بسم هللا الرحمن الرحٌم
سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً"
جواب أسئلة

زكاة العسل وسائر عروض التجارة
 Amel HtوSoufien HT
األسئلة:
سؤال:Amel Ht
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،
بارك هللا جهودكم ونفع بكم األمة أمٌرنا الجلٌل وأٌدكم بالنصر والتمكٌن وفً مٌزان حسناتكم إن شاء
هللا .لدي تساؤل لو تفضلتم.
سؤالً :هل للعسل زكاة؟ وإن كان كذلك فما هو النصاب؟
سؤال:Soufien HT
السالم علٌكم،
بارك هللا فٌكم وفً أعمالكم وجعلها فً مٌزان حسناتكم.
سؤالً :أعمل فً نقطة بٌع للذهب المصنوع أي بٌع الحلً .سؤالً :كٌف ٌتم حساب الزكاة؟
علما أن الذهب مرصع باألحجار ،فهل ٌتم إخراج الزكاة على حساب الذهب صافٌا بدون أحجار أم ٌتم
وزن الذهب واألحجار وإخراج الزكاة على الوزن اإلجمالً؟
وكٌف تكون زكاة األحجار الكرٌمة (الماس وروبٌل والزمرد )...وجزاكم هللا خٌرا.
الجواب:
وعلٌكما السالم ورحمة هللا وبركاته،
إن سؤالٌكما هما من باب واحد ولذلك نجٌب علٌهما معا بإذن هللا:
ٔ -الزكاة ال تجب إال فً األموال التً عٌن الشرع األخذ منها من نقد وعروض تجارة ومواش
وحبوب" ،فٌقتصر فً أخذ الزكاة على المال الذي ورد به النص الشرعً .فال تؤخذ الزكاة إال من األشٌاء
التً وردت فٌها النصوص الصحٌحة ،وهً اإلبل ،والبقر ،والغنم ،والذهب ،والفضة ،والحنطة ،والشعٌر،
والتمر ،والزبٌب ،".وقد بٌنا أدلة ذلك كله فً شرح المادة ٖٗٔ فً كتاب مقدمة الدستور الجزء الثانً،
فلٌرجع إلٌه لمزٌد من التفصٌل.
ٕ -ال تجب الزكاة فً العسل ،وقد ذكرنا فً كتاب المقدمة الجزء الثانً عند شرح المادة ٖٗٔ بالنسبة
للعسل ما ٌلً( :وأما ما روي عن أبً سٌارة المتعً قال« :قُ ْل ُ
سول َ هللاِ ،إِن لًِ َن ْحالًَ ،قال ََ :فأَد
تٌَ :ا َر ُ
ال ُع ُ
ورَ ،قال َ :قُ ْل ُ
اح ِم لًِ َج َب َل َهاَ ،قال ََ :ف َح َمى لًِ َج َب َل َها» وعن عمرو بن شعٌب عن أبٌه
سول َ هللاِْ ،
ت ٌَا َر ُ
ش َ

ول هللاِ ﷺ ِب ُع ُ
ًِ َل ُه
سأ َ َل ُه أَنْ ٌَ ْحم َ
ور َن ْح ٍل َل ُهَ ،و َكانَ َ
عن جده قالَ « :جا َء هِاللٌ ،أَ َح ُد َبنًِ ُم ْت َعانَ  ،إ ِ َلى َر ُ
س ِ
ش ِ
هللا ﷺ َذلِ َك ا ْل َوادِيَ .ف َلما ُول ًَ ُع َم ُر ْبنُ ا ْل َخطا ِ
ب رضً هللا عنه َك َت َب
سول ُ ِ
َوادٌِا ً ٌُ َقال ُ َل ُه َس َل َب ُةَ ،ف َح َمى َل ُه َر ُ
ب إِلَى ُع َم َر ْب ِن ا ْل َخطا ِ
س ْف ٌَانُ ْبنُ َوهْ ٍ
ول
ب ُع َم ُر :إِنْ أَدى إ ِ َل ٌْ َك َما َكانَ ٌُ َؤدي إِلَى َر ُ
ب ٌَ ْسأَلُ ُه َعنْ َذلِ َك َف َك َت َ
ُ
س ِ
ث ٌَأْ ُكلُ ُه َمنْ ٌَ َ
هللا ﷺ مِنْ ُع ُ
اب َغ ٌْ ٍ
شا ُء» .فإنه ال ٌصلح
ِ
اح ِم َل ُه َس َل َب َةَ ،وإِل َفإِن َما ه َُو ُذ َب ُ
ور َن ْحلِهَِ ،ف ْ
ش ِ
لالستدالل على أن العسل فٌه زكاة .فحدٌث أبً سٌارة منقطع ألنه من رواٌة سلٌمان بن موسى عن أبً
سٌارة ،قال البخاري :لم ٌدرك سلٌمان أحدا من الصحابة ولٌس فً زكاة العسل شًء ٌصح ،وحدٌث عمرو
بن شعٌب رواه أبو داود والنسائً وقد حسنه ابن عبد البر فً االستذكار ومع ذلك فال ٌدل على وجوب
الزكاة فً العسل ،ألن ما دفعه هو تطوع وقد حمى لهما بدل ما أخذ ،بدلٌل ما فعله عمر ،فإنه عقل العلة
فأمر بمثل ذلك ،وٌؤٌد هذا أنه روي عن سعد بن أبً ذباب« :أَن الن ِبً ﷺ ْ
اس َت ْع َم َل ُه َعلَى َق ْو ِم ِه َوأَن ُه َقال َ
َل ُه ْم :أَد ُُّوا ال ُع ْ
ش َر فًِ ا ْل َع َس ِل» أخرجه البٌهقً وابن أبً شٌبة وضعفه البخاري واألزدي وغٌرهما ،ومع
ش ًْءٍ َ ،وأَن ُه َ
ذلك قال الشافعً :وسعد بن أبً ذباب ٌحكً ما ٌدل على« :أَن الن ِبً ﷺ َل ْم ٌَأْ ُم ْرهُ فٌِ ِه ِب َ
ش ًْ ٌء
َرآهُ ه َُو َف َت َطو َع َل ُه ِب ِه َق ْو ُم ُه» .وهذا كله ٌدل على أنه ال زكاة فً العسل ،حتى األحادٌث التً استدلوا بها
تدل على أنه ال زكاة فٌه واجبة ).انتهى.
ٖ -وكذلك ال تجب الزكاة فً األحجار الكرٌمة ألن الشرع لم ٌجعلها من أموال الزكاة ،ولذلك فإن
الذهب المختلط بأحجار كرٌمة تخرج زكاته بعد خصم وزن األحجار الكرٌمة التً فٌه فهً ال تدخل ضمن
الزكاة ،وتكون الزكاة على ما تبقى من الذهب بعد خصم ما اختلط به وفق األحكام الشرعٌة ذات العالقة.
ٗ -أما إن كان العسل والحجارة الكرٌمة معدة للتجارة ،فعلٌها زكاة ،وقد بٌنا تفاصٌل ذلك فً كتاب
األموال فً دولة الخالفة وفً جواب سؤال أصدرناه فً ٕ٘ من جمادى اآلخرة ٖٔٗ1هـ الموافق
ٖٕٓٓٔٙ/ٓٗ/م ،وهذا نصه:
[عُروض التجارة هً كل شًء من غٌر النقد ٌُتخذ للمتاجرة به ،بٌعا وشراء بقصد الربح ،من
المأكوالت ،والملبوسات ،والمفروشات ،والمصنوعات ،ومن الحٌوان ،والمعادن ،واألرض ،والبنٌان،
وغٌرها مما ٌباع وٌشترى.
والعروض التً ُتتخذ للتجارة تجب فٌها الزكاة ،عن َسم َُرة بن جندب قال« :أما بعد ،فإن رسول هللا ﷺ
كان ٌأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبٌع» رواه أبو داود .وعن أبً ذر عن النبً ﷺ قال« :وفً
ال َبز صدقته» رواه الدارقطنً والبٌهقً .وال َبز الثٌاب واألقمشة التً ٌُتاجر بها ،وروى أبو عبٌد عن أبً
َعمْرة بن حماس عن أبٌه قال« :م ّر بً عمر بن الخطاب ،فقالٌ :ا حماس ،أ ّد زكاة مالك ،فقلت :ما لً
قومها قٌمة ،ث ّم أ ّد زكاتها» .وعن عبد الرحمن بن عبد القاريّ ،قال« :كنت
مال إلّ جعاب ،وأدم .فقالّ :
على بٌت المال ،زمن عمر بن الخطاب ،فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ،ث ّم حسبها ،شاهدها
وغائبها ،ث ّم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب» رواه أبو عبٌد.
ت َرسُو َل َ
ان ْال َنصْ ِريِّ َ ،عنْ أَ ِبً َذرٍّ َ ،قا َلَ :سمِعْ ُ
هللاِ
ْن ْال َحدَ َث ِ
سب ِ
ْن أَ ْو ِ
 أخرج أحمد فً مسنده َعنْ َمالِكِ ب ِصدَ َق ُت ُه» والبز أي الثٌاب
صدَ َق ُت َهاَ ،وفًِ ا ْل َبز َ
صدَ َق ُت َهاَ ،وفًِ ا ْل َب َق ِر َ
صدَ َق ُت َهاَ ،وفًِ ا ْل َغ َن ِم َ
اْل ِب ِل َ
ﷺ ٌَقُو ُل« :فًِ ْ ِ
المعدة للتجارة.
 قال النووي فً المجموع شرح المهذب:(تجب الزكاة فً عروض التجارة لِ َما َر َوى أَبُو َذرٍّ َرضِ ًَ َ
هللاُ َع ْن ُه إنَ ال َن ِبًَ ﷺ َقا َل «فً اْلبل صدقتها
وفً البقر صدقتها وفً البز صدقته» وألن التجارة ٌطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم فً

ص َد َق ُت ُه ه َُو ِب َف ْت ِح ْال َبا ِء َو ِب َ
صرَ َح بالزاي
الزاي ِ َه َك َذا َر َواهُ َجمٌِ ُع الرُّ َوا ِة َو َ
"وفًِ ْال َب ِّز َ
الماشٌةَ " ...ق ْول ُ ُه َ
الدارقطنً َو ْال َب ٌْ َهقًُِّ َو ُنصُوصُ ال َشافِعًِِّ َرضِ ًَ َ
ب َز َكا ِة
هللا ُ َع ْن ُه ْال َقدٌِ َم ُة َو ْال َج ِدٌدَ ةُ ُم َت َظاه َِرة َع َلى وُ جُو ِ
ب ال َشافِعًِِّ َرضِ ًَ َ
ب ِاال ِّت َف ُ
هللا ُ َع ْن ُه وُ جُو ُب َها.)...
ار ِةَ ...و ْال َم ْشهُو ُر ل ِْْلَصْ َحا ِ
اق َعلَى أَنَ َم ْذ َه َ
ال ِّت َج َ
 وقال ابن قدامة فً المغنً:( َت ِجبُ َ
هْل ْالع ِْل ِمَ .قا َل ابْنُ ْال ُم ْنذ ِِر :أَجْ َم َع أَهْ ُل ْالع ِْل ِم َع َلى
ُوض ال ِّت َج َ
الز َكاةُ فًِ قٌِ َم ِة ُعر ِ
ارةِ ،فًِ َق ْو ِل أَ ْك َث ِر أَ ِ
ارةُ َ
الز َكا َةَ ،إذا َحا َل َع َل ٌْ َها ْال َح ْو ُلَ ...و َل َناَ ،ما َر َوى أَبُو دَ اوُ دِ ،بإِسْ َنا ِد ِه َعنْ
ُوض الَتًِ ٌ َُرا ُد ِب َها ال ِّت َج َ
أَنَ فًِ ْال ُعر ِ
َارقُ ْط ِنًّ،
سول ُ هللاِ ﷺ ٌَأْ ُم ُر َنا أَنْ ُن ْخ ِر َج الز َكا َة مِما ُن ِع ُّدهُ لِ ْل َب ٌْ ِع»َ .و َر َوى الد َ
ْن ُج ْن ُدبٍَ ،قا َلَ « :كانَ َر ُ
َسم َُر َة ب ِ
صدَ َق ُت ُه».
َعنْ أَ ِبً َذرٍَّ ،قا َل َسمِعْ ت َرسُو َل َ ِ
صدَ َق ُت َهاَ ،وفًِ ا ْل َبز َ
صدَ َق ُت َهاَ ،وفًِ ا ْل َغ َن ِم َ
اْل ِب ِل َ
هللا ﷺ ٌَقُو ُل« :فًِ ْ ِ
َقا َل ُه ِب َ
ف أَ َن َها َال َت ِجبُ فًِ َع ٌْ ِنهَِ ،و َث َب َ
اسَ ،عنْ
الزايَِ ،و َال خ َِال َ
ْن َح َم ٍ
ت أَ َن َها َت ِجبُ فًِ قٌِ َمتِ ِهَ .و َعنْ أَ ِبً َعم ِْرو ب ِ
كَ .فقُ ْلتَ :ما لًِ َمال َإال ِج َعاب َوأَ ْدمَ .ف َقا َلَ :ق ِّو ْم َها ُث َم أَ ِّد َز َكا َت َها.
أَ ِبٌهَِ ،قا َل :أَ َم َرنًِ ُع َمرَُ ،ف َقا َل :أَ ِّد َز َكا َة َمالِ َ
اإل َما ُم أَحْ َم ُدَ ،وأَبُو ُع َب ٌْ ٍد ).انتهى
َر َواهُ ْ ِ
 وأخرج البٌهقً فً السنن الكبرى:ُ
ُوريُّ  ،ثنا
ار ِ
َ
(وأَ ْخ َب َر َنا أَحْ َم ُد بْنُ م َُح َم ِد ب ِ
ث ْال َفقٌِهُ ،أنبأ َعلًُِّ بْنُ ُع َم َر ْال َحافِظ ،ثنا أَبُو َب ْك ٍر ال َنٌ َْساب ِ
ْن ْال َح ِ
ْن
ُور ،ثنا أَبُو َعاصِ ٍمَ ،عنْ م َ
ْن ُع َبٌْدَ َةَ ،ح َد َثنًِ عِ م َْرانُ بْنُ أَ ِبً أَ َن ٍ
أَحْ َم ُد بْنُ َم ْنص ٍ
سب ِ
ْن أَ ْو ِ
سَ ،عنْ َمالِكِ ب ِ
ُوسى ب ِ
ان َجا َءهُ أَبُو َذ ٍّر َف َذ َك َر ْال َحد َ
ُول
ان َقا َلَ :ب ٌْ َنا أَ َنا َجالِس عِ ْندَ ع ُْث َم َ
ٌِثَ ،قا َلَ :ف َقالُواٌَ :ا أَ َبا َذرٍّ َح ِّد ْث َنا َعنْ َرس ِ
ْال َحدَ َث ِ
هللا ﷺ َقا َلَ :سمِعْ ُ
صدَ َق ُت َها َوفًِ ْال َب ِّز
ت َرسُو َل ِ
ِ
صدَ َق ُت َها َوفًِ ْال َب َق ِر َ
صدَ َق ُت َها َوفًِ ْال َغ َن ِم َ
اإلبِ ِل َ
هللا ﷺ ٌَقُو ُل" :فًِ ْ ِ
صدَ َق ُت ُه"َ .قا َل َها ِب َ
الزايِ) انتهى
َ
وتجب الزكاة فً عروض التجارة إذا بلغت قٌمتها قٌمة نصاب الذهب ،أو قٌمة نصاب الفضة ،وحال
علٌها الحول.
فإذا بدأ التاجر تجارته بمال أقل من النصاب ،وفً آخر الحول صار المال نصابا ،فإنه ال زكاة علٌه؛
ألنّ 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 بألف دٌنار ،وفً آخر العام نمت
تجارته ،وربحت ،وصارت قٌمتها ثالثة آالف دٌنار ،وجب علٌه أن ٌُخرج زكاة ثالثة آالف الدٌنار ،ال
األلف دٌنار التً بدأ بها؛ ألنّ نماءها تابع لها ،وٌكون حول الربح الناتج عنها هو عٌن حول األصل ،مثل
السخال أوالد المعز ،وال َبهم أوالد الضأن ،فإنها ُتحسب معها وتزكى ،ألنّ حولها هو حول أمهاتها .وكذلك
ربح المال ،فإن حوله بحول المال األصل الذي ربحه .فإذا انقضى الحول ،قوّ م التاجر عروض تجارته،
سواء أكانت تجب علٌها الزكاة بأعٌانها ،كاإلبل ،والبقر ،والغنم ،أم كانت ال تجب علٌها الزكاة بأعٌانها مثل
الثٌاب ،والمصنوعات ،أو مثل األرض ،والبناء ،وقوّ مها جمٌعها تقوٌما واحدا بالذهب ،أو بالفضة ،وأخرج
عنها ربع العشر "٘ "%ٕ.إن بلغت قٌمة نصاب الذهب ،أو قٌمة نصاب الفضة ،وأخرج عنها ما ٌجب فٌها
بالنقد المتداول ،وٌجوز أن ٌخرج زكاتها منها ،إن كان ذلك ٌسهل علٌه ،وذلك كمن ٌتاجر بغنم ،أو بقر ،أو
ثٌاب ،وكانت قٌمة ما وجب علٌه من زكاة قٌمة شاة ،أو بقرة ،أو ثوب ،فله أن ٌخرج نقودا عنها ،وله أن
ٌخرج شاة ،أو بقرة ،أو ثوبا ،أي ذلك شاء فعل.
وتز ّكى عروض التجارة التً تجب الزكاة فً أعٌانها ،كاإلبل ،والبقر ،والغنم ،زكاة عروض التجارة،
ال زكاة الماشٌة ،ألنّ التجارة هً المقصودة من امتالكها ولٌست القِ ْن ٌَة.

وبفهم هذا الواقع الشرعً ٌكون الجواب على سؤالك على النحو التالً:
أُ -ت َقوم عروض التجارة بسعرها السوقً أي بقٌمة بٌعها عند استحقاق الزكاة ألن هذه هً القٌمة
الحقٌقٌة لهذه العروض ،وال تقوم بسعر الشراء ألنه قد ٌكون أقل أو أكثر من السعر السوقً المعبر عن
الثمن الحقٌقً للسلعة ،ولذلك فالمعتمد هو السعر السوقً.
ب -إذا كان البائع بائع جملة فإنه ٌقوم سلعه بسعر بضائع الجملة ،وإذا كان ٌبٌع بالمفرق فإنه ٌقومها
بسعر المفرق ...وإذا كان ٌخلط بٌن بٌع الجملة وبٌع المفرق فٌأخذ النسبة بٌن البٌعٌن وٌعتمدها ،فإن كان
ٌبٌع نصف السلع بالجملة والنصف اآلخر بالمفرق فإنه ٌقدر نصف السلع بالجملة والنصف اآلخر
بالمفرق ...وهكذا ،وذلك ألن هذا هو التعبٌر األقرب إلى الحقٌقة عن قٌمة السلع.
ج -تقوم السلع بسعرها السوقً فً البلد الموجودة فٌه ولٌس فً بلد التاجر ألن سعرها السوقً فً
البلد الذي هً فٌه أقرب إلى قٌمتها الحقٌقٌة.
د -تقوم السلع كلها عند إرادة إخراج الزكاة سواء منها ما كان كاسدا أو ما كان غٌر كاسد ألن السلع
فً حقٌقتها مال ...وتقوم السلع الكاسدة بقٌمتها السوقٌة عند حلول أجل إخراج الزكاة ،وفً هذه الحالة
تكون قٌمتها أقل بالطبع من قٌمتها قبل الكساد .وٌكون ذلك كل عام ألنها نقد بصورة سلع فتجب فٌها الزكاة
كما تجب فً النقد كل عام.
هـ -ما ٌُخرج زكاة عن عروض التجارة ٌكون نقدا ،وٌجوز أن ٌكون من السلع ذاتها ،فإذا كان ما
ٌجب أن ٌخرج زكاة هو ٕٓٓٓ ،وكان ثمن السلعة الواحدة ٓٓ٘ فإنه ٌمكن للمزكً أن ٌخرج ٗ سلع زكاة
عروض التجارة عنده .وهذا ٌمكن أن ٌكون َمخرجا مناسبا للسلع الكاسدة بحٌث ال ٌكون المال المخرج
زكاة من النقد بل من السلع ،فتراعى حٌنها مصلحة المزكً.
هذا ما أرجحه فً هذه المسألة ،وهللا أعلم وأحكم ].انتهى
وقد أعدت ذكر الجواب بكامله لبٌان كٌفٌة التصرف عند إخراج زكاة العسل والحجارة الكرٌمة المعدة
للتجارة وكذلك سائر عروض التجارة...
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 ٕ1ربٌع أول ٕٗٗٔهـ
الموافق ٖٕٕٔٓٓ/ٔٔ/م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/photos/a.17050884097371
76/2791835167729156/

موقع حزب التحرٌر
www.hizb-ut-tahrir.org
www.khilafah. net

موقع المكتب اْلعالمً المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جرٌدة الراٌة

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر
www.alraiah.net

موقع الخالفة
www.htmedia.info

