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 :السؤال

(Assalaam u alaykum Dear Shiekh, May Allah swt protect you and honour you.   

Can you elaborate the definition of Hoarding? Living in this time of uncertainty 
with a capitalist system over us, it is easy to think we should have money aside as it is 
not known when an emergency will arise and the sudden cost of healthcare or 
emergency travel can be too much to bare.  

Also in some cultures it is very normal to keep wedding gold as an asset for the 
children for their marriages.  

Using this reality and the clear understanding of hoarding, please can you explain. 
Is it allowed for us to have savings for the future or are we obliged to circulate all 
wealth? 

JazakAllah hu Khairan. 

Waslaam u alaykum 

Umm Emaan – Pakistan)end 

  

  : الجواب

  وعلیكم السالم ورحمة هللا وبركاتھ

  :ز وتعریفھفي البدایة أنقل لك بعض ما ورد في كتاب النظام االقتصادي حول منع الكن

  منع كنز الذھب والفضة(

وھذه الثروات الكبیرة تھیئ ألصحابھا فرص االدّخار، وتساعد على اكتساب الدخول الكبیرة، ... 
المال یجلب المال، وإن كان للجھد أثر في  ودة حیث یكون المال الكبیر، ألنّ فتظل الثروة الكبیرة موج

ال، فال یوجد منھا أي خطر على االقتصاد، بل على العكس اكتساب الثروة، وتھیئة الفرص الستغالل األمو
تنمي الثروة االقتصادیة للجماعة، كما تنمي ثروة الفرد، ولكن الخطر إنما یأتي من النقود المكنوزة عند 

فیھبط بكنز النقود مستوى الدخل، وتنتشر البطالة، ویصل النّاس . بعض األفراد، من ذوي الثروات الكبیرة
فالنقود ھي أداة التبادل، بین مال ومال، وبین مال . الفقر، ولذلك ال بد من معالجة كنز النقود إلى حالة من

المقیاس لھذا التبادل، فإذا اختفت من السوق، ولم تصل إلیھا أیدي النّاس،  يوجھد، وبین جھد وجھد، فھ
أیدي النّاس، بقدر ما یدفع  وبقدر وجود ھذه األداة متوفرة بین. ُعدم ھذا التبادل، ووقف دوالب االقتصاد

  ...سیر العمل إلى األمام



إالّ أن الذي یجب أن یعلم أن ھذا الضرر إنما یأتي من كنز النقد، ال من ادخاره، فاالدخار ال یوقف ...
والفرق بین الكنز واالدخار، ھو أن الكنز عبارة عن جمع النقد . دوالب العمل، وإنما الذي یوقفھ ھو الكنز

من الحاجات،  وأما االدخار فھو خزن النقد لحاجة. لغیر حاجة، فھو حبس النقد عن السوق ضبعضھ فوق بع
فھذا النوع من . كأن یجمع النقد لیبني بیتاً، أو لیتزوج، أو لیشتري مصنعاً، أو لیفتح تجارة، أو غیر ذلك

ا ھو تجمیع لھ إلنفاقھ، فھو جمع النقد ال یؤثر في السوق، وال في دوالب العمل؛ ألنّھ لیس حبساً للمال، وإنم
 ولذلك ال یوجد خطر من االدخار، والخطر إنما ھو من كنز النقد، أي. سیدور حین یوضع موضع اإلنفاق

  .من جمع بعضھ فوق بعض لغیر حاجة

وقد أباح اإلسالم ادخار الذھب والفضة، ألنّھ جمع للنقد لحاجة، فأباح للمكاتب أن یشتغل ویجمع النقد 
، لیؤدي ما وجب علیھ لسیده لیعتق، وأباح للرجل جمع النقد بعضھ فوق بعض، لیجمع بعضھ فوق بعض

مھر امرأة لیتزوجھا، وأباح جمع النقد بعضھ فوق بعض، حتى یقوم بأداء فریضة الحج، ولم یجعل في ھذا 
  .وحال علیھ الحول النقد المجموع من الذھب والفضة سوى الزكاة علیھ إذا بلغ مقداره النصاب،

ً للجھد في وا لذھب والفضة، حین نزلت اآلیة في منع كنزھما، كانت ذاتھما أداة للتبادل، ومقیاسا
. العمل، والمنفعة في المال، سواء أكانت مسكوكة، كالدراھم والدنانیر، أم لم تكن مسكوكة، كالسبائك

  .لوعلیھ، فالنھي منصب على الذھب والفضة بوصفھما أداة للتباد

َوالَِّذیَن َیْكنُِزوَن الذََّھَب ﴿: قال تعالى. ضة فقد حّرمھ اإلسالم بصریح القرآنأما كنز الذھب والف

ْرُھم ِبَعذَاٍب أَِلیمٍ  ِ َفَبّشِ َّIةَ َوَال یُنِفقُونََھا ِفي َسِبیِل ا فھذا الوعید بالعذاب األلیم لمن یكنزون الذھب  ﴾َواْلِفضَّ

ً والفضة دلیل ظاھر على أن الشارع طلب ترك الكنز ط ً فكان كنز الذھب والفضة حراما ً جازما  )...لبا
  .ما نقلتھ من النظام االقتصادي حول كنز المال ویجب أن یدرك جیداً ألن األجوبة تعتمد علیھ انتھى

  :على النحو التالي ١٣/١/٢٠١٤ وقد سبق أن سئلنا ما یشبھ سؤالك وكان جوابي للسائل في

ً أو كنز المال ھو جمعھ لغیر حاجة، فإن كان-١( ت ھناك حاجة مشروعة كأن تجمع ماالً لتبني بیتا
تشتري أرضاً أو تبني مصنعاً أو ترید الزواج، أو لك أبناء فتجمع لھم أقساطھم لتدریسھم في المدرسة، أو 

زكَّى إذا مضى على لتشتري سیارة، أو نحو ذلك، فھذا جمع لحاجة وھو لیس كنزاً، بل ھو جمع حالل یُ 
  .نصابھ الحول

أما الجمع ألمر متخیل فھو كنز وال یجوز، مثالً یجمع ماالً على احتمال أن یحصل زلزال فیھدم بیتھ 
  !وھو یرید أن یبني بیتاً حینذاك، أو یجمع ماالً بعضھ فوق بعض قائالً ھذا نفقة عشرین سنة قادمة

كان یعطي  ����جمع النفقة لھ ولمن یعول تكفیھ سنة ھو أمر جائز ولیس بكنز ألن الرسول إن - ٢
ا أَفَاَء هللاُ َعَلى «: فقد أخرج مسلم َعْن ُعَمَر، َقالَ  .ألمھات المؤمنین نفقة سنة َكانَْت أَْمَواُل بَنِي النَِّضیِر ِممَّ

 ِ ا لَْم یُوِجْف َعَلْیِھ اْلُمْسِلُموَن بَِخْیٍل َوَال ِرَكاٍب، َفَكانَْت ِللنَّبِّي ةً، َفَكاَن یُ  ����َرُسوِلِھ، ِممَّ ْنِفُق َعلَى أَْھِلِھ َخاصَّ
َالحِ، ُعدَّةً فِي َسِبیِل هللاِ  ، یقول النووي في شرحھ لصحیح »َنَفقَةَ َسَنٍة، َوَما َبِقَي یَْجعَلُھُ فِي اْلُكَراعِ َوالّسِ

یُْنِفقُھُ َقْبَل اْنِقَضاِء السَّنَِة ِفي ُوُجوِه  َولَِكنَّھُ َكانَ  أَْي َیْعِزُل لَُھْم َنَفقَةَ َسَنةٍ َوقَْولُھُ یُْنِفُق َعلَى أَْھِلِھ نَفََقةَ َسنٍَة (مسلم 
ویزكى نصابھ إن مضى  ، ولذلك فإن جمع المال للنفقة مدة سنة لیس كنزاً،...)اْلَخْیِر فََال تَتِمُّ َعَلْیِھ السَّنَةُ 

  .علیھ الحول

عندما یصبح لھا وكذلك ... المرأة العاملة لو جمعت ماالً لتستعین بھ في زواجھا، فھذا لیس كنزاً  - ٣
النصاب إذا  فكل ھذا لیس كنزاً، بل یزكى... أبناء فیجوز لھا أن تجمع لھم أقساط مدارسھم، أو مستلزماتھم

  .مضى علیھ الحول
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وكذلك ھو حال الرجل یجوز لھ أن یجمع ماالً لیتزوج، وھو لیس كنزاً، وكذلك عندما یصبح لھ  - ٤
النصاب إذا  فكل ھذا لیس كنزاً، بل یزكى... أو مستلزماتھم أبناء فیجوز لھ أن یجمع لھم أقساط مدارسھم

  .مضى علیھ الحول

وأما جمع المال احتیاطا لمقاومة الكوارث التي ھي بعیدة الحدوث على اعتبار أنھا إن حدثت  - ٥
ال الت غیر المعتادة، فھذا وھو یرید أن یجمع ماالً احتیاطاً لتلك الحا... وتخرب األمالك... ستھدم البیوت

  .یجوز

والحل الذي أراه لمن فتح هللا علیھم بأموال كثیرة تزید على نفقتھم سنة لھ ولمن یعول، ولم تكن  - ٦
ھناك حاجة یراد النفقة علیھا، فأرى أن على صاحب المال أن یستثمره في مشروع حالل صناعي أو 

ً تجاري أو زراعي، أو یتصدق أو یكفل أیتام ة، وال یبقیھ بعضھ فوق بعض أو یدفع ألبواب الخیر الصحیح ا
  .)وھو حرام" خزنھ لغیر حاجة یراد إنفاقھ علیھا"ال ینفق منھ، فحینھا ینطبق علیھ حكم الكنز أي 

  آمل أن یكون في ھذا الكفایة

  

  أخوكم عطاء بن خلیل أبو الرشتة

  ـھ١٤٤٠ جمادى األولى ١٤

  م٢٠/٠١/٢٠١٩الموافق 

  

  :على الفیسبوك )حفظھ هللا( رابط الجواب من صفحة األمیر

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.12285554457819
2/986160044914400/?type=3&theater 

  :على غوغل بلس) حفظھ هللا(ألمیر رابط الجواب من صفحة ا

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/10043175635700
7517653/posts/RbN483GQEsr 


