العدد ( - )37يونيو  - 2015رمضان  1436هــ

جملة �سهرية (اإلكرتونية) ت�سدر عن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية

قانون العمل يف مملكة (ال َّنحل)
زكاة الفطر و�سلة ال�سلع
ال�سر
امل�سوؤول َّية املدن َّية عن اإف�ساء ِّ
املهني يف قانون الأعمال
ت�سارب الفتوى يف واقعنا املعا�سر:
اأ�سبابها والو�سائل املعينة يف �سبطها
حماية الأوقاف الإ�سالمية
با�ستخدام النظام املوؤ�س�سي
القيادة وع�سر احلكمة

زكاة الفطر و�سلة ال�سلع
د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

احلم ُد هلل رب العاملني الذي علمنا وهدانا للحق و�س�اء ال�سبيل القائل يف كتابه العزيز :ل َق ْد اأَ ْح َ�ساهُ ْم وَعَ َدّهُ ْم
عَ ًدّا (مرمي)94 :؛ فالع ُّد مرحل ٌة اأولي ٌة ،والإح�سا ُء مرحل ٌة تتل�ها لإك�ساب املعل�مات قيم ًة اأف�س َل ،وال�سالة
وال�سالم على �سيد املر�سلني املعلم الذي قال :اأح�س�ا يل مَن تل ّفظ بالإ�سالم؛ ليُعلمنا اأن ا�ستخدام الأدوات
العلمية ي ُ
ُح�سن عملنا.
لقد اأوجب اهلل تعاىل على امل�سلمني زكاة الفطر ك�سدقة جتب بالفطر يف رم�سان ،فتطهر ال�سائمني من
ق�ل ل نف َع فيه ،وجعلها اهلل تعاىل ً
طعاما ياأكله الفقراء امل�ساكني.
فاح�س ،اأو ٍ
كالم ٍ
زلت األ�سنتهم من ٍ
حكمتها وم�شروعيتها:
اهلل َ�س َّلى َّ ُ
ل�سا ِئ ِم ِمنْ ال َّل ْغ ِ� وَال َّر َف ِث و َُط ْع َم ًة
اهلل عَ َل ْي ِه و ََ�س َّلمَ َز َكا َة ا ْل ِف ْط ِر ُط ْه َر ًة ِل َّ
روى ا ْب ِن عَ َّبا�سَ :ف َر َ�س ر َُ�س� ُل َّ ِ
ال�س َد َق ِات.
ال�سال ِة َف ِه َي َ�س َد َق ٌة ِمنْ َّ
ال�سال ِة َف ِه َي َز َكا ٌة َم ْقبُ� َل ٌة َو َمنْ اأَ َدّاهَ ا َب ْع َد َّ
ِل ْل َم َ�سا ِك ِني َمنْ اأَ َدّاهَ ا َق ْب َل َّ
وقت وجوبها:
وقت وج�بها ه� وقت غروب ال�سم�س من اآخر ي�م من رم�سان؛ فمن تزوج اأو وُلد له ولد اأو اأ�سلم قبل غروب
ال�سم�س فعليه الفطرة ،ومن مات بعد غروب ال�سم�س فعليه الفطرة.
وقت اإخراجها:
ا�س
ت�ؤدى قبل �سالة العيد كما يف احلديث اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  :اأ َم َر ِبهَا اأَنْ ُت�ؤَ َدّى َق ْب َل ُخ ُر ِوج ال َّن ِ
ال�سال ِة.
ِاإ َىل َّ
�شروط وجوبها:
يُخرجها امل�سلم عن نف�سه وعمن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب ممن ل ي�ستطيع اإخراجها عن اأنف�سهم؛
فاإن ا�ستطاع�ا فالأوىل اأن يُخرج�ها هم؛ لأنهم املخاطب�ن بها اأ�س ًال.
من جتب عليه:
ُ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
اهلل َ�س َّلى اهلل عَ َل ْي ِه و ََ�س َّلمَ
جتب زكا ُة الفطر على امل�سلمني :عَ نْ ا ْب ِن عُ َم َر ر َِ�س َي اهلل عَ ْن ُه َما َق َال َف َر َ�س ر َُ�س� ُل ِ
َز َكا َة ا ْل ِف ْط ِر َ�ساعً ا ِمنْ َ ْت ٍر اأَ ْو َ�ساعً ا ِمنْ َ�س ِع ٍري عَ َلى ا ْل َع ْب ِد و ْ ُ
َال�س ِغ ِري وَا ْل َك ِب ِري ِمنْ
َاحل ِّر وَال َّذ َك ِر وَالأ ْن َثى و َّ
ْاملُ ْ�س ِل ِمنيَ .رواه البخاري.
َق َال َّ
ال�سا ِف ِع ُّي :كل من دخل عليه �س�ال وعنده ق� ُته وق�تُ من يق� ُته ي�مَه وما ي�ؤدي به زكاة الفطر عنه وعنهم؛
اأدّاها عنهم وعنه ،واإن مل يكن عنده اإل ما ي�ؤدي عن بع�سهم اأداها عن بع�س( ،الأم ،ج  ،2باب زكاة الفطر).
ملن تعطى:
ُت�سرف زكاة الفطر اإىل الأ�سناف الثمانية التي ت�سرف فيها زكاة املال وهذا ه� ق�ل اجلمه�ر.
الأ�شناف التي توؤدى منها:
تر اأو ُب ّر اأو رُز اأو غريها من طعام بني اآدم .و ُتخرج من
اجلن�س الذي ُتخرج منه ه� طعام الآدميني ،من ٍ
قمحا؟ اأم رُز ًا؟ اأم تر ًا؟ اأم ً
البلد الذي ي�ستعمله النا�س وينتفع�ن به؛ �س�اء اأكان ً
عد�سا؟  ..الخ.
ق�ت ِ
غالب ِ
مما ِفي ِه ال َّز َكا ُة
قال ال�سافعي رحمه اهللَ :واإِنْ ا ْق َتاتَ َق ْ� ٌم ُذ َر ًة ،اأَ ْو د ُْخ ًنا ،اأَ ْو ُ�س ْل ًتا َأا ْو ُاأ ْر ًزا ،اأَ ْو اأَ َّي َح َّب ٍة مَا َكا َنتْ ِ َّ
َف َله ُْم ا ْإخرَاجُ ال َّز َكا ِة ِم ْنهَا( .كتاب الأم لل�سافعي ،ج  ،2باب الرجل يختلف ق�ته).
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مقدارها:
مقدارها �سا ٌع من طعام ،كما تقدم يف احلديث .وال�زن يختلف باختالف ما ُي أال به ال�ساعُ؛ فعند اإخراج ال�زن لبد من التاأكد اأنه
يعادل ِملء ال�ساع من الن�ع املُخ َرج منه ،وه� يعادل ( )2800 -2400غرام ،والأ�سل اإخراجها ً
عينا.
اأما اإخراجها مال ُفاختلف فيه؛ ب�سبب تغري حال النق�د وتاأثرها بالت�سخم ،واختالف ظروف بع�س البالد كاحلروب وما �سابه.
لذلك ل خالف على اإخراجها ً
ال�ساع ،اأ ّما اإخراجها نق�دا ف�سبطه اأ�سعب؛ لتغري الأ�سعار بتغري قيمة النقد.
طعاما لن�سباطها بقدر ّ
يُخرج البع�س قيمة ما يُعترب �سلع ًة اأ�سا�سي ًة ،مما يقتاته النا�س ويدخرونه يف زمان ومكان حمددين .لكن اختالف الراأي ح�ل �سنف
ال�سلعة الأ�سا�سية يجعل يف الأمر ً
حرجا قد يُف�سي لتحقق م�سلحة املزكي ،اأو املز ّكى له.
لذلك ولأجل اإخراج القيمة العادلة فاإننا نقرتح احلل التايل:
اإن اختيار �سلعة حمددة فيه �سك وحتيز ،والأف�سل اختيار �سلة �سلع اأ�سا�سية تثل املجتمع الإح�سائي لالقرتاب من الت�زيع الطبيعي،
ونقرتح ت�سع �سلع من ال�سلع ال�سرورية .ثم نق�م بالإجراءات التالية:
 .1يتم اختيار ثالثة اأ�سعار من الأ�سعار ال�سائدة يف املنطقة املدرو�سة لكل من ال�سلع املختارة ،مبا يثل �سعر الأ�سناف
(الرديئة واجليدة واملمتازة).
 .2يُحت�سب و�سطها احل�سابي لت�سذيب الفروق بينها ،وذلك اعتماد ًا على ق�ل اهلل تعاىل يف �س�رة املائدة عن قيمة ك ّفارة
اليمني املاليةَ :ف َك َّفا َر ُت ُه اإِ ْط َعا ُم عَ َ�س َر ِة م ََ�سا ِك َني ِمنْ اأَ ْو َ�س ِط مَا ُت ْط ِع ُم َ�ن َاأهْ ِلي ُك ْم اأَ ْو ِك ْ�س َ� ُته ُْم اأَ ْو َ ْ
حت ِري ُر َر َق َب ٍة.
 .3يُ�سرب ال�سعر ال��سطي باملقدار ال�سرعي لل�ساع  -ولت�حيد الختالف مبقدار ال�ساع بني  2400غ و 2800غ يعتمد
ال��سطي لتمثيل املقدار بينهما -؛ وذلك للح�س�ل على القيم املت��سطة لكل �سلعة من �سلة ال�سلع.
 .4يُح�سب ال��سط احل�سابي لالأ�سناف املختارة للح�س�ل على القيمة املت��سطة لل�سلة.
لكن ومبا اأن ال��سط احل�سابي  -املقيا�س الأ�سهر  -من مقايي�س النزعة املركزية والذي يفرت�س اأن تنزع خمتلف القيم للتمركز عند
القيمة النم�ذجية اأو املمثلة ملجم�عة القيم يف الت�زيع .فاإن ملقايي�س النزعة املركزية ً
عي�با جتعل ا�ستخدامها منفردة فيه بع�س
الت�س�يه للحقائق.
لذلك يتم ال�ستعانة مبقايي�س الت�ستت لتحري التفاوت والختالف بينها ،ح�ساب مقدار الت�ستت للدللة على مدى جتمع القيم
وقربها من بع�سها ومعرفة تثيلها لل�اقع الفعلي .لذلك ُتكمل املقايي�س دقة بع�سها بع�سا لتمثيل املجتمع الإح�سائي الطبيعي.
ومثال ذلك:
ال�سعر
مق ِّيم ١
مق ِّيم ٢

قمح
67
68

�سعري
69
78

جنب
62
38

متر
68
98

ح ّم�ص
74
58

ً
اختالفا كبري ًا.
يت�ساوى ال��سط احل�سابي لأ�سعار املقيِّم الأول مع ال��سط احل�سابي لأ�سعار املقيِّم الثاين ويبلغ ( )68رغم الختالف يف اأ�سعار بع�س الأ�سناف

 .5يُطبق النحراف املعياري كمقيا�س ت�ستت على احلالة املدرو�سة بعد احت�ساب ال��سط احل�سابي ل�سلة الأ�سناف املختارة
لتمثيل اأو�سط ما تطعم�ن اأهليكم من ق�ت البلد واأ�سعاره ال�سائدة.
ويتم ت�ظيف النتائج ل��سع ثالث �سرائح لقيمة زكاة الفطر ال�سرعية بحيث يُخرج كل مز ّكي زكاة فطره بح�سب مقدرته ومالءته
املالية؛ فالنا�س فيهم الأغنياء ومت��سط� احلال ودون ذلك و�س�ل اإىل الفقراء وامل�ساكني الذين ي�ستحق�ن الزكاة .وبهذه الطريقة
نك�ن قد حققنا ً
ت�فيقا بني غاية املذاهب من خالل:
 tاعتماد مدخل مقدار نفقة ي�م وليلة كما ارتاأها جمه�ر الفقهاء ،وقد م ّر �سابقا ق�ل ال�سافعي :و َِع ْن َد ُه ُق� ُت ُه َو ُق�تُ َمنْ
َي ُق� ُت ُه َي ْ� َم ُه َومَا ُي�ؤَ ِدّي ِب ِه َز َكا َة ا ْل ِف ْط ِر عَ ْن ُه وَعَ ْنه ُْم اأَ َدّاهَ ا عَ ْنه ُْم وَعَ ْن ُه.
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 tاعتبار راأي احلنفية يف مراعاة مقدرة املزكي ومالءته حيث ل يج�ز اأن يدفع جميع النا�س املقدار نف�سه ،وهذا مبني ً
قيا�سا
على ق�ل اهلل تعاىل يف �س�رة الطالق :اأَ ْ�س ِك ُن�هُ نَّ ِمنْ َح ْي ُث َ�س َكن ُتم مِّن و ُْج ِد ُك ْم و ََل ُت َ�سا ُّروهُ نَّ ِل ُت َ�س ِّي ُق�ا عَ َل ْي ِهنّ َو ِاإن ُكنَّ اأُ َول ِت
وف َو ِاإن َت َع َا�س ْر ُ ْت َف َ�س ُ ْرت ِ�س ُع
َح ْم ٍل َفاأَن ِف ُق�ا عَ َل ْي ِهنَّ َح َّتى ي ََ�س ْع َن َح ْم َل ُهنَّ َفاإِنْ اأَ ْر َ�س ْع َن َل ُك ْم َفاآ ُت�هُ نَّ ُاأجُ � َرهُ نَّ َواأْ َ ِت ُروا َب ْي َن ُكم ِ َمب ْع ُر ٍ
اهلل َن ْف ً�سا إا َّل مَا آا َتاهَ ا َ�س َي ْج َع ُل َّ ُ
اهلل َل ُي َك ِّل ُف َّ ُ
مما اآ َتا ُه َّ ُ
اهلل
َل ُه اأُ ْخ َرى (ِ )6ليُن ِف ْق ُذو َ�س َع ٍة مِّن َ�س َع ِت ِه َومَن ُق ِد َر عَ َل ْي ِه ِر ْز ُق ُه َف ْليُن ِف ْق ِ َّ
ِ
َب ْع َد عُ ْ�س ٍر ي ُْ�س ًرا ()7
 .6ولت��سيح ال�س�رة ملتخذ القرار لبد من ت��سيح قدر الت�ستت احلا�سل يف الع ّينة املختارة يف اأوزان كل قيمة من قيم ال�سلة
املحددة ،فيتم احت�ساب معامل الختالف بق�سمة النحراف املعياري على ال��سط احل�سابي.
و�س�ف ن��سح كل ما �سبق بتطبيق على حالة مدرو�سة لأ�سعار �سلع خمتارة مع اأ�سعارها يف مدينة حماة (�س�رية) بتاريخ  7رم�سان 1436
هـ .واحلل �سيك�ن ً
مرفقا مبلف (اك�سل) لت�سهيل التطبيق بح�سب اأ�سناف واأ�سعار البلد املعني يف كل زمان ومكان باملرونة نف�سها امل��سحة
ً
�سابقا.
حالة درا�شية:
تق�سي ثالثة اأ�سعار لكل �سلعة منها ،
يعر�س اجلدول التايل ت�سع �سلع خمتارة يف مدينة حماة (وهي قابلة للتغيري ح�سب كل بلد) ،ت ّ
وي�سمح النم�ذج تغيري حدّي ال�ساع الأدنى والأعلى ليتنا�سب ووجهات النظر الفقهية.
رقم

املادة

�س ٢

�س ١

و�شطي
�س

�س ٣

1
2
3
4
5
6
7
8

بطاطا
قمح
حم�س
برغل
طحني
�سكر
عد�س حب
رز
عد�س
جمرو�س

50
75
165
165
160
175
210
310

40
70
130
150
130
165
185
300

53.33
75.00
156.67
156.67
163.33
166.67
175.00
311.67

70
80
175
175
210
185
225
325

340

325

338.33

350

9

اأقل
مقدار
لل�شاع
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400

اأكرب
مقدار
لل�شاع
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800

مقدار
ال�شاع

زكاة
القيمة
املقرتحة

2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600

138.67
195.00
407.33
407.33
424.67
433.33
455.00
810.33

879.67 2.600 2.800 2.400
و�سط ح�سابي
انحراف معياري
معامل الختالف

230.35 461.26
461.26 230.90
692.16 0.50

الأ�سعار م�سدرها �س�ق امل�ستهلك يف مدينة حماة بتاريخ  7رم�سان  1436هـ

اأظهر النم�ذج النتائج التالية لزكاة الفطر:
 tاحلد الأدنى  235لرية �س�رية.
 tاحلد الأو�سط  465لرية �س�رية.
 tاحلد الأعلى  695لرية �س�رية.
تتغري هذه النتائج بتغيري اأ�سعار ال�سلع املختارة يف اجلدول ،اأو بتغيري حدّي مقدار ال�ساع (يُنظر ملف الك�سل املرفق).
اأما قيمة الت�ستت؛ في ُّعرب عنها مُعامل الختالف الذي يظهره اجلدول والذي يبلغ  ٪50وتعترب قيم ًة ج�هرية تدل على وج�د ت�ستت يف
الع ّينة؛ فكلما تقاربت اأ�سعار �سلع ال�سلة انخف�ست قيمة املُعامل ،وكان التمثيل اأف�سل.
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درا�شة اأثر انحرافات مدخالت النموذج:
لبيان اأهمية الفروق ينبغي النظر لالأم�ر بكلياتها ،فاأي خطاأ يف ُحمدِّدات قيمة زكاة الفطر له كبري الأثر اإذا ُنظر اإليه على امل�ست�ى
ً
وا�سحا على امل�ست�ى الكلي .مثال ذلك:
الكلي .فاختالف الكمية ول� بغرامات ،اأو اختالف ال�سعر ول� بقرو�س يبدو اأثره
اإذا اعتربنا اأن عدد امل�سلمني املزكني يبلغ ملي�ن مز ّكي ،واأن حجم فئة الأغنياء  ٪20وحجم فئة الطبقة ال��سطى  ٪40وحجم فئة
دون ال��سط  ٪20فاإن اإجمايل زكاة الفطر يف املجتمع املدرو�س ح�سب اجلدول التايل تبلغ ح�ايل  370ملي�ن لرية �س�رية.
الفئة املزكية
فئة دون ال��سط
فئة ال��سط
فئة الأغنياء
املجم�ع
انحراف الكمية  100غ
انحراف ال�سعر ٪10

ح�سيلة زكاة الفطر
46،070،975
184،503،704
138،432،728

زكاة الفرد
230.35
461.26
692.16

ن�سبة
٪20
٪40
٪20

354،814،815
�سعف

عدد املزكني
1،000،000
1،000،000
1،000،000
369،007،407
14،192،592
36،900،741
2.60

جدول افرتا�سي
وبتعميم الدرا�سة لت�سمل امل�سلمني املز ّكني يف العامل الذين يبلغ عددهم ح�ايل مليار ون�سف م�سلم ،وبافرتا�س اأن قيمة مقدار زكاة الفطر يبلغ خم�سة دولرات
اأمريكية ،فاإن اإجمايل زكاة الفطر �سيبلغ  7.5مليار دولر.

اأخطاء انحراف كمية ومقدار ال�شاع:
بافرتا�س ح�س�ل خطاأ يف تقدير مقدار ال�ساع مبقدار  100غرام فقط؛ فاإن ح�سيلة الزكاة �ستنخف�س مبقدار ( )14ملي�ن لرية
�س�رية ً
تقريبا؛ فكيف احلال والبع�س يخطئ باأكرث من ذلك بكثري؟
اأخطاء انحراف �شعر ال�شلعة اأو �شلة ال�شلع:
بافرتا�س ح�س�ل خط أا يف تقدير ال�سعر مبقدار  ٪10فاإن ح�سيلة الزكاة �ستنخف�س مبقدار ( )37ملي�ن لرية تقريبا.
يُلحظ اأن اأخطاء ال�سعر اأكرث مبقدار ( )2،6مرة من اأخطاء الكمية ،مما يعني �سرورة الهتمام بتقديرات ال�سعر ،وجعلها ل�سلة
�سلع ،ولي�س ل�سلعة دون غريها؛ فهذا ه� الأكرث عد ًل والأقرب لل�س�اب.
اإن هذه الأخطاء تثل �سرر ًا يحيف بح�سة الفقراء �سببه اأخطاء القيا�س ،ويزداد انحراف حجم هذه الأخطاء باعتماد �سلعة
واحدة؛ لذلك يجب على من يت�سدى ويت�سدر للفت�ى يف تقدير قيمة زكاة الفطر اأن يتق اهلل فيما يذهب اإليه ،فقيمة اخلطاأ ج�سيمة
وال�زر على من اأفتى ول� ادعى الجتهاد لأنه بعيد عن ا�ستخدام ال��سائل العلمية التي وهبنا اهلل تعلمها.
ً
علما اأن املثال املذك�ر �سابقا قد ركز على عينة حجمها ملي�ن م ٍّ
ُزك ،ويت�ساعف حجم اخلطاأ مب�ساعفة عدد املزكني .هذا واهلل
اأعلم .األ هل بلغت اللهم فا�سهد.
حماة (حماها اهلل) بتاريخ  9رم�سان  1436هـ امل�افق  2015-6-26م
يكنكم حتميل املقال على هذا الرابط ( رابط التحميل )
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