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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم علـى نبينـا حممـد، وعلـى آلـه وصـحبه أمجعـني، أمـا 
 بعد:

أن شــرع أحكــام الزكــاة، وفــق نظــام  »مســلمهم وكــافرهم« بالنــاس فــإن مــن رمحــة اهللا تعــاىل
دقيق حيقق مصـلحيت الغـين والفقـري؛ ففـي الزكـاة تتحقـق الـدورة االقتصـادية الـيت أصـبحت ضـرورة 
حياتية، وهي سبب للنمو االقتصـادي، ومـن خـالل الزكـاة يغتـين الفقـري ببـذل املـال إليـه، وتزدهـر 

 يض إنفاقهم يف الزكاة.التجارة، وذلك بسعي التجار لتعو 

ومـن جهــة أخــرى فـإن النقــد بيــد الفقـراء واملســاكني مــن شـأنه يعــني العامــة علـى شــراء املــواد 
 االستهالكية، فتتحقق الدورة الطبيعية لالقتصاد، اليت هي سبب لنمو اجملتمعات.

م زكـاة ومن املسائل الدقيقة اليت مل يتناوهلا كثري من الباحثني يف موضوع الزكاة، مسألة حكـ
اجملهول، فعبارة: زكاة اجملهول، مل تكن عنوانًا للمسائل اليت تناوهلا الفقهاء قدميًا، ولكـن كمـا هـو 
معلــوم فــإن العلمــاء وضــعوا قواعــد فقهيــة، ودونــوا مســائل ميكــن مــن خالهلــا أن نســتخلص وخنــرج 

 هذه املسألة على كالمهم.

مــال االجتهــاد فيهــا، وقــد قســمت ولــذا كــان علــيَّ أن أقــوم بالبحــث عــن هــذه املســألة، وإع
 البحث إىل ما يلي:

 : مفهوم الزكاة واجملهول، وفيه مطلبان:المبحث األول
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 مفهوم الزكاة، وغايتها. المطلب األول:

 مفهوم اجملهول. المطلب الثاني:

 زكاة اجملهول، وفيه مطلبان: المبحث الثاني:

 حكم زكاة اجملهول. المطلب األول:

 قات معاصرة لزكاة اجملهول.تطبي المطلب الثاني:

 وتتضمن أهم نتائج البحث. الخاتمة:

واهللا تعاىل أسأل أن يهدينا ملا اخُتلف فيه من احلق بإذنـه، إنـه يهـدي مـن يشـاء إىل صـراط 
 مستقيم، واحلمد هللا رب العاملني.

*** 
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 ث األولـــــــالمبح
 ولــــــاة والمجھــــــزكــــــوم الــــــــمفھ

 لب األول ــــــالمط
 اةــــــوم الزكـــــــمفھ

 الفرع األول: تعريف الزكاة:
 أوًال: الزكاة لغة:

قــال ابــن فــارس: الــزاء، والكــاف، واحلــرف املعتــل، أصــل، يــدل علــى منــاء وزيــادة، ويقــال: 
الطهارة زكاة املال، وقال بعضهم: مسيت بذلك؛ أل�ا مما يرجى به زكاء املال وهو زيادته ومنـاؤه، 

ُخـْذ ِمـْن َأْمـَواِلِهْم [بعضهم: مسيت زكاة؛ أل�ا طهارة، قالوا: وحجة ذلك قوله جل ثنـاؤه: وقال 
 .]103[التوبة:  )1(]َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوتـُزَكِّيِهْم ِبَها

واألصـل يف ذلـك كلــه راجـع إىل هــذين املعنيـني، ومهـا النمــاء والطهـارة، يقــال: زكـا الــزرع إذا 
ُفَسـُكمْ [دح والتطهـري والصـالح؛ لقولـه تعـاىل: منا وزاد، وتطلق على املـ ، وعلـى )2(]فَـَال تـُزَكُّـوا أَنـْ
ـــه تعـــاىل:  ـــا[التطهـــري؛ لقول ـــن زَكَّاَه ـــَح َم ـــْد َأفْـَل ، أي: طهرهـــا عـــن األدنـــاس، ويطلـــق علـــى )3(]َق

الصــالح، يقــال: رجــل زكــي، أي: زائــد اخلــري مــن قــوم أزكيــاء، وزكــى القاضــي الشــهود، إذا بــني 
 .)4(خلري، فسمى املال املخرج زكاة؛ ألنه يزيد يف املخرج منه، ويقيه اآلفاتزيادهتم يف ا

 ثانًيا: الزكاة اصطالًحا:
قــال احلنفيــة: هــي متليــك جــزء مــن املــال، مــن فقــري مســلم غــري هــامشي، وال مــواله، بشــرط  

ملك من كل وجه، هللا تعاىل
ُ
 .)5(قطع املنفعة عن امل

المسي: جزء من املـال، شـرط وجوبـه ملسـتحقه بلـوغ املـال وقال املالكية: ويف الشرع باملعىن ا
 .)6(نصابًا، واملعىن املصدري: إخراج جزء من املال.. إخل

 .)17/ 3) معجم مقاييس اللغة (1(
 .23) النجم: 2(
 .9) الشمس: 3(
/ 1)، وخمتـار الصـحاح (396/ 1)، واملعجم الوسيط (220/ 38) ، وتاج العروس (358/ 14) لسان العرب (4(

 ).290/ 2)، واملبدع (1667/ 1)، والقاموس احمليط (254
 ).5/ 2)، بدائع الصنائع (216/ 2)، والبحر الرائق (285/ 1) جممع األ�ر (5(
 ).326/ 1كه الدواين () الفوا 6(
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وعند الشافعية: اسم ألخذ شيء خمصوص، مـن مـال خمصـوص، علـى أوصـاف خمصوصـة، 
 .)1(لطائفة خمصوصة

 .)2(وعند احلنابلة: هي حق واجب، يف مال خاص، لطائفة خمصوصة، يف وقت خمصوص
 .)3(وقيل: قدر من املال، يف مال خمصوص، ملالك خمصوص

 .)4(وقيل: متليك مال خمصوص، ملن يستحقه، بشرائط خمصوصة
وقيل: إعطاء جزء من النصاب إىل فقري وحنوه، غري متصف مبانع شرعي، مينع من الصرف 

 .)5(إليه
 العالقة بين المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي:

 ن:مسيت زكاة باعتباري
ألن إخراجها سبب النماء يف املال، فسميت زكاة مبا يؤول إليه إخراجها، كمـا ورد  األول:

 .)6(]َأْعِصُر َخْمًرا[يف قوله تعاىل يف سورة يوسف: 
أو مبعــــىن أن األجــــر يكثــــر بســــببها، أو مبعــــىن أن متعلقهــــا األمــــوال ذات النمــــاء، كالتجــــارة 

 والزراعة.
؛ وأل�ـا ُيضـاعف ثواهُبـا، كمـا جـاء )7( »مـن صـدقةما نقـص مـال «ودليل األول حديث: 

 )).إن اهللا يربي الصدقة((
 .)1(وأما الثاين: فأل�ا طهرة للنفس من رذيلة البخل، وتطهري من الذنوب 

 ).288/ 5) اجملموع (1(
 ).358/ 1) الروض املربع (2(
 ).387/ 1) التعريفات، اجلرجاين (3(
 ).119/ 1) نور اإليضاح (4(
 ).170/ 4) نيل األوطار (5(
 .36) سورة يوسف/ 6(
/ 2د الشــهاب () ، ومســن244/ 3)، ومســند البـزار (375/ 2)، واملعجـم األوســط (102/ 1) املعجـم الصــغري (7(

نقصـت  مـا«)، واحلـديث بروايـة مسـلم: 233/ 8)، صـححه القـاري يف العمـدة (161/ 6)، وكنز العمال (11
 ).2001/ 4» (صدقة من مال، وما زاد اهللا عبداً بعفو إال عزا، وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا
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 ثالثًا: أسماء الزكاة:
 أمساء الزكاة عديدة، وهي:

 .)2(]َوآتـَُوا الزََّكاةَ [من قوله تعاىل:  -وهي أشهرها-الزكاة  -أ
 .)3(]ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقةً [دقة، قال تعاىل: الص -ب
 .)4(]َوآُتوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدهِ [احلق، قال تعاىل:  -ج

َوالـَّـِذيَن َيْكنِــُزوَن الــذََّهَب َواْلِفضَّــَة َوَال [النفقــة، قــال ابــن نــافع عــن مالــك مــن قولــه:  -د
 .)5(]يـُْنِفُقونـََها ِفي َسِبيِل اهللاِ 

 .)6(]ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرفِ [: قال تعاىل العرف -هـ

قــال أبــو بكــر بــن العــريب: تطلــق الزكــاة علــى الصــدقة الواجبــة، واملندوبــة، والنفقــة، والعفــو، 
 .)7(واحلق 

وقال الباجي: إال أن عرف االسـتعمال يف الشـرع جـرى يف الفـرض بلفـظ الزكـاة، ويف النفـل 
 .)8(بلفظ الصدقة 

 اة قبل اإلسالم:رابًعا: الزك

قال النووي: إن الزكاة لفظة عربية معروفـة قبـل ورود الشـرع، مسـتعملة يف أشـعارهم، وذلـك 
 أكثر من أن يستدل له.

 ).128/ 2) شرح الزرقاين (1(
 .43) سورة البقرة: 2(
 .103 ) سورة التوبة:3(
 .141) سورة األنعام: 4(
 .34) سورة التوبة: 5(
 ).120/ 2، سبل السالم (199) سورة األعراف: 6(
 ).169/ 4) نيل األوطار (7(
 ).128/ 2) شرح الزرقاين (8(
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قـــال صـــاحب احلـــاوي: وقـــال داود الظـــاهري: ال أصـــل هلـــذا االســـم يف اللغـــة، وإمنـــا عـــرف 
فيـه مـؤثرًا يف أحكـام بالشرع، قال صاحب احلاوي: وهذا القول وإن كان فاسًدا، فليس اخلالف 

 .)1(الزكاة 

 خامًسا: مكانة الزكاة في اإلسالم:

ـــي اإلســـالم علـــى «الزكـــاة أحـــد أركـــان اإلســـالم اخلمســـة، قـــال صـــلى اهللا عليـــه وســـلم:  بُن
، فيكفَّـــر )3(، فـــذكر مـــنهن: الزكـــاة، وبإمجـــاع األمـــة، ومبـــا علـــم مـــن ضـــرورة الـــدين )2( »خمـــس

 .)4(جاحُدها 

 سادًسا: َسنة فرضها:

تلــف يف أي ســنة فرضــت؛ فقــال األكثــر: إ�ــا فرضــت يف املدينــة، يف الســنة الثانيــة مــن اخ
اهلجرة قبل فرض رمضان، بدليل قول قيس بن سعد بن عبادة: أمرنا النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم 
بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكوات، ويف تاريخ ابن جرير الطربي أ�ا فرضـت يف السـنة الرابعـة مـن 

 .)5(وقال ابن خزمية: إ�ا فرضت قبل اهلجرة وبينت بعدها  اهلجرة،

 انيـــرع الثــــــالف 
 اةــــر الزكـــــأث

لقــــد اعتنــــت الشــــريعة اإلســــالمية بــــالفرد واجملتمــــع، وجعلــــت يف الزكــــاة اهلدايــــة إىل الصــــراط 
م املســتقيم، وعـــالج كثــري مـــن املشــكالت االجتماعيـــة، واالقتصــادية، وهـــي كغريهــا مـــن األحكـــا

 التكليفية هتدف إىل حتقيق املصلحة العامة يف اجملتمع.
فلم ينس اإلسالم الفئات الضعيفة يف اجملتمع؛ كالفقراء، واملساكني الـذين ضـعف دخلهـم، 
والغارمني الذين احتاجوا إىل املال، وأبناء السبيل الـذين فقـدوا مـاهلم يف السـفر، بـل حـرص علـى 

 ).288/ 5) اجملموع (1(
 ).45/ 1)، ومسلم (1/ 1) متفق عليه، صحيح البخاري (2(
 ).119/ 1)، ونور اإليضاح (74/ 10واين ()، وحواشي لشر 257/ 2) كشاف القناع (3(
 ).170/ 4) نيل األوطار (4(
 ).170/ 4)، ونيل األوطار (120/ 2)، وسبل السالم (166/ 2) كشاف القناع (5(
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ة مــــن خــــالل تــــوفري متــــام الكفايــــة مــــن متطلبــــات احليــــاة أن يكفـــل هلــــا معيشــــتها، واحليــــاة الكرميــــ
 األساسية.

 أثر الزكاة على حياة األفراد:
الزكاة عبادة يؤديها املسلم امتثاًال ألمـر اهللا تعـاىل، وابتغـاء مرضـاته، ولكنهـا مـع ذلـك حتقـق 

اد هـم لبنـات آثارًا كبرية يف حياة الفرد، وقد بدأنا احلديث عـن أثـر الزكـاة علـى األفـراد؛ ألن األفـر 
 اجملتمع، وأهم هذه اآلثار:

 أوًال: أثر الزكاة على المعطي:
 أثر الزكاة على النفس: -1

ــُرُهْم [إن الزكــاة ســبب لتطهــري الــنفس وتزكيتهــا، قــال تعــاىل:  ُخــْذ ِمــْن َأْمــَواِلِهْم َصــَدَقًة ُتَطهِّ
 ، والتطهري للنفس يكون من وجوه:]َوتـُزَكِّيِهْم ِبَها

 ية هللا تعاىل:حتقيق العبود -أ
فيطهــر اإلنســان نفســه مــن عبوديــة املــال، بامتثــال أوامــر اهللا تعــاىل، بــرتك حمبــوب العبــاد مــن 

ــْيطَاُن [أجــل رضــا رب العبــاد، وتصــديق وعــد الــرمحن يف مقابلــة وعــد الشــيطان، قــال تعــاىل:  الشَّ
 . )1(]َرًة مِّْنُه َوَفْضالً يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكم بِاْلَفْحَشاِء َواُهللا يَِعدُُكم مَّْغفِ 

فيتحرر اإلنسان من عبوديته للمال، ويعلم أنه خلق لرسالة أكـرب، وهـدف أمسـى، وعـن أيب 
تعـس عبـد الـدينار، تعـس عبـد الـدرهم، تعـس «قال:  -صلى اهللا عليه وسلم-هريرة عن النيب 

 .)2(»عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش
 لشح:تطهري النفس من ا -ب

إن من أهم فوائد الزكاة األخالقية تطهري اإلنسان من داء الشح، واألنانية، وهي آفة خطرة 
 على الفرد واجملتمع.

 . 268) البقرة: 1(
 ).1057/ 3) رواه البخاري (2(

                                       



 

 9 

َوَمـن يُـوَق ُشـحَّ [فإن املزكي ينتصر على نزعة الشح اليت جبل عليها اإلنسـان، قـال تعـاىل: 
 .)1(]نـَْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

كم والشـــح، فإنمـــا هلـــك مـــن كـــان قـــبلكم بالشـــح؛ أمـــرهم بالبخـــل إيـــا «ويف احلــديث: 
 .)2(»فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا

 الزكاة تدريب على اإلنفاق والبذل: -2
إن العادة هلا أثر عميق يف خلق اإلنسان، واملسلم إذا تعـود إخـراج الزكـاة فإنـه يتـدرب علـى 

 فاق.خلق البذل واإلعطاء واإلن

 الزكاة تنمية لشخصية الغني: -3
مــن معــاين الزكــاة النمــاء، فهــي تنمــي شخصــية الغــين، وترفــع مــن معنوياتــه، وذلــك لشــعوره 

 مبساعدة إخوانه، وامتثاله ألوامر ربه، فيشعر بسعادة الطاعة، وانشراح الصدر.

 الزكاة مجلبة للمحبة: -4
خـاء والتعـاون، فاإلنسـان حيـب بطبعـه مـن إن أداء الزكاة رباط متني سداه احملبـة، وحلمتـه اإل

 حيسن إليه، ويقوم بنفعه، ويدفع الضرر عنه.
 الزكاة نماء للمال: -5

فالزكـاة منـاء للمـال، وهـي وإن كانـت يف ظاهرهـا نقـص يف املـال بـإخراج بعضـه، فإ�ـا زيــادة 
طـر علـى من جهة حفظه من اآلفات، أو زيـادة حقيقـًة، بـأن يفـتح لـه مـن أبـواب الـرزق مـا ال خي

 باله.
 ثانًيا: أثر الزكاة على اآلخذ:

 القضاء على آفة التحاسد: -1

 .9) احلشر: 1(
 ).132/ 2)، وأبو داود (579/ 11)، وابن حبان (576/ 1) املستدرك (2(
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إن مــن أهــداف اإلســالم ومقاصــده إقامــة العالقــة بــني النــاس علــى أســاس اإلخــاء، واحملبــة 
الصادقة، وإن للزكاة أثرًا بارزًا يف غرس احملبة يف قلوب الفقراء لألغنياء؛ فإذا علم الفقري أنه كلمـا 

ين، زاد عطــاؤه، متــىن لــه الزيــادة يف اخلــري، أمــا إذا رأى األغنيــاء يبخلــون بــأمواهلم وال زاد مــال الغــ
يلتفتون إليه، لن يعرف قلبه سوى احلقد والضغينة على األغنياء واجملتمع، واحلسـد والكراهيـة داء 
ا اجتماعي يؤدي إىل أمراض نفسية وعضـوية، باإلضـافة إىل اجلرميـة، واألضـرار االقتصـادية، ومنهـ

 عدم اإلنتاجية يف العمل.
 توفير الحياة الكريمة لإلنسان: -2

إن الزكــاة تــوفر احليــاة الكرميــة للفقــراء واحملتــاجني، فيعــيش اجملتمــع يف رخــاء؛ فعــن معــاذ أنــه 
بعــث إىل عمــر صــدقة مــن الــيمن، فــأنكر عمــر ذلــك، وقــال: مل أبعثــك جابًيــا، وال آخــذ جزيــة، 

، فرتدهــا يف فقـرائهم، فقــال معـاذ: مــا بعثـت إليــك بشــيء ولكـن بعثتــك لتأخـذ مــن أغنيـاء النــاس
وأنـا أجـد مـن يأخــذه مـين، فلمـا كـان العــام الثـاين بعـث إليـه شــطر الصـدقة، فرتاجعـا مبثـل ذلــك، 
فلمــا كــان العــام الثالــث بعــث إليــه هبــا كلهــا، فراجعــه عمــر مبثــل مــا راجعــه قبــل، فقــال معــاذ: مــا 

 .)1(بيد وجدت أحًدا يأخذ مين شيًئا. رواه أبو ع
 ثالثًا: فوائد الزكاة على المجتمع:

 عالج مشكلة الفقر: -1
إن اهللا تعـــاىل مقـــدر األرزاق، والعلـــيم احلكـــيم بشـــئون خلقـــه، وإن مـــن معجـــزات اإلســـالم  

االقتصــادية أنــه قــدم احلــل ملشــكلة الفقــر، وتــوفري احليــاة اإلنســانية الكرميــة لكــل مــن يعمــل أو ال 
ا دوريًّا يف أموال األغنياء، يؤخذ من األغنياء بوجوب الشـرع، وبـالقوة يعمل، فجعل هلم حقًّا ثابتً 

 ممن منعه، دون أن يقوموا بثورة، أو يطالب أحد منهم بذلك.

وســعى اإلســالم إىل عــالج الفقــر عالًجــا جــذريًّا، ال يعتمــد علــى املكنــات الوقتيــة، واملــداواة 
، مث يعود للسؤال من جديد ، فقد كـان السطحية، بإعطائه دراهم معدودة، تكفيه أياًما معدودة

 .)2(»إذا أعطيتم فأغنوا«يف سياسته العمرية الراشدة، يقول لوالته:  -رضي اهللا عنه-عمر 

 ).323/ 6)، وكنز العمال (710/ 1) األموال (1(
 .565)، واألموال،  أبو عبيد ص 198/ 1) اإلشراف على منازل األشراف (2(
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وذهــب احلنفيـــة أنـــه يصــرف لكـــل واحـــد مــن عيالـــه نصـــاب زكــاة، أي: لكـــل واحـــد مخســـة 
حلنابلـة أنـه يُعطـى  ومثانون غراًما من ذهب، وذهب اجلمهور من املالكية وبعض الشـافعية وأكثـر ا

 كفايته إىل سنة، وذهب الشافعية أنه يعَطى ما يكفيه طوال عمره.

 إقامة عالقة بين المجتمع على أساس من المحبة: -2

إن مــن أهــداف اإلســالم ومقاصــده االجتماعيــة ترســيخ مبــدأ اإلخــاء بــني املســلمني، حــىت 
، وال ميكن أن تتم هـذه األخـوة  ]وَن ِإْخَوةٌ ِإنََّما اْلُمْؤِمنُ [جعلت األخوة فرع اإلميان، قال تعاىل: 

اليت أسسها اإلسالم إال من خالل بذل الغين حمبوبه (وهو املال) حملبوب أعظم منه (وهو الفقـري 
 املسلم)؛ وذلك امتثاًال ألمر اهللا تعاىل، وابتغاء لفضله.

 التأمين االجتماعي ضد الكوارث: -3

ي ضـــد الكـــوارث، فتـــأمني اليـــوم إذا كـــان ال يعطـــي إن الزكـــاة تقـــوم بـــدور التـــأمني االجتمـــاع
سوى مـن كانـت لـه وثيقـة تـأمني، وعلـى اعتبـار املبلـغ الـذي أمـن بـه، فـإن الزكـاة ليسـت كـذلك، 
فهــي تعطــي لكــل حمتــاج، وقــدر حاجتـــه، وتشــمل جوانــب ال ميكــن أن تغطيهــا وثــائق التـــأمني،  

ولو كانت تلك ديون بسبب مسكن  كالذين تستغرق أمواهلم الديون، وال يستطيعون الوفاء هبا،
 أو عالج، وكذا مساعدة ابن السبيل الذي انقطعت به السبل، وغري ذلك.

 حل مشكلة العزوبة: -4

لقـد دعــاء اإلســالم إىل الــزواج، وحــارب الزنــا، ومـا يفضــي إليــه، و�ــى عــن التبتــل واخلصــاء، 
تاجـــه مـــن مهـــر، ونفقـــات ومـــن يريـــد الـــزواج وال يقـــدر علـــى نفقاتـــه فإنـــه يعطـــي مـــن الزكـــاة مـــا حي

 الزواج.

 التشجيع على االستثمار: -5

مىت ما كان املسلم يدفع زكاة أمواله، فإنه سيتحفز حنو استثمار أمواله، فيقضي نظام الزكاة 
 على مشكلة عدم تداول النقود، وهو مطلب اقتصادي مهم.

 الحماية األمنية للمجتمع: -6
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(املأكــل، واملســكن، وحنــو ذلــك)، فإنــه ســيزول مــىت مــا مت تــوفري حاجــات اإلنســان الرئيســة 
عنه دافـع السـرقة، وغصـب أمـوال النـاس، وظلمهـم، إال مـا نـدر، خبـالف مـا لـو مل جيـد مـا يسـد 

 رمقه، فال جيد خمرًجا مما هو فيه إال بسرقة أموال الناس، وأكلها بالباطل.

 أحد موارد الدولة اإلسالمية: -7

 أساس من موارد الدولة اإلسالمية.الزكاة ال تُعد عبادة فحسب، بل هي 

 ومن العلماء من خلص ذلك بقوله: إن املراد منها ثالثة أشياء:

 االبتالء بإخراج احملبوب. أحدها:

 التنزه عن صفة البخل املهلك. الثاني:

 .)1(شكر نعمة املال، فليتذكر إنعام اهللا عليه، إذ هو املعطي ال املعطى الثالث:

 الكلمات ذات الصلة:

بالكسـر وآخــره راء، وهــو مــا ال يرجــى مـن الــدين والوعــد، وكــل مــا ال تكــون  لغــة: مارالضــ
 .)2(منه على ثقة 

 الضمار في الشرع:

 .)3(قال احلنفية: مال الضمار هو ما ال ميكن االنتفاع به، مع بقاء امللك
 .)4(وقيل: وهو ما ال يقدر عليه بنفسه، وال بنائبه 

 .)5(ع به، مع قيام أصل امللك وقيل: كل مال غري مقدور االنتفا 
 وقيل: بكسر الضاد غائًبا عن ربه، ال يقدر على أخذه، أو ال يعرف موضعه وال يرجوه.

 ).250/ 2) التبصرة (1(
 ).404/ 13)، وتاج العروس (492/ 4) لسان العرب (2(
 ).226/ 2) الدر احملتار (3(
 ).169/ 1) حتفة امللوك (4(
 ).34/ 2) نصب الراية (5(
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 .)1(وقيل: الضمار الذي ال يدري صاحبه أخيرج أم ال وهو أصح 
 .)2(وقال مالك: الضمار احملبوس عن صاحبه 

 .)3(ا ُرجي فليس بضمار وقال احلنابلة: املال الضمار الغائب الذي ال يرجى، وإذ
 .)4(وقيل: الضمار: وهو املال الذي ال يعرف مالكه موضعه 

 حكم زكاة المال الضمار:
قال: إذا حضر الوقت الذي يؤدي فيه الرجل زكاته،  -رضي اهللا عنه-عن احلسن البصري 

 .)5(أدى عن كل مال، وعن كل دين، إال ما كان منه ضمارًا ال يرجوه 

يف املوطــأ عــن أيــوب بــن أيب متيمــة الســختياين أن عمــر بــن  -هللا عنــهرضــي ا-وروى مالــك 
كتــب يف مــال قبضــه بعــض الــوالة ظلًمــا، فــأمر بــرده إىل أهلــه،   -رضــي اهللا عنهمــا-عبــد العزيــز 

وتؤخــذ زكاتــه ملــا مضــى مــن الســنني، مث عقــب بعــد ذلــك بكتــاب، أال يؤخــذ منــه إال زكــاة ســنة 
 .)6(واحدة، فإنه كان ضمارًا

عمـر بـن عبـد العزيـز إىل ميمـون بـن مهـران يف األمـوال الـيت كانـت يف بيـت املـال  ويف كتاب
 .)7(من املظامل أمره أن يردها، وال يأخذ زكاهتا، فإنه كان ماًال ضمارًا (يعين: ال يرجى)

وقـــال احلنفيـــة: يشـــَرتط أن يكـــون النصـــاب نامًيـــا، والنَّمـــاء يف اللغـــة باملـــدِّ الزيـــادة، والقصـــر 
 يقال: منا املال ينمي مناء وينمو منوًّا وأمناه اهللا كذا يف املغرب.باهلمز خطأ، 

 ويف الشرع: هو نوعان: حقيقي وتقديري، فاحلقيقي: الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات.

 ).145/ 2) شرح الزرقاين (1(
 ).334/  2) نصب الراية (2(
 ).178/ 1) منار السبيل (3(
 ).399/ 1) شرح الزركشي (4(
 ).334/ 2) نصب الراية (5(
 ).334/ 2) نصب الراية (6(
 ).529/ 1)، واألموال (21/ 1) غريب احلديث البن سالم (7(
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والتقدير: متكُّنه من الزيـادة، بكـون املـال يف يـده أو يـد نائبـه، فـال زكـاة علـى مـن مل يـتمكن 
ضمار، وهو يف اللغة: الغائب الذي ال يرجـى، فـإذا ُرجـي فلـيس بضـمار، منها، يف ماله كمال ال

وأصله اإلضمار، وهـو التغيـب واإلخفـاء ، ومنـه أضـمر يف قلبـه شـيًئا، ويف الشـرع: كـل مـال غـري 
 .)1(مقدور االنتفاع به مع قيام أصل امللك 

 زكاة من قيل له: إن لك مال عظيم:

م، فيجب عليه عند فقهـاء احلنفيـة أن خيـرج الزكـاة  فإن قال له من يثق به: بأن له مال عظي
 كل عام بأقل النصاب؛ ألنه أقل ما يطلق عليه اللفظ.

لو قال له علي مال، فال يصدق بأقل من درهـم مـن فضـة كمـا أنـه لـو «ففي درر احلكام: 
قال له: علـي مـال عظـيم، فـال يصـدق بأقـل مـن نصـاب الزكـاة يف حالـة بيانـه بالـذهب والفضـة، 

إذا بينه من اجلمال، فال يصدق بأقل من مخسة عشر مجًال، وإذا بينه بغـري مـال الزكـاة، فـال وأما 
يصدق بأقل من قيمة نصاب الزكاة، واحلاصل أن اإلقرارات اجملهولة اليت تقـع مبثـل تلـك األلفـاظ 
ــر بصــورة خمتلفــة املقـــدار، حســب مــدلول تلــك األلفــاظ، وأمـــا لــو قــال أحــد: إنـــين  العربيــة، تفسَّ

تعت من فالن شيًئا ، أو بعتـه سـهًما غـري معـني، أو غـري معلـوم املقـدار، أو قـال: اشـرتيت دار اب
فــالن بشــيء، أو اســتأجرهتا، أو أجــرت فالنًــا شــيًئا، أو اســتأجرت منــه شــيًئا، فــال يصــح إقــراره؛ 

 .)2(»لكون تلك العقود ال تصح مع اجلهالة، وال جيرب املقر على تسليم شيء ما

 ).222/ 2) البحر الرائق (1(
 ).84/ 4() درر احلكام 2(
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 انيــــلب الثــالمط
 ولـــوم المجھـــــمفھ

 أوًال: المجهول لغة:

قــال اجلــوهري: اجلهــل خـــالف العلــم، وقــد جهــل فـــالن جهــًال وجهالــة وجتاهــل، أرى مـــن 
، وقــال )2(، وقــال الزبيــدي: جهلــه كســمعه جهــًال وجهالــة ضــد علمــه)1(نفســه ذلــك ولــيس بــه 

نبِهمة بغري علـم 
ُ
وأجهلـه جعلـه جـاهًال، ووجـده جـاهًال، ، )3(احلرايل: اجلهل: التقدم يف األمور امل

 .)4(املفعول جمهول

 ثانًيا: الجهل في االصطالح:

 .)5(قال الغزايل: اجلهل: هو أن يعتقد الشيء ويراه على خالف ما هو به

 .)6(وقال اجلرجاين: اجلهل: هو اعتقاد الشيء على خالف ما هو عليه

بشيء، واجلـواب عنـه إنـه شـيء يف  واعرتضوا عليه بأن اجلهل قد يكون باملعدوم، وهو ليس
 .)7(الذهن 

 .)8(وعند الفقهاء: اجلهل: هو اعتقاد الشيء على خالف ما هو 

 ثالثًا: أقسام الجهل:

اختلف العلماء يف تقسيم اجلهل؛ فقيل ينقسم إىل قسمني، وقيل ينقسم إىل ثالثـة أقسـام، 
 وذلك كما يلي:

 ).53/ 3) هتذيب األمساء (1(
 ).494/ 1)، وانظر مجهرة اللغة (256/ 28) تاج العروس (2(
 ).494/ 1)، وانظر مجهرة اللغة (256/ 28) تاج العروس (3(
 ).143/ 1) املعجم الوسيط (4(
 ).379/ 3) إحياء علوم الدين (5(
 ).108/ 1) التعريفات (6(
 ).108/ 1) التعريفات (7(
 ).256/ 1واعد الفقه () ق8(
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 القول األول: أنه ينقسم إىل قسمني:

ا به.اجلهل الب
ً
 سيط: هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عامل

 .)1(اجلهل املركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غري مطابق للواقع 

ومثله ما قال الزبيدي: اجلهل على قسمني: بسيط ومركب، فالبسيط: عدم العلم عمـا مـن 
 شأنه أن يُعلم، واملركب: اعتقاد جازم غري مطابق للواقع، قاله ابن الكمال.

وقـال العضــد: أصــحاب اجلهــل البســيط كاألنعــام؛ لفقــدهم مــا بــه ميتــاز اإلنســان عنهــا، بــل 
هـــم أضـــل؛ لتوجههـــا حنـــو كماالهتـــا، ويعـــاجل مبالزمـــة العلمـــاء، ليظهـــر لـــه نقصـــه عنـــد حمـــاوراهتم، 
مــٍة  واجلهــل املركــب إْن قِبــل العــالج فبمالزمــة الرياَضــات؛ لــيطعم لــذة اليقــني، مث التنبيــه علــى مقدِّ

ــٌر: املعــروف مــن كــالم العــرب جهلــت الشــيء إذا مل تعرفــه، تقــول: مثلــي ال بال تــدريج، وقــال مشَِ
 جيهل مثلك.

فإنه من قولك: جهل فـالن رأيـه:  ]ِإنِّي َأِعُظَك َأن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلينَ [وأما قوله تعاىل: 
بالضـم  جهل عليه أظهر اجلهل كتجاهـل أرى مـن نفسـه أنـه جاهـل، وهـو جاهـل وجهـول ُجْهـلٌ 
 .)2(وبضمتني وكرُكَّع، وجهال كُرمَّان وجَهالء وهو جاهل منه أي جاهل به غري خمترب حلاله 

 القول الثاين: أنه ينقسم ثالثة أقسام:

 قال الراغب: اجلهل على ثالثة أضرب:

األول: هــو خلــو الــنفس مــن العلــم، وهــذا هــو األصــل، وقــد جعــل ذلــك بعــض املتكلمــني 
اخلارجـة عـن النظـام، كمـا جعـل العلـم معـىن مقتضـًيا لألفعـال اجلاريـة علـى  معىن مقتضًيا لألفعال

 النظام.

 والثاين: اعتقاد الشيء خبالف ما هو عليه.

 ).108/ 1) التعريفات (1(
 ).494/ 1)، وانظر مجهرة اللغة (256/ 28) تاج العروس (2(
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والثالـــث: فعـــل الشـــيء خبـــالف مـــا حقـــه أن يفعـــل ســـواٌء اعُتقـــد فيـــه اعتقـــادا صـــحيًحا أم 
ُزًوا قَاَل َأُعـوُذ بِـاِهللا َأْن َأُكـوَن أَتـَتَِّخُذنَا هُ [فاسًدا، كتارك الصالة عمًدا، وعلى ذلك قوله تعاىل: 

َتبَـيـَُّنــوا َأن ُتِصــيُبوا قـَْوًمــا ِبَجَهالَــةٍ [، فجعــل فعــل اهلــزؤ جهــًال، وقولــه تعــاىل: ]ِمــَن اْلَجــاِهِلينَ  ، ]فـَ
َيْحَسبُـُهُم اْلَجاِهُل [واجلاهل يذكر تارة على سبيل الذم وهو األكثر، وتارة ال على سبيله، حنـو: 

 .)1(أي: من ال يعرف حاهلم، انتهى  ،]َأْغِنَياءَ 

 ).494/ 1)، وانظر مجهرة اللغة (256/ 28) تاج العروس (1(
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 انيــــث الثـــــالمبح
 ولــــاة المجھــــزك

املال اململوك ملسلم، والـذي بلـغ نصـابًا، جتـب الزكـاة فيـه، ولكـن ميكـن أن يكـون املالـك ال 
 ألي سبب من األسباب، وهو حمل البحث. -ال سيما يف هذا الزمن-يعرف قدر ماله 

 تحرير محل النزاع:

 ل من جهة القدرة وعدمها:الجه

إن كــان املــال جمهــول جهالــة ميكــن معرفتهــا، ولكــن حتتــاج إىل مشــقة معتــادة، فيجــب علــى 
 .)1(املكلف بذل الوسع يف معرفة قدر ماله؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب 

، فهــو أمـا اجملهــول الــذي ال ميكــن معرفتـه إال مبشــقة غــري معتــادة، أو ال ميكـن معرفتــه مطلًقــا
 حمل البحث.

 الجهل من جهة الزمن:

كما أن ما ُجيهل ينقسم إىل قسمني: أحدمها: عـدم املعرفـة املؤقتـة، كـأن يكـون املكلـف يف 
سفر، وال يعرف قدر ماله، وحال عليه احلول، وعودته بعده، فهـذا يـؤخر إخـراج الزكـاة إىل حـني 

 عودته.

معرفته، وهو حمل اخلالف، أي: يف  واآلخر: عدم معرفة مستمرة، ال يعرف مىت يتمكن من
 اجملهول الذي ال ميكن معرفة قدره أو صفته بصورة مستمرة ال يعرف مداها.

 أقسام الجهل:

 كما تنقسم اجلهالة إىل قسمني:

 أوًال: اجلهالة اليسرية:

 ثانًيا: اجلهالة الفاحشة.

 ).152/ 1) األحكام لآلمدي (1(
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 أوًال: الجهالة اليسيرة:

لــه أن يقــدر تقـديرًا ملالــه، والزكــاة الواجبــة عليــه، إذا كـان اجلهــل يف القــدر يســريًا، فإنـه ميكــن 
واألوىل أن حيتاط لذلك، بأن يزيد فيما يظن أن ماله ال يزيد عنه، وذلك قياًسا علـى اخلـرص يف 

 النخيل واألعناب.

، وقيــل: هــو )1(واخلــرص: هــو بفــتح املعجمــة، وســكون الــراء، مث صــاد مهملــة، هــو: احلــزر 
قيطي: وممن قال خبـرص النخيـل واألعنـاب األئمـة الثالثـة: مالـك، ، قال الشن)2(احلزر والتخمني 

وعمـــر بـــن اخلطـــاب، وســـهل بـــن أيب حثمـــة، ومـــروان،  -رمحهـــم اهللا تعـــاىل-والشـــافعي، وأمحـــد 
والقاسم بن حممد، واحلسن، وعطاء، والزهري، وعمرو بن دينـار، وعبـد الكـرمي بـن أيب املخـارق، 
وأبـــو عبيـــد، وأبـــو ثـــور، وأكثـــر أهـــل العلـــم، كمـــا نقلـــه عـــنهم ابـــن قدامـــة يف املغـــين، وحكـــي عـــن 

يفــة وأصــحابه: اخلــرص ظــن وختمــني ال الشــعيب: أن اخلــرص بدعــة، ومنعــه الثــوري، وقــال أبــو حن
يلزم به حكم، وإمنا كان اخلرص ختويًفا للقائمني على الثمار؛ لئال خيونوا، فأما أن يلزم بـه حكـم 

 .)3(فال 

والقــول بـــاخلرص حـــىت ال يوقـــف الوجـــوب بعـــد تأكــده مـــن أنـــه ميلـــك النصـــاب، مـــع شـــكه 
 ىل تعطيل مصلحة الفقري.اليسري يف القدر الذي بلغه ماله، والقول بغري ذلك يفضي إ

وإذا تبني له بعد ذلك أنه قد أخرج أكثر من الزكاة الواجبة فإنـه جيعلهـا للسـنة املقبلـة، كمـا 
 هو احلال يف تقدمي الزكاة.

 أقوال العلماء في الخرص في غير النخل:

قــال ابــن عبــد الــرب: اختلــف الفقهــاء يف اخلــرص علــى صــاحب النخــل والعنــب للزكــاة، بعــد 
علــى أن اخلــرص ال يكــون يف غــري النخــل والعنــب؛ حلــديث عتَّــاب بــن أســيد أن رســول إمجــاعهم 

 ).454/ 4) فتح الباري (1(
 ).244/ 3) حتفة األحوذي (2(
 ).509/ 1) أضواء البيان (3(
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اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه وأمره أن خيرص العنب وتؤدي زكاته زبيًبا، كمـا تـؤدي زكـاة النخـل 
 .)1(مترًا

فتلك سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النخل والعنب، وعن سـعيد بـن املسـيب عـن 
 .)2(سيد قال: أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكره عتاب بن أ

واســتدل بعضــهم علــى أن الزيتــون ال زكـــاة فيــه؛ ألنــه ممــا اجتمـــع علــى أنــه ال خيــرص، ولـــو  
كانت فيه الزكاة خلرص؛ ألن مثرته باديـة، ومـا عـدا النخـل والعنـب ممـا اجتمـع علـى زكاتـه فثمرتـه 

 ليست ببادية.

خلـرص يف الزيتـون، ودفـع اإلمجـاع فيمـا ذكـر، ورواه عـن الزهــري وقـد أجـاز بعـض املتـأخرين ا
واألوزاعــي، وممــن أجــاز اخلــرص يف النخــل والعنــب للزكــاة مالــك، واألوزاعــي، والليــث بــن ســعد، 

 والشافعي، وحممد بن احلسن، قال الطحاوي وقال يف اإلمالء: إنه قول أيب حنيفة.

، وغـري جـائز يف العنـب، ودفـع حـديث وقال داود بـن علـي: اخلـرص للزكـاة جـائز يف النخـل
 عتاب بن أسيد.

وكـــره الثـــوري اخلـــرص ومل جيـــزه حبـــال، وقـــال: اخلـــرص غـــري مســـتعمل، قـــال: وإمنـــا علـــى رب 
احلائط أن يؤدي عشر ما يصري يف يده للمساكني إذا بلغ مخسة أوسق، وروى الثوري وغريه عن 

 .)3(الشيباين عن الشعيب قال: اخلرص اليوم بدعة

هور العلماء على أن اخلرص للزكاة يف النخل والعنب معمول به سـنة معمولـة، ومل وقيل: مج
خيتلفوا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يرسل عبد اهللا بن رواحـه وغـريه إىل خيـرب وغريهـا 

 .)4(خيرص الثمار، والقول بأن ذلك منسوخ باملداينة شذوذ 

 ).132/ 2) سنن الدارقطين (1(
 ).687/ 3) املستدرك (2(
 ).105/ 7)، وتفسري القرطيب (470/ 6) التمهيد (3(
 ).222/ 3) االستذكار (4(
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 لب األولــــالمط
 ولـــلمجھاة اـــــم زكــــــحك

سـنتناول يف هـذا املبحــث أقـوال العلمـاء يف حكــم زكـاة املـال اجملهــول جهالـة ال يتيسـر علــى 
 املكلف معرفته، وذلك كما يلي:

 القول األول: ال تجب فيه الزكاة:

إن من كان له مال جيهله جهالـة ال يعـرف فيهـا قـدره، فإنـه ال جتـب عليـه الزكـاة؛ ألنـه غـري 
 النتفاع به، ويشرتط يف املال الذي جتب فيه الزكاة متام امللك.مقدور عليه، وال ميكن ا

وهذا القول خيرج على قول قتـادة، وإسـحاق، وأيب ثـور، وأهـل العـراق، يف زكـاة الـدين علـى 
 .)1(معسر أو جاحد أو مماطل؛ ألنه غري مقدور على االنتفاع به 

صوب، والضال، إذا مل يكن له وقد قال حممد بن احلسن: املال املفقود، والعبد اآلبق، واملغ
 بينة، فليس بنصاب عندنا، وقال زفر والشافعي: هو نصاب لوجود السبب.

، أي: غـري منتفـع بـه، )2(»ال زكاة يف مال الضمار«: -كرم اهللا وجهه-واستدلوا بأثر علي 
فلـــو كـــان املـــال مـــدفونًا يف مفـــازة فُنســـي مكانـــه، فهـــو علـــى هـــذا اخلـــالف، وإن كـــان مـــدفونًا يف 

لبيت، فهو نصاب باإلمجاع؛ ألن طلبه متيسر عليـه، وإن كـان يف أرضـه أو كرمـه، فقـد اختلـف ا
 .)3(مشاخينا فيه 

وقال السرخسي يف شروط وجوب الزكاة: ومنها امللك املطلق، وهو أن يكون مملوًكا له رقبة 
ال جتـب ويدا، وهذا قول أصحابنا الثالثة، وقال زفر: اليد ليسـت بشـرط، وهـو قـول الشـافعي، فـ

 الزكاة يف املال الضمار عندنا، خالفًا هلما.

 ).140/ 2) أضواء البيان (1(
 )، وهو غريب.334/ 2) نصب الراية (2(
 ).67/ 1) اجلامع الصغري (3(
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وتفسري مال الضمار: هـو كـل مـال غـري مقـدور االنتفـاع بـه، مـع قيـام أصـل امللـك، كالعبـد 
اآلبق، والضال، واملال املفقود، واملال السـاقط يف البحـر، واملـال الـذي أخـذه السـلطان مصـادرة، 

، وحــال احلــول مث صــار لــه بينــة، بــأن أقــر عنــد النــاس، والــدَّين اجملحــود، إذا مل يكــن للمالــك بينــة
واملــال املــدفون يف الصــحراء إذا خفــي علــى املالــك مكانــه، فــإن كــان مــدفونًا يف البيــت جتــب فيــه 

 .)1(الزكاة باإلمجاع 

وهــو مــؤدى قــول الشــافعية، قــال الرافعــي: ولــك أن تقــول ال جيــب احلــج مبــال جمهــول؛ ألنــه 
 .)2(طاعة مع عدم العلم باملالمتعلق باالستطاعة، وال است

وال زكــــاة يف مؤجــــل، أو علــــى معســــر، أو مماطــــل، أو جاحــــد قبضــــة «وقــــال ابــــن مفلــــح: 
ومغصــوب، ومســروق، ومعــرف، وضــال رجــع، ومــا دفنــه ونســيه، ومــوروث، أو غــريه وجهلــه، أو 
َجِهل عند من هو، يف رواية صححها صاحب التلخيص وغريه، ورجحها بعضهم واختارهـا ابـن 

 وشيخنا. شهاب

ويف روايــة جتــُب اختــاره األكثــر، وذكــر صـــاحب اهلدايــة واحملــرَّر ظــاهر املــذهب، وجــزم بـــه  
مجاعـــــة يف املؤجـــــل، انتهـــــى. وأطلقهمـــــا يف املســـــتوعب، واملـــــذهب األمحـــــد، واحملـــــرر، والشـــــرح، 
 والرعايتني، واحلاويني، وغـريهم، الروايـة الثانيـة هـي الصـحيحة يف املـذهب، اختارهـا األكثـر، كمـا

قالــُه املصــنِّف، وصــححها ابــن عقيــل، وأبــو اخلطــاب، وابــن اجلــوزي، وأبــو املعــايل يف اخلالصـــة، 
ونصرها يف شرحه، وقال: اختارها اخلرقـي، وأبـو بكـر، وجـزم بـِه يف اإليضـاح، والـوجيز، وغريمهـا، 

 غــري وصـحَّحَها يف تصــحيح احملــرر، ويشــمله كــالم اخلَِرقــي، والروايــة األوىل جــزم هبــا يف العمــدة يف
 .)3(املؤجل، وقدمها ابن متيم وصاحب الفائق وغريمها، واختارها من قاله املصنِّف 

وعلــى هــذا القــول مــىت مــا علــم املــال اجملهــول، وكــان يبلــغ نصــابًا بذاتــه، أو بضــمه ألموالــه، 
 استأنف به حوًال جديًدا.

 ).9/ 2) املبسوط (1(
 ).64/ 7) اجملموع (2(
 ).323/ 2) الفروع (3(
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 القول الثاني: يؤدي زكاته إذا علمه لما مضى من السنوات:
ومــن كــان لــه َديــن، أو حــق مــن مغصــوب، أو مســروق، أو «قــال البهــويت:  وهــو للحنابلــة،

موروث جمهول، وحنوه، من صداق وغريه، كثمن مبيـع، وقـرض علـى ملـيء بـاذل، أو غـريه، أدى 
زكاته إذا قبضه ملا مضى، روي عن علي؛ ألنه يقدر على قبضـه واالنتفـاع بـه، قصـد ببقائـه عليـه 

 الفرار من الزكاة أو ال.
دون نصاب زكـاة، وكـذا لـو كـان بيـده دون نصـاب، وباقيـه ديـن، أو غصـب، أو  ولو قبض

 .)1(»ضال، واحلوالة به أو اإلبراء كالقبض
يف الــدين املظنــون؛ فعــن عبيــدة قــال:  -رضــي اهللا عنــه-ويســتدل لــذلك مبــا روي عــن علــي 

ا مضـى إذا سئل علي عن الرجل يكون له الدين املظنـون أيزكيـه؟ فقـال: إن كـان صـادقًا فليزكـه ملـ
 .)3(، وروي حنوه عن ابن عباس )2(قبضه

 وعلى هذا القول يؤدي زكاته إن كان قد بلغ النصاب ملا مضى من السنوات.
 القول الثالث: يؤدي زكاته إذا علمه لعام واحد:

 فمن كان له مال جمهول مىت ما علمه، ويبلغ نصابًا، فإنه يؤدي زكاته لسنة واحدة فقط.
ن خيرج على ما روي عن سعيد بن املسيب وعطاء بن أيب ربـاح وعطـاء وهذا القول ميكن أ

، ومالك بأن من كان له دين علـى مماطـل أو جاحـد يؤديـه لعـام مـىت مـا )4(اخلراساين وأيب الزناد 
 .)5(قبضه 

فعلــى هــذا القــول يــؤدي زكـــاة ســنة واحــدة فقــط، ولــو بقـــي ســنيًنا جمهــوًال عنــه، ويســـتأنف 
 جديًدا حوًال من علمه.

 لقول الرابع:ا

 ).361/ 1) الروض املربع (1(
/ 1)، ومســائل أمحــد بــن حنبــل روايــة ابنــه عبــد اهللا (235/ 6)، وكنــز العمــال (390/ 2) مصــنف ابــن أيب شــيبة (2(

 ).528/ 1)، واألموال (157
 ).345/ 2) املغين (3(
 ).345/ 2) املغين (4(
 ).141/ 2) أضواء البيان (5(
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يقـدر تقــديرًا للزكــاة الواجبــة عليــه، وخيــرج الزكــاة، وإذا تبـني أنــه دفــع أكثــر مــن الزكــاة الواجبــة 
عليه، بعد معرفة ما وجـب عليـه مـن الزكـاة، فإنـه جيـوز لـه أن حيتسـبها لسـنة مقبلـة، وإن كـان قـد 

 نقص منها.دفع أقل من الزكاة الواجبة عليه، فإنه مىت ما علم بقدر زكاته فيخرج ما 

وجيــوز تقدمــة الزكــاة، ومجلتــه أنــه مــىت وجــد ســبب «ويف جــواز تقــدمي الزكــاة قــال ابــن قدامــة: 
وجـــوب الزكـــاة وهـــو النصـــاب الكامـــل جـــاز تقـــدمي الزكـــاة، وهبـــذا قـــال احلســـن وســـعيد بـــن جبـــري 
والزهري واألوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبـو عبيـد، وحكـي عـن احلسـن أنـه ال جيـوز، 

قال ربيعـة ومالـك وداود؛ ألنـه روي عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال: ال تـؤدي زكـاة وبه 
؛ وألن احلـول أحـد شـرطي الزكـاة فلـم جيـز تقـدمي الزكـاة عليـه كالنصـاب؛ وألن »قبل حلول احلول

 للزكاة وقًتا فلم جيز تقدميها عليه كالصالة.

العباس سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه  واستدل من قال جبواز تقدمي الزكاة مبا روى علي أن
وســلم يف تعجيــل صــدقته قبــل أن حتــلَّ، فــرخص لــه يف ذلــك، رواه أبــو داود، وقــال يعقــوب بــن 
شيبة هو أثبتها إسناًدا، وروي الرتمذي عن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لعمر إنا 

نا كنا تعجلنا صدقة العباس لعامنـا هـذا قد أخذنا زكاة العباس عام األول للعام، ويف لفظ قال: إ
عام أول، رواه سعيد بن عطاء وابن أيب مليكة واحلسن بن مسلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مرسًال، وألنه تعجيل ملال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه، فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل حلوله 

 .)1(القتل بعد اجلرح قبل الزهوق  أجله وأداء كفارة اليمني بعد احللف وقبل احلنث وكفارة

 الراجح:
هو القول األول، فعليه أن يؤدي كـل  -واهللا تعاىل أعلم-الذي يرتجح يل من هذه األقوال 

عام ما غلب على ظنه؛ فمن كانت له أموال وال يعلم قدرها، ويغلب على ظنه وجود النصاب، 
ظنـه، ومـن خـالل االسـتعانة بأهـل فإن عليه التقدير، وذلك عنـد حـوالن احلـول، مبـا يغلـب علـى 

 اخلربة. وال خيلو حاله من أمرين:

 ).363/ 1)، وشرح الزركشي (260/ 2) املغين (1(
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أحــدمها: أن يعلــم قــدر مالــه، فينظــر إىل مــا دفعــه، ويزيــد مــا نقــص، وحيتســب مــا زاد لســنة 
 مقبلة.

 واآلخر: أن يبقى جهله وال يعلم قدره فيجزؤه ما أخرجه بغلبة الظن.
 ثانًيا: حكم إذا قبض جزًءا منه

من اجملهول فإنه يؤدي زكاته ولو مل يبلغ نصابًا إن كان ميلك نصـابًا، أو  أما إذا قبض جزًءا
 إذا غلب على ظنه أن باقيه يكمل النصاب.
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 المطلب الثاني
 تطبیقات معاصرة على مسألة زكاة المجھول

 أوًال: من ال يعلم قدر زكاة أسهمه في شركة:

دد أسـهمه فيهـا، ولكــن ال كثـري مـن النـاس اليـوم يكــون مسـامهًا يف شـركات، وقـد يعــرف عـ
يعلــم مــا يقابــل الســهم مــن املوجــودات الزكويــة، فــال يســتطيع معرفــة قــدر الزكــاة الواجبــة، بســبب 

 غياب املعلومات لشركات عاملية، أو عدم وجود اإلفصاحات.

وإذا كانـت الشـركة لـديها أمـوال جتـب «وهنا أفتت اهليئة الشرعية لبيت الزكاة الكوييت بأنه: 
؛ كنقود، وعروض جتـارة، وديـون مسـتحقة علـى املـدينني األمليـاء، ومل تـزل أمـواهلم، ومل فيها الزكاة

يسـتطع املسـاهم أن يعــرف مـن حســابات الشـركة مــا خيـص أســهمه مـن املوجــودات الزكويـة، فإنــه 
جيــب عليــه أن يتحــرى مــا أمكنــه، ويزكــي مــا يقابــل أســهمه مــن املوجــودات الزكويــة، وهــذا مــا مل 

 .)1(»لة عجز كبري حبيث تستغرق ديو�ا موجوداهتاتكن الشركة يف حا

 ثانًيا: عدم معرفة قيمة السهم:

وكذلك يف فتاوى بيت التمويل سـؤال: مـا هـي أحكـام الزكـاة يف ظـل الظـروف الـيت نشـأت 
 من جراء األزمة اليت مرت هبا البالد، بالنسبة ملا يلي:

 معرفة تقدير قيمتها؟ املساهم يف بيت التمويل الكوييت عن أسهمه برغم تعذر -1

 املودع يف بيت التمويل مع التفويض باالستثمار؟ -2

 املستمر يف حمفظة متخصصة؟ -3

 الجواب:

بالنسبة لزكاة األسهم، فإنـه نظـرًا لتعـذر إمكانيـة معرفـة قيمـة األسـهم؛ لعـدم وجـود سـعر لـه 
 دة مضت.يف السوق، فإن على املساهم أن ينتظر حىت تظهر قيمتها، فيزكي عن سنة واح

 ، بيت الزكاة، الكويت.57) أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات ص 1(
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بالنسبة لزكاة الوديعة مع التفويض باالستثمار، فبما أن الدولـة ضـمنت الودائـع ألصـحاهبا، 
 فعلى املودع أن يزكيها كما يزكي العروض التجارية، أي قيمة الوديعة.

بالنســبة للمســتثمر يف حمفظـــة متخصصــة، فعليـــه أن يزكــي وفًقـــا لنــوع احملفظـــة الــيت يســـتثمر 
عقاريــة فيزكــي الريــع، وكــذا إذا كــان االســتثمار يف حمفظــة صــناعية، أمــا فيهــا، فــإن كانــت حمفظــة 

 .)1(احملافظ التجارية فتزكى كما تزكى الودائع االستثمارية 

 ثالثًا: استحالة التقييم في حالة الكوارث:

ويف سؤال أيًضا لبيت التمويل الكوييت: كيف ميكـن تقيـيم األسـهم واألصـول العينيـة بقصـد 
  حالة الكوارث واجلوائح؟معرفة زكاهتا يف

وملزيـــد مـــن الشـــرح هـــذه األســـهم متثـــل املوجـــودات يف بيـــت التمويـــل الكـــوييت، ويصـــعب يف 
 الوقت احلاضر معرفة قيمة هذه املوجودات، واألسهم تزكى مبعرفة قيمتها السوقية.

وكــان اجلــواب: بعــد الشــرح واملناقشــة اســتقر الــرأي علــى أن هــذه األمــوال لــيس هلــا قيمــة يف 
 لسوق اآلن، حىت ميكن إخراج زكاهتا.ا

واألصل أن الزكاة واجبة على وجه التعجيـل، وال ميكـن تأخريهـا، فكلمـا أمكـن معرفـة قيمـة 
األصــول املزكــاة تعــني إخــراج زكاهتــا يف موعــدها، ولكــن إذا اســتحال التقيــيم بســبب الكــوارث أو 

تعــذر إخراجهــا يف موعــدها،  اجلــوائح، فــإن ذلــك يــؤدي إىل عــدم معرفــة مقــدار الزكــاة، وبالتــايل
وعلــى ذلــك فــإذا اســتحال التقيــيم فــال مــانع مــن تــأخري إخــراج الزكــاة إىل حــني معرفــة القيمــة بعــد 
حتـرك السـوق، ومــن مث تقييمهـا وفًقــا لسـعر السـوق؛ (ألن األصــل أن إخـراج الزكــاة ال يؤجـل عــن 

ال التقيــيم، فيجــوز موعــده، فكلمــا أمكــن معرفــة قيمــة األصــول تعــني إخراجهــا، ولكــن إذا اســتح
 التأخري إىل أن تعرف القيمة مث خترج الزكاة عن السنة اليت مل يزك عنها).

 أما فيما يتعلق بزكاة العقار:

 .194، ص: 748) فتاوى بيت التمويل، فتوى رقم 1(
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 فإن كان لالستثمار، فالزكاة على ما يدره من ريع، فإن انعدم الريع، فال زكاة. -أ

 وإذا كان للسكىن فال زكاة عليه. -ب

سعر السوق، وخترج زكاته، وإن تعذر تقييمه يف الوقت احلاضر، وإن كان للمتاجرة، فيقيم ب -ج
 .)1(فتؤخر الزكاة إىل أن يكون تقييمه ممكًنا، فيقيم وخترج زكاته

 رابًعا: عدم معرفة حقيقة بنود الميزانية:

كثـريًا مــا تلتــبس بعــض اإلفصــاحات علــى مــن يطلــع علــى امليزانيــة الســنوية للشــركات، لعــدم 
هلـا، بـل قـد ال توجـد اإلفصـاحات أصـًال؛ لـذا يـأيت التقـدير هنـا يف بعـض  وجود التفصيل الكـايف

البنــود، ومثــال ذلــك: بنــد اإليــرادات األخــرى، يف حالــة عــدم اإلفصــاح، وكانــت الشــركة تتعامــل 
بالربا، فيشكل ذلك على احتساب الزكاة، وختتلف االجتهادات، وجند دار الرقابـة لالستشـارات 

ب نصف املبلغ فقط يف الوعاء الزكـوي، احتياطًـا؛ الحتمـال وجـود الشرعية يف الكويت، باحتسا
إيرادات حمرمة (ربا)، لذا خيتلف قدر الوعاء الزكوي يف حالة وجود اإلفصاحات، عن حالة عدم 

 وجودها.

 االستعانة بالخبراء:

إذا كـــان ميكـــن الوصـــول للزكـــاة الواجبـــة مـــن خـــالل االســـتعانة بـــاخلرباء يف جمـــال احملاســـبة، 
عليه ذلك، وتكون أجرة االستعانة اخلرباء على صاحب املال، قياًسا على أجرة اخلـرص، فيجب 

 .)2(حيث نص الفقهاء على أن أجرة اخلرص على رب النخل والكرم 

 .193، ص: 747) فتاوى بيت التمويل، فتوى رقم: 1(
 ).109/ 3) اإلنصاف (2(
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 نتائج البحث
 من خالل هذا البحث توصلت إىل عدة نتائج، أمهها ما يلي:

على املكلف معرفته؛ ألن ما ال يتم  املال اجملهول الذي ميكن معرفة قدره مبشقة معتادة، جيب -
 الواجب إال به فهو واجب.

 ال جيوز تعمد فقد قدر املال لسقوط احلكم، ويعامل بعكس مقصوده. -

 املال اجملهول مملوك لصاحبه؛ ألنه يصح فيه اإلبراء. -

اجلهــــل يف قــــدر املــــال ال يرفــــع حكــــم الزكــــاة عــــن املــــال؛ فالزكــــاة وجبــــت وإن مل يعــــرف قــــدر  -
ـــراجح أنـــه جيـــب أن خيـــرج زكـــاة مـــا مضـــى مـــن الوجـــو  ب، طاملـــا أنـــه يـــؤول إىل العلـــم، لـــذا ال

 السنوات.

يقــدر مــن وجبــت عليــه الزكــاة مالــه حبســب غلبــة الظــن، وخيــرج الزكــاة، ومــا زاد جيعلــه للســنة  -
 املقبلة.

 يعذر من مل خيرج زكاة ماله عند حوالن احلول، بسبب عدم علمه بقدر الزكاة الواجبة عليه. -

 الساعي ال جييب زكاة املال اجملهول. -

علــى املؤسســات املاليــة احتســاب زكاهتــا الســنوية؛ ملشــقة معرفــة تفاصــيل البنــود واإليضــاحات  -
 الواردة يف امليزانية من عموم املسامهني.

 ميكن االستعانة باخلرباء لتحديد قدر املال، ويكون من باب العمل بغلبة الظن. -

لــــى نبينــــا حممــــد، وعلــــى آلــــه وصــــحبه أمجعــــني، واحلمــــد هللا رب هــــذا، وصــــلى اهللا وســــلم ع
 العاملني.
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 عـــــــراجــــــــالم
هــــ 1413 -الطبعـــة الثالثـــة-البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز الـــدقائق: زيـــن الـــدين بـــن جنـــيم احلنفـــي  -

 ط. الثانية.–بريوت، وكذلك طبعة دار الكتاب اإلسالمي  -دار املعرفة-م 1993

 هـ.1306-بريوت  -ط. املطبعة اخلريية، دار صادر–د الزبيدي تاج العروس: حملم -

 بريوت.-دار الكتب العلمية  -للشريف اجلرجاين-التعريفات  -

 منصور البهويت. -الروض املربع شرح زاد املستقنع -

حتقيـق حممـد  -حممـد بـن إمساعيـل الصـنعاين-سبل السالم شرح بلوغ املرام مـن أدلـة األحكـام  -
 هـ.1379 -ط. الرابعة –بريوت  -ار إحياء الرتاث العريبد-عبد العزيز 

حتقيق حممد حميي الدين -سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي -سنن أيب داود  -
 دار الفكر. -عبد احلميد

حتقيــق  -حممــد بــن حبــان بــن أمحــد التميمــي البســيت-صــحيح ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان  -
 هـ.1414 -بريوت  -لرسالةمؤسسة ا -شعيب األرنؤوط

-القــاهرة  -املطبعــة الســلفية-صــحيح البخــاري: أليب عبــد اهللا حممــد بــن إمساعيــل البخــاري  -
 هـ.1400 -الطبعة األوىل

دار  -حتقيق حممد فؤاد عبـد البـاقي-مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري  -صحيح مسلم -
 بريوت.-إحياء الرتاث العريب 

أمحد بن غنيم بـن سـامل بـن مهنـا النفـراوي، -ى رسالة ابن أيب زيد القريواين الفواكه الدواين عل -
 هـ.1418ط. األوىل  -بريوت-ت دار الكتب العلمية 

 -دار املعرفــة-حتقيــق علــي حممــد وآخــر  -حممــد بــن يعقــوب الفــريوز آبــادي-القــاموس احملــيط  -
 هـ.1401 -ط. الثانية–لبنان 
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-حتقيق هالل مصيلحي وآخر  -نصور بن يونس البهويتم-كشاف القناع على منت اإلقناع   -
 هـ.1402-بريوت  -دار الفكر

-بـــريوت  -املكتـــب اإلســـالمي-إبـــراهيم بـــن حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن مفلـــح احلنبلـــي -املبـــدع  -
 هـ.1400

-ط. األوىل  -دار الكتــــب العلميــــة-حتقيــــق خليــــل عمــــران  -دامــــا أفنــــدي-جممــــع األ�ــــر  -
 م.1998-هـ 1419

 دار الفكر. -النووي-وع شرح املهذب اجملم -

مكتبـــة -حتقيــق حممـــد خـــاطر  -حممـــد بــن أيب بكـــر بـــن عبــد القـــادر الـــرازي-خمتــار الصـــحاح  -
 هـ.1415-بريوت  -لبنان

حتقيــق مصــطفى عبــد  -حممــد بــن عبــد اهللا احلــاكم النيســابوري-املســتدرك علــى الصــحيحني  -
 هـ.1411ط. األوىل –بريوت  -دار الكتب العلمية-القادر 

 -دار احلـرمني-حتقيـق طـارق عـوض اهللا وآخـر  -سليمان بـن أمحـد الطـربي-املعجم األوسط  -
 هـ.1415 -القاهرة 

 .1972 -ط. الثانية –إخراج إبراهيم أنيس وآخرين  -جممع اللغة العربية-املعجم الوسيط  -

 -العلميــةدار الكتــب -حتقيــق إبــراهيم مشــس الــدين  -أمحــد بــن فــارس-معجــم مقــاييس اللغــة  -
 م.1999 -هـ1420ط. األوىل –بريوت 

 -ط. األوىل -بــــــريوت –دار الفكــــــر  -عبــــــد اهللا بــــــن أمحــــــد بــــــن قدامــــــة املقدســــــي-املغــــــين  -
 هـ.1405

دار -حممد بـن علـي الشـوكاين -نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار  -
 م.1973-بريوت  -اجليل


