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مبادئ النظام االقتصادي اإلسالمي
االستخالف
أي أن هللا تعالى أورثنا
هذه األموال ممن قبلنا،
واستخلفنا في هذه
األموال ،وأمرنا أن نقوم
بحق االستخالف وعدم
صرف األموال في
المحرمات أو اإلسراف في
المباحات.
قال تعالى« :وأنفقوا مما
جعلكم مستخلفين فيه»

المال وسيلة
لطاعة هللا
اإلسالم يجعل المال وسيلة
للدار اآلخرة ،فالدنيا زائلة،
لذلك المسلم يجعل هذا
المال طاعة هلل تعالى في
أن يكسبه من حالل وينفقه
في حالل.

كفاية الخيرات
لحاجة البشر
يقرر اإلسالم أن الخيرات
التي أودعها هللا في األرض
والتي سيودعها كافية
لحاجات البشر من الغذاء
والكساء والسكن وسائر
الضروريات والحاجات.
قال تعالى« :وكأين من دابة
ال تحمل رزقها هللا يرزقها
وإياكم وهو السميع العليم»

أما أسباب المجاعات:
● عدم استخدام اإلنسان لكامل جهوده الذهنية والبدنية ،وقصوره
في استغالل الموارد التي أنعم هللا بها عليه.
● الكفر بنعم هللا ● .مبالغة البشر في حاجاتهم المادية.

النظام االقتصادي الرأسمالي
• تعريفه:
• «هو النظام االقتصادي الذي يمتلك فيه األفراد -آحادا أو
جماعات -الموارد اإلنتاجية ملكية خاصة ،كما أن لهم الحق
في استخدم مواردهم بأية طريقة يرونها مناسبة».

أسس وخصائص النظام االقتصادي الرأسمالي
• الحريةةة االقتصةةادية :سةةواء كةةان ذلةةك فةةي العمةةل أو اإلنتةةا أو
االسةةةتهالك واالدخةةةار واالسةةةتثمار فكلهةةةا قةةةرارات يتخةةةذها الفةةةرد
بنفسه ،في ضوء ما هو مناسب له.
• الملكيةةةةة الخاصةةةةة :حيةةةةم يتملةةةةك الفةةةةرد أي شةةةةيء ذي أهميةةةةة
اقتصةةاديه فهةةي ملكيةةة مطلقةةه والحةةق أنهةةا أسةةهمت فةةي زيةةادة
اإلنتا لكنها أدت إلى الفوارق الكبيرة في الثروات والدخول بةين
أفراد المجتمع.
• حةةافز الةةرب  :يعتبةةر البحةةم عةةن أكبةةر رب ة ممكةةن ايةةة النظةةام
الرأسمالي ،إذ أنه هو المحرك الرئيس ألي نشاط اقتصةادي حتةى
وإن ترتب على ذلةك إهةدار القةيم األخالقيةة ،ولةذا نشةأت البةارات
ونوادي القمار و يرها في مجتمعات الرأسمالية .

مساوئ النظام االقتصادي الرأسمالي
• إهمال الجوانب األخالقية والدينية واإلنسانية فةي النظةام الرأسةمالي إلةى
درجة أنه يُ ْؤثِر الكسب االقتصادي ولو على حساب األخةالق ومقتضةيات
اإليمان وحياة اإلنسان.

• يؤدي إلى التفاوت الكبير في الدخل والثروة وتركزها في يد فئة قليلة.
• يؤدي إلى فرض السيطرة االحتكارية في السوق ،إلةى درجةة أن اإلنتةا
فةةي المجتمعةةات الرأسةةةمالية يسةةيطر عليةةه عةةةدد محةةدود مةةن الشةةةركات
االحتكاريةةة الكبةةرم ،ممةةا يعطيهةةا القةةدرة علةةى فةةرض األسةةعار والهيمنةةة
على االقتصاد.
• أنه دائم التعرض للتقلبات االقتصادية الحادة ،إلى جانب ظهور مشةكالت
البطالة والتضخم والمديونية ،األمر الذي يؤثر بشكل مباشر على العديةد
من أفراد المجتمع خاصة أولئك الذين ال يملكون إال خدمة العمل .

مراحل الرأسمالية
مرحلة الرأسمالية التجارية:
• وهي البداية للرأسمالية في أوربا حيم بدأت في القرن 16م وحتى منتصف
18م ،وكان لظهورها أسباب وهي:
• انهيار النظام اإلقطاعي «الزراعي» لهروب األيدي العاملة-الرقيق -إلى المدن.
• االكتشافات الجغرافية الكبرم مثل اكتشاف أمريكا ونحوها ،مما أسفر عنه
اكتشاف مناجم الذهب األمر الذي وسع دائرة التبادل النقدي.
الرأسمالية الصناعية:
• وابتدأت هذه المرحلة منتصف القرن 18م ،وعجلت بنهاية الرأسمالية التجارية،
وتطورت في هذه المرحلة الصناعة حتى أصبحت مجاال مغريا في االستثمار.
• وقد اعتمد النظام الرأسمالي في هذه المرحلة على الحرية االقتصادية التي نادم
بها آدم سيمم حيم دعا إلى إلغاء القيود على التجارة الداخلية والخارجية،
وعدم تدخل الدولة في الحياة االقتصادية إال بما يكفل األمن والعدالة وحماية
الملكية الفردية.

النظام االقتصادي االشتراكي
• تعريفه:
النظةةةةام الةةةةذي يتميةةةةز بتملةةةةك الدولةةةةة لعوامةةةةل اإلنتةةةةا -أي الملكيةةةةة
الجماعيةةةة -كاألراضةةةي واآلالت والمصةةةانع ،وتتخةةةذ جميةةةع القةةةرارات
االقتصادية فيه من خالل جهاز التخطيط ،ومن هنا جاءت تسمية هةذا
النظام بنظام التخطيط المركزي.

• نشأته:
نشةةةأ فةةةي القةةةرن 19م وكانةةةت نشةةةأته هروبةةةا مةةةن البةةةؤس والشةةةقاء
والطبقية التي تعيشها المجتمعات الرأسمالية ،ومن أبرز مفكري هةذا
النظام كارل ماركس الذي نادم بإلغاء الملكية الخاصة .

مساوئ النظام االقتصادي االشتراكي
•
•
•

•

تقييد حريات األفراد االقتصادية ،وقتل الحافز الفةردي ،الةذي
له دور أساسي في إثارة ضروب النشاط االقتصادي.
إلغةةاء الملكيةةة الفرديةةة لوسةةائل اإلنتةةا  ،األمةةر الةةذي جعلةةه
يصطدم مع الفطرة البشرية التي جبلت على حب التملك.
محاربتةةةه لألديةةةان السةةةماوية ،باعتبارهةةةا فةةةي نظةةةره أفيةةةون
الشعوب ،ومن ثم سعيه الحثيم نحو محو مشاعر اإلخاء في
النفوس البشرية ،وإثارة فكرة الصةراع الطبقةي بةين الفقةراء
واأل نياء.
فتةةور بواعةةم العمةةل فيةةه عنةةد معتنقيةةه لسةةد بةةاب الطموحةةات
أمامهم ،األمر الذي يصيب اإلنتا بالنقص الشديد.

أسس النظام االقتصادي اإلسالمي

أنواع الملكية

الملكية
العامة

ملكية الدولة

الملكية
الخاصة

الملكية العامة
تعريفهةةا :مةةا وجةةد بإيجةةاد هللا تعةةالى ممةةا تملكةةه عمةةوم األمةةة دون
اختصاص أحد بعينه به.
مثالها :كاألنهار والبراري واآلبار.
دليل مشةروعيتها :قةول النبةي صةلى هللا عليةه وسةلم « :المسةلمون
شركاء في ثالم :في الماء ،والكأل ،والنار »
خصائص الملكية العامة:
• الملكيةةة العامةةة مقةةررة بحكةةم هللا تعةةالى ورسةةوله صةةلى هللا عليةةه
وسلم ال يملك أحد التصرف فيها.
• الملكيةة العامةة ملكيةةة دائمةة ومسةتقرة بةةدوام واسةتقرار مصةةلحة
عموم المسلمين.
• الحق في الملكيةة العامةة حةق مسةتقر للجماعةة باعتبارهةا مؤلفةة
من أفراد.

ملكية الدولة
تعريفها :هي الملكيةة التةي تكةون للدولةة ،ومواردهةا لبيةت مةال
المسلمين يتصرف فيها ولي أمر المسلمين بموجب مةا تقتضةيه
المصلحة العامة.
وبيت المال هو الجهة التي تختص بكل ما ال يعرف مالكه أو لم
يتعين له مالك وهو ما يسمى اليوم :وزارة المالية.

موارد ملكية الدولة (بيت المال)
المعادن

• الجةةواهر التةةي أودعهةةا هللا تعةةالى فةةي األرض سةةواء كانةةت
جارية كالبترول أو كانت جامدة كالذهب والفضة.

الزكاة
الخرا

• وهو مقدار معين من المال يفرض على األرض الزراعية.

الفيء

• وهو كل مال وصل إلى المسلمين من الكفار بغير قتال.

ُخ ُمس الغنائم
الجزية

العشور

• وهي ما يضرب على األشخاص الذين لم يدخلوا في اإلسالم
نظير إقرارهم على دينهم وحمايتهم.
• وهي ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحةربيين لقةاء السةما
لهم بدخول بالد المسلمين للتجارة

اللقطات ،وتركات المسلمين التي ال
وارم لها أو لها وارم ال يُ َر ّد عليه

األوقاف الخيرية
الضرائب

• الوقف :تحبيس األصل وتسبيل المنفعة.

الملكية الخاصة
تعريفهةةا :وهةةي مةةا كانةةت لفةةرد أو لمجموعةةة مةةن األفةةراد علةةى
سبيل االشتراك ،وتخول صاحبها االستئثار بمنافعهةا والتصةرف
في محلها ،كتملك اإلنسان للمسكن والمركب.
أهمية إقرار الملكية الخاصة:
• تحقيق حاجة اإلنسان ،وما تتطلبه الحياة الكريمة.
• عمارة األرض واستغالل مواردها.
• إعداد القوة.
• البذل واإلنفاق في أوجه البر.

الملكية الخاصة
خصائص الملكية الخاصة:
• ال حد لما يتملكه اإلنسان ،مادام تملكه من خالل الوسائل المشروعة .
• حق كامل يشتمل على جميع األعيان والحقوق والمنافع.
• تم ِ ّكن صاحبها من التصرف فيها بما يشاء ،على أي نح ٍو كان ما لم يكن
تصرفه ممنوعا شرعا كاإلضرار بالغير.
• حق دائم لصاحبها ،ال تزول عنه بحال من األحةوال إال برضةاه مةالم يكةن
هناك مصال معتبرة شرعا ،كنزع الملكية للمصلحة العامة.
• تخول صاحبها التبرع مما يملك دون تحديد أو تقييد ،مادام أنه فةي قةواه
المعتبرة شرعا.
• تؤدي إلةى النمةو االقتصةادي ،حيةم تةدفع صةاحبها إلةى تنميةة ملكةه دون
خوف أو حذر.

األسباب المشروعة للملكية الخاصة
• حثت نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنة المشرفة على
العمل والتكسب الذي هو طريق من طرق التملك.
• قال تعالى« :فاذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض»...
• وقةال النبةةي صةلى هللا عليةةه وسةةلم« :والةذي نفسةةي بيةةده ألن
يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب على ظهره خيةر لةه مةن أن يسةأل
الناس»
• األصل فةي المعةامالت الحةل واإلباحةة ،وال يحةرم منهةا إال مةا
قام الدليل على تحريمه.

األسباب المشروعة للملكية الخاصة
وبالنظر في األسباب المشروعة للتملك نجدها في الجملة ال تكاد
تخر عن األقسام اآلتية

التملك مقابل
عوض
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المحرمة
إحياء
الموات
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الربا

الميسر

االتجار
في
المحرمات

الغرر

البيع
• لغة :أخذ شيء وإعطاء شيء آخر مأخوذ من الباع ألن كال من

المتبايعين يمد باعه لألخذ واإلعطاء.
• شرعا :مبادلة مال بمال لغرض التملك.
• مشروعيته :البيع مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع.
• القرآن----- :
• السنة :أن النبي صلى هلل عليه وسلم «سئل :أي الكسب أطيب؟

فقال :عمل الرجل بيده ،وكل بيع مبرور ».

شروط البيع
األول :الرضا من المتعاقدين ،قال صلى هللا عليه وسلم« :إنما البيع عن تةراض» والرضةا
يُ ْعلم بالقول أما يدل عليه من الفعل ،وال يص البيع مع اإلكراه إال أن يكون إكراها بحةق كةأن
يكره الحاكم رجال على بيع أرضه ليقيم عليها طريقا يحتاجه الناس.
الثةةاني :أن يكةةون العاقةةدان جةةائزي التصةةرف بةةأن يكةةون كةةل منهمةةا حةةرا مكلفةةا رشةةيدا،
ويستثنى من ذلك تصرف الصغير في الشيء اليسير كشراء حلوم ونحوها.
الثالةةم :أن يكةةون المعقةةود عليةةه مةةاال مبةةا المنفعةةة مةةن يةةر ضةةرورة .وبةةذلك تخةةر
األعيان النجسة والمحرمة فال يص أن يكون المبيع خمرا أو ميتة أو دما ونحو ذلك.

الرابع :أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه ،أو مأذونةا لةه فةي ذلةك لقةول النبةي صةلى هللا
عليه وسلم « :ال تبع ما ليس عندك»
الخامس :أن يكةون المعقةود عليةه مقةدورا علةى تسةليمه ،فةال يجةوز بيةع الجمةل الشةارد
والسيارة الضائعة.

السادس :أن يكون المعقود عليه معلوما لدم المتعاقدين.
السابع :أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين.

اإلجارة
• تعريفها:هي عقد على منفعة مباحة معلومة ،بشروط معينة.
• قال تعالى« :قال لو شئت التخذت عليه أجرا»
•
•
•
•
•

شروط عقد اإلجارة:
أن تكون من جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد.
معرفة المنفعة واألجرة.
أن تكةةون العةةين المةةؤجرة ممةةا يمكةةن االنتفةةاع بهةةا مةةع بقةةاء
أصلها .كالسيارات ،والبيوت ونحوها.
أن تكون المنفعة مباحة.

اإلجارة المنتهية بالتمليك
• تعريفها:
إيجار مقرون بوعد بالبيع يقوم بموجبه أحد المتعاقدين
• عقد
ٍ
بإيجار شيء إلى آخر لمدة معينة يكون للمستأجر عند
بسعر معين.
انقضائها خيار شرائها
ٍ

اإلجارة المنتهية بالتمليك
وعقد اإلجارة المنتهي بالتمليك ،له صور
جائزة وممنوعة

ضابط المنع

أن يرد
عقدان
مختلفان في
وقت واحد
على عين
واحدة في
زمن واحد

ضابط الجواز

وجود
عقدين
منفصلين
يستقل كل
منهما عن
اآلخر زمانا

أن يكون
ضمان العين
المؤجرة
على المالك
ال على
المستأجر

إذا اشتمل
العقد على
تأمين العين
المؤجرة
فيجب أن
يكون
التأمين
تعاونيا
إسالميا ال
تجاريا

يجب أن
تطبق على
عقد اإلجارة
المنتهية
بالتمليك
أحكام
اإلجارة
طوال مدة
اإلجارة

تكون نفقات
الصيانة ير
التشغيلية
على المؤجر
ال على
المستأجر
طوال مدة
اإلجارة

الوصية بالمال
• تعريفها :هي التبرع بالمال بعد الموت.
• والوصية مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع
قةةال تعةةالى« :كتةةةب علةةيكم إذا حضةةةر أحةةدكم المةةوت إن تةةةرك خيةةرا الوصةةةية
للوالدين واألقربين» وعن النبي صلى هللا عليه وسةلم « مةا حةق امةرئ مسةلم
يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إال ووصيته مكتوبة عند رأسه».

•
•
•
•
•

حكم الوصية :تجرم في الوصية األحكام اآلتية :
تحةةرم علةةى مةةن لةةه وارم إذا أوصةةى بةةأكثر مةةن الثلةةم أو أوصةةى لةةوارم
بشيء لم يُ ِج ْزه الورثة.
س ُّن بالثلم فأقل لمن ترك خيرا كثيرا.
تُ َ
تكره لفقير ووارثه محتا .
تبا لفقير ووارثه ني.

إحراز المبا
• المبةةا  :كةةل مةةا خلقةةه هللا تعةةالى فةةي هةةذه األرض ممةةا ينتفةةع بةةه
الناس على الوجه المعتاد وال مالك له مع إمكان حيازته وملكه،
• وهو يتنوع فمنه الحيوانات والنباتات والجمادات.
وهةةذه األمةةوال المباحةةة التةةي لةةم تةةدخل فةةي حيةةازة معصةةوم جعلتهةةا
الشةةةريعة اإلسةةةالمية محةةةال للملةةةك ،فمةةةن اسةةةتولى عليهةةةا بالوجةةةه
الشرعي فقد ملكها ،ويتنوع االستيالء عليها بتنوع تلك األموال:
– فمنها ما يكون االستيالء عليه بالصيد.
– ومنها ما يكون بوضع اليد عليه كاالحتطاب.
– ومنها ما يكون باإلحياء أواإلقطاع من ولي األمر وهي األراضي.

قال صلى هللا عليه وسلم«:من سبق إلةى مةاء لةم يسةبقه إليةه مسةلم
فهو له»

إحياء الموات
•
•
•
•

الموات :األرض المنفكة عن االختصاصات وملك معصوم.
س ة َبق إليهةةا
إحيةةاء المةةوات :إحيةةاء األرض المةةوات التةةي لةةم يُ ْ
بزرع أو بناء أو مشروع تجاري أو سياحي يقام عليها.
مشروعيته :إحياء الموات مشروع في السنة واإلجماع.
عن جابر رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قةال:
« من أحيا أرضا ميتة فهي له»

اإلقطاع
• تعريفه :وهو جعل الحاكم بعض األراضي العةامرة بالبنةاء أو
الزراعةةة مختصةةة بةةبعض األشةةخاص فيكةةون هةةذا الشةةخص
أولى به من يره بشروط معينة .واإلقطاع مشةروع إذا كةان
لمصلحة.
• دليل مشروعيته :أن عبد الةرحمن بةن عةوف رضةي هللا عنةه

قةال « :أقطعنةي رسةةول هللا صةلى هللا عليةه وسةةلم وعمةر بةةن
الخطاب أرض كذا وكذا »

اإلقطاع ثالثة أنواع
أنواع اإلقطاع

إقطاع التمليك

إقطاع إرفاق

إقطاع استغالل

يقصد به تمليك اإلمام لمن أقطعه

يُ ْق ِطع اإلمام أو نائبه الباعة
الجلوس في الطرق الواسعة
والميادين ونحو ذلك ،فينتفعون
به دون إضرار بالناس

يقطع اإلمام أو نائبه من يرم في
اقطاعه مصلحة لينتفع بالشيء
الذي أقطعه ،فإذا فقدت المصلحة
فلإلمام استرجاعه

الربا
الربا

التعريف

من ربا يربو
وهو النماء
والزيادة

زيادة في أشياء
و نسأ في أشياء
مخصوصة
بأشياء جاء
الشرع بتحريمها

أنواع الربا
ربا الدين

«الزيادة في الدين مقابل
الزيادة في األجل»
يجري في جميع األموال

ربا البيع

«بي ُع ربوي بمثله
متفاضال حاالَّ أو مؤجال»
في أموا ٍل محددة ،وما
يقاس عليها

ربا
الفضل

ربا
النسيئة

يقع الربا في
• األعيان الربوية التي نص عليها النبي صلى هللا عليةه وسةلم
فعةن عبةةادة بةةن الصةةامت رضةةي هللا عنةه أن النبةةي صةةلى هللا
عليه وسةلم قةال« :الةذهب بالةذهب ،والفضةة بالفضةة ،والبُةر
بالبُر ،والشعير بالشعير ،والتمر بالتمر ،والملة بةالمل مةثْال
بمثْل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقةد أربةى فةإن
اختلفت هذه األشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»
• و فيما يشترك معها في علة الربا.

الربا
علة الربا

الذهب و الفضة

األصناف األربعة األخرم
(البر،الشعير،التمر ،المل )

الثمنية

الطعم مع الكيل و الوزن

الربا
ضوابط التعامل باألجناس الربوية

بيع جنس ربوي
بمثله
كبيع ذهب بذهب

يشترط

التماثل في القدر بين الجنسين.
التقابض في مجلس العقد.

بيع جنس ربوي
بجنس ربوي آخر
مشترك معه في العلة
الربوية
كبيع بر بتمر

بيع جنس ربوي
بجنس ربوي آخر
مختلف معه في العلة
الربوية
كبيع فضة بتمر ،أو
رياالت بشعير

يشترط التقابض
في مجلس العقد

ال يشترط
تقابض وال تماثل

الميسر
الميسر

التعريف

هو أن يؤخذ مال
اإلنسان وهو
على مخاطرة ال
يدري هل يحصل
له عوضه أوال
يحصل

أمثلته
المسابقات التي
يكون فيها عوض

المسابقات التجارية
يكون االشتراك
فيها بال عوض

االشتراك فيها
بعوض

االشتراك
مشروط بشراء
سلعة

أفتى بجوازها
الشيخ ابن
عثيمين

ال خالف بين
أهل العلم على
تحريمها

يجوز لكن بشرط
أن يكون المشتري
محتاجا لتلك السلعة

االتجار في المحرمات
االتجار في
المحرمات

أمثلته

األصنام و التماثيل
الصورالمحرمة
الخمور المخدرات

الغرر
الغرر

التعريف

ما كان مجهول العاقبة،
بحيم ال يُعلم :هل
يحصل أو ال ،وهل يُقدر
على تسليمه أم ال ؟

ضابط الغرر المؤثر

يشترط في الغرر ليكون مؤثرا في العقد
عدة شروط هي:

أن يكون الغرر كثيرا
كبيع الطير في
الهواء

أن يكون الغرر في
المعقود عليه أصالة
(ليس في التابع)

أال تدعو الحاجة
للعقد ومن أمثلة ما
أبي للحاجة مع
وجود الغرر

وسائل التكافل االجتماعي االقتصادي «الزكاة»
• في النظام االقتصادي اإلسالمي عدد كبيةر مةن الوسةائل التةي
تحقق التكافل داخل المجتمع المسةلم فمنهةا :الزكةاة ،صةدقات
التطةةةوع ،الوقةةةف ،القةةةرض الحسةةةن ،الكفةةةارات ،العاريةةةةة
و يرها؛ و أهم هذه الوسائل :الزكاة.
• تعريفها:
نصيب مقدر شرعا في مال معين ،يُصرف لطائفة مخصوصة.
• حكمها :واجبة.

• ومن أدلة وجوبها :قوله تعالى---------------« :

األموال التي تجب فيها الزكاة

األموال التي تجب فيها الزكاة

األثمان

السائمة من بهية
األنعام

الذهب والفضة ،وما يلحق
بها من العمالت المعاصرة
الورقية

البقر واإلبل والغنم

الخار من األرض

عروض التجارة

من الحبوب كالقم ،
والثمار كالتمر
والمعدن كالحديد
تجب فيما يكُال ويدُخر

كل ما أعد للبيع والشراء
بهدف الرب كالعقارات
والمواد الغذائية واألثام
واآلالت والمالبس و ير ذلك
من أصناف األموال التجارية

شروط وجوب الزكاة

شروط
وجوب الزكاة

الحرية

اإلسالم

ملك النصاب

تمام الملك
واستقراره

تمام الحول

مصارف الزكاة

الفقراء

الفقراء أشد حاجة  ،ال يجد الواحد منهم ما يكفيه
وعائلته

المساكين

والمساكين أعلى حاال من الفقراء ؛ ألنهم يجدون
نصف الكفاية فأكثر دون كمال الكفاية

العاملون عليها

المكلفون من قبل ولي األمر بجمع الزكاة

المؤلفة قلوبهم

إما ير مسلمين يُرجى إسالمهم
وإما أنهم مسلمين يُراد تقوية إيمانهم

الرقاب

العبد أو األسير

الغارمون

المدينون

سبيل هللا

الجهاد

ابن السبيل

المسافر المنقطع

مسائل متفرقة في الزكاة
• المسألة األولى :تجب الزكاة في مال الصبي والمجنةون علةى
الصحي لتعلق الزكاة بالمال ال بالجسم .
• المسألة الثانية  :ال زكاة في أموال الدولة ،وأموال الجمعيات
الخيرية ،واألوقاف على جهات خيريةة ،ألنهةا مرصةدة للخيةر
وليست ملكا للفرد المكلف.
إذا كان الدين على مليء أي إذا
كان المدين نيا وفيا ير مماطل

المسألة الثالثة:

تجب الزكاة في هذا الدين كل عام

زكاة الدين
إن كان المدين معسرا أو مماطال
ير وفي

فال زكاة فيه حتى يحول عليه
الحول من بعد قبضه

مسائل متفرقة في الزكاة
المستثمر
(على المدم البعيد)
المسألة الرابعة:

يزكي ما يقابل أصل
سهمه من الموجودات

زكاة األسهم

المضارب
(على المدم القريب)

يزكيها زكاة عروض
تجارة

• المسألة الخامسة :الزكاة التي تطلبها مصلحة الزكاة والةدخل
مةةن المؤسسةةات والشةةركات وأصةةحاب المواشةةي ونحةةوهم مةةا
دامةةت تطلةةةب مةةةنهم باسةةةم الزكةةاة ،وأخرجهةةةا صةةةاحبها بنيةةةة
الزكاة فهي زكاة ،وال يلزم صاحب المال إخرا زكاة أخرم.

مسائل متفرقة في الزكاة
• المسألة السادسة :القاعدة عند العلماء« :أن كةل مةن يجةب علةى
اإلنسان أن ينفق عليه فال يجوز أن يدفع زكاة ماله إليهم»

• المسةألة السةابعة :األصةةل أن تؤخةذ الزكةاة مةةن المةال الةذي تجةةب
فيه الزكاة ،وتعطى للفقراء ،فإن كان يخشى أن الفقيةر يسةتعملها
في معصية ،أو يشتري بها كماليات ال فائدة له منهةا فإننةا نعطةي
الزكةةاة لمةةن ينفةةق عليةةه ،أو نطلةةب منةةه أن يوكلنةةا فةةي شةةراء مةةا
يحتا أفتى بذلك الشيخ بن عثيمين رحمه هللا.
• المسألة الثامنة :حلي الذهب والفضة المعد للبس والزينة اختلف
الفقهةاء فةةي وجةةوب زكاتةةه ،وجمهةةور العلمةةاء علةةى عةةدم وجةةوب
الزكاة فيه ،والشيخان بن باز وبن عثيمين رحمهمةا هللا يرجحةان
وجوب الزكاة فيه.

