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فتنة املال

هل للمال من فتنة؟
٭ روى الترمــذي بإســناد صحيــح عن كعب بن 
عياض ے قال: ســمعت رســول اهللا ژ يقول: 

«ان لكل نبي فتنة، وفتنة أمتي املال».
إن للمال ســلطانا على النفوس، النفوس التي 
استرقتها الدنيا ومتلكتها الشهوات، تلك النفوس 
التي مرضت أهواؤها وفسدت ضمائرها، وأسكرها 
املــال حتى لم تعــد ترى متعة إال فــي جمعه وال 
تشــوه إال في خزنه وتكديسه، والنبي ژ حذرنا 
من تســلط املال على نفوســنا، فقال: «تعس عبد 
الدينــار، تعس عبد الدرهم، تعســا لها من حياة، 

حياة الذل والعبودية للمال».
ا  َ جعــل اهللا عز وجل املال فتنــة: (َواْعَلُموا أَمنَّ
َ ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم)،  أَْمَواُلُكْم َوأَْوالُدُكْم ِفْتَنٌة َوأَنَّ اهللاَّ
ليختبر اهللا بها معادن الناس، فمنهم من يســقط 
فــي الفتنة ويركن الى الدنيــا الفانية، ومنهم من 
ال تســتهويه فتنــة املال أمال فــي الوصول الى ما 
عنــد اهللا من األجر والثــواب يوزع اهللا عز وجل 
األرزاق على الناس بحكمته سبحانه، حتى ميحص 
إميانهم، وكم من غني شاكر، وكم من غني جاحد، 
وكم من فقير صابر، وكم من فقير ناقم، كل حسب 
إميانه باهللا عز وجل، فالنفس املؤمنة التي تسمو 
الى املكارم تترفع عن السقوط في فتنة املال، فإن 
أفاء اهللا عليها من فضله، شكرت وحمدت، تعطي 
زكاة مالها، وتزيد عليه باإلنفاق في وجوه اخلير 
واإلحســان، كيف ال وهي تقرأ قول اهللا عز وجل: 
(َوَمــا ُتنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِألَنُفِســُكْم َوَما ُتنِفُقوَن إِالَّ 
ِ َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َخْيٍر ُيَوفَّ إَِلْيُكْم  اْبِتَغــاَء َوْجِه اهللاَّ
َوأَنُتْم َال ُتْظَلُمــوَن»، وإن قدر عليها رزقها تصبر 
َك َيْبُســُط  وهــي تتلو قول احلق عز وجل (إِنَّ َربَّ

ْزَق ِملَن َيَشاُء َوَيْقِدُر). الرِّ
وأمــا النفــس التي انحطت درجتها وســقطت 
منزلتها، فإن فتحت عليهــا الدنيا وأغدقت عليها 
النعم، جحدت وأنكــرت، وقبضت يدها، واتبعت 
غير سبيل املنفقني احملسنني، وان ابتليت بشيء 
من الضيق والفقر ســخطت ونقمت وداخلها شك 
في حكمة اهللا عز وجل، وصدق اهللا العظيم حيث 
َساِء َواْلَبِنَني  َهَواِت ِمَن النِّ اِس ُحبُّ الشَّ َن لِلنَّ يقول: (ُزيِّ
ْيِل  ِة َواْخلَ َهِب َواْلِفضَّ َواْلَقَناِطيِر اْملَُقنَطَرِة ِمــَن الذَّ
ْنَيا  َياِة الدُّ ْرِث ذلَِك َمَتاُع اْحلَ َمِة َواْألَْنَعاِم َواْحلَ اْملَُسوَّ

ُ ِعنَدُه ُحْسُن اْملَآِب). َواهللاَّ
زكاة األسهم

ما احلكم الشرعي في التعامل باألسهم وكيفية 
زكاتها؟

٭ السهم عبارة عن جزء من رأسمال الشركة، وهو 
معرض للربح واخلســارة تبعا لربح الشركة أو 
خسارتها، وصاحب السهم يعد شريكا في الشركة، 
أي مالكا جلزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى 
مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن 

يبيعه متى شاء.
وللســهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول 
مرة، وله أيضا قيمة ســوقية تتحدد على أساس 
العــرض والطلــب في ســوق األوراق املالية التي 

تتداول فيها األسهم.
ويحكم على األســهم من حيث احلل واحلرمة 
تبعا لنشاط الشركة املساهم فيها، فتحرم املساهمة 
في الشــركة ويحرم متلك أسهمها إذا كان الغرض 
األساسي من الشركة محرما كالربا، وصناعة اخلمور 
والتجارة فيها مثال، أو كان التعامل بطريقة محرمة 

كبيوع العينة، وبيوع الغرر.
أما كيفية تزكية األسهم فتكون إذا قامت الشركة 
املشتراة أسهمها على النحو املبني في زكاة الشركات، 
فال يجب على املســاهم إخراج زكاة عن أســهمه، 

منعا لالزدواج.
أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة، فإنه يجب 

على مالك األسهم تزكيتها على النحو التالي:
إذا اتخــذ أســهمه للمتاجرة بها بيعا وشــراء، 
فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشــر (٢٫٥٪) من 
القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض 

التجارة.
أما إذا اتخذ أسهمه لالستفادة من ريعها السنوي 

فزكاتها كما يلي:
- إذا أمكنــه أن يعــرف - عن طريق الشــركة أو 
غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من املوجودات 
الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك املقدار بنسبة 

ربع العشر (٢٫٥٪).
- وإن لم يعرف، فعليه أن يضم ريعه الى ســائر 
أموالــه من حيث احلول والنصــاب ويخرج منها 

ربع العشر (٢٫٥٪) وتبرأ ذمته بذلك.
اإلنفاق على األقارب

هل املسلم ُملزم باإلنفاق على إخوته الذكور 
واإلناث؟

٭ رأت اللجنة أنه مما ال شك فيه أن اإلنفاق على 
األقارب أولى وأحق من اإلنفاق على غيرهم، وميكن 
احتساب اإلنفاق على األقارب غير األصول والفروع 
من الزكاة، اللهم إال اذا كان هناك حكم قضائي بنفقة 
على القريب، فإن ما قضى به القاضي ال يحتسب 
من الزكاة، وال مانع شرعا من دفع الزكاة الى فقير 
محتــاج له أخ قادر على اإلنفاق عليه، هذا وباهللا 
التوفيق، وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.

حكم حفر اآلبار وبناء املستشفيات واملدارس من مصارف  الزكاة

في البداية، يقول العميد السابق 
لكلية الشريعة والدراسات االسالمية 
د. عجيــل النشــمي: يجــوز بنــاء 
املستشفيات وحفر اآلبار من أموال 

الزكاة بشروط:
١ـ  أن يكون هذا املستشفى أو املركز 
مــاال زكويا ويســجل فــي اجلهات 
احلكومية بوصف الزكاة أو العمل 
اخليري مملوكا جلهة الفقراء وال مانع 
من أن تديره جهة خيرية أو الدولة.
٢ـ  إذا صفي املستشفى أو املركز أو 
انتهى الغرض منه أو أغلق ألي سبب 
كان فيعود النــاجت منه ماال زكويا 
يصــرف لفقراء املنطقــة التي أقيم 
فيهــا، وكذلك احلكم في حفر اآلبار 
فــي البالد اإلســالمية الفقير أهلها 
وهو من أفضل الزكوات والصدقات 
لعمــوم نفعه فيشــرب منه الناس 
والدواب وتســقى بــه املزروعات. 
ولفــت د. النشــمي الــى أن صرف 
الزكاة للمشــاريع الصحية ومنها 
التعليمية وحفر اآلبار وافق عليه 
املجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي 
بشأن ســهم «في سبيل اهللا» وهو 
ينطبق على ما ذكرناه وندوة قضايا 
الزكاة املعاصــرة «الندوة الثالثة» 
وكذلك الهيئة الشــرعية في وزارة 
االوقاف الكويتية وهيئة فتوى بيت 
الزكاة الكويتي، وهيئة الفتوى في 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية، 
وهذا قــرار املجمع الفقهــي، التابع 
لرابطة العالم االسالمي ونصه «رقم 
القرار: ٦، رقم الدورة: ٩ مجمع الفقه 
االسالمي املنبثق عن رابطة العالم 

االسالمي ١٤٢٥/١٠/١٦.
وقد جاء في قرار املجمع الفقهي.. 
واالنفاق على الفقراء واحملتاجني من 
أموال الزكاة ال يقتصر على اطعامهم 
وكســوتهم فقط، بل يشــمل كل ما 
تتم به كفايتهم وتنتظم به حياتهم، 
ومنها املشاريع الصحية واملدارس 
التعليميــة ونحوها مما يعتبر من 
ضــرورات احلياة املعاصــرة، وقد 
نقل اإلمام النووي عن أصحابه من 
الشــافعية أن املعتبر مــن الكفاية: 
املطعم وامللبس واملســكن وســائر 
ما البد له منه على ما يليق بحاله، 
لنفس الشخص وملن هو في نفقته 
(املجموع ٦/١٩٠) وقوله (سائر ما 
البــد منه) كلمة عامة مرنة تتســع  
للحاجات املتجددة واملتغيرة بتغير 
الزمان واملكان واحلــال، ومن ذلك 
فــي عصرنــا: املنشــآت الصحيــة 
والتعليمية التي تعتبر من تتمات 
احملافظة على النفس والعقل وهما 

من الضروريات اخلمس.
ال يجوز

أمــا رئيس جلنــة الفتــوى في 
جمعية إحياء التراث االسالمي الشيخ 
د. ناظــم املســباح فيقول: ال يجوز 
بناء املستشــفيات أو حفر اآلبار او 
بناء املدارس وغيره من املشــاريع 
اخليريــة مــن أموال الــزكاة، وإمنا 
تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية 
الثمانية املذكورة في القرآن الكرمي.
واســتدرك بقولــه: لكــن هناك 
شروطا يجب عدم التوسع فيها وهي 
إذا تعطلت اآلبار واملستشفيات وأهل 
املنطقة فقراء ال يستطيعون بناءها 
وليــس لهم دخل وظروفهم ضيقة، 
جاز الصرف عليها من الزكاة لصالح 
الفقراء املسلمني املنتفعني بهذا املرفق 

والداخلني في االصناف الثمانية من 
الفقراء واملساكني.

ليس من املصارف

ويوافقه في الرأي الشيخ د. محمد 
محمــود النجــدي بقولــه: ال يجوز 
دفع الــزكاة في حفر اآلبار وال بناء 
املستشفيات واملدارس فليست من 

مصارف الزكاة املذكورة في اآلية.
ُمتلك

ويرى د.خالد املذكور أن الزكاة 
مــن شــروطها أن ُمتلــك للفقير أو 
املســكني وأن تصــرف في مصارف 
الزكاة الثمانيــة. وقال: قد عرضت 
علينا هذه الفتوى أكثر من مرة في 
هيئة الفتوى فكان الرأي ان من يحفر 
بئــر ماء أو يبني مدرســة او يبني 
مســتوصفا او مستشــفى من مال 
الزكاة فيجــب ان ُميلك املال لهؤالء 

الفقراء من اهل القرية التي حتتاج 
الى بئر ماء او مستوصف او غيره وال 
ميلكون القيام به، بأن نعطي لهم املال 
ونطلب منهم القيام بحفر البئر باملال 
اململك لهم، وإذا لم يستطيعوا ذلك 
وحاجتهم شديدة حلفر البئر ليسقى 
منه فقــراء منطقتهم التي ال توجد 
بها آبار، وفي حال عدم متكنهم من 
جلب املعدات حلفر البئر يجوز لهم 
التوكيل للجمعيات اخليرية ان تقوم 
بذلك او بناء مستشفى لعالج الفقراء 
وال توجد في منطقتهم مستشــفى 
ويضطرون للذهاب ألماكن بعيدة جدا 
توجد فيها مستشفى او مستوصف 

فيجوز لهم ذلك.
واألصل عدم مشروعية حفر بئر 
او بناء مســتوصف من مال الزكاة 
لعدم حتقق التمليك لهم ولكن يجوز 
شرعا متليك مال الزكاة ألهل املنطقة 
الفقراء ثم يوجهونه الى وضعه فيما 

يحتاجون إليه.. إذن نعطي للفقير 
مال الزكاة وهو يصرفه فيما يحتاجه 
او يوكل اجلمعيات اخليرية للقيام 
بذلك ويكون البئر او املستشفى ملكا 
لهؤالء األشخاص وملكا لهذه القرية 

وال يكون ملكا للحكومة.
وأضاف: امــا الصدقــات فبابها 
مفتوح وإذا مت بناء مستوصف في 
هــذه القرية الفقيــرة او بناء جامع 
فــي مدينة من املدن حتت اشــراف 
احلكومة فال يكــون من مال الزكاة 

بل من الصدقات.
للمسلمني الفقراء

يقــول العميــد الســابق لكليــة 
الشــريعة والدراســات اإلســالمية 
د.محمد عبدالغفار الشريف: األصل 
في الزكاة أن متلك ملستحقيها لقوله 
تعالــى: (إمنــا الصدقــات للفقــراء 
واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة 

قلوبهم وفي الرقاب والغارمني وفي 
سبيل اهللا وابن السبيل فريضة من 

اهللا واهللا عليم حكيم).
قال أكثر العلمــاء: الالم هنا الم 
امللــك لكن من العلمــاء من قال إنها 
الم التخصيــص أي تخص الفئات 
املذكــورة فــي اآلية، فعلــى مذهب 
هــؤالء ال يشــترط التمليك ويكفي 
تخصيصها لهــم، فعلى ذلك يجوز 
جعلها في مشــاريع تخصص لهذه 
الفئات خصوصا في الدول الفقيرة 
او غير اإلسالمية، وال يجوز لغيرهم 
االستفادة منها، وعلى هذا جرت كثير 
من جلان الفتوى في الدول اإلسالمية. 

واهللا أعلم.
ال يجوز

ويضيف الشيخ سعد الشمري: 
اهللا سبحانه وتعالى فرض الزكاة 
وجعلهــا ركنــا من أركان اإلســالم 
وجعل لها مصارف قســمها بنفسه 
فــي كتابه العزيز قــال اهللا تعالى: 
(إمنا الصدقات للفقراء واملســاكني 
والعاملــني عليهــا واملؤلفة قلوبهم 
وفي الرقاب والغارمني وفي سبيل 
اهللا وابن الســبيل فريضة من اهللا 
واهللا عليم حكيم). هؤالء هم أهلها 
واملســتحقون لها، أما بناء املساجد 
واملستشفيات وحفر اآلبار ونحو ذلك 
فــإن عامة الفقهاء وجمهور العلماء 
على عدم جواز صرف الزكاة فيها، 
وما ذكر انها من مصرف وفي سبيل 
اهللا فليــس بصحيح بل هم الغزاة 
في ســبيل اهللا وليــس لهم مرتب، 
ومثل هذه األشياء من بناء املساجد 
واملستشفيات ونحوها تبنى بال حرج 
من أموال األوقاف والصدقات التي 
خصهــا أصحابها ملثل هــذا او التي 
اطلقوها وكذلك املال العام املخصص 

لهذا. واهللا أعلم.
احلصر

ويؤكــد د.خالد املــرداس انه ال 
يجــوز ان تصرف الــزكاة في بناء 
املستشفيات او املدارس او املساجد 
او فــي اصالح الطرق او حفر اآلبار 
وال حتى في غيرها من طرق اخلير، 
ألن اهللا تعالى ذكر مصارف الزكاة 
احملصــورة في األصنــاف الثمانية 
بصيغة (إمنا) وهــي تفيد احلصر 
وهو إثبات احلكم املذكور في اآلية 
ونفيه عما ســواه قال تعالى: (إمنا 
الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني 
عليها واملؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمــني وفي ســبيل اهللا وابن 
السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم 

حكيم – التوبة: ٦٠).

علماء الشريعة تباينت آراؤهم واجتهاداتهم بني مجيز شرط متليك الفقراء ألموال الزكاة.. ومعارض ألنها ليست من املصارف الثمانية احملددة بالقرآن

د.محمد عبدالغفار الشريف الشيخ سعد الشمريد.محمد النجدي

د.خالد املذكور

د.خالد املرداس

د.ناظم املسباح د.عجيل النشمي

مبرة العوازم اخليرية 
نظمت زيارة لطالب جزر القمر

نظــم الفريق التطوعــي «عجنان بن 
داحي» مببــرة العــوازم اخليرية زيارة 
لطــالب جــزر القمر، حيث تقــوم املبرة 
بكفالة ٥ طالب للدارســني للغة العربية 
والدراسات اإلسالمية لتفقد احتياجاتهم 
املعيشية واالطمئنان عليهم. من جهته، 
قال الدارس عبداحلكيم محمد: جئنا لدولة 
الكويــت عن طريق ســفارة جزر القمر، 

وبالتنسيق مع مبرة العوازم، للحصول 
على الدورة الدراســية ملدة ثالثة أشهر، 
ونظرا لظروف كورونا اضطررنا للمكوث 
في الســكن حتى يفتح الطيران، وخالل 
هذه املدة كانت جميع احتياجاتنا تصلنا 
من مبرة العوازم، واحلمد هللا ال نحتاج 
ألي شــيء، فجزاهم اهللا خيــرا، وجزى 

الفريق التطوعي يتوسط طلبة جزر القمردولة الكويت اخلير واألمان.

مصارف الــزكاة حددها قول اهللا تعالــى (إمنا الصدقات 
للفقراء واملســاكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمني وفي سبيل اهللا وابن السبيل) وهي ثمانية 
مصــارف وليس من هذه املصارف حفر اآلبار وال غيرها 

من املشاريع التي تخدم املسلمني الفقراء.
ومن العلماء من يرى أنه ال يجوز شمولها في هذه املصارف، 
ومنهم من يرى أن مــن ميلك مال الزكاة للفقير ثم يقوم 
نيابة عنه بحفر البئر أو بناء مستوصف ملن هم في حاجة 

له فال بأس في ذلك وال مانع شرعا.

ليلى الشافعي

النشمي: يجوز بناء املستشفيات وحفر اآلبار من أموال الزكاة بشروط
املسباح: ال يجوز.. وهناك شروط يجب عدم التوسع فيها 

املذكور: ميكن متليك فقراء البلد أموال الزكاة ليبنوا مشاريع  يحتاجون إليها

النجدي: ال يجوز.. فليست من مصارف الزكاة املذكورة في اآلية

الشريف: يجوز جعلها في مشاريع تخصص للفقراء املسلمني

الشمري: ال يجوز.. واعتبارها من مصرف «في سبيل اهللا» ليس بصحيح

املرداس: ال يجوز صرف الزكاة في بناء املستشفيات أو املدارس


