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
جواز االدخار لحاجة ال ٌَسقُط به فرض الزكاة
إلى عباس حمامده
السؤال:
ذهب االدخار الذي مر علٌه سنوات لم ٌدفع عنه الزكاة ،هل ٌدفع عن كل سنة أم مرة فً العمر؟ والدفع هل
ٌجوز مادٌا ٌعنً بالقٌمة؟ وشكرا
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
ٔ -قبل اإلجابة على سؤالك أحب أن ألفت النظر إلى أن ادخار الذهب والفضة والنقود لغٌر حاجة ٌُعد كنزا
حتى لو أخرجت زكاته ،والكنز حرام ،ومن األدلة على تحرٌمه:
 قال تعالىَ ﴿ :والَّذٌِنَ ٌَ ْكنِ ُزونَ َّهللا َف َب ِّ
ش ْر ُه ْم ِب َع َذاب أَلٌِم * ٌَ ْو َم ٌُ ْح َمى
ٌل َّ ِ
ِض َة َو َال ٌُ ْنفِقُو َن َها فًِ َ
َب َوا ْلف َّ
الذه َ
س ِب ِ
ج َبا ُه ُه ْم َو ُج ُنو ُب ُه ْم َو ُظ ُهو ُر ُه ْم ه ََذا َما َك َن ْز ُت ْم ِِلَ ْنفُسِ ُك ْم َف ُذوقُوا َما ُك ْن ُت ْم َت ْكنِ ُزونَ ﴾.
ار َج َه َّن َم َف ُت ْك َوى ِب َها ِ
َعلَ ٌْ َها فًِ َن ِ
جد فًِ ِم ْئز ِر ِه دٌِنار ،فقال
 وقد روى أحمد بإسناد صحٌح عن أبً أمامة قالُ ( :توُ فًِّ رجُل مِنْ أهْ ِل الصفَّةِ ،فوُ ِان») ،وأسند الطبري
ان ،فقال رسُو ُل َّ ِ
رسُو ُل َّ ِ
هللا َ « ك ٌَّة» ،قالُ :ث َّم ُتوُ فًِّ آخ ُر فوُ ِ
هللا َ « :ك ٌَّ َت ِ
جد فًِ ِم ْئز ِر ِه دٌِنار ِ
نحوه إلى أبً أمامة الباهلً .وهذا ٌعنً تحرٌم كنز الذهب والفضة مطلقا ولو كان دٌنارٌن ،ولو كان دٌنارا واحدا،
ما دام ٌكون كنزا ،أي خزنا للمال لغٌر حاجة ٌراد إنفاقه علٌها .والرسول قال ذلك بالنسبة لهذٌن الرجلٌن ألنهما
كانا ٌعٌشان من الصدقة وعندهما التبر ،فقال« :كٌة» وقال« :كٌتان» ٌشٌر إلى قوله تعالىْ ٌَ ﴿ :و َم ٌُ ْح َمى َعلَ ٌْ َها
ج َبا ُه ُه ْم َو ُج ُنو ُب ُه ْم﴾ [التوبة] التً هً قسم من آٌة الكنز ،أي ٌشٌر إلى آٌة الكنز .فهذا
ار َج َه َّن َم َف ُت ْك َوى ِب َها ِ
فًِ َن ِ
دلٌل على تحرٌم الكنز تحرٌما مطلقا ،سواء أبلغ نصاب الزكاة أم لم ٌبلغ ،وسواء أزكً أم لم ٌزكَّ ،فالكنز كله
حرام.
وأما االدخار لحاجة فهو جائز وال تنطبق علٌه أدلة الكنز" ،والفرق بٌن الكنز واالدخار ،هو أن الكنز عبارة
عن جمع النقد بعضه فوق بعض لغٌر حاجة ،فهو حبس النقد عن السوق .وأما االدخار فهو خزن النقد لحاجة من
الحاجات ،كأن ٌجمع النقد لٌبنً بٌتا ،أو لٌتزوج ،أو لٌشتري مصنعا ،أو لٌفتح تجارة ،أو غٌر ذلك."...
ٕ -إذا ادخر المرء ذهبا لغٌر حاجة فٌكون مرتكبا إثما ألنه ٌكون كنزا للذهب وهو حرام ...ومع ذلك فإن
علٌه أن ٌخرج زكاة الذهب الذي ادخره لغٌر حاجة ألن الكنز المحرم ال ٌسقُط به فرض الزكاة ...وكذلك األمر
بالنسبة لالدخار لحاجة فإنه غٌر محرم ولكن على صاحبه أن ٌخرج زكاته إن كان قد بلغ النصاب وحال علٌه
الحول ألن جواز االدخار لحاجة ال ٌسقُط به فرض الزكاة...
حولً أي كل سنة هجرٌة ،فإذا بلغ المال "الذهب مثال" النصاب وحال علٌه
ٖ -إن فرض الزكاة هو فرض ْ
الحول وجبت زكاته بمقدار ربع العشر أي ٘ %ٕ.منه ،فإذا أخرج المرء زكاة ماله بعد مضً العام فقد أدى ما
وجب علٌه ،وإن أخر الزكاة فلم ٌدفعها عن ذلك العام فإنها تبقى واجبة فً ذمته إلى أن ٌؤدٌها عن ذلك العام...

وأداؤها عن عام هجري ال ٌقوم مقام أدائها عن عام هجري آخر ألن الزكاة كما ذكرنا آنفا هً واجب سنوي ٌتجدد
بتجدد السنٌن ما دامت أسبابه وشروطه قائمة...
وعلٌه فإن من ادخر ذهبا مدة خمسة أعوام هجرٌة مثال وكان الذهب قد بلغ النصاب عند بداٌة االدخار فإن
علٌه أن ٌخرج زكاة خمسة أعوام فً نهاٌة العام الخامس إذا لم ٌكن قد أدى زكاة هذا الذهب من قبل ألن زكاة كل
عام هجري من األعوام الخمسة هً دٌن فً ذمته ال بد من الوفاء به ...فعلٌه أن ٌخرج الزكاة خمس مرات فً كل
مرة مقدار ٘ %ٕ،من الذهب المدخر عنده ...مع مالحظة أنه ال ٌجب علٌه أن ٌُخرج فً العام الثانً زكاة المبلغ
الذي أخرجه زكاة فً العام األول :أي الـ ٘ "%ٕ،التً أخرجها فً العام األول ،بل ٌجب علٌه اإلخراج فقط عن
الـ٘ %5،،المتبقٌة فٌخرج فً العام الثانً نسبة ٘ %ٕ،منها ...وهكذا فً األعوام التً تلٌها أي ٌالحظ فً
األعوام الالحقة النقص الذي طرأ على المال الم ُز َّكى بعد إخراج زكاته فً األعوام السابقة...
ٗ -وأما دفع الزكاة من غٌر جنس المال المزكى أي بالقٌمة فإن ذلك جائز ،كأن ٌخرج بدل الذهب نقدا إلزامٌا
أو فضة أو نحو ذلك...
جاء فً كتاب اِلموال  -صفحة  511-511ملف الوورد ما ٌلً:
( ...وقد وُ جد فً الس ّنة عن رسول هللا  وأصحابه ،أنه قد ٌجب الحق فً المال ،ث ّم ٌُحوَّ ل إلى غٌره ،مما
ٌكون إعطاؤه أٌسر على معطٌه من األصل .ومن ذلك كتاب النبً  إلى معاذ بالٌمن فً الجزٌة «أن على كل
َحالِم دٌنارا أو عِ دْ لَه من المعافر» رواه أبو داود ،فأخذ النبً  العرض مكان العٌن ،أي أخذ الثٌاب مكان الذهب.
ومن ذلك ما كتب إلى أهل نجران «أنّ علٌهم ألفً حلة فً كل عام ،أو عدلها من اِلواقً» رواه أبو عبٌد .وذكر
ابن قدامة فً المغنً أن عمر رضً هللا عنه كان ٌأخذ اإلبل فً الجزٌة بدال عن الذهب والفضة ،كما أن علٌّا كان
ٌأخذ اإلبر ،والحبال ،والمسالّ ،فً الجزٌة بدل الذهب والفضة ).انتهى.
وكذلك جاء فً كتاب األموال فً دولة الخالفة صفحة  511ملف الوورد ما ٌلً:
(وٌُز ّكى عن الذهب بالذهب ،وباألوراق النائبة ،واألوراق الوثٌقة ،وٌُز ّكى عن الفضة بالفضة ،وباألوراق
النائبة والوثٌقة ،كما ٌُجزئ أن ٌز ّكى عن الذهب بالفضة ،وباألوراق اإللزامٌة ،وعن الفضة بالذهب ،وباألوراق
اإللزامٌة؛ أل ّنها جمٌعها نقود وأثمان ،فٌُجزئ بعضها عن بعض ،وٌجوز إخراج بعضها عن بعض لتحقّق الغرض
فً ذلك .وقد مرّ فً باب زكاة الزروع والثمار أدلّة أخذ القٌمة بدل عٌن المال الذي وجبت فٌه الزكاة ).انتهى.
وواضح من المذكور أعاله أنه ٌجوز دفع الزكاة عن الذهب والفضة باألوراق النقدٌة المعمول بها وفق سعر
السوق للذهب والفضة عند إخراج الزكاة.
آمل أن ٌكون فً هذا الجواب كفاٌة.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
ٔٓ رمضان ٓٗٗٔهـ
الموافق ٕٓٔ5/ٓ٘/ٓٙم
رابط الجواب من صفحة اِلمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/105
type=3&theater؟0104378519966/

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

موقع المكتب اإلعالمً المركزي

موقع جرٌدة الراٌة

www.hizb- ut- tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

