 ‐ 118309ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ و ﻋﻤﻮﻣ زﮐﺎت ﻧﺪارد اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﻮد
ﺳﻮال
آﯾﺎ اﻣﻮال ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ زﮐﺎﺗﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ؟ ﻣﺜﻼ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺳﺎزد و ﺳﻮدی ﺳﺮازﯾﺮ
ﺧﺰﯾﻨﮥ دوﻟﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﻣﻮال وﻗﻒ زﮐﺎت ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻣﻠ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺮار ﺑﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و اﮔﺮ ﻣﺎل وﻗﻒ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﻮد ﺳﻮد آن ﺑﺮای ﻣﺼﺎرﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ و ﭘﯿﺮان و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ و
دﯾﺮان و ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﻣﺎل وﻗﻒ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ و ﯾ ﺳﺎل از آن ﮔﺬﺷﺖ و ﺧﻮدش ﯾﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ دﯾﺮ اﻣﻮال ﺑﻪ ﺣﺪ
ﻧﺼﺎب رﺳﯿﺪ زﮐﺎﺗﺶ ﻻزم اﺳﺖ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾ ﻣﺎل ﻣﻤﻠﻮک اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺷﺮوط زﮐﺎت ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد.
از ﻋﻠﻤﺎی اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﯾ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺒﻠﻐ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن را ﻣﺨﺼﻮص دﯾﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﻌﻠﻖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و آن را در ﺗﺠﺎرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﻮد آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﮥ ﻗﺘﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .آﯾﺎ
زﮐﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮد؟ و آﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ آن ﺗﺠﺎرت ﻧﻨﻨﺪ زﮐﺎت دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و آﯾﺎ ﺑﺮای ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ زﮐﺎت
اﻣﻮاﻟﺶ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺎل زﮐﺎت ﻧﺪارد زﯾﺮا در ﺣﻢ وﻗﻒ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺗﺠﺎرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﻮد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ وﻟ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﮐﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎل اﻓﺰوده ﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﺨﺼﻮص ﻓﻘﺮا و دﯾﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن زﮐﺎت ﻧﯿﺴﺖ )ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ.(۲۹۱ /۹ :
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرۀ ﯾ ﺗﻌﺎوﻧ روﺳﺘﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺶ ﻣﺒﻠﻐ را ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻣدﻫﻨﺪ و ﺻﺮف ﮐﻤ ﺑﺮای
ﺣﻮادث و دﯾﻪ و ﻗﺮض ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤ ﺑﺮای ازدواج ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻣﻮال اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق زﮐﺎت ﻧﺪارد زﯾﺮا
در ﻣﻠﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻧﯿﺴﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻟ ﺧﺎص ﻧﺪارد و ﻣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧﺎص ﻧﺪارد زﮐﺎت ﻧﺪارد )ﻣﺠﻤﻮع
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ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ.(۱۸۴ /۱۸ :
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣرود در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻟ ﺧﺎﺻ ﻧﺪارد و در اﯾﻦ ﺣﺎل زﮐﺎت ﻧﺪارد )ﺷﺮح
اﻟﺎﻓ.(
ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻪ :ﻣﺎل دوﻟﺖ )ﯾﺎ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل( و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ زﮐﺎت ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻣﻠ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺮار ﺑﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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