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❖ حكم زكاة البضائع املستوردة التي لم يستلمها املشتري حين إخراجه الزكاة
❖ السؤال :ما حكم زكاة البضائع المستوردة التي لم يستلمها المشتري حين إخراجه الزكاة؟
الحمد هلل رب الع لمين ،والصالة والسالم على سيدن محمد األمين ،وعلى آله وصحنه أجمعين ،وبعد:
تجب الزك ة في عروض التج رة عند أكثر أهل العلم ،ق ل ابن المنذر :أجمع أهل العلم على أ العروض التي يراد به التج رة تجب
الزك ة فيه إذا ح ل عليه الحول ،والعروض م يعد للبيع والشراء بقصد الربح ،واستدل الفقه ء على وجوب الزك ة فيه بعموم النصوص
الشرعية التي توجب الزك ة ،ق ل تع لىَ ﴿ :ي
يه ِإ ََّل أَ تغ ِمضوا ِف ِ
ِمنه ت ِنفُقو وَلستم ِبآ ِخ ِذ ِ
يه
ُْ ُ َ َ ُْ
ُْ ُ

أَيُّه َّالِذين آم ُنوا أ ِ
َخ َر ْجَن َل ُكم ِم َن ْاأل َْر ِ
يث
َنفُقوا ِمن َ
ض ۖ َوََل تََي َّم ُموا اْل َخِب َ
طِي َن ِت َم َك َس ْبتُ ْم َو ِم َّم أ ْ
َ
َ َ
َّللاَ َغِني َح ِميد﴾ [ النقرة.]267 :
اعَل ُموا أَ َّ َّ
ۚ َو ْ

وَل يصير العرض للتج رة إَل بشرطين :أ يملكه بفعله ك لبيع وغيره ،وأ ينوي عند تملكه التج رة [المغني  ،]8 -5 :4ومحل النظر في

السؤال يعود لمع ني القنض والتمليك والحي زة ،وهي ب لمجمل بمعنى واحد ،ف لتملك والملك قدرة يثبته الشرع ابتداء على التصرف ،فهو
اتص ل شرعي بين اإلنس

جز عن تصرف غيره فيه [ التعريف ت للجرج ني ص  ،]223والقنض
وبين شيء يكو تصرفه فيه مطلق  ،وح ا

حي زة الشيء والتمكن فيه؛ سواء أك

مم يمكن تن وله ب ليد أم لم يمكن ،ق ل الكس ئي :معنى القنض هو التمكين والتخلي وارتف ع الموانع

عرف وع دة وحقيقة .وتأتي الحي زة بنفس المعنى ،فهي اثن ت اليد على الشيء والتمكن فيه.
وج ء في مجلة األحك م العدلية ،أ تسليم العروض يكو بإعط ئه ليد المشتري ،أو بوضعه عنده ،أو إعط ء اإلذ له ب لقنض مع
إرائته له [ مجلة األحك م العدلية ص  .]56والقنض الحكمي يقوم مق م القنض الحقيقي ،وتترتب أحك م القنض الحقيقي عليه.
والنض ئع التي يشتريه الت جر ولم تصل إليه ،فإ ك

قد اشتراه  ،وتم عقد البيع عليه فهي داخلة في ملكه ،فتحسب من أموال

الزك ة ،روى أبو عبيدة بسنده عن عبد الق ري ،ق لُ « :ك ْنت عَلى بي ِت اْلم ِل ِفي َزم ِن عمر ب ِن اْل َخ َّ
ال
ط ِبَ ،ف َك َ ِإ َذا َخ َرَج اْل َع َ
َ ُ ََ ْ
ُ َ َْ
ط ُء َج َم َع أ َْم َو َ
َ
ِ
ِ
الزَك َة م ْن َش َه َد اْلم ل َع ِن اْل َغ ِئ ِب و َّ
َخ َذ َّ
الش ِه ِد» [األموال ألبي عبيد ص  ،80فقه الزك ة  ،]318 :1وهذا
التُّ َّج ِرَ ،ح َس َب َه َش ه َد َه َو َغ ئ َب َه َ ،فأ َ
َ َ
َ
َ
يدل على أ النض ئع المشت ارة وإ لم تصل للت جر تحسب ،ويخرج ربع عشره  ،إذا استوفت شروط وجوب زك ته .

ويرى مجلس اإلفتاء األعلى أ النض ئع التي تم شراؤه وإ لم تصل للت جر تعتبر ملك له ،تضم إلى م عنده من عروض وأموال،
ويخرج ربع عشره إذا توافرت شروط وجوب زك ته  ،وأم إ ك نت محجوزة ،وَل يعرف متى يستطيع فك حجزه  ،فيع مله مع ملة الدين،
ويخرج زك ته عند قنضه  ،ق ل الحسن النصري :إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أ يؤدي فيه زك ته ،أدى عن كل م ل له ،وكل م
ابت ع من التج رة ،وكل دين ،إَل م ك

منه ضم ار َل يرجوه [ األموال ص  ،]82هذا وهللا اعلم.
واهلل تعال يقول احلق وهو يهدي السبيل.

