن دٌنارا فٌكون النصاب " 85ؼرام ذهب" .ونصاب الفضة هو مئتا درهم وهً
ؼرام ذهب ،فإذا ُ
تعادل " 595ؼراما من الفضة" ألن الدرهم الواحد ٌزن " 2.975ؼراما من الفضة" فإذا ضرب بمئتً درهم
ع ْب ِد ِ
ع ْم ٍرو -
هللا ب ِْن َ
فٌكون النصاب " 595ؼراما من الفضة" ...ودلٌل ذلن ما رواه أبو عبٌد فً األموال عن َ

ْس فًِ أَلَل ِم ْن ِعش ِْر َ
سو ُل ِ
بَ ،و َال فًِ أَلَل ِم ْن ِمائَت َ ًْ
رضً هللا عنهما  -لَا َلَ :لا َل َر ُ
هللا « :لٌَ َ
ٌن ِمثْمَاال ِم َن الذ َه ِ
ع ْنهٌَُ ،مُو ُل:
د ِْر َهم َ
ص َدلَة» ،وما رواه البخاري عن ٌَحْ ٌَى ب ِْن ُ
ً َّ
ّللاُ َ
س ِعٌ ٍد َر ِ
س ِم َع أَبَا َ
س ِن :أَنَّهُ َ
ارة َ ْب ِن أ َ ِبً ال َح َ
ع َم َ
ض َ
ص َدلَة» وممدارها عدّا مائتا درهم؛ ّ
ْس فٌِ َما د َ
ألن كل أولٌة أربعون درهما.
ُون َخ ْم ِس أ َ َواق َ
لَا َل النَّبًِ « :لٌَ َ
 -2إذا بلػ الذهب النصاب " 85ؼراما" أو بلؽت الفضة النصاب " 595ؼراما" ،فال تجب فٌهما الزكاة حتى
ٌحول على بلوغ النصاب الحول ،أي من الٌوم الذي بلػ الذهب أو الفضة النصاب ٌبدأ الحول ،والعبرة بالحول
الهجري ،فإذا بلػ المال النصاب فً العاشر من شهر محرم مثال ،فإن الزكاة تجب فً هذا المال عند حلول العاشر
ستَفَا َد َم ً
اال فَ َال
ع َم َر ،لَا َلَ " :م ْن ا ْ
ع ْن اب ِْن ُ
من شهر محرم من العام الهجري الذي ٌلٌه ...وذلن لما رواه الترمذي َ
علَ ٌْ ِه ال َح ْو ُل ِع ْن َد َر ِبّ ِه" .وممدار الزكاة الواجبة فً الذهب والفضة هو ربع العشر ،أي من
َزكَاةَ فٌِ ِه َحتى ٌَ ُحو َل َ
نصاب الفضة خمسة دراهم أي " 14.875ؼراما" من الفضة ومن نصاب الذهب نصؾ دٌنار أي "2.125
ً « ،ك َ
ع ْب ِد َّ ِ
َان
عائِ َ
ع ِن اب ِْن ُ
ع َم َرَ ،و َ
ّللا ب ِْن َوالِدٍَ ،
ع ْن َ
ؼراما" من الذهب ،وذلن لما رواه ابن ماجه َ
شةَ ،أ َ َّن النَّبِ َّ
ْف دٌِنَارَ ،و ِم َن ْاأل َ ْربَ ِع َ
ٌَأ ْ ُخذُ ِم ْن ُك ِ ّل ِعش ِْر َ
ًٍ،
ارا فَصَا ِعدًا نِص َ
ع ْن َ
ارا» ،ولما رواه الترمذي َ
ارا دٌِنَ ً
ٌن دٌِنَ ً
ٌن دٌِنَ ً
ع ِل ّ
س ِع َ
الرلَ ِةِ :م ْن ُك ِ ّل أ َ ْربَ ِع َ
سو ُل َّ ِ
ش ًْء ،فَ ِإ َذا
ٌن َو ِمائ َة َ
ّللا « :فَ َهاتُوا َ
ْس فًِ تِ ْ
لَا َل :لَا َل َر ُ
ٌن د ِْر َه ًما د ِْر َه ًماَ ،ولٌَ َ
ص َدلَةَ ِ ّ
سةُ د ََرا ِه َم».
بَلَغَتْ ِمائَتٌَ ِْن فَ ِفٌ َها َخ ْم َ
 -3كما ذكرنا آنفا فإن الزكاة تجب فً الذهب والفضة إذا بلؽا النصاب وحال على النصاب الحول ،وتُخرج
الزكاة عن المبلػ كله ال عما زاد على النصاب فمط ،فمن ملن مثال " 170ؼراما" من الذهب وحال علٌه الحول
فإنه ٌُخرج زكاة ال " 170ؼراما" أي ٌخرج ربع عشر ال " 170ؼراما" وهو 4.25" :ؼراما" من الذهب أي
ٌخرج دٌنارا كامال ،وال ٌخرج فمط عن ال " 85ؼراما" الزائدة عن النصاب ،أي ال ٌخرج فمط " 2.125ؼراما"
من الذهب أي نصؾ دٌنار ...وكذلن األمر بالنسبة للفضة ،فإنه ٌجب فٌها ربع العشر فً المبلػ كله ما دام لد
وصل النصاب وحال علٌه الحول.
 -4إن حكم الزكاة فً الذهب خاص بالذهب الخالص " 24لٌراطا" وكذلن حكم الزكاة فً الفضة خاص
بالفضة الخالصة ،فإذا خلط الذهب بؽٌره أو خلطت الفضة بؽٌرها فٌخصم ذلن من الوزن بممداره بحٌث ٌكون ما
ٌتبمى بعد خصم المادة المخلوطة بالؽا النصاب ،فإذا ملن شخص " 85ؼراما" من الذهب عٌار " "18لٌراطا فإنه
ال ٌكون لد ملن النصاب ألن خالص الذهب فٌها ألل من  85ؼراما ...فزكاة سبٌكة من ذهب  24تختلؾ عن زكاة
سبٌكة بالوزن نفسه من ذهب  18وٌمدر الذهب الصافً عند حساب النصاب فٌكون نصاب الذهب  24هو 85
ؼم ،ولكن نصاب الذهب  18أكثر من ذلن ألنه مخلوط بمواد ؼٌر ذهبٌة بنسبة الربع ،أي أن الذهب عٌار  18فٌه
ذهب صاؾٍ ٌعادل ثالثة أرباع الذهب عٌار  ،24وعلٌه فالنصاب من ذهب  18هو مرة وثلث من نصاب الذهب
الصافً أي  113.33ؼم ،وعلٌه فإن الذي ٌملن  85ؼم من الذهب الصافً ٌ 24كون لد ملن النصاب ،فإذا
مضى علٌه الحول ٌدفع زكاته  %2.5من وزنه ،ولكن الذي ٌملن  85ؼم من الذهب  18ال ٌملن النصاب إلى أن
ٌصبح ما ٌملكه  113.33ؼم ،فإذا مضى علٌه الحول ٌدفع زكاته  %2.5من وزنه ،وواضح هنا أن العبرة فً
الزكاة هً بالذهب الصافً.
 -5الزكاة عبادة فردٌة فال تجب فً مال المسلم حتى ٌبلػ ماله النصاب ،فإذا ملن رجل  60ؼراما من الذهب
وملكت زوجته مثال  60ؼراما من الذهب فإنه ال تجب الزكاة ال علٌه وال علٌها ،حتى لو زاد مجموع ما عندهما
على النصاب ،حتى ٌبلػ مال أحدهما وحده النصاب فعندها تجب الزكاة فً مال من بلػ ماله النصاب ،فإذا زاد
مال الزوج مثال وأصبح ٌملن  120ؼراما من الذهب فتجب الزكاة فً ماله هذا ،وال ٌضم إلٌه مال زوجته "60
ؼراما" من الذهب.
ٌموم بأحد النصابٌن أي بنصاب الذهب أو
 -6إذا كان المال المزكى نمدا إلزامٌا ،أو عروضا تجارٌة فإنه َّ
بنصاب الفضة ،فإذا اختلؾ النصابان كما هو حاصل فً ولتنا الحالً حٌث نصاب الفضة ألل بكثٌر فً لٌمته من
نصاب الذهب ،فالذي أراه أن ٌكون التمدٌر بألل النصابٌن أي بنصاب الفضة ال بنصاب الذهب ،وألول بألل
النِصابٌن ،ألنه إن بلغ النصاب األدنى فمد أصبح من أهل الزكاة فال ٌجوز أن ٌتجاوزه انتظارا ً للنصاب األعلى،
بل علٌه أن ٌسجل هذا التارٌخ الذي أصبح فٌه من أهل الزكاة ،ثم بعد مضً الحول ٌدفع الزكاة ،وألن الزكاة هً

ٌنَ ﴿ ،﴾...والذ َ
ٌِن ِفً أ َ ْم َوا ِل ِه ْم َحك َم ْعلُوم * ِللسائِ ِل
حك للفمراء والمساكٌن﴿ ...إِن َما الص َدلَاتُ ِل ْلفُمَ َر ِ
اء َوا ْل َم َ
سا ِك ِ
ّللا ْ
علَى
ص َدلَةً فًِ أ َ ْم َوا ِل ِه ْم ت ُ ْؤ َخذُ ِم ْن أ َ ْغنٌَِائِ ِه ْم َوت ُ َرد َ
ض َ
علٌَ ِْه ْم َ
افت َ َر َ
َوا ْل َمحْ ُر ِ
وم﴾ ،وٌمول « :فَأ َ ْع ِل ْم ُه ْم أَن َ
فُمَ َرائِ ِه ْم» رواه البخاري .وعلٌه فإن مصلحة صاحب الحك هً التً تؤخذ فً االعتبار ،وبناء علٌه فإن النصاب
ٌمدر بالمٌمة األلل ،وهذا ٌعنً أنها تمدر بنصاب الفضة .هذا ما أراه ،وهللا أعلم وأحكم.
 -7أما لماذا تزكى األوراق النمدٌة فبسبب العلة الشرعٌة المستنبطة من النصوص ،فالعلة الشرعٌة أربعة
أنواع كما جاء فً كتاب الشخصٌة اإلسالمٌة الجزء الثالث فً باب "أدلة العلة" فمد جاء فٌه:
(وٌتبٌن من استمراء النصوص الشرعٌة فً الكتاب والسنة أن النص الشرعً ٌدل على العلة :إما صراحة،
أو داللة ،أو استنباطا ،أو لٌاسا .وال توجد أي داللة على العلة الشرعٌة من الشرع ،أي من النصوص المعتبرة
نصوصا شرعٌة ،سوى هذه األحوال األربع لٌس ؼٌر.
فالنص الشرعً إما أن ٌدل على العلة صراحة فً النص ،وإما أن ٌدل على العلة داللة ،أي إن ألفاظ النص
أو تركٌبه أو ترتٌبه ٌدل علٌها ،وإما تستنبط استنباطا من النص الواحد ،أو النصوص المتعددة المعٌنة التً ٌفهم
من مدلولها المعٌن  -ال من مجموعها  -كون الشًء علة .وإما لٌاسا بأن تماس العلة التً لم ترد فً النص وال فً
إجماع الصحابة ،على علة أخرى لد وردت بالكتاب أو السنة أي بالنص ،أو وردت بإجماع الصحابة؛ الشتمالها
على ما كان سببا العتبار الشرع العلة علة ألجله .أي إن هذه العلة التً لم ٌرد بها النص تحتوي على نفس الشًء
الذي اعتبره الشارع باعثا على كونها علة ،أي إن وجه العلٌة فٌها هو عٌن وجه العلٌة الذي فً العلة الوارد بها
النص ).انتهى.
 فمثالً :العلة صراحة أي الواردة فً النص مثل:
ضاحً ألَجْ ِل الدّاف ِة فَاد ِخ ُروها».
وم األ َ ِ
ِخار لُ ُح ِ
« ُك ْنتُ نَ َه ٌْت ُ ُك ْم ع َِن ا ّد ِ
ستِئْ َذانُ ِم ْن أَجْ ِل ا ْلبَص َِر».
« ِإن َما ُج ِع َل ا ِال ْ
فالعلة مذكورة صراحة "من أجل كذا"...
 ومثالً العلة داللة كأن تكون:
أ -بداللة التنبٌه واإلٌماء مثل:
ً لَهُ» .باستعمال فاء التعمٌب والتسبٌب
لال َ « :م ْن أَحْ ٌَا أ َ ْرضًا َم ٌِّتَةً فَ ِه َ
س ِن فَ ْ
اخت َ ِاري».
لال َ « :ملَ ْك ِ
ت نَ ْف َ
ب -باستعمال وصؾ مفهم مفٌد للعلٌة مثل:
«ا ْلمَاتِ ُل الَ ٌَ ِر ُ
ث» فإنه أخرج الماتل من أصحاب الموارٌث ألنه لاتل  -وصؾ مفهم.
سا ِئ َم ِة َزكَاة» رتب الزكاة فً التً ال تعلؾ من مالكها بل ترعى فً المراعً "السائمة" -
« ِف ًْ ا ْلغَنَ ِم ال ّ
وصؾ مفهم .-
س؟» لَالُوا :نَعَ ْم ،لَا َل« :فَال ِإذًا» .فمد فهم منه أن النمصان علة امتناع بٌع
ومثل« :أٌََ ْنمُ ُ
ص الر َط ُ
ب ِإ َذا ٌَ ِب َ
الرطب بالتمر ...إلخ.
 ومثالً العلة الواردة فً النص استنباطا ً
وهو أن ٌفٌد النص بتركٌبه استنباط علة للحكم ،وتكون هذه العلة ؼٌر مذكورة ال صراحة وال داللة:
ض َم ْ
 روي أن عمر سأل رسول هللا  عن لبلة الصائم هل تفسد الصوم؟ فمال « :أ َ َرأٌَْتَ لَ ْو ت َ َم ْضتَ أَك َ
َان
س ُد الص ْو َم؟» فمال :ال ...فاستنبط منه عدم إفساد المبلة للصٌام مثل عدم إفساد المضمضة للصٌام إال إذا
َذ ِلنَ ٌُ ْف ِ
تسبب فً إنزال الماء إلى الجوؾ ،وبذلن فإن المبلة ال تفسد الصوم إال إذا تسببت فً إنزال المنً فاستنبط من ذلن

علة إفساد الصوم بالمبلة وهو اإلنزال .وتسمى هذه العلة  -اإلنزال  -علة مستنبطة.
ِي ِللصلَو ِة ِمن ٌَ ۡو ِم ۡٱل ُج ُمعَ ِة فَ ۡ
 ﴿ ٌََٰٓأ َ أٌ َها ٱلذ َٱّلل َو َذ ُرواْ ۡٱلبَ ٌۡ َع﴾ [الجمعة.]9 :
ٱسعَ ۡواْ إِلَى ذ ِۡك ِر ِ
ٌِن َءا َمنُ َٰٓواْ ِإ َذا نُود َ
سٌمت هذه اآلٌة لبٌان أحكام الجمعة ال لبٌان أحكام البٌع ،فلو لم ٌكن النهً عن البٌع علة للمنع عن السعً
الواجب إلى الجمعة لما كان مرتبطا بأحكام الجمعة .ولوله َ ﴿ :و َذ ُرواْ ۡٱلبَ ٌۡ َع﴾ وإن كانت بصٌؽة األمر بطلب
الترن  -أي نهً  -إال أنه نهً جازم بمرٌنة التران الطلب بمنع المباح باإلضافة إلى أن موضوع الخطاب وهو
السعً لصالة الجمعة ،وهذه فرض فٌكون النهً عن البٌع ولت النداء نهٌا جازما.
ومن هذه اآلٌة استنبطت علة لتحرٌم البٌع ولت النداء وهً اإللهاء عن الصالة ،وتسمى هذه علة مستنبطة
ٌدور الحكم معها حٌث وجدت ،فٌحرم البٌع وتحرم اإلجارة وٌحرم أي عمل ٌلهً عن الصالة ولت النداء بالمٌاس.
 ومثالً العلة المٌاسٌة:
إذا كان فً النص علّة داللة وكانت هنان عاللة مؤثرة بٌن العلة داللة وحكم األصل فإن هذه العاللة ٌمكن
استعمالها فً لٌاس علة جدٌدة على العلّة داللة الموجودة فً النص وهذه العلّة الجدٌدة تسمى علة لٌاسٌة ،وهً
تستعمل فً المٌاس إلنتاج أحكام جدٌدة كما تستعمل بالً أنواع العلل سواء بسواء .ومن الجدٌر ذكره أن العاللة
المؤثرة بٌن العلة والحكم ال توجد إال إذا كانت العلة داللة وصفا مفهما (للتعلٌل ولوجه العلٌّة) أي مفهما لكون ذلن
الوصؾ علة ومفهما كذلن للسبب الذي من أجله اعتبر ذلن الوصؾ علّة ،ألن هذا السبب هو الذي ٌحدد العاللة
المؤثرة بٌن العلة والحكم.
اضً َو ُه َو َ
غ ْ
ضبَانُ »
 لال رسول هللا َ « :ال ٌَ ْم ِضً ا ْلمَ ِ(الؽضب) وهو وصؾ مفهم ذكر مع الحكم معلال بالؽضب.
لكن هذه العلة المذكورة (داللة) وهً الؽضب هً وصؾ مفهم لتأثٌر الؽضب على المضاء وهنان عاللة
مؤثرة بٌن العلة داللة (الؽضب) وحكم األصل (النهً عن المضاء) وهذه العاللة المؤثرة هً تشوٌش الفكر
واضطراب الحال وكل وصؾ مفهم جدٌد ٌحوي هذه العاللة المؤثرة كالجوع مثال فإنه ٌماس على العلة داللة فً
النص بجامع هذه العاللة وٌسمى الوصؾ المفهم الجدٌد (الجوع) علة لٌاسٌة فٌكون الؽضب علة داللة والجوع
علة لٌاسٌة بجامع العاللة المؤثرة الموجودة فً العلتٌن الؽضب والجوع.
وكل هذه العلل علل شرعٌة ألنها كلها مبنٌة على النص الشرعً صراحة أو داللة أو استنباطا ً أو لٌاسا ً وال
تسمى أي منها علة عملٌة ،ولهذا عندما استنبطت علة النمدٌة من النصوص الشرعٌة فً زكاة األوراق المالٌة
وتحرٌم الربا فٌها فهً علة شرعٌة استنبطت على النحو الذي بٌناه فً كتاب األموال:
(ولكن لما كانت هذه األوراق اإللزامٌة ،لد اصطلح على جعلها نمدا وأثمانا لألشٌاء ،وأجرة للمنافع
والخدمات ،وبها ٌشترى الذهب والفضة ،كما ٌشترى بها سائر العروض واألعٌان ،فإنها تكون لد تحممت فٌها
النمدٌة والثمنٌة ،المتحممتان فً الذهب والفضة ،المضروبتٌن دنانٌر ودراهم.
وذلن ألن النصوص الواردة فً زكاة الذهب والفضة لسمان:
األول أدلة تنص على زكاة الذهب والفضة كأسماء جنس ،أي فً أعٌان الذهب والفضة ،وهً أسماء جامدة ال
تصلح للتعلٌل ،فال ٌماس علٌها ،لذلن ال زكاة فً المعادن األخرى كالحدٌد والنحاس ..وؼٌرها .روى أبو هرٌرة
أن الرسول  لال ...« :وما من صاحب ذهب وال فضة ،ال ٌؤدي عنها حمها ،إال إذا كان ٌوم المٌامة صفحت له
صفائح من نار »..رواه الخمسة إال الترمذي .ففً هذا الحدٌث ،ورد لفظ (ذهب ،وفضة) وهً أسماء جامدة ال
تعلل.
والثانً :أدلة تنص على زكاة الذهب والفضة ،كنمد ٌتعامل به الناس أثمانا وأجورا ،وهذه األدلة ٌستنبط منها
علة ،وهً النمدٌة ،فتماس علٌها أوراق النمد اإللزامٌة ،لتحمك هذه العلة فٌها ،وتطبك علٌها أحكام زكاة النمد،

بحساب ما تساوٌه فً السوق من الذهب ،أو الفضة .عن علً بن أبً طالب عن النبً  لال« :إذا كانت لن مئتا
درهم ،وحال علٌها الحول ،ففٌها خمسة دراهم ،ولٌس علٌن شًء ٌ -عنً فً الذهب  -حتى ٌكون ذلن عشرون
دٌناراً ،فإذا كانت لن عشرون دٌناراً ،وحال علٌها الحول ،ففٌها نصف دٌنار» رواه أبو داود .كما ورد عن علً
لوله« :فً كل عشرٌن دٌنارا ً نصف دٌنار ،وفً كل أربعٌن دٌنارا ً دٌنار» .وعن علً رضً هللا عنه لال :لال
رسول هللا  ..« :فهاتوا صدلة الرلّة ،فً كل أربعٌن درهماً ،درهما ً ولٌس فً تسعٌن ومائة شًء ،فإذا بلغت
مائتٌن ففٌها خمسة دراهم» رواه البخاري وأحمد .كما روى عبد الرحمن األنصاري فً كتاب رسول هللا ،
والورق ال ٌؤخذ منه شًء حتى ٌبلغ مئتً درهم» رواه أبو عبٌد.
وكتاب عمر فً الصدلة..« :
ِ
والورق،
الرلة مع لرٌنة «فً كل أربعٌن درهما ً»،
كل هذه األحادٌث دلت على النمدٌة والثمنٌة؛ ألن ألفاظ ِ ّ
ِ
والدٌنار ،والدرهم ،ألفاظ تطلك على الذهب والفضة المضروبتٌن والمسكوكتٌن ،أي التً هً نمود وأثمان،
والتعبٌر بهذه األلفاظ ٌدل على أن النمدٌة والثّمنٌة مرادة من هذه األحادٌث ،وبها تعلَّمت كثٌر من األحكام الشرعٌة،
كالزكاة ،والدٌات ،والكفارات ،والمطع من السرلة ،وؼٌرها من األحكام.
وبما أن األوراق اإللزامٌة لد تحممّت فٌها هذه النمدٌة والثمنٌة ،فتكون مشمولة بأحادٌث وجوب الزكاة فً
النمدٌن الذهب والفضة ،فتجب فٌها الزكاة ،كما تجب فً الذهب والفضة ،وتمدّر بالذهب والفضة .فمن كان عنده
مبلػ من هذه األوراق اإللزامٌة ٌساوي لٌمة عشرٌن دٌنارا ذهبا  -أي  85ؼراما ذهبا  -وهو نصاب الذهب ،أو
كان عنده مبلػ ٌساوي لٌمة  200درهم فضة  -أي  595ؼراما فضة  -وحال علٌه الحول ،وجبت علٌه الزكاة
فٌه ،ووجب علٌه إخراج ربع عشره ).انتهى.
وعلٌه فال ٌمال إن النمدٌة والثمنٌة هً علة عملٌة بل هً علة مستنبطة شرعا ً من أدلة شرعٌة ،وهً من
أنواع العلة المذكورة أعاله فً تصنٌف العلل إلى صراحة ،داللة ،استنباطٌة ،لٌاسٌة ،وكلها علل شرعٌة ألنها
تعود إلى النص الشرعً.
 -8عروض التجارة فٌها زكاة سواء أكانت عمارات أم ألمشة أم حبوبا أم أؼناما...إلخ ،ولد بٌنا أدلة ذلن فً
كتاب األموال فً دولة الخالفة على النحو التالً:
عروض التجارة هً كل شًء من ؼٌر النمد ٌُتخذ للمتاجرة به ،بٌعا وشراء بمصد الربح ،من المأكوالت،
( ُ
والملبوسات ،والمفروشات ،والمصنوعات ،ومن الحٌوان ،والمعادن ،واألرض ،والبنٌان ،وؼٌرها مما ٌباع
وٌشترى.
س ُم َرة بن جندب لال« :أما
والعروض التً تُتخذ للتجارة تجب فٌها الزكاة ،من ؼٌر خالؾ بٌن الصحابة .عن َ
بعد ،فإن رسول هللا  كان ٌأمرنا أن نخرج الصدلة من الذي نعد للبٌع» رواه أبو داود .وعن أبً ذر عن النبً
 لال« :وفً البَ ِ ّز صدلته» رواه الدارلطنً والبٌهمً .والبَز الثٌاب واأللمشة التً ٌُتاجر بها ،وروى أبو عبٌد
مر بً عمر بن الخطاب ،فمالٌ :ا حماس ،أ ّد زكاة مالن ،فملت :ما لً
ع ْمرة بن حماس عن أبٌه لالّ « :
عن أبً َ
ي ،لال« :كنت على بٌت
مال إالّ جعاب ،وأدم .فمالّ :
لومها لٌمة ،ث ّم أ ّد زكاتها» .وعن عبد الرحمن بن عبد المار ّ
المال ،زمن عمر بن الخطاب ،فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ،ث ّم حسبها ،شاهدها وؼائبها ،ث ّم أخذ
الزكاة من شاهد المال على الشاهد والؽائب» رواه أبو عبٌد ،وروى كذلن عن ابن عمر ،لال« :ما كان من رلٌك
أو ّ
بز ٌُراد به التجارة ،ففٌه الزكاة» .ولد روي وجوب الزكاة فً التجارات عن عمر ،وابنه ،وابن عباس ،والفمهاء
السبعة ،والحسن ،وجابر ،وطاووس ،والنخعً ،والثوري ،واألوزاعً ،والشافعً ،وأحمد ،وأبً عبٌد ،وأصحاب
الرأي ،وأبً حنٌفة ،وؼٌرهم.
وتجب الزكاة فً عروض التجارة إذا بلؽت لٌمتها لٌمة نصاب الذهب ،أو لٌمة نصاب الفضة ،وحال علٌها
الحول.
فإذا بدأ التاجر تجارته بمال ألل من النصاب ،وفً آخر الحول صار المال نصابا ،فإنه ال زكاة علٌه؛ ّ
ألن
النصاب لم ٌمض علٌه حول ،وتجب علٌه الزكاة فً نصابه هذا ،بعد أن ٌمر علٌه حول كامل.

وإذا بدأ التاجر تجارته بمال ٌتجاوز النصاب ،كأن بدأ تجارته بألؾ دٌنار ،وفً آخر العام نمت تجارته،
وربحت ،وصارت لٌمتها ثالثة آالؾ دٌنار ،وجب علٌه أن ٌُخرج زكاة ثالثة آالؾ الدٌنار ،ال األلؾ دٌنار التً بدأ
بها؛ ّ
ألن نماءها تابع لها) انتهى .وعلٌه فإن العمارات المعدة للتجارة فٌها زكاة على النحو المبٌن أعاله.
 -9وٌمكنن إذا بلػ عندن النصاب أن ترتب أمر زكاة مالن على النحو التالً:
 تسجل التارٌخ الهجري عندما ٌبلػ المال لدٌن النصاب. بعد عام هجري كامل تحسب ما لدٌن من أموال إذا كانت النصاب أو أكثر من النصاب. تدفع زكاة كل هذا المال الذي لدٌن ولٌس فمط ما زاد عن النصاب بل كل المال ،أي النصاب وما زاد علٌه. ثم تُحصً أموالن كل عام فً هذا التارٌخ وتزكٌها كلها إذا كانت النصاب أو أكثر من النصاب. -10إذا نسً المرء تارٌخ بلوغ ماله النصاب فإنه ٌمدر ذلن تمدٌرا وٌراعً عند التمدٌر مصلحة مستحمً
الزكاة ألن حمهم فً المال ممدم على حمه هو بوصفه صاحب المال ...أي إذا كان ٌتراوح تمدٌره بٌن شهري محرم
وشعبان فلٌجعل بداٌة الحول شهر محرم ال شهر شعبان ،فهذا أحوط له فً دٌنه بإذن هللا.
نسأل هللا سبحانه أن ٌكون فً ذلن الوضوح والكفاٌة.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 27جمادى اآلخرة 1439هـ
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رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبون:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/pb.122848424578904.type=3&theater؟2207520000.1521145843./783703815160025/
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517
653/posts/ErgjvqUsmDC
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على توٌتر:
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/974388081020342273
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