
 

 

  

  الخامسةة�الندو 

  �جمع�الفقه��س
مي�بالهند

  )الهند(أعظم�جراه� – جامعة�الرشاد

  

  هـ�١٤١٣جمادي�*و)ى��٦-٣

  م١٩٩٢نوفم٢��67 –أكتوبر��٣٠

  

  

  التأم=ن� •

  الحاجة�*صلية •

  زكاة�الديون  •

  Lي�التجارة�أو�*جرة�ا�عجلة��Lي��جارةزكاة�القيمة�ا�عجلة� •

  زكاة�*حجار�وا�جوهرات •

  (P.F)أموال�الصندوق�Qحتياطي�التقاعدي� •

  ا�نح�الدراسية�للط
ب •

ل\]ا •   صفة�عميد�ا�درسة�و�محّصِ

  أموال�ا�دارس •

  العمولة�Lي�أخذ�الزكاة •

  زكاة�ا�ال�الحرام •

  "Lي�سبيل�هللا"مصداق�كلمة� •



 

 

  :قرارات
  

من�وnية�أترابراديش�انعقدت�الندوة�الفقهية�الخامسة�Lي�جامعة�الرشاد�بمدينة�أعظم�جراه�

م،�١٩٩٢نوفم٢��67 -كتوبر أ��٣٠هـ��ا�وافق�١٤١٣جمادى�*و)ى��٦-L٣ي�الف6pة�ما�ب=ن�) الهند(

�مدارس�وجامعات� tuش� �من �ممثل=ن ��فتاء �ورجال �العلماء �من �مائت=ن �أك�6yمن حضرها

،�وناقشوا�ومعاهد�وnيا
ً
ت�الهند�ا�ختلفة�إ)ى�جانب�بعض�كبار�الفقهاء�من�خارج�الهند�أيضا

  .Lي�الزكاة" Lي�سبيل�هللا"بعض�قضايا�مستجدة�خاصة�بالزكاة�ومفهوم�مصرف�

هذا،�وقد�ناقشت�الندوة�من�جديد�موضوع�التأم=ن�الذي�كان�قد�أجل�القرار�بشأنه�

ر�Lي�السطور�التالية�تفصيل�كافة�القرارات�ونذك. Lي�الندوة�الرابعة،�وصدر�بخصوصه�القرار

 .ال��uصدرت��]ذه�ا�ناسبة
  

  التأم�ن�
  

�حيث�يتعرض�ا�سلمون��   �الحالية �ظل�ظروف�الهند �Lي �ا�وضوع �هذا بحثت�الندوة

�
ً
�شديدا

ً
ب=ن�ح=ن�وآخر��خاطر�جسيمة�Lي�أرواحهم��وممتلكا�]م،�والحكومة�تقّصر�تقص=6ا

Lي�توف=�6*من�والس
م�للمواطن=ن�ا�سلم=ن�*برياء،�بل�إن�السلطات��ي�ال��uتشعل�ن=6ان�

�وت �الطائفية �دفع�Qضطرابات �Lي �كذلك �الحكومة �وتقصر �*حيان، �بعض ��]ا تلبس

�ع
قة� �ع�ى �الهند �Lي �التأم=ن �وشركات �ا�نكوب=ن، �ا�سلم=ن �إ)ى �الخسائر تعويضات

  .بالحكومة،�إما�مباشرة�أو�عن�طريق�وسطاء

إن�اتجاه�مشاركي�الندوة�العام�تجويز�التأم=ن�للمسلم=ن�Lي�ظروف�كهذه،�ولكن�السؤال�

�أث=�6خ �الذي �التباحث�والتناقش�كانا�هم �تجتاح�: 
ل �uال� �وا�متلكات �خسائر�*رواح هل

ا�سلم=ن�Lي�Qضطرابات�الطائفية�يتم�تداركها�بموجب�قانون�التأم=ن�السائد�اليوم�أم�n؟�

قام�بتشكيل�لجنة�تدرس��- Lي�محاولته�الحصول�ع�ى��جابة�عن�هذا�السؤال��- إن�ا�جمع�

�كسابق�]ا�Lي�الندوة�الرابعة�لم�توفق�Lي�جميع�جوانب�ا�وضوع�الفنية�وا
ً
لقانونية�إ�nأ�]ا�أيضا

��nيصرح� �التأم=ن �قانون�شركات �أن �حيث�وجدت �ا�وضوع �بصدد �قرار��]ائي �إ)ى التوصل



 

 

�اللجنة� �ورأت �الطائفية، �Qضطرابات �الخسائر�Lي �تعويضات �بدفع �الشركات �هذه بالp¢ام

��ق6pحات��ضرورة�مزيد�من�التداول�والتدارس�يستوLي�كافة
ً
أبعاد�ا�وضوع�القانونية،�وتنفيذا

  .هذه�اللجنة�قام�ا�جلس�العام�للمجمع�بتشكيل�لجنة�أخرى�تصنع�القرار�ال£]ائي�Lي�*مر

�
ً

�كام �استقصاًء �اللجنة�*خ=6ة�درست�القضية�دراسة�وافية�واستقص�]ا ثم�إن�هذه

�خسائر�*رواح �أن �م£]ا �يبدو �كان �uال� �القانون �مادة �Lي��وبخاصة �الحاصلة وا�متلكات

 Life Insurance)" شركة�التأم=ن�للهند"Qضطرابات�الطائفية��nتغطى،�و�بعد�دراسة�تفاصيل��

Corporation of India)ضطرابات�Qستثناء�من�خسائر�Qي�مادة�رقم�اتضح�لها�أن�L١٠: الطائفية� 

الزائد�ع�ى�مبلغ�ا�بلغ��تقديمإنما�هو�استثناء�من�التسهي
ت�ال��uبحس©]ا��nيتم��.III A.B ) جزء( 

التأم=ن�Lي�خسائر�*رواح�وا�متلكات�الواقعة�من�Qضطرابات�الطائفية،�كما�يتم�تقديمه�

ع�ى�ا�بلغ��Lي�ا�وت�بالحوادث،�يع»��Lي�Qضطرابات�الطائفية��nتعوض�الشركة�ا�بلغ�الزائد

ولكن�ا�بلغ�*ص�ي�تدفعه�الشركة�ف\]ا�مثل�دفعها�Lي�الخسائر�*خرى،�وبعد�اتضاح�*ص�ي،�

�إ)ى�قرار�مجلس�التحقيقات�الشرعية�بدار�العلوم�التابعة�لندوة�العلماء�Lي�
ً
هذه�النقطة،�ونظرا

م�وكذلك�ما�صدر�عن�دار�العلوم�بديوبند�من�الفتوى�عن�١٩٦٠الصادر�عام�) الهند(لكناؤ�

  :رت�اللجنة�ما�ي2يقرَّ التأم=ن،�

�الربا� �مثل �ا�عام
ت�ا�حرمة �ع�ى �nشتماله
ً
�غ=�6جائز�شرعا �أنه �مع �الرائج التأم=ن

�أرواح�ا�سلم=ن�وممتلكا�]م� والقمار�والغرر،�ولكن�Lي�*وضاع�الراهنة�ال��uتتعرض�ف\]ا

وصناعا�]م�وتجارا�]م�للخطر�الشديد�بسبب�Qضطرابات�الطائفية�ال��uتندلع�من�ح=ن�

�إ)ى�هذه�*وضاع�وإ)ى�قاعدة�أن± 
ً
رفع�: "وقاعدتي" الضرورات�تبيح�ا�حظورات: "خر،�نظرا

�الحرج"و" الضرر  �الضروريات�الخمس�"دفع �من �النفوس�و*موال �ع�ى �ا�حافظة �وأن ،

�الهند� �أوضاع �Lي �وا�متلكات �النفوس �ع�ى �التأم=ن �يجوز ،
ً
�شرعا �مراعا�]ا �تجب �uال

  .الراهنة

�النفس�وا�ال�من�قبل��مب»�از�التأم=ن�ومن�ا�
حظ�أن�جو  �ع�ى �خوف�الضرر ع�ى

�أو�تلف�ماله�من�
ً
�طبيعيا

ً
*عداء�بخاصة�Lي�Qضطرابات�الطائفية،�لذا�فإن�من�مات�موتا

دون�تدخل�من�*عداء��nيجوز�له�أن�يستفيد�بمبالغ�إضافية�حصلت�له�بسبب�التأم=ن�بل�



 

 

ا�ما�زاد�عليه�فيجب�عليه�التصدق�به�من�له�أن�يكتفي�Lي�استفادته�بقدر�أودعه�هو،�أم

  .دون�نية�الثواب

  :و�فيما�ي2ي�توقيعات�ا9ج�7ين

  .دارالعلوم�ديوبند           .فضيلة�الشيخ�نعمت�هللا�القاسم��-١

  .دارالعلوم�ديوبند          .فضيلة�الشيخ�حبيب�الرحمن�خ=6آبادي�-٢

  .لكناؤندوة�العلماء�          . فضيلة�الشيخ�برهان�الدين�السن©]�ي�-٣

  .رياض�العلوم�غوري»�          . فضيلة�الشيخ�حبيب�هللا�القاسم��-٤

  . ويشا)ي        . فضيلة�الشيخ�محمد�ثناء�الهدى�القاسم��-٥

  .سيتامر�ي          .فضيلة�الشيخ�زب=�6أحمد�القاسم��-٦

  .دار�العلوم��ديوبند    . •فضيلة�ا�ف��uمحمد�ظف=�6الدين�ا�فتا«ي�-٧

  .�مارة�الشرعية�بتنه          . فضيلة�الشيخ�أنيس�الرحمن�القاسم��-٨

  .ندوة�العلماء�لكناؤ          . فضيلة�الشيخ�عتيق�أحمد�القاسم��-٩

  .مومباي          . فضيلة�الشيخ�عزيز�الرحمن�فتحبوري�- ١٠

  .مباركفور           . فضيلة�الشيخ�رفيق�ا�نان�القاسم��- ١١

  .بنغلور       . الندوي فضيلة�الشيخ�سيد�مصطفى�رفا½ي��- ١٢

  .مراد�آباد          . فضيلة�الشيخ�معاذ��س
م�- ١٣

  .سرائي�م=6          .١فضيلة�الشيخ�أشفاق�أحمد�- ١٤

  .م=�6]ـ          .فضيلة�الشيخ�عبد�هللا�مغي¿��- ١٥

  .م=�6]ـ          .فضيلة�الشيخ�محمد�أرشد�القاسم��- ١٦

  حيدر�آباد          .فضيلة�الشيخ�خالد�سيف�هللا�الرحماني�- ١٧

  جمبارن           . فضيلة�الشيخ�عبد�الجليل�القاسم��- ١٨

  ع�ي�جراه          *.فضيلة�الشيخ�سلطان�أحمد��ص
«ي�- ١٩

  بتنه        .فضيلة�الشيخ�محمد�جنيد�عالم�الندوي �- ٢٠

  بتنه          *.فضيلة�الشيخ�نسيم�أحمد�القاسم��- ٢١

  بتنه         .فضيلة�الشيخ�بدر�أحمد�مجيبـي�الندوي �- ٢٢

                                                           
 .انتقل إلى رحمة هللا تعالى   •
١
  . يمكن جوازه حسبما يراه المبتلى به من الضرورة.  



 

 

  بانده          . نجيب�أحمد�القاسم�فضيلة�الشيخ��- ٢٣

  أورنغ�آباد        .فضيلة�الشيخ�محمد�صدر�الحسن�الندوي �- ٢٤

  .مراد�آباد          .٢فضيلة�الشيخ�شب=�6أحمد�- ٢٥

  بوفال      . فضيلة�الشيخ�محمد�عبد�الرحيم�القاسم��- ٢٦

  النيبال    . فضيلة�الشيخ�مبارك�حس=ن�الندوي�القاسم��- ٢٧

  غوركفور       . فضيلة�الشيخ�محمد�أفضال�الحق�القاسم��- ٢٨

  مئو          . فضيلة�الشيخ�شميم�أحمد�القاسم��- ٢٩

  مئو          . فضيلة�الشيخ�سعيد�الحق�القاسم��- ٣٠

  باره�بنكي          . فضيلة�الشيخ�محمد�يوسف�القاسم��- ٣١

  مباركفور           . فضيلة�الشيخ�سرفراز�أحمد�- ٣٢

  كرناتك          . الدكتور��سيد�قدرة�هللا�باقوي �- ٣٣

  غوجرات          . فضيلة�الشيخ�عبد�القيوم�بالنبوري�- ٣٤

  بنارس          . فضيلة�الشيخ�عبد�هللا�القاسم��- ٣٥

  غوجرات          . فضيلة�الشيخ�عبد�الرحمن�القاسم��- ٣٦

  غوجرات           .فضيلة�الشيخ�محمد�عمران�مظاهري �- ٣٧

  إله�آباد          . قمر�الزمانفضيلة�الشيخ�محمد��- ٣٨

  سيتامر�ي          .فضيلة�الشيخ�تنوير�عالم�القاسم��- ٣٩

  مئو          . فضيلة�الشيخ�أنور�ع�ي�*عظم��- ٤٠

  دار�العلوم�ديوبند          . فضيلة�الشيخ�إقبال�أحمد�- ٤١

  أعظم�جراه          . فضيلة�الشيخ�شعيب��ص
«ي�- ٤٢

  بتنه       . �فضيلة�القا��ÃÄمجاهد��س
م�القاسم��- ٤٣

  جامعة�الرشاد،�أعظم�جراه          .� فضيلة�الشيخ�مجيب�هللا�الندوي �- ٤٤

  دولة�الكويت          . فضيلة�الشيخ�بدر�الحسن�القاسم��- ٤٥

  بانده          . فضيلة�الشيخ�عبيد�هللا�*سعدي�- ٤٦

  دار�العلوم�ديوبند          . فضيلة�الشيخ�محمد�راشد�- ٤٧

                                                           ١
مين الممتلكات & على .  

ٔ
مين الحياةوافق على تا

ٔ
  .تا

  .انتقل إلى رحمة هللا تعالى  �



 

 

  مباركفور           . فضيلة�الشيخ�جميل�أحمد�نذيري �- ٤٨

  ع�ي�جراه          .  فضيلة�الدكتور�عبد�العظيم��ص
«ي�- ٤٩

  مومباي          .٣شمس�ب=�6زاده�� فضيلة�الشيخ�- ٥٠

  باره�بنكي                    .       ٤فضيلة�الشيخ�نذير�أحمد�القاسم��- ٥١

  بتنه        . فضيلة�الشيخ�خبيب�أحمد�القاسم��- ٥٢

*  *  *  

  الحاجة�Bصلية
  

�عن�حاجات��نسان�*صلية،�
ً
�كان�من�شرائط�وجوب�الزكاة�أن�يكون�ا�ال�زائدا �ا

رت�الندوة�   :اعتبار�*مور�التالية�من�الحاجات�*صليةقرَّ

  .إنفاق��نسان�ع�ى�نفسه�وعياله�ومن�هم�تحت�كفالته�من�*قارب���-١

والسكن�والثياب�وا�ركب�وتشمل�الحاجات�*صلية�النفقات�اليومية��دة�سنة�كاملة،����-٢

  .�نسان�أداة�للكسب�هاوآnت�الصناعة�ووسائل�الرزق�*خرى�ال��uيتخذ

  .هذه�*مور�كلها�من�الحاجات�*صلية�ال�n��uتجب�ف\]ا�الزكاة��-٣

*  *  *  

  زكاة�الديون 
  

  Lي�ضوء�بحوث�ومناقشات�وآراء�ا�شارك=ن  

رت�الندوة�ما�ي2ي�   :قرَّ

 
ً
Gين�   :أو ين�: ينقسم�إ)ى�قسم=نالدَّ �فالدَّ �وَدين�مرجو�السداد، َدين�غ=�6مرجو�السداد،

�tuتجب�فيه�الزكاة�ح�
الذي��nيرÈى�سداده�بأي�سبب،�إذا�تم�وفاؤه�Lي�يوم�ما�ف

  .يحول�عليه�الحول�من�تاريخ�وفائه

                                                           ١
  .& يمكن جوازه إ& في الحا&ت ا&ضطرارية.  
٢
  . مراعاة الضرورة الشديدة واجبة.  



 

 

 
ً
�من�   :ثانيا �ييأس�الدائن tuح� �الدائن �مطالبة �رغم �الدين �تسديد �Lي �ا�دين �ماطل إذا

ع�دينه،�فزكاة�هذا�الدين��nتجب�ع�ى�الدائن،�ح�tuيقبضه،�ويحول�ع�ى�اس6pجا

  .قبضه�إياه�الحول 

 
ً
ين�الذي�يرÈى�سداده�ينقسم�إ)ى�ث
ثة�أقسام   :ثالثا   :والدَّ

�بعد�الحصول��بدلالقرض�أو��لَدين�هو�بد   )أ��( �الدين�تجب�الزكاة �وهذا �التجارة، سلع

  .عليه�وتجب�فيه�زكاة�السن=ن�ا�اضية�كذلك

  .َدين�هو�بدل�مال�غ=�6القرض�وثمن�عروض�التجارة،�مثل�مال�الوراثة�والوصية    )ب(

َدين�هو�بدل�ما�ليس�بمال،�مثل�ا�هر،�وLي�هات=ن�الصورت=ن�تجب�الزكاة�فيه�مرة�    )ج(

  .واحدة�ح=ن�الوصول�إليه،�ثم��nتجب�فيه�بعد�ذلك

 
ً
�   :رابعا �من �استقراضها �يتم �uال� �*جل �طويلة �الديون �أو�غ=�6وLي �الرسمية ا�ؤسسات

الرسمية�يخصم�من�الزكاة�القسط�الواجب�دفعه�Lي�العام�الذي�تجب�فيه�الزكاة�

  .فقط،��nجميع�الديون،�حيث�تجب�الزكاة�ع�ى�بقية�الديون 

*  *  *  

  زكاة�القيمة�ا9عجلة�Pي�التجارة�أو�Bجرة�ا9عجلة��Pي�Oجارة
  
  

�Lي �ا�عجلة �القيمة �زكاة �الندوة �بحثت ��جارات��لقد �Lي �ا�عجلة �و*جرة التجارات

  :واتخذت�WXذا�الخصوص�القرار�التاSي

 
ً
G6ي��)أ���:(أوpتجب�ع�ى�ا�ش�n�،6ي�أداء�ثم£]ا�ولم�يقبضهاpل�ا�ش السلع�التجارية�ال��uعجَّ

  .الزكاة�Lي�ثم£]ا،�بل�تجب�ع�ى�البائع

�   )ب(     �إ)ى �ا�بيع �تسليم �قبل �البائع �تجب�ع�ى �ا�بيع �وبيع�زكاة �السلم �بيع �Lي ا�ش6pي

Qستصناع،�وكذلك��nتجب�الزكاة�ع�ى�ا�ش6pي�Lي�البيوع�ال��uيكون�ف\]ا�ا�بيع�

،�ولكن�لم�يقبضه�ا�ش6pي 
ً
  .متعينا

 
ً
رأى�معظم�ا�شارك=ن�أن�*موال�ال��uيعجلها�ا�ستأجر�إ)ى�ا�ؤجر�للتوثيق،�وال��u   :ثانيا



 

 

�tإيداع�الضمان"تسم "(Security Deposit)تجب�زكا�]ا�ع�ى�ا�ستأجر��n.  

  �nوذهب�بعضهم�إ)ى�أن�زكاة�هذه�*موال�تجب�ع�ى�ا�ؤجر،�والرأي�الثالث�أنه�

،��nع�ى�ا�ؤجر�و�nع�ى�ا�ستأجر
ً
  .تجب�زكاة�هذه�*موال�إط
قا

*  *  *  

  زكاة�Bحجار�وا9جوهرات
  

  � �وا�جوهرات، �*حجار�الكريمة �زكاة �بحثت�الندوة �الخصوص�القرار�واتخذت�لقد WXذا

  :التاSي

�ال��uتم��  �أما *حجار�و�ا�جوهرات�ال��uتم�شراؤها�بنية�التجارة�تجب�زكا�]ا�ع�ى�مالكها

  .شراؤها�للتح�ي�ف
�تجب�ف\]ا�الزكاة

واتجه�بعض�ا�شارك=ن�إ)ى�أن�الناس�يش6pون�*حجار�وا�جوهرات�بأموال�طائلة،�وهم�

  .هرات��ختلف�أغراضهم�]ذا�يدخرون�أموالهم�Lي�صورة�ا�جو 

هذا،�وقد�ناقش�العلماء�ا�شاركون�Lي�الندوة�ما�اعتاده�الناس�اليوم�من�شراء�*حجار�

وا�جوهرات�بأموال�طائلة�بغية�ادخارها�Lي�هذه�الصورة،�هل�تجب�عل\]ا�الزكاة�أْو�n؟�وبعد�

  :رأيانمناقشات�مستفيضة�حول�هذا�النوع�من�Qدخار�ظهر�

�باعتبارها��الرأي�Bول  �ا�جوهرات�و*حجار�ا�دخرة �Lي�هذه �وجوب�الزكاة يذهب�إ)ى

�تجارية�وعدم�اندراجها�تحت�ضرورات�الحياة،�وبص
حي�]ا�للتحويل�إ)ى�النقود�Lي�أي�
ً
Qأمو

وقت،�وÍن�أصحاب�*موال�يدخرو�]ا�كحيلة�لتفادي�أداء�الزكاة�حيث�إن�الزكاة��nتجب�Lي�

*صول�العامة،�وLي�عدم�إخراج�الزكاة�إضرار�بالفقراء،�وهو�ا�جوهرات�حسب�ما�تقتضيه�

  .ما�يدفعه�الشرع

�الثاني �لÎحجار��والرأي �الخاصة �الصورة �هذه �Lي �الزكاة �وجوب �عدم �إ)ى يذهب

�و�nفضة،�وا�الك��nيتجر��]ا،�
ً
وا�جوهرات،�وذلك�Íن�هذه�*حجار�وا�جوهرات�ليست�ذهبا

  .�]ا�ح�tuتعت�67نامية،�إذن�ف
�تجب�زكا�]ا�ع�ى�صاح©]او�nهو�ينوي�عند�شراÏ]ا�التجارة�

  :وفيما�ي�ي�أسماء�القائل=ن��]ذين�الرأي=ن



 

 

  

  :أسماء�القائل�ن�بوجوب�الزكاة
  

  بتنه     . فضيلة�القا��ÃÄمجاهد��س
م�القاسم���-١

  آسام     .فضيلة�الشيخ�طيب�الرحمن��-٢

  مومباي     .فضيلة�الشيخ�ا�ف��uعزيز�الرحمن��-٣

  أعظم�جراه     . فضيلة�الشيخ�إعجاز�أحمد�*عظم���-٤

  أعظم�جراه     . فضيلة�الشيخ�مجيب�هللا�الندوي ��-٥

  مومباي     .فضيلة�الشيخ�شمس�ب=�6زاده��-٦

  بتنه     . فضيلة�الشيخ�أنيس�الرحمن�القاسم���-٧

  بوفال     . فضيلة�الشيخ�عبد�الرحيم�القاسم���-٨

  دل�Ð     .الرحمن�فضيلة�الشيخ�ا�ف��uعبد��-٩

  سيتامر�ي     .فضيلة�الشيخ�زب=�6أحمد�القاسم��- ١٠

  مبارك�فور      . فضيلة�الشيخ�رفيق�ا�نان�القاسم��- ١١

  باره�بنكي     . فضيلة�الشيخ�ا�ف��uنذير�أحمد�- ١٢

  سراي�م=6     .فضيلة�الشيخ�محمد�شعيب��ص
«ي�- ١٣

١٤ -�tلكناؤ     . فضيلة�الشيخ�عتيق�أحمد�القاسم  

  وغ=6هم            

  :أسماء�القائل�ن�بعدم�وجوب�الزكاة
  

  لكناؤ     .فضيلة�الشيخ�برهان�الدين�السن©]�ي��-١

  ديوبند     . فضيلة�الشيخ�حبيب�الرحمن�خ=�6آبادي��-٢

  ديوبند     . فضيلة�الشيخ�نعمت��هللا�القاسم���-٣

  بانده     . فضيلة�الشيخ�عبيد�هللا�*سعدي��-٤

  حيدر�آباد     . فضيلة�الشيخ�خالد�سيف�هللا�الرحماني��-٥

  بتنه     .فضيلة�الشيخ�نسيم�أحمد�القاسم���-٦

  أورنغ�آباد     .فضيلة�الشيخ�صدر�الحسن�الندوي ��-٧

  غوجرات     .فضيلة�الشيخ�مÑي�الدين��-٨

  وغ=6هم           

*  *  *  



 

 

  

  (P.F)أموال�الصندوق�jحتياطي�التقاعدي�
  

رت��الندوة�قضية�وجوب�الزكاة�Lي�أموال�الصندوق�Qحتياطي�التقاعديناقشت�   وقرَّ

  :WXذا�الخصوص�ما�ي2ي

�رواتب� .١ �من �ا�الكة �الجهة �تخصمها �uال� �Qحتياطي �الصندوق �بأموال �يتعلق وفيما

�لصالحهم�مع�زيادة�نسبة�خاصة� � �وQحتفاظ��]ا �ويتم�ادخارها ا�وظف=ن�برضاهم،

�الطرف �عل\]ا tÃÄ6اpي� �وا�زيدة�محددة �ا�خصومة �أي �ا�بالغ �هذه �ويكون�مجموع ان،

�يحق�لهم�أن� �للموظف=ن،�ثم�يدفع�ذلك�ا�جموع�للموظف=ن�عند�التقاعد،�كما
ً
ملكا

�Lي� �البدء �وقت �الطرف=ن �قبل �من �تحديدها �يتم �نسبة �الحاجة �عند �م£]ا يأخذوا

إذا�بلغت��الوظيفة،�فحكمها�الشر½ي�أنه��nتجب�ف\]ا�الزكاة�إ�nبعد�الحصول�عل\]ا

  .النصاب�ثم�مضت�سنة�كاملة�ع�ى�قبضها�فعندئذ�تجب�عل\]ا�الزكاة

�هذا� .٢ �Lي �روات©]م �من �بجزء �برضاهم �ا�وظف=ن �بعض �يت67ع �*حيان �بعض وLي

�لقوان=ن�ضريبة�
ً
الدخل�أو�Íغراض�أخرى،�فإذا�بلغت�الصندوق�Qحتياطي�تفاديا

� �Lي �ا�ودعة �إيف"ا�بالغ � (.P.F)" بي �وجبت �بمثابة�النصاب ��Í]ا �سنة، �كل زكا�]ا

 .الوديعة،�والزكاة�تجب�ع�ى�مال�الوديعة

*  *  * 
  

  ا9نح�الدراسية�للطnب
  

رت�الندوة�WXذا�الخصوص�ما�ي2ي   :لقد�قرَّ

إن�ا�صاريف�ال��uت6pتب�ع�ى�سكن�و�طعام�و�تعليم�الطلبة�Lي�ا�دارس�ينبÓي�أن�توزع�

،�و�تؤدى�هذه�ا�صاريف�من�أموال�الزكاة،�ويكون�هذا�*داء�عن�طريق�
ً
ع�ى�كل�طالب�شهريا

الشيك�أو�الروبيات،�وهو�يرد�إ)ى�حساب�ا�درسة،�ويجوز�لعميد�ا�درسة�أن�إعطاء�الطالب�

�ا�بلغ �إ)ى�حساب�ا�درسة�العام�نيابة�عن�الطالب�شريطة�أن��يحول�هذا من�حساب�الزكاة



 

 

�يكون�هناك�تصريح�Lي�استمارة�Qلتحاق�با�درسة�من�الطالب،�أو�من�وليه�إذا�كان�غ=�6بالغ،

  .بأن�العميد�يخول�Lي�تو)ي�هذا��نفاق�من�أموال�الزكاة

*  *  * 
لWqا   صفة�عميد�ا9درسة�و�محّصِ

  

*موال�ال��uتأتي�إ)ى�ا�دارس�من�مصارف�الزكاة�والصدقات��nيتم�إنفاقها�الواقع�هو�أن�

،�وهو�أن�الزكاة�هل�يتم�أداؤها�أم�n؟�و�]ذا�
ً
Qبالفور،�وربما�تبقى�مدة�طويلة،�وذلك�يث=�6سؤ

  :الصدد�اتخذ�مجمع�الفقه��س
مي�بالهند�القرار�التا)ي�Lي�ضوء�إجابات�ونقاش�العلماء

لو�ا�دارس(نائبه�عميد�ا�درسة�أو� �عن�الط
ب�Lي�أخذ�الزكاة،�فإذا�) محّصِ
ً

يكون�وكي

أديت�الزكاة�إ)ى�عميد�ا�درسة�أو�نائبه�تحقق�أداؤها،�والواجب�ع�ى�عميد�ا�درسة�أن�ينفق�

  .*موال�ع�ى�الط
ب�حسب�أحكام�الشرع

*  *  * 
  أموال�ا9دارس

  

  :الخصوص�ما�ي2يواتخذت�WXذا� ناقشت�الندوة�قضية�أموال�ا�دارس

إن�أموال�الزكاة�ال��uتجتمع�Lي�ا�دارس�وبيت�ا�ال،��nيكون�لها�مالك�مع=ن،�وكذلك�

الت67عات�والصدقات�النافلة�ال��uتقدم�إ)ى�ا�ؤسسات�لÕنفاق�Lي�وجوه�الخ=�6أو�Lي�مصارف�

�تخرج�من�ملك ��nتجب�الزكاة�ع�ى�هذه�*موا�معينة، ل�ا�عط=ن�وتدخل�Lي�ملك�هللا،�ولذا

  .ا�جموعة�Lي�ا�دارس�وبيت�ا�ال�وا�ؤسسات�الخ=6ية�العامة

*  *  * 
  العمولة�Pي�أخذ�الزكاة

  

رواناقش�ا�شاركون�موضوع�جمع�الزكاة�ع�ى�العمولة�   :وقرَّ

 
ً
   .أن�الطريقة�السائدة�لجمع�الزكاة�ع�ى�العمولة�غ=�6جائز�شرعا

*  *  * 
  



 

 

  

  زكاة�ا9ال�الحرام
  

رت�الندوة�WXذا�   :الخصوص�ما�ي2يقرَّ

 
ً
Gي�ملك�أحد،�و�هو�موجود�بعينه،�ومالكه�الحقيقي�معلوم،�   :أوLإذا�دخل�ا�ال�الحرام�

  .فالواجب�أن�يرد�ا�ال�الحرام�إ)ى�مالكه�الحقيقي

 
ً
إذا�كان�ا�ال�الحرام�أو�قدره�غ=�6مع=ن،�فيع=ن�قدر�ا�ال�الحرام�بغلبة�الظن،�ثم�   :ثانيا

�ف=6د�
ً
  .إليه،�وإ�nفيتصدق��]ذا�القدر�بدون�نية�الثوابإذا�كان�مالكه�معلوما

 
ً
�ع�ى�من�هو�Lي�يده،�فلم�يرده�و    :ثالثا

ً
بقي�Lي�حيازته،�وليس�إذا�كان�رد�ا�ال�الحرام�واجبا

له�مطالب�من�العباد،�ففي�هذه�الصورة�تجب�زكاة�هذا�ا�ال،�ويبقى�حكم�رد�هذا�ا�ال�

،�و�يبقى�كذلك�حكم�
ً
  .لثوابتصدقه�بدون�نية�اإ)ى�مالكه�إذا�كان�معلوما

،�وإ�nوجب�التصدق�به،�  
ً
و*صل�Lي�ا�ال�الحرام�أن�يرد�إ)ى�مالكه�إذا�كان�معلوما

�الظن،� �بالتحري�وغلبة �الح
ل �قدر�ا�ال �فيع=ن �الح
ل، �با�ال �الحرام �اختلط�ا�ال وإذا

  .وتجب�الزكاة�عليه،�و�nتجب�الزكاة�ع�ى�قدر�ا�ال�الحرام

تؤدى�الزكاة�عن�جميع�*موال�ح�tuيحصل�اليق=ن�Lي�أداء�الزكاة��ولكن�Qستحسان�أن  

الواجبة�عليه،�و�nيتشجع�من�يستفيد�من�أموال�الناس�عن�طريق�الظلم�والحرام،�ولئ
�يستفيد�

  .فائدة�Qنتفاع�با�ال�الحرام،�وفائدة�عدم�وجوب�الزكاة�عليه: آكل�ا�ال�الحرام�بفائدت=ن

*  *  * 

  "سبيل�هللاPي�"مصداق�كلمة�
  

رت�الندوة�WXذا�الخصوص�ما�ي2ي   :قرَّ

 
ً
Gي�الندوة�ع�ى�أن�آية�مصارف�   :أوLسورة��التوبة�رقم(الزكاة�أجمع�العلماء�ا�شاركون� :

ال��uحددت�الزكاة�Lي�ا�صارف�الثمانية،��ي�ف\]ا�قطعية�و�nيمكن�أن�يزاد�عل\]ا،�) ٦٠

   .والحصر�Lي�مصارف�الزكاة�الثمانية�حقيقي��nإضاLي



 

 

 
ً
الواردة�Lي�آية�مصارف�الزكاة�لدى�معظم�العلماء�" Lي�سبيل�هللا"إن�مصداق�كلمة�   :ثانيا

  .ا�شارك=ن�هو�الغزوة�والجهاد�العسكري 

  � �كلمة �أن �سبيل�هللا"وذهب�البعض�إ)ى �العسكري�جميع�" Lي �الجهاد �مع تتضمن

�الدعوة� �سبيل �Lي �*صعدة �مختلف �ع�ى �تمارس �uال� �و*نشطة ا�جهودات

  :س
مية�وإع
ء�كلمة�هللا�Lي�هذا�العصر،�وهم� 

  . فضيلة�*ستاذ�شمس�ب=6زاده •

  . فضيلة�*ستاذ�سلطان�أحمد��ص
«ي •

  . فضيلة�*ستاذ�الدكتور�عبد�العظيم��ص
«ي •

أن�مفهوم�) العراق(ورأى�سماحة�الشيخ�*ستاذ�محمد�محروس�ا�درس�*عظم��  

  . Lي�سبيل�هللا�عام�

 
ً
�مصرف�   :ثالثا �تعميم

ً
�شرعا ��nيجوز �أنه �ا�شارك=ن �سبيل�هللا"ورأى�معظم بحيث�" Lي

�لتغطية� �توافر�*موال �ولو�كان tuح� �والدعوية، �الدينية �الشؤون �جميع يشمل

،�Íنه��nيثبت�جواز�التعميم�حاجات�أمور�الدين�
ً
�جدا

ً
والدعوة�Lي�العصر�الراهن�صعبا

زكاة�كفالة�الفقراء�وا�حتاج=ن�وهو��nيتحقق�Lي�القرون�*و)ى،�وÍن�الهدف�ا�هم�من�ال

  .Lي�صورة�التعميم،�والذين�أخذوا�بالرأي�الثاني�لم�يوافقوا�ع�ى�وجهة�النظر�هذه

*  *  *  
  


