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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

 وبعد: احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد 

 أو العمل، عن اإلعاقة أو الكرب بسبب العامل أو املوظف عليها حيصل مالية استحقاقات التقاعد حسابات

 سنًا بلوغه بعد أو السنوات، من عدد بعد عمله عىل له مكافأة عليه حيصل  مايل تعويض فهي منه، االستقالة

 العمل جهة تضمن حيث وعائلته، ألوالده تعويًضا موته بعد أو لعجز، أو العمل، يف بعاهة إلصابته أو معينة،

 شهري مبلغ اقتطاع يتم أو السوق، عائدات عن النظر برصف تقاعده عند معينة ملدة حمدًدا مبلًغا للموظف

 تضاعف وربام راتبه، من استقطع الذي ملبلغه مماثلة منحة بإعطائه العمل جهة وتقوم الشهري، راتبه من معني

 لصالح الستثامره الرشكة من له املمنوح املبلغ مع راتبه من يؤخذ الذي املبلغ مجع ويتم ثالثا، أو مرتني ذلك

 :ييل فيام أمهها إجياز يمكن أنواع عدة إىل التعاقدية احلسابات وتتنوع.  العامل أو املوظف

 :(Pension plan[ املنحة التقاعدية )1]

 رب وتكافئ جاذبية، أكثر التوظيف جتعل آليات وفق للموظف( الرشكة) العمل صاحب يقدمه امتياز وهي

 :آليتني وفق وذلك. باملنفعة املوظف وعىل عليه فتعود للرضائب، خصم بمزايا العمل

 .(defined benefit planالثابتة ) أو املحددة برنامج املنحة -أ

 حيسب. السوق عائدات عن النظر برصف تقاعده عند معينة ملدة حمدًدا مبلًغا للموظف الرشكة تضمن وفيه

 بناءthird (party administrator ) الربنامج مدير هو ثالث طرف هبا يقوم معادالت عىل بناء املبلغ هذا

 . االستثامر وعائدات التوظيف ومدة الدخل مقدار باحلسبان تأخذ معقدة حسابات عىل

 ويسدد الغرض، هلذا املبلغ الرشكة تستثمر بحيث كامالً  بتمويل احلساب العمل جهة أو الرشكة وتقوم

 .خارًسا االستثامر حساب كان ولو املوعود املبلغ للموظف
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 أحقية للموظف يكون وال. املنحة هذه برشوط يفي أن قبل معينة مدة املوظف يميض أن يشرتط ما وعادة

 .احلساب استثامر جماالت يف الترصف

% 1 النسبة وتزداد تقاعده، عند الدخل من% 1 سنوات، 3 بالعمل التزم إذا للموظف يضمن أن أمثلته ومن

 .احلياة مدى أو سنة 20 /30/ ملدة وذلك العمل، يف يقضيها أخرى سنة لكل

 (defined contribution planالثابتة ) /املحددة املسامهة برنامج -ب

 جهة ومتنحه الدخل، من% 1 العامل يساهم كأن نسبة، وفق واملوظف الرشكة من احلساب يف املسامهة تكون

 وتنتهي.  السوق حركة وفق االستثامر حساب لعائدات املوظف يتلقاه ما وخيضع%. 3 تكون قد منحة العمل

 .املستثمر املبلغ بنفاذ الرشكة مسؤولية

 رده. أو قبوله يف للعامل يد ال إجباريا يكون بقسميه النوع وهذا

[2 ]K401 & B403: 

 غري للمؤسسات B 403 الـ بينام الربحية، للرشكات هو 401 لكن متشاهبان، املبدأ حيث من احلسابني كال

 حتدده سقف له( سنة كل مرة أو) الشهري املرتب من ثابت مبلغ باقتطاع املوظف يقوم وفيهام. الربحية

 يف استثامره ويتم الرضائب، من معفيا املبلغ هذا فيكون( 2018 سنة يف 18500$ وقدره) الفيدرالية القوانني

 .  املستثمرة الرشكة دون االستثامر لنوعية عادة املوظف اختيار وفق حساب

 لظروف إال املبكر السحب للموظف يسمح وال 59.5 الـ سن يف املدفوعات وتقايض بالتقاعد ويسمح

 من% 10 لغرامة فيخضع التقاعد سن قبل سحبها وإن عالجية، نفقات لدفع أو األول، البيت كرشاء خاصة

 . 50000$ حتى احلساب هذا من يقرتض أن للموظف ويمكن. الكيل املبلغ

 .الصغرية الرشكات حالة يف اخليار وعىل كربى رشكات مع التعامل كان إن اللزوم عىل يكونان النوعان وهذا

 (Individual Retirement Account IRA) التقليدية: الفردية التقاعدية [ احلسابات3]
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 يعمل التي الرشكة إطار خارج التقاعد حلساب االستثامر بغرض مرتبه من باقتطاعه الشخص يقوم ما وهو 

 تبعات غري من االستثامر حساب فينمو الرضائب، قبل سنوًيا 5500$ يتجاوز ال بمقدار ويكون فيها،

 . رضيبية

 الرضائب ويدفع( 59.5) التقاعد سن بعد السحب له وحيق يشاء، حيث احلساب هذا الشخص ويستثمر

 .املسحوب عىل إضافية غرامة فهناك التقاعد سن قبل سحب وان. املسحوب عىل

 من البدء من له بد ال وعندها السبعني، سن جتاوز متى احلساب متويل يف االستمرار الشخص يستطيع وال

 .قطًعا السحب

 :ROTH IRA الفردية التقاعدية [ احلسابات4]

 183000$ يتجاوز أن العائلة لدخل يمكن وال الرضائب، دفع بعد تكون لكن بالسابق شبيهة وهي

 وال ،(األرباح وليس املال ألصل يكون السحب) كان وقت أي يف سحبه للشخص ويمكن.  فيه للمسامهة

 .السبعني سن جتاوز بعد للسحب إجبار أو للمسامهة وقف من وليس السحب، بعد رضائب عليه يدفع

 هذه يف دخل شاء إن: للموظف بالنسبة اخليار عىل يكونان IRA and Roth IRA أي النوعان وهذا

 صفًحا. الذكر عنها رضب شاء وإن احلسابات
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 :التقاعدية باحلسابات متعلقة إشكاليات

 :التقاعدية احلسابات استثامر جماالت (1

 ومنها للسوق، العامة باالستثامرات شبيهة معينه استثامرية حسابات يف التقاعدية احلسابات استثامر يتم

 أو العقارات، أو ،mutual funds أو املؤرشات، صندوق أي stocks ،Index funds العادية األسهم

 االستثامر حساب لعائدات املوظف يتلقاه ما وخيضع فلكها، يف دار وما كالسندات العوائد ثابتة استثامرات

 احلالل فيها فيختلط حدة عىل االستثامرات هذه من كل بطبيعة واحلرمة احلل ويتعلق.  السوق حركة وفق

 .املرشوع بغري واملرشوع باحلرام

 :السوق حركة (2

 وفقاً  وذلك السوق يف نكسة حدوث الوكيل توقع ثم األسهم، يف مستثمرا التقاعد حساب كان وإذا هذا

 فأمام ولذلك.  فادحة خسارة احلساب خيرس فقد تدخل غري من تركه إن أنه فيقدر السوق، متغريات لرصده

 حلجم% 30 سقف هناك احلسابات بعض ويف سندات، أو نقدية سيولة إىل احلساب حتويل هو خيار الوكيل

 مرة السوق يسكن حني إىل سندات إىل بتحويله إال احلساب حلامية بد هناك يكون فال املمكنة، النقدية السيولة

 ذلك رشعية مدى عن: السؤال ويبقى.  أخرى مرة العقارات أو األسهم يف استثامره يف الكرة يعاود ثم أخرى

  منه؟ والتخلص الربوي املدخول تقدير تم إن

 هذه لنا قدم حيث محيد باسم الدكتور فضيلة خريا اهلل وجزى التقاعد، حسابات ألنواع كلية إشارة هذه

 احلاكمة الرشعية القواعد واستدعاء فيها النظر لنا ليتسنى املختلفة التقاعد حسابات ألنواع اهليكلية الصورة

 .هلا

 كثري يف للعامل يسمح ال وقد ومتشاهبا، وحرامها حالهلا بني الفصل يعرس قد االستثامرية احلسابات وهذه

 يسمى ما وهو احلساب هذا يف ماله بوضع له يسمح فقط أمواله، فيها تستثمر التي الرشكات باختيار منها
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 العادة يف السؤال فيثور املختلفة، االستثامر أوجه يف تقليبه املعنية اجلهات وتتوىل Index Fund باإلنجليزي

 االضطرارية؟ أو االختيارية التقاعدية احلسابات هذه يف االشرتاك مرشوعية مدى عن

 التقاعدية؟ احلسابات هذه يف االشرتاك يتم مل لو ماذا

 :التالية للخسائر التعرض يعني احلسابات هذه يف العامل اشرتاك عدم أن بالذكر جدير هو ومما

 ضعفه. أو راتبه من املستقطع املبلغ يامثل والذي شهر، كل الرشكة من املمنوح املبلغ خسارة •

 هذه يف يشرتكون الذين عىل الرضائب نسبة ختفض احلكومية اجلهات الن الرضيبة، نسبة زيادة •

 .احلسابات

 والن الشباب أفل إذا معاشه أمور تدبري فرصة العامل تعطي قد أسهم يف االستثامر فرصة خسارة •

 ورثته تأمني وكذلك! الرزق طلب يف والكدح الكد عن عاجزا وأصبح! الكرب ومسه العامل عود

 بني الوشائج فيه ومتزقت األرحام، فيه وتقطعت الكافل، فيه عز جمتمع يف مماته بعد يعوهلم ومن

 !القربى ذوي

 :أمور عدة التقاعدية احلسابات قضية وتثري

 فلك يف إدارهتا يستطيع ال قد استثامرات وفيها املبدأ، حيث من فيها املشاركة مرشوعية مدى: األول األمر

 بالطيب؟ اخلبيث فيها فيختلط الطيبات،

 هذه يف الرشعي احلكم حقيقة له تتبني أن قبل بالفعل فيها اشرتك ملن حيرم وما منها حيل الذي ما: الثاين األمر

 بعده؟ أو احلسابات

 حسابه إىل تعاد فوائد أو غرامات عليه توضع عندما األرصدة هذه من السحب مرشوعية مدى: الثالث األمر

 !آكله وهو الربا مؤكل وهو املدين، وهو الدائن فهو كذلك،

 املال. ألصل محاية األزمات أوقات يف سندات إىل األسهم حساب حتويل: الرابع األمر

 احلسابات. هذه أنواع من نوع كل زكاة: اخلامس األمر
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 التقاعدية احلسابات يف األموال استثامر مرشوعية ضوابط

 عن احلديث بصدد لسنا احلال، بطبيعة فيها، خمتلف أخرى وأمور احلسابات هذه يف عليها متفق أمور ثمة

 ندين كام ومتامها بكامهلا األصيل نطاقها يف املرشوعية ضوابط نفرض أن لنا تتيح التي واالختيار السعة حاالت

 :ذلك ومن هبا،

 بان تفتي عندما تقليدها العامة ويسع اجلادة، عىل املؤسسات هذه بقاء تضمن رشعية رقابة وجود (1

 هذه من متكن وقوية فعالة وسيلة األقل عىل أو الرشيعة، وفاق عىل أعامهلا يف تسري املؤسسات هذه

 اخلارج. من ولو الرقابة

 تتعامل التي التجارية كالبنوك مشبوهة، أو حمرمة جماالت يف بعضها أو كلها األموال هذه تستثمر أال (2

 القامر حمال أو ومصانعها واخلمور التبغ بيع ورشكات اهلابط، واإلعالم التأمني، ورشكات بالربا،

 .ذلك ونحو عموما، األدوية أو األغذية من املحرمات بيع رشكات أو الليلية، واألندية

 أو املحرم، الربوي القرض إىل ذلك مآل فإن السندات، يف احلال هو كام والربح األصل ضامن عدم (3

 من نسبة لنفسه املال رب اشرتط إذا املضاربة فساد عىل العلم أهل أمجع فقد الفاسدة، املضاربات

 قطعي جيل ربا مضمونة زيادة فيه اشرتطت الذي القرض أن وعىل مقطوعة، مبالغ أو املال رأس

 دورة يف اإلسالمي املؤمتر منظمة عن املنبثق اإلسالمي الفقه جممع قرار ففي املسلمني، بإمجاع حمرم

 الوفاء عن املدين وعجز أجله حل الذي الدين عىل -فائدة أو- زيادة كل) بجدة الثاين مؤمتره انعقاد

 ربا الصورتان هاتان.. العقد بداية منذ القرض عىل -الفائدة أو- الزيادة وكذلك تأجيله، مقابل به

 بجدة: السادس مؤمتره دورة يف املنعقد اإلسالمي الفقه ملجمع قرار ويف .(حمرم

 حيث من رشًعا حمرمة مرشوط نفع أو إليه منسوبة فائدة مع مبلغاً  بدفع التزاماً  متثل التي السندات إن: أوالً 

 ترتبط عامة أو خاصة هلا املصدرة اجلهة أكانت سواء ربوية قروض ألهنا التداول، أو الرشاء أو اإلصدار

 ربًحا هبا امللتزم الربوية الفائدة تسمية أو ادخارية أو استثامرية صكوًكا أو شهادات لتسميتها أثر وال. بالدولة

 . عائًدا أو عمولة أو ريًعا أو
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 االسمية، قيمتها من بأقل بيعها جيري قروًضا باعتبارها الصفري الكوبون ذات السندات أيضاً  حترم: ثانًيا

 .السندات هلذه حساًم  باعتبارها الفروق من أصحاهبا ويستفيد

 ملجموع بالنسبة زيادة أو نفع فيها ُاشرتط قروًضا باعتبارها اجلوائز ذات السندات أيضاً  حترم كام ثالًثا:

 القامر. شبهة عن فضالً  التعيني، عىل ال لبعضهم أو املقرضني،

 كبري فريق وهم فيها، املشاركة بجواز يقولون من عند املختلطة الرشكات يف املسامهة ضوابط مراعاة (4

 :ومنها املعارصين، من

o والتقنية والصناعية والتجارية الزراعية كاألغراض مباحة أغراض يف الرشكة نشاط أصل كون 

 ذلك. ونحو

o عريف، ضابط اليسري وضابط الرشكة، نشاط إلمجايل بالنسبة يسرية املحرمة املعامالت نسبة كون 

 أنه عىل اصطلح قد املالية األسواق عامل ويف العرف، إىل تقديره يف يرجع الرشع يف مطلق كل ألن

 املرصوفات تزيد أال فينبغي ذلك عىل وبناء مقصود، غري تابعا يسريا نشاطا تعترب% 5نسبة

 بفوائدها الرشكة عىل التي القروض تزيد أال وبرشط الرشكة، مرصوفات من% 5 عىل املحرمة

 الرشكة، إيرادات من% 5 عىل املحرمة اإليرادات تزيد وأال. املطلوبات إمجايل من% 30 عىل

 املوجودات. إمجايل من% 30 عىل املحرمة اإليرادات ذات االستثامرات تزيد أال وبرشط

o وبناءً  املحرمة، اليسرية اإليرادات نسبة من بالتخلص الرشكة من يتسلمها التي األرباح تطهري 

 أن نفرتض ألننا له، املستحقة األرباح من% 5 من يتخلص أن الواجب فإن تقدم ما عىل

 الرشكات هذه يف الدخول جيوز فال زادت لو أما النسبة، تلك عن تزيد ال املحرمة اإليرادات

 .أصالً 

: املؤسسات هذه يف احلكم هي الرشيعة تكون حيث إال بالكلية حتقيقها إىل سبيل ال الضوابط هذه مثل إن

 الواقع عن واالقتدار، الرضورة حال عن نتحدث ولكننا بحاصل، ليس وهذا قرارها، والقرار قوهلا، القول
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: قاعدة عىل تأسيسا! حرمها وهيتك الرشيعة ثوابت خيرق ال بام معه التعامل يمكن وكيف العملية، صورته يف

 . الرشين رش ودفع اخلريين، خري حتقق عىل الرشيعة مبنى وأن جله، يرتك ال كله يدرك ال ما

 :قسمني إىل احلسابات هذه تقسيم اجلملة يف ويمكن

 االجتامعي، والضامن الكفالة باب يف يظهر فيام أدخل وهي والقوانني، النظم هبا تلزم: إجبارية حسابات

 : بقسميها (Pension plan) :أمثلتها ومن احلرة، التجارية االستثامرات باب إىل منها ذلك إىل وأقرب

- defined benefit plan  

-defined contribution plan  

 واحلاجة والعجز الشيخوخة ضد لدهيا العاملني لكفالة هبا العامة واملؤسسات الدول تقدمه النوع وهذا

 أو بتوفريه، وتلزمه لدهيا العامل من تستقطعه ما مثل جانبها من تغرم بل االسرتباح، به تريد وال والبطالة

 واملسئولية التبعة وتقع الغرر، فيه يغتفر االجتامعي والضامن الكفالة به وقصد القبيل هذا من كان وما يزيد،

 فله يشء، تبعته من العامل يلحق وال ذلك، كرب تولت التي اجلهة عاتق عىل املحرمة االستثامرات من شابه عام

 خصص الذي املال عىل العامل جهة حصول مصدر عن العامل يسأل ال فكام ووزرها، تبعتها وعليهم غنمه

 اعترب أن للمجمع سبق وقد امتيازات، من له تقدمه ما عىل حصوهلا مصدر عن كذلك يسأل ال كراتب له

 قراره يف جاء فقد عقده، يف طرفا يكن مل ألنه به بأس ال للعامل منها منحة العمل جهة من يقدم الذي التأمني

 ييل: ما اإلسالم ديار خارج الناشئة نوازل حول دورته يف

 : الوظيفة ميزات من باعتباره ملوظفيها العمل مؤسسات بعض متنحه التي احلياة عىل التأمني: ثانًيا

 العقود من أهنا رشكاته ومتارسه التجاري التأمني قوانني تنظمه الذي التجاري التأمني عقود يف األصل* 

 تلزم ما إال منها يباح ال وأنه الفساد، أسباب من ذلك وغري والربا واجلهالة الغرر من شاهبا ما بسبب الباطلة

 .الرضورات منزلة تنزل التي العامة احلاجات إليه تلجئ أو القوانني، به
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 كان إذا. االختيار أم اإلجبار حالة يف سواء جاز تكافليا للموظف الرشكة متنحه الذي التأمني كان إذا* 

 جيوز ال رشعا وحمرم باطل عقد ألنه جيوز، فال توابعها من وليس الوظيفة عن ومستقال اختياريا التأمني

 .أصالً  فيه الدخول

 من يشء بسببه يستقطع فلم الوظيفة توابع من وكان العمل، جهة من بحتة منحة التأمني هذا قدم إذا أما* 

 التبعة وتقع بعده، من متوله ولورثته العمل، جهة من منحة باعتباره فيه حرج فال للعامل املالية املخصصات

 .العامل عىل ذلك يف مسئولية وال وحدها العمل جهة عاتق عىل

 :نصه ما م1965 مايو /هـ1385 املحرم يف بالقاهرة الثاين مؤمتره يف اإلسالمية البحوث جممع قرار يف وجاء

 التأمينات ونظام الدول، بعض يف املتبع االجتامعي الضامن نظام من يشبهه وما احلكومي، املعاشات نظام)

 .(اجلائزة األعامل من هذا كل أخرى، دول يف املتبع االجتامعية

 ويل به التزم حق التقاعد من يعطى ما إن: )نصه ما احلرمني ببالد لإلفتاء الدائمة اللجنة علامء فتاوى يف وجاء

 راعى نظاما له ووضع األمة، خدمة من املوظف به قام ما رصفه يف وراعى رعيته، عن مسئوال باعتباره األمر

 . (1)فيهم احلاجة مظنة إىل ونظرا. املوظف إىل الناس أقرب مصلحة فيه

 املسلحة بالقوات متطوًعا كنت" :ييل ما احلرمني ببالد واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة ُسئلت وقد

 وكانوا تقريًبا، عاًما عرش ثالثة هبا ومكثت م،1981 عام يناير إىل م1967 عام سبتمرب من الفرتة يف املرصية،

 بفهم عيل اهلل من أن وبعد إجباري، األمر وهذا واملعاشات، للتأمينات شهر كل مرتبي من جزءا يقتطعون

 كل 540.56 قدره شهريا معاشا أعطوين ولكن ، وجل عز اهلل بفضل وقبلت استقالتي بتقديم قمت اإلسالم

 أم صحيح احلكم هذا فهل املعاش، هذا ترك عيل وجيب ربا املعاش هذا أن اإلخوة بعض يل ذكر وقد شهر،

  املعاش؟ هذا يف الصحيح الرشعي احلكم هو وما ال،

 مدة هبا قمت التي اخلدمة عىل مكافأة ألنه التقاعد؛ معاش أخذ لك جاز كذلك، الواقع كان إذا" فأجابت:

 ."احلكومة يف العمل

                                                           

 )1( فتاوى اللجنة الدائمة )2859/15(.
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 بل الربح، به يقصد ال الذي االجتامعي التأمني أما" ييل: ما بأمريكا الرشيعة فقهاء ملجمع قرار يف وجاء

 العامة واملؤسسات والرشكات الدول -عادة- وتتواله منه، للمستفيدين الصحية أو االجتامعية الرعاية

 وهلذا مرشوع، عمله فهو مدة طوال بدوهنا أو املؤمن من حصة مع املوظف راتب من حصة باستقطاع وذلك

 مرشوعة، فكرة عىل اجلملة يف لقيامه تسويًقا أو تأسيًسا عليه تقوم التي املؤسسات يف والعمل به االنتفاع جيوز

  ."ونحوها الربوية كاالستثامرات مرشوعة غري أعامل من تطبيقه يغشى ما جتنب مع

 ذلك، يف للعامل يد وال آلياهتا، خالل من االستثامرات تبارش التي هي العمل جهة إنه مادامت القول وصفوة

 يشء من بالتخلص يلزم وال ذلك، بعد منه يأتيك وما بأثره، االنتفاع يف اهلل شاء إن يظهر فيام عليه حرج فال

 .واالستحباب التورع سبيل عىل إال ذلك من
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 :اختيارية حسابات

 التي اهلبات عىل احلصول إىل السبيل ولكنها القوانني، هبا تلزمه وال اختيارا، العامل فيها يدخل التي وهي

 :أمثلتها ومن تزيد، أو العاملني رواتب من يستقطع ما متاثل

K401 & B403)) 

. املستثمرة الرشكة دون االستثامر لنوعية عادة املوظف اختيار وفق حساب يف األرصدة استثامر يتم وفيهام

   small business الصغرية املرشوعات يف اخليار عىل ويكونان

IRA و ROTH IRA 

 عنها رضب شاء وإن احلسابات هذه يف دخل شاء إن: للموظف بالنسبة اخليار عىل يكونان النوعان وهذا

 صفًحا. الذكر

 جهة من املمنوحة اهلبات عىل احلصول إىل سبيال احلسابات هذه يف املشاركة تعينت إذا انه يظهر والذي

 واملحكم حينئذ، املوارد وقلة الشيخوخة عجز لتأمني ذلك إىل احلاجة ملسيس املشاركة هبذه بأس فال العمل،

 هذه استثامر عوائد يف النظر ويبقى له، وهب وفيام منه، استقطع ما يف احلق للعامل إن عليه خيتلف ال الذي

 إىل األرصدة هذه استثامر توجيه يف وسعه جيتهد أن اجلاري احلساب هذا صاحب وعىل األرصدة،

 خدمات تقدم التي االستشارية املالية باملؤسسات ذلك يف يستعني وأن اجلملة، يف املرشوعة االستثامرات

 يقابل مما يتخلص وأن ونحوها، الزاد رشكة مثل واخلبيث، منها الطيب بني التمييز عىل القدرة ولدهيا إرشادية

 أن ويرجى العامة، املصارف إىل بتوجيهه املرشوعة، غري االستثامرات من توقيه عن وعجز حتريمه يعتقد ما

 . املصارف هذه أحد والفاقة احلاجة عند نفسه وهو احلرام، عن العفة ثواب ذلك عىل يثاب

 التقاعد حسابات من واالقرتاض الّسحب

 تقتضيه ما وخالف األصل، خالف أنه شك فال بفائدة أو بغرامة االدخارية األرصدة هذه من السحب أما

 حتتسب وال شاء، كيف شاء متى شاء ما منه يسحب ماله عىل مسلط اإلنسان أن األصل فإن العامة، القواعد

 هذه ومعنى( الضامن ينايف الرشعي اجلواز) أن الفقهية القواعد ومن غرامات، وال فوائد ذلك بسبب عليه
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 تسويغ الن رشعا، جائزا منه كان اذا شيئا فعله عدم أو فعله بسبب ضامن شخص عىل يرتتب ال انه القاعدة

 لو: منها: كثرية فروع هذا وعىل جائزا، يكن مل وإال عنه، املسؤولية رفع يقتيض الرتك أو الفعل ذلك الشارع

 حفر لو بخالف. جائز هذا حفره الن يضمنه فال لغريه حيوان فيها فرتدى حفرة، اخلاص ملكه يف إنساين حفر

 .الرضر فيضمن العامة حق عىل متعديا عندئذ يكون ألنه العام الطريق يف

 من سبق ملا فائدة وال غرامة ماله مع تعامله يف عليه حتتسب ال وأنه ماله، عىل مسلط اإلنسان أن إذن فاألصل

 من الشخص سحب عىل فوائد أو غرامات فرض يف األصل كان وهلذا الضامن، تنايف الرشعية اإلباحة أن

 سرتد الزيادة هذه كانت ملا ولكن باإلمجاع، جيل ربا القروض يف مشرتطة زيادة فكل املنع، االدخارية أرصدته

 يف فتكون! حقيقته هبا وليست الربا صورة املعاملة هذه ففي صوريا، الربا فأصبح نفسه، احلساب صاحب إىل

 .األصل خالف كانت وإن احلاجة، عند الرخصة موضع

 التقاعد حسابات ألصحاب املتاحة االستثامر أوعية

 البدائل بني االختيار يمكنه ملدخراته االستثامرية اجلهة خيتار أن للعميل تتيح التي االختيارية احلسابات يف

 :السندات أو األسهم، يف التجارة أو املصارف، يف الربوية اإليداعات بني ترتاوح والتي الغرب، يف الشائعة

 االستثامر جلهة إقراضه أو املصارف، أحد يف املال بإيداع وذلك االدخارية، احلسابات يف االستثامر •

 نزاع. بال قطعي جيل ربا ألنه للمسلم، خيارا ليس هذا أن خيفى وال مضمونة، بفائدة ربويا إقراضا

 ال قطعي جيل ربا كسابقة اخليار وهذا ربوية، بفوائد مضمونة قروض وهي السندات، يف االستثامر •

 ويؤكده ذلك يقرر ما الفقهية املجامع قرارات من سبق وقد حيل،

 يعمل التي الرشكة نفس كانت أن عاملية، أم حملية الرشكات أكانت سواء األسهم سوق يف االستثامر •

 السابقة. بالضوابط مرشوعا يكون األسهم يف واالستثامر هبا،

  األزمات أوقات يف سندات إىل األسهم حساب حتويل

 يف األصل أن خيفى فال املال، ألصل محاية األزمات أوقات يف سندات إىل األسهم حساب حتويل عن أما

 املجامع قرارات من سبق وقد عليه، خيتلف ومل فيه خيتلف مل وهذا جلية، ربوية قروض ألهنا املنع السندات
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 السوق تعرض فإن املال، أصل محاية إىل الرضورة باب من املسألة يف ينظر قد ولكن ذلك، يقرر ما الفقهية

 احرتازي وقائي كإجراء املال أصل عىل املحافظة إىل سبيال السندات وتعينت فادحة اقتصادية الهنيارات

 الربوي االستثامر أو اإليداع هذا ينتجه ما كل من ويتلخص الرخصة، موضع يف ذلك يكون فقد مؤقت

 !استثامره إىل ال املال حفظ إىل متجهة نيته وتكون! العامة املصارف إىل بتوجيهها فوائد من الطارئ

 التقاعدية احلسابات زكاة

 فهو فيه، بالترصف واالنفراد اليشء حيازة القدرة به ويقصد امللك، متام الزكاة وجوب رشوط من أن خيفى ال

 أن يقتيض وهذا. الغري ترصف عن وحاجزا فيه، ترصفه مطلقا يكون يشء وبني اإلنسان بني رشعي اتصال

 وأن باختياره، فيه يترصف وأن لغريه، حق به يتعلق ومل شاء، متى بيده حيازته عىل قادرا أو بيده، املال يكون

 املغصوب عىل وال احليازة، لعدم القبض قبل اشرتاه فيام املشرتي عىل الزكاة جتب فال. له حاصلة منافعه تكون

 يف زكاة وال جديًدا، عاما به يستأنف بل جحده، أو غصبه أثناء له حيازته لعدم صاحبه إىل رد إذا املجحود أو

 املوقوفة األموال يف زكاة وال للغري، حق هبا تعلق قد أنه إال املدين حازها وإن ألهنا للغري تكون التي الديون

 واملساكني الفقراء من عليه وقفت ملن حاصلة بل الوقف، عىل للناظر وال للواقف حاصلة ليست فوائدها ألن

 إن ألربابه، مملوكا يزال ال بل ذمته، يف يدخل وال رشعا يملكه ال حائزه ألن احلرام املال يف زكاة وال. ونحوه

 وإن الفقراء، فإىل يعلموا مل فإن علموا، إذا ألصحابه رده ظلام حازه من وعىل وعنوة، قهرا منهم أخذ قد كان

 فإن ونحوه البغايا أموال أو اخلمر، يف التجارة من املكتسبة كاألموال فاسدة بعقود برضاهم منهم أخذ قد كان

 منها يتخلص وإنام واملعوض، العوص بني هلم جيمع ال حتى املحرمة املنفعة استوفوا من إىل يرد ال هذا

 املنحة سبيل عىل كانت إذا للموظفني بالنسبة اخلدمة هناية مكافآت يف زكاة وال  العامة، املصارف إىل بتوجيهه

 أو حيازة عليه له يد وال فيه، الترصف يستطيع وال حقا، كانت وإن بالقبض، إال ملكها يتم ال اهلبة ألن هلم،

 .بالفعل قبضه إذا إال التام امللك حتقق لعدم انتفاعا

 :الرشط هذا عىل األدلة ومن
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ُخْذ مِْن  تعاىل: قوله يف كام والسنة، الكتاب يف أرباهبا إىل الزكاة فيها جتب التي األموال إضافة •

ْمَوالِِهْم َصَدقَة  
َ
ْمَوالِِهْم َحقٌّ  تعاىل: [، وقوله١٠٣التوبة: ] أ

َ
ِيَن ِِف أ ْعلُوم  َواَّلذ  [.٢٤املعارج: ] مذ

 .هبا االنتفاع بحق ويستقلون إليهم، وتضاف هبم، ختتص بحيث يملكوهنا كانوا إذا إال كذلك تكون وال  

 ال شيئا غريه يملك فكيف التملك، عن فرع هو إنام والتمليك هلا، للمستحقني املال متليك الزكاة أن •

 يعطيه؟ ال اليشء وفاقد هو، يملكه

 بعد األرصدة هذه من حيازته العامل يستطيع ما إن: يقال التقاعد حسابات عىل سبق ما وتطبيق

 تلزمه الذي الزكاة وعاء إىل يضاف هذا فإن غرامات، أم رضائب أكانت سواء املقررة القانونية االستقطاعات

 أخرى، أموال من عنده ما إىل بضميمته أم بنفسه، ذلك أبلغ سواء احلول، عليه وحال النصاب بلغ إذا زكاته،

 بل يزكيه، حتى له حائزا ليكون باهظة مالية مغارم من ذلك تبعات وحتمل بالفعل املال سحب هذا يعني وال

 حساب يف كان أم بيده، أكان سواء زكوي مال فهو وحيازته قبضه أمكن ما فكل بحتة، حسابية عملية هي

 .والقبض احليازة صور من صورة احلساب يف القيد فإن شاء، متى حيازته يمكنه بنكي

: موضوع بخصوص بجدة السادس مؤمتره دورة يف املنعقد الدويل اإلسالمي الفقه جممع قرار يف جاء

 :ييل ما"وأحكامها  منها، املستجدة وبخاصة صوره،: القبض"

 والتحويل النقل أو الطعام، يف الوزن أو الكيل أو باليد، األخذ حالة يف حّسًيا يكون كام األموال قبض: أوالً 

. حًسا القبض يوجد مل ولو الترصف من التمكني مع بالتخلية وحكاًم  اعتباًرا يتحقق القابض، حوزة إىل

 .هلا قبًضا يكون فيام األعراف واختالف حاهلا بحسب األشياء قبض كيفية وختتلف

 له كان إذا الشيك وتسّلم العميل، حسابات يف املال من ملبلغ املرصيف القيد القبض صور من أن أضاف ثم

 . املرصف وحجزه استيفائه عند هبا املكتوب بالعملة للسحب قابل رصيد

 عند كان أم البداية من ذلك أكان سواء اليد تناله مما لكوهنا التقاعد حسابات يف الزكاة تقرر عند أنه ويالحظ

 :ييل ما الزكاة حساب يف فرياعى التقاعد سن بلوغ

 للسندات: بالنسبة: أوال
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 العامة، املصارف إىل بتوجيهه كله الباقي من ويتخلص ماله، رأس إال حلائزها ليس ربوية قروض السندات

 رؤوس فلكم تبتم وإن) تعاىل لقوله األزمات، أوقات يف مؤقتا ماله حلفظ الوحيد خياره كانت ولو حتى

 (  تظلمون وال تظلمون ال أموالكم

 لألسهم: بالنسبة: ثانيا

يعد السهم حصة شائعة يف رأس املال، وجتب زكاة األسهم عىل أصحاهبا، ويطرح من رأس مال الرشكات  - 

قيم أصول أمواهلا الثابتة التي ال زكاة فيها كاملباين واملكاتب واألثاث والسيارات اخلاصة باالستعامل ونحوه 

 بني زكاهتا يف ويفرق سهم وحتديد وعاء الزكاة، ثم تزكى،من املوجودات غري الزكوية، وذلك ملعرفة قيمة ال

 :حالتني

زكاها زكاة عروض التجارة، فتزكى أصال وربحا  -إن كان املساهم قد اقتنى األسهم بقصد التجارة  •

األموال الثابتة كام سبق، وذلك بعد ميض احلول وخيرج بقيمتها احلارضة، بعد استبعاد ما يقابل أصول 

 -وهي يف ملكه  هحول زكاتعنها ربع العرش وفقا للقواعد املبينة يف تزكية عروض التجارة، فإذا جاء 

 –العرش ربع فيخرج اخلربة، أهل بتقويم قيمتها زكي –زكى قيمتها السوقية، وإذا مل يكن هلا سوق 

 .ربح لألسهم كان إذا الربح ومن القيمة، تلك من ـ% 2.5

وإن كان ساهم يف الرشكة بقصد االستفادة من ريع األسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها  •

زكاة املستغالت ـ ومتشًيا مع ما قرره جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات 

صل السهم، وإنام جتب ـ فإن صاحب هذه األسهم ال زكاة عليه يف أ ةغري الزراعيواألرايض املأجورة 

الزكاة يف الريع، وهي ربع العرش بعد دوران احلول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر رشوط الزكاة 

 .وانتفاء املوانع

 وأعلم أعىل تعاىل واهلل

 


