
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 )سلسلة أجوبة الشٌخ العالم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر

 على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبون "فمهً"(

 :حولأجوبة أسئلة 

 الزكاة فً األوراق الوثٌمة -1

 ما تضع الدولة اإلسالمٌة ٌدها علٌه من األراضً -2

 Abu Osama إلى

 السؤال:

رجو التكرم بتوضٌحهما وجزاكم هللا أمرٌن أحصل عندي لبس فً  .خً الفاضلأرحمة هللا وبركاته لٌكم وسالم عال

وراق النائبة تعامل ألن اأموال ألوراق الوثٌمة. ورد فً كتاب األول: متعلك فً الزكاة على األمر األعانكم. اأكل خٌر و

لزامٌة تجب فٌها إلوراق األن اأٌضا أوهذا واضح. وورد  و الفضة.أو الفضة لكونها نائبة عن الذهب أمعاملة الذهب 

السوق وٌحسب زكاتها بعد و الفضة حسب المٌمة الشرائٌة لها فً أالزكاة الشتراكها فً علة النمدٌة وتمٌم لٌمتها بالذهب 

من المٌمة  للأو الفضة أوراق الوثٌمة وهً المغطاة بنسبة محددة بالذهب ألا ماأٌضا هذا واضح. أالحول. النصاب و

نه أصدرته الدولة على أردنً ألن الدٌنار اأو الجهة المخولة بذلن من الدولة. مثال لنفترض أاالسمٌة التً حددتها الدولة 

 لى لسمٌنإردنً انمسم ألالدٌنار ا نذإ ،ي بنصف دٌنار ذهبًأ% 05كنها التزمت بغطائه بنسبة ٌعادل الدٌنار الذهبً ول

 لزامٌة.إ ا  ورالأالنصف الثانً ٌعتبر نائٌة و ا  ورالأ ول ٌعتبرألالنصف ا

له  نألزامً مع إلخر اآلموال فً الكتاب اعتبر النصف النائب فمط ولم ٌتطرق للنصف األعندما بحث فً زكاة هذه ا

 .رجو توضٌح ذلنأ مع ذلن لم ٌعتبر.خذ الصفة النمدٌة وألٌمة شرائٌة و

راضً التابعة لدولة ألورد نمطتٌن متعلمة باأ(. فردٌة والعامة والدولةلملكٌة )الاراضً وألمر الثانً: متعلك فً األا

. حدى هذه الملكٌات الثالثإلراضً تابعة ألن كل هذه اأنواع الملكٌات. الثانً: أولى: ال ٌوجد نوع رابع من ألسالم. اإلا

رض غٌر المملوكة ألوات اموشواطئ البحار، والجبال، مالن الدولة الصحارى، وأنواع أ -1: موالألورد فً كتاب ا

 .ها علٌها بوجه شرعًفراد، التً وضعت الدولة ٌدألل

ثار اللبس عندي أ.. ما ها علٌها.ذا وضعت الدولة ٌدإ، ها علٌهات عبارة وضعت الدولة ٌدوورد فً شرحها عدة مرا

تابعة للدولة ومع ذلن ٌذكر  ض  ارأٌضا هو ٌتحدث عن أد وال للملكٌة العامة، افرألراضً المملوكة لألنه ال ٌتحدث عن اأ

حد، ألداخل الدولة غٌر مملوكة  راض  أكأنه توجد  ا  وجد عندي فهمأ( مما ها علٌها بوجه شرعًعت الدولة ٌدالتً وض)

 .سامة من المدس( انتهىأبو أخوكم أ .رجو توضٌح ذلن. وجزاكم هللا كل خٌرأ

 الجواب:

 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،

 :سؤالن من شمٌن

 جواب الشك األول من السؤال:

ولكنها تستبدل بجزء من المكتوب  ،تبدال بالذهب فً كل ولتأي لابلة لالس ،هً أوراق نائبةاألوراق النمدٌة الوثٌمة 

ال  وعند استعمال الورق النائب بنوعٌه ،وٌتم التعامل بها على هذا األساس ،هذه المٌمة معلنة ومعروفة للجمٌعو ،هاعلٌ

ورق النائب، وإما وإما بال فإن التعامل النمدي إما بعٌن الذهب، ،تعامل بورق إلزامً. ولتوضٌح هذه المسألةٌكون هنان 

 :بالورق اإللزامً

 الذهب فزكاته واضحة... أما التعامل النمدي بعٌن

أم كان ٌبدل ذهبا   وأما التعامل النمدي بالورق النائب، سواء أكان ٌبدل ذهبا  عند الطلب بممدار المٌمة المكتوبة علٌه

وال ٌمال إن الورلة الوثٌمة  .بالذهب ألنه نائب عنهفإنه كالتعامل  ،ا وكان ذلن معروفا  للناس معلنا  بجزء من المكتوب علٌه

 :ودا  ورلا  إلزامٌا ، ال ٌمال ذلنالبالً معد بكامل المكتوب علٌها ٌكون الجزء التً ال تستبدل ذهبا  



 وبدون ذلن ال ،انون من الدولة حسب لوة التصادهابدل ذهبا  وال فضة بل ٌأخذ لٌمته بمألن الورق اإللزامً ال ٌست

 وإذن فال لٌمة له... ،لوثٌمة لم ٌصدر لانون ٌعطٌه لٌمةوالجزء البالً من الورلة ا ،لٌمة له

 فال ٌكون هنان استعمال للورق اإللزامً... ،عند استعمال الورق النائب بمسمٌهوكذلن ف

وهو فً الورق الوثٌك معلوم وأٌضا  فإن كتابة الدولة على الورلة ال تؤثر فً لٌمة الورلة إال بممدار استبدالها ذهبا  

 ...للناس

المٌمة الذهبٌة  رق نائب ٌأخذ لٌمته من ممدار استبداله بالذهب وتكون زكاته حسبو فإن الورق الوثٌك هو ،وعلٌه

 .التً ٌستبدل بها

 بل لٌمته اعتبارٌة ،ٌستبدل بأي شًء من الذهب والفضة وال ،إللزامً فلٌس له أٌة لٌمة حمٌمٌةورق اوأما التعامل بال

ولذلن  والزكاة فٌها واجبة لعلة النمدٌة ال ألنها ذهب أو فضة،. ره الدولة وفك لدرتها االلتصادٌةبحكم المانون الذي تصد

 لنصاب مع مرور الحول وفك تموٌمها بالذهب أو الفضة.تمّوم بالذهب أو الفضة وتجب فٌها الزكاة عند بلوغها ا

 جواب الشك الثانً من السؤال:

" فً النصوص التً أشرت إلٌها من كتاب األموال وضعت الدولة ٌدها علٌها بوجه شرعًإن الداعً لذكر جملة: "

 فً دولة الخالفة أمران:

تغتصب أراضً الناس، ففً هذه الحالة ال  أن الدولة لد تضع ٌدها على األراضً بوجه غٌر شرعً كأن األول:

تصبح األراضً المغصوبة من أراضً الدولة شرعا  حتى لو كانت من ناحٌة والعٌة تحت تصرف الدولة وفً حوزتها، 

فإذا وضعت الدولة ٌدها فغصب المال من الدولة تنطبك علٌه أحكام الغصب فً اإلسالم من ناحٌة بماء ملكٌته لصاحبه، 

 ...ر وجه شرعً فلٌس لها شرعاً أن تتصرف بها ال بٌعاً وال تأجٌراً وال إلطاعاً على أراض بغٌ

إال أنها مباحة للناس وال ٌحتاجون لتملكها باإلحٌاء  أن األرض المٌتة وإن كانت داخلة تحت سلطان الدولة الثانً:

باإلحٌاء أو التحجٌر ... فحٌنها تصبح  والتحجٌر إلى إذن اإلمام، إال أن تضع الدولة ٌدها على أجزاء من األرض المٌتة،

ً وتأجٌراً  ً للدولة فال ٌصح ألحد أن ٌتملكها دون إذن الدولة، وٌمكن للدولة أن تتصرف بها بٌعا هذه األجزاء ملكا

 ً ... على النحو الذي تراه من وجوه الشرع... ولد جاء بٌان ذلن كله فً كتاب األموال فً دولة الخالفة، ومما جاء وإلطاعا

 ه بهذا الخصوص ما ٌلً:فٌ

 والظاهر من الحدٌث، أن التحجٌر كاإلحٌاء، إنما ٌكون فً األرض المٌتة، وال ٌكون فً غٌرها..."

أباح للناس أن ٌملكوا األرض المٌتة باإلحٌاء  ٌدل على أن الرسول وهذا التفرٌك بٌن األرض المٌتة وغٌر المٌتة، 

تحتاج إلى إذن اإلمام باإلحٌاء أو التحجٌر؛ ألن المباحات ال تحتاج إلى إذن والتحجٌر، فأصبحت من المباحات، ولذلن ال 

اإلمام. أما األراضً غٌر المٌتة فال تملن إال إذا ألطعها اإلمام؛ ألنها لٌست من المباحات وإنما هً مما ٌضع اإلمام ٌده 

أرضا ، فلم ٌملكها حتى ألطعه  سول هللا وٌدل على ذلن أن بالال  المزنً استمطع ر علٌه، وهو ما سمً بأراضً الدولة،

إٌاها، فلو كانت تملن باإلحٌاء أو التحجٌر ألحاطها بعالمة تدل على تملكه إٌاها، ولكان ملكها دون أن ٌطلب إلطاعه 

 إٌاها.( انتهى.

أي أن  س،فاألرض المٌتة مباحة للناس إال ما تضع الدولة ٌدها علٌه منها، وتبمى سائر األرض المٌتة مباحة للنا

 األرض المٌتة وإن كانت تحت سلطان الدولة ولكنها من حٌث الملكٌة مباحة للناس على النحو الذي بٌنه الشرع.

 

 أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة

 هـ1301من جمادى الثانٌة  05

 م 11/3/5510

 رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبون:

https://www.facebook.com/Ata.abualrashtah/photos/a.103301553253110.1520231152.103300551

501511/301015105030350/?type=1 

https://www.facebook.com/Ata.abualrashtah/photos/a.154439224724163.1073741827.154433208058098/431580130343403/?type=1
https://www.facebook.com/Ata.abualrashtah/photos/a.154439224724163.1073741827.154433208058098/431580130343403/?type=1

