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

زكاة الشركاء فً الغنم
إلى Baher Saleh
السؤال:
الحظت فً جواب سؤال األمٌر  -حفظه هللا  -عن زكاة النقود المشتركة أنه ٌختلف عما ورد فً كتاب األموال
عن زكاة الشركاء فً الغنم ،حٌث ورد فً كتاب األموال ما نصه:
حُ كم الشركاء فً الغنم
الشراكة أو الخلٌطة فً الغنم السائمة تجعل مال الشرٌكٌن ،أو الخلٌطٌن ،كمال الرجل الواحد فً الزكاة ،سواء
أكانت خلطة أعٌان ،وهً أن تكون الماشٌة مشتركة بٌنهما ،لكل واحد منهما نصٌب مشاع غٌر متمٌز ،مثل أن ٌرثا
نصاباً ،أو ٌشترٌاه شراكة ،أو ٌُوهب لهما ،فٌُبقٌاه بحاله دون فرز ،وال تقسٌم ،سواء أكانت كذلك ،أم كانت خلطة
أوصاف .وهً أن ٌكون مال كل واحد منهما متمٌّزاً ،فخلطاه واشتركا  -سواء تساوٌا فً الشركة أم تفاضال  -فً
الراعً ،والمرعى ،والفحل ،والمشرب .فإن غنم الشراكة أو الخلطة ،مهما تعدد الشركاء ،أو الخلطاء ،ومهما كانت
حصصهمُ ،تحسب عند أخذ الزكاة منها كأنها غنم رجل واحدُ ،تعد عداً واحداً ،وتبقى على حالتها دون تفرٌق ،أو جمع.
ص ّدق شاة ،وإن بلغت مائة وإحدى وعشرٌن أخذ منها شاتٌن ،وإن بلغت مائتٌن وشاة
فإذا بلغت أربعٌن أخذ منها ال ُم َ
ص ِّدق من زكاة على الشركاء أو
أخذ منها ثالث شٌاه ،وإن بلغت أربعمائة أخذ منها أربع شٌاه .وٌُقسَّم ما ٌأخذه ال ُم َ
الخلطاء حسب حصصهم فً الغنم ،وٌرجع األقل منهم على األكثر بنصٌبه لقول النبً ﷺ« :وما كان من خلٌطٌن
فإنهما ٌتراجعان بٌنهما بالسوٌة» رواه أبو داود.
فهل مالحظتً فً محلها ،أم أن هناك أمراً آخر لم أدركه؟
بمعنى آخر ،هل ما ورد فً كتاب األموال فً حكم الشركاء فً الغنم محصور فقط فً زكاة الغنم أو زكاة الماشٌة
دون غٌرها من أصناف الزكاة؟ إذ كنت قد فهمت من قبل كأن األمر مرتبط بصفة الشراكة والخلطة التً تحصل فً
الشركة ولٌس أنها متعلقة بالغنم وحده.
بارك هللا بكم وحفظكم بحفظه ورعاكم إن شاء هللا وجمعنا وإٌاكم قرٌبا فً دار خالفة راشدة
أخوكم باهر صالح ٕٕٓٓ/8/ٔ1م.
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
إنك تقصد جواب السؤال الذي أصدرناه فً  ٔ1ذو الحجة ٔٗٗٔهـ الموافق ٕٕٓٓ/ٓ8/ٓ1م بعنوان( :زكاة
النقود المشتركة) ،ومفاده أن الشراكة فً النقود ال أثر لها فً الزكاة بل ٌزكً كل واحد من الشركاء عن نفسه إذا بلغ
ماله النصاب وحال علٌه الحول وفق األحكام الشرعٌة ذات العالقة ...وأنت تنقل من كتاب األموال فً دولة الخالفة ما
مفاده أن االشتراك والخلطة فً الغنم له أثر فً زكاة الغنم ،وتسأل إن كان هذا الحكم ٌشمل النقود أٌضا ً على خالف ما
جاء فً جوابنا المشار إلٌه أم هو خاص بالغنم أو الماشٌة...
والجواب هو كما ٌلً:
ٔ -إن األصل فً الزكاة أنها عبادة فردٌة تتعلق بمال الفرد وذلك ألن أدلة الزكاة جاءت موجهة إلى صاحب
المال إذا بلغ ماله النصاب وحال علٌه الحول ،أي أن حكم الزكاة تعلق بمال الفرد وحده ولم ٌتعلق معه بمال غٌره،
فمن تلك األدلة:

ان ،أَ ْخ َب َرهُ أَ َّن ُه َسم َِع أَ َبا ه َُرٌ َْرةٌََ ،قُو ُلَ :قا َل
صالِح َذ ْك َو َ
ْن أَسْ لَ َم ،أَنَّ أَ َبا َ
 جاء فً حدٌث طوٌل أخرجه مسلم َعنْ َز ٌْ ِد ب ِص َفائِ ُح ِمن
صا ِح ِ
ص ِّف َحت َل ُه َ
ِضةَ ،ل ٌُ َؤدِّي مِن َها َح َّق َها ،إِ َّل إ ِ َذا َكانَ ٌَو ُم القِ ٌَا َمةُِ ،
ب َذهَب َو َل ف َّ
هللا ﷺَ « :ما مِن َ
َرسُو ُل ِ
ار َج َه َّن َم...
َنارَ ،فأُحم َ
ًِ َعلٌَ َها فًِ َن ِ
ِب إ ِ ِبل َل ٌُ َؤدِّي مِن َها َح َّق َها َومِن َح ِّق َها َح َل ُب َها ٌَو َم ِور ِدهَا إِ َّل إ ِ َذا َكانَ ٌَو ُم
سول َ َّ ِ
صاح ُ
ّللا َفاْلِ ِبل ُ؟ َقالََ :و َل َ
قٌِل َ ٌَا َر ُ
ض ُه ِبأَف َوا ِه َها ُكلَّ َما َم َّر َع َلٌ ِه
القِ ٌَا َم ِة ُبطِ َح َل َها بِ َقاع َقر َقر أَو َف َر َما َكا َنت َل ٌَفقِ ُد مِن َها َفصِ ٌلا َواحِداا َت َطؤُ هُ بِأَخ َفافِ َها َو َت َع ُّ
أُ َ
ولهَا ُر َّد َعلٌَ ِه أُخ َراهَا...
ِب َب َقر َو َل َغ َنم َل ٌُؤَ دِّي مِن َها َح َّق َها إ ِ َّل إ ِ َذا َكانَ ٌَو ُم القِ ٌَا َم ِة ُبطِ َح
سول َ َّ ِ
صاح ُ
ّللا َفال َب َق ُر َوال َغ َن ُم؟ َقال ََ :و َل َ
قٌِل َ ٌَا َر ُ
َل َها ِب َقاع َقر َقر َل ٌَفقِ ُد مِن َها َ
صا ُء َو َل َجل َحا ُء َو َل َعض َبا ُء َتن َط ُح ُه ِب ُق ُرو ِن َها َو َت َطؤُ ُه ِبأَظ َلفِ َها ُك َّل َما َم َّر
س فٌِ َها َعق َ
شٌئا ا َلٌ َ
َعلٌَ ِه أ ُ َ
ولهَا ُر َّد َعلٌَ ِه أُخ َراهَا.»...
ث ُم َعاذا ً َرضِ ًَ َّ
ْن َعبَّاس َرضِ ًَ َّ
هللاُ َع ْن ُه َما :أَنَّ ال َّن ِبًَّ ﷺ َب َع َ
هللاُ َع ْن ُه إِلَى ال ٌَ َم ِنَ ،ف َقا َل:
 أخرج البخاري َع ِن اب ِص َد َق اة فًِ أَم َوالِ ِهم ُتؤ َخ ُذ مِن أَغنِ ٌَا ِئ ِهم َو ُت َر ُّد َع َلى فُ َق َرائِ ِهم».
ض َع َلٌ ِهم َ
ّللا اف َت َر َ
«َ ...فأَعلِم ُهم أَنَّ َّ َ
س ُة
 عن علً بن أبً طالب عن النبً ﷺ قالَ ...« :فإ ِ َذا َكا َنت لَ َك مِا َئ َتا دِرهَم َو َحال َ َعلٌَ َها ال َحول ُ َففٌِ َها َخم َشًء ٌَ -عنًِ فًِ َّ
س َعلٌَ َك َ
ب َ -ح َّتى ٌَ ُكونَ لَ َك عِش ُرونَ دٌِ َناراا َفإِ َذا َكانَ َل َك عِش ُرونَ دٌِ َناراا َو َحال َ َعلٌَ َها
الذ َه ِ
د ََرا ِه َم َولٌَ َ
ف دٌِ َنار» رواه أبو داود.
ال َحول ُ َففٌِ َها نِص ُ
وواضح من األلفاظ المستعملة فً هذه األحادٌث الشرٌفة أن حكم الزكاة متعلق بمال الفرد ولٌس بالمال على
ِب إ ِ ِبل...
صا ِح ِ
صاح ُ
ِضةَ ...و َل َ
ب َذهَب َو َل ف َّ
إطالقه ،أي هو متعلق بما ٌملكه الفرد نفسه ال بما ٌملكه غٌرهَ « :ما مِن َ
َ
َ
ص َد َق اة فًِ أم َوالِ ِهم ُتؤ َخ ُذ مِن أغ ِن ٌَا ِئ ِهم َو ُت َر ُّد َعلَى
ض َعلٌَ ِهم َ
ّللا اف َت َر َ
صاح ُ
َو َل َ
ِب َب َقر َو َل َغ َنمَ ...« ،»...فأَعلِم ُهم أَنَّ َّ َ
س َعلٌَ َك َ
ب َح َّتى ٌَ ُكونَ لَ َك عِش ُرونَ دٌِ َناراا َفإ ِ َذا
شًء ٌَعنًِ فًِ ال َّذ َه ِ
فُ َق َرا ِئ ِهم»َ ...« ،فإ ِ َذا َكا َنت لَ َك مِا َئ َتا دِرهَمَ ...ولٌَ َ
َكانَ لَ َك عِش ُرونَ دٌِ َناراا ،»...ولذلك فال ٌضاف فً حساب الزكاة المال المملوك للولد إلى المال المملوك للوالد وال
العكس ،وال المال المملوك للزوجة إلى المال المملوك للزوج وال العكس ...،إلخ ،بل ٌكون الحساب للمال الذي ٌملكه
الفرد منفصالً عما ٌملكه اآلخرون فإن كان عنده وحده ما ٌبلغ النصاب فقد وجبت فٌه الزكاة إذا حال علٌه الحول...
ٕ -ال ٌخرج عن األصل المشار إلٌه أعاله شًء من أموال الزكاة إال بدلٌل ٌدل على استثنائه من هذا األصل،
وقد ورد دلٌل من حدٌث النبً ﷺ ٌستثنً الغنم وٌجعل فٌها الزكاة إذا كانت شراكة أو خلٌطا ً ومن ثم تعامل معاملة مال
الرجل الواحد حتى لو تعدد الشركاء أو الخلطاء فتجب فٌها الزكاة إذا بلغت النصاب مجتمعة وإن لم ٌكتمل نصاب أحد
الشركاء أو الخلطاء أو كلهم عند االنفراد أو االفتراق...
وقد بٌنا فً كتاب األموال فً دولة الخالفة تفاصٌل الحكم الشرعً فً الغنم المختلط ومعنى الخلطة فً باب
"حكم الشركاء فً الغنم" كما ٌلً:
[الشراكة أو الخلٌطة فً الغنم السائمة تجعل مال الشرٌكٌن ،أو الخلٌطٌن ،كمال الرجل الواحد فً الزكاة ،سواء
أكانت خلطة أعٌان ،وهً أن تكون الماشٌة مشتركة بٌنهما ،لكل واحد منهما نصٌب مشاع غٌر متمٌز ،مثل أن ٌرثا
نصاباً ،أو ٌشترٌاه شراكة ،أو ٌُوهب لهما ،فٌُبقٌاه بحاله دون فرز ،وال تقسٌم ،سواء أكانت كذلك ،أم كانت خلطة
أوصاف .وهً أن ٌكون مال كل واحد منهما متمٌّزاً ،فخلطاه واشتركا  -سواء تساوٌا فً الشركة أم تفاضال  -فً
الراعً ،والمرعى ،والفحل ،والمشرب .فإن غنم الشراكة أو الخلطة ،مهما تعدد الشركاء ،أو الخلطاء ،ومهما كانت
حصصهمُ ،تحسب عند أخذ الزكاة منها كأنها غنم رجل واحدُ ،تعد عداً واحداً ،وتبقى على حالتها دون تفرٌق ،أو جمع.
ص ّدق شاة ،وإن بلغت مائة وإحدى وعشرٌن أخذ منها شاتٌن ،وإن بلغت مائتٌن وشاة
فإذا بلغت أربعٌن أخذ منها ال ُم َ
ص ِّدق من زكاة على الشركاء أو
أخذ منها ثالث شٌاه ،وإن بلغت أربعمائة أخذ منها أربع شٌاه .وٌُقسَّم ما ٌأخذه ال ُم َ
الخلطاء حسب حصصهم فً الغنم ،وٌرجع األقل منهم على األكثر بنصٌبه لقول النبً ﷺ « :وما كان من خلٌطٌن
فإنهما ٌتراجعان بٌنهما بالسوٌة» رواه أبو داود.
ص ِّدق الغنم على حالها ،وٌع ّدها كما هً ،وال ٌجوز أن ٌفرّ قها لٌأخذ منها أكثر ،وذلك كأنّ ٌكون لثالثة
وٌُبقً ال ُم َ
ص ِّدق لتفرٌقها لٌأخذ منها ثالث شٌاه ،من
شركاء ،أو خلطاء مائة وعشرون شاة ،لكل شخص منهم أربعون ،فٌعمد ال ُم َ
كل شرٌك شاة ،فال ٌجوز له ذلك ،وعلٌه أن ٌبقٌها على حالها ،وأن ٌأخذ منها شاة واحدة فقط ،كما ال ٌجوز ألرباب

ص ِّدق بغٌة إنقاص زكاتها ،أو عدم دفع زكاة علٌها .وذلك كأن ٌكون لشرٌكٌن ،أو
الغنم أن ٌفرقوها عند حضور ال ُم َ
خلٌطٌن ،مائتا شاة وشاة ،فٌفرّ قانها لٌدفعا علٌها شاتٌن ،بدل ثالث شٌاه ،فٌما لو بقٌت الغنم مجتمعة على حالها ،أو كأن
ٌملكا أربعٌن شاة ،فٌفرقاها ،حتى ال ٌدفعا شٌئا ً علٌها بعد التفرٌق.
وكما ال ٌجوز تفرٌق المجتمع من الغنم ،كذلك ال ٌجوز جمع المتفرق منها بغٌة إنقاص ما ٌدفعان علٌها ،وذلك
كأن ٌكون لرجلٌن ثمانون شاة ،لكل رجل منهم أربعون على حدة ،غٌر مخلوطة ،وال مشتركة ،فإذا جاء المص ّدق
خلطوها سوٌة ،حتى ال ٌدفعوا عنها إال ّ شاة واحدة ،بدل أن ٌدفع كل واحد منهما شاة .ودلٌل عدم جواز تفرٌق المجتمع،
وال جمع المتفرق ،ما رواه سعد بن أبً وقاص ،قال :قال رسول هللا ﷺ « :ل ٌفرق بٌن مجتمع ،ول ٌجمع بٌن
متفرق ،فً الصدقة .والخلٌطان ما اجتمعا على الفحل ،والمرعى ،والحوض» وفً رواٌة« :والراعً» رواه أبو
عبٌد ].انتهى النقل من كتاب األموال فً دولة الخالفة.
ٖ -وٌلحق بالغنم فً هذا الحكم سائر الماشٌة التً تجب فٌها الزكاة من إبل وبقر إذا كانت شراكة أو خلٌطا ً بحٌث
تعامل معاملة مال الرجل الواحد حتى لو تعدد الشركاء أو الخلطاء فتجب فٌها الزكاة إذا بلغت النصاب مجتمعة وإن لم
ٌكتمل نصاب أحد الشركاء أو الخلطاء ،أو كلهم عند االنفراد أو االفتراق ،ودلٌل ذلك الحدٌث المذكور أعاله ،ففٌه
تفسٌر الخلٌط (والخلٌطان ما اجتمعا على الفحل والمرعى والحوض والراعً) وهذا ٌصلح للتعلٌل داللة حٌث إنه
وصف مفهم وإذن ٌشمل البقر واإلبل ولٌس الغنم فحسب لتحقق هذه العلة ،هذا باإلضافة إلى أن لفظ الحدٌث فٌه عموم
لما ٌُفرَّ ق وٌُجمع فٌؤثر تفرٌقه وتجمٌعه على الزكاةَ ...« :و َل ٌُج َم ُع َبٌنَ ُمف َت ِرق َو َل ٌُ َف َّرقُ َبٌنَ ُمج َتمِع َخش ٌَ َة
ص َد َق ِة ،»...والتفرٌق والجمع فً اإلبل والبقر ٌؤثر فً الصدقة زٌادة ونقصانا ً...
ال َّ
ٗ -وأما سائر أموال الزكاة كالنقود والزروع والثمار والتجارة فلم ٌرد دلٌل راجح عندنا ٌستثنٌها من األصل،
وهكذا فإن غٌر الماشٌة من األموال الزكوٌة ٌبقى حكم األصل منطبقا ً علٌها كما هو مبٌن فً البند "ٔ".
وهذا هو رأي جمهور العلماء كما جاء فً المغنً البن قدامة المقدسً:
ارة َوالزرُ وع َو ِّ
طوا فًِ َغٌْر السَّا ِئ َم ِة َك َّ
اخ َتلَ ُ
[( َمسْ أَلَة ْ
الث َمار)
ب َو ْال ِف َّ
الذ َه ِ
ض ِة َوعُرُ وض ال ِّت َج َ
ِ
اخ َتلَ ُ
(وإِنْ ْ
ان َما ٌَ ُخص ُه َت ِجبُ
طوا فًِ َغٌ ِْر َه َذا ،أَ َخ َذ ِمنْ ُك ِّل َواحِد ِم ْن ُه ْم َعلَى ا ْنف َِرا ِدهِ ،إ َذا َك َ
(َ )ٔ1ٖٙمسْ أَلَةَ :قا َلَ :
ِّ
طوا فًِ َغٌْر السَّا ِئ َمةَِ ،ك َّ
اخ َتلَ ُ
الز َكاةُ) َو َمعْ َناهُ أَ َّن ُه ْم إ َذا ْ
فٌِ ِه َّ
ار ،لَ ْم ُت َؤ ِّثرْ
ب َو ْال ِف َّ
الذ َه ِ
وض ال ِّت َج َ
ض ِة َوعُرُ ِ
وع َوالث َم ِ
ِ
ار ِة َوالزرُ ِ
ُ
َ
ان
ان حُ ْك ُم ُه ْم حُ ْك َم ْال ُم ْن َف ِرد َ
َخلَ َط ْت ُه ْم َشٌْئا ًَ ،و َك َ
ٌِنَ .و َه َذا َق ْو ُل أَ ْك َث ِر أَهْ ِل ْالع ِْل ِمَ .و َعنْ أَحْ َم َد ِر َوا ٌَة أ ْخ َرى ،أَنَّ َش ِر َك َة ْاألعْ ٌَ ِ
ون فٌِ ِهَ ،ف َعلٌَ ِْه ْم َّ
صحٌِ ُح أَنَّ ْال ُخ ْل َط َة َال ُت َؤ ِّثرُ فًِ َغٌ ِْر
الز َكاةَُ ...وال َّ
صاب ٌَ ْش َت ِر ُك َ
ان َب ٌْ َن ُه ْم ِن َ
ُت َؤ ِّثرُ فًِ َغٌ ِْر ْالمَاشِ ٌَةَِ ،فإِ َذا َك َ
ك َال
ان َما اش َت َر َكا فًِ ال َحو ِ
ُوج ْد فٌِ ِه َذ ِل َ
الراعِ ً»َ .ف َد َّل َعلَى أَنَّ َما لَ ْم ٌ َ
ض َوال َفح ِل َو َّ
ْالمَاشِ ٌَةِ ،لِ َق ْو ِل ال َّن ِبًِّ ﷺَ « :وال َخلٌِ َط ِ
الص َد َق ِة» إ َّن َما ٌَ ُكونُ فًِ ْالمَاشِ ٌَةِ؛ ِألَنَّ َّ
الز َكا َة َتقِل
ٌَ ُكونُ ُخ ْل َط ًة م َُؤ ِّث َر ًةَ ،و َق ْو ُل ال َّن ِبًِّ ﷺَ « :ل ٌُج َم ُع َبٌنَ ُم َت َف ِّرقَ ،خش ٌَ َة َّ
ب ِب ِح َس ِابهِ ،فَ َال أ َ َث َر ل َِجمْ ِع َها.]...
صا ِ
ال َت ِجبُ فٌِ َها فٌِ َما َزا َد َعلَى ال ِّن َ
ِب َجمْ ِع َها َت َ
ار ًةَ ،و َت ْك ُثرُ أ ُ ْخ َرى َو َسائِرُ ْاألَمْ َو ِ
٘ -وبهذا التوضٌح ٌظهر أنه ال اختالف وال تعارض بٌن ما جاء فً جواب السؤال الذي أصدرناه فً  ٔ1ذو
الحجة ٔٗٗٔهـ الموافق ٕٕٓٓ/ٓ8/ٓ1م بعنوان( :زكاة النقود المشتركة) ،وبٌن ما جاء فً كتاب األموال فً دولة
الخالفة فً باب "حكم الشركاء فً الغنم" ألن جواب السؤال ٌتعلق بالنقود وأما ما جاء فً كتاب األموال فً دولة
الخالفة فهو حول الغنم ،وحكم النقود مختلف عن حكم الغنم فً موضوع الخلطة والشراكة.
آمل أن ٌكون فً هذا الجواب كفاٌة ،وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 ٔ1ربٌع اآلخر ٕٗٗٔهـ
الموافق ٕٕٗٓٓٓ/ٕٔ/م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2809413399304666
موقع حزب التحرٌر
www.hizb-ut- tahrir.org

موقع المكتب اْلعلمً المركزي

موقع جرٌدة الراٌة

www.hizb- ut-tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعلمٌات حزب التحرٌر
www.htmedia.info

موقع الخلفة
www.khilafah.net

