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 كاة املال العامز
 اإلمام الشهيد البوطي 

_ جذور هذه املسألة تكمن فيما يسميه الفقهاء بامللكية العامة أو املالك املعني شرطًا لتعلق حق 
 الزكاة به.

 أو مل تتكامل ملكيته.الذي مل يتحدد مالكه أو مالكوه، _ عرض ما قاله الفقهاء يف زكاة املال 
 منها: _ وقد ذكر الفقهاء

 األموال املوقوفة على جهة عامة ....
 األموال املوقوفة على معني سواء كان واحداً أو مجاعة ....

 مثار األشجار املوقوفة على جهة عامة أو على أشخاص معينني ....
 الغنائم اليت وقعت حتت يد الدولة قبل تقسيمها ...

 املال املغصوب واملال الضائع.
 هب الفقهاء يف زكاة هذه األموال. يتنب اتفاقهم على ما يلي: _ من خالل استعراض مذا

ال زكاة يف الغنائم قبل القسمة.. ال زكاة يف املال املغصوب قبل رجوعه إىل مالكه .. ال زكاة يف املال 
 لفقراء إن فات املوصى عنه قبل مرور احلول عليه.ل املوصى به

 طع عن املال املوقوف على زكاة فيه، ال علىكما اتفق الذين ذهبوا إىل أن ملكية الواقف تنق
الوقف هلا إال املالكية، فإهنم أجبوا الزكاة يف املال املوقوف على صاحبه  الواقف وال على اجلهة اليت مت

 الذي وقفه، وذلك ملا يرونه من أن املال املوقوف تبقى ملكيته لواقفه، وإن انقطع حق تصرفه عنه.
 املوقوفة على أشخاص معينني جتب فيها الزكاة. كما اتفقوا على أن غل العني

 قها عليه يف احلكم ومناطه.اأوضحت بعد هذا صلة هذه املسائل مبا يسمى اليوم باملال العام وانطب
فأقوال الشركات اليت متلكها الدولة ال ختتلف عن الغنائم اليت متلكها الدولة ابتداء وميلكها الغامنون 

ها .. وكذلك نصيب الدولة يف الشركات املسامهة، مع وجود فارق بني اة فيكمآاًل، ومن مث فال ز 
 الصورتني، أوضحته مفصالً يف البحث.
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ضمان االجتماعي ملوظفي الوزارات واملؤسسات، إن قّدرنا أن أمواهلا داخلة يف عموم لوكذلك صناديق ا
ت ملكًا هلؤالء املوظفني، ها أو عماهلا أن تعود قد غديفلدولة، إال أهنا التزمت جتاه موظممتلكات ا

دولة برسم األمانة أو للوديعة، فإن حكم زكاة هذه األموال يتبع حكم زكاة لولكنها حمبوسة حتت يد ا
 الف يف ذلك معروف.خلالدين، وا

ة يف املشاريع االستثمارية، وذلك ملا عرفناه من لزوم لوكذلك ال زكاة يف أموال الوقف اخلريي واملستغ
ق التصرف عن املوقوف يف املذاهب الثالثة أي ما عدا احلنفية، وقد عرفنا أن من الوقف وانقطاع ح

الشروط املتفق عليها لوجوب الزكاة يف املال اململوك أن تكون ملكية تامة، وهو غري متحقق يف املوقوف 
كية واحلنفية( أو سواء قلنا إن املالك هو اجلهة املوقوف عليا )احلنابلة( أو هو املالك األصلي ال يزال )املال

قلنا إن املالك هو اهلل )الشافعية( اللهم إال أن املالكية يوجبون الزكاة يف األعيان املوقوفة على الرغم من 
 قوهلم بانقطاع حق التصرف فيها.

وينطبق هذا احلكم ذاته على زكاة نصيب الشركات املسامهة من أموال الوقف اخلريي، ذلك ألن ما 
الشركات إمنا هو ريع تلك األموال املوقوفة ال أعياهنا ... فإن قبل فما حكم زكاة ينتقل منها إىل هذه 

الريع املتجمع من مال الوقف اخلريي عندما يتحول إىل أسهم حمددة يف شركات مسامهة؟ فاجلواب أن ما  
جبت فيه الزكاة حبوالن ن من ذلك عائدًا إىل  أشخاص معينني وبلغت أسهم كل منهم نصابًا و كا
اته ينطبق على زكاة أموال املؤسسات اخلريية والعلمية واالجتماعية، مع ذول، وإال فال وهذا احكم احل

 تفصيل أحيلكم للوقوف عليه إىل البحث الذي بني أيديكم.
ها وبني غريها نحمددين، فليس بي أما زكاة أموال شركات التأمني، فإن كانت شركات خاصة ألشخاص

 فرق ... من الشركات التجارية أي 
أي فتجب الزكاة سنويًا يف الكتلة املالية اليت ميتلكها الشركة واملكونة من رؤوس املال املتحركة.  قد 
يتصور بعض املالكني أن ملكية الشركة لألموال اليت تأخذها من املتعاقدين معها ملكية ناقصة، إذ هي 

يل التأمينات اخلاضعة للرجوع إىل أصحاهبا يف حاالت معينة، فما ينبغي أن يتعلق حق الزكاة هبا، من قب
 وقد ناقشت هذا التصور يف البحث، وال يتسع الوقت هنا لعرضه.

أما إن كانت شركات حكومية فواضح أن الزكاة ال تتعلق بأموال هذه الشركة لعدم توفر شرط امللكية 
 وينطبق هذا على مؤسسات الضمان والتأمني االجتماعية والرمسية ك.التامة وتعني  املال
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 وبعد، فلسوف أتبع يف كتابة هذا البحث املنهج التايل بإذن اهلل وتوفيقه.

 مقدمة يف بيان معىن املال والفرق بني املال العام  واملال اخلاص. أوالً:
املصطلح البديل عن هذا يف تعبريات الفقهاء والسابقني، وهو مصطلح امللكية التامة وامللكية  ثانياً:

 الناقصة، أو املالك املعني وغري املعني.
لكيته أو مل يتحدد مالكه أو مالكوه، أتتعلق به عرض ما قاله الفقهاء يف املال الذي مل تتكامل م ثالثاً:

 الزكاة أم ال.
 بيان املؤتلف واملختلف من ذلك، ومتييز ما هو حمل اتفاق، عما هو حمل نظر واختالف. رابعاً:

إسقاط هذا الذي انتهى إليه الفقهاء، فيما اتفقوا عليه، وما اختلفوا فيه، على مسائل هذا  خامساً:
 اسم األموال العامة. وهي: البحث، مما يدخل حتت

 ( الشركات اليت متتلكها الدولة وتدّر رحباً.1
 ( نصيب الدولة يف الشركات املسامهة2
 ( الزكاة يف صناديق الضمان االجتماعي ملوظفي الوزارات واملؤسسات3
 ( الزكاة يف أموال الوقف اخلريي واملستغلة يف املشاريع االستثمارية 4
 وقف اخلريي يف الشركات املسامهة. ( زكاة نصيب أموال ال5
 ( زكاة أموال الوقف األهلي.6
 ( زكاة أموال املؤسسات العلمية واخلريية واالجتماعية وما يف حكمها غري اهلادفة إىل الربح.7
 ( زكاة أموال التأمني.8
 ( زكاة أموال مؤسسات الضمان والتأمني االجتماعية الرمسية.9

 لة للبحث والنقاش.خامتة تتضمن طرح مسأ سادساً:
 ونسأل اهلل التوفيق ملا فيه الرشد والسداد.
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 املال والفرق بني املال اخلاص واملال العام:
هلم صدقة ) خذ من أمواصل حكم الزكاة، قول اهلل تعاىل: لعل أقصر وأمجع آية نزلت يف إثبات أ

مطلقة غري مقيدة بأي شرط يف املال املأخوذ وال الشخص املأخوذ منه،   ( وهيتطرهم وتزكيهم هبا ... 
كما ترى. وإمنا جاء الرتكيز فيها على املال الذي جاء التعبري عنه بصيغة اجلمع. وإمنا روعي يف التعبري 

مع عنه باجلمع دون اإلفراد، لبيان أن الزكاة تؤخذ من مجيع األموال، كما قال القرطيب وغريه، فصيغة اجل
 هنا للتنويع واملعروف من كالم العرب _وهو الصحيح يف اللغة_ أن كل ما متلك ومتّول فهو مال. 

من مالك إال ما  ) يقول ابن آدم: مايل مايل. وهل لك  ليه من قوله صلى اهلل عليه وسلم ال أدل ع
  1(أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت  تصدقت فأمضيت
 (واهلم حق معلوم للسائل واحملروم ) والذين يف أمنا قول اهلل عز وجل يف كل ما ذكر ونظري هذه اآلية 

ومقتضى هاتني اآليتني أن جتب الزكاة يف أنواع األموال كلها، مث إن السنة حددت بعضًا من أنواع 
املال، فكان وجوب الزكاة فيها حمل إمجاع، وسكتت عن أنواع أخرى فكان وجوب الزكاة فيها حمل 

 بصدد احلديث عما هو حمل إمجاع أو حمل اختالف من ذلك، يف هذه الورقة. خالف. ولسنا
إمنا الذي يهمنا اآلن أن نلفت النظر إىل تقسيم آخر للمال، ال من حيث عينه وذاته، بل من حيث 

 اجلهة اليت متتلكه.
حمل خالف_  فأنواع األموال كلها _سواء منها ما كان وجوب الزكاة فيه باإلمجاع، وما كان وجوهبا فيه

تنقسم من حيث اجلهة املالكة، إىل ما اصطلح على وجوهبا فيه حمل خالف_ تنقسم من حيث اجلهة 
 املالكة، إىل ما اصطلح على تسميته باملال اخلاص، وإىل ما يسمى باملال العام.

نوع ما فاملال اخلاص هو ما حتدد وتعنّي مالكه، سواء كان املالك واحدًا أو مجاعة، فيدخل يف هذا ال
ميتلكه الفرد، كما يدخل يف ما ميلكه الورثة من مال مورّثهم، واجلمع من الناس يشرتكون يف امتالك عقار 

ارة. فامللكية يف هذه الصور أو شياه أو عني نقدية وما يف حكمها، سواء على وجه االقتناء أو التج
 ن حمصورين، كثرة أو قلة كانوا.ما دام املالكون معينني، وال يكونون كذلك إال عندما يكونو  خاصته

                                  

  1 رواه مسلم والرتمذي والنسائي من حديث مطّرف عن أبيه. وانظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 
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أي غري   1أما املال العام فهو كل ما مل يتعني مالكه أو مالكوه، حبيث يكونون مبهمني غري معروفني
معروفني على وجه احلصر والتحديد، كامللكية اليت تتعلق ببيت مال املسلمني، وامللكية املتعلقة مبال 

كانوا معينني من حيث الوصف، ولكنهم مبهمون من حيث موقوف على احملتاجني، فاملالكون هلما وإن  
 األشخاص وأعدادهم ومن قد ينطبق عليهم الوصف.

غري أن أحداً من الفقهاء _فيما أعلم_ مل يأخذ هبذا املصطلح، ومل يُعن  بتقسيم املال إىل عام وخاص، 
لح عليها وإمنا هو مصطلح حديث سرى إىل أقالم طائفة من الباحثني اجلدد من ألفاظ اصط

 االقتصاديون وأخذوا أنفسهم هبا.
إال أن الفقهاء تناولوا حكم الزكاة فيما يسمى اليوم باملال العام واملال اخلاص، من خالل الرتكيز على 
الشروط اليت جيب أن تتوفر يف ملكية املال، ولقد اختلفت عباراهتم يف التعبري عن الشرط الذي ينطبق 

يف حني آثر آخرون التعبري عن  2فعرب بعضهم باشرتاط امللكية التامة،على ما يسمى باملال اخلاص، 
 املضمون ذاته باشرتاط أن يكون املالك معيناً.

وأعتقد أننا اآلن لسنا بصدد التحقيق يف وجود لزوم بني امللكية التامة واملعينة، أي هل كلما كانت 
 صة يكون املالك غري معني؟امللكية تامة يكون املالك معيناً، وكلما كانت امللكية ناق

إمنا الذي يهمنا هو أن املعىن الذي يراد اليوم بكلمة )املال العام( هو ذاته املعىن الذي يريده الفقهاء 
بكلمة )امللكية الناقصة( والذي يريدونه بكلمة )املالك املبهم أو املالكني املبهمني( وأن املعىن الذي يراد 

اته الذي يريده الفقهاء بكلمة )امللكية التامة( والذي يريدونه بكلمة اليوم بكلمة )املال اخلاص( هو ذ
 )املالك املعني(

فلنتتبع ما يقوله الفقهاء يف حكم زكاة املال العام الذي عرفنا املعىن املراد به، بقطع النظر عن 
 املصطلحات اللفظية املستعملة يف التعبري عنه.

                                  

  1 تعريف املال العام مبا كان مالكه مبهما، أخذناه من حاشية الشرقاوي على التحرير. 332/1. ولعله التعريف األدق. 
  2 منهم اإلمام النووي يف اجملموع والبهويت يف كشاف القناع، كما سيأيت فيما بعد. 
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املسألة، حىت إذا وصلنا من ذلك إىل قرار، نظرنا يف مدى لسوف نتتبع كالم األئمة الفقهاء يف هذه 
انطباق معىن )املال العام( أو )املال ذي امللكية الناقصة أو املبهمة( على أموال الشركات اليت متلكها 

 الدولة وصناديق الضمان االجتماعي وأموال الوقف بأنواعها ..اخل
 يف زكاة هذه األنواع املتعددة من األموال. وبوسعنا عندئذ أن نستبني حكم الشريعة اإلسالمية 

 أواًل_ الشافعية:
عدد اإلمام الشافعي شرائط وجوب الزكاة على مالك املال، فذكر منها أن تكون ملكيته للمال ملكية 

وتابع فذكر الشرائط األخرى، مث فرع على هذه الشرائط واملال العام يف بيان األحكام املتفرعة   1تامة
املسلمون  أوجفبابًا مساه )باب اختالف زكاة ما ال ميلك ( قال فيه:            ) إذا  عنها، مث عقد

على العدو باخليل والركاب، فجمعت غنائمهم فحال عليها حول قبل أن تقسم، فقد أساء الويل إذ مل 
، ألن يكن له عذر، وال زكاة يف فضة منها وال ذهب وال ماشية حىت تقسم، يستقبل هبا بعد القسم حوالً 

الغنيمة ال تكون ملكًا لواحد دون صاحبه، فإنه ليس بشيء ملكوه بشراء وال مرياث فأقروه راضني فيه 
  2بالشركة ...(

عّد اإلمام الشافعي امللكية العامة من املقاتلني للغنائم، قبل أن يقسمها احلاكم فيهم، ملكية  فقد
ناقصة غري تامة للسبب الذي ذكره، ومن مث فال تتعلق هبا الزكاة يف تلك احلال، وسار اإلمام الشريازي 

ال جتب الزكاة فيما ال ميلكه . فقال يف املهب ) و التامةعلى منوال اإلمام الشافعي، يف التعبري بامللكية 
  3ملكاً تاماً (

 مث فرع اإلمام النووي على هذا الشرط، يف شرحه اجملموع فذكر خالصته:
أواًل_ إذا كانت املاشية موقوفة على جهة عامة كالفقراء أو املساجد أو الغزاة أو اليتامى فال زكاة فيها 

 ناقصة. ألنه ليس هلا مالك معني، أي فامللكية املتعلقة هبا

                                  

  1 األم: 23/2 طبعة بوالق. 
  2 املرجع املذكور: 53/2. 

  3 انظر املهذب لإلمام الشريازي مع شرحه اجملموع: 339/5 الطبعة املنريية. 
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ثانيًا_ إن كانت موقوفة على معني، سواء كان واحدًا أو مجاعة، فاحلكم يف وجوب الزكاة أو عدم 
وجوبه فيها متفرع عن القول مبالك رقبة العني املوقوفة من هو؟ أهو الواقف أم املوقوف عليه أم اهلل عز 

 وجل.
 نحن بصددها على اختالف األقوال يف أقول: وسنفصل القول يف هذه األقوال وكيفية دوران املسألة اليت

 مصري ملكية العني املوقوفة.
ثالثًا_ ال زكاة يف مثار األشجار املوقوفة على جهة عامة كاملساجد والفقراء، إذ إن ملكيتهم هلا ناقصة 
_ على حد تعبري اإلمام الشافعي _ فهي كالغنائم اليت مل تقسم بعد واليت نص الشافعي على حكمها 

وأما إن كانت موقوفة على معني أو معينني، فالزكاة واجبة غفي مثارها بال خالف، ألن ملكية  يف األم،
 1الشخص أو األشخاص املعينني هلا، ملكية تامة.

رابعًا_ املال املغصوب والضال ال يتعلق به زكاة قبل أن يرجع املال إىل صاحبه، نظرًا إىل أن امللكية 
ذي غصب املال أو ضاع منهن ونظرًا إىل أن امللكية مفقودة يف حق ضعيفة غري تامة يف حق املالك ال

 الغاصب الذي استل املال أو امللتقط يف دور البحث عن صحبه.
أما بعد رجوع املال إىل صاحبه فتتعلق الزكاة به طبق تفصيل وخالف لسنا بصدد احلديث عن شيء 

  2من ذلك اآلن.
عن هذا املعىن بكلمة ) تعنين املالك ( بداًل مم         )  غري أن يف فقهاء الشافعية من آثر التعبري

امللكية التامة ( ومنهم القاضي زكريا األنصاري رمحه اهلل. فقد قال: ) وشروطها حرية وسالم وتعنّي مالك 
وحول..( وتابعه اإلمام الشرقاوي يف حاشيته عليه، فقال: أي عدم إهبامه، أي إهبام املالك. عدم وجوهبا 

 ني الوقف يف ع
وفرّع كل منهما على هذا الشرط عدم وجوب الزكاة يف بيت املال، ويف ريع الوقف على جهة عامة 

 3دون ريع املوقوف على جهة خاصة أي فتجب الزكاة فيه، على نحو ما ذكره النووي يف اجملموع.
                                  

  1 هذا الذي ذكره النووي، من حكم الزكاة يف مثار األشجار املوقوفة، ينطبق على الغلة املستثمرة من سائر األعيان املوقوفة. 
  2 اجملموع للنووي: 343/5. 
  3 اجملموع للنووي: 343/5. 
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ل كلما كانت امللكية ولنا أن نتساءل: هل امللكية املبهمة للمال عنوان على كوهنا ملكية ناقصة؟ .. وه
 ناقصة غري تامة تكون بسبب ذلك ملكية مبهمة؟

وبوسعنا أن نعلم اجلواب عن هذا السؤال إذا الحظنا اجلامع املشرتك بني التعبريين، أال وهو عدم جواز 
التصرف باململوك، فصنعة اإلهبام يف امتالك املال سبب يف عدم جواز التصرف فيه من قبل أي  من 

همني، مثاله الناس املالكون لبيت املال، سواء قلنا إن ملكيتهم له تامة أو ناقصة وصفة املالك املب
النقصان يف التملك هي األخرى سبب يف عدم جواز التصرف يف هذا النوع من اململوك، كملكية 

 املشرتي أو البائع للسلعة قبل  أن يقبضها املشرتي، شواء قلنا إن مالكها مبهم أو معني.
ط عدم وجوب الزكاة فيما نعترب ملكية مبهمة أو ناقصة، إمنا هو عدم جواز التصرف يف إذن فمنا

 اململوك، ويصبح اخلالف عندئٍذ يف التسمية خالفاً شكلياً جمرداً.
 ثانيًا_ املالكية:

 نقل أبو الوليد بن رشد اتفاق الفقهاء على أن من شروط وجوب الزكاة، ملكية النصاب ملكاً تاماً. مث
 األصول. املوقوفةفرّع على ذلك بيان اخلالف يف وجوب الزكاة يف الثمار 

 فقال: إن مالكاً والشافعي كانا يريان وجوب الزكاة فيها.
وكان مكحول وطاوس يقوالن: ال زكاة فيها، ورق قوم بني أن تكون حمبسة على املساكني وبني أن 

بوا فيها الصدقة إذا كانت على املساكني، مث قال: وال معىن ملن تكون حمبسة على قوم بأعياهنم ومل يوج
أوجبها على املساكني، ألنه جيتمع يف ذلك شيئان اثنان: أحدمها أنه ملك ناقص والثاين أهنا على قوم 

  1غري معينني من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة ال من الذين جتب عليهم.
 2الكبري على اشرتاط متام امللك يف وجوب الزكاة.ونقص أبو الربكات الدردير يف الشرح 

وفرع على ذلك فروعًا منها أنه ال زكاة يف عني أوصى مالكها بتفرقتها، ومات املوصي قبل مرور حول  
عند حلول احلول بسبب  كامل من يوم وصيته، سواء أوصى هبا ملعنيني أو لغريهم، إذ مل يعد مالكًا هلا

                                  

  1 بداية اجملتهد: 236/1 و238 و239. 
  2 الشرح الكبري: 369/1 طبعة بوالق وانظر الشرح الصغري: 622/1 و623. 
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كما فرع على ذلك عدم وجوب الزكاة يف العني املنصوبة والضائعة،   1العني هنى ملكيته لتلكموته الذي أ
 تعد العني إىل صاحبها وميّر على وجودها عند عام، كما فرع عليه عدم وجوب الزكاة على الغاصب ملما

 2أيضاً لعدم متلكه هلا.
 عينيها كما جتب الزكاة يف غري أنه قرر أن العني املوقوفة إلقراض احملتاجني أو لغري ذلك،  جتب الزكاة يف

نتاجها ومثارها بالتفصيل السابق ذكره، وذلك ألن املوقوف أيًا كان يبقى على ملك صاحبه الذي وقفه، 
 3أي فملكيته تظل تامة.

وها ما أكده اإلمام مالك يف املدونة ) قال سحنون: وقال مالك: تؤدي الزكاة عن احلوائط احملبسة هلل 
 ط احملبسة على أقوام بأعياهنم وبغري أعياهنم. قلت ملالك: فرجليف سبيله، وعن احلوائ

جعل له إبالً يف سبيل اهلل حيبس رقاهبا وحيمل على نسلها، أتؤخذ منه الصدقة كما تؤخذ من اإلبل اليت 
 ليست بصدقة؟

ملالك، أو قيل له: فلو أن رجل حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس  قال: نعم فيها الصدقة. فقلت
   4ويردوهنا على ذلك، جعلها حبساً، هل ترى فيها زكاة؟ فقال: نعم أرى فيها زكاة.

أقول: وهذا الذي قرره اإلمام مالك وأصحابه، من وجوب الزكاة يف البساتني واألموال املوقوفة 
اتفق عليه املالكية، من اشرتاط امللكية التامة يف  نهم، ال يتعارض مع ماللمساكني عامة أو ألناس بأعي

وجوب الزكاة، كما كر ابن رشد يف النص الذي نقلناه أنفاً. ألن املال املوقوف، أيًا كان، تبقى ملكيته 
 ملالكه الذي وقفه، وال تتحول بسبب الوقف إىل غريه. إذن، فشرط امللكية التامة متوفر.

الف يف هذه املسألة وأثره يف وجوب الزكاة وعدمه، بشيء من التفصيل، عندما نتحدث وسنعرض للخ
 عن حكم الزكاة يف األعيان املوقوفة اليوم.

 

                                  

  1 الشرح الكبري: 371/1،     الشرح الصغري:622/1. 
  2 الشرح الكبري: 369/1. 
  3 املرجع نفسه: 694/1. 

  4 املدونة: 343/1. 
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 ثالثًا_ احلنابلة:
 لزكاة.ية يف اشرتاط امللك التام لوجوب ااتفق احلنابلة مع املالكية والشافع

 1تام امللك (قال يف املغين: ) والزكاة ال جتب إال على مسلم حّر 
وقال يف كشاف القناع: ) الرابع من شروط الزكاة متام امللك يف اجلملة ( وعلل ذلك بأن امللك الناقص 
ليس نعمة كاملة، وهي إمنا جتب يف مقابلها. إذ امللك التام عبارة، عما كان بيده مل يتعلق به غريه، 

 2يتصرف فيه على حسب اختياره، وفؤاده حاصلة له.
وغريها املوقوفة على غري معني   السائمةهذه الشروط فروع كثرية، منها أنه زكاة يف  مث فرع على

ئمة موقوفة كاملساكني أو على مسجد رباط ونحوه. وذكر اخلالف يف املذهب، يف وجوب الزكاة يف سا
جوب الزكاة فيها، ومنها وجوب الزكاة يف غلة أرض أو غلة شجر موقوفة على على معني، ورجح عدم و 

ني إن بلغت الغلة نصاباً. ألن الزرع والثمر ليس أي مهما وقفًا بدليل متلكه وصحة بيعه، أقول: مع
ومقتضى تقييده الغلة بغلة شجر أو أرض موقوفة على معني أنه ال زكاة فيها إن كان املوقوف على غري 

 معني، لصريورة ملكية الغلة إىل غري معينني.
، أو مال أوصى مالكه أن يشرتي به ما يوقف جلهة ما من ومنها مال موصى به ألي من وجوه الرب

جهة اخلري، فال زكاة فيه لعدم متام امللك فيه، أقول: وللعلة الثانية املالزمة هلذه غالبًا وهي كون املالك 
وصّي قبل صرفه فيما وصى ملالك به، فربح املال، فرحبه مع  هب جترامبهمًا غري معني، قال البهويت: فإن 

 ال يصرف فيما وصّي فيه لتبيعه الربح لألصل . وال زكاة فيهما.أصل امل
ومنها عدم وجوب الزكاة أيضًا يف حصة املضارب من الربح قبل القسمة، ولو بعد ظهور الربح لعدم 
متام امللك وعدم استقراره، يف حني جتب الزكاة على رب املال يف رأس املال ورحبه مبجرد الظهور لتحقق 

 مها بالنسبة إليه.ملكية له ومتا

                                  

  1 املغين البن قدامه: 519/2. مطبعة الثقافة اإلسالمية. 
  2  كشاف القناع للبهويت: 173/2. 
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ومنها وجوب الزكاة يف املال املغصوب يف مجيع احلول، أي فال يقطع احلول، انتقال املال إىل يد 
طريقة ما إىل غريه، أقول: وأورد الشيخ أبو الفرج املقدسي يف ب أو حىت انتقاله من يد الغاصب بالغاص

لى كل فال يكلف املالك بتزكيته إال بعد الشرح الكبري اخلالف يف وجوب الزكاة يف املال املغصوب. وع
 قبضه كما نص على ذلك يف كشاف القناع، ويزكيه عندئٍذ على ما ملك من السنني.

وزاد يف الشرح الكبري، ففرع على شرط متام امللك بيان عدم وجوب الزكاة فيما ميلكه الفاحتون من 
  1الغنيمة إال بعد قبض كل مالك حلصته

 سمة وإن صدر فيها صك من احلاكم أو من ويل األمر.أي فال يكون جمرد الق
 رابعًا_ احلنفية:

عدد الكاساين يف الشرائط اليت ترجع إىل املال، لوجوب الزكاة فيه، فذكر منها امللك. وإمنا قصد به متام 
ا أطلق امللك. ولعله اكتفى باشرتاط مطلق امللك معرباً عنه هبذه الكلمة، اعتماداً على القاعدة القائلة: إذ

 اللفظ محل على الفرد الكامل.
واخليل املسبلة، لعدم امللك، وهذا ألن  رّع على هذه الشرط فقال: فال جتب الزكاة يف سوائم الوقففمث 
الذي استوىل عليه لعدو يتصور، وال جتب الزكاة يف املال كاة متليكاً، والتمليك يف غري امللك ال ز يف ال

 لزوال ملك املسلمني عنه.
اف شرطًا آخر عرب عنه بامللك املطلق. وهو أن يكون مملوكًا لصاحبه رقبة ويداً، قال: وهذا قول مث أض

الثة، وهو كل مال غري مقدور االنتفاع به مع قيام أصل امللك، كاملال الضال واملفقود واملال ثأصحابنا ال
صحراء إن خفي على املالك الساقط يف البحر واملال الذي أخذه السلطان مصادرة، واملال املدفون يف ال

   2مكانه.
أما السرخسي، فقد أضاف إىل هذا كالًم آخر، ذا أمهية كربى يف موضوعنا الذي نحن بصدده. فقد 

 نقل أوالً عن اإلمام حممد بن احلسن الشيباين قوله:
                                  

. وانظر املغين 447و 2/424: أليب الفرج بن قدامه. وانظر الشرح الكبري 173و 171و 2/173انظر كشاف القناع للبهويت:   
  1البن قدامه: 519/2.

  2 بدائع الصنائع: 9/2. طبعة شركة املطبوعات العلمية_القاهرة. 
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اشرتى _أي اإلمام_ مبال اخلراج غنمًا سائمة للتجارة، وحال عليها احلول، فعليه فيها الزكاة.  ) فإن
اجتمعت الغنم املأخوذة يف الزكاة يف يد اإلمام وهي سائمة فحال عليها احلول. ألن وهذا خبالف ما إذا 

واملوجب فيه واحد.  هناك _أي هذه املسألة الثانية_ ال فائدة يف إجياب  الزكاة، فإن مصرف الواجب
وهنا يف إجياب الزكاة فائدة. فإن مصرف املوجب فيه املقاتلة، ومصرف الواجب الفقراء. فكان اإلجياب 

 ( مفيداً، فلهذا جتب الزكاة
مث علق السرخسي على هذا الكالم قائالً: ) ويف هذا الفصل _أي التفريق_ نظر. فإن الزكاة ال جتب 

. وهلذا ال جتب يف سوائم الوقف، وال يف سوائم املكاتب. ويعترب يف إجياهبا صنعة إال باعتبار امللك واملالك
الغىن للمالك، وذلك ال يوجد هنا إذا اشرتاها اإلمام مبال اخلراج للمقاتلة، فال جتب فيها الزكاة، إال أن 

 1لغىن له(يكون مراده أنه اشرتاها لنفسه، فحينئذ جتب عليه الزكاة باعتبار وجود املالك وصنعة ا
أقول: وسنعود إن شاء اهلل إىل هذا التعليق اهلام من اإلمام السرخسي، عندما نصل من حبثنا هذا إىل 
مرحلة إسقاط هذه النصوص وما تتضمنه من أحكام، على حكم الزكاة يف أنواع األموال العامة اليت نحن 

 بصدد بيان هذا احلكم فيها.
لى ما جاء يف الدر املختار وأصله، من اشرتاط امللك التام، أكد وأكد ابن عابدين يف حاشيته، معلقاً ع

ما قاله الكاساين والسرخسي. فقال: ) فال زكاة يف سوائم الوقف واخليل املسبلة، لعدم امللك، وال فيما 
 2أحرزه العدو بدارهم، ألهنم ملكوه باإلحراز، خالفاً للشافعي (

املفقود والساقط يف حبر، ومغصوب ال بينة عليه، ومدفون مث أضاف فقال: )... وخرج أيضًا نحو املال 
 3يف برية، فال زكاة عليه إذا عاد إليه، ألنه وإن كان مملوكاً له رقبة لكن ال يدله عليه (

أقول: ومعىن )ال يدل عليه( أنه ال ميلك التصرف به. وهذا هو اجلامع املشرتك يف كل مال ال تتعلق به 
 بني املالك. وينبثق هذا اجلامع املشرتك من كلمة )تام(القة بينه و كاة، أياً كان نوع العالز 

   ( حويلٍّ تاموير األبصار: ) وسببه ملك نصاب نيف عبارة ت
                                  

  1 املبسوط للسرخسي: 52/3. طبعة السعادة _القاهرة. 
  2 حاشية املختار البن عابدين: 2/ص4و5 الطبعة اليمنية. 

  3 املرجع نفسه. 



 اإلمام الشهيد البوطي  املال العامزكاة 

 www.naseemalsham.com                                                                            موقع نسيم
 13الشام

 
 

 :املؤتلف واملختلف من هذه املذاهب
سنوضح اآلن النقاط املتفق عليها فيما نقلناه من كالم أئمة املذاهب... مث نوضح النقاط اليت هي  

بينهم، ونحاول أن نصل إىل الرأي الراجح فيما قد اختلفوا فيه. مث نحاول أن نطبق ذلك  حمل خالف فيما
 على موضوع حبثنا هذا.

أواًل_ اتفقت هذه املذاهب على اشرتاط امللكية التامة. وقد أوضحنا أن املراد بامللكية التامة تلك اليت 
 ختول صاحبها حق التصرف.

بكلمة ) تعنّي امللك ( منهم الشيخ زكريا األنصاري واإلمام  غري أن بعض الشافعية آثروا التعبري
الشرقاوي، غري أن املآل واحد، وهو مالحظة متكن املالك من التصرف باململوك ومن املعلوم أن املتاع 

 الذي مل يتعني مالكه ال يسوغ التصرف بعينه، الشأن فيه كشأن امللكة الناقصة.
على أنه ال زكاة يف الغنائم اليت دخلت يف حوزة الدولة، قبل  ثانيًا_ اتفقوا، نتيجة هلذا الشرط،

قسمتها. نص على ذلك الشافعي يف األم، ونص على ذلك أبو الفرج بن قدامه يف الشرح الكبري من 
احلنابلة، وذاد هذا فاشرتط القبض أيضاً. أي فال تكفي القسمة وحدها. وقد مّر بيان ذلك  أئمة

السرخسي من أئمة احلنفية، من أنه ال زكاة يف السائمة اليت اشرتاها  مفصاًل. وهو مقتضى ما رجحه
اإلمام مبال اخلراج الذي هو ملك للمقاتلة مآاًل، أي عند القسمة. وقد نقلنا نص السرخسي يف بيان 

 ذلك.
ولكين مل أجد للمالكية أيضًا نصًا على زكاة الغنائم أو ما هو يف معناها، كمال اخلراج، قبل القسمة، 
غري أهنم ينّصون على عدم وجوب الزكاة يف املال املنصوب قبل رجوعه إىل صاحبه، ال على مالكه لعدم 
وجوده حتت يده، وال على الغاصب لعدم متلكه له.. والغنائم اليت هي يف حوزة الدولة ومل تقسم بعد، 

م عليها، ومن مث فال زكاة داخلة عندهم يف هذا امللك من باب أوىل. فال ملكية تامة للناس هلا، وال يد هل
 فيها وال على الدولة وال على القائمني حكماً.
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ثالثًا_ اتفقوا على أنه ال زكاة على املال املغصوب قبل رجوعه إىل مالكه، لضعف ملكية املالك له، 
ح ولفقد ملكية الغاصب. فإذا عاد املال إىل صاحبه، فقد اتفق الشافعية واملالكية واحلنفية على أنه يصب

يف حكم مال جديد دخل حوزته، أي أهنم ال يوجبون إمتام احلول السابق قبل الغصب بكسور من 
 األشهر اليت تلي رجوع املال إىل صاحبه، خالفاً للشافية واحلنفية. وقد نقلنا نصوص املالكية يف ذلك.

احلنابلة فأوجبوا تزكية املال املغصوب، بعد رجوعه إىل مالكه، عن سائر السنوات اليت غاب فيها  وانفرد
 املال عن مالكه. وقد مّر بيان ذلك.

رابعًا_ اتفقوا على أن املال املوصى به للفقراء أو غريهم، ال زكاة فيه إن مات املوصي عنه/، قبل مرور 
وقد مر كالم األئمة يف ذلك، ومل أعثر يف   1ه، قبل الوصية،احلول عليه، من آخر حول زكى املال عن

 ذلك على خالف بينهم.
 فهذه هي نقاط االتفاق.

عالقة له مبوضوع حبثنا، كحصة املضارب من الربح قبل القسمة،  أما نقاط االختالف، فمنها ما ال
شرية عندما تتحول إىل ما تتحول إىل عشرية والعدوكزكاة األرض اخلراجية، وزكاة األرض اخلراجية عن

 خراجية، فال داعي إىل اخلوض فيه.
فقد دلت ومنها ما يتعلق مبوضوع حبثنا، وهو املال املوقوف جلهة ما، أيًا كان املال، وأيًا كانت اجلهة. 

حصيلة النصوص اليت نقلناها عن األئمة، على وقوع اخلالف بينهم يف زكاة املال املوقوف، ويف غلة املال 
 يضاً.املوقوف أ

وقبل أن جنلي هذا اخلالف ونكشف عن مصدره سببه، ينبغي أن نقف على رواية نقلها ابن رشد يف 
 بداية اجملتهد عن اإلمام الشافعي، تعوزها الدقة.

 1كاً والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاةلفقد قال عن زكاة املال املوقوفة األصول: إن ما
                                  

أقول:   وم وصيتهنص الشرح الكبري جاء هكذا ) ال زكاة يف عني أوصى مالكها بتفرقتها، ومات املوصي قبل مرور حول كامل من ي  
ر، ومرت ستة أشهر وتقيده هبذا اليوم مشكل، إذ مؤداه أن املوصي له أدى آخر زكاة عليه يف هذا املال قبل أن يوصي به بستة أشه
 املال الزكوي، عند أخرى بعد الوصية به، وهو حّي، فال زكاة عليه!.. وهذا يتناىف مع ما هو مقرر ومتفق عليه من وجوب الزكاة يف

  1مرور كل حول كامل عليه، مادام ملكيته له باقية.
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 الثمار التابعة ألصول موقوفة على معينني، والثمار التابعة والواقع أن الشافعي وأصحابه فرقوا بني
، وقد كرت نصوص ألصول موقوفة على غري معنيني، فأوجبوا الزكاة يف األول منهما، ومل يوجبوا يف الثاين

 الفقهاء الشافعية يف ذلك.
ة هذا املال بعد أما عن خالف الفقهاء يف زكاة املال املوقوف، فمرّده إىل خالف الفقهاء يف مآل ملكي

 أن يوقف.
فقد ذهب احلنفية واملالكية إىل أن املوقوف تبقى ملكيته لصاحبه الذي وقفه. غري أن احلنفية قرروا بناًء 

رهن أو نحو فيجوز للمالك التصرف باملوقوف ببيع أو هبة أو على ذلك أن الوقف عقد غري الزم. 
سجله يف املسجالت كم احلاكم هبذا الوقف ويابة العارية، اللهم إال أن حيذلك، إذ هو عندهم مبث

 2وقفية، فيكتسب عندئٍذ صفة اللزوم، وتصري مبنزلة الوصية الناجزة.ال
أما املالكية، فعلى الرغم من اتفاقهم مع احلنفية على بقاء ملكية املال املوقوف للواقف، إال أهنم ذهبوا 

ا: وإمنا تظهر فائدة استمرار ملك الواقف ملاله إىل لزوم الوقف وعدم نفاذ أي تصرف يف عني الوقف، قالو 
 3الذي وقفه، يف أن له دون غريه الوالية الدائمة على الوقف.

وذهب الشافعية واحلنابلة إىل أن ملكية الواقف تنقطع عن ماله بعد الوقف، مث اختلفوا، فذهب 
 املوقوف ىلول إ أن ملكيته تؤ . وذهب احلنابلة إىلالشافعية إىل أن ملكية املوقوف تؤول إىل اهلل عز وجل

عليه. قال يف املغين ) وينتقل املك يف الوقف إىل املوقوف عليهم فقي ظاهر املذهب. قال أمحد: إذا 
 ( 4وقف داره على ولد أخيه، صارت هلم. وهذا يدل على ألهنم ملكوه.

فال يصح أي تصرف غري أن الشافعية واحلنابلة اتفقوا على انقطاع حق التصرف عن العني املوقوفة، 
بعينها، سواء عند من يرى أن ملكيتها تؤول إىل اهلل، وعند من يرى أن ملكيتها تتحول إىل املوقوف 

 عليهم.
                                                                                                           

  1 بداية اجملتهد: 239. 
  2 انظر اهلداية: 11/3،     بدائع الصنائع للكاساين: 218/6،     جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل: 211/2. 

  3 انظر جواهر اإلكليل: 211/2. 
  4 انظر حتفة احملتاج البن حجر: 255/6،     املغين البن قدامه: 492/5. 
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من هذا أن املذاهب الثالثة: املالكية واحلنابلة والشافعية، متفقون على لزوم الوقف وانقطاع حق  يتبني
التصرف عن عني املوقوف، بقطع النظر عن مآل ملكيته. وانفرد احلنفية بالذهاب إىل إبقاء حق التصرف 

 سجالت الدولة.مل يقرر احلاكم وقفه، ويسجل ذلك يف  فيه، وأن احلق يف ذلك ملالكه الواقف، ما
ويلحظ أن احلنفية منسجمون يف ما ذهبوا إليه، من بقاء التصرف بالوقف مع مذهبهم يف استمرار 

ذلك، إذ إهنم يشرتكون هم يف بملكية الواقف  للموقوف، وكان الظاهر يقتضي أن يذهب املالكية مذه
لى الرغم من هذا مع اجلمهور يف فية يف القول باستمرار ملكية املوقوف للوقف، غري أهنم اتفقوا عمع احلن

 انقطاع حق التصرف عن املوقوف.
ف أن احلنفية يرون أن بني مالكية اإلنسان لشيء ما وحق التصرف له فيه، الوالسبب يف هذا اخل

مقام العارية.  تالزماً دائماً، فكلما كان مالكاً للشيء كان له حق التصرف فيه، ومن مث فقد أقاموا الوقف
التالزم، ويرون أن اإلنسان قد يكون مالكًا لشيء ما دون أن  ايرون ما يستوجب هذ أما املالكية فال

 يتمتع حبق التصرف فيه، كاملالك احملجور عليه..
ني املوقوفة، أن يتفق القائلون بانقطاع حق التصرف يف العظاهر هذا اخلالف يقتضي أيضًا وقد كان 

فيها، لتقلص امللك عنها وعدم توفر شروط امللكية التامة، وأن يذهب القائلون لزكاة على عدم وجوب ا
ا، 9يف  وجوب الزكاةإىل بعدم انقطاع حق التصرف عنها واستمرار مالكية الواقف هلا _وهم احلنفية_

 لتوفر شروط امللكية التامة.
ا يقتضيه هذا الظاهر، فاحلنفية ال فيها، ال ينسجم مع م ةرأيناه من خالفهم يف وجوب الزكا غري أن ما

يوجبون الزكاة يف سوائم الوقف واخليل املسبلة كما رأينا، على الرغم من قوهلم ببقاء ملكية الواقف 
للسائمة املوقوفة!.. واملالكية يوجبون الزكاة يف األعيان املوقوفة، على الرغم من قوهلم بانقطاع حق 

 1نا_ ببقاء املوقوف على ملك صاحبه.التصرف فيها، وقد عللوا ذلك _كما رأي
م وجوب الزكاة يف املوقوف يشكل ويتناقض مع أصلهم الذي \الذي ذهب إيه احلنفية من عد اوهذ

ذهبوا إليه من استمرار ملكية الواقف للمال املوقوف. غري أن كالم الكاساين يف بدائع الصنائع، فيه ما 

                                  

  1 انظر باإلضافة إىل النقول السابقة جواهر اإلكليل: 136/1. 
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هب احلنفية _ما عدا زفر_ يشرتط لوجوب الزكاة ينبه إىل اجلواب عن هذا اإلشكال. فقد أكد مذ
جدت امللكية ومل توجد اليد، فال زكاة. ومن مث فال زكاة عندهم يف املال امللكية ووضع اليد، فإذا و 

الذي ميلكه، ع به. وملا كان الوقف يعين رفع املالك يده عن املال ، وهو ما ال متتد إليه يد االنتفا الضمار
ء واملعوزين، فقد زال أحد شرطي وجوب ومها: امللك، وثبوت اليد، فال جتب الزكاة، يثارًا حلاجة الفقراإ

جوع اليد إليه، ومن مث التصرف فيه، كان ذلك إيذانًا بر  ق-حىت إذا قرر إهناء الوقف مبوجب امتالكه حل
 تعود فتجب الزكاة فيه.

ف، ال ينسجم مع ما ذهبوا إليه من كذلك املالكية، فإن ما ذهبوا إليه من وجوب الزكاة يف املال املوقو 
االتفاق مع اجلمهور يف انقطاع حق التصرف بالعني املوقوفة، فال يصح للواقف أي تصرف يف العني اليت 

 وقفها ألي غرض من األغراض.
كيف، وقد اشرتطوا، كغريهم، توافر امللكية التامة، وأين هي امللكية التامة يف مال انقطع عن مالكه 

 ه؟!..حق التصرف في
وقد نقلنا من كالم ابن رشد يف بداية اجملتهد ما ينبه إىل هذا اإلشكال، وما يدل على أنه خالف 

 1مذهبه  ورجح القول بعدم وجوب الزكاة يف العني املوقوفة على املساكني، أي على غري معينني.
ع اخلالف أيضًا يف وكما وقع اخلالف على هذا النحو بني األئمة يف حكم زكاة املال املوقوف، فقد وق

 غلة املال املوقوف.
 وخالصة خالفهم يف ذلك تتمثل فيما يلي:

أواًل_ من قال بوجوب الزكاة يف املال املوقوفة، يقول بوجوهبا، من باب أوىل يف غلة هذا العني، 
 فاملالكية يقولون بوجوب الزكاة يف غلة املوقوف مطلقاً.

العني املوقوفة على جهة معينة كالفقراء ونحوهم، قالوا بعدم  ثانيًا_ الذين قالوا بعدم وجوبا لزكاة يف
أياً كان املالك للعني املوقوفة يف اجتهادهم. وذلك ألن ملكية اجلهة العامة وجوب الزكاة يف غلتها أيضاً، 

 على الغلة يضفي على امللكية كالً من صفيت النقص واإلهبام.

                                  

  1 بداية اجملتهد: 343/5. 
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 ا الرأي.والشافعية واحلنابلة، يف مقدمة القائلني هبذ
ثالثًا_ على الرغم من أن اإلمام النووي أكد على وجوب الزكاة يف غلة العني املوقوفة على أشخاص 

: إال أن هذا الذي أكده ال 1معينني، لإلخالف، نظرًا إىل أن ملكية األشخاص املعينني هلا ملكية تامة
 ينطبق على ما يقرره احلنفية يف ذلك. 

، ولذلك مل يوجبوا الزكاة 2الزكاة كاًل من ملك الرقبة ووضع اليد عليها إذ إن احلنفية يشرتطون لوجوب
يف املال الضمار كالضائع ونحوه. وغلة املوقوف على معينني تقع حتت ملكهم مبجرد الوجود والظهور، 
ولكنها ال توضع حتت أيديهم إال بعد القسمة ووصول كل حصة إىل صاحبها، فهي كحصة املضارب 

 القسمة.من الربح قبل 
هذا باإلضافة إىل أن السرخسي نبه إىل مانع آخر من وجوب الزكاة يف غلة املوقوف على الفقراء، وهو 

وهو طرف املستحق، للفقر. فكأننا أن املعطي للزكاة واملستحق هلا يصبحان يف هذه احلالة طرفًا واحداً، 
ُنِعد إىل الذاكرة بعض ما قاله يف ذلك نوجب الزكاة يف مال الزكاة قبل قسمته على املستحقني، ول

 السرخسي يف هذا مما نقله نصه سابقاً:
 للمالك، وذلك ال يوجد هنا، إذا اشرتاها اإلمام يف إجياهبا _أي الزكاة_ صفة الغىنيقول: )... ويعترب 

 _أي الغنم_ مبال اخلراج للمقاتلة، فال جتب فيها الزكاة ( 
هذه األغنام، مل تثبت هلم صفة الغىن، حىت يتعلق الزكاة باملال  أي ألن املقاتلة الذين رصدوا اإلمام هلم

على حد تعبريه. وهو  3الذي رصد أو وقف هلم، وبذلك يكون ) مصرف الواجب واملوجوب فيه واحداً (
 غري سائغ.

وحصيلة هذا الكالم أن غلة املال املوقوف على معني أو معينني، جتب الزكاة فيها، عند كل من 
حلنابلة. ألن غلة املوقوف ليست موقوفة، وألن املالك حمدد ومعرف، وال جتب الزكاة فيها عند الشافعية وا

 .1احلنفية قبل استالم املالك حلقه أو املالكني حلصصهم، على أن تبلغ الغلة نصاباً 
                                  

  1 بدائع الصنائع: 9/2. 
  2 اجملموع: 343/5. 

  3 املبسوط للسرخسي: 52/3. 
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 ضرورة اشرتاط وضع اليد باإلضافة إىل وجود التملك.
  املوقوفة، كاحليوان املوقوف لتفريق غلته، سواءأما املالكية فقد علمنا أهنم يوجبون زكاة العني

كانت موقوفة على معينني أو غري معينني، فغلة جتب فيها الزكاة من باب أوىل، إن بلغ نصيب كل 
مستحق منها نصاباً. قال يف جواهر اإلكليل: ) وأما احليوان املوقوف لتفرقة غلته أو احلمل أو الركوب 

فتزكى مجلته على مالك واقفه إن كان نصاباً، ولو بالضم إال ما مل يوقف، عليه، على معينني أو غريهم، 
 3مث قال ) وكذا مثر احلوائط املوقوفة ( 2سواء توىل املالك القيام به أوال (

 التطبيق
صلة ما بني هذه املسائل اليت نّص الفقهاء على حكمها، سواء ما كان حمل  واآلن بوسعنا أن نتبني

ن منها حمل خالف، واملسائل اليت هي موضوع حبثنا، مما يدخل يف معىن املال العام،  اتفاق بينهم وما كا
 كي ننتهي إىل معرفة وجوب أو عدم وجوب الزكاة فيها.

ذكرنا رأي الفقهاء فيها، واملسائل اليت هي موضوع حبثنا، ومن الواضح أنه ال يوجد بني املسائل اليت 
 لة فيما يسمى باملال العام.جامعاً مشرتكاً، وهو أهنما مجيعاً داخ

   الشركات اليت متلكها الدولة: أوالً:   
ومن الواضح أن األصل يف هذه الشركات أن تدّر رحباً، وسواء دّرت أم مل تدّر رحباً، فإن احلكم الذي 
يسري على رأس مال هذه الشركات، ال بّد أن يسري على األرباح النامجة عنها، نظرًا إىل أن اجلهة 

 املالكة هلا واحدة،.
إن أموال الشركات اليت متلكها الدولة، ال ختتلف عن أموال الغنائم اليت متلكها الدولة ابتدائ، وميلكها 

 الغامنون مآاًل، كما ال ختتلف عن املوال املوصى هبا للفقراء أو غريهم.

                                                                                                           

ضم إىل اليت تضم إىل الشياه أثناء احلول، عن طريق ملك أو إرث، التصاف إىل حول األصل. وال ت الضمينةمع مالحظة أن   
  1املوجودات إال عند بداءة حول جديد.

  2 جواهر اإلكليل: 136/1. 
  3 املوجع املذكور. 
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ق وجوب الزكاة فيها. ومها إذ إن ملكية كل منها ناقصة وغري معينة. ففيها الصنعتان اللتان متنعان تعل
 اإلهبام، والنقصان.

وقد رأينا أن الفقهاء متفقون عدم وجوب الزكاة يف الغنائم قبل قسمتها، كما أهنم متفقون على عدم 
وجوب الزكاة يف األموال املوصى به إىل جهة عامة إذا مات املوصي عنه قبل مرور حول على وصيته، 

 ك، وحكم أرباحها داخلة يف حكم أصلها، كما هو واضح.فالشركات اليت متتلكها الدولة كذل
أما الشركات اليت تستقل جبزء من رأس ماهلا الدولة، ويساهم القطاع اخلاص يف اجلزء اآلخر منها،  

حكمه. أي جتب الزكاة يف األسهم اليت ميلكها  اجلزءينكالشركات اخلاصة وآحاد التجار، فكل من 
 سهم اليت متلكها الدولة.األشخاص املعينون منها، دون األ

 نصيب الدولة يف الشركات املسامهة:  ثانياً: 
إن ما ذكرته من حكم الشركة اليت تستقل الدولة بامتالك أسهم منها، ويساهم القطاع اخلاص يف 
امتالك األسهم األخرى، هو ذاته احلكم املتعلق بالشركات املسامهة اليت متلك الدولة أسهمًا فيها. إن 

ذي متلكه الدولة، ذو ملكية مبهمة وناقصة، سواء متثل يف شركات أو أنصبة من شركات، أو متثل املال ال
 يف مدخرات الدولة على اختالف أصنافها ومن مث فال تتعلق به زكاة.

إال أن اجلانب املتميز يف الشركات املسامهة، والذي قد يكون مثار جدل يف وجوب الزكاة فيها، هو أن 
ت قابلة للتداول، ومن مث فإن املالك أسهم ما يف هذه الشركات، بوسعه أن يتخذ من أسهم هذه الشركا

، بقطع النظر عن البضاعة أو السلعة اليت يتكون منها كها عرض جتارة يديره بيعًا وشراءاألسهم اليت ميل
 رأس مال هذه الشركات. 

كات . قصارى ما يف األمر أن اجلانب ال يقوى على تغيري احلكم فيها، أي يف هذه الشر  اغري أن هذ
الدولة متارس عماًل جتاريًا خاضعًا لشروط وجوب الزكاة فيه، وإن من الثابت يقينًا أن الدولة ما دامت 
شخصاً اعتبارياً، وما دامت ملكيتها لشيء ما ال تفسر إال مبلكية الرعايا، أو أفراد الشعب، فليس إذ مثة 

 حق الزكاة.ملكية تامة ومعينة يصلح أن يناط هبا 
 صناديق الضمان االجتماعي ملوظفي الوزارات واملؤسسات: ثالثاً: 

 إن األموال اليت تتجمع يف هذه الصناديق، ميكن أن ختضع ألحد تفسريين:
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التفسري األول منهما أن هذه األموال ال تزال داخلة يف عموم ممتلكات الدولة. إال أن الدولة التزمت 
 أن تعود به إليهم يف ظروف معينة وطبق شروط خاصة.جتاه موظفيها أو عّماهلا، 

التفسري الثاين، أن هذه األموال،غدت، ألسباب معينة وطبق إجراءات معروفة، ملكًا هلؤالء العمال أو 
املوظفني. ولكنها حمبوسة حتت يد الدولة برسم األمانة أو الوديعة، أو الوزارة وبني موظفيها، من خالل 

غدا املوظف مبوجبه وبكامل الرضا الشرعي منه ملتزماً ببنود العقد وما ينطوي عليه العقد الوظيفي، الذي 
 من مستلزمات.

فأي هذين التفسريين أقرب إىل ما نسميه بصناديق  الضمان االجتماعي، والسبل اليت تفد منها 
 األموال إىل هذه الصناديق؟

املعىن األول، عندما نتذكر أن  يتغلب علىإن معىن الوديعة يف أموال هذه الصناديق، يتجلى، ويكاد 
الصناديق، تقتطع من مرتبات موظفيها وعماهلا نسبة معينة  ليها هذهأو املؤسسات اليت تعود إالوزارات 

ليتجمع هلم يف هذه الصناديق، ما سيعود إليهم يف أيام العسر أو لدى مدامهة احلاجة.. وما قد يضاف 
 بق األنظمة املرعية، ال يلغي معىن الوديعة يف تلك األموال.إليه من هذه األموال املتقطعة، ط

إال أن لنا أن نتساءل: وهل دخلت هذه األموال املتقطعة من مرتبات املوظفني، يف ملكيتهم، حىت 
تتحول إىل ودائع هلم يف تلك الصناديق؟.. جّل الفقهاء يرون أن األجر الذي يستحقه العامل أو 

 ستحقاق، وإمنا تتم ملكيته له بالقبض.املوظف ال ميلكه مبجرد اال
فإذا مت قبضه مث أعاده األجري إىل املقبض أو غريه على وجوه الوديعة كان كلك، وإذا مل يتم قبضه، بقي 
عينه عائداً إىل ممتلكات املقبض أو املؤجر ما دام غري معنّي، وتعلق حق املستأجر بذمة املؤجر أو أصبح 

 1ديناً عليه.
ي ممتلكات 6املقتطعات اليت تتجمع يف صناديق الضمان االجتماعي، تظل داخلة ف وعلى هذا، فإن

 الوزارة أو الدولة، ويتعلق حق العمال أو املوظفني بذمة اجلهة املّوظفة على جهة الدين.

                                  

 . واحمللي على املنهاج مع حاشية القليويب2/84انظر الفرق بني األجرة املعينة واألجرة يف الذمة، يف حاشية الشرقاوي على التحرير:   
  1عليه: 68/3 طبعة احلليب. والشرح الصغري للدردير: 4:12و13.
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فعلى التفسري األول _وهو مستبعد_ ال زكاة يف أموال هذه الصناديق، ألهنا ال تزال داخلة يف عموم 
 ، وقد عرفنا أن يأخذ حكم الغنائم اليت دخلت يف حوزة الدولة، ومل تقسم بعد.مال الدولة

وعلى التفسري الثاين، جتب الزكاة يف املقتطع منها من حقوق ومرتبات املوظفني والعمال، إن أدخناه 
حتت اسم الوديعة، على خالف يف ذلك بني الفقهاء الذين يوجبون الزكاة فيه حاًل إن بلغ النصاب، 

 فقهاء الذين يوجبون الزكاة فيها مآالً أي بعد قبضه، وقد سبق بيان اخلالف يف ذلك.وال
غري أن إدخال هذا القدر املقتطع من أموال، أو مرتبات املوظفني، يف حكم الوديعة مستبعد ال يتفق 

امه مع النظم والقواعد الفقهية كما أوضحنا، ذلك ألن املستأجر وأن امتالك األجرة بعد، أو عند قي
بالعمل الذي كلف به، حكماً. إال أن حقه ال يتعلق بعني مال معني يف يد املؤجر، ما مل يتعني بالقبض،  

 كما أوضحنا. وإمنا يتعلق بذمة املؤجر.
وعلى هذا فإن حكم زكاة هذا املال املقتطع من مرتبات املوظفني، يتبع حكم زكاة الدين، واخلالف يف 

اًل، مع ما يتبع على املدين حاالً، ومن يوجبها مآ لدين الذمي للدائنذلك معروف بني من يوجب زكاة ا
 ذلك من نوع الدين من حيث القوة والضعف.

أما اإلضافات اليت تضاف إىل هذا القدر املقتطع من الرواتب واألجور، طبق األنظمة املرعية اليت قد 
ا إىل أيدي أصحاهبا مع مراعاة شرط ختتلف من دولة إىل أخرى، فما ينبغي أن يتعلق هبا زكاة قبل وصوهل

احلول والنصاب، إذ إهنا ليس وديعة وال دينًا مستقراً. فهي أشبه ما تكون بالغنائم قبل القسمة، وقد 
 علمنا اتفاق الفقهاء على عدم وجوب الزكاة فيها.

 أموال الوقف اخلريي واملستغلة يف املشاريع االستثمارية: رابعاً: 
، متفقون على لزوم الوقف وانقطاع ÷ذاهب الثالثة: املالكية واحلنابلة والشافعيةكنا قد أوضحنا أن امل

حق التصرف عن عني املوقوف، بقطع النظر عن خالفهم فيمن تؤول ملكية عني املوقوف إليه، وأن 
احلنفية انفردوا بالذهاب إىل بقاء حق التصرف فيه، وأن احلق يف ذلك ملالكه الواقف، ملم يقرر احلاكم 

 وقفه ويسجل ذلك يف سجالت الدولة.
وهذا الذي اتفق عليه أئمة املذاهب الثالثة من لزوم الوقف وانقطاع حق التصرف عن املوقوف، 

فيه، بقطع النظر عن نوع الوقف، خرييًا أو أهليًا أو غري ذلك. إذ إن  ةتقتضي القول بعدم وجوب الزكا
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الزكاة فيه، أن تكون ملكيته تامة. وعندما ينقطع حق  من الشروط املتفق عليها يف املال اململوك لوجوب
التصرف عن املوقوف، فإن ملكية مالكه له، تصبح ناقصة وضعيفة، سواء قلنا أن املالك هو اجلهة 
املوقوف عليها، كما هو مذهب احلنابلة، أوة قلنا أن املالك له ال يزال هو املالك األصلي الواقف كما 

ة، أو قلنا إن املالك له هو اهلل، وهو مذهب الشافعية. املهم أن ملكيته تصبح هو مذهب املالكية واحلنفي
ناقصة غري تامة بسبب لزوم الوقف وانقطاع حق التصرف يف عني املوقوف. وهو قرار األئمة الثالثة كما 

 إذن فمقتضى ذلك أن ال جتب الزكاة يف املال املوقوف أيًا كان نوع الوقف، ويف مقدمتهاقد ذكرنا، 
ثمارية وما مل يكن كذلك، بل أموال الوقف اخلريي، ال فرق بني ما كان مستغاًل يف املشاريع اخلريية االست

ق بني أن يكون املال موقوفًا جلهة عامة أو ألشخاص معينني، ألن تعنّي امللكية ال يغين عن شرط ال فر 
سي لوجوب الزكاة فيه، أي يف املال متام امللكية، وملا كانت امللكية هنا ناقصة، مل يتحقق الشرط األسا

 املوقوف.
غري أن هذا املقتضى مل يربز يف مذاهب األئمة الثالثة الني اتفقوا على لزوم الوقف، وانقطاع حق  
فة على الرغم من قوهلم بانقطاع يوجبون الزكاة يف األعيان املوقو  صرف عن عني املوقوف. فإن املالكيةالت
هة عامة واملوقوف على أشخاص كاحلنابلة، فرقوا بني املوقوف على ج  ق التصرف فيها، والشافعية،ح

 منهما تابعاً للخالف فيمن تؤول ينني. فلم يوجبوا الزكاة يف األول منهما، وجعلوا حكم الزكاة يف الثامعين
مل إليه ملكية املال املوقوف بعد وقفه، وملا كان املالك له بعد الوقف هو اهلل عز وحجل عند الشافعية، 

رجحه احلنابلة أيضاً، على الرغم من أن مذهبهم أن ملكية  جتب الزكاة فيه أيضًا عندهم. وهذا ما
 1املوقوف تؤول إىل املوقوف عليه.

ويرد على قول الشافعية ) أن حكم الزكاة فيما وقف على أشخاص معينني، تابع للخالف فيمن تؤول 
ينبغي أن يكون له أي مدخل يف مسألة وجوب الزكاة إليه ملكية املال املوقوف ( أن هذا اخلالف ما 

وعدمه، مادام الوقف الزمًا عل كل حال وحق التصرف منقطعًا عن عني املوقوف، وهو _كما عرفنا_ 
 مذهب الشافعية واملالكية واحلنابلة، إذ امللكية غدت بذلك ناقصة.

                                  

  1 انظر تفصيل القول يف مذاهب األئمة، يف الصفحة 12 وما بعد. 
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، ويقولون ببقاء حق التصرف يف أما احلنفية _وقد عرفنا أهنم يقولون ببقاء ملكية املوقوف للواقف
املوقوف ملالكه الذي وقفه_  فقد كان ظاهر مذهبهم يقتضي القول بوجوب الزكاة يف املال املوقوف. 
غري أهنم قالوا على الرغم من ذلك، بعدم وجوب الزكاة فيه، ووجهة نظرهم ذيف ذلك، حسب ما ذكره 

 .  والواقف يرفع يده يف ماله الذي وقفه، وهوالكاساين أنه يشرتط لوجوب الزكاة امللكية ووضع اليد
ثبوت اليد، فال  جتب الزكاة فيه. حىت إذا قرر إهناء الوقف مبقتضى استمرار ملكيته ملوقوف واستمرار 
حقه يف التصرف فيه، كان ذلك إيذانًا برجوع اليد إليه، ومن مث تعود فتجب الزكاة فيه، وقد سبق بيان 

 1هذا كله مفصاًل.
ة اضطراب ال خيفى بني ما انتهى إليه فقهاء املذاهب من خالف حول لزوم الوقف وعدمه، إذن، فثم

إليه ملكية الشيء املوقوف، وبني ما انتهوا إليه من خالف يف وجوب الزكاة وخالف حول من تؤول 
 وعدم وجوهبا يف املوقوف.

افعية واحلنفية، واحلنابلة رعاية وقد الحظنا أن الكثريين منهم قرروا عدم وجوب الزكاة يف املوقوف، كالش
 الذي التزموه والشرط الذي اشرتطوه، وهو امللكية التامة. منهم لألصل

وعلى هذا فإن الذي يطمئن إليه العقل وتسكن إليه النفس، هو عدم وجوب الزكاة يف األعيان 
ذلك ألن املانع من املوقوفة، سواء كانت  أوقافًا خريية أو أهلية أو مستغلة يف مشاريع استثمارية، و 

كة التامة، وعدم تعنّي املالك، وجوب الزكاة فيها يشكل جامعًا مشرتكًا بينها مجيعاً، وهو عدم توفر املل
 هو الشرط الذي أضافه بعض فقهاء الشافعية كما رأينا. و 

 وأذكر هنا بالكالم الدقيق الذي نقلته عن السرخسي يف الصفحة التاسعة من هذا البحث، عندما نقل
واملأخوذة  الكثرية اجملتمعة حتت يد اإلمام عن حممد بن حسن الشيباين قوله عدم وجوب الزكاة يف الغنم

زكاًة، ألن كل من الواجب الذي تعلق به الزكاة واملوجوب فيه الذي استحق الزكاة واحد... مث أكد 
كاتب، إذ يعترب يف إجيابه السرخسي هذا فقال: ) وهلذا ال جتب الزكاة يف سوائم الوقف وال يف سوائم امل

 صنعة الغين ملالك، وذلك ال يوجد هنا...  (

                                  

هذا البحث.من  13انظر ص   1  
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وهذا ينطبق على سائر األوقاف اخلريية بأنواعها، سواء ما كان منه مستغاًل لالستثمار وما مل يكن، إذ 
حبست هذه األموال إن الذين يؤول إليهم ريع هذه األوقاف، هم على األغلب من الفقراء الذين 

فإن قلنا بتعلق الزكاة بتلك األموال فينبغي أن تعاد زكاهتا إليهم. هذا بقطع  1دقًة جارية.لصاحلهم ص
 النظر عن العلة األخرى لعدم وجوب الزكاة فيها، وهو عدم متام امللكية املعلقة بأعيان تك األموال.

ال يتحقق فإن قيل ولكن هذا الذي نبه إليه السرخسي قد ال يتحقق يف األوقاف األهلية، إذ قد 
 الألساسية لعدم وجوب الزكاة يف املوصف الفقر يف األشخاص املوقوف عليهم، فاجلواب أن العلة ا

 املوقوف، موجودة هنا أيضاً، وهو عد وجود امللكية التامة.
إن الذي أراه هو أن مشروع الوقف حبد ذاته، قربة ينبغي هبا املثوبة واألجر. وإذا كان األمر كذلك، 

 ن ينتقص من هذه القربة باسم قربة أخرى كالزكاة ونحوها.فما ينبغي أ
أرأيت إىل أموال الزكاة إذا اجتمعت وتكاثرت أيزكى عنها؟... فكذلك ال يزكى عن األموال املوقوفة 

 على جهة ما أياً كان نوع ذلك الوقف.
 خامساً: زكاة نصيب أموال الوقف اخلريي يف الشركات املسامهة:

أن ما ينتقل إىل الشركات املسامهة من أموال  الوقف اخلريي، إمنا هو ريع تلك  ينبغي أن نالحظ أوالً 
األموال املوقوفة، ذلك ألن عني املوقوف  ال جيوز التصرف به كما قد علمنا، وحىت احلنفية الذين ذهبوا 

غي عنه مسة إىل أن للواقف أن يلغي ويعود فيتصرف باملال الذي وقفه، إمنا حيق له التصرف فيه بعد أن يل
الوقف، أما أن يتصرف بعينه، وهو موقوف، فهذا إما مل يقل به أحد. وقد مضى بيان ذلك  ونقلنا كالم 

 اإلمام السرخسي املتعلق به.
ؤال هو: ما حكم زكاة الريع اجملتمع من مال الوقف اخلريي، عندما يتحول إىل أسهم حمدودة سإذن فال

 يف شركات مسامهة؟
واجلواب أن الريع إما أن يكون عائداً إىل أشخاص معينني، أو أن يكون عائداً إىل جهة عامة كالفقراء 
واليتامى ونحوهم. فإن كان عائداً إىل أشخاص معينني، وبلغت أسهم كل منهم نصاباً، وجب فيها الزكاة 

                                  

1  
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والقيود نفسها، وقد  يل ذاتهحبوالن احلول. وهو ذاته احلكم املعروف يف زكاة الشركات املسامهة، بالتفص
 1نقلت عن النووي االتفاق على ذلك

وإن كان عائدًا إىل جهة عامة، فمقتضى ما قلناه من اشرتاط امللكية التامة يف املال، أن ال يتعلق به 
 الزكاة، مهما بلغت قيمة األسهم.

 سادساً: زكاة أموال املؤسسات العلمية واخلريية واالجتماعية، وما يف حكمها:
ل أواًل عن الناس أو اجلهة اليت تؤول إليها ملكية زكاة هذه األموال، ينبغي أن نتساءلكي نستبني حكم 

هذه األموال. ومن املعروف أن ما يقع حتت تصرف املؤسسات العلمية ونحوها من األموال، إما أن يكون 
يكون تربعًا من بعض املوسرين أو  مقتطعًا هلا من امليزانية العامة للدولة مبوجب بند معتمد فيها، وإما أن

جمموع تربعات من أشخاص وجهات شىت. ويف كال احلالني، ال بّد أن يكون ألموال هذه املؤسسة 
مالك، إذ ال يتصور سقوط امللكية للمال يف الشريعة اإلسالمية. بل البّد للمال يف كل األحوال من 

  2مالك، سواء كان شخصاً عيناً، أو جهة عامة.
عليه نقول: إن كانت أموال هذه املؤسسات مقتطعة من ميزانية الدولة ونحوها، فال زكاة فيها، وبناء 

سواء قلنا إن ملكيتها باقية للدولة، نظراً إىل أهنا رمّبا مل ختصص جلهة خريية بعد، أو قلنا إن ملكيتها قد 
معني، وقد علمنا أن من  حتولت إىل إحدى اجلهات اخلريية فعالً. ذلك ألن املالك على احلالني، غري

 شرط وجوب الزكاة يف املال تعني املالك.
أما إن كانت أموال هذه املؤسسات قد رصدت هلا من قبل أشخاص أثرياء معينني فإن كان القائمون 
على هذه املؤسسات ال يزالون يف طور البحث عن جهة خريية مناسبة، تستحقها، فإهنا يف هذه احلالة ال 

 فإن الزكاة فيها واجبة، األشخاص الذين رصدوا أمواهلم هذه جلهات اخلري، ومن مثتزال على ملكية 
ا وشروطها املعروفة. كما لو أن شخصٍا فصل مبلغاً من ماله الذي ميلكه، ورصده ملشاريع خريية بضوابطه

                                  

  1 انظر ص5 من هذا البحث. 
ل، ولكنها ال تقبل اإلسقاط. ينبغي مالحظة أننا نتكلم عن شيء تثبت ملكيته بطريقة شرعية. إن هذه امللكية تكون قابلة للتحوي  1

انظر الفروق الته األوىل ) لكية بعد كالسمك يف املاء واحليوان قبل الصيد، فإن قابل بعد التملك للرجوع إىل حبه امل أما ما مل تتعلق
   4/18للقرايف. الفرق بني األمالك الناشئة عن اإلحياء، والناشئة عن غري اإلحياء: 
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للجهة اليت  أن يتم متليكه الزكاة تظل واجبة تبعًا لبقية املال الذي ميلكه، إىلأو لفقراء مستحقني. فإن 
 رصد ذلك املال هلا.

فإن جتاوزت هذه املؤسسات طور البحث والتفتيش، ووجهت املال إىل جهة ما من جهات اخلري، 
ى هذه املؤسسات املال أو قدراً إن وجهت إحد حبيث آلت ملكيته هلا، مل تعد الزكاة واجبة فيها. أما

ناظر إىل جمموع املال الذي ق الزكاة فيه، منه إىل أشخاص أعياهنم، حبيث دخل يف ملكه، فإن تعلق ح
تتكامل ملكية كل من هذه األشخاص له، هبذه الضمينة اليت تضاف إليه، فإن بلغ النصاب وحال عليه 

 احلول، وكان ماالً زكوياً، وجبت فيه الزكاة، وإال فال.
 سابعاً: زكاة أموال التأمني:

وال، على االجتهاد القائل مبشروعية عقود التأمني، ونحن هنا نفرع حديثنا عن حكم الزكاة يف هذه األم
 على اختالف أنواعها. أي لسنا اآلن بصدد مناقشة القول بصحته أو بعدم صحة هذه العقود.

يتوازعون فيما بينهم  إن شركات التأمني إما أن تكون شركات خاصة، تألفت من أشخاص حمددين،
مث يتوازعون مثراهتا، وأرباحها، وإما أن تكون شركات  مسؤوليات هذه الشركة من رأس مال أو نحوه، ومن

 عامة أي حكومية، تستخرج رأس ماهلا من ميزانية الدولة ومترّد عائدها إىل ميزانية الدولة. 
أما يف احلالة األوىل، فليس بني شركات التأمني وغريها من الشركات التجارية املسامهة وغريها أي فرق 

ونة الكتلة املالية اليت متلكها الشركة، واملك ال الشركة، أي فتجب الزكاة سنويًا يفيف أمر الزكاة وتعلقها مب
ق اح الناجتة عنها. وعلى هذا فالزكاة تتعلبمن رؤوس املال املتحركة ) أي ال الثابتة كاألجهزة ونحوها ( واألر 

 كة التأمني اليت ميلكها أشخاص معينون.باألموال اجملتمعة يف صندوق شر 
ال تأخذها على سبيل قد يتصور بعض الباحثني أن األموال اليت تأخذها الشركة من املتعاقدين معها، 

التملك املطلق، وإمنا هي من قبيل التأمينات اخلاضعة للرجوع إىل أصحاهبا، إذا حاقت بأمواهلم 
حاهبا. بدليل أهنا وبضائعهم التجارية آفة ما، أو هي خاضعة للرجوع إىل الورثة إذا ما حاق اهلالك بأص

تعيد إليهم أمواهلم اليت أخذهتا منهم،  بل رمبا تعيد أكثرها منها، عندما تعطب البضاعة املؤمن عليها أو 
موال غري تامة، فما ومن مث فإن ملكية الشركة هلذه األعندما حييق اهلالك بالشخص املؤمن على نفسه، 

 ينبغي أن تتعلق الزكاة هبا.
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تأمني، إذ عندما تكون األموال لن عقود اور، لتضمن الدليل القاطع على بطالتصصح هذا ال وأقول: لو
على وجه التأمني، أي الوديعة، فإن على الشركة أن تعيدها إذن إىل  جملتمعة لديها حمسوبة من أصحاهباا

هبا، وعندما ينتهي  يطن حيأصحاهبا عندما تصل البضاعة إىل أصحاهبا ويزول احتمال اخلطر الذي كا
أجل التأمني على احلياة دون أن يصيب صاحب تلك  احلياة مكروه. غري أن الشركة ال تعيد شيئًا من 

لك إن تلك األموال مل تكن  إال ذهذه األموال إىل أصحاهبا، بل تكون هي املالكة هلا، فإن قلنا مع 
 ودائع عندها ألصحاهبا، فالعقد عندئٍذ باطل وال يوجد أي وجه للقول بصحته.

ين عليا التساؤل عن حكم الزكاة يف أموال صحة عقود التأين بأنواعها، لكي نبًا إىل أننا نفرتض ونظر 
شركات التأمني، فالبّد من إخفاء كيفية شرعية مقبولة على هذه العقود، وسبيل ذلك هو القول بأن 

ويضات املناسبة وفاة الشخص املؤمن على حياته، وتقدمي التعتتعهد بتحمل األضرار النامجة عن الشركة 
احلق، مقابل أقساط مالية يدفعها املستفيدين من هذا احلق، على وجه األجرة إن اعتربنا وجه  ألصحاب

استئجاراً للشركة كي تنهض بأعباء هذا التعهد، أو مثناً للتعويضات املستحقة عند حتقيق أسباهبا.  التأمني
، وسواء قلنا إن األموال اليت تدخل يف حوزة وهذا االحتمال الثاين بعيد، وإن قال به بعض الباحثني

الشركة أجور على تعهداهتا أو أمثان للتعويضات اليت التزمت هبا، فإن الشركة تتملكها ملكية تامة. وإمنا 
يتعلق حق املؤمنني على أرواحهم أو بضائعهم بذمة الشركة بوصفها شخصًا اعتبارياً، ال باألموال اليت 

جتب يف األموال التجارية العائدة إىل أي شركة  فإن الزكاة واجبة فيها كما دخلت يف حوزهتا. ومن مث
 جتارية خاصة.

ترّد رج رأس ماهلا من ميزانية الدولة و وأما يف احلالة الثانية، أي عندما تكون الشركة حكومية تستخ
عائداهتا إىل هذه امليزانية، فواضح أن الزكاة ال تتعلق ألموال هذه الشركة لعدم توفر شرطي امللكية التامة 

ئم اليت مل توزع بعد، واألموال املوقوفة جلهة وتعني املالك، وال ريب أن هذه األموال تأخذ حكم الغنا
 لق بشيء منها.امة، وقد علمنا أن الزكاة ال تتعع

   ؤسسات الضمان والتأمني االجتماعية الرمسية:ثامناً: م
أما صناديق الضمان االجتماعي ، فهي كما نعلم حتوي أمواًل معدة جلهات عامة، مل يتحدد 

 أشخاصها، ومل تتملكها ملكاً تاماً، والشأن يف هذه ال/وال أن تكون من نصيب فقراء حمتاجني.
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الذي تعطى له وقد  ذي تطلب منه الزكاة واملستحقالواجب ال وقد علمنا مما ذكرنا من قبل أن طريف 
 1أوضح السرخسي هذا املعىن يف نص سبق أن ذكرته يف هذا البحث.

ه األموال مبلكية تامة وال ذواحلكم ذاته ينطبق على أموال التأمني االجتماعية الرمسية، إذ ال تتعلق ه
 حمددة.

ال يتعلق يف حق الزكاة. يستوي يف ذلك ما بقي  واخلالصة أن كل ما دخل يف ميزانية الدولة بطريقة ما،
 منه داخالً يف امليزانية العامة وما ختصص منه مبقتضى بنود جلهات أو ملشروعات حمددة.
متالحقة  كذرياتٍ وكذلك سائر األموال اليت خرجت من ملكية األفراد، وخصصت حملتاجني أو لغريهم  

ه أهنا أموال مل ذلك كل ألسرة ما، أو لنقابة ما، أو ملوظفني أو حرفيني يف عمل ما، ومناط احلكم يف
 يتحدد مالكوها، ومن مث مل تتحقق امللكية التامة هلا.

 وأخرياً مسألة للبحث والنقاش:
أو لرعاية  دولة  كان ما يسمى ببيت مال املسلمني يف ما مضى حقوقاً مالية متجمعة للمسلمني عامة 

ومل تكن سلطة الدولة عليها أكثر من سلطة احلارس األمني، واملشرف املباشر على توزيع ÷ إسالمية ما،
اء أنه ال زكاة كان القرار الذي امجع عليه الفقه  كلما اقتضت احلاجة. ومن مث فقد  هذه احلقوق ومجعها،

 ن أياً منم ال ميلك حق التصرف يف شيء منها.وألصصة ملالكني بأعينهم، فيها، ألهنا فعالً أموال غري خم
بأنشطة جتارية وإرادة  من الدول، متارس ما ميارس األفراد  من القيام واليوم أصبحت الدولة، أو كثري 

ونشأ بينهما من التنافس، غري فاضت اجملتمعات مبا يسمى: القطاع اخلاص والقطاع العام،  شركات، حىت
  2ما ال داعي لشرحه أو الوقوف عنده. ود يف أكثر األحيان،حملما

لك مسامهات شخصية وفردية يف كثري من الشركات احلكومية )القطاع العام( فدخلت معها ذواستتبع 
 على سبيل املضاربة أو املشاركة بوجه من الوجوه املعتربة.

                                  

  1 انظر ص8 من هذا البحث. 
لطان مضرّة بالرعايا مفسدة للجباية.انظر مقدمة ابن خلدون. فصل يف أن التجارة من الس   2  
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 تتعلق هبا، وعلى هم العائدة إىل األفراد، فال شك أن الزكاة الل عن حكم الزكاة يف األسونحن ال نتساء
صاحب األسهم منهم أن يالحظ ذلك وخيضع حصصه فيها للزكاة طبق الضوابط والشروط املرعية. 

مال  تلبي ولكنا نتساءل: أفتظل أموال هذه الشركات احلكومية مشمولة باحلكم الذي ذكره الفقهاء
 املسلمني وبعيدة عن تعلق الزكاة هبا؟..
ص معنوي( باألعمال التجارية، والصفق يف األسواق املالية، عن لغا  شك أن قيام الدولة )وهي شخ

ا املضمار، أمٌر جديد جار والشركات التجارية اخلاصة يف هذالشركات ونحوها، ومزامحتها للت طريق
عن ملكية الدولة هلذه الشركات أو املنشآت التجارية  لالتسائيستأهل النظر والبحث، ويستأهل 

ت سلطة الدولة عليه لة باحلكم الذي يسري على بيت مال املسلمني يوم كاناملنافسة، أال تزال مشمو 
راسة فقط، أم إن وضعًا جديدًا قد نشأ حبيث جعل من احلكومة شخصية اعتبارية سلطة إشراف وح

والشركات، ومن مث فإن على هذه الشخصية االعتبارية أن  الناس أصحاب التجاراتتزاحم وتنافس 
 م الزكاة؟..ختضع أمواهلا هذه كحك

ألتقد أن من العسري أن يبت واحد مثلي وحده حبكم شرعي يف هذه املسألة. ومن اخلري أن جند 
 سبيلها إىل مناقشة فيها أوالً مث إىل حكم مجاعي يلتقي عليه السادة الفقهاء.

   واحلمد هلل رب العاملني.


