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 بسم هللا الرحمن الرحیم

یك�ون ساسیة لوجوب الزكاة في األم�وال الزكوی�ة أن األ الشروطإن من 
 اً التام أن یكون مالًكا لھ�ا وق�ادر والمراد بالملك ,اً تام ملك صاحبھا علیھا ملكاً 

 ,الفقھاء عن صالحیة التصرف ب�القبضوقد عبر بعض  ,على التصرف فیھا
ومن ھنا ینشأ س�ؤال مھ�م وھ�و أن شخًص�ا  ,لك أن تكون في ملكھ وقبضتھوذ

ثمنًا م�ؤجالً ف�ي  أو اً الدین قرضسواء أكان ھذا  ,لو كان دینھ في قبضة اآلخر
ألن ذل�ك الم�ال  فھ�ل تج�ب الزك�اة فی�ھ أم ال؟ ,آخر من الدیون اً التجارة أو نوع
ما أنھ قد رفع قبضتھ من�ھ ول ,ھذا ,فلم یتم لھ الملك التام علیھ ,لیس في قبضتھ

فكأن المل�ك الت�ام  ,فالمدین في ھذه الحالة بمنـزلة وكیل الدائن أو نائبھ ,بنفسھ
إل�ى ھ�اتین الجھت�ین ف�ي ھ�ذه القض�یة ث�ار  اً نظر ,قد حصل لھ من ھذه الناحیة

ول�و تج�ب  ,الجدل بین الفقھاء في وج�وب الزك�اة ف�ي مث�ل ھ�ذا الم�ال وعدم�ھ
 ؟من الدیون ففي أي نوع

 :یرجى الحصول علیھ لدین الذي الا
ذھب الجمھ�ور ف�ي ھ�ذا الص�دد إل�ى أن ال�دین ال�ذي ال یرج�ى الحص�ول 
علیھ كأن غ�اب الم�دین أو أفل�س ول�م یجح�د بك�ون ال�دین علی�ھ أو جح�د ب�دین 
علی�ھ ول�م یك�ن ثم�ة ش�ھود،  أو ك��انوا ولك�ن الم�دین ك�ان ظالم�اً جب�اراً یتع��ذر 

وق�د أطل�ق علی�ھ بع�ض  ,ال�دین الزك�اة فال تجب في مثل ھ�ذا ,طلب الدین منھ
فقد روي ع�ن عم�ر ب�ن عب�د العزی�ز أن�ھ أم�ر بإع�ادة  »مال الضمار«الفقھاء 

م�ن س�بقھ م�ن مل�وك بن�ي أمی�ة الغاش�مین م�ن أن�اس  اتلك األموال التي انتھبھ
أبریاء ظلًما من بیت المال إلى أص�حابھا، وأم�ر بأخ�ذ زك�اة  ع�اٍم واح�ٍد فق�ط 

أخذ الزكاة لألعوام الماضیة ؛ ألن المال عندئذ ك�ان ونھى عن  ,حین إعادتھا
 :»مال الضمار«في حكم 

أن عمر بن عب�د العزی�ز كت�ب ف�ي  ,عن أیوب بن أبي تمیمة السختیاني«
ویؤخ�ذ زكات�ھ لم�ا مض�ى  ,یأمر برده إلى أھلھ ,مال قبضھ بعض الوالة ظلماً 

اح�دة فإن�ھ ث�م عق�ب بع�د ذل�ك بكت�اب  أن ال یؤخ�ذ من�ھ إال زك�اة و ,من السنین
 .)1(»كان ضمارا

 ،  وھذا ما ذھب إلیھ المالكیة:)1(ھذا ھو رأي اإلمام أبي حنیفة
وإن  ,قال مالك : یقّوم المدیر ال�دین م�ن أرض وغی�ره إن ك�ان یرتجی�ھ«

 .)2(»كان ال یرتجیھ لم یقّومھ
اإلمام��ان أب��و یوس��ف ، وذھ��ب )3(وھ��ذا ھ��و أح��د الق��ولین عن��د الش��افعیة

إل��ى أن زك���اة  )6(والش��افعي وف���ق أح��د قولی���ھ ,)5(حم���د، واإلم��ام أ)4(ومحم��د
لحص�ول األعوام الماضیة تج�ب بع�د الحص�ول عل�ى ذل�ك الم�ال س�واء ك�ان ا

ا من قبل أم ال  .علیھ مرجّوً
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 :الدین الذي یرجى الحصول علیھ
وأم��ا ال��دین ال��ذي یرج��ى الحص��ول علی��ھ ف��اختلف الفقھ��اء ف��ي ذل��ك عل��ى 

 :ليحو التانلمذاھب شتى،  تفصیلھا على ا
 :الحنفیة

فتج�ب  ,ھناك اختالف بین اإلمام أبي حنیف�ة وص�احبیھ ف�ي ھ�ذه المس�ألة
وف�ي ال�دین  ,وال تجب في الدین الض�عیف ,الزكاة عند اإلمام في الدین القوي

قد وضح الكاساني أن�واع ال�دیون ھ�ذه وأحكامھ�ا بش�يء م�ن  ,المتوسط قوالن
 :یقول الكاساني ,التفصیل

بدال عن مال التجارة كثمن ع�رض التج�ارة  أما القوي فھو الذي وجب«
وال خ��الف ف��ي  ,أو غل��ة م��ال التج��ارة ,وعبی��د التج��ارة ,م��ن ثی��اب التج��ارة

وجوب الزكاة فی�ھ إال أن�ھ ال یخاط�ب ب�أداء ش�يء م�ن زك�اة م�ا مض�ى م�ا ل�م 
وعن�د  ,فكلما ق�بض أربع�ین درھم�اً أدى درھم�اً واح�داً  ,یقبض أربعین درھما

وأم�ا  ,شیئا یؤدي زكات�ھ ق�ّل المقب�وض أو كث�ر أبي یوسف ومحمد كلما قبض
الدین الضعیف فھو الذي وجب لھ بدال عن شيء سواء وجب لھ بغیر ص�نعھ 

 ,أو وج�ب ب�دال عم�ا ل�یس بم�ال ك�المھر ,أو بصنعھ كمال الوصیة ,كالمیراث
وبدل الكتابة، وال زكاة فیھ ما لم یق�بض  ,والصلح عن القصاص ,وبدل الخلع

وأما الدین الوسط فما وجب لھ بدال ع�ن  ,ول بعد القبضكلھ ویحول علیھ الح
وثم��ن ثی��اب البذل��ة والمھن��ة، وفی��ھ  ,م��ال ل��یس للتج��ارة ك��ثمن عب��د الخدم��ة

ذك��ر ف��ي األص��ل أن��ھ تج��ب فی��ھ الزك��اة قب��ل الق��بض لك��ن ال  ,روایت��ان عن��ھ
ف�إذا ق�بض م�ائتي درھ�م زك�ى لم�ا  ,یخاطب باألداء ما لم یقبض مائتي درھ�م

ماعة ع�ن أب�ي یوس�ف ع�ن أب�ي حنیف�ة أن�ھ ال زك�اة فی�ھ وروى ابن س� ,مضى
حت��ى یق��بض الم��ائتین ویح��ول علی��ھ الح��ول م��ن وق��ت الق��بض وھ��و أص��ح 

 .)1(»الروایتین عنھ
 وجاء في المحیط البرھاني ھذا المبحث بأسلوب أوضح من ھذا :

یج��ب أن تعل��م أن م��ن علی��ھ ال��دین ال یخل��و أن یك��ون مق��راً بال��دین، أو «
فإن كان ملیئ�اً، وك�ان مق�راً بال�دین،  ,أن یكون ملیئاً، أو مفلساً جاحداً لھ، وإما 

ف��ال یخل��و إم��ا إن وج��ب ال��دین ب��دالً عم��ا ھ��و م��ال التج��ارة كب��دل ال��دراھم 
والدنانیر وعروض التجارة، وما أشبھھ، أو وجب بدالً عما ھ�و م�ال، إال أن�ھ 

بم�ال لیس للتجارة ك�ثمن عب�د الخدم�ة، وم�ا أش�بھھ، أو وج�ب ب�دالً عم�ا ل�یس 
ك�المھر، والدی��ة، وب�دل الخل��ع، والص�لح ع��ن دم العم�د، وم��ا أش�بھھ، فأوج��ب 
ب��دالً عم��ا ھ��و م��ال التج��ارة، فحكم��ھ عن��د أب��ي حنیف��ة: أن یك��ون نص��اباً قب��ل 
الق��بض یج��ب فی��ھ الزك��اة، ولك��ن ال یج��ب األداء م��ا ل��م یق��بض من��ھ أربع��ین 

كم�ھ ف�ي روای�ة درھماً، وما وجب بدالً عما ھو مال، إال أنھ لیس للتجارة، فح
 -عنھ: أنھ ال یكون نص�اباً قب�ل الق�بض، وعل�ى ھ�ذه الروای�ة اعتم�د الكرخ�ي 

، وفي روایة األصل عن�ھ: أن�ھ یك�ون نص�اباً قب�ل الق�بض، وعل�ى - رحمھ هللا
قولھ اآلخر ال یكون نصاباً قبل القبض، وھ�و الص�حیح، فق�د ف�رق عل�ى قول�ھ 

 .2/90) بدائع الصنائع : 1(
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ینم��ا وج��ب ب��دالً عم��ا ھ��و اآلخ��ر بینم��ا وج��ب ب��دالً عم��ا ل��یس بم��ال أص��الً، وب
 .)2(»مال

ویتضح من ھذا أن اإلمام أبا حنیفة یفرق بین عوض مال التج�ارة وب�ین 
فتج��ب  ,ع��وض یحص��ل ع��ن طری��ق غی��ر التج��ارة أو ك��ان ع��وض الخدم��ة

ب ف�ي الث�اني ألن�ھ دون وال تج� ,؛ ألنھ في حكم م�ال التج�ارةالزكاة في األول
 .األول رتبة

یة تجب على ما في كافة الدیون سوى دوأما صاحباه فتجب الزكاة عندھ
 :العاقلة وبدل الكتابة

وكلھا قوی�ة تج�ب الزك�اة  ,وقال أبو یوسف ومحمد : الدیون كلھا سواء«
فیھا قبل القبض إال الدیة على العاقلة وم�ال الكتاب�ة فإن�ھ ال تج�ب الزك�اة فیھ�ا 

 .)1(»أصالً ما لم تقبض ویحول علیھا الحول
 :المالكیة

 الدین بالنسبة ألداء الزكاة ثالثة أنواع: وجعل المالكیة
وھ�ي دی�ن الت�اجر الم�دیر ع�ن ثم�ن  ,فبعض ال�دیون یزك�ى ك�ل ع�ام  -1

 بضاعة تجاریة باعھا، والتاجر المدیر من یبیع بالسعر الواقع .
وبعضھا یزكى لحول من أصلھ لسنة واح�دة عن�د قبض�ھ، وھ�و م�ا   -2

محتك�ر، وھ�و م�ن یرص�د أقرضھ لغیره من نق�د، وك�ذا ثم�ن بض�اعة باعھ�ا 
بع��رض التج��ارة ف��ي الس��وق لترتف��ع األثم��ان، و یق��ارب ھ��ذا م��ا عب��ر عن��ھ 

 اإلمام أبو حنیفة بالدین القوي . 
إال بعد حلول الحول م�ن قبض�ھ، ول�یس  ,وبعض الدیون ال زكاة فیھ  -3

فیھ زكاة مادام في قبض المدین نحو ھبة أو مھر أو ع�وض جنای�ة، وھ�ذا م�ا 
 .  )2(بالدین الضعیف أبو حنیفةعبر عنھ اإلمام 

 :الشافعیة
وخالصة آراء الشافعیة في ھذه المسألة أن الدین لو كان من الماش�یة أو 
األشیاء المطعومة ال تجب فیھ الزكاة، ولو كان عوض ال�دینار أو ال�درھم أو 
بض��اعة تجاری��ة فتج��ب فی��ھ الزك��اة بع��د الحص��ول علی��ھ لفت��رة كامل��ة مض��ت 

بعضھم أن الزكاة ال تجب مطلقاً ف�ي ال�دین المؤج�ل،  خالل كونھ دیناً؛ ویرى
بعد قبض صاحبھ علیھ، وھو یستقبل بھ الحول، وھذا رأي أبي علي ب�ن أب�ي 

 -رض�ي هللا عنھم�ا  -، وھ�ذا م�ا نق�ل ع�ن عائش�ة واب�ن عم�ر )τ -)1 -ھریرة 
 یقول النووي : ,)2(من الصحابة، وعكرمة ممن یلونھم من أھل العلم

: (أحدھا) غیر الزم كم�ال الكتاب�ة ف�ال دین ثالثة أقساما : القال أصحابن«
و(الث��اني) أن یك��ون الزم��ا وھ��و  ,زك��اة فی��ھ ب��ال خ��الف لم��ا ذك��ره المص��نف

ماشیة بأن كان لھ في ذمة إنسان أربعون ش�اة س�لما أو قرض�ا ف�ال زك�اة فیھ�ا 
ف�ي الذم�ة  يوال توصف الت ,أیضا بال خالف؛ ألن شرط زكاة الماشیة السوم

 .3/244لمحیط البرھاني : ) ا2(
 .90/ 2) بدائع الصنائع : 1(
 .3/378, منح الجلیل شرح مختصر الخلیل : 3/55) التاج اإلكلیل : 2(
 .6/20) المھذب مع المجموع : 1(
 .4/270) المغني : 2(

                                                 



 - 5 - 

ئمة، و(الثال��ث) أن یك��ون دراھ��م أو دن��انیر أو ع��رض تج��ارة وھ��و بأنھ��ا س��ا
(الق�دیم) ال تج�ب الزك�اة ف�ي ال�دین بح�ال ألن�ھ  ,مستقر ففیھ ق�والن مش�ھوران

(والجدی�د) الص�حیح باتف�اق األص�حاب وج�وب الزك�اة ف�ي ال�دین  ,غیر معین
عسار من علیھ أو جح�وده وال وتفصیلھ أنھ إن تعذر استیفاؤه إل ,علي الجملة

أو غیبت��ھ فھ��و كالمغص��وب، وف��ى وج��وب الزك��اة فی��ھ ط��رق  ةأو مطل�� ,بین��ة
 )3(»تقدمت في باب زكاة الماشیة والصحیح وجوبھا

 :الحنابلة
أما خالصة آراء الحنابلة في ھذا الصدد أن الزك�اة تج�ب ف�ي ك�ل ن�وع و

 :ال أنھا تجب بعد القبض على الدینمن أنواع الدین، إ
ن: أح��دھما: دی��ن عل��ى معت��رف ب��ھ وجمل��ة ذل��ك أن ال��دین عل��ى ض��ربی«

باذل لھ، فعلى صاحبھ زكاتھ، إال أنھ ال یلزمھ إخراجھا حتى یقبضھ، فی�ؤدي 
، وبھ���ذا ق���ال الث���وري وأب���و ث���ور، - τ -لم���ا مض���ى، روي ذل���ك ع���ن عل���ي 

 )1(»وأصحاب الرأي
 :  ة المذاھب األربعة في ھذه القضیةخالص
 عند الجمھور. ال تجب الزكاة في مال ال یرجى الحصول علیھ( أ ) 
تج��ب الزك��اة ف��ي دی��ن ك��ان عوًض��ا لم��ال التج��ارة ؛ إال أن الش��افعیة ال (ب) 

 تجب عندھم الزكاة في الماشیة واألشیاء المطعومة.
تجب الزكاة في دین كان قرًضا عن�د الجمھ�ور م�ن الحنفی�ة والش�افعیة ( ج ) 

وذل�ك بع�د  ,وأما المالكیة فال تج�ب عن�دھم فیھ�ا إال زك�اة س�نة ,والحنابلة
وھ�ذا م�ا ذھ�ب إلی�ھ س�عید ب�ن المس�یب وعط�اء ب�ن أب�ي  ,الحصول علی�ھ

 .)2(رباح وعطاء الخراساني وأبو الزناد
ال تج��ب الزك��اة ف��ي دی��ن ل��م یك��ن ع��وض م��ال التج��ارة أو ك��ان ع��وض ( د ) 

 خدمة عند الجمھور.
 الدین الحاّل :

إیج��اب  عام��ة الفقھ��اء ل��م یفّرق��وا ب��ین ال��دین الح��اّل وال��دین المؤج��ل ف��ي
ف�ال تج�ب الزك�اة ف�ي  ,وإنما فّرقوا بینھما ف�ي وق�ت أداء الزك�اة فیھم�ا ,الزكاة

وعند اإلم�ام مال�ك  ,الدین المؤجل ما لم یتّم القبض علیھ عند اإلمام أبي حنیفة
 ,إذا كان ذلك دین الت�اجر الم�دیر، وعن�د اإلم�ام الش�افعي حس�ب أرج�ح قولی�ھ

ماض�یة كلھ�ا عن�د م�ا ق�بض ال�دائن وعند اإلمام أحم�د تج�ب زك�اة الس�نوات ال
ف��إن  ,بخ��الف ال��دین الح��الّ  ,ألن ق��بض الم��دین ف��ي حك��م ق��بض ال��دائن ,علی��ھ

ب��ل وال��دین ح��اّل تج��ب الزك��اة فی��ھ عن��د الجمھ��ور ق اً الم��دین إذا ك��ان موس��ر
 :القبض كما أوضح ذلك ابن قدامة

وظاھر كالم أحمد أنھ ال فرق بین الحاّل والمؤجل؛ ألن الب�راءة تص�ح «
لكن یكون في حك�م ال�دین  ,لمؤجل ولوال أنھ مملوك لم تصح البراءة منھمن ا
 .)3(»المعسر ألنھ یمكن قبضھ في الحال على

, وتحف�ة المحت�اج ف�ي ش��رح 3/263, راج�ع ك�ذلك : الح�اوي للم�اوردي :7/21) المجم�وع ش�رح المھ�ذب : 3(
 .2/443، الشرح الكبیر البن قدامة 3/21, اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف 4/260المغني  )1( .13/19ھاج المن

 .4/270)  المغني : 2(
 .271/ 4) المغني : 3(

                                                 



 من صور الدین المؤجل في العصر الحدیث :
 ,كان الدین المؤجل لم یكن موزًعا إلى صور وأقسام في األیام الماض�یة

 ل�ة الطویل�ة اآلج�ال الفكان�ت ال�دیون المؤج ,ولم یكن معقًدا ذا جوان�ب عدی�دة
وكانت أثمان المبیعات تبقى في ذمة المشتري ف�ي  ,توفّر إال للمحتاجین عامة

وكان�ت ھ�ذه  ,البیع المؤجل، وفي بیع الس�لم كان�ت المبیع�ات تبق�ى عن�د الب�ائع
وال یس���تخدم  ,الح���االت التجاری���ة عل���ى طریق���ة س���اذجة لس���د ح���وائج یومی���ة

المؤسس���ات المالی���ة اإلس���المیة ولك���ن  ,عل���ى س���بیل االس���تثمار »التأجی���ل«
ف�ازدادت  ,المعاصرة بدأت تستخدم صفقات عدیدة مؤجلة لغ�رض االس�تثمار

فینتفع بھ المدین بأن�ھ یج�د مبلًغ�ا ھ�ائالً  ,أھمیة الدیون المؤجلة في ھذا الزمان
وإل��یكم بع��ض ص��ور ال��دیون  ,كم��ا ینتف��ع ب��ھ ال��دائن ,لتجارت��ھ فتنم��و وتزدھ��ر

 زمان وتكییفیھا الشرعي:المؤجلة السائدة في ھذا ال
ھ��ذه الطریق��ة س��ائدة ف��ي البن��وك الربوی��ة  الودائ��ع المص��رفیة الثابت��ة: ■

وباألسف الشدید أن كثیًرا من المسلمین وقع�وا  ,ألجل حصول الفائدة الربویة
أما في المص�ارف اإلس�المیة فت�ودع المب�الغ النقدی�ة عل�ى طریق�ة  ,فریسةً لھا

حت��ى تحص��ل  ,ة باالس��تثمار وم��ا إل��ى ذل��كالمض��اربة أو المش��اركة أو الوكال��
 الفائدة عن طریق مشروع .

: وتق�وم البن�وك أو الش�ركات  االستثمار في ص�ورة الس�ندات المالی�ة ■
وھذه صورة الفائ�دة  ,بإعادة المبالغ المودعة فیھا بعد مدة معینة بفائدة محددة

ستثمار ولكن الحصول على رأس المال الذي تم اال ,ولذلك ال یجوز ,الربویة
 .ون في أیدي الذین یصدرون السنداتوھي بمنـزلة الدی ,فیھ مشروع جائز

قام��ت المص��ارف اإلس��المیة والمؤسس��ات المالی��ة اإلس��المیة بإنش��اء  ■
وربم�ا تمث�ل ھ�ذه الص�كوك   ,كب�دیل ع�ن الس�ندات» صكوك االستثمار«نظام 

 :نحو ,أموال التجارة التي تكون دیونًا في ذمة اآلخرین
 .یكون المبیع فیھا في ذمة البائع التي لسلم:صكوك ا  -
كش�يء تمثل مصنوعات تكون في ذمة الصانع  وك االستصناع:ـوصك -

 .واجب األداء
تمث�ل رأس م�ال موج�ود عن�د المض�ارب  صكوك المضاربة أو المشاركة : -

 وتكون واجب األداء عند انتھاء المدة . ,أو الشریك
 .المبیع فیھا في ذمھ المشتري منویكون ث المرابحة لآلمر بالشراء : ■
طریق��ة الت��ورق لت��وفیر المب��الغ اتخ��ذت بع��ض المص��ارف اإلس��المیة  ■

وذل�ك أن یش�تري أح�د ش�یئا ث�م یبی�ع م�ؤجال م�ن اآلخ�ر  ,لذوي الحاج�ات اً نقد
ري واجب األداء على س�بیل والثمن یكون في ذمة المشت ,بثمن أقّل من األول

 .التأجیل
 .ع فیھ دینًا على البائعیالذي یكون المب :السلم ■
ل�ثمن عل�ى الذي یكون المبیع فیھ على البائع وجزء م�ن ا :االستصناع ■

ن فی�ھ أن یك�ون ك�ل ؛ ألن االستص�ناع عق�د یمك�المشتري ف�ي بع�ض األحی�ان
 .عند الفریقین جمیعاً  اً من العوضین دین

 المبلغ المدفوع في التأمین:
ائد الذي ی�دفع فی�ھ ھ�و ع�ین والمبلغ الز ,إن التأمین وإن لم یكن مشروًعا
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إال ف�ي الح�االت الت�ي  ,وال تج�ب فی�ھ الزك�اة ,ولك�ن رأس الم�ال ح�الل ,الرب�ا
وأم�ا الح�االت  ,یكون المبلغ قابالً لإلعادة على الرغم من عدم وقوع الح�ادث

وال  ,الت��ي ال یك��ون المبل��غ فیھ��ا ق��ابالً لإلع��ادة ف��ال یك��ون فیھ��ا ف��ي حك��م ال��دین
 تجب الزكاة فیھا .

وتعی�د عن�د  ,الحكومة تقطع م�ن روات�ب الم�وظفین مبلًغ�ا معینً�ا عام�ةإن 
وھ�ذه الزی�ادة لیس�ت دینً�ا عل�ى الحكوم�ة أو  ,بالزی�ادة فی�ھ ت�ھانتھاء م�دة وظیف

ولك�ن ال�دائن ل�یس ل�ھ  ,ألنھا مح�ض تب�رع م�ن الحكوم�ة أو الش�ركة ,الشركة
فی��ھ  ف��ال تج��ب ,ألن��ھ ال ی��تمكن م��ن التص��رف فی��ھ ,مل��ك ت��ام عل��ى ذل��ك المبل��غ

 وھذه ھي فتوى علماء الھند . ,الزكاة وإن كان الدین مؤجال
) ف���ي بی���ع وش���راء (الم���ارجن  »البی���ع الھامش���ي«ھن���اك طریق���ة باس���م 

وإن ك��ان المش��تري ال یش��تري ھ��ذه الحص��ص مؤجل��ة إال لم��دة  ,الحص��ص
ولك��ن یمك��ن أن یبی��ع أح��د حصص��ھ م��ؤجال م��ن اآلخ��ر لم��دة  ,مح��دودة عام��ة

 .ل ماالً یجوز بیعھ وشراؤه مؤجالً صص تمثبشرط أن تكون الح ,طویلة
ویمك��ن أن تك��ون ھن��اك ص��ور أخ��رى عدی��دة  ,ھ��ذه ھ��ي بع��ض الص��ور

ویك�ون واج�ب  ,مما یكون عوض أح�د الف�ریقین ف�ي ذم�ة اآلخ�ر دین�ا ,غیرھا
 األداء بعد مدة محدودة .

وال یخفى على أھل العلم أن أقوال الفقھاء في زكاة ال�دیون لیس�ت مبنی�ة 
وإنم��ا ق��ام الفقھ��اء فیھ��ا باالجتھ��اد عل��ى أس��اس المقاص��د عل��ى النص��وص؛ 

وقد روعي فیھا جانب�ان جان�ب  ,والضوابط الفقھیة األساسیة ,الشرعیة العامة
 ,وجان�ب األثری�اء ؛ ألن الزك�اة م�ن قبی�ل المواس�اة ,مصالح الفقراء وحقوقھم

فینبغ��ي أن ال یك��ون  ,ول��ھ ش��روط أخ��رى ,وال تج��ب إال ف��ي األم��وال النامی��ة
اب الزكاة في م�ال ال یملك�ون التص�رف فی�ھ خش�یة أن ال یك�ون االعت�داء إیج

 .اءعلى حقوق األغنی
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 أبیض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص البحث
 إلى ھذه الجوانب أن: اً یرى كاتب ھذه السطور نظر

سواء أكان إلفالس الم�دین أو  ,الزكاة ال تجب في دین ال یرجى استیفاؤه( أ )
 ه ذلك .لجحود

تج��ب الزك��اة ف��ي دی��ون مؤجل��ة تك��ون ف��ي ذم��ھ اآلخ��رین عل��ى أس��اس (ب) 
وال��دائن مخت��ار ب��ین أن ی��ؤدي الزك��اة مس��انھة أو  ,التج��ارة واالس��تثمار

وس�بب وج�وب الزك�اة فیھ�ا كونھ�ا  ,یؤدي دفعة واحدة عند القبض علیھا
وأم�ا  ,بدل مال التجارة ؛ فال یختلف حكمھا عن حك�م البض�ائع التجاری�ة

ب التیسیر في مدة أداء الزكاة حتى جاز لھ أداؤھ�ا بع�د الق�بض علیھ�ا سب
فیتیس�ر األم�ر لم�ن علی�ھ  ,أیضاً فمراعاةً بحق�وق ال�دائن والم�دین كلیھم�ا

 وھذا ھو رأي جمھور الفقھاء . ,ویصل حق الفقراء إلیھم ,الزكاة
لو ك�ان م�ؤجال إل�ى م�دة أكث�ر  ,إن الدین الذي یستقرض كقرض حسن( ج ) 

ال زك��اة  ,فیج��ب دف��ع زك��اة س��نة واح��دة بع��د اس��تیفاء ال��دین ,ةم��ن س��ن
وھ�ذا ھ�و م�ذھب المالكی�ة وس�عید اب�ن المس�یب  ,السنوات الماض�یة كلھ�ا

ی��دفع عام��ة ف��ي  ,وعط��اء وغی��رھم ؛ ألن الق��رض الحس��ن تب��رع ص��رف
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 ,والعمالت ینخفض قدرھا دائًما ألجل التض�خم الم�الي ,صورة العمالت
 ,ا مائ�ة أل�ف دوالر لم�دة خم�س س�نواتوذلك أن شخًصا لو أق�رض أح�د

ث�م  ,فتھبط قوة شرائھ بعد خمس سنوات إلى خمس�ة وس�بعین أل�ف دوالر
ل��و أوجبن��ا فی��ھ زك��اة خم��س س��نوات ماض��یة فیُح��رم ح��والي أربع��ین ف��ي 
المائ��ة م��ن رأس مال��ھ ؛ ول��ذلك ن��رى أن ھ��ذا ال��رأي مبن��ي عل��ى الع��دل 

 والتوسط في الوضع الحالي .
 ,ول��م یك��ن قرًض��ا حس��نًا ,ل��م یك��ن ع��وض م��ال التج��ارة أم��ا ال��دین ال��ذي( د ) 

وإنم���ا ك���ان ع���وض م���ال غی���ر تج���اري أو ع���وض خدم���ة أو ح���ق م���ن 
م�رور س�نة كامل�ة  وتج�ب الزك�اة فی�ھ بع�د ,فال تجب فیھ الزك�اة ,الحقوق

 .من وقت استیفائھ
 وعلمھ أتم وأحكم . ,ھذا ما عندي وهللا أعلم بالصواب

 
 

 خالد سیف هللا الرحماني
العام لمجمع الفقھ اإلسالمي  األمین

 بالھند
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