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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 مقدمة

الحم��د ہلل رب الع��المین والص��الة والس��الم عل��ى نبین��ا محم��د وعل��ى آل��ھ 
 .وبعد .وصحبھ وسلم أجمعین

م�ة الت�ي أش�كلت عل�ى الب�احثین ف�ي مھن مسائل الدَّین من المواض�یع الفإ
أو تداول��ھ أو م��ن  ,العدی��د م��ن قض��یاھا وص��ورھا س��واء م��ن حی��ث بی��ع ال��دین

 ,ویزید من أھمیة ھذا األخیر البحث في زكاة الدین االستثماري ,حیث زكاتھ
احت�اج الموض�وع  ,وإذا أضیف إلیھ أن ھذا الدین االس�تثماري مؤج�ل الس�داد

 إلى مزید بحث ونظر.
یع���د م���ن مس���تجدات  ,وموض���وع زك���اة ال���دیون االس���تثماریة المؤجل���ة

البنوك والش�ركات (الیة اإلسالمیة خاصة المواضیع بالنظر إلى المؤسسة الم
 ,وق�د ظھ�رت إش�كاالت عدی�دة عل�ى إث�ر األزم�ة المالی�ة العالمی�ة ,)اإلسالمیة

وحل�ت علیھ�ا ال�دیون  ,وانكشفت كثیر من ھ�ذه المؤسس�ات المالی�ة اإلس�المیة
كم��ا ش��غل النظ��ر ف��ي دی��ون  ,واس��تثمارھا ك��ان طوی��ل أجل��ھ ,قص��یرة األج��ل

أوش�كت عل�ى اإلف�الس حی�زاً كبی�راً م�ن المعان�اة  المؤسسات المفلسة أو الت�ي
ث��م ك��ان موض��وع زك��اة ھ��ذه المؤسس��ات  ,واإلش��كاالت م��ا ك��ان ف��ي الحس��بان

ف��إن المس��اھمین والم��ودعین یس��ألون ع��ن زك��وات  ,المالی��ة اإلس��المیة ملح��اً 
ھذا وغی�ره ك�ان كافی�اً ف�ي  ,أموالھم على ضوء واقع ومیزان ھذه المؤسسات

 اة الدیون.إبراز أھمیة موضوع زك
وم��ن جان��ب آخ��ر ف��إن مم��ا یزی��د م��ن أھمی��ة وص��عوبة زك��اة ال��دیون أن 

: النصوص المأثورة في الدین تكاد تك�ون معدوم�ة حت�ى ق�ال اإلم�ام الش�افعي
 .)1(ال أعرف من الزكاة في الدین أثراً صحیحاً نأخذ بھ وال نتركھ

د األمر الذي جعل الموضوع في حیِّ�ز االجتھ�اد وف�ق الض�وابط والقواع�
وق��د ظھ��ر ھ��ذا النظ��ر االجتھ��ادي م��ن ل��دن الص��حابة رض��وان هللا  ,المق��ررة

ف��أثر ع��نھم رص��ید واس��ع م��ن النق��والت الت��ي تباین��ت فیھ��ا  ,عل��یھم والت��ابعین
األمر الذي ساعد عل�ى مرون�ة االجتھ�اد والتخیَّ�ر ب�ین  ,االجتھادات وتضادت

 .أقوالھم أو االجتھاد خارجھا
 االجتھ�اد ص�عباً وإن ك�ان عل�ى م�ن ھ�وویجع�ل  ,ومما یزید األمر أھمیة

أن المقص���ود األھ���م إنم���ا ھ���و ف���ي إش���كاالت زك���اة ال���دیون المؤجل���ة  ,أھل���ھ
وھ��ذا یعن��ي أن الحك��م فیھ��ا یحت��اج إل��ى نظ��ر  ,للمؤسس��ات المالی��ة اإلس��المیة

ألن الحك��م واالجتھ��اد الفقھ��ي  ,الفقھ��اء إل��ى جان��ب المحاس��بین واالقتص��ادیین
وھ���ذا ل���ھ أھل���ھ  ,ات وقوائمھ���ا المالی���ةف���رع النظ���ر ف���ي میزانی���ات الش���رك

 المختصون فیھ.

تحقی��ق  - ن الحس��ین ب�ن عل��ي ب�ن موس��ى البیھق�يللح��افظ اإلم�ام أب��ي بك�ر أحم��د ب� -معرف�ة اآلث��ار والس�نن ) 1(
بی�روت. ویقص�د الش�افعي أن�ھ ال یع�رف ح�دیثا  - الناشر دار الكتب العلمی�ة - 3/303األستاذ سید كروي حسن 

ن وھ�و مجم�ع علی�ھ كم�ا , أم�ا االث�ار ع�ن الص�حابة فق�د ص�ح ع�دد منھ�ا أقواھ�ا أث�ر عثم�ا�صحیحا عن النبي 
ك��ان  - τ -أن عثم��ان : بلف��ظ مختل��ف 12س��یأتي وق��د أورده  الش��افعي نفس��ھ ف��ي مسنده.ونص��ھ كم��ا س��یأتي ص 

مس�ند  »ھذا شھر زك�اتكم فم�ن ك�ان علی�ھ دی�ن ف�الیؤد دین�ھ حت�ى تخل�ص أم�والكم فت�ؤدون منھ�ا الزك�اة« : یقول
 حیح قالھ في محضر من الصحابة ولم ینكروه.حدیث ص 5/506والبدر المنیر البن الملقن 112/ 3الشافعي 

                                                 



 - 3 - 

م���ة ف���ي ھملبح���ث إل���ى التط���رق إل���ى ع���دة جوان���ب وإزاء ھ���ذا احت���اج ا
 .الموضوع، فوضعتھ في المباحث اآلتیة

 تعریف الدین وأقسامھ.: المبحث األول
 المذاھب الفقھیة في زكاة الدین.: المبحث الثاني
 .ة المؤجلةزكاة الدیون االستثماری: المبحث الثالث
زكاة الدیون االستثماریة المؤجل�ة ف�ي االجتھ�ادات الفقھی�ة : المبحث الرابع

 المعاصرة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث األول
 تعریف الدین وأقسامھ

 :  تعریف الدین لغة
ودان ھ�و  ,وق�د دان�ھ أقرض�ھ فھ�و م�دین وم�دیون ,الدین واحد ال�دیون 

ن اإلق���راض فص���ار مش���تركاً ب���ی ,أي اس���تقرض فھ���و دائ���ن أي علی���ھ دی���ن
وكذا الدائن.  والدین ما كان غائباً ویقابلھ الع�ین وھ�و م�ا ك�ان  ,واالستقراض

داین��ت فالن��ا إذا عاملت��ھ وأعطیت��ھ وأخ��ذت من��ھ : وق��ال اب��ن ف��ارس  ,حاض��راً 
 : بدین وھو قول القائل 

 داینت أروى والدیون تقضى   فمطلت بعضا وأدت بعضا. 
عادت�ھ  علیھ من ال�دین وِم�ْدیاٌن أيرجل َمْدیُوٌن كثر ما : وقال في اللسان

 ..)1(أن یأخذ بالدین ویستقرض وأَداَن فالن باع إلى أجل
 :  تعریف الدین اصطالحاً 

ال��دین م��ا وج��ب ف�ي الذم��ة بعق��د أو اس��تھالك ق��ال وم��ا : ق�ال اب��ن عاب��دین
وال�دین عن�د جمھ�ور  .فھ�و أع�م م�ن الق�رض ,صار في ذمتھ دینا باستقراضھ

 .)2(ذمة من مال بسبب یقتضي ثبوتھما یثبت في ال: الفقھاء
والدین ھو مال حكمي سواء كان نقداً أو ماالً مثلیاً غیر النقد ك�المكیالت 

؛ ألن الدین ال یدخر وأن اعتبار ال�دین م�اال  ولیس بمال حقیقي ,والموزونات

) مخت��ار الص��حاح لإلم��ام محم��د ب��ن أب��ي بك��ر ال��رازي, والمص��باح المنی��ر لإلم��ام أحم��د ب��ن محم��د المق��ري  1(
الفیومي, ومعجم مقاییس اللغة البن فارس ولسان العرب البن منظور، ومجمل اللغة لإلمام أحمد بن زكریا 

 .1986-1406سالة الطبعة الثانیة الناشر مؤسسة الر 1/342الرازي 
 5/175) حاشیة رد المحتار إلى الدر المختار شرح تنویر األبصار لإلمام محمد أمین بن عمر اب�ن عاب�دین 2(

 .21/102الناشر دار الكتب العلمیة, والموسوعة الفقھیة الكویتیة 
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حكمی��ا إنم��ا ھ��و ألن��ھ باقتران��ھ ب��القبض  ول��یس ال��زمن اآلت��ي س��یكون ق��ابالً 
   .یختلف عن العینلالدخار. وھو بھذا 

 یطلقھا الفقھاء في مقابل الدین فھي الشيء المعین المشخص. : والعین  
فال��دین قاب�ل لإلس�قاط بخ��الف  ,وأحك�ام ال�دین تختل�ف ع��ن أحك�ام الع�ین 
 .والعین تكون في بیع السلم ثمناً بعكس الدین فإنھ ال یكون كذلك ,العین

لثاب��ت بالذم��ة وأم��ا أن ال��دین غی��ر مخ��تص بالش��يء ا ویعل��م م��ن ھ��ذا كل��ھ
فیطل�ق عل�ى المثل�ي ال�ذي یدفع�ھ المق�رض  ,القرض فھو م�ا تعطی�ھ لتتقاض�اه

فیكون ب�ین ال�دین والق�رض عم�وم وخص�وص مطل�ق  ,للمستقرض لیرد مثلھ
 .)1(والقرض ھو المطلق األخص

ومن تعاریف الفقھاء یتبین أن الدین معاملة من عوض�ین أح�دھما یك�ون 
 ذمة مؤجالً.نقداً حاضراً والثاني في ال

 :  أقسام الدین
 :  ینقسم الدین إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة

 :  ینقسم باعتبار التعلق إلى قسمین
 وھو الدین المرسل المتعلق بالذمة وحدھا. : دین مطلق -1
وھ��و ال��دین المتعل��ق بع��ین مالی��ة لتك��ون وثیق��ة لجان��ب  : دی��ن موث��ق -2

 االستیفاء كدین الرھن.
 :  وتھ وضعفھ إلى قسمینوینقسم باعتبار ق

 وھو الدین الذي شغلت بھ ذمة اإلنسان حال صحتھ.: دین الصحة -1
وھو الدین الذي لزم اإلنسان بإقراره وھ�و ف�ي م�رض : دین المرض -2
 .الموت
 :  وینقسم باعتبار الدائن إلى قسمین  -3
 وھو كل دین لیس لھ من العباد من یطالب بھ على أنھ حق لھ.: دین هللا( أ ) 
 وھو كل دین لھ من العباد من یطالب بھ على أنھ حق لھ.: دین العبد (ب) 

 :  وینقسم باعتبار السقوط وعدمھ إلى قسمین
 ,وھو الدین الثابت الذي ال یسقط إال ب�األداء أو اإلب�راء: دین صحیح -1

 كدین القرض.
وھ���و ال���دین ال���ذي یس���قط ب���األداء أو اإلب���راء : دی���ن غی���ر ص���حیح -2

مث�ل دی�ن ب�دل الكتاب�ة فإن�ھ یس�قط  ,ألس�باب المقتض�یة س�قوطھوبغیرھما من ا
 بعجز العبد المكاتب عن أدائھ.

 :  وینقسم باعتبار الشركة إلى قسمین
س��واء أك��ان ثم��ن مبی��ع  ,وھ��و م��ا ك��ان س��ببھ متح��دا : ال��دین المش��ترك( أ ) 

ببیع صفقة واحدة ولم یذكر عن�د البی�ع مق�دار  ,مشترك بین اثنین أو أكثر
 مال مشترك بین اثنین أو أكثر. أو ,واحد من الشركاء ثمن حصة كل

ك�أن أق�رض  ,ھ�و م�ا ك�ان س�ببھ مختلف�اً ال متح�داً  : الدین غیر المشترك(ب) 
 ,أو باعھ ماالً مش�تركاً بینھم�ا ,مبلغاً لشخص ,اثنان كل منھما على حدتھ

 وسمي حین البیع كل واحد منھما لنصیبھ ثمناً على حدتھ.
 : ھ إلى قسمینوینقسم باعتبار وقت 

 .ط إحیاء التراث 4/171حتار  ط الجیل ورد الم1/128) درر الحكام شرح مجلة الحكام لألستاذ علي حیدر1(
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فتج�وز المطالب�ة  ,وھو ما یجب أداؤه عند طلب ال�دائن : الدین الحال -1
 ویقال لھ الدین المعجل. ,بأدائھ على الفور

لك�ن ل�و أدى  ,وھو ما ال یجب أداؤه قبل حلول األجل: الدین المؤجل -2
 .)1(ویسقط عن ذمة المدین ,قبلھ یصح

 تھا واختالف أحكامھا وللفقھاء تقسیمات داخل المذھب من حیث قو
 :  فعند أبي حنیفة الدیون ثالثة

 كقرض نقد. ,وھو ما كان بدل مال زكوي : دین قوي -1
وھو ما لم یكن ثمن مبیع وال ب�دالً لق�رض نق�د ك�المھر  : دین ضعیف -2
 والدیة.
 ,وھو ما كان ثمن عرض قنیة مما ال تج�ب فی�ھ الزك�اة: دین متوسط -3

 .)2(كثمن داره أو متاعھ
 ,سم ابن رشد الدین تقسیماً جامعاً فقسمھ إلى دین تج�ارة ودی�ن ق�رضوق

ودین القرض وھ�و دی�ن  ,ودین التجارة ما كان أصلھ من بیع وشراء للتجارة
وھو ما كان أصلھ من قرض لتموی�ل ع�روض القنی�ة أو  ,النقد أو دین السلف

م��ن  نھ��ا تنقس��م عل��ى أربع��ة أقس��ام دی��نإوق��ال ف��ي تقس��یم زك��اة ال��دیون  ,الغل��ة
 .  )1(ودین من تجارة ,ودین من قرض ,ودین من غصب ,فائدة

ودی�ن الزم وھ�و  ,وعند الشافعیة قسموه إلى دین غیر الزم كمال الكتاب�ة
 .دین الماشیة و دین ھو دراھم أو دنانیر أو عرض تجارة

ودی�ن عل�ى معس�ر أو  ,وعند الحنابلة  الدین قس�مان معت�رف ب�ھ ب�اذل ل�ھ
 .سیمات مزید تفصیلوسیأتي لھذه التق .جاحد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 المذاھب الفقھیة في زكاة الدیون

 ) وما بعدھا.21/115تفصیل األقسام وثمرتھا في الموسوعة الفقھیة ( : ) انظر1(
 ).2/305) رد المحتار على الدر المختار (2(
 - مطبع�ة الس�عادة -د الب�ن رش�د أب�ي الولی�د محم�د ب�ن محم�) المقدمات لبی�ان م�ا اقتض�ھ المدون�ة م�ن أحك�ام 1(

 مصر.
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 : المذاھب في زكاة الدین
اختلفت المذاھب الفقھیة في زكاة الدین اختالفا بینا وصل حد التع�ارض 

وم��ا ذاك إال النظ�ر ف��ي أص��ول وقواع��د الم��ذاھب  ,والتض�اد الت��ام أو الن��اقص
واحتم��االت دالالت ألفاظھ��ا  ,النص��وص الثابت��ةم��ع قل��ة  ,واجتھ��ادات الفقھ��اء

وفي ھذا كلھ السعة والیسر لألخذ باألوفق للناس وتحقی�ق مص�الحھم  ,مختلفة
 .الشرعیة باختالف زمانھم ومكانھم

وقد أجمل اإلمام أبو عبید القاس�م ب�ن س�الم االتجاھ�ات الفقھی�ة ف�ي زك�اة 
 :  )1(جھرة أو من غیر تجارة في خمسة أوإن كان من تجا الدین 

 إذا كان على األملیاء.  ,أن تعجل زكاة الدین مع المال الحاضر : فأحدھا
أن تؤخر زكاتھ إذا كان غیر مرجو حتى یقبض ثم یزك�ى بع�د  : والثاني

 القبض، لما مضى من السنین.
وھذا مذھب الشافعیة والحنابلة ویحتمل مذھب الحنفی�ة أیض�اً ویؤی�ده م�ا 

وأم�ا س�فیان وأھ�ل الع�راق ف�إنھم  : ق�ال .م�ذاھبذكره أبو عبید بعد أن ذكر ال
یرون الزكاة واجبة إذا قبضھ لما مضي من السنین إذا كان الدین في موضع 

 ,فإن كان الدین لیس بمرجو كالغریم یجح�ده ص�احبھ م�ا علی�ھ ,المالءة والثقة
وال یعرف مكانھ ثم یرج�ع إلی�ھ مال�ھ بع�د  ,فال یصل إلیھ ربھ ,أو یضیع المال

أن�ھ ال زك�اة علی�ھ فی�ھ لش�يء مم�ا مض�ي م�ن : لة ق�ول أھ�ل الع�راقذلك  فجم
وال زك��اة س��نتھ أیض��اً وھ��ذا عن��دھم كالم��ال المس��تفاد یس��تأنف ب��ھ  ,الس��نین

وھذا ما ذكره ابن عابدین في الدین إذا جح�ده الم�دیون س�نین  ,صاحبھ الحول
د ـل إلی�ھ بع�ـث�م وص� ,ثم صارت لھ بأن أقر بعدھا عن�د ق�وم ,وال بینة لھ علیھ

ال « : - τ -واألص�ل فی�ھ ح�دیث عل�ى  ,لع�دم النم�و - نین أي ال زكاة علی�ھـس
: وق��ال 2/334رواه الزیلع��ي ف��ي نص��ب الرای��ة ( » زك��اة ف��ي م��ال الض��مار

 .ومال الضمار ما ال یمكن االنتفاع بھ مع بقاء الملك ,)غریب
 وإن أتت علیھ سنون إال زكاة واحدة. ,أن ال یزكى إذا قبض : والثالث

فأما مالك فإن ابن بكیر ح�دثني  ,ن أبو عبید مذھب مالك بسنده فیقولوبی
إال زك�اة  ,وإن مكث غائب�اً س�نین ,عنھ أنھ قال لیس على رب الدین إذا قبضھ

فل�یس علی�ھ  ,ثم یبیعھ�ا ,وھكذا التاجر تكون عنده البضاعة سنین ,قال ,واحدة
 .  )1(إال زكاة ثمنھا بعد البیع

لى الذي علیھ الدین وتسقط ع�ن رب�ھ المال�ك أن تجب زكاتھ ع : والرابع
 لھ.

اد بن سلمھ عن حماد ع�ن : قال أبو عبید إن محمد بن كثیر حدثنا عن حمَّ
زكات�ھ عل�ى ال�ذي یأك�ل : ق�ال ,إبراھیم في الدین الذي یمطلھ صاحبھ ویحبسھ

 .)2(وعن عطاء مثلھ ,مھنأه

الناش��ر مكتب��ة الكلی��ات  - ) تحقی��ق محم��د خلی��ل ھ��راس292الم  (إلم��ام أب��ي عبی��د القس��م ب��ن س��) األم��وال ل1(
 م.1968-1388 - الطبعة األولى - األزھریة

وذكر المذاھب أیضا في السنن الكبرى لإلمام أحمد بن عل�ي ب�ن موس�ى أب�و بك�ر  592) األموال ألبي عبید 1(
-1414لب��از تحقی��ق محم��د عب��د الق��ادر عط��ا مك��ة المكرم��ة وم��ا بع��دھا الناش��ر مكتب��ة دار ا 4/149البیھق��ي 

وكم��ا ذك��رت الم��ذاھب ف��ي مختص��ر اخ��تالف العلم��اء لإلم��ام أحم��د ب��ن محم��د س��المة الطح��اوي  1994
 بیروت. 1417الناشر دار البشائر الطبعة الثانیة تحقیق د عبد هللا نذیر أحمد 1/434

 .591) األموال ألبي عبید 2(
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وإن  ف��ال تج��ب عل��ى واح��د منھم��ا ,لبت��ةأإس��قاط الزك��اة عن��ھ  : والخ��امس
 كان على ثقة مليء.

قال أبو عبی�د  ,وھذا ھو أحد قولي الشافیة وإحدى الروایتین عند الحنابلة
ال : وع�ن عط�اء ق�ال ,ل�یس ف�ي ال�دین زك�اة: ق�ال ,بسنده أن ھذا قول عكرم�ة

وعن عطاء ق�ال أم�ا  ,وال یزكیھ صاحبھ حتى یقبضھ ,یزكي الذي علیھ الدین
وف�ي  .یعني أن ال زكاة فیھ: ابن كثیر قال .نحن أھل مكة فنرى الدین ضماراً 

ث�م ذك�ر الروای�ات  - رض�ي هللا عنھ�ا -مصنف عبد الرزاق ذكر قول عائشة 
حكاه ابن المنذر ع�ن اب�ن عم�ر وعائش�ة  : وقال البیھقي .عن عكرمة وعطاء

وق�ال ب�ھ الش��افعي ورج�ع عن�ھ ف��ي  .ث�م عكرم��ة وعط�اء - رض�ي هللا ع�نھم -
روین��ا ھ��ذا الق��ول ع��ن عم��ر اب��ن الخط��اب  ونح��ن : ث��م ق��ال البیھق��ي .الجدی��د

رض�ي هللا  -وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طال�ب واب�ن عب�اس واب�ن عم�ر 
 .وھو قول الحسن وطاووس والقاسم بن محمد والزھري والنخعي ,- عنھم

ال��ذي  : وبع��د أن ذك��ر أب��و عبی��د الم��ذاھب اخت��ار الم��ذھب األول فق��ال
ی�ة الت�ي ذكرناھ�ا ع�ن عم�ر وعثم�ان ذ باألحادی�ث العالـذا األخ�ـختاره م�ن ھ�أ

ث�م ق�ول الت�ابعین  ,وق�د س�اق روای�اتھم - رضي هللا ع�نھم - وجابر وابن عمر
 : ومیم�ون ب�ن مھ�ران ,ومجاھ�د ,وج�ابر ب�ن زی�د ,الحس�ن وإب�راھیم: بعد ذلك

ان ال��دین عل��ى األملی��اء إذا ك�� ,أن��ھ یزكی��ھ ف��ي ك��ل ع��ام م��ع مال��ھ الحاض��ر
. وق�د ن�اقش أب�و عبی�د )1(م�ا بی�ده وف�ي بیت�ھ ؛ ألن ھذا حینئ�ذ بمنزل�ةالمأمونین

 أدلة المذاھب األربعة وردھا جمیعاً.
 :  وفیما یأتي بیان اتجاھات المذاھب الفقھیة تفصیال بعد ھذا اإلجمال 

 :  مذھب الحنفیة في زكاة الدین
أن ال��دین إن ك��ان عل��ى مق��ر مل��يء أو عل��ى معس��ر أو مفل��س محك���وم 

 .  )2(فوصل إلى ملكھ لزم زكاة ما مضىبإفالسھ أو على  جاحد علیھ بینة 
وإن ك��ان علی��ھ دی��ن یح��یط بمال��ھ ال زك��اة علی��ھ ألن��ھ مش��غول بحاجت��ھ 

ومعن�ى حوائج�ھ األص�لیة أن المطالب�ة ب�ھ متوجھ�ة  ,األصلیة ف�اعتبر مع�دوما
فص��ار ف��ي ص��رفھ إزال��ة  ,علی��ھ بحی��ث ل��و امتن��ع م��ن األداء یھ��ان ویح��بس

ف�الحوائج األص�لیة ھ�ي  .الغنى الضرر عن نفسھ فنقص ملك النصاب وانعدم
 ,مما یدفع الھالك عن اإلنسان تحقیقا كالنفقة ودور الس�كنى أو تق�دیرا كال�دین

ف�إن الم�دیون ی�دفع ع�ن نفس�ھ الح��بس بالقض�اء وإن ك�ان مال�ھ أكث�ر م�ن دین��ھ 
 .)3(زكى الفاضل إذا بلغ نصابا لفراغھ عن الحاجة األصلیة

ل�زم األداء إال بع�د الق�بض فل�و یوالدین المؤجل إذا وجب�ت فی�ھ الزك�اة ال 
أو ثم�ن مت�اع ك�ان للتج�ارة فح�ال  لھ عل�ى رج�ل أل�ف درھ�م قرض�اً  رجالً  أن

 .الحول ووجبت الزكاة علیھ ال یلزمھ األداء قبل القبض

ومصنف ابن أب�ي ش�یبة اإلم�ام أب�و بك�ر  3/303، ومعرفة اآلثار والسنن 593و591د ألبي عبی –) األموال 1(
الناش�ر مكتب�ة الراش�د  2/389عبد هللا بن محم�د ب�ن أب�ي ش�یبة الك�وفي تحقی�ق الش�یخ كم�ال یوس�ف الح�وت 

 الریاض.1409
 .2/267) رد المحتار2(
الناشر دار الفكر و الجوھرة المنیرة لإلم�ام  2/161) فتح القدیر لإلمام كمال الدین بن عبد الواحد بن الھمام 3(

 الناشر المطبعة الخیریة بمصر. 1/114أبي بكر محمد بن علي الحدادي العبادي 
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ووجھ ذلك عندھم أن الواجب جزء من النصاب ف�إذا ك�ان النص�اب دین�ا 
م تص��ل ی��ده إلی��ھ فی��ده مقص��ورة عم��ا ھ��و ح��ق الفق��راء ف��ال یلزم��ھ األداء م��ا ل��

   .)1(بالقبض قیاسا على ابن السبیل
 : أقسام الدین عند الحنفیة 

 ,اختلفوا في تقسیم الدیون فأبو حنیفة یضعھا في ثالث مراتب دین قوي 
 .ودین وسط ,ودین ضعیف

فھ��و ال��ذي وج��ب ب��دال ع��ن م��ال التج��ارة ك��ثمن ع��رض  : أم��ا الق��وي 
ارة وال خالف ف�ي وج�وب الزك�اة التجارة من ثیاب التجارة, أو غلة مال التج

فیھ إال أنھ ال یخاط�ب ب�أداء ش�يء م�ن زك�اة م�ا مض�ى م�ا ل�م یق�بض أربع�ین 
ألن نص�اب األداء  - داً ـواح� ا أدى درھم�اً ـفكلما قبض أربع�ین درھم� ,درھما

ف ومحم��د كلم��ا ـوس��ـي یـد أب��ـ. وعن��- تق��در عن��د أب��ي حنیف��ة ب��أربعین درھ��می
 .أو كثرقبض شیئا یؤدي زكاتھ قل المقبوض 

فھو الذي وجب لھ بدال عن شيء سواء وجب لھ  : وأما الدین الضعیف 
أو وجب بدال عما لیس بم�ال  ,, أو بصنعھ كما الوصیةبغیر صنعھ كالمیراث

, وب�دل الكتاب�ة وال زك�اة فی�ھ م�ا والصلح عن القصاص ,كالمھر, وبدل الخلع
   .لم یقبض كلھ ویحول علیھ الحول بعد القبض

مال ل�یس للتج�ارة ك�ثمن عب�د فما وجب لھ بدال عن  : وسطوأما الدین ال
 ., وثمن ثیاب البذلة والمھنة وفیھ روایتان عن أبي حنیفةالخدمة

أنھ تجب فیھ الزك�اة قب�ل الق�بض لك�ن ال یخاط�ب ب�األداء م�ا ل�م  : األولى
 .یقبض مائتي درھم فإذا قبض مائتي درھم زكى لما مضى

لمائتین ویحول علیھ الحول م�ن وق�ت ال زكاة فیھ حتى یقبض ا :والثانیة
 .القبض وھي أصح الروایتین عنھ

وكلھ�ا قوی�ة تج�ب الزك�اة  ,الدیون كلھا س�واء : وقال أبو یوسف ومحمد 
ومال الكتابة فإن�ھ ال تج�ب الزك�اة فیھ�ا  ,فیھا قبل القبض إال الدیة على العاقلة

   .)1(أصال ما لم تقبض ویحول علیھا الحول
ان للرج�ل الت�اجر دی�ون عل�ى الن�اس وف�یھم المل�يء وبناء على ھذا ل�و ك�

وغیر المليء وحال الحول فمن كان منھم مقرا ملی�ا وجب�ت فی�ھ الزك�اة عل�ى 
وم�ن ك�ان م�نھم جاح�دا فل�یس  ,صاحبھ ولزمھ األداء إذا قبض أربعین درھما

فیھ الزكاة على صاحبھ إال على قول زفر، ومن كان منھم مق�را مفلس�ا فعل�ى 
وعن�د  ,وأبي یوسف  یجب عل�ى ص�احبھا الزك�اة قب�ل الق�بضقول أبي حنیفة 

 .)2(محمد إذا فلسھ الحاكم فال زكاة على صاحبھا قبل القبض
 :  ما یمنع وجوب الزكاة عند الحنفیة

أن  یك��ون علی��ھ دی��ن مطال��ب ب��ھ م��ن جھ��ة العب��اد فإن��ھ یمن��ع وج��وب  -1
 .الزكاة بقدره حاال كان أو مؤجال

الطبع��ة الثانی��ة دار المعرف��ة للطباع��ة  2/195) المبس��وط لإلم��ام أب��ي بك��ر محم��د اب��ن أب��ي س��ھل للسرخس��ي 1(
 والنشر بیروت.

الناش�ر دار الكت�ب العلمی�ة ورد  2/9لإلم�ام مس�عود ب�ن أحم�د الكاس�اني  ) بدائع الصنائع في ترتیب الش�رائع1(
 ط إحیاء التراث. 2/35المحتار على الدر المختار 

 .2/268ورد المحتار 2/198) المبسوط 2(
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أنھ خطب في شھر رمضان وق�ال  - τ -بما روي عن عثمان : واستدلوا
أال إن ش��ھر زك��اتكم ق��د حض��ر فم��ن ك��ان ل��ھ م��ال وعلی��ھ دی��ن : ف��ي خطبت��ھ

وك�ان بمحض�ر م�ن الص�حابة ول�م  ,فلیحسب مالھ بما علیھ ثم لیزك بقیة مال�ھ
ینك��ر علی��ھ أح��د م��نھم فك��ان ذل��ك إجماع��ا م��نھم عل��ى أن��ھ ال تج��ب الزك��اة ف��ي 

ل الم��دیون خ��ارج ع��ن عموم��ات م��ا وب��ھ تب��ین أن ,الق��در المش��غول بال��دین
ألن قض��اء ال��دین م��ن  ؛; وألن��ھ محت��اج إل��ى ھ��ذا الم��ال حاج��ة أص��لیةالزك��اة

 ؛والم�ال المحت�اج إلی�ھ حاج�ة أص�لیة ال یك�ون م�ال الزك�اة .الحوائج األص�لیة
(ورد بلف���ظ   »وال ص���دقة إال ع���ن ظھ���ر غن���ى« ,ألن���ھ ال یتحق���ق ب���ھ الغن���ى

عل�ى  )14/162مس�ند أحم�د خی�ر الص�دقة م�ا ك�ان ع�ن ظھ�ر غن�ى : صحیح
وال یتحق�ق م�ع ال��دین  ,ألن ص�فة الغن��ى م�ع ذل�ك ش��رط ؛�لس�ان رس�ول هللا 

ألن ملكھ في النصاب ناقص بدلیل أن لصاحب الدین إذا ظفر بجنس حقھ أن 
وذا آی��ة ع��دم المل��ك كم��ا ف��ي الودیع��ة  ,یأخ��ذه م��ن غی��ر قض��اء وال إرض��اء

 .)1(فألن یكون دلیل نقصان الملك أولى ,والمغصوب
ومقصودھم بالدین الذي لھ مطال�ب م�ن جھ�ة العب�اد مث�ل الق�رض وثم�ن 
المبی��ع وض��مان المتل��ف وأرش الجراح��ة والمھ��ر،  وس��واء ك��ان ال��دین م��ن 

 ,وس�واء وج�ب بنك�اح ,أو الحی�وان ,أو الثی�اب ,النقود أو المكی�ل أو الم�وزون
والنفق��ة وغیرھ��ا م��ن  .وھ��و ح��ال أو مؤج��ل ,أو ص��لح ع��ن دم عم��د ,أو خل��ع

 ,یمن��ع الزك��اة بق��دره ألن ل��ھ مطالب��ا م��ن جھ��ة اآلدم��ي -كم��ا س��یأتي  -ون ال��دی
وسواء في ذلك زكاة األموال الظاھرة والباطنة خالفا لزف�ر ف�ي الباطن�ة فھ�و 

نھ لیس لإلم�ام ح�ق المطالب�ة ف�ي الباطن�ة فھ�و دی�ن ال مطال�ب ل�ھ م�ن إ: یقول
ب األم��وال وی��رد ذل��ك أن لإلم��ام ح��ق المطالب�ة إذا عل��م م��ن أص��حا .اآلدمی�ین

وس�واء كان�ت الزك�اة  ,عدم اإلخراج فإن�ھ یأخ�ذھا م�نھم ویس�لمھا إل�ى الفق�راء
علیھ في مال قائم أو زكاة مال قد استھلكھ. وھذا كلھ إذا ك�ان ال�دین ف�ي ذمت�ھ 

؛ بع�د وج�وب الزك�اة ل�م تس�قط الزك�اة قبل وج�وب الزك�اة أم�ا إذا لحق�ھ ال�دین
ا م��ا لحق��ھ م��ن ال��دین بع��د ألنھ��ا ق��د ثبت��ت ف��ي ذمت��ھ واس��تقرت ف��ال یس��قطھ

 .)2(ثبوتھا
دی��ن العش��ر فق��د روى اب��ن المب��ارك ع��ن أب��ي حنیف��ة أن ال��دین یمن��ع  -2

وأما على ظاھر الروایة أي أن ال�دین  .وجوب العشر فیمنع على ھذه الروایة
ال یمن��ع ف��ألن العش��ر مؤن��ة األرض النامی��ة ك��الخراج ف��ال یعتب��ر فی��ھ غن��ى 

 ,المل�ك  حت�ى یج�ب ف�ي األراض�ي الموقوف�ة ولھذا ال یعتبر فیھ أصل ,المالك
والغن�ى ال  ,وأرض المكاتب بخ�الف الزك�اة فإن�ھ ال ب�د فیھ�ا م�ن غن�ى المال�ك

أجمع�وا : ومع ھذا نقل الحدادي العبادي ع�ن الص�یرفي قول�ھ .)1(یجامع الدین

 .2/6) بدائع للكاساني 1(
 .1/114) الجوھرة المنیرة للعبادي 2(
تج منھا زكاة الزروع والثمار, وقد یك�ون العش�ر أو . واألرض العشریة التي یفرض على ما ین2/9) البدائع 1(

 نصف العشر.
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. وقال ابن عاب�دین وال یمن�ع ال�دین وج�وب )2(أن الدین ال یمنع وجوب العشر
 .   )3(عشر وخراج وكفارة

ألنھ�ا إذا  ؛مھر المرأة فإنھ یمنع وجوب الزكاة معجال كان أو م�ؤجال -3
ألن�ھ غی�ر مطال�ب ب�ھ  ؛إن المؤج�ل ال یمن�ع: وق�ال بعض�ھم ,طالبتھ یؤاخ�ذ ب�ھ

إن ك��ان ال��زوج : وق��ال بعض��ھم ,فأم��ا المعج��ل فیطال��ب ب��ھ ع��ادة فیمن��ع ,ع��ادة
ألن�ھ ال  ؛یمن�عوإن لم یك�ن عل�ى ع�زم القض�اء ال  ,على عزم من قضائھ یمنع

وھ�ذا ھ�و : قال السمرقندي .یعده دینا وإنما یؤاخذ المرء بما عنده في األحكام
 .الصحیح

منھ��ا دین��ا إم��ا بف��رض  فم��ا ل��م یص��ر: نفق��ات الزوج��ات والمح��ارم -4
ألنھ��ا تج��ب ش��یئا فش��یئا فتس��قط إذا ل��م یوج��د  ؛القاض��ي أو بالتراض��ي ال یمن��ع

بقض����اء القاض����ي أو  وتمن����ع إذا فرض����ت ,قض����اء القاض����ي أو التراض����ي
وكذا نفقة المحارم تمنع إذا فرض�ھا القاض�ي ف�ي  ,بالتراضي لصیرورتھ دینا

فأم�ا إذا كان�ت الم�دة طویل�ة ف�ال  ,مدة قصیرة نحو ما دون الشھر فتصیر دینا
   .ألنھا صلة محضة ؛تصیر دینا بل تسقط

 ,ألن��ھ مطال��ب ب��ھ ؛دی��ن الخ��راج  یمن��ع وج��وب الزك��اة: دی��ن الخ��راج -5
فأم�ا  ,ا صار العشر دینا في ذمتھ ب�أن أتل�ف الطع�ام العش�ري ص�احبھوكذا إذ

 .ألن��ھ متعل��ق بالطع��ام یبق��ى ببقائ��ھ ویھل��ك بھالك��ھ ؛وج��وب العش��ر ف��ال یمن��ع
   .والطعام لیس مال التجارة حتى یصیر مستحقا بالدین

دین الزكاة بأن أتلف مال الزكاة حتى انتقل من العین إلى الذم�ة فك�ل  -6
الزكاة في قول أب�ي حنیف�ة ومحم�د س�واء ك�ان ف�ي األم�وال ذلك یمنع وجوب 

وج�وب : وق�ال أب�و یوس�ف ,ال یمن�ع كالھم�ا: وق�ال زف�ر .الظاھرة أو الباطنة
: الزك���اة ف���ي النص���اب یمن���ع فأم���ا دی���ن الزك���اة ف���ال یمن���ع. ق���ال الس���مرقندي

والصحیح قولھما ألن زكاة السوائم مطالب بھا حقیقة من جھة السلطان عین�ا 
نا وزكاة التجارة مطالب بھا تقدیرا ألن ح�ق األخ�ذ للس�لطان ولھ�ذا كان أو دی

كان یأخذھا اإلمام إلى زمن عثم�ان ث�م ف�وض إل�ى أربابھ�ا بإجم�اع الص�حابة 
لمص�لحة رأي ف��ي ذل��ك فیص��یر أرب��اب األم�وال ك��الوكالء ع��ن الس��لطان ف��ال 
 یبطل حق السلطان عن األخذ ولھذا قال أصحابنا إن اإلم�ام إذا عل�م م�ن أھ�ل
بلدة أنھم یتركون أداء الزكاة من األموال الباطن�ة فإن�ھ یط�البھم بھ�ا ولك�ن ل�و 
أراد اإلمام أن یأخذھا بنفسھ من غیر تھمة الترك من أربابھا لیس لھ ذلك لما 

  .الصحابة فیھ من مخالفة إجماع
ألن دی�ن  ؛ال زك�اة ف�ي دی�ن الكتاب�ة والدی�ة عل�ى العاقل�ة: دین الكتاب�ة -7

ألنھ ال یجب للمولى على عب�ده دی�ن فلھ�ذا ل�م تص�ح  ؛دین حقیقةالكتابة لیس ب
وكذا الدیة على العاقلة ملك ولي القتیل فیھا متزل�زل ب�دلیل أن�ھ ل�و  .الكفالة بھ

ووج�وب الزك�اة  ,مات واح�د م�ن العاقل�ة س�قط م�ا علی�ھ فل�م یك�ن ملك�ا مطلق�ا
وج�ب  وظیفة الملك المطلق وعلى ھذا یخرج قول أبي حنیفة في ال�دین ال�ذي

أو وج�ب  ,لإلنسان ال بدال عن شيء رأسا كالمیراث بال�دین والوص�یة بال�دین

 .1/114) الجوھرة المنیرة للعبادي 2(
 .2/261) رد المحتار 3(
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وب�دل الخل�ع لل�زوج  ,بدال عما ل�یس بم�ال أص�ال ك�المھر للم�رأة عل�ى ال�زوج
 . )1(والصلح عن دم العمد أنھ ال تجب الزكاة فیھ ,على المرأة

ال��دین المجح��ود إن ل��م یك��ن ل��ھ بین��ة فھ��و كم��ال : ال��دین المجح��ود  -8
ألنھ ی�تمكن  ؛وإن كان لھ بینة فاختلفوا فقال بعضھم تجب الزكاة فیھ ,لضمارا

وق��ال  ,الوص��ول إلی��ھ بالبین��ة ف��إذا ل��م یق��م البین��ة فق��د ض��یع الق��درة فل��م یع��ذر
 ؛ألن الش��اھد ق��د یفس��ق إال إذا ك��ان القاض��ي عالم��ا بال��دین ؛ال تج��ب: بعض��ھم

م�دیون مق�را بال�دین وإن ك�ان ال ,ألنھ یقض�ى بعلم�ھ فك�ان مق�دور االنتف�اع ب�ھ
لكن�ھ مفل��س ف��إن ل��م یك��ن مقض��یا علی��ھ ب��اإلفالس تج��ب الزك��اة فی��ھ ف��ي ق��ولھم 

   .جمیعا
 :الدیون التي ال تمنع وجوب الزكاة

وص�دقة  ,والكف�ارات ,الدیون التي ال مطالب لھا من جھة العباد كالن�ذور
وعلل��وا ل��ذلك ب��أن  ؛ونحوھ��ا ال یمن��ع وج��وب الزك��اة ,ووج��وب الح��ج ,الفط��ر

وھ�و الث�واب ب�األداء واإلث�م ب�الترك وال أث�ر ل�ھ  ,ا في حق أحكام اآلخرةأثرھ
أال ترى أنھ ال یجبر وال یحبس  فال یظھر في حق حك�م م�ن  ,في أحكام الدنیا

 .)1(أحكام الدنیا فكانت ملحقة بالعدم في حق أحكام الدنیا
 :  مذھب المالكیة في زكاة الدین

وك��ان  - یبی��ع بالس��عر الحاض��روھ��و ال��ذي  - إذا ك��ان ال��دین لت��اجر م��دیر
أم�ا إن ك�ان غی�ر مرج�و  ,الدین مرجو السداد فتجب الزكاة في قیمتھ كل ع�ام

أو  -وھو الذي یرص�د بس�لعھ ارتف�اع األس�واق  -السداد أو كان لتاجر محتكر
ویزك�ى  ,فال زكاة فیھ حت�ى یقبض�ھ ف�إذا قبض�ھ زك�اه لع�ام واح�د ,كان قرضا

عرض تجارة وقبض عینا  فیزكى لسنة م�ن الدین إن كان أصلھ عینا بیده أو 
 .ولو أقام عند المدین أعواما ,أو ملكھ إن لم تجب فیھ الزكاة ,یوم زكى أصلھ

م�ا ذك�ر م�ن أن یك�ون أص�ل ھ�ذا ال�دین  : فیش�ترطون ل�ھ ش�روطا أھمھ�ا
أو عرض�ا م�ن  ,أو بید وكیلھ فأقرضھ ال بید غیره من إرث ونحوه ,عینا بیده

و احتك���ار ال  إن ك���ان م���ن ع���روض القنی���ة ع���روض التج���ارة م���ن إدارة أ
والمیراث وما أشبھ ذلك فال زكاة في ذل�ك إال بع�د ح�ول م�ن ق�بض ثمن�ھ بع�د 

 .بیعھ
أو قبض�ھ عرض�ا ف�إن حول�ھ م�ن  ,وأن یقبض دینھ عینا ال إن لم یقبضھ 

یوم قبض العرض ف�إذا باع�ھ زك�اه لس�نة م�ن ی�وم قبض�ھ إال أن یك�ون م�دیرا 
وتق��ویم  ,)2(ق ف��ي الق��بض ب��ین الحس��ي والحكم��يفإن��ھ یقوم��ھ ك��ل ع��ام وال ف��ر

ال��دین عن��دھم یعن��ي تقویم��ھ بع��رض ث��م یق��وم الع��رض بنق��د فتك��ون ھ��ذه ھ��ي 
ك�ل س�لعة اش�تراھا رج�ل  : : ولكن قال في المدونة ق�ال مال�ك .القیمة فتزكى 

 الناشر دار الكتب العلمیة. 1/274وتحفة الفقھاء لإلمام عالء الدین السمرقندي  2/9) البدائع 1(
 1/274وتحفة الفقھاء  2/262ورد المحتار  2/9) البدائع 1(
والت�اج واإلكلی�ل لمختص�ر خلی�ل لإلم�ام  190/ 2) شرح مختصر خلیل لإلم�ام محم�د ب�ن عب�د هللا الخرش�ي 2(

الناشر دار الفكر وبدایة المجتھد ونھایة المقتص�د لإلم�ام محم�د  3/150محمد بن یوسف بن القاسم العبدري 
وقي عل�ى الش�رح ـدس�ـرف�ھ الوحاشیة العالمة محمد ع1/276بن أحمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي 

طب��ع دار إحی��اء الكت��ب العربی��ة عیس��ى الب��ابي الحلب��ي  466/ 1ال��دردیر  = = الكبی��ر ألب��ي البرك��ات أحم��د
وحاشیة أحمد بن محمد الصاوي بلغة الس�الك ألق�رب المس�الك عل�ي أق�رب المال�ك إل�ى م�ذھب اإلم�ام مال�ك 

اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة طب��ع دول��ة  1/623ألب��ي البرك��ات أحم��د ب��ن محم��د ب��ن أحم��د ال��دردیر الع��دوي  
1410- 1989. 
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فمط�ل بالنق�د أو باعھ�ا  ؛للقنیة دارا كانت أو غیرھ�ا م�ن الس�لع ث�م باعھ�ا بنق�د
 ,األجل مط�ل ب�الثمن س�نین أو أخ�ره بع�د األج�ل ث�م قبض�ھ فلما حل ,إلى أجل

فلیستقبل بھ حوال بعد قبض�ھ وال زك�اة علی�ھ فیم�ا مض�ى ك�ان م�دیرا أو غی�ر 
ك��ل م��ن ك��ان ل��ھ دی��ن م��ن ق��رض اقترض��ھ : .  وق��ال اب��ن عب��د الب��ر)1(م��دیر

وأخرجھ عینا من یده أو من ثمن سلعة كان�ت عن�ده للتج�ارة وھ�و غی�ر م�دیر 
لح�ول واح��د  هزك�اة علی�ھ فی�ھ حت��ى یقبض�ھ ف�إذا قبض�ھ زك�ا فباعھ�ا ب�دین ف�ال

حواال عند الذي ھو علی�ھ ول�یس علی�ھ أن یخ�رج زكات�ھ أوسواء أقام حوال أو 
 ,وأحب إلى إن كان عل�ى مل�ي أن یزكی�ھ لحول�ھ: قال ابن عبد البر .من غیره

وال یج��ب ذل��ك علی��ھ عن��د مال��ك ق��ادرا ك��ان عل��ى أخ��ذه أو غی��ر ق��ادر حت��ى 
والذي أق�ول ب�ھ إن ك�ان عل�ى مل�ي ق�د ح�ل : ابن عبد البر أیضا وقال ,یقبضھ

أجلھ فتركھ ولم یقبضھ إن علیھ زكاتھ فإن كان ودیع�ة وھ�و یق�در عل�ى أخ�ذه 
لم�ا مض�ى م�ن  هففیھ الزكاة فإن ترك�ھ عل�ى ھ�ذا الح�ال س�نین ث�م قبض�ھ زك�ا

 وأما دین التاجر المدیر لتجارت�ھ فإن�ھ یزكی�ھ إذا ك�ان ف�ي مل�ي وثق�ة ,األعوام
كما یقوم عروض تجارتھ ألنھ ینض شیئا بع�د ش�ئ وال یص�ل إلی�ھ ناض�ا ف�ي 

 .  )2(واحد وقت
   :أقسام الدین عند المالكیة

ودین من غص�ب,  ,دین من فائدة: قسم ابن رشد الدیون إلى أربعة أقسام
   .ودین من تجارة ,ودین من قرض

 :   فأما الدین من الفائدة فإنھ أربعة أقسام
یك��ون م��ن می��راث أو عطی��ة أو أرش جنای��ة أو مھ��ر أن : القس��م األول 

فھذا ال زكاة فیھ ح�اال ك�ان أو م�ؤجال حت�ى  ,امرأة أو ثمن خلع وما أشبھ ذلك
وال دین على صاحبھ یس�قط عن�ھ  ,یقبض ویحول الحول علیھ من بعد القبض

 .وإن ترك قبضھ فرارا من الزكاة لم یجب علیھ ذلك الزكاة فیھ ,الزكاة
 ,ن یكون من ثمن عرض أف�اده بوج�ھ م�ن وج�وه الفوائ�دأ: القسم الثاني 

وس�واء ك�ان  ,فھذا ال زكاة فیھ حتى یق�بض ویح�ول علی�ھ الح�ول بع�د الق�بض
 .باعھ بالنقد أو بالتأخیر

فھ�ذا  ,أن یكون من ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنیة: القسم الثالث 
لی�ھ الح�ول إن كان باعھ بالنقد لم تجب علیھ فیھ زكاة حت�ى یقبض�ھ ویح�ول ع

وإن  ,وإن كان باعھ بتأخیر فقبضھ بعد حول زكاه س�اعة یقبض�ھ ,بعد القبض
وال خ�الف ف�ي   ,ترك قبضھ ف�رارا م�ن الزك�اة زك�ى لم�ا مض�ى م�ن األع�وام

 .وجھ من وجوه ھذا القسم
فھ�ذا إن ك�ان قبض�ھ  ,أن یكون الدین م�ن ك�راء أو إج�ارة :القسم الرابع 

 ,الحك�م فی�ھ عل�ى م�ا تق�دم ف�ي القس�م الث�انيبعد استیفاء السكنى والخدمة كان 
مث�ل أن ی�ؤاجر نفس�ھ ثالث�ة أع�وام بس�تین  ,وإن كان قبضھ قبل استیفاء العمل

الذي یأتي على مذھب مالك ف�ي  .دینارا فیقبضھا معجلة ففي ذلك ثالثة أقوال
 المدونة أنھ ال زكاة علیھ في الجمیع. 

 : بوقال القاضي عبد الوھاب الدیون على ثالثة أضر

 3/200) التاج واإلكلیل شرح مختصر خلیل 1(
 1407الناش�ر دار الكت�ب العلمی�ة  1/94) الكافي لإلمام أبي عمر یوسف بن عبد هللا بن عب�د الب�ر القرطب�ي 2(

 الطبعة األولى بیروت.
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ف�إذا ق�بض فھ�و  ,ودین غیر مدیر، ف�ال زك�اة فی�ھ م�ا دام دین�اً  ,دین مدیر 
 :  على ضربین

 ,منھ ما یكون أصلھ عیناً فذلك یزك�ى لس�نة واح�دة وإن أق�ام دین�اً أعوام�اً 
 ,ومن��ھ م��ا مل��ك دین��اً م��ن غی��ر أن یك��ون أص��لھ عین��اً مث��ل المی��راث والھب��ة

 حوالً. وابتیاعھ بعرض قنیة فال زكاة فیھ ویستقبل بھ
أو یك�ون عن�ده مم�ا ح�ال علی�ھ  ,وال زكاة فیما یقبض إال أن یكون نصاباً 

أو یك�ون م�ن مع�دن ث�م یزك�ى عم�ا یق�بض  ,الحول ما یتم مع ما قبضھ نصاباً 
 من بعد مما قل أو كثر.
وم��دیر ال  ,وق��د ذكرن��ا حكم��ھ ,ع��راف بح��ول أموال��ھ: والم��دیر ض��ربان

ج���ار ال���ذین ی���دیرون البی���ع یع���رف ح���ول أموال���ھ وال ینض���بط ل���ھ كس���ائر الت
فالوج��ھ ف��ي زك��اة م��ن ھ��ذه  ,والش��راء ف��ال یتحص��ل لھ��م ح��ول یعول��ون علی��ھ

ویق�وم م�ا  ,أن یكون لھ شھر من الس�نة یع�رف فی�ھ م�ا مع�ھ م�ن الع�ین ,صفتھ
فإن  ,نظر ,فإذا عرف ذلك ,عنده من العروض ویحسب مالھ من دین یرتجیھ

 .  )1(ضل عنھ إن كان نصاباً كان علیھ دین أسقط ما في مقابلتھ ثم زكى ما ف
أما الدین من الغصب فالمشھور أن�ھ یزكی�ھ زك�اة واح�دة : وقال ابن رشد

وأما دین الق�رض فیزكی�ھ غی�ر الم�دیر إذا قبض�ھ زك�اة واح�دة  ,ساعة یقبضھ
وأما المدیر فظاھر المدونة أنھ یقوم كل عام وأما دی�ن  ,لما مضى من السنین

ض التج��ارة یقوم��ھ الم��دیر ویزكی��ھ التج��ارة ف��ال خ��الف أن حكم��ھ حك��م ع��رو
 .)2(غیر المدیر إذا قبضھ زكاة واحدة لما مضى من األعوام

المال الثاوي وھ�و المجح�ود والمغص�وب والم�دفون : وقال ابن عبد البر
في صحراء والضائع في مفازة او غیرھا ونح�و ذل�ك مم�ا ق�د ك�ان ی�ئس من�ھ 

یل ال زكاة علیھ فی�ھ لم�ا صاحبھ ثم وجده بعد سنین فإنھ یزكیھ لكل سنة وقد ق
فحسن كل ذلك صحیح عن مالك وق�د روي ع�ن  ,مضى وإن زكاة لعام واحد

ابن القاسم وأشھب وسحنون أنھ یزكیھ لما مضى من السنین إال أنھم یفرقون 
بین المضمون في ذلك وغیر المضمون فیوجب�ون الزك�اة ف�ي الغص�وبات إذا 

ل�ى أح�د یزك�ي لم�ا مض�ى رجعت لعام واحد واألمانات وما لیس بمضمون ع
 . )3(من السنین وھذا أعدل أقاویل المذھب

تنقسم الدیون عند مالك ألح�وال ثالث�ة أعن�ي م�ن ال�دیون : وقال ابن رشد
ومنھا ما یستقبل بھا الح�ول  ,عنده ما یزكى لعام واحد فقط مثل دیون التجارة

 .  )1(والثالث دین المدیر ,مثل دیون المواریث
   :االستدالل لھقول مالك في الدین و

الناش�ر وزارة األوق�اف والش�ئون اإلس�المیة  47البغ�دادي  ) التلقین ف�ي الفق�ھ الم�الكي للقاض�ي عب�د الوھ�اب1(
المملكة المغربیة والقوانین الفقھی�ة ف�ي تلخ�یص م�ذھب المالكی�ة لإلم�ام محم�د ب�ن أحم�د ب�ن  1993 -1413

 2010 - 1431الطبع�ة األول�ى  207حم�د م�واليجزي الكلبي الغرناطي تحقی�ق الش�یخ محم�د ب�ن س�یدي م
 الكویت. - میةوزارة األوقاف والشئون اإلسال

 .3/43والذخیرة  1/252) وبدایة المجتھد 2(
نش��ر دار الفك��ر  1/330والفواك��ھ ال��دواني لإلم��ام أحم��د ب��ن غن��یم النف��راوي  1/94) الك��افي الب��ن عب��د الب��ر 3(

والمنتق�ى ش�رح الموط�أ لإلم�ام س�لیمان ب�ن  1/252نشر دار الفكر وبدایة المجتھد  1/246وحاشیة العدوي 
و  28/ 3دار الكت���اب العرب���ي وال���ذخیرة لإلم���ام أحم���د ب���ن إدری���س القراف���ي  2/118=  =  خل���ف الب���اجي

و  3/200دار الغ�رب اإلس�المي والت�اج واإلكلی�ل 1994تحقیق األستاذ محم�د ب�و خب�زة الطبع�ة األول�ى 41
 .47والتلقین في الفقھ المالكي للقاضي عبد الوھاب  1/244و3/168

 .280/ 1) بدایة المجتھد 1(
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مذھب مالك أن من لھ مال وعلیھ من الدین مثلھ وال شيء لھ یجعل�ھ ف�ي 
مقابلة دینھ فال زكاة علیھ وھ�و ف�ي غی�ر الح�رث والماش�یة إذ ال یس�قط ال�دین 

وعن��ده أن ال��دین یق��یم عل��ى الرج��ل أعوام��ا یزكی��ھ  ,زك��اة ح��رث وال ماش��یة
ل�ھ دن�انیر عل�ى الن�اس ، ول�و أن رج�ال كان�ت )2(صاحبھ إذا قبضھ لع�ام واح�د

ال : فحال علیھا الحول فأراد أن ی�ؤدي زكاتھ�ا م�ن مال�ھ قب�ل أن یقبض�ھا ق�ال
   .یقدم زكاتھا قبل أن یقبضھا
 :  االستدالل لقول مالك

قال أشھب عن القاسم بن محمد عن عبد هللا بن دینار حدث�ھ ع�ن عب�د هللا 
إنم�ا فی�ھ زك�اة لیس في الدین زكاة حتى یقبض ف�إذا ق�بض ف: بن عمر أنھ قال

وأخبرني اب�ن أب�ي الزن�اد وس�لیمان : قال أشھب .واحدة لما مضى من السنین
أن عم�ر م�ولى المطل�ب ح�دثھم أن�ھ س�أل  ,بن ب�الل والزنج�ي مس�لم ب�ن خال�د

ف�إذا  ,لیس في الدین زكاة حتى یقبض: سعید بن المسیب عن زكاة الدین فقال
واب��ن : ال اب��ن القاس��مق�� .ق��بض فإنم��ا فی��ھ زك��اة واح��دة لم��ا مض��ى م��ن الس��نین

إن�ھ  ,وھب وعلي بن زیاد وابن نافع وأشھب عن مالك عن یزی�د ب�ن خص�یفة
: سأل سلیمان بن یسار عن رجل لھ م�ال وعلی�ھ دی�ن مثل�ھ أعلی�ھ زك�اة؟ فق�ال

ق�ال  .قال ابن وھب عن نافع وابن شھاب إنھ بلغھ عنھما مثل قول سلیمان .ال
ب�ن أب�ي المخ�ارق ع�ن الحك�م ابن وھب عن یزید بن عیاض عن عبد الك�ریم 

ق�ال اب�ن وھ�ب ع�ن عم�رو ب�ن  .مثل�ھ - τ -بن عتیبة عن علي بن أبي طال�ب 
لیس في ال�دین زك�اة وإن كان�ت : إنھ كان یقول ,قیس عن عطاء بن أبي رباح

: ق�ال س�فیان ع�ن اب�ن ج�ریج ع�ن عط�اء ق�ال .في مالء حتى یقبض�ھ ص�احبھ
 .ذه أن یزكی�ھ إال م�رة واح�دةلیس في الدین إذا لم یأخذه صاحبھ زمان�ا ث�م أخ�

: قال أش�ھب ق�ال مال�ك .قال ابن مھدي عن الربیع بن صبیح عن الحسن مثلھ
والدلیل على أن الدین یغیب أعواما ثم یقبضھ صاحبھ فال یؤخذ منھ إال زك�اة 

العروض تكون عند الرجل للتجارة فتقیم أعواما ثم یبیعھا فلیس علیھ  ,واحدة
فكذلك الدین وذلك أنھ ل�یس علی�ھ أن یخ�رج زك�اة  ,ةفي أثمانھا إال زكاة واحد

ال��دین أو الع��روض م��ن م��ال س��واه وال یخ��رج زك��اة م��ن ش��يء ع��ن ش��يء 
 .  )1(غیره

ولو أن رجال ورث ماال عن أبیھ فلم یقبضھ حتى حالت علی�ھ : قال مالك
یس�تقبل ب�ھ س�نة م�ن ذي قب�ل ول�یس : أحوال كثی�رة ث�م قبض�ھ بع�د ذل�ك ؟ ق�ال

وعل�ى ھ�ذا محم�ل الفوائ�د  ,ین الماضیة ألنھ لم یكن قبضھعلیھ فیھ شيء للسن
 .كلھا  إنما تجب الزكاة علیھ بعد سنة من یوم یقبض

ك��ل س��لعة كان��ت لرج��ل م��ن می��راث أو ھب��ة أو ص��دقة أو : وق��ال مال��ك 
فأقام�ت ف�ي یدی�ھ س�نین أو ل�م تق�م  ,اشتراھا لقنیة من دار أو غیرھا من السلع

فلم�ا ح�ل األج�ل  ,بالنق�د أو باعھ�ا إل�ى أج�لثم باعھا بنق�د أو إل�ى أج�ل فمط�ل 
فإن��ھ  ,ث��م ق��بض ال��ثمن .مط��ل بالم��ال س��نین أو أخ��ره بع��دما ح��ل األج��ل س��نین

ول�و ك�ان إنم�ا  ,یستقبل حوال من یوم قبضھ وال یحتسب بشيء ك�ان قب�ل ذل�ك
أس��لف ناض��ا ك��ان ف��ي یدی��ھ أو ب��اع س��لعة ك��ان اش��تراھا للتج��ارة فمك��ث عن��د 

 .1/316دونة ) الم2(
 .3/29, والذخیرة 279و1/280,  وبدایة المجتھد 1/316) المدونة 1(

                                                 



 - 15 - 

ث��م قبض��ھ فإن��ھ یزك��ي الم��ال ی��وم قبض��ھ زك��اة  ,المتس��لف أو المش��تري س��نین
 .)2(واحدة مكانھ

 :  الفرق بین الماشیة والثمار وبین الدنانیر والدراھم  في قول مالك
لى ما ورد في السنة فقد جاءت السنة في إالفرق بینھا عند مالك مرجعھ 

وأب�ا بك�ر وعم�ر  �وأن النب�ي  ,مال الضمار وھو المال المحبوس في الع�ین
ك�انوا یبعث�ون الخ�راص  - رضي هللا ع�نھم -بن عبد العزیز اوعمر وعثمان 

ولما للناس في  ذلك  ,في وقت الثمار فیخرصون على الناس إلحصاء الزكاة
وال ی��ؤمرون فی��ھ  ,م��ن تعجی��ل من��افعھم بثم��ارھم األك��ل والبی��ع وغی��ر ذل��ك

وك�ذلك الس�عاة یبعث�ونھم فیأخ�ذون  ,بقضاء ما علیھم من دین لیحصل أموالھم
وق�د ق�ال  .الناس مما وجدوا في أیدیھم وال یسألونھم عن ش�يء م�ن ال�دین من

كان من أدركت من فقھاء المدینة وعلمائھم مم�ن یرض�ى وینتھ�ي : أبو الزناد
منھم سعید بن المسیب وعروة بن الزبیر والقاس�م ب�ن محم�د وأب�و  ,إلى قولھم

ب�ن یس�ار ف�ي  بكر وخارجة بن زید بن ثابت وعبی�د هللا ب�ن عب�د هللا وس�لیمان
وربما اختلفوا ف�ي الش�يء فأخ�ذ  ,مشیخة سواھم من نظرائھم أھل فقھ وفضل

ال یصدق المصدق إال ما أتى علی�ھ ال ینظ�ر : بقول أكثرھم إنھم كانوا یقولون
وإن عمر بن عبد العزیز ومن قبلھ : قال أبو الزناد .إلى غیر ذلك وھي السنة
 - τ -ك��ان عثم��ان ب��ن عف��ان  وق��د: ق��ال اب��ن وھ��ب .م��ن الفقھ��اء یقول��ون ذل��ك

یصیح في الناس ھذا شھر زكاتكم فمن كان علی�ھ دی�ن فلیقض�ھ حت�ى تحص�ل 
فكان الرجل یحصي دینھ ثم یؤدي مم�ا بق�ي ف�ي  ,أموالكم فتؤدون منھا الزكاة

ق�ال اب�ن مھ�دي ع�ن أب�ي عب�د ال�رحمن  .یدیھ إن كان ما بقي تجب فیھ الزك�اة
ك���انوا ال : س���یرین یق���ول س���معت محم���د ب���ن: ق���ال ,ع���ن طلح���ة ب���ن النض���ر

قال اب�ن مھ�دي  .یرصدون الثمار في الدین وینبغي للعین أن ترصد في الدین
ك�ان المص�دق یج�يء : عن حماد بن زید عن أیوب عن محمد بن سیرین ق�ال

 .)1(أو غنما قائمة أخذ منھا الصدقة ,فأینما رأى زرعا قائما أو إبال قائمة
 :  ما ال یسقط الدین زكاتھ

أو ماشیة أو طعام�ا ال یس�قط زك�اة  ,أو عرضا ,واء كان عیناالدین س -1
الحرث وال المعدن ومنھ الركاز إذا وجبت فیھ الزكاة وال الماشیة لتعلق ح�ق 
الزكاة بعینھا وألن الحرث والماشیة من األموال الظ�اھرة فھ�ي موكول�ة إل�ى 

أربابھ�ا  اإلمام ال إلى أربابھا فلم تؤتمن علیھا بخالف العین فھي موكولة إل�ى
ع زكاتھ�ا فك�ان ال�دین یس�قط فیقبل قولھم إن علیھم دینا كما یقبل قولھم ف�ي دف�

 .  -كما سبقت اإلشارة  - زكاتھا
   .زكاة الفطرة فال تسقط بدین  -2
الحب�وب  -أو لرب الحرث  ,أو رب المعدن ,أسر رب الماشیة فقد أو -3

أمرھم عل�ى الحی�اة ال یسقط شیئا من زكاة ذلك فیحمل .-والثمار حرثت أم ال 
 .ال على الوفاة

أو الفق��د أو  ,ویفھ�م مم��ا س��بق أن زك�اة الع��ین بخ��الف ذل�ك فال��دین مطلق��ا
 .األسر یسقط زكاة العین أي یسقط زكاة القدر المساوي لھ منھا

 .39/ 3والذخیرة  321/  1) المدونة2(
 .150و190/ 2والتاج واإلكلیل شرح مختصر خلیل  224و1/226) المدونة1(
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 ,أن الم�دین ل�یس كام�ل المل�ك إذ ھ�و بص�دد االنت�زاع كالعب�د: ووجھ ھذا
ة فأش�بھ م�الھم األم�وال الض�ائعة والمفقود واألسیر مغلوبان عل�ى ع�دم التنمی�

ولھذا ینبغي أن یزكى بعد زوال المانع لسنة واحدة ودخ�ل ف�ي الع�ین ع�رض 
 .أو قیمتھ وكالھما عین ,إنما ھو ثمنھ يالتجارة ألن المزك

 ,دین الكفارة التي وجبت علیھ ودین الھدي الذي وجب علیھ في ح�ج -4
   .أو عمرة ال یسقط أحدھما زكاة العین

الزكاة فیسقط زكاة العین فإذا تجمد على المزكي دین من الزكاة  أما دین
أو ماش�یة وإن  ,أو ح�رث ,فإنھ یسقط زك�اة الع�ین س�واء ك�ان ال�دین م�ن ع�ین

أو مؤجال ولو  ,كان الدین یسقط زكاة العین فال فرق في الدین بین كونھ حاال
 .و أفلس حلأ ,كان ال یطالب بھ عند وجوبھا علیھ لتعلقھ بالذمة ألنھ لو مات

رق بین دین الزكاة والكفارة أن دینھا تتوجھ المطالبة ب�ھ م�ن اإلم�ام ـوالف
العادل ویأخذھا كرھا من مانعي الزكاة بخ�الف دی�ن الكف�ارة والھ�دي فإن�ھ ال 

 یتوجھ فیھما ذلك.
فالمش��ھور وھ��و ق��ول مال��ك  .مھ��ر الم��رأة عل��ى خ��الف عن��د المالكی��ة -5

زك�اة الع�ین ع�ن زوجھ�ا فم�ن ك�ان عن�ده وابن القاسم أن مھر الزوج�ة یس�قط 
 .عشرون دینارا تم حولھا وعلیھ المرأتھ دینار فال زكاة علیھ

 ؛نفقة الزوج�ة تس�قط الزك�اة ع�ن زوجھ�ا س�واء حك�م بھ�ا ق�اض أم ال -6
   .)1(ألنھا عوض عن االستمتاع

نفق�ة الول�د تس�قط الزك�اة ع�ن وال�ده إن حك�م بھ�ا : نفقة الولد واألبوین -7
فإذا كان معھ عشرون دینارا حل حولھا وعلی�ھ نفق�ة ش�ھر عش�رة على الوالد 

دراھم لوالده قد فرض�ھا الح�اكم علی�ھ قب�ل الح�ول بش�ھر م�ثال فلیجع�ل النفق�ة 
 .فیما بیده فتسقط عنھ الزكاة

 .وأما نفقة األبوین أو أحدھما فتسقط زكاة العین بشرطین
ى الول��د ف��ي أن یحك��م ح��اكم بھ��ا ألنھ��ا ص��ارت حینئ��ذ كال��دین عل��: األول 
 .ذمتھ

أن یتسلفا ما ینفقان حتى یأخذا بدلھ من ولدھما فلو أنفقا م�ن عن�د : الثاني
 .ولو حكم بھا حاكم ,أنفسھما لم تسقط

ألن الوال�د یس�امح ول�ده  ؛وإنما كانت نفق�ة الوال�دین أخ�ف م�ن نفق�ة الول�د
  .أكثر من مسامحة الولد لوالده
 :  قاعدة ما یسقط الدین زكاتھ

ال��ذي تس��قط زكات��ھ بال��دین ھ��و ع��روض التج��ارة وأن��واع ص��فة الم��ال 
الذھب والفضة مما یعتبر زكات�ھ ب�الحول دون م�ا یخ�رج م�ن المع�دن فإن�ھ ال 

 .یعتبر فیھ بالحول وال تسقط زكاتھ بالدین
ووجھ ذلك أنھ نماء مستفاد من األرض فإذا تعلق�ت ب�ھ الزك�اة ل�م تس�قط  

   .بالدین كالزرع والثمرة
ك وأص��حابھ م��ن ل��ھ مائ��ة دین��ار ح��ال علیھ��ا الح��ول وعل��ى ھ��ذا ق��ال مال��

وعلی�ھ مائ��ة مثلھ��ا ال زك��اة علی��ھ فیھ��ا س��واء ك��ان ال��دین عرض��ا أو طعام��ا أو 
وإن ك�ان  ,ووجھ ذلك أن م�ا بی�ده م�ن الم�ال یس�تحق بال�دین .ماشیة أو غیرھا

 .203/ 2) التاج واإلكلیل 1(
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وھ�ذا حك�م ال�دین ال�ذي تعل�ق  .من غیر جنسھ كما یستحق إذا ك�ان م�ن جنس�ھ
فإن أدانھ بعد الحول ووجوب إخ�راج  ,ووجوب الزكاة علیھ بذمتھ قبل الحول

وإنم�ا ی�ؤثر ال�دین ف�ي من�ع وج�وب  ,الزكاة لم یس�قط م�ا ق�د وج�ب علی�ھ منھ�ا
 .  )1(الزكاة ال في إسقاطھا بعد وجوبھا

 : مذھب الشافعیة في زكاة الدین
إن ك��ان م��ؤجال فطریق��ان مش��ھوران : ق��ال الن��ووي ف��ي ال��دین المؤج��ل

 ,نف واألص���حاب أن���ھ عل���ى الق���ولین ف���ي المغص���وبأص���حھما عن���د المص���
 : وتفصیلھ فیما یأتي  .)2(والثاني ال یجب ,أصحھما یجب الزكاة

 :  الدین عندھم ثالثة أقسام
ف��ال زك��اة فی��ھ ب��ال خ��الف وعلل��ھ  ,دی��ن غی��ر الزم كم��ال الكتاب��ة: أح��دھا 

 .فإن العبد یقدر أن یسقطھ ,بأن ملكھ غیر تام علیھ ؛الشیرازي
ن یكون الزما وھو ماشیة بأن ك�ان ل�ھ ف�ي ذم�ة إنس�ان أربع�ون أ: الثاني

ألن ش�رط زك�اة الماش�یة  ,فال زكاة فیھا أیضا بال خالف ,شاة سلما أو قرضا
 : ق�ال أب�و إس�حاق الش�یرازي .وال توصف التي في الذمة بأنھ�ا س�ائمة ,السوم

ص وعلیھ دی�ن یس�تغرقھ أو ی�نق ,إن كان لھ ماشیة أو غیرھا من أموال الزكاة
وعل�ل  ,ال تج�ب الزك�اة فی�ھ: ق�ال ف�ي الق�دیم ,ففی�ھ ق�والن ,المال عن النصاب

وق�ال ف�ي  .؛ ألنھ ربم�ا أخ�ذه الح�اكم لح�ق الغرم�اءلذلك بأن ملكھ غیر مستقر
ف�ال  ,والدین یتعلق بالذم�ة ,تجب الزكاة فیھ ؛ ألن الزكاة تتعلق بالعین: الجدید

 .یمنع أحدھما اآلخر كالدین وأرش الجنایة
ففی�ھ  ,وھ�و مس�تقر ,أن یكون دراھم أو دن�انیر أو ع�رض تج�ارة: لثالثا

 ,الق�دیم  ال تج�ب الزك�اة ف�ي ال�دین بح�ال ألن�ھ غی�ر مع�ین  ,قوالن مش�ھوران
وج���وب الزك���اة ف���ي ال���دین عل���ى : والجدی���د  الص���حیح باتف���اق األص���حاب

 .)3(الجملة
 :  وحكى في التحفة أقواال ثالثة في الدین

ي في ذمة من بیده نصاب فأكثر مؤجال أو ح�اال ال یمنع الدین الذ: األول
وعل��ل ل��ذلك   .ہلل تع��الى أو آلدم��ي وج��وب الزك��اة علی��ھ  ف��ي أظھ��ر األق��وال

بإطالق النصوص الموجبة لھا ؛ وألنھ مالك لنصاب نافذ التص�رف فی�ھ ول�و 
زاد المال على ال�دین بنص�اب وجب�ت زكات�ھ قطع�ا كم�ا ل�و ك�ان ل�ھ م�ا یوفی�ھ 

 غیر ما بیده.
 .یمنع الدین وجوب الزكاة مطلقا: نيوالثا 
یمن��ع ف��ي الم��ال الب��اطن وھ��و النق��د المض��روب وغی��ره ومن��ھ : والثال��ث 

 .  )1(الركاز والعرض وزكاة الفطر
ن فی�ھ إ؟ ل�ذي یمن�ع وج�وب الزك�اة أو ال یمن�عقال النووي محررا الدین ا

 : ثالثة أقوال

دار الكت��اب العرب��ي والت��اج واإلكلی��ل    - 2/118) المنتق��ى ش��رح الموط��أ لإلم��ام س��لیمان ب��ن خل��ف الب��اجي 1(
 .1/221و1/216دار الفكر والمدونة  1/246وحاشیة العدوي   2/203

) المجم��وع ش��رح المھ��ذب ألب��ي إس��حاق الش��یرازي والش��رح لإلم��ام أب��ي زكری��ا یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي 2(
 الناشر علي یوسف مطبعة اإلمام بمصر. 5/313

 .314/ 5) المجموع 3(
الناش�ر دار إحی�اء الت�راث  3/337حتاج ش�رح المنھ�اج لإلم�ام أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر الھیتم�ي  ) تحفة الم1(

 العربي.
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معظ�م  في - τ -وھو نص الشافعي  ,وھو أصحھا عند األصحاب: األول
 .یمنع وجوب الزكاة أي أن الدین ال.كتبھ الجدیدة  تجب

وھم���ا الل���ذان  ,أي أن ال���دین یمن���ع وج���وب الزك���اة .ال تج���ب: والث���اني
ث��م أض��اف الن��ووي عل��ى م��ا ذك��ره الش��یرازي ثالث��ا فی��ھ  ,ذكرھم��ا الش��یرازي

وھو ما حكاه الخراسانیون أن الدین یمنع وجوب الزكاة في األم�وال  ,تفصیل
وال یمنعھ��ا ف��ي الظ��اھرة  ,وھ��ي ال��ذھب والفض��ة وع��روض التج��ارةالباطنی�ة 

ثم بین الفرق بأن الظ�اھرة نامی�ة  ,وھي الزروع والثمار والمواشي والمعادن
 بنفسھا.

والدین عند الشافعیة إذا وجبت زكاتھ في المذھب تجب مطلقا أي س�واء 
ن و س�واء ك�ا ,كان الدین ح�اال أو م�ؤجال ك�ان م�ن ج�نس الم�ال أو م�ن غی�ره

كالزك��اة  ,الم��ال باطن��ا أو ظ��اھرا, وس��واء دی��ن اآلدم��ي ودی��ن هللا ع��ز وج��ل
 .)2(والكفارة والنذر وغیرھا ,السابقة
واستثني الشافعیة من ذل�ك  م�ا ل�و أف�رز الح�اكم لك�ل م�ن الغرم�اء ش�یئا  

فل��م یأخ��ذوه حت��ى ح��ال علی��ھ الح��ول  ,عل��ى م��ا یقتض��یھ التقس��یط ومك��نھم من��ھ
ملكھ وكونھم أحق بھ وھو ظاھر فیما إذا أخذوه فال زكاة علیھ لضعف  ,عنده

فینبغ��ي أن تلزم��ھ الزك��اة لتب��ین اس��تقرار ملك��ھ  ,فل��و ترك��وه ل��ھ ,بع��د الح��ول
 .       )1(ویحتمل خالفھ

لزكاة فیما سبق ذكر النووي وفي بیان علة قول الشافعیة أن الدین یمنع ا
 :  علتین
نھ�ا أص�ح إلعل�ة وقال ع�ن ھ�ذه ا ,ضعف الملك لتسلط المستحق: األولى 

 .وأشھر العلتین 
فلو أوجبنا على المدیون أیض�ا   ,أن مستحق الدین تلزمھ الزكاة: والثانیة

   .لزم منھ تثنیة الزكاة في المال الواحد
إن عل�ة تثنی�ة الزك�اة تقتض�ي اإلس�قاط وھ�و : قال إمام الحرمین الجویني

ر تعلیق�ا ونبھ عل�ى ض�عف ھ�ذا التعلی�ل الش�یخ محم�د ص�دیق الض�ری ,)2(بعید
ألن�ا ل�م نوج�ب عل�ى الم�دیون زك�اة  ,ال تل�زم التثنی�ة: على التعلیل الث�اني ق�ال

والم�ال ال�ذي عن�ده ل�یس ھ�و  ,وإنما أوجبنا علیھ زكاة المال الذي عنده ,الدین
 .  )3(الدین، ألن الدین متعلق بذمتھ ال بمالھ

 ل��و مل��ك م��ا ی��تم ب��ھ النص��اب لزم��ھ الزك��اة باعتب��ار ھ��ذا: وق��ال الش��افعیة
ولو ملك م�اال ال زك�اة فی�ھ كعق�ار وغی�ره وجب�ت الزك�اة ف�ي النص�اب  .المال

 . )4(الزكوي على المذھب

 .1/142والمھذب لإلمام أبي إسحاق الشیرازي   5/317) المجموع  2(
الناش��ر  2/176) الغ��رر البھی��ة ف��ي ش��رح البھج��ة الوردی��ة لإلم��ام زكری��ا ب��ن محم��د ب��ن زكری��ا األنص��اري 1(

 3/132یة, ونھایة المحتاج إلي شرح المنھاج لإلمام محمد بن أبي العباس بن شھاب الرملي  المطبعة المیمن
بیروت, والوجیز في فقھ اإلمام الشافعي لإلمام أبي حامد محم�د ب�ن محم�د الغزال�ي  1404الناشر دار الفكر

1/86. 
 2/1031الق�ره داغ��ي   ) الوس�یط ف�ي الم��ذھب لإلم�ام أب�ي حام��د الغزال�ي تحقی�ق ال��دكتور عل�ي مح�ي ال��دین2(

 الطبعة األولى إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة دولة قطر.
 .1995) بحث الشیخ في زكاة الدیون في الندوة الثانیة عشرة لقضایا الزكاة المعاصرة 3(
 .3 5/20) المجموع 4(
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 :  أما الدین الذي یمنع الزكاة فھو
یة  ال لتجارة كأن أقرض�ھ أربع�ین ـاشـأو م راً ـدین إن كان  معشـال: أوال

 شاة أو أسلم إلیھ فیھا ومضى علیھ حول قب�ل قبض�ھ أو ك�ان غی�ر الزم كم�ال
 كتابة فال زكاة فیھ 

 ,أن علة الزكاة في المعشر الزھو في ملكھ ولم یوجد: ووجھ ذلك عندھم
بخ��الف النق��د ف��إن العل��ة فی��ھ  ,وف��ي الماش��یة الس��وم وال س��وم فیم��ا ف��ي الذم��ة

النقدی��ة وھ��ي حاص��لة ؛ وألن الح��ائز یق��در م��ن ھ��و علی��ھ عل��ى إس��قاطھ مت��ى 
 .شاء

في مذھب الشافعي  القدیم : والنوأما دین عرض التجارة أو النقد ففیھ ق
 .ألنھ غیر ملكھ ؛ال تجب فیھ

 : وفي الجدید ثالثة أحوال 
إن ك��ان ح��اال  ابت��داء أو انتھ��اء  وتع��ذر أخ��ذه إلعس��ار وغی��ره  : األول 

كمطل أو غیبة أو جحود وال بینة فمثل المغصوب ف�ال یج�ب اإلخ�راج إال إن 
 قبضھ.
يء ب�اذل أو جاح�د وب�ھ بین�ة أو إن تیسر بأن كان على مقر مل: والثاني  

ألنھ قادر على قبض�ھ  ؛یعلمھ القاضي وجبت تزكیتھ في الحال وإن لم یقبضھ
 .فھو كما بیده

إن ك���ان م���ؤجال ثابت���ا عل���ى مل���يء حاض���ر فالم���ذھب أن���ھ : والثال���ث
 .)1(كمغصوب فال یجب الدفع إال بعد قبضھ فیزكیھ لما مضى

ین یمن�ع وج�وب الزك�اة وفرع الشافعیة على ذل�ك مس�ألة الحج�ر ھ�ل ال�د
 :  وحجر علیھ القاضي فلھ ثالثة  أحوال  ,إذا أحاطت برجل دیون: فقالوا

  .فیزول ملكھ وال زكاة ,یحجر ویفرق مالھ بین الغرماء:  أحدھا   
أن یع��ین لك��ل غ��ریم ش��یئا م��ن ملك��ھ ویمك��نھم م��ن أخ��ذه فح��ال  : والث��اني

الجمھ��ور لض��عف  وب��ھ قط��ع ,الح��ول قب��ل أخ��ذه فالم��ذھب أن��ھ ال زك��اة أیض��ا
 .  )2(ملكھ

 :مذھب الشافعي في زكاة الدیون وعلى من تجب
ف��ي ذل��ك م��ن  -وبن��ي علی��ھ تفاص��یل الم��ذھب  -یتجل��ى م��ذھب الش��افعي 

إذا كانت في یدي رجل ألف درھ�م وعلی�ھ : نصوصھ الواضحة قال الشافعي 
وإن كانت المسألة بحالھا ولھ دین ألف درھم فل�و عج�ل  ,مثلھا فال زكاة علیھ

ولھ أن یؤخرھا حتى یقبض مالھ فإن قبض�ھ زك�ى مم�ا  ,الزكاة كان أحب إلي
 .وإن تلف لم یكن علیھ فیھ زكاة  ,في یدیھ

آخ�ر ق�ول الش�افعي إذا كان�ت ف�ي یدی�ھ : قال الربیع بن سلیمان الم�رادي 
ب�أن ال�ذي ف�ي یدی�ھ : ألف وعلیھ ألف فعلیھ الزكاة ؛ وعلل الربیع لقول اإلم�ام

إن شاء وھبھا وإن ش�اء تص�دق بھ�ا فلم�ا كان�ت ف�ي جمی�ع إن تلف كان منھ و
 ﴾ُخ��ْذ ِم��ْن أَْم��َوالِِھْم َص��َدقَةً ﴿أحكامھ��ا م��اال م��ن مال��ھ وق��د ق��ال هللا ع��ز وج��ل 

 .كانت علیھ فیھا الزكاة) 103(التوبة: 

 .2/1032والوسیط لإلمام الغزالي  3/335) تحفة المحتاج 1(
 .3/335و تحفة المحتاج  319/ 5) المجموع  2(
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حدثنا یحیى ثن�ا أب�و بك�ر النھش�لي ع�ن حم�اد : وبمثلھ روایة البیھقي قال 
رجل مالھ وإن كان علیھ من ال�دین مثل�ھ ألن�ھ بن أبي سلیمان أنھ قال یزكي ال

والظواھر التي وردت بإیجاب الزكاة في األموال تش�ھد  ,یأكل منھ وینكح فیھ
وھو قول الشافعي في الجدید وكان یق�ول ح�دیث عثم�ان  ,لھذا القول بالصحة

یشبھ وهللا أعلم أن یكون إنما أمر بقضاء الدین قبل حل�ول الص�دقة ف�ي الم�ال 
ش��ھر زك��اتكم یج��وز أن یق��ول ھ��ذا الش��ھر ال��ذي إذا مض��ى حل��ت وقول��ھ ھ��ذا 

 .  )1(زكاتكم كما یقال شھر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضي أیام منھ
وإذا ك��ان للرج��ل دی��ن عل��ى الن��اس ف��إن ك��ان  : ق��ال الربی��ع ق��ال الش��افعي

حاال وقد حال علیھ الحول في یدي الذي ھو علیھ أو أكثر من حول ف�إن ك�ان 
وھ�و كم�ال ل�ھ ودیع�ة ف�ي ی�دي  ,منھ فترك�ھ فعلی�ھ فی�ھ الزك�اة یقدر على أخذه

وإن ك�ان ال ی�دري لعل�ھ س�یفلس ل�ھ  ,رجل علیھ أن یزكیھ إذا كان قادرا علی�ھ
بھ أو كان متغیبا عنھ فعلیھ إذا كان حاضرا طلبھ منھ بألح ما یق�در علی�ھ ف�إذا 

ل أن ف�إن تل�ف قب� ,نض في یدیھ فعلیھ الزكاة لما مض�ى ف�ي یدی�ھ م�ن الس�نین
 .یقبضھ فال زكاة علیھ فیھ وھكذا إذا كان صاحب الدین متغیبا عنھ

ف��رق الش��افعي ف��ي الق��دیم ب��ین األم��وال الظ��اھرة وب��ین : وق��ال البیھق��ي
األموال الباطنة فق�ال ف�ي المص�دق إذا ق�دم أخ�ذ الص�دقة مم�ا ظھ�ر م�ن مال�ھ 

ال�دین  مثل الحرث والمعدن والماشیة ولم یتركھا لدین ولكنھ تركھ�ا إذا أح�اط
 .  )1(بما لھ من الرقة والتجارة التي إلیھ أن یؤدیھا

 :  مذھب الحنابلة في زكاة الدین
زك���اة ف���ي م���ال م���ن علی���ھ دی���ن ی���نقص النص���اب إال ف���ي الحب���وب  ال

وإذا كان لشخص دین على مليء فل�یس علی�ھ زك�اة حت�ى یقبض�ھ  .والمواشي
عن��د  ینفی��ؤدي لم��ا مض��ى وبی��ان ذل��ك أن ال��د ,عل��ى الص��حیح م��ن الم��ذھب

 :  الحنابلة على ضربین
إال أن�ھ ال  ,فعل�ى ص�احبھ زكات�ھ ,دین على معترف بھ باذل ل�ھ: أحدھما 

 .فیؤدي لما مضى ,یلزمھ إخراجھا حتى یقبضھ
 ,وبھ��ذا ق��ال الث��وري وأب��و ث��ور ,- τ -واس��تدل ل��ھ بم��ا  روي ع��ن عل��ي 

 .وأصحاب الرأي
 ,راج قب�ل قبض�ھفل�م یلزم�ھ اإلخ� ,بأنھ دین ثابت في الذمة: كما استدل لھ

ول�یس م�ن  ,وألن الزكاة تجب على طری�ق المواس�اة ,كما لو كان على معسر
 .المواساة أن یخرج زكاة مال ال ینتفع بھ

وھن��ا ف��رق ب��ین الودیع��ة  .فإن��ھ یزكیھ��ا ول��و ل��م یقبض��ھا ,وأم��ا الودیع��ة 
وی��ده  ,ألن المس��تودع نائ��ب عن��ھ ف��ي حفظ��ھ ؛وال��دین فھ��ي بمنزل��ة م��ا ف��ي ی��ده

فلزمت�ھ  ,ألنھ مملوك ل�ھ یق�در عل�ى االنتف�اع ب�ھ ؛یزكیھ لما مضى وإنما ,كیده
  .كسائر أموالھ ,زكاتھ

وذك�ر  .أو مماط�ل ب�ھ ,أو جاح�د ,أن یك�ون عل�ى معس�ر: الضرب الث�اني
المقدسي والمرداوي المغصوب والضائع  فھذا ھل تج�ب فی�ھ الزك�اة ؟ عل�ى 

 .روایتین عندھم

 .149/ 4) معرفة السنن واآلثار 1(
 .3/303) معرفة السنن واآلثار1(
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وأھ�ل الع�راق  ,وأب�ي ث�ور ,اقوإسح ,وھو قول قتادة ,ال تجب: إحداھما 
   .أشبھ مال المكاتب ,ألنھ غیر مقدور على االنتفاع بھ ؛والشیخ تقي الدین

وھ�و  .یزكی�ھ إذا قبض�ھ لم�ا مض�ى وھ�و الص�حیح م�ن الم�ذھب: والثانیة
: ق�ال ,ف�ي ال�دین المظن�ون - τ -لما روي ع�ن عل�ي  ,قول الثوري وأبي عبید

 وروي نح��وه ع��ن اب��ن عب��اس .ىفلیزك��ھ إذا قبض��ھ لم��ا مض�� ,إن ك��ان ص��ادقا
فوجب��ت زكات��ھ لم��ا  ,وألن��ھ ممل��وك یج��وز التص��رف فی��ھ .رض��ي هللا عنھم��ا

 .كالدین على المليء ,مضى
فوج�ب  ,بأن ھذا المال في جمیع األحوال على حال واح�د: ویستدل لذلك

وال ف��رق ب��ین  ,كس��ائر األم��وال ,أن یتس��اوى ف��ي وج��وب الزك��اة أو س��قوطھا
   .أو فیھما ,لظاھر دون الباطنكون الغریم یجحده في ا
ألن الب�راءة تص�ح  ؛أنھ ال فرق بین الح�ال والمؤج�ل ,وظاھر كالم أحمد

لكن یكون في حكم ال�دین  ,ولوال أنھ مملوك لم تصح البراءة منھ ,من المؤجل
 .  )1(ألنھ ال یمكن قبضھ في الحال ,على المعسر

ن�ة ق�ال اب�ن والدیون عن�دھم  تمن�ع م�ن وج�وب الزك�اة ف�ي األم�وال الباط
وھ�ي  .روای�ة واح�دة ,الدین یمنع وجوب الزك�اة ف�ي األم�وال الباطن�ة: قدامة 

ف�ال زك�اة  ,وعلی�ھ دی�ن ,فإذا كان معھ مائتا درھم .وعروض التجارة ,األثمان
 .علیھ

 :  واستدلوا
س�معت : قال ,د في األموال عن السائب بن یزیدـو عبیـبما روى أب: أوال

 ,فم�ن ك�ان علی�ھ دی�ن فلی�ؤده ,ھذا ش�ھر زك�اتكم: یقول - τ -عثمان بن عفان 
 ,فم�ن ك�ان علی�ھ دی�ن فل�یقض دین�ھ: وف�ي روای�ة .حتى تخرجوا زكاة أموالكم

 ..ولیزك بقیة مالھ
ف�دل  ,فل�م ینك�روه ,أن ذلك كان  بمحضر من الصحابة: ووجھ االستدالل

 .على اتفاقھم علیھ
ع�ن  ,عع�ن ش�جا ,عن عمیر بن عم�ران ,ما رواه أصحاب مالك: وثانیا

 ,إذا ك�ان لرج��ل أل�ف درھ��م«: �ق�ال رس��ول هللا : ق��ال ,ع�ن اب��ن عم�ر ,ن�افع
من روایة ابن عمر ق�ال المح�دث محم�د ( » فال زكاة علیھ ,وعلیھ ألف درھم

منك���ر یش���بھ أن یك���ون  2/217ب���ن عب���د الھ���ادي ف���ي تنق���یح تحقی���ق التعلی���ق 
   .وھذا نص: قال ابن قدامة .)موضوعا

أمرت أن آخ�ذ الص�دقة م�ن أغنی�ائكم, فأردھ�ا «: قال �أن النبي : وثالثا
. إن هللا افت�رض عل��یھم .ورد بلف�ظ ص�حیح م��ن ح�دیث مع�اذ(  .»ف�ي فق�رائكم

) ف�دل عل�ى 9صدقة تؤخذ م�ن أغنی�ائھم فت�رد ف�ي فق�رائھم مس�لم ح�دیث رق�م 
وھذا ممن یحل لھ أخ�ذ  ,أنھا إنما تجب على األغنیاء وال تدفع إال إلى الفقراء

 ,ألنھا ال تج�ب إال عل�ى األغنی�اء ؛فال تجب علیھ الزكاة ,رافیكون فقی ,الزكاة

المطبع�ة الس�لفیة  1/292والمقنع لإلمام موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن قدام�ة المقدس�ي  2/1937) المغني 1(
الناش�ر  3/32ام�د الفق�ي بمصر الطبعة الثالثة واإلنصاف لإلمام علي بن سلیمان الم�رداوي تحقی�ق محم�د ح

دار إحیاء التراث بیروت.ومطالب أولي النھى في ش�رح غای�ة المنتھ�ى لإلم�ام مص�طفى ب�ن س�عد ب�ن عب�ده 
 الناشر المكتب اإلسالمي بیروت.2/19الرحیباني  
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ویخ�الف م�ن ال  .»ال صدقة إال عن ظھ�ر غن�ى«: ولقولھ علیھ السالم ,للخبر
 .فإنھ غني یملك نصابا ,دین لھ علیھ
 ,وش��كرا لنعم��ة الغن��ى ,أن الزك��اة إنم��ا وجب��ت مواس��اة للفق��راء : رابع��ا

ول��یس م��ن الحكم��ة  ,قی��ر أو أش��دوالم��دین محت��اج إل��ى قض��اء دین��ھ كحاج��ة الف
وال حصل لھ من الغنى ما یقتض�ي الش�كر  ,تعطیل حاجة المالك لحاجة غیره

(ح�دیث ص�حیح  .»ث�م بم�ن تع�ول ,ابدأ بنفس�ك«: �وقد قال النبي  ,باإلخراج
ق��ال األلب��اني ص��حیح مرك��ب م��ن  11/375أورده اب��ن قدام��ة ف��ي المغن��ي 

 .)1448حدیثین إرواء الغلیل 
ف�روي ع�ن  ,والثم�ار ,والحب�وب ,ل الظ�اھرة وھ�ي الس�ائمةواـا األم�ـفأم

 .لألدلة السابقة في األم�وال الباطن�ة ؛اة أیضا فیھاـع الزكـدین یمنـأحمد, أن ال
ر ـث�م ینظ� ,ھـدئ بال�دین فیقضی�ـیبت: حاق بن إبراھیمـة إسـفي روای ,قال أحمد

دین�ھ  ,وال یك�ون عل�ى أح�د ,فیزك�ي م�ا بق�ي ,ما بق�ي عن�ده بع�د إخ�راج النفق�ة
. وروي .وال زك�اة ,أو زرع ,أو غ�نم ,أو بق�ر ,أكثر من مالھ, ص�دقة ف�ي إب�ل

 ,- رض�ي هللا عنھم�ا -ق�د اختل�ف اب�ن عم�ر واب�ن عب�اس : عن أحمد أن�ھ ق�ال
 .ویزك�ي م�ا بق�ي ,یخرج ما استدان أو أنفق على ثمرتھ وأھلھ: فقال ابن عمر

وإلی�ھ أذھ�ب أن  .ویزك�ي م�ا بق�ي ,یخرج ما استدان على ثمرت�ھ: وقال اآلخر
ألن المص�دق إذا ج�اء  ؛ویزكي ما بق�ي  ,ال یزكي ما أنفق على ثمرتھ خاصة

 ,ل��م یس��أل أي ش��يء عل��ى ص��احبھا م��ن ال��دین ,أو غنم��ا ,أو بق��را ,فوج��د إب��ال
ال یمن��ع ال��دین الزك��اة ف��ي األم��وال  ,فعل��ى ھ��ذه الروای��ة .ول��یس الم��ال ھك��ذا

وھ�ذا  .ھ لإلنف�اق علیھ�ا خاص�ةفیم�ا اس�تدان ,إال ف�ي ال�زرع والثم�ار ,الظاھرة
جعل�ھ  .ث�م یزك�ي م�ا بق�ي ,یخرج�ھ: ألنھ قال في الخ�راج ,ظاھر قول الخرقي
ی�ؤدي منھ�ا إذا ل�م یك�ن ل�ھ  : وقال في الماشیة المرھون�ة .كالدین على الزرع

   .)1(فأوجب الزكاة فیھا مع الدین .مال یؤدي عنھا
ف��ي األم��وال  وم��ا ذك��ره اب��ن قدام��ة م��ن أن ال��دین یمن��ع وج��وب الزك��اة 

ال یمن�ع : یشیر كالم المقدسي إلى الخالف قال  وعن�ھ  ,روایة واحدة ,الباطنة
 ,جزم بھ ف�ي اإلرش�اد وغی�ره ,یمنعھا الدین الحال خاصة: الدین الزكاة وعنھ

 ,ن��ص عی��ھ ,كماش��یة وح��ب وثم��رة أیض��اً  ,ویمنعھ��ا ف��ي األم��وال الظ��اھرة
 ,اب�ن الج�وزي وغی�رھموالحل�واني و ,واختاره أب�و بك�ر والقاض�ي وأص�حابھ

: ال یمن�ع وعن�ھ: وعن�ھ ,ھ�ذا الص�حیح م�ن م�ذھب أحم�د: قال ابن أبي موس�ى
 ,)2(خ�ال الماش��یة: وعن�ھ ,یمن�ع م�ا اس�تدانة للنفق��ة عل�ى ذل�ك أو ك�ان م��ن ثمن�ھ

ظ��اھر ك��الم : وق��ال الزركش��ي ف��ي مس��ألة م��ن مع��ھ مائت��ا درھ��م وعلی��ھ دی��ن
ہلل تع�الى كالكف�ارة ونحوھ�ا  الخرقي أنھ ال فرق بین أن یكون الدین آلدمي أو

أن��ھ ك��دین : أص��حھما : وف��ي دی��ن هللا تع��الى حی��ث من��ع دی��ن اآلدم��ي روایت��ان
ال یمن��ع وإن من��ع دی��ن اآلدم��ي ومبن��ى ذل��ك عن��د القاض��ي : والثانی��ة  ,اآلدم��ي

وأتباعھ على أن الدین ھل یمنع وجوب الكفارة وفی�ھ روایت�ان ف�إن قی�ل یمن�ع 

 .1931/ الناشر دار الفكر2المغني والشرح الكبیر لإلمام أبي محمد عبد هللا بن احمد بن قدامة ) 1(
تحقیق حازم القاضي الناشر دار الكتب العلمیة  331/  2وع لإلمام محمد بن مفلح المقدسي الفر) 2(

 .1418الطبعة األولى 
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لض�عفھا ع�ن ال�دین وإن قی�ل ال یمن�ع منع�ت  لم تمن�ع الكف�ارة ونحوھ�ا الزك�اة
الكفارة الزكاة ألنھ�ا إذاً أق�وى م�ن ال�دین وإذا من�ع الض�عیف الق�وي م�ن ب�اب 
أولى واختلف في الخراج بل من دی�ون اآلدمی�ین ك�دیون بی�ت الم�ال والزك�اة 
دین هللا تعالى فیمنع الزكاة عند األكثرین كالكفارة وعند ابن عقی�ل وص�احب 

 .  )1(نع قاال ألن الشيء ال یمنع مساویةیص ال یمخلالت
م��ن روای��ات ابن��ھ عب��د هللا وفیھ��ا م��ا یجل��ي : م��ذھب أحم��د ف��ي زك��اة ال��دین

 :  ھب أحمد في بعض مسائل زكاة الدینمذ
سألت أبي عن مھر المرأة یك�ون عل�ى الرج�ل س�نین ھ�ل فی�ھ زك�اة : قال

 وھل إلى المرأة إذا قبضتھ فیھ زكاة لما فات من السنین 
قل أفإذا صار  قل من مائتینأضتھ لما فات حتى یكون بیھ إذا اقزكت: قال

 .من مائتین لم تزكھ
ق مت�ى ش�اءت سألت أبي عن المرأة یكون لھا عل�ى زوجھ�ا ص�دا: قالو

 .أخذتھ علیھا فیھ زكاة
   .نعم إذا قبضتھ لما مضى من السنین: فقال

 س��ألت أب��ي ع��ن رج��ل ل��ھ دی��ن عل��ى ق��وم یزكی��ھ ك��ل س��نة أو إذا: و ق��ال
   .قبضھ

إذا قبض��ھ زك��اه وك��ذلك الم��رأة تزك��ي مالھ��ا عل��ى زوجھ��ا م��ن : فق��ال
 .ة الدین إذا كان على ثقة أو غیرهالصداق إذا قبضتھ تزكیھ لما مضى زكا

سألت أبي عن الرجل إذا كان لھ المال على ثقة یزكیھ أح�ب إلی�ك : قالو
 .قبضھ منھ حسب ما صار علیھ فأخرجھأو إذا 

ق�ال إن ك�ان  - τ -لما مضى علیھ یروى عن علي یزكیھ إذا قبضھ : قال
   .صادقا یزكیھ إذا قبض

سألت أبي عن الرجل یكون لھ المال على الرجل المفل�س ال یق�در : قالو
منھ على شيء أو على من قد م�ات ال یعل�م أی�ن ھ�و فیرج�ع الم�ال بع�د س�نین 

ق�ال ك�ذلك یزكی�ھ إذا  ,فحسب زكاة عام واح�د أو زك�اة م�ا مض�ى م�ن الس�نین
   .أخذه أو قبضھ

 وكان الشافعي یقول لیس في الدین زكاة. : سمعت أبي یقول: قالو
سألت أبي عن رجل كان لھ دین على رجل یجحده ث�م أعط�اه بع�د : وقال

 عجب إلي أن یزكیھ. أ: بعضھ. فقال
حدثني أبي ح�دثنا یحی�ى ب�ن س�عید ق�ال أنب�أ ھش�ام ع�ن محم�د ع�ن : وقال

 ظنون إن كان صادقا فلیزكھ إذا قبضھ. في الدین ال - τ -عبیدة عن علي 
حدثني أبي حدثنا یحیى بن آدم قال أنب�أ مفض�ل ع�ن منص�ور ع�ن : وقال

 الحكم عن علي في الرجل یكون لھ الدین. 
 .یزكیھ فإن خاف أن ینوء فلینتظر فإذا خرج زكاه لما مضى: قال
ن ا حماد الخیاط ع�ن عب�د هللا ع�ن ن�افع ك�ان اب�ـدثنـدثني أبي حـح: الـوق

 .ال یرى في الدین زكاة حتى یقبضھ صاحبھ - τ - عمر

 .1/398) شرح الزركشي 1(
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حدثني أبي حدثنا حماد ع�ن عب�د هللا ع�ن عب�د ال�رحمن ب�ن القاس�م : وقال
 .  )1(مثل ذلك - رضي هللا عنھا -عن القاسم عن عائشة 

  .وفي مسائل اإلمام أحمد من روایة ابنھ أبي الفضل صالح
قبضھ زكاه لما مضى وفی�ھ  إذا: فقال سألت والدي عن زكاة الدین : قال

 .)2(اختالف إال أني أذھب إلى أن یزكیھ لما مضى
 :الفرق بین األموال الظاھرة والباطنة

أن تعل��ق الزك��اة : الف��رق ب��ین األم��وال الظ��اھرة والباطن��ة عن��د الحنابل��ة
ولھ�ذا یش�رع إرس�ال م�ن  ,لظھورھا وتعلق قل�وب الفق�راء بھ�ا ,بالظاھرة آكد

فیأخ�ذون الص�دقة  ,یبع�ث الس�عاة �وكان النب�ي   ,بھان أرباـدقتھا مـیأخذ ص
وعل��ى منعھ��ا   -كم��ا س��بقت اإلش��ارة  - ,وك��ذلك الخلف��اء بع��ده  ,م��ن أربابھ��ا

ولم یأت عنھ أنھم اس�تكرھوا أح�دا عل�ى ص�دقة  - τ -قاتلھم أبو بكر الصدیق 
وألن الس�عاة یأخ�ذون زك�اة  ,إال أن یأتي بھا طوعا ,وال طالبوه بھا ,الصامت

ف�دل عل�ى أن�ھ ال یمن�ع  ,وال یسألون عما على ص�احبھا م�ن ال�دین ,دونما یج
 ,والحاج��ة إل��ى حفظھ��ا أوف��ر ,وألن تعل��ق أطم��اع الفق��راء بھ��ا أكث��ر ,زكاتھ��ا

 .  )1(فتكون الزكاة فیھا أوكد
وش��رط من��ع ال��دین الزك��اة عن��د الحنابل��ة  إذا ك��ان یس��تغرق النص��اب أو 

مث�ل أن  ,و ما ال یس�تغني عن�ھأ ,ینقصھ, وال یجد ما یقضیھ بھ سوى النصاب
مم��ا ی��نقص ب��ھ  ,وعلی��ھ مثق��ال أو أكث��ر أو أق��ل ,یك��ون ل��ھ عش��رون مثق��اال

ف��إن ك��ان ل��ھ  ,النص��اب إذا قض��اه ب��ھ, وال یج��د قض��اء ل��ھ م��ن غی��ر النص��اب
وعلیھ عش�رة, فعلی�ھ زك�اة العش�رین وإن ك�ان علی�ھ أكث�ر م�ن  ,ثالثون مثقاال

وعلی�ھ دی�ن جعل�ھ ف�ي  ,ن جنس�ینفال زكاة علیھ وإن كان ل�ھ م�االن م� ,عشرة
ف�إن كان�ت  ,فل�و ك�ان ل�ھ خم�س م�ن اإلب�ل ومائت�ا درھ�م ,مقابلة ما یقضي منھ

 ,جعل�ت ال�دین ف�ي مقابلتھ�ا ,ونحو ذل�ك مم�ا یقض�ى باإلب�ل ,علیھ سلما أو دیة
جعل��ت قیمتھ��ا ف��ي  ,وإن ك��ان أتلفھ��ا أو غص��بھا .وجب��ت علی��ھ زك��اة ال��دراھم

خ�رج عل�ى ال�وجھین  ,وإن كان�ت قرض�ا .ألنھ�ا تقض�ى منھ�ا ؛مقابلة ال�دراھم
 . )2(ویتبع في ذلك ما ھو ذلك أحظ للفقراء ,فیما یقضى منھ

 :یمنعھا الدین الذي یمنع الزكاة والذي ال
وفی�ھ  ,ولھ�ذا ال یص�ح ض�مانھا ,ال زكاة في دین الكتابة لع�دم اس�تقرارھا

أو  ,أو عل��ى معس��ر ,وال ف��ي دی��ن مؤج��ل ,ف��دل عل��ى الخ��الف ھن��ا ,روای��ة
 ,وض��ال رج��ع ,ومع��روف ,ومس�روق ,ومغص��وب ,ط�ل, أو جاح��د قبض��ھمما

: أو جھ�ل عن�د م�ن وف�ي روای�ة ,أو غیره وجھل�ھ ,وموروث ,وما دفنھ ونسیھ
 .  )3(اختاره األكثر ,تجب

 :  ففیھ وجھان ,كالكفارة والنذر والحج ,فأما دین هللا تعالى

تحقی��ق الش��یخ زھی��ر الش��اویش الناش��ر المكت��ب 157و 1/156) مس��ائل أحم��د ب��ن حنب��ل روای��ة ابن��ھ عب��د هللا 1(
 بیروت. 1981-1401اإلسالمي 

 .1988 -1408الناشر الدار العلمیة ط الھند  1/122مام أحمد روایة ابنھ أبي الفضل صالح ) مسائل اإل2(
 .1932/ 2) المغني 1(
 .1933/ 2) المغني 2(
 .2/323) الفروع 3(
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دین فھ�و ك� ,ألن�ھ دی�ن یج�ب قض�اؤه ؛یمنع الزكاة كدین اآلدمي ,أحدھما 
دی�ن هللا أح�ق «: �قال المقدسي وھو الصحیح یدل علیھ قول النب�ي  .اآلدمي

 ..رس�ول هللا إن�ھ ك�ان عل�ي دی�ن من حدیث المرأة التي قالت ی�ا( » أن یقضى
 .)3/313فدین هللا أحق أن یقضى مسند أحمد: قال

 ,فھو كأرش الجنایة ,ألن الزكاة آكد منھ لتعلقھا بالعین ؛ال یمنع: واآلخر
 .)1(جمیعا .وتوجھ المطالبة بھ ,لتأكده ,رق دین اآلدميویفا

ف�إن قلن�ا ال یمن�ع ال�دین  ,في ذلك روایتان: وقریب منھ تعلیل الفروع قال
وإن قلنا  ,ألنھا أقوى من الدین ؛وجوب الزكاة ,وجوب الكفارة منعت الكفارة

لض�عفھا ع�ن  ,إن الدین یمنع وجوب الكف�ارة ل�م تمن�ع الكف�ارة وج�وب الزك�اة
 .)2(لدینا

 ,ألن�ھ دی�ن ؛وذكر في الفروع الخراج عن األرض وزكاة غ�نم ع�ن إب�ل 
 »دی�ن هللا أح�ق أن یقض�ى«: وف�ي الح�دیث ,یجب قضاؤه فمنع ك�دین اآلدم�ي

والزكاة م�ن ج�نس م�ا وجب�ت فی�ھ تمن�ع ب�األولى وك�ذا یمن�ع أرش جنای�ة عب�د 
 . )3(بخالف الزكاة ,ألنھ وجب جبرا ال مواساة ؛التجارة زكاة قیمتھ

 ,إذا جنى العبد المعد للتجارة جنایة تعلق أرشھا برقبت�ھ: وقال ابن قدامة 
ألن��ھ دی��ن وإن ل��م ی��نقص  ؛إن ك��ان ی��نقص النص��اب ,من��ع وج��وب الزك��اة فی��ھ

ال زك�اة : وق�ال المقدس�ي .)4(النصاب،  منع الزك�اة ف�ي ق�در م�ا یقاب�ل األرش
ضارب م�ن ال�ربح في دین الكتابة وال في السائمة الموقوفة وال في حصة الم

 .)5(قبل القسمة على أحد الوجھین
مث�ل ق�ول المقدس�ي أیض�ا لكن�ھ ل�م ی�ذكر أن األخی�ر عل�ى : وقال األدمي 

 .  )6(أحد الوجھین فیھما كما ذكر المقدسي
ھ دی�ن  ح�ال أو مؤج�ل  ی�نقص ال زك�اة ف�ي م�ال م�ن علی�: ال ابن مفلحـق

كماش��یة  ,ظ��اھراأو  ,كأثم��ان وع��روض تج��ارة ,باطن��ا ك��ان الم��ال ,النص��اب
 .وحبوب وثمار

: قال ,عن السائب بن یزید -وقد سبق ذكره   - ما روى أبو عبید: ودلیلھ
 ,فم��ن ك��ان علی��ھ دی��ن ,ھ��ذا ش��ھر زك��اتكم: س��معت عثم��ان ب��ن عف��ان یق��ول«

وف�ي لف�ظ  م�ن ك�ان علی�ھ دی�ن فل�یقض  »حتى تخرج�وا زك�اة أم�والكم ,فلیؤده
فدل على اتفاقھم علی�ھ  ,الصحابة وقد قالھ بمحضر من ولیزك بقیة مالھ ,دینھ

 ,وش�كرا لنعم�ة الغن�ى ,حیث لم ینك�روه, وألن الزك�اة وجب�ت مواس�اة للفق�راء
ول�یس م�ن الحكم�ة تعطی�ل  ,وحاجة المدین لوف�اء دین�ھ كحاج�ة الفقی�ر أو أش�د

 .  )1(حاجة المالك لدفع حاجة غیره

 .1937/ 2) المغني1(
 .2/329) الفروع 2(
 ).230/ 2) الفروع. (3(
 1/262ب��ن عب��د هللا ب��ن أحم��د البعل��ي  وال��روض الن��دي ش��رح ك��افي المبت��دي لإلم��ام أحم��د2/1937) المغن��ي4(

 الكویت. 2010-1431الطبعة الثانیة 
وال��روض الن��دي ش��رح ك��افي   1/291) المقن��ع لإلم��ام موف��ق ال��دین عب��د هللا ب��ن أحم��د ب��ن قدام��ة المقدس��ي 5(

 .1/262المبتدي لإلمام أحمد بن عبد هللا بن أحمد البعلي 
مام أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني والمحرر إلمام المجد ) كتاب المنور في راجح المحرر على مذھب اإل6(

دراسة وتحقیق الدكتور  749بن تیمیة والمنور للعالمة تقي الدین أحمد بن محمد بن علي األدمي توفي قبل 
 الطبعة األولى. 2003-1424طبع دار البشائر اإلسالمیة 205ولید عبد هللا المنیس 

 .2/326) الفروع 1(

                                                 



 - 26 - 

من ویستثني من الدین المانع للزكاة ال�دین إذا ك�ان بس�بب ض�مان كالض�ا
ف��ال یمن��ع ھ��ذا ال��دین  ,والغاص��ب إذا غص��بت من��ھ الع��ین وتلف��ت عن��د الث��اني

 .  )2(وجوب الزكاة عن الضامن والغاصب األول
 ,بعض�ھ دی�ن عل�ى معس�ر أو غص�ب أو ض�ال ,ول�و وجب�ت ف�ي نص�اب 

 :  قبض الدین والغصب والضال وجھان ففي وجوب إخراج زكاة ما بیده قبل
 .وھو الصحیح ,یجب إخراج زكاة ما بیده: أحدھما 

 .  )3(ال یجب علیھ شيء حتى یقبض ذلك: والثاني
: وقد اتفق الرأي عندھم على أن من لھ عرض قنی�ة یب�اع ل�و أفل�س,  أي

ویفي العرض بدین�ھ  ,بأن كان فاضال عن حوائجھ األصلیة ,حجر علیھ لفلس
 ,الذي علیھ ومعھ مال زكوي جعل  الدین  في مقابلة ما معھ م�ن م�ال زك�وي

وألن عرض القنی�ة كملبوس�ھ ف�ي أن�ھ ال زك�اة  ,كیھ لئال تختل المواساةوال یز
  ,وك�ذا م�ن بی�ده أل�ف  ل�ھ .زك�ى م�ا مع�ھ نص�ا ,فإن كان الع�رض لتج�ارة ,فیھ

ولھ على مليء  دین  ألف وعلیھ ألف  دی�ن فیجع�ل ال�دین ف�ي مقابل�ة م�ا بی�ده 
 .  )1(فال یزكیھ ویزكي الدین إذا قبضھ

الت��ي یمن��ع ال��دین زكاتھ��ا والت��ي ال یمن��ع ف��ي  وجمل��ة الق��ول ف��ي األم��وال 
 :  المذاھب الفقھیة

أن األموال الباطنة وھي النقود وعروض التجارة فإن الجمھور الق�ائلین 
ولو كان من غیر  ,بأن الدین یمنع الزكاة ذھبوا إلى أن الدین یمنع الزكاة فیھا

  .جنسھا على ما صرح بھ المالكیة
سائمة والحب�وب والثم�ار والمع�ادن ف�ذھب وأما األموال الظاھرة وھي ال

الجمھور، المالكی�ة والش�افعیة عل�ى ق�ول والحنابل�ة ف�ي الروای�ة المعتم�دة ف�ي 
 .المذھب إلى أن الدین ال یمنع وجوب الزكاة فیھا

وذھ��ب الحنفی��ة إل��ى أن ال��دین یمن��ع الزك��اة ف��ي األم��وال الباطن��ة وف��ي 
كم�ا ال یمن�ع  ,منع�ھ ال�دینأما ما وجب في الخارج م�ن األرض ف�ال ی ,السوائم
ول�ذا یجب�ان ف�ي األرض  ,وذلك ألن العش�ر والخ�راج مؤن�ة األرض ,الخراج

  .الموقوفة وأرض المكاتب وإن لم تجب فیھما الزكاة
وذھب الحنابلة في روایة إلى أن الدین یمنع الزكاة في األموال الظ�اھرة 

 .)2(خعيونقلھ ابن قدامة عن الثوري وإسحاق واللیث والن ,والباطنة
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 زكاة الدیون االستثماریة المؤجلة

 الناشر مكتبة النصر الریاض. 175/ 2اع عن متن اإلقناع للبھوتي ) كشاف القن2(
 .2/327) الفروع 3(
 .205والمنور في راجح المحرر  228/ 2) الفروع 1(
 .23/246ٍ) الموسوعة الفقھیة الكویتیة 2(
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 :  ثماریة المؤجلة وأثرھا في الزكاةالدیون االست
مما سبق عرضھ من مذاھب الفقھاء ف�ي زك�اة ال�دین المؤج�ل ظھ�ر أث�ر 

اس�تثماریاً  ,ونحتاج ھنا إلى اس�تخالص م�ا ك�ان م�ن ال�دیون ,الدین في الزكاة
الت��ي مول��ت عم��الً تجاری��اً أو زراعی��اً أو ث��روة والمقص��ود ال��دیون  ,م��ؤجالً 
 أو مستغالت تجاریة. ,حیوانیة

 :  الدیون االستثماریة التجاریة
ھ��ذه  ,ال��دیون الت��ي تحملھ��ا الت��اجر ف��ي س��بیل تموی��ل عروض��ھ التجاری��ة

ال��دیون تنطب��ق علیھ��ا ش��روط ت��أثیر ال��دیون ف��ي الزك��اة عن��د جمھ��ور الفقھ��اء 
فال��دیون الت��ي تحملھ��ا  ,ھ��و ق��ول عن��د الش��افعیةو ,الحنفی��ة والمالكی��ة والحنابل��ة

ف�إذا  ,التاجر تؤثر في الزكاة فیحسم ھذه الدیون م�ن قیم�ة عروض�ھ التجاری�ة
وق�د تب�ین مم�ا  ,بلغ الباقي نص�اباً بض�م م�ا عن�ده م�ن نق�د وجب�ت زك�اة الب�اقي

ویزك�ي  ,سبق أن التاجر یجعل دینھ في مقابل م�ا عن�ده م�ن ع�روض تجاری�ة
: یل لھم فیھ ما رواه أبو عبید عن میم�ون ب�ن مھ�ران قول�ھوأصرح دل ,النقود

إذا حلت علیك الزك�اة ف�انظر م�ا ك�ان عن�دك م�ن نق�د أو ع�رض للبی�ع فقوم�ھ 
ث�م اط�رح من�ھ م�ا ك�ان علی�ك  ,وما كان من دین في مالءة فاحسبھ ,قیمة النقد

   .)1(ثم زِك ما بقي ,من دین
الق�دیم ال  : فیھ ق�والنوأما عند الشافعیة فدین عرض التجارة أو النقد  
. كم�ا ب�ین الش�افعي قول�ھ  ف�ي )2(وفي الجدید ثالثة أقوال سبق تفصیلھا ,تجب

إذا ك��ان لرج��ل ماش��یة فاس��تأجر علیھ��ا أجی��را ف��ي : دی��ن زك��اة الماش��یة. فق��ال
ول��م  ,أو بعی��ر منھ��ا ل��م یس��مھ فح��ال علیھ��ا الح��ول ,مص��لحتھا بس��ن موص��وفة

وك�ذلك إن ك�ان علی�ھ دی�ن أخ�ذت  ,قةیدفع منھا في إجارتھا ش�یئا ففیھ�ا الص�د
 .  )1(وقضى دینھ منھا ومما بقي من مالھ ,الصدقة

 : الدیون االستثماریة للثروة الزراعیة
 ,الدیون التي تحملھا التاجر في سبیل تمویل نشاطھ في الثروة الزراعی�ة

 ھذه الدیون تختلف عن الدیون التي مولت عروضاً تجاریة.
المالكی�ة والش�افعیة وأحم�د ف�ي روای�ة إل�ى فذھب الجمھور من الحنفی�ة و

 فیزكیھا وال یؤثر الدین فیھا. ,أن ھذه الدیون ال تحسم من منتجاتھ الزراعیة
وق��د س��بق االس��تدالل ل��ذلك م��ن الروای��ات الت��ي نص��ت عل��ى أن الس��عاة 

ق�ال أب�و عبی�د ع�ن اب�ن  ,یأخذون الزكاة دون نظر إلى دی�ن الماش�یة أو الثم�ر
 وال یرصدون الثمار في الدین. ,دون العین في الدینكانوا یرص: سیرین قال

للحنابل�ة فی�رون أن الت�اجر یقض�ي دین�ھ م�ن نت�اج األرض : القول الث�اني
ال تؤخ�ذ من�ھ زك�اة حت�ى : وروى أبو عبی�د ع�ن مكح�ول ق�ال ,ویزكي ما بقي

وروى  .إذا ك�ان مم�ا تج�ب فی�ھ الزك�اة ,وما فضل بعد ذلك زكاة ,یقضي دینھ
 :  بانأبو عبید فیھ مذھ

 ).582) األموال ألبي عبیدة  (1(
), وتحف���ة المحت���اج 3/44لمغن���ي (), وا1/481), والدس���وقي (2/6), والب���دائع (582) المرج���ع الس���ابق  (2(

 ).2/1032), والوسیط للغزالي (3/335(
 1393الناش�ر دار المعرف�ة الطبع�ة الثانی�ة  2/55و 7/150) األم لإلمام محمد بن إدریس الشافعي المطلب�ي 1(

 بیروت.
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وھ�و مواف�ق ل�رأي الجمھ�ور. ع�ن اب�ن  ,ما رواه أب�و عبی�د بس�نده: األول
حت�ى أح�اط بم�ا  ,أو ف�ي حرث�ھ ,شھاب أنھ سئل عن رجل تسلف في حائط ل�ھ

أو حرث�ھ ؟ فق�ال ال نعلم�ھ ف�ي الس�نة أن یت�رك  ,أیزكي حائط�ھ ذل�ك ,خرج لھ
یھ دی�ن فأما رجل كان عل ,ولكنھ یصدق وعلیھ دینھ ,ثمر رجل كان علیھ دین

 .ولھ ورق أو ذھب فإنھ ال یصدق في شيء من ذلك حتى یقضي دینھ
 -ما روى عن ابن عب�اس واب�ن عم�ر ,وھو موافق لرأي الحنابلة: الثاني

في الرجل یستدین فینفق عل�ى أھل�ھ : أن جابر بن زید قال - رضي هللا عنھما
وق�ال اب�ن عم�ر  ,یقضي م�ا أنف�ق عل�ى أرض�ھ: قال ابن عباس  ,وأرضھ قال

.وروى البیھقي قال روینا عن اب�ن عم�ر )1(یقضي ما أنفق على أرضھ وأھلھ
- τ - یب��دأ بم��ا : ف��ي الرج��ل یس��تقرض ینف��ق عل��ى ثمرت��ھ وعل��ى أھل��ھ ق��ال

نف�ق عل�ى أیقض�ي م�ا : وع�ن اب�ن عب�اس ,استقرض فیقض�یھ ویزك�ى م�ا بق�ي
 .  )2(ثمره ثم یزكي مابقي

وأع��دل وھ��و  وق��ول الحنابل��ة وم��ن معھ��م ف��ي ال��رأي بحس��م ال��دین أوج��ھ
المناسب لحال الشركات الزراعیة في ھذا العصر فھي شركات عمالقة ذات 

وال یخل��و حالھ��ا م��ن  ,تق��وم خاص��ة ف��ي ب��دایاتھا عل��ى ال��دیون ,ربحی��ة عالی��ة
 .الدیون لھا وعلیھا

 :  الدیون االستثماریة للثروة الحیوانیة
 ,یوانی�ةالدیون التي تحملھا التاجر في سبیل تمویل نشاطھ في الث�روة الح

 :  ھذا مما اختلف فیھ الفقھاء على أقوال ثالثة
وأحم�د  ,ذھب جمھور الفقھاء من المالكیة والش�افعیة ف�ي األص�ح: األول

في روایة إلى أن ھذه الدیون تعامل معاملة م�ا س�بق ف�ي ال�دیون االس�تثماریة 
فیزك�ي م�ا عن�ده م�ن الث�روة  ,فال تحسم الدیون التي تحملھا ,للثروة الزراعیة

وق�د نقلن�ا  ,وال یؤثر ال�دین فیھ�ا حینئ�ذ ,حیوانیة حسب شروط زكاة كل منھاال
 ,قول وحجة المالكیة فقد نصوا عل�ى أن دی�ن الماش�یة ال یس�قط زك�اة الماش�یة

وألنھ��ا مث��ل الح��رث م��ن  ,وعلل��وا ل��ھ ب��أن الماش��یة تعل��ق ح��ق الزك��اة بعینھ��ا
ل�م ت�ؤتمن علیھ�ا ف ,األموال الظاھرة فھي موكولة إل�ى اإلم�ام ال عل�ى أربابھ�ا

كما یقبل  ,فیقبل قولھم إن علیھم دیناً  ,بخالف العین فھي موكولة على أربابھا
 .قولھم في دفع زكاتھا فكان الدین یسقط زكاتھا

فق��ال ف��ي  ,وك��ذا الش��افعیة. فق��د نقلن��ا قب��ل ق��ول أب��ي إس��حاق الش��یرازي 
ف�ال  ,بالذم�ةوال�دین یتعل�ق  ,الجدید تجب الزكاة فیھ ؛ ألن الزكاة تتعلق بالعین

كما نقلنا قبل قول اإلمام الشافعي ف�ي دی�ن الماش�یة ح�ین  ,یمنع أحدھما اآلخر
ومما بقي من مالھ. وأما  ,وقضي منھا ,إن كان علیھ دین أخذت الصدقة: قال

 الروایة الثانیة لإلمام أحمد فقد ذكرناھا من ظاھر قول الخرقي.
ب عن�دھم عل�ى أن وھ�و الم�ذھ ,ذھ�ب الحنفی�ة وأحم�د ف�ي روای�ة: الثاني

ن�ص الحنفی�ة عل�ى أن ال�دیون الت�ي  ,الدیون تحسم من الماشیة ویزكى الب�اقي

 .681ألبي عبیدة   - األموال) 1(
 .3/303) معرفة السنن واآلثار2(
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لھ��ا مطال��ب م��ن العب��اد تمن��ع الزك��اة بق��درھا س��واء ف��ي ذل��ك زك��اة األم��وال 
 الظاھرة والباطنة فدخل فیھا عموماً ونصاً دین الماشیة.

ب وأم��ا م��ذھب الحنابل��ة ف��إن األم��وال الظ��اھرة وھ��ي الس��ائمة والحب��و
 - س�حق ب�ن إب�راھیمإوھي ق�ول أحم�د ف�ي روای�ة  ,والثمار یمنع الدین زكاتھا

ثم ینظ�ر م�ا بق�ي عن�ده بع�د  ,یبتدئ بالدین فیقضیھ: قال  - كما سبقت اإلشارة
 فیزكي ما بقي. ,إخراج النفقة

 :  وفي دین الماشیة والزرع ذكر أبو عبید مذھبین
اش��یة مث��ل ص��دقة الم: واألوزاع��ي ,ق��ول  مال��ك وأھ��ل الحج��از: األول

 تؤخذ منھ زكاتھا وإن كان علیھ دین. ,األرض
الماش�یة مث�ل الص�امت  ال تؤخ�ذ زكاتھ�ا م�ع : قول أھل العراق: والثاني

 ,وإنم�ا ق�ال ب�رأي ثال�ث ھ�و رأی�ھ ,ولم یأخذ أبو عبید ب�أي م�ن ال�رأیین ,الدین
 واس�تدل عل�ى ,وإن كانا في الظاھر مختلف�ین: نأخذ باإلسقاط واإلیجاب: فقال

إذا ك�ان ال�دین ص�حیحاً ق�د عل�م أن�ھ عل�ى رب األرض : األخذ بالمذھبین بأن�ھ
رض�ي  -كما قال اب�ن عم�ر  ,ولكنھا تسقط عنھ لدینھ ,فإنھ ال صدقة علیھ فیھا

تب�اع الومع قولھم أیضاً إنھ موافق  ,ومكحول ,وعطاء ,وطاوس ,- هللا عنھما
دقة م��ن األغنی��اء أن تؤخ��ذ الص�� إنم��ا س��ن �الس��نة ؛ أال ت��رى أن رس��ول هللا 

وھ�و م�ن أھ�ل  ,وھذا الذي علیھ دین یحیط بمالھ وال مال لھ ,فترد في الفقراء
؟ أم كی�ف یج�وز أن یك�ون وھ�و م�ن أھلھ�ا ,فكیف تؤخذ منھ الصدقة ,الصدقة

أح��د األص��ناف  ,غنی��اً فقی��را ًف��ي ح��ال واح��دة؟ وم��ع ھ��ذا إن��ھ م��ن الغ��ارمین
 .فقد استوجبھا من جھتین ,الثمانیة

ھ�ذا الق�ول فی�ھ إذا علم�ت : ھذا في الدین الب�اطن ق�ال أب�و عبی�دولما كان 
وأخ��ذت من��ھ  ,وإن ك��ان ذل��ك ال یعل��م إال بقول��ھ ل��م تقب��ل دع��واه ,ص��حة دین��ھ

 ,كق���ول اب���ن س���یرین واب���ن ش���ھاب ,م���ن ال���زرع والماش���یة جمیع���اً : الص���دقة
وم��ن قال�ھ م��ن أھ��ل الع��راق. وم�ع ق��ولھم أیض��اً إن��ك إذا  ,ومال��ك ,واألوزاع�ي

إلی�ھ ؛ ألن ص�دقة ال�زرع والماش�یة  النظر وجدتھ على ما ذھب�واصرت على 
ال ی�دري  ,والدین ال�ذي علی�ھ یدعی�ھ ب�اطن ,حق واجب ظاھر قد لزم صاحبھ

 .فلیس بمقبول منھ ,لعلھ فیھ مبطل
ھذا أحب إلى من قول : فقال ,ورجح أبو عبید ھذا على قول أھل العراق

 .)1(علوا القول قولھ في دعواهفج ,حین شبھوا الماشیة بالصامت ,أھل العراق
 :  الدیون االستثماریة للمستغالت

 ,ولم تعد للبیع ,ھي األموال التي أعدت للنماء وأخذ منافعھا: المستغالت
فیدخل في المستغالت ال�دور والعم�ائر والمص�انع  ,ولم تتخذ للتجارة بأعیانھا

ة ألخ�ذ ویش�مل ذل�ك الحیوان�ات المع�د ,ونحوھا مما أعد للحصول على نتاج�ھ
نتاجھا كالبقر والجاموس واإلبل والغنم غیر السائمة التي أعدت ألخ�ذ ألبانھ�ا 

 ومشتقات األلبان وما إلى ذلك.
ومحل النظر ھنا في الدیون التي تحملھا المال�ك ف�ي ش�راء ھ�ذه األم�وال 

وال یكاد الخالف یذكر في أن األصول المقتناة لغ�رض ال�در والنس�ل  .المدرة

 .683) األموال ألبي عبید 1(
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وإنما الخ�الف ف�ي حك�م حس�م ال�دیون م�ن غل�ة  ,زكاة فیھا واألجر ونحوھا ال
 :  األعیان المذكورة. والمذاھب كما یفھم مما سبق كاآلتي

فقد قال الحنفی�ة  ,حسم الدین الذي تحملھ المالك: مذھب الحنفیة والحنابلة
في الدین القوي وھو الذي وجب بدالً من مال التجارة كثمن ع�رض التج�ارة 

 ,ال خ��الف ف��ي وج��وب الزك��اة فی��ھ ,و غل��ة م��ال التج��ارةأ ,م��ن ثی��اب التج��ارة
وس�واء  ,الدین یمنع الزك�اة بق�دره ؛ ألن ل�ھ مطال�ب م�ن جھ�ة اآلدم�ي: وقالوا

 في ذلك األموال الظاھرة والباطنة.
الدین یمنع وجوب الزكاة في األموال الباطنة وفي روای�ة : وقال الحنابلة

 لیھ دین فال زكاة علیھ.وع ,فمن كان معھ مائتا درھم ,الظاھرة أیضاً 
فعن��د  ,وم��ذھب الش��افعیة والمالكی��ة ف��ي ق��ول أن ھ��ذه ال��دیون ال تحس��م

الشافعیة ال یمنع الدین الذي في الذمة من بی�ده نص�اب ف�أكثر م�ؤجالً أو ح�االً 
ال�دین : قال النووي ,ہلل تعالى أو آلدمي وجوب الزكاة علیھ في أظھر األقوال

وھ��و ن��ص الش��افعي ف��ي معظ��م  ,األص�حال یمن�ع وج��وب الزك��اة وعب��ر عن��ھ ب
وألن ال��دین یجع��ل ف��ي مقاب��ل «  ,وق��د س��بق ذك��ره ف��ي البح��ث ,كتب��ھ الجدی��دة

 .)1(»الغلة التي یملكھا عند المالكیة عروض
 :  مبدأ مقابلة الدیون بالموجودات غیر الزكویة

 : مذھب الحنفیة 
 ق��الوا فیم��ا إذا ك��ان عل��ى الرج��ل دی��ن ول��ھ م��ال الزك��اة وغی��ره م��ن ثی��اب

ودور السكنى فإن الدین یصرف إلى مال الزكاة سواء كان م�ن ج�نس  ,البذلة
 ,وإن ك��ان م��ن ج��نس ال��دین ,ال��دین أو ال وال یص��رف إل��ى غی��ر م��ال الزك��اة

   .»یصرف الدین إلى الجنس وإن لم یكن مال الزكاة«: وقال زفر
أن قض�اء ال�دین م�ن الج�نس أیس�ر فك�ان الص�رف إلی�ھ  : وجھ قول زف�ر

 .أولى
وم�ال الزك�اة  ,أن عین مال الزكاة مستحق كسائر الحوائج: األولووجھ 

ولھ��ذا ال  ؛فاض��ل عنھ��ا فك��ان الص��رف إلی��ھ أیس��ر وأنظ��ر بأرب��اب األم��وال
فم�ال  ,وإن ك�ان م�ن ج�نس ال�دین ,یصرف إلى ثیاب بدنھ وقوتھ وقوت عیالھ

وال زك�اة عل�ى  ,فك�ان فقی�را ,الزكاة مشغول بحاجة الدین فك�ان ملحق�ا بالع�دم
 قیر.الف

ل��و ك��ان ف��ي ی��ده م��ن أم��وال الزك��اة أن��واع مختلف��ة م��ن ال��دراھم : وق��الوا 
والدنانیر وأموال التجارة والسوائم فإنھ یصرف الدین إلى ال�دراھم وال�دنانیر 

 ,ألن زكاة ھ�ذه الجمل�ة یؤدیھ�ا أرب�اب األم�وال ؛وأموال التجارة دون السوائم
لصرف إلى الفقراء ض�نا وربما یقصرون في ا .وزكاة السوائم یأخذھا اإلمام

بما لھم فكان صرف الدین إلى األموال الباطنة لیأخذ الس�لطان زك�اة الس�وائم 
 . )1(نظرا للفقراء

إذا ك��ان عن��ده دراھ��م ودن��انیر وع��روض التج��ارة : وق��ال اب��ن عاب��دین
ث��م إل��ى  ,ث��م إل��ى الع��روض ,وس��وائم یص��رف ال��دین إل��ى ال��دراھم وال��دنانیر

د. محم��د عثم��ان ش��بیر, كم��ا  232) بح��ث زك��اة ال��دیون االس��تثماریة المؤجل��ة وال��دیون اإلس��كانیة الحكومی��ة 1(
ففی�ھ إض�افات علمی�ة, والبح�ث ض�من  232-226ینظر في البحث ما یتعلق بأنواع الدیون االس�تثماریة م�ن 

 م.1989یو یون 16-14أبحاث الندوة الثانیة لقضایا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكویت 
 .2/267ورد المحتار  2/6) بدائع الصنائع 1(
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أجناس��اً ص��رف ال��دین إل��ى الغ��نم أو اإلب��ل دون ول��و كان��ت الس��وائم  ,الس��وائم
 .  )2(البقر

 :  مذھب المالكیة 
ذھب المالكیة إلى أنھ ال زكاة في مال مدین إن كان المال عین�اً ك�ان م�ن 
الدین عیناً، أو عرضاً حاالً أو مؤجالً ولیس عنده من العروض ما یجعلھ في 

م�ا یجعل�ھ ف�ي مقابل�ة أما لو كان عن�ده م�ن الع�روض  ,مقابلة الدین الذي علیھ
 .)3(الدین الذي علیھ ولو كانت كتباً فإنھ یزكى العین
 :  واشترطوا في العرض دون غیره شرطین

وق�ال أش�ھب  ,أن یحل الحول علیھ وھذا الشرط عن�د اب�ن القاس�م : األول
 بل تجعل قیمتھ في مقابلة الدین وإن لم یمر علیھ حول عنده. ,بعدم اشتراطھ

ال  ,وكت�ب فق�ھ ,أن یك�ون مم�ا یب�اع عل�ى المفل�س كثی�اب جمع�ة: والثاني
 .  )4(ودار سكناه ,ثیاب جسده

ومن كان لھ دین وعلیھ دی�ن جع�ل دین�ھ ف�ي دین�ھ إن : وقال ابن عبد البر
كان یرتجي قضاؤه وزكى ما بیده إن كان نص�ابا وس�واء ك�ان ال�دین عین�ا أو 

عنھ الزكاة فإن ك�ان  عرضا ومن كان بیده عین وعلیھ من الدین مثلھ سقطت
لھ من العروض ما یفي بذلك الدین زكى ما بیده وسواء ك�ان عرض�ا لتج�ارة 

وك�ذلك  ,أو لقنیة، وكذلك أیضا یجعل دین�ھ ف�ي كتاب�ة مكاتب�ھ وقی�ل ف�ي رقبت�ھ
وم��ن ك��ان علی��ھ دی��ن ول��ھ ع��رض  ,یجعل��ھ ف��ي رقب��ة م��دیره وقی��ل ف��ي خدمت��ھ

ھ ال یف�ي بدین�ھ ض�م وعین جعل دینھ في عرضھ وزكى عینھ فإن كان عرض
إلیھ من عینھ ما یفي بدینھ وزكى الفضل إن كان نصابا بعد دین�ھ وك�ذلك م�ن 

   .جعل دینھ في دین علیھ وفضل لھ ما فیھ الزكاة زكاه
من لھ مال  تجب فیھ الزك�اة وعلی�ھ  ,وقالوا في سقوط زكاة العین بالدین

 أن یك�ون عن�ده دین مثلھ أو ینقصھ عن مقدار م�ال الزك�اة ف�ال زك�اة علی�ھ إال
مما ال یزكى من  عروض مقتن�اة أي الع�روض مث�ل العق�ار والثی�اب والقم�ح 
وجمی��ع الحب��وب والثم��ار والحی��وان أو ری��ع م��ا فی��ھ وف��اء لدین��ھ فیجعل��ھ ف��ي 

ول�و كان�ت ل�ھ ماش�یة یزكیھ�ا  ,مقابلة ما علیھ م�ن دی�ن عل�ى المش�ھور عن�دھم
الماشیة یص�ح أداء دین�ھ ووجھ ذلك أن  .فیجعل الماشیة في دینھ ویزكي عینھ

منھا والزكاة المتعلقة بھا ال تمنعھ من أن یحتسب بھا في دینھ وھي م�ن غی�ر 
 .جنس زكاة العین

وذلك كلھ بشرط أن یحول علیھا الح�ول عن�د ربھ�ا وأن تك�ون مم�ا یب�اع 
ما بیده من المال فإن لم تف عروضھ بدینھ حسب بقی�ة  يمثلھ في الدین فیزك
  .بقي بعد ذلك ما فیھ الزكاة زكاهدینھ فیما بیده فإن 

أن الع�رض ال�ذي یحتس�ب ب�ھ ف�ي ال�دین لیزك�ي : ومرجع ذلك أو تحقیقھ
الع�ین أص�لھ أن ال�دین یس�قط زك�اة الع�ین فم�ن ل�م یك�ن ل�ھ ع�رض یف�ي بدین�ھ 

ومن كان ل�ھ ع�رض یف�ي بدین�ھ فی�ھ ووجب�ت الزك�اة فیم�ا بی�ده  ,احتسب بدینھ

 .2/264) حاشیة ابن عابدین 2(
 .1/459) حاشیة الدسوقي 3(
 .1484) المرجع سابق 4(
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ھ فیم�ا یقابل�ھ م�ن ال�دین وب�اقي فإن كان الع�رض یف�ي ب�بعض دین�ھ احتس�ب ب�
وھ�ذا إذا ك�ان الع�رض ق�د ح�ال علی�ھ  ,دینھ یسقط الزكاة عن قدره م�ن الم�ال

عنده حول فإن أفاده قبل الحول فقد اختلف القول فیھ بینھم بین وجوب زكاتھ 
 .وعدم وجوبھا

وقاعدة ما یحتسب م�ن ع�روض المزك�ي وھ�و مقتض�ى ق�ول مال�ك ف�ي  
ومقص�دھم ك�ل  .لی�ھ ف�ي فلس�ھ فإن�ھ یجع�ل فی�ھ دین�ھأن كل ما یباع ع: المدونة

   .مالھ قیمة فیحتسب وماال قیمة لھ لم یحتسب
ھي في كل ع�رض ابتی�ع : ولذا قال القاضي عبد الوھاب في زكاة القیمة

والع���رض ھ���و م���ا ال زك���اة ف���ي عین���ھ م���ن األمتع���ة والعق���ار  ,بنی���ة التج���ارة
ی��ة القنی��ة أو بغی��ر نی��ة فم��ا ابتی��ع م�ن ذل��ك بن ,والم�أكول والحی��وان وغی��ر ذل��ك

وم�ا اش�تري بنی�ة التج�ارة ففی�ھ  ,وال ف�ي ثمن�ھ إن بی�ع ,التجارة ف�ال ش�يء فی�ھ
وال یق�وم ف�ي ك�ل ,فإن أقام أحواالً فال شيء فیھ م�ا دام عرض�اً  ,الزكاة إذا بیع

وم�ن مل�ك عرض�اً بمی�راث أو ھب�ة أو  ,فإذا بیع زكي ثمن�ھ لس�نة واح�دة ,سنة
 .  )1(ویستقبل بثمنھ حوالً  , زكاة فیھبمعاوضة بعرض مثلھ لقنیة فال

  : مذھب الشافعیة 
  .قالوا فیمن ملك نصابین زكویین كنصاب بقر ونصاب غ�نم وعلی�ھ دی�ن

بأنھ إذا لم یكن الدین من جنس ما یملكھ  یوزع علیھما ف�إن خ�ص  ك�ل واح�د 
وفي قول یراعى األغبط  ,ما ینقص بھ عن النصاب فال زكاة في واحد منھما

ن كم�ا أن�ھ ل�و مل�ك م�اال آخ�ر غی�ر زك�وي ص�رفنا ال�دین إلی�ھ رعای�ة للمساكی
 .  )2(للفقراء قال النووي وھو األصح

وجب��ت  ,ل��و مل��ك بق��در ال��دین مم��ا ال زك��اة فی��ھ كالعق��ار وغی��ره: وق��الوا
 .)3(الزكاة في النصاب الزكوي على ھذا القول على المذھب

 : مذھب الحنابلة
وك�ذا  ,ا علیھ من الدین من المالأن من لھ عرض قنیة جعل في مقابلة م

فیجع�ل ال�دین ال��ذي علی�ھ ف�ي مقابل��ة  ,ومع�ھ ع��ین ,ل�و ك�ان ل�ھ ع��رض تج�ارة
 ویزكى ما معھ من العین. ,العرض

لو كان لھ عرض قنیة یب�اع ل�و أفل�س یف�ي بم�ا علی�ھ م�ن : قال المرداوي
عل�ى  ,وزك�ى م�ا مع�ھ م�ن الم�ال ,جع�ل ف�ي مقابل�ة م�ا علی�ھ م�ن ال�دین ,الدین

 الروایتین.إحدى 
جعل��ت ال��دین ف��ي  ,إذا ك��ان النص��ابان زك��ویین: ق��ال القاض��ي أب��و یعل��ىو

وإن ك��ان م��ن غی��ر ج��نس  ,مقابل��ة م��ا الح��ظ للمس��اكین ف��ي جعل��ھ ف��ي مقابلت��ھ
كرج�ل علی��ھ  ,واآلخ��ر فی�ھ الزك��اة ,ف�إن ك��ان أح�د الم��الین ال زك�اة فی�ھ .ال�دین

فیجع�ل ال�دین  ,نوع�روض للقنی�ة تس�اوي م�ائتی ,ولھ مائتا درھ�م ,مائتا درھم

الفواك�ھ ال�دواني لإلم�ام  47والتلقین ف�ي الفق�ھ الم�الكي للقاض�ي عب�د الوھ�اب  94/ 1) الكافي البن عبد البر 1(
نش�ر دار الفك�ر وبدای�ة المجتھ�د  1/246ش�ر دار الفك�ر وحاش�یة الع�دوي ن 1/330احمد بن غن�یم النف�راوي 

 41و  28/ 3وال�ذخیرة للقراف�ي   2/118والمنتقى ش�رح الموط�أ لإلم�ام س�لیمان ب�ن خل�ف الب�اجي  1/252
 .1/244و3/168و 3/200والتاج واإلكلیل

 .5/320) المجموع 2(
تحقیق الدكتور  1/395كریا یحیى بن شرف النووي ومنھاج الطالبین لإلمام أبي ز 2/55) روضة الطالبین 3(

 بیروت2000-1421أحمد بن عبد العزیز الحداد  الطبعة األولى دار البشائر 
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ق��ال  ,وأب��ي عبی��د ,وھ��ذا م��ذھب مال��ك: ق��ال اب��ن قدام��ة .ف��ي مقابل��ة الع��روض
ألن��ھ مال��ك لم��ائتین زائ��دة ع��ن مبل��غ  ؛قول��ھ وھ��و مقتض��ى: أص��حاب الش��افعي

وظ�اھر ك�الم  .كما لو كان جمیع مالھ جنسا واحدا ,فوجبت علیھ زكاتھا ,دینھ
نھ قال ف�ي رج�ل عن�ده أل�ف فإ ,أحمد أنھ یجعل الدین في مقابلة ما یقضي منھ

وإن  ,إن كان��ت الع��روض للتج��ارة زكاھ��ا: وعلی��ھ أل��ف ول��ھ ع��روض ب��ألف
 .  )1(وھذا مذھب أبي حنیفة .كانت لغیر التجارة فلیس علیھ شيء

ومع�ھ ع�ین  ,لو كان لھ عرض تجارة بقدر الدین الذي علی�ھ: وقال أیضاً 
ن ف��ي مقابل��ة أن��ھ یجع��ل ال��دی ,بق��در ال��دین ال��ذي علی��ھ فالص��حیح م��ن الم��ذھب

. وق�الوا ف�ي الروای�ة المش�ھورة ال�دین )2(مع�ھ م�ن الع�ین ویزكي م�ا ,العرض
فإنھ یسقطھ لم�ا روي ع�ن  ,الذي استدانھ المزكي لإلنفاق على الزرع والثمر

یخرج ما استدان أو أنف�ق عل�ى ثمرت�ھ وأھل�ھ : -رضي هللا عنھما  -ابن عمر 
 .)3(ویزكي ما بقي

 
 
 

 المبحث الرابع
ون االستثماریة المؤجلة في االجتھادات زكاة الدی

 الفقھیة  المعاصرة
  .قرارات ندوات قضایا الزكاة المعاصرة: أوال
 .دلیل اإلرشادات لحساب زكاة الشركات: ثانیاً 
 .ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة: ثالثاً 

 .قرار مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي: رابعاً 
 .جمع الفقھ اإلسالمي في الھندار مقر: خامساً 

 :  قرارات ندوات قضایا الزكاة المعاصرة : أوال
عنی��ت ن��دوات قض��ایا الزك��اة المعاص��رة بك��ل م��ا یتعل��ق بالزك��اة لألف��راد 

وكان��ت زك��اة ال��دیون م��ن المعض��الت الجس��ام الت��ي اس��تدعت  ,والش��ركات
ة مناقش��تھا  ع��دة ن��دوات لم��ا ف��ي زك��اة ال��دیون م��ن خالف��ات فقھی��ة اجتھادی��

وبخاص�ة ف�ي  ,وقضایا متداخلة بین النظر الفقھي والتطبی�ق العمل�ي المی�داني
وذك���رت ھن���ا التسلس���ل الت���اریخي  ,تطبیق���ات المؤسس���ات المالی���ة اإلس���المیة
 والموضوعي لقرارات الندوات العلمیة.
 : 1988أكتوبر  26-25الندوة األولى المنعقدة في القاھرة 

    :  االستثماریة المؤجلةقرار بشأن زكاة القروض اإلسكانیة و 
) بش��أن ال��دین 10م��ع مراع��اة م��ا ورد ف��ي م��ؤتمر الزك��اة األول البن��د (

وما رأتھ اللجنة في ذلك الم�ؤتمر م�ن األخ�ذ مب�دئیاً ف�ي  ,االستثماري والزكاة
ن�ھ إذا ك�ان ال�دین م�ؤجالً ف�ال إ: ھذا بخصوص�ھ بم�ذھب م�ن ق�ال م�ن الفقھ�اء

 .2/1933) المغني 1(
 ).3/24اإلنصاف () 2(
 .3/42) المغني 3(

                                                 



لى مزی�د م�ن البح�ث والتثب�ت إحاجة على أن األمر ب ,یمنع من وجوب الزكاة
 والعنایة.

 :  استقر الرأي في ھذه الندوة على ما یأتي
الدیون اإلسكانیة وما شابھا من الدیون التي تمول أص�الً ثابت�اً ال یخض�ع 
للزك��اة ویس��دد عل��ى أقس��اط طویل��ة األج��ل یس��قط م��ن وع��اء الزك��اة م��ا یقاب��ل 

 أموال أخرى یسدده منھا. القسط السنوي المطلوب دفعھ فقط إذا لم تكن لھ
فإنھا تخصم كلھا  )العامل(أما القروض التي تمول رأس المال المتداول 

من وعاء الزكاة. والحاجة قائمة لمزی�د م�ن البح�ث ف�ي تفاص�یل جوان�ب ھ�ذا 
 الموضوع.

ویظھر م�ن ھ�ذه الق�رارات الت�ردد ف�ي حس�م قض�ایا ال�دیون األم�ر ال�ذي 
 .وھذا ما تم فعال في الندوات الالحقةاستدعى  الدعوة إلى مزید من البحث 

  : 1989یونیو  16-14الندوة الثانیة المنعقدة في الكویت 
 :  قرار بشأن زكاة الدیون االستثماریة واإلسكانیة

والتوص�یة التاس�عة للن�دوة  ,تنفیذاً للتوصیة العاشرة لمؤتمر الزكاة األول
لممول��ة ل��رأس األول��ى لقض��ایا الزك��اة المعاص��ر المتض��منة حس��م الق��روض ا

وع��دم حس��م ال��دیون اإلس��كانیة أو ال��دیون الممول��ة ألص��ول  ,الم��ال المت��داول
ثابتة باستثناء القسط السنوي المطلوب دفعة فقط. والتي ختمت ببیان الحاج�ة 

 :  فقد انتھت الندوة إلى ما یأتي ,إلى دراسة جوانب تفاصیل ھذا الموضوع
تمول عمالً تجاری�اً إذا ل�م  یحسم من الموجودات جمیع الدیون التي: أوالً 

 زائدة عن حاجاتھ األساسیة. »أصول ثابتة«یكن عند المدین عروض قنیة 
یحس��م م��ن الموج��ودات الزكوی��ة ال��دیون االس��تثماریة الت��ي تم��ول : ثانی��اً 

إذا ل��م توج��د ل��دى الم��دین ع��روض قنی��ة  »مس��تغالت«مش��روعات ص��ناعیة 
كن جعلھا في مقاب�ل تل�ك زائدة عن حاجاتھ األصلیة بحیث یم »أصول ثابتة«

وف���ي حال���ة ك���ون ھ���ذه ال���دیون االس���تثماریة مؤجل���ة یحس���م م���ن  ,ال���دیون
ف�إذا وج�دت تل�ك  »الح�ال«الموجودات الزكویة القس�ط الس�نوي المطال�ب ب�ھ 

العروض تجعل في مقابل الدین إذا كانت تفي بھ وحینئذ ال تحسم الدیون م�ن 
ین یحس�م م�ن الموج�ودات فإن لم تف تلك القروض بالد ,الموجودات الزكویة

 الزكویة ما تبقى منھ.
القروض اإلسكانیة المؤجلة والتي تس�دد ع�ادة عل�ى أقس�اط طوی�ل : ثالثاً 

أجلھ�ا یزك��ى الم��دین م��ا تبق��ى مم��ا بی��ده م��ن أم��وال بع��د حس��م القس��ط الس��نوي 
 المطلوب منھ إذا كان الباقي نصاباً فأكثر.

ھ�اء فیم�ا س�بق بیان��ھ ویظھ�ر ف�ي ھ�ذه الق��رارات المی�ل إل�ى م�ا ق��رره الفق
   )األصول الثابتة(وتفصیلھ في موضوع مقابلة الدین بعروض القنیة 

 : 2002أبریل 25-22الندوة الثانیة عشرة المنعقدة في القاھرة 
  :  قرار بشأن زكاة الدیون 

ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في ال�دیون وانتھ�وا إل�ى م�ا 
  :  یلي

 :  نبالنسبة للدائ: أوالً 
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إذا ك��ان ال��دین نق��وداً أو عرض��اً تجاری��اً فتج��ب الزك��اة فیھ��ا عل��ى ال��دائن 
ح��االً ك��ان أم م��ؤجالً م��ا دام ال یتع��ذر عل��ى ال��دائن اس��تیفاؤه بس��بب ل��یس م��ن 

 كمماطلة المدین أو إعساره فال یزكیھ إال عن سنة واحدة بعد قبضھ. ,جھتھ
وجب�ت علی�ھ وللدائن أن ی�ؤخر إخ�راج الزك�اة ع�ن ال�دین المؤج�ل ال�ذي 

ف�إذا اس�توفاه أخ�رج زكات�ھ ع�ن الم�دة  ,زكاتھ إلى حین استیفائھ كلیاً أو جزئیاً 
 .- إن وجد - دة التي تعذر علیھ فیھا استیفاؤهالماضیة محسوماً منھا الم

 :  بالنسبة للمدین: ثانیا
إذا ك��ان عل��ى الم��دین دی��ون بعض��ھا ح��ال وبعض��ھا مؤج��ل إل��ى م��ا بع��د 

دار دین�ھ م�ن أموال�ھ الزكوی�ة إذا ك�ان ال�دین ح�االً الحول فإن المدین یحسم مق
 أو یحل وفاؤه علیھ قبل تمام الحول الزكوي.

وإذا كان الدین مؤجالً إلى أجل یمتد إل�ى م�ا بع�د تم�ام الح�ول ف�ال یج�وز 
 للمدین حسمھ من الموجودات الزكویة التي یملكھا في نھایة الحول.

س�نة (قس�اط طوی�ل أجلھ�ا فإن الدیون الموجل�ة الت�ي تس�دد عل�ى أ: وعلیھ
یزكى المدین ما تبقي مما بیده منھا بع�د حس�م القس�ط الس�نوي إذا ح�ل  )فأكثر

زكوي ال��ذي علی��ھ أو قب��ل نھای��ة الس��نة ـول ال��ـة الح��ی��ــابل نھـموع��د س��داده ق��
المالیة للشركة ولم یسدد حتى یوم الزكاة إذا ك�ان الب�اقي نص�اباً ف�أكثر بنفس�ھ 

  وال الزكاة.أو بضمھ إلى ما عنده من أم
ویظھر من ھذه القرارات مراعاتھا لح�ال ال�دائن واألخ�ذ ب�رأي المالكی�ة  

وك��ذلك مراع��اة ح��ال الم��دین ف��ي حس��م  ,بالنس��بة لوج��وب الزك��اة بع��د الق��بض
 .الدیون الحالة دون المؤجلة

م�ارس  31 -28الندوة الرابعة عشرة المنعقدة في مملكة البحرین ف�ي 
2005 : 

 :  نقرار بشأن زكاة الدیو
ف�ي الق�رارات الس�ابقة  في ھ�ذه الن�دوة أوك�ل إل�ى لجن�ة الص�یاغة النظ�ر 

والتوفی��ق بینھ��ا بع��د ظھ��ور اس��تدراكات علیھ��ا وبع��د أن حظی��ت بمناقش��ات 
وإبداء المالحظات وقد تداولت لجنة الصیاغة فیما صدر س�ابقاً م�ن ق�رارات 

 :  خاصة بموضوع زكاة الدیون وانتھى التداول إلى ھذین الرأیین
ھ��ي الت��ي ح��ل (یحس��م م��ن الموج��ودات الزكوی��ة ال��دیون المس��تحقة  -1

كم��ا یحس��م م��ن  ,)أجلھ��ا قب��ل نھای��ة الح��ول وت��أخر س��دادھا عل��ى م��ا بع��ده
الموج��ودات الزكوی��ة القس��ط الس��نوي الواج��ب الس��داد خ��الل الفت��رة المالی��ة 

أم��ا ال��دیون الواجب��ة الس��داد بع��د الفت��رة المالی��ة  ,الالحق��ة للح��ول المزك��ى عن��ھ
 حقة للحول المزكى عنھ فال تحسم من الموجودات الزكویة.الال

تحسم الدیون التي على الف�رد أو الش�ركة س�واء كان�ت طویل�ة األج�ل  -2
أموال ال تج�ب (أو قصیرة األجل من الوعاء الزكوي إذا لم توجد أموال قنیة 

الم��راد بالحاج��ات األساس��یة (زائ��دة ع��ن الحاج��ات األساس��یة  )فیھ��ا الزك��اة
نی�ة الض��روریة لقی�ام الش��ركة بنش�اطھا الرئیس��ي ومس�اعدتھا عل��ى أص�ول الق

اإلنت��اج ویش��مل ذل��ك مق��ر الش��ركة واألجھ��زة واآلالت المس��تخدمة فع��الً ف��ي 
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فإن وجد أموال غیر زكویة زائ�دة  ,تغطي ھذه الدیون )مزاولة نشاط الشركة
ال م��ن األم��وال الزكوی��ة، ف��إن  ,ع��ن الحاج��ات األساس��یة فتحس��م ال��دیون منھ��ا

ت أموال القنیة بعض ھذه الدیون فقط دون جمیعھا حسم ب�اقي ال�دین م�ن غط
 الوعاء الزكوي.

ویت���رك االختی���ار ب���ین ھ���ذین ال���رأیین لھیئ���ات الرقاب���ة الش���رعیة ف���ي 
 الشركات.

ویظھر في ھذه الق�رارات التوفی�ق فع�ال ب�ین الق�رارات الس�ابقة والتأكی�د 
والقرب م�ن رأي جمھ�ور  على التوجھ للموازنة بین الشركات دائنة أو مدینة

 .في زكاة الدیون من حیث الجملة ءالفقھا
ربی�ع  9 -7ة عشرة المنعقدة في الجمھوریة اللبنانی�ة ف�ي نالندوة الثام

 :2009مارس  6 – 4الذي یوافقھ  1430األول 
قرار في موضوع االتجاھات الفقھیة في زكاة ال�دیون وال�رأي ال�راجح 

 : فیھا 
 :  ة األبحاث المقدمة إلى ما یليناقش المشاركون في الندو

توصي الندوة بتك�وین لجن�ة ال یق�ل ع�ن خمس�ة م�ن الفقھ�اء والمحاس�بین 
 :  یلي لدراسة اآلراء الفقھیة في كیفیة زكاة الدیون مع مراعاة ما

م��ا انتھ��ت إلی��ھ الن��دوات الس��ابقة وم��ا ع��رض م��ن آراء جدی��دة ف��ي  -1
 .الموضوع في ھذه الندوة الثامنة عشرة

اآلراء الفقھی�ة عل�ى ق�وائم مالی�ة منش�ورة لع�دد م�ن الش�ركات  تطبیق -2
 .في قطاعات مختلفة

المعاییر الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسس�ات المالی�ة  -3
 .اإلسالمیة في البحرین

وقد قدم في ھذه الندوة بحثان معمقان وحظیا بمناقشات مستفیضة ب�أكثر 
ت ف��ي الموض��وع حل��ول مقترح��ة وق��دم ,مم��ا حظی��ت ب��ھ المواض��یع األخ��رى

 .للموضوع
وك���ان ق���رار تش���كیل اللجن���ة وتحدی���د مھامھ���ا واألخ���ذ باالعتب���ار واق���ع 

وق�د أخ�ذ ھ�ذا  .ش�رعي وموض�وعي الشركات المختلفة مھم جدا التخاذ قرار
طال��ت آثارھ��ا  يالق��رار التح��وط لآلث��ار الم��دمرة لألزم��ة المالی��ة العالمی��ة الت��

 .المؤسسات المالیة اإلسالمیة
د اجتمع�ت اللجن�ة ع�دة اجتماع�ات بالتش�كیل الم�ذكور وعرض�ت بع�د وق

 .ذلك ما انتھت إلیھ على المشاركین في الندوة التاسعة عشرة
ربی��ع  16-14الن��دوة التاس��عة عش��رة المنعق��دة ف��ي س��لطنة عم��ان ف��ي 

 : 2010مارس  3-1الذي یوافقھ  1431األول 
 :  قرار بشأن زكاة الدیون في المعامالت التجاریة

لع��ت الن��دوة عل��ى م��ا توص��لت إلی��ھ اللجن��ة المكلف��ة بدراس��ة موض��وع اط
وال�رأي ال�راجح  ,االتجاھات الفقھیة في زكاة الدیون في المعامالت التجاری�ة

وبعد الدراسة والمناقش�ة المستفیض�ة لھ�ذا الموض�وع ق�ررت الن�دوة م�ا  ,فیھا
 :  یأتي
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 :  بالنسبة للدائن: أوالً 
عام الدیون المرجوة للمزكي س�واء یُضاف إلى الموجودات الزكویة كل 

ویقص�د باألرب�اح  ,وذلك بعد استبعاد األرباح المؤجل�ة ,أكانت حالة أم مؤجلة
التي تخص األعوام التالیة للعام  )الدائن(األرباح المحتسبة للمزكي : المؤجلة

 الزكوي في المعامالت المؤجلة.
 :  بالنسبة للمدین: ثانیاً 

ل عام الدیون التي عل�ى المزك�ي س�واء یُحسم من الموجودات الزكویة ك
ویقص�د باألرب�اح  ,وذلك بعد استبعاد األرباح المؤجل�ة ,أكانت حالة أم مؤجلة

الت��ي تخ��ص األع��وام  )الم��دین(األرب��اح المحتس��بة عل��ى المزك��ي : المؤجل��ة
وال یحس��م م��ن الموج��ودات  ,التالی��ة للع��ام الزك��وي ف��ي المع��امالت المؤجل��ة

 دمت في تمویل أصول غیر زكویة.الزكویة الدیون التي استخ
 :  اإلبراء من الدین على مستحق الزكاة واحتسابھ منھا

إسقاط الدائن العاجز عن استیفاء دینھ على المدین المعسر لھذا ال�دین ال 
وھ�ذا م�ا ذھ�ب إلی�ھ أكث�ر  ,یحتسب من الزكاة ولو كان المدین مستحقاً للزك�اة

 الفقھاء.  
ندوة إلى األخ�ذ ب�آراء جمھ�ور الفقھ�اء ویظھر من ھذه القرارات توجھ ال

وج�اء ھ�ذا الق�رار بع�د  ,ما للش�ركات وم�ا علیھ�ا م�ن دی�ون ةمع مراعا ,جملة
وتالف�ى ھ�ذا  .دراسة للقوائم المالیة للعدید م�ن الش�ركات المختلف�ة األغ�راض

القرار ما سبق عرضھ في الندوة الثامنة عشرة من عدم وجوب الزك�اة عل�ى 
وبھذا القرار لن تعفى مثل ھذه الش�ركات  .بالمالیینشركات رابحة ومیزانھا 

  .من الزكاة
  :  دلیل اإلرشادات لحساب زكاة الشركات: ثانیاً 

یعن��ى دلی��ل اإلرش��ادات لحس��اب زك��اة الش��ركات بالجوان��ب المحاس��بیة 
وأغلبھ��ا كان��ت نتیج��ة  ,وك��ل فق��رة فی��ھ حظی��ت بمناقش��ات ,والش��رعیة  للزك��اة

وحظی��ت بمناقش��ات الفقھ��اء  ,ث المعمق��ةن��دوات علمی��ة ق��دمت فیھ��ا األبح��ا
وقد نقلت ھنا ما ل�ھ ص�لة مباش�رة بزك�اة ال�دیون  ,والمحاسبین  واالقتصادیین

ووضعتھا حسب ترتی�ب  ,التي شغلت بدورھا حیزاً كبیراً في الندوات العلمیة
موضوعاتھا وأرقامھا من الدلیل لیسھل الرجوع إلیھا عند الحاجة، علما ب�أن 

 .قبل الندوة الثامنة عشرةالدلیل قد اعتمد 
 :  )الذمم المدینة() المدینون 44(

ال�دیون (ھ�ي المب�الغ المس�تحقة ال�دفع إل�ى الش�ركة : التعریف المحاسبي
م��ن عمالئھ��ا مقاب��ل البض��ائع الت��ي ت��م بیعھ��ا باألج��ل أو  )مرج��وة التحص��ل

الخدمات التي تم تقدیمھا لھم بالدین، وتتمثل ھذه الحس�ابات ف�ي تعھ�د العمی�ل 
 سدید قیمة المبیعات أو الخدمات في وقت الحق.بت

ص��افي «یج��ري تق��ویم حس��ابات ال��ذمم عل��ى أس��اس : التق��ویم المحاس��بي
والتي یمكن قیاس�ھا بمق�دار ص�افي القیم�ة النقدی�ة الت�ي  »القیمة القابلة للتحقق

ول��ذلك فإن��ھ  یؤخ��ذ مخص��ص لل��ذمم المدین��ة حالم��ا یعتب��ر  ,یتوق��ع تحص��یلھا
 كما سیأتي الحقاً. ,مشكوكاً فیھ تحصیل ھذه الذمم أمراً 
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إذا كان ال�دین نق�وداً أو عروض�اً تجاری�ة فتج�ب الزك�اة : الحكم الشرعي
فی��ھ عل��ى ال��دائن ح��االً ك��ان ال��دین أم م��ؤجالً م��ا دام ال یتع��ذر عل��ى ال��دائن 

كمماطل�ة الم�دین أو  ,فإذا تعذر علیھ استیفاؤه بسبب لیس م�ن جھت�ھ ,استیفاؤه
 عن سنة واحدة بعد قبضھ.إعساره فال یزكیھ إال 

وللدائن أن ی�ؤخر إخ�راج الزك�اة ع�ن ال�دین المؤج�ل ال�ذي وجب�ت علی�ھ 
ف�إذا اس�توفاه أخ�رج زكات�ھ ع�ن الم�دة  ,زكاتھ إلى حین استیفائھ كلیاً أو جزئیاً 

 - إن وج��دت - الماض��یة محس��وماً منھ��ا الم��دة الت��ي تع��ذر علی��ھ فیھ��ا اس��تیفاؤه
 یزكیھ عن سنة واحدة بعد قبضھ.وإذا قبض شیئاً منھ في المستقبل ف

ویالحظ أن ھذا ھو قرار الن�دوة الثانی�ة عش�رة بش�ان زك�اة ال�دیون ال�ذي 
 .سبق ذكره في قرارات الندوة آنفة الذكر

 :  ) مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا45(
مخص��ص ال��دیون المش��كوك ف��ي تحص��لیھا ھ��و : التعری��ف المحاس��بي

 شكوك في تحصلیھا.المخصص الذي ینشأ لمقابلة الدیون الم
ی��تم تق��دیره بمقتض��ي خب��رة اإلدارة ع��ن ك��ل م��دین : التق��ویم المحاس��بي

 بحسب صعوبة تحصیل بعض الدیون منھ.
مخص�ص ال�دیون المش�كوك ف�ي تحص�یلھا یط�رح م�ن : الحكم الش�رعي

الموجودات الزكوی�ة إذا ك�ان ال�دین المش�كوك ف�ي تحص�یلھ ق�د أدرج مق�داره 
ھ ال یجب أن یزكى منھ ش�رعاً ع�دا م�ا ك�ان حیث إن ,في الموجودات الزكویة

 وھو ما كان على مقر موسر. ,مرجو السداد
وعند حس�اب الزك�اة یحس�م مخص�ص ال�دیون المق�در تق�دیراً دقیق�اً مبنی�اً 

ثم إذا تم تحصیل شيء م�ن تل�ك ال�دیون ف�ي المس�تقبل  ,على أسس فنیة سلیمة
 عند المدین سنین.ولو كان قد بقي  ,فإنھ یزكى عند قبضھ عن عام واحد فقط

 .ویالحظ أن ھذا القرار راعى قرارات الندوة الثانیة عشرة أیضا
 )القطع أو األجی�و() مكرر مخصص الخصم النقدي للسداد المبكر 45(

  : 
ھو المبلغ الذي یخصص لتغطیة الخسارة الناتج�ة : التعریف المحاسبي 

 عن الفرق بین المبلغ الحالي والمبلغ األصلي للدیون.
م محاس�بیاً بتق�دیر المب�الغ الت�ي یتوق�ع أن تتن�ازل : یم المحاسبيالتقو یُق�وَّ

 عنھا المنشأة لعمالئھا نتیجة السداد المبكر.
ة ألن�ھ أم�ر احتم�الي ال یحس�م م�ن الموج�ودات الزكوی� : الحكم الشرعي

 تفاق على الحسم في عقد المداینة.اللعدم جواز ا
 :  ) أوراق القبض46(

ي األوراق التجاری���ة الموج���ودة فع���الً ل���دى ـھ���: بيـریف المحاس���ـالتع���
 )الكمبی�االت(الشركة التي لم یحن بعد میعاد استحقاقھا مث�ل س�ندات الس�حب 

 .ندات اإلذنیةـوالس
م أوراق القبض بالقیمة الحالیة لورقة القبض في : التقویم المحاسبي تُقوَّ

لفت�رة م�ن أي بع�د تنزی�ل مبل�غ الحطیط�ة أو الفوائ�د ع�ن ا ,نھایة السنة المالی�ة
 تاریخ المیزانیة على تاریخ استحقاق أوراق القبض.
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إذا كانت قیمة أوراق الق�بض تمث�ل قرض�اً مض�افاً إلی�ھ : الحكم الشرعي
فإن�ھ یزك�ى  ,فوائد ربویة  أو كانت دیناً عن ثمن سلعة ثم تم تأجیلھ لقاء زیادة

تع��ذر س��واء أك��ان ال��دین ح��االً أم م��ؤجالً م��ا دام ال ی ,أص��ل الق��رض أو ال��دین
ف��إن تع��ذر اس��تیفاؤه بس��بب ل��یس م��ن جھت��ھ كمماطل��ة الم��دین أو  ,اس��تیفاؤه

ولل�دائن أن ی�ؤخر إخ�راج  ,فال یزكیھ إال عن س�نة واح�دة بع�د قبض�ھ هإعسار
الزكاة عن الدین المؤجل الذي وجبت علیھ زكات�ھ إل�ى ح�ین اس�تیفائھ كلی�اً أو 

ماً منھا المدة الت�ي فإن استوفاه أخرج زكاتھ عن المدة الماضیة محسو ,جزئیاً 
وتصرف جمیع الفوائد الربویة في وج�وه  ,-إن وجدت  –تعذر فیھا استیفاؤه 

 .الخیر كما تقدم
أما إذا كانت أوراق القبض تمثل سلعة مبیعة باألجل ب�أكثر م�ن ثمنھ�ا  
وت��دخل قیم��ة  ,ف��إن تل��ك الزی��ادة مش��روعة مادام��ت مدمج��ة ف��ي ال��ثمن ,حال��ة

 جودات الزكویة مع مراعاة ما جاء سابقاً.ورقة القبض جمیعھا ضمن المو
 :  ) مدینو بضاعة السلم المشتراة47(

یعب��ر ھ��ذا الحس��اب ع��ن مدیونی��ة ب��ائعي بض��اعة : التعری��ف المحاس��بي
 السلم التي اشترتھا الشركة ولم یتم تسلمھا بعد.

بم��ا أن ھ��ذه البض��اعة ل��م ی��تم تس��لمھا بع��د بحی��ث ال : الق��ویم المحاس��بي
م بالتكلف�ة وھ�ي رأس م�ال  ,یمة س�وقیة مح�ددةیمكن أن تعرف لھا ق فإنھ�ا تُق�وَّ
 السلم المدفوع للبائع.
إذا كانت البضاعة المشتراة سلماً بقصد التجارة فتدرج : الحكم الشرعي

م بالتكلف��ة وھ��ي رأس م��ال  ,ھ��ذه المدیونی��ة ض��من الموج��ودات الزكوی��ة وتُق��وَّ
د التش��غیل أو در وإذا كان��ت البض��اعة المش��تراة بقص�� ,الس��لم الم��دفوع فیھ��ا

 ).10 ,9الدخل فینظر نص المادتین (
 :  ) مدینو بضاعة االستصناع المشتراة48(

بض�اعة االستص�ناع  »م�دینو«یمث�ل ھ�ذا الحس�اب : التعریف المحاس�بي
 التي اشترتھا الشركة ولم یتم تسلمھا بعد. 

بم��ا أن ھ��ذه البض��اعة ل��م ی��تم تس��لمھا بع��د بحی��ث ال : التق��ویم المحاس��بي
م بالتكلف��ة یمك��ن أن وھ��ي ثم��ن  ,تع��رف لھ��ا قیم��ة س��وقیة مح��ددة فإنھ��ا تُق��وَّ

 المستصنع الملتزم بدفعھ للبائع.
البض�اعة المش�تراة باالستص�ناع بقص�د التج�ارة ت�درج : الحكم الشرعي

م بالتكلف�ة وھ�ي ثم�ن المستص�نع  ,مدیونیتھا ضمن الموج�ودات الزكوی�ة وتُق�وَّ
ة المش��تراة بقص��د التش��غیل أودر وإذا كان��ت البض��اع ,الملت��زم بدفع��ھ للب��ائع

 ).10 ,9الدخل فینظر نص المادتین (
 :  ) مدینو بضاعة االستصناع المبیعة49(

یمثل ھذا الحساب رصید المبالغ المستحقة للشركة : التعریف المحاسبي
بمواعید لقاء بضاعة االستصناع المبیعة وتسجل في الطرف المدین ف�ي ھ�ذا 

كما یسجل في الطرف ال�دائن من�ھ  ,المبیعةالحساب قیمة بضاعة االستصناع 
 الدفعات التي قبضت حتى تاریخ المیزانیة.
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یحس���ب ال���دین المس���تحق للش���ركة لق���اء البض���اعة : التق���ویم المحاس���بي
أما ال�دفعات فھ�ي  ,المبیعة استصناعاً بثمن بضاعة االستصناع الملتزم بدفعھ

 مبالغ نقدیة ال تحتاج للتقویم.
 د ھذا الحساب ضمن الموجودات الزكویة.یدخل رصی: الحكم الشرعي

 عن العقود.  )المحتجزة() المبالغ المحتفظ بھا 50(
وھ�ي  ,ھذه تمثل التأمینات المحجوزة لدى العم�الء: التعریف المحاسبي

قیمة النقدی�ة المتبقی�ة ل�دیھم لض�مان إنج�از تعھ�دات والتزام�ات الش�ركة تج�اه 
 ي العقود.تنفیذ العقود وفقاً للشروط المتفق علیھا ف

ملك الشركة لھذه المبالغ غیر تام فال تجب فیھ�ا الزك�اة : الحكم الشرعي
ولو بقیت محج�وزة عن�د  ,فتزكیھا عند قبضھا عن سنة واحدة ,إال إذا قبضتھا

 الغیر سنین.
 :  ) التأمینات لدى الغیر51(

ھذه تمثل المب�الغ المودع�ة ل�دى بع�ض المؤسس�ات : التعریف المحاسبي
لخاصة التي تطلبھا ضماناً الستمرار تزوید المستھلك بالخدم�ة الحكومیة أو ا

 المقدمة مثل التأمینات المقدمة للكھرباء.
م ھذا الحساب بمجموع المبالغ المقیدة فیھ.: التقویم المحاسبي  یُقوَّ

ملك الشركة لھذه المبالغ غیر تام فال تجب فیھ�ا الزك�اة : الحكم الشرعي
ولو بقیت محج�وزة عن�د  ,قبضھا عن سنة واحدةفتزكیھا عند  ,إال إذا قبضتھا

 الغیر سنین.
 :  الودیعة القانونیة )مكرر 51(

ھ�ي المبل�غ ال�ذي تش�ترط الجھ�ات المختص�ة عل�ى : التعریف المحاس�بي
وال یمك�ن س�حب  ,الشركة إیداع�ھ ل�دى أح�د البن�وك لم�نح الت�رخیص للش�ركة

التص��رف ف��ي  وال یح��ق للش��ركة ,ھ��ذه الودیع��ة إال بع��د موافق��ة تل��ك الجھ��ات
 أصل الودیعة.

م بمبل��غ الودیع�ة مض��افاً إلی��ھ العوائ��د: التق�ویم المحاس��بي مطروح��اً  ,تُق��وَّ
 منھا أي مسحوبات.
إذا كانت ھذه اإلیداعات محتجزة بص�فة مؤقت�ة تزكیھ�ا : الحكم الشرعي

أم��ا إذا كان��ت محتج��زة بص��فة مس��تمرة فإنھ��ا تزك��ي  ,الش��ركة م��ع موجوداتھ��ا
 إلى الشركة. لسنة واحدة إذا أعیدت

 :  ) المبالغ المدفوعة مقدماً عن العقود 52( 
ھ��ذه تمث��ل المب��الغ المدفوع��ة مق��دماً إل��ى العم��الء : التعری��ف المحاس��بي

كالمقاولین وغیرھم لتمكینھم من الشروع في تنفیذ المشروعات المتفق معھ�م 
 علیھا لشراء المعدات والمواد الخام المطلوبة للمشروع قید التنفیذ.

م ھذا الحساب بمجموع المبالغ المقیدة فیھ.: یم المحاسبيالتقو  یُقوَّ
تع��د ھ�ذه المب��الغ م��ن الناحی��ة الش�رعة ق��د خرج��ت م��ن : الحك�م الش��رعي

مل��ك الش��ركة مقاب��ل العق��د المب��رم بینھ��ا وب��ین الغی��ر ف��ال یج��ب عل��ى الش��ركة 
 تزكیتھا.

 :  ) المصروفات المدفوعة مقدماً 53(
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ات الت�ي دفع�ت خ�الل الفت�رة المالی�ة ھي المصروف: التعریف المحاسبي
 وتخص فترات مالیة تالیة.

م ھذا الحساب بمجموع المبالغ المقیدة فیھ.: التقویم المحاسبي  وی�تم  یُقوَّ
اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة ضمن الموجودات غی�ر المتداول�ة إذا كان�ت 

 ,الس�نةالمبالغ المؤجلة سوف تحسم م�ن األرب�اح ف�ي فت�رات مالی�ة تزی�د ع�ن 
أما تلك التي سوف تحسم من األرب�اح خ�الل س�نة واح�دة فإنھ�ا تظھ�ر ض�من 

 الموجودات المتداولة.
 ال تجب الزكاة في ھذه المصروفات المدفوعة مقدما.: الحكم الشرعي

 :  ) اإلیرادات المستحقة54(
ھ�ي اإلی�رادات الت��ي تخ�ص الس�نة المالی�ة الحالی��ة : التعری�ف المحاس�بي

 ولم یتم قبضھا.
م ھذا الحساب بمجموع المبالغ المقیدة فیھ.: لتقویم المحاسبيا  یُقوَّ

تدخل ھذه اإلیرادات ضمن الموج�ودات الزكوی�ة ألنھ�ا : الحكم الشرعي
 ).46مع مراعاة ما جاء في المادة ( ,بمثابة دیون مرجوة السداد

 :  ) الودائع والحسابات الجاریة لدى البنوك55(
المودعة لدى البنوك لغرض االستثمار  ھي المبالغ: التعریف المحاسبي

وإذا كانت لدى بنوك تقلیدی�ة فإنھ�ا تش�تمل عل�ى مبل�غ  ,أو للسحب عند الطلب
 األصل والفوائد المستحقة حتى تاریخ المیزانیة العمومیة.

م ھذا الحساب بمجموع المبالغ المقیدة فیھ.: التقویم المحاسبي   یُقوَّ
 :  الحكم الشرعي

ل�دى البن�وك اإلس�المیة  )الودائع االستثماریة(ماریة الحسابات االستث -1
 تدخل ھي وأرباحھا وعوائدھا ضمن الموجودات الزكویة.

ك�ل  )رأس المال(الودائع لدى البنوك الربویة بفائدة یجب تزكیة األصل  )1(
عام فتدخل قیمة األصل المودع ضمن الموجودات الزكوی�ة ف�ي النص�اب 

وإن أخ�ذت یج�ب ص�رفھا  ,إن تملكھا محرمأما الفوائد الربویة ف ,والحول
وھ��ذا  ,ف��ي وج��وه الخی��ر وال یج��وز أن تس��تخدمھا الش��ركة ف��ي مص��الحھا

الص��رف لل��تخلص م��ن الح��رام وال تحس��ب م��ن الزك��اة واألول��ى ص��رفھا 
كم��ا ورد ف��ي الم��ادة (للمض��طرین م��ن ال��واقعین ف��ي المجاع��ات ونحوھ��ا 

28.( 
 :  عام - وباتل) المط58(

المتمثل��ة ع��ادة ف��ي (ي حق��وق أص��حاب الش��ركة ھ��: التعری��ف المحاس��بي
 )حقوق الملكیة م�ن رأس الم�ال الم�دفوع واالحتیاطی�ات واألرب�اح المحتج�زة

وحقوق الغی�ر عل�ى الش�ركة مث�ل الق�روض وااللتزام�ات المالی�ة ومنھ�ا عل�ى 
وحس����ابات الم����وردین ع����ن  ,س���بیل المث����ال الروات����ب واألج����ور المس����تحقة

وتنقس�م  ,وأوراق ال�دفع وغیرھ�ا ,دادھا بع�دالمشتریات اآلجلة الت�ي ل�م ی�تم س�
 : المطلوبات إلى
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والتي تستحق بعد فترة تزی�د : )طویلة األجل(مطلوبات غیر متداولة  -1
 على السنة.

 وھي تستحق خالل سنة واحدة.: مطلوبات متداولة -2
 :  ) حقوق المساھمین59(

ھ��ي حق��وق أص��حاب الش��ركة المتمثل��ة ع��ادة ف��ي : التعری��ف المحاس��بي
 س المال المدفوع واالحتیاطیات واألرباح المحتجزة.رأ

م ھذا الحساب بمجموع المبالغ المقیدة فیھ.: التقویم المحاسبي  یُقوَّ
 یأتي بیانھ في كل نوع من أنواع ھذه الحقوق.: الحكم الشرعي

 :  )الطویلة األجل() المطلوبات غیر المتداولة 60(
 یستحق سدادھا إال بع�د ھي مجموع الدیون التي ال: التعریف المحاسبي

: ال�دیون طویل�ة األج�ل  : عام أو أكث�ر م�ن الس�نوات المالی�ة وتش�مل ك�الً م�ن
 ,التي تس�تخدم ع�ادة ف�ي ش�راء الموج�ودات الثابت�ة مث�ل المع�دات أو اآلالت«

كم��ا تش��مل المس��تحقات الناتج��ة ع��ن العملی��ات العادی��ة للنش��اط االقتص��ادي 
عاملین والسندات وأوراق الدفع طویلة للشركة مثل مستحقات نھایة الخدمة لل

   .»األجل
م ھذا الحساب بمجموع المبالغ المقیدة فیھ.: التقویم المحاسبي     یُقوَّ

ت�داولت لجن�ة الص�یاغة فیم�ا ص�در س�ابقاً م�ن ق�رارات : الحكم الشرعي
المقصود ھنا ق�رارات الن�دوة الرابع�ة عش�رة (خاصة بموضوع زكاة الدیون 

  : التداول إلى ھذین الرأیینوانتھى  )السابق ذكرھا
وھ��ي الت��ي ح��ل (یحس��م م��ن الموج��ودات الزكوی��ة ال��دیون المس��تحقة  -1

كم���ا یحس���م م���ن  ,)أجلھ���ا قب���ل نھای���ة الح���ول وت���أخر س���دادھا إل���ى م���ا بع���ده
الموج��ودات الزكوی��ة القس��ط الس��نوي الواج��ب الس��داد خ��الل الفت��رة المالی��ة 

ا ال�دیون الواجب�ة الس�داد بع�د أم� ,الالحقة للحول المزك�ى عن�ھ )السنة المالیة(
 الفترة المالیة الالحقة للحول المزكى عنھ فال تحسم من الموجودات الزكویة.

تحسم الدیون التي على الف�رد أو الش�ركة س�واء كان�ت طویل�ة األج�ل  -2
أموال ال تج�ب (أو قصیرة األجل من الوعاء الزكوي إذا لم توجد أموال قنیة 

الم��راد بالحاج��ات األساس��یة (ج��ات األساس��یة زائ��دة ع��ن الحا )فیھ��ا الزك��اة
أص�ول القنی�ة الض��روریة لقی�ام الش��ركة بنش�اطھا الرئیس��ي ومس�اعدتھا عل��ى 

ویش��مل ذل��ك مق��ر الش��ركة واألجھ��زة واآلالت المس��تخدمة فع��الً ف��ي  ,اإلنت��اج
فإن وجد أموال غیر زكویة زائ�دة  ,تغطي ھذه الدیون )مزاولة نشاط الشركة

ف��إن  ,فتحس��م ال��دیون منھ��ا، ال م��ن األم��وال الزكوی��ةع��ن الحاج��ات األساس��یة 
غطت أموال القنیة بعض ھذه الدیون فقط دون جمیعھا حسم ب�اقي ال�دین م�ن 
الوعاء الزكوي. ویترك االختیار ب�ین ھ�ذه ال�رأیین لھیئ�ات الرقاب�ة الش�رعیة 

 في الشركات.
 :  ات المتداولةبول) المط61(

حقة على الش�ركة أو الواجب�ة ھي االلتزامات المست: التعریف المحاسبي
 »ال��دائنون«الس��داد خ��الل فت��رة زمنی��ة قص��یرة ال تزی��د ع��ادة ع��ن س��نة مث��ل 

المتحص��الت «و »الش��یكات المؤجل��ة«و »أوراق ال��دفع القص��یرة األج��ل«و
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ع��ن الس��لع الت��ي س��یتم تس��لیمھا أو  »النقدی��ة المقبوض��ة مق��دماً م��ن العم��الء
 الخدمات التي سیتم أداؤھا في المستقبل.

م ھذا الحساب بمجموع المبالغ المقیدة فیھ.: تقویم المحاسبيال  یُقوَّ
ی���أتي الحك���م الش���رعي لك���ل ن���وع م���ن أن���واع ھ���ذه : الحك���م الش���رعي

 المطویات.
 :  ) الدائنون62(

یمث��ل ھ��ذا الحس��اب المب��الغ المس��تحقة أو الواجب��ة : التعری��ف المحاس��بي
وأغل�ب ھ�ذه  ,سنة الدفع لدائني الشركة خالل فترة زمنیة قصیرة ال تزید عن

الدیون تنشأ ع�ن ش�راء الش�ركة للبض�ائع والل�وازم والمع�دات م�ن الم�وردین 
وتتمثل ھذه الحسابات في تعھ�د  ,وللخدمات التي حصلت علیھا على الحساب

 الشركة بتسدید قیمة المشتریات أو الخدمات خالل السنة التالیة.
م ھذا الحساب بمجموع المبال: التقویم المحاسبي  غ المقیدة فیھ.یُقوَّ

 ).60یطبق علیھا المبادئ المبینة في المادة (: الحكم الشرعي
 :  ) دائنو بضاعة السلم المبیعة63(

یمثل ھ�ذا الحس�اب ال�دین ال�ذي عل�ى الش�ركة وھ�و : التعریف المحاسبي
 ولم یتم تسلیمھا بعد للمشترین. ,البضاعة المبیعة سلماً 

م ھ��ذا ال��دین ب��ث: التق��ویم المحاس��بي من البض��اعة المس��لم فیھ��ا إل��ى یُق��وَّ
 وھو رأس مال السلم المقبوض. ,الشركة

بما أن الش�ركة مدین�ة بھ�ذه البض�ائع فیحس�م ھ�ذا ال�دین : الحكم الشرعي
 من الموجودات الزكویة ویقوم برأس مال السلم.

 :  ) دائنو بضاعة االستصناع المشتراة64( 
لنق��دي ال��ذي یمث��ل ھ��ذا الحس��اب إجم��الي ال��دین ا: التعری��ف المحاس��بي 

ترتب على الشركة نتیجة شرائھا لبضائع مستصنعة ویحسم منھ المبالغ الت�ي 
 تم دفعھا حتى تاریخ المیزانیة.

م ھذا الحساب بمجموع المبالغ المقیدة فیھ.: التقویم المحاسبي  یُقوَّ
م��ن الموج��ودات  )ال��دائن(یحس��م رص��ید ھ��ذا الحس��اب : الحك��م الش��رعي

 الزكویة.
 :  االستصناع المبیعة) دائنو بضاعة 65(

یمث�ل ھ�ذا الحس�اب دی�ن بض�اعة االستص�ناع الت�ي : التعریف المحاسبي
 تعاقدت الشركة على صنعھا.

م البض���اعة المستص���نعة ب���الثمن ال���ذي الت���زم : التق���ویم المحاس���بي تُق���وَّ
 المشتري بدفعھ.

بم��ا أن ھ��ذه البض��اعة تمث��ل دین��اً عل��ى الش��ركة فیحس��م : الحك�م الش��رعي
 التعاقد علیھ من الموجودات الزكویة.ثمنھا الذي تم 

 :  ) أوراق الدفع66(
تنش��أ أوراق ال�دفع بمقتض�ي كمبیال��ة أو س�ند إذن��ي : التعری�ف المحاس�بي

مستحق لموردي السلع والبضائع والخدمات واآلالت وغیرھا عن�د اقت�راض 
حی�ث یش�ترط الحص�ول عل�ى تعھ�د كت�ابي  ,نقود أو تأجیل الثمن أو جزء منھ
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ت��زم فی��ھ بالس��داد ف��ي فت��رة زمنی��ة قص��یرة ال تزی��د ع��ن س��نة م��ن المش��تري یل
وت��اریخ الس��داد وغیرھم��ا م��ن  ,وتش��تمل أوراق ال��دفع عل��ى المبل��غ المس��تحق

 البیانات.
م ھذا الحس�اب بمجم�وع المب�الغ المقی�دة فی�ھ: التقویم المحاسبي وال  ,یُقوَّ

عن�د  تنزل من الحسومات المتوقع�ة للتع�رف عل�ى القیم�ة الحالی�ة لاللتزام�ات
 تاریخ المیزانیة.

ینطب��ق عل��ى ھ��ذه ال��دیون الحك��م الش��رعي الس��ابق ف��ي : الحك��م الش��رعي
) مع مراعاة ما إذا كان سبب المدیونیة غیر مشروع ك�االقتراض 60المادة (
ف��إن الفوائ��د غی��ر المدفوع��ة ال تحس��م م��ن الموج��ودات الزكوی��ة ألن  ,بالفوائ��د

أم�ا  یحاً وال تستقر في الذم�ة.االلتزامات المحرمة لیست في الشرع دیناً صح
الزی�ادة ف�ي ثم�ن البی�ع باألج�ل ع�ن الس�عر الحاض�ر ف�إن جمی�ع ال�ثمن اآلج�ل 

 یحسم.
 :  ) القروض القصیرة األجل وحسابات السحب على المكشوف67(

ھي المبالغ التي تقترضھا الش�ركة م�ن البن�وك إم�ا : التعریف المحاسبي
أو  ,بت��اریخ س��داد مع��ین ف��ي ص��ورة ق��روض تنظمھ��ا اتفاقی��ة ب��ین الط��رفین

وھ�ي حس�ابات ی�رخص للمس�تفید منھ�ا أن  ,حسابات السحب عل�ى المكش�وف
 یسحب من البنوك في حدود السقف االئتماني المقرر لھ.

م ھذا الحساب بمجموع المبالغ المقیدة فیھ.: التقویم المحاسبي  یُقوَّ
یطب��ق عل��ى الق��روض القص��یرة األج��ل المس��تحقة أو : الحك��م الش��رعي

جبة السداد خالل الفترة المالیة الالحق�ة وم�ا س�حب فع�الً عل�ى المكش�وف الوا
 ).66) ویطبق على الفوائد الربویة الحكم الوارد في المادة (60حكم المادة (

) القسط الواجب السداد م�ن الق�روض الطویل�ة األج�ل خ�الل الفت�رة 68(
 : الالحقة

س�نة م�ن  ھ�و ج�زء الق�رض الواج�ب الس�داد خ�الل: التعریف المحاسبي
 تاریخ المیزانیة العمومیة.

م ھذا الحساب بمجموع المبالغ المقیدة فیھ.: التقویم المحاسبي  یُقوَّ
) ویطب�ق عل�ى الفوائ�د الربوی�ة 60یطب�ق حك�م الم�ادة (: الحكم الش�رعي

 ).66حكم المادیة (
 :  ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة: ثالثاً 

وزك�اة ال�دیون  ,لھیئة المحاسبة موضوع الزك�اة درس المجلس الشرعي
ویالح��ظ فیم��ا یخ��ص زك��اة ال��دیون أن  ,)35  (وأص��در بش��أنھا المعی��ار رق��م 

المجلس تبن�ى م�ا انتھ�ى إلی�ھ دلی�ل إرش�اد زك�اة الش�ركات الص�ادر ع�ن بی�ت 
واعتم�د ف�ي  ,الزكاة في الكویت والمعتمد في ندوات قضایا الزكاة المعاص�رة

 : وفیما یلي قرارات المجلس الشرعي ,ھاغالب الصیاغات ذات
  :  )الدیون والحقوق على المؤسسة(ات بولالمط

 :  اتبولتقسیم المط
وب��ات ف��ي الق��وائم المالی��ة بن��وداً لیس��ت م��ن الوجھ��ة الش��رعیة لتض��م المط

وك���ذلك  ,مث���ل رأس م���ال الش���ركة فھ���و ل���یس دین���اً  ,دیون���اً عل���ى المؤسس���ة
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وتنقس�م ال�دیون المدرج�ة  ,المؤسس�ة االحتیاطیات واألرباح لیست دیوناً عل�ى
 :  في بند المطلوبات على

وھ�ي م�ا یس�تحق بع�د س�نة وھ�ي  )طویلة األجل(مطلوبات غیر متداولة 
التي تنشأ عن شراء الموجودات الثابتة باألجل والمس�تحقات األخ�رى طویل�ة 

 األجل.
 وھي ما یستحق خالل سنة. )قصیرة األجل(وبات متداولة لمط

 :  سسةالدیون على المؤ
إن كانت الدیون على المؤسسة نتجت عن الحصول على أصول زكوی�ة ) 1(

 متداولة للتجارة فإنھا تحسم من الوعاء الزكوي.
إن كان��ت ال��دیون ترتب��ت للحص��ول عل��ى أص��ول ثابت��ة غی��ر خاض��عة ) 2(

 فإنھا ال تحسم من الوعاء الزكوي. ,للزكاة
ول عل��ى موج��ودات إذا تع��ذر معرف��ة مق��دار ال��دیون الت��ي ترتب��ت للحص��) 3(

زكوی��ة یرج��ع عل��ى نس��بة الموج��ودات الزكوی��ة م��ن مجم��ل موج��ودات 
فتحس���م ھ���ذه النس���بة م���ن الوع���اء الزك���وي فم���ثالً ل���و كان���ت  ,المؤسس���ة

% م��ن مجم��ل موج��ودات المؤسس��ة فإن��ھ یحس��م 40الموج��ودات الزكوی��ة 
 % من مجمل الدیون.40من الوعاء الزكوي 

فإن الفوائد غیر  ,االقتراض بفوائدإذا كان سبب المدیونیة غیر مشروع ك)4(
المدفوع��ة ال تحس��م م��ن الموج��ودات الزكوی��ة ألن االلتزام��ات المحرم��ة 

 لیست في الشرع دیناً صحیحاً وال تستقر في الذمة.
 :  وبات المتداولة في بنود القوائم المالیةلتطبیقات المط 

م�ن  أرصدتھا بالنسبة للمؤسسات المودع�ة ل�دیھا: الحسابات الجاریة) 1(
والحس�ابات االس�تثماریة  ,أصحابھا تحسم من الموجودات الزكوی�ة للمؤسس�ة

تحس�م م�ن الموج�ودات : بالنسبة للمؤسسات المستثمرة فیھا لصالح أص�حابھا
بع�د اقتط�اع نص�یب المض�ارب أو أج�رة  ,الزكویة للمؤسسات ھي وأرباحھ�ا

 الوكالة المستحقة للمؤسسة.
الغ المس�تحقة ال�دفع ل�دائني المؤسس�ة یقصد بھ�ذا البن�د المب�: الدائنون) 2(

وھ���ي تنش���أ م���ن الحص���ول عل���ى البض���ائع  ,خ���الل الس���نة الزكوی���ة القادم���ة
 تحسم من الموجودات الزكویة.: والمعدات أو الخدمات باألجل

أي المشترون سلعاً من المؤسس�ة ولم�ا : دائنو بضاعة السلم المبیعة) 3(
س���م م���ن الموج���ودات یح ,یقبض���وا البض���اعة وھ���ي دی���ن لع���دم تس���لیمھا بع���د

 الزكویة مقدار رأس مال السلم.
وھ�ي دی�ن للتعاق�د عل�ى ص�نعھا : دائنو بضاعة االستص�ناع المبیع�ة) 4(

 .)اآلتي في أوراق الدفع(وعدم تسلیمھا بعد یطبق علیھا البند 
وھ���و م���ا ترت���ب ف���ي ذم���ة : دائن���و بض���اعة االستص���ناع المش���تراة) 5(

م رص���ید ھ���ذا البن���د م���ن یحس���: المؤسس���ة ع���ن ش���رائھا لبض���ائع مستص���نعة
 الموجودات الزكویة.
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وھ��ي الكمبی��االت والس��ندات ألم��ر الص��ادرة لم��وردي : أوراق ال��دفع) 6(
البضائع والخدمات باألجل أو عند االقت�راض ب�دون فائ�دة إذا كان�ت مس�تحقة 

 وھي تحسم من الموجودات الزكویة.: في السنة الزكویة التالیة
یراع�ى السحب على المكشوف  القروض القصیرة األجل وحسابات) 7(

 .»الدئنون«البند السابق في   في فیھا ما ورد
وھ��ي تخ��ص الفت��رة الحالی��ة وتس��دد خ��الل : المص��روفات المس��تحقة) 8(

 الفترة التالیة تحسم من الموجودات الزكویة
ت�ؤد ف�ال زك�اة اإلیرادات المقبوضة مق�دما إذا كان�ت ع�ن خ�دمات ل�م ) 9(

ؤداة لع��دم اس��تقرار المل��ك ف��ي ال��دفعات؛  ألن فیم��ا یقاب��ل الخ��دمات غی��ر الم��
ل��ذا تحس��م م��ن الموج��ودات  ,اإلج��ارة تفس��خ باألع��ذار والظ��روف الطارئ��ة

أما الدفعات النقدیة المقبوض�ة مق�دماً بموج�ب عق�د معاوض�ة كت�ابي  ,الزكویة
فتدخل في ملك المؤسسة أو الشركة وتج�ب زكاتھ�ا إذا كان�ت ع�ن  ,أو شفوي

 ال تحسم من الموجودات الزكویة. وھي ,بضائع ولو لم تسلم
وھ��ي الت��ي تخ��ص الس��نة الحالی��ة ویس��تحق : الض��رائب المس��تحقة) 10(

 تحسم من الموجودات الزكویة. ,سدادھا في السنة الالحقة
 الذمم المدینة للمؤسسة أو الشركة:

فتج���ب زكات���ھ س���نویاً عل���ى  ,إذا ك���ان ال���دین المس���تحق للمؤسس���ة نق���وداً 
أم��ا  ,م��ا دام ال یتع��ذر علیھ��ا اس��تیفاؤه ,ن أو م��ؤجالً ح��االً ك��ان ال��دی ,المؤسس��ة

أو الدیون المش�كوك ف�ي تحص�یلھا  )المیئوس من تحصیلھا(الدیون المعدومة 
 حسابیاً فال تزكیھا المؤسسة إال عن سنة واحدة بعد قبضھا.

للمؤسسة أن تؤخر إخراج زكاة الدین المؤجل إلى حین اس�تیفائھ كلی�اً أو ) 1(
وإذا ك�ان ال�دین  ,قفھ أخرج�ت زكات�ھ ع�ن الم�دة الماض�یةجزئیاً فإذا اس�تو

مش��كوكاً ف��ي تحص��یلھ جزئی��اً وأنش��ئ مخص��ص لل��دیون المش��كوك ف��ي 
الموج��ودات الزكوی��ة إذا ك��ان ال��دین المش��كوك ف��ي  تحص��یلھا یحس��م م��ن

 تحصیلھ أدرج مقداره كامالً فیھا.
ی�ة إذا كان دین المؤسسة أو قرض�ھا عل�ى الغی�ر یش�تمل عل�ى فوائ�د ربو) 2(

نش��أت عن��د المداین��ة أو عن��د جدول��ة ال��دین فیزك��ى أص��ل ال��دین فق��ط أم��ا 
علم��اً ب��أن  ,الفوائ��د عل��ى ال��دین فیج��ب أن تص��رف كلھ��ا ف��ي وج��وه الخی��ر

داع أو االقت���راض بفائ���دة أو خص���م أوراق الق���بض أم���ور مقط���وع ی���اإل
 بحرمتھا ویحرم التعامل بھا.

 :  تطبیقات الذمم المدینة في بنود القوائم المالیة
تزك���ى المب���الغ المس���تحقة ال���دفع للمؤسس���ة مقاب���ل البض���ائع : الم���دینون) 1(

 المبیعة أو الخدمات المقدمة بالدین مع مراعاة البنود المذكورة أعاله.
وس�ندات ال�دین بم�ا فیھ�ا  ,وحسابات الس�حب عل�ى المكش�وف: القروض) 2(

الكمبی��االت (والقب��والت  )ذات الكوب��ون الص��غرى(الس��ندات المخص��ومة 
 مع حرمتھا - تزكى القیمة المدفوعة لشراء السند أما الفوائد )خصومةالم
 .فیطبق علیھا ما سبق -
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یُزك��ى أص��ل ال��دین  : )ذنی��ةإلالكمبی��االت والس��ندات ا(أوراق الق��بض ) 3(
بما فیھا الزیادة المدمجة في الثمن إذا كان عن سلعة مبیعة  )مبلغ الورقة(

كان��ت ورق��ة الق��بض تش��تمل باألج��ل ویراع��ى ماس��بق بش��أن الفوائ��د إن 
ویستوي أن یكون الدین الذي تمثل�ھ ورق�ة الق�بض ح�االً أو م�ؤجالً  ,علیھا

 .مادام ال یتعذر استیفاؤه
ن المؤسس�ة م�ن كمإذا لم ت: عن العقود )المحتجزة(المبالغ المحافظ بھا ) 4(

الت��ي ل��دى العم��الء لض��مان إنج��از  ,ال تزك��ى ھ��ذه التأمین��ات ھااس��تثمار
 اتھا إال إذا قبضتھا فتزكیھا عن سنة واحدة. المؤسسة تعھد

لخروجھ�ا م�ن  ,ال تزك�ى: المبالغ المدفوعة مقدما عن العق�ود المبرم�ة) 5(
 ملك المؤسسة.

ال  ,وھي الت�ي تخ�ص فت�رات مالی�ة تالی�ة: المصروفات المدفوعة مقدماً ) 6(
 تجب الزكاة فیھا لخروجھا من ملك المؤسسة.

 ,الت�ي تخ�ص الفت�رة الحالی�ة ول�م تق�بض بع�دوھي : اإلیرادات المستحقة) 7(
 فتزكى زكاة الدیون.

وھي المحجوزة بطل�ب الجھ�ات المختص�ة ل�دى أح�د : الودیعة القانونیة) 8(
وال یمكن سحبھا وال التصرف فیھ�ا إال  ,البنوك لمنح الترخیص للمؤسسة

فإنھ�ا تزك�ي لس�نة واح�دة إذا ل�م تمك�ن المؤسس�ة  ,بعد موافقة تلك الجھ�ات
 .فیطبق علیھا ما سبق - وھي محرمة - وإذا كانت بفوائد ,ثمارھامن است

ویزك�ى ال�ثمن  ,وھي المبالغ المستحقة عل�ى المش�ترین: مدینو المرابحة) 9(
 اإلجمالي بما فیھ األرباح.

وتزك��ى  ,الت��ي اش��ترتھا المؤسس��ة ول��م تس��لم بع��د: م��دینو بضاعةالس��لم) 10(
 ,لمش��تراة بقص��د التج��ارةالمؤسس��ة رأس م��ال الس��لم إذا كان��ت البض��اعة ا

أم�ا رأس م�ال الس�لم المقب�وض للب�ائع  ,وإذا كانت للتش�غیل أو ل�در ال�دخل
 عن البضاعة المبیعة فھو یزكى ضمناً في النقود.

ویمث��ل رص��ید : م��دینو بض��اعة االستص��ناع الت��ي باعتھ��ا المؤسس��ة) 11(
 ,المبالغ المس�تحقة للمؤسس�ة بمواعی�د إنج�از بض�اعة االستص�ناع المبیع�ة

ھ��و ی��دخل ف��ي الموج��ودات الزكوی��ة ویزك��ى ض��مناً ف��ي الموج��ودات و
 المتداولة بصفتھ نقوداً.

إذا كان���ت  : م���دینو بض���اعة االستص���ناع الت���ي اش���ترتھا المؤسس���ة) 12(
البض��اعة بقص��د التج��ارة ت��درج م��دیونیتھا ض��من الموج��ودات الزكوی��ة 

 وھي ثمن المصنوع الملتزم بدفعھ للبائع ویزكى كما سبق. ,بالتكلفة
تزك��ى زك��اة ع��روض : االس��تثمارات ف��ي األس��ھم بغ��رض المت��اجرة) 13(

وإذا لم یكن لھ�ا س�وق زكی�ت قیمتھ�ا بتق�ویم أھ�ل  ,التجارة بقیمتھا السوقیة
 الخبرة.

 :  مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي: رابعاً 
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ع الفق�ھ اإلس�المي ال�دولي المنبث�ق ع�ن منظم�ة الم�ؤتمر ـإن مجلس مجم�
ربی��ع اآلخ��ر  16-10عق��اد م��ؤتمره الث��اني بج��دة م��ن اإلس��المي ف��ي دورة ان

 :  قرر ما یأتي ,م1985 )دیسمبر(كانون األول  28-22ھـ الموافق 1406
تحس�ب زك��اة ال�دین عل��ى رب ال�دین ع��ن ك�ل س��نة إذا ك�ان الم��دین : أوال

 ملیئاً باذالً.
تجب الزكاة على رب الدین بعد دوران الحول من ی�وم الق�بض إذا : ثانیا

 معسراً أو مماطالً. كان المدین
ویالحظ أن المجمع لم یواصل دراسة موض�وع ال�دیون أو زك�اة ال�دیون 

 .مرة أخرى رغم أھمیة الموضوع
 :  مجمع الفقھ اإلسالمي في الھند: خامساً 

) بشأن زك�اة 3/5(19أصدر مجمع الفقھ اإلسالمي في الھند القرار رقم 
 :  ونصھ ,الدیون

 :  اركین قررت الندوة ما یأتيفي ضوء بحوث ومناقشات وآراء المش
ودی��ن مرج��و  ,دی��ن غی��ر مرج��و الس��داد: ال��دین ینقس��م إل��ى قس��مین: أوال

إذا ت��م أداؤه یوم��اً فالزك��اة  ,فال��دین ال��ذي ال یرج��ى س��داده ب��أي س��بب ,الس��داد
 تجب علیھ بعد مضي سنة كاملة من ذلك الیوم.

ت�ى یی�أس إذا ماطل المدین في تس�دید ال�دین رغ�م مطالب�ة ال�دائن ح: ثانیا
وإذا حص�ل ھ�ذا  ,فزكاة ھ�ذا ال�دین ال تج�ب عل�ى ال�دائن ,الدائن من أداء دینھ

 فبعد مضي سنة من ذلك الیوم تجب الزكاة علیھ. ,الدین في أي یوم
 : الدین الذي یرجى سداده ینقسم إلى ثالثة أقسام : ثالثا

 فف�ي مث�ل ھ�ذا ال�دین تج�ب ,دین ھو ب�دل الق�رض أو ب�دل س�لع التج�ارة ( أ ) 
 الزكاة بعد الحصول علیھ وتجب زكاة السنین الماضیة كذلك.

دین ھو بدل مال غیر القرض وثمن عروض التجارة مثل م�ال الوراث�ة  (ب)
 والوصیة.

وفي ھاتین الصورتین تجب الزكاة  ,مثل المھر ,دین لیس ھو بدل مال ( ج )
 وال تجب زكاة السنین الماضیة.  ,بعد مضي سنة من یوم الحصول علیھ

ال���دیون طویل���ة األج���ل الت���ي ی���تم استقراض���ھا م���ن المؤسس���ات : رابع���ا
الرسمیة أو غیر الرسمیة یخصم من أموال الزكاة القسط ال�الزم دفع�ة س�نویاً 

 فتحسب الزكاة على بقیة الدیون. ,ال جمیع الدیون ,فقط
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 الخاتمة
زك�ي ف�ي یظھر مما سبق من أقوال الم�ذاھب أن ال�دین إم�ا أن یجعل�ھ الم

ثم بعده یزكي م�ا عن�ده  ,مقابلة ما عنده من العروض ولو كانت عروض قنیة
فیمن�ع ال�دین  ,أو أن یجعل الدین في مقابلة المال الزكوي ,من أموالھ الزكویة

 حینئذ من وجوب الزكاة.
ویظھر أیضاً من موضوع مقابلة الدین أھمیة ھذا االتج�اه وبخاص�ة ف�ي 

وق��د نب��ھ عل��ى ھ��ذا الب��احثون ف��ي زك��اة  ,میةواق��ع البن��وك والش��ركات اإلس��ال
ن مقابل��ة ال��دین ب��الموجودات إ: فق��ال الش��یخ ال��دكتور عص��ام العن��زي ,ال��دیون

یستحق النظر إلی�ھ واالھتم�ام ب�ھ ال س�یما أن جمی�ع الفقھ�اء ق�د تناول�ھ بالبی�ان 
ل��و أن ش��ركة  عقاری��ة قام��ت : وتظھ��ر أھمیت��ھ ف��ي المث��ال اآلت��ي ,والتوض��یح

ف�إن األص�ل ل�یس  ,مائة ملیون واشترت بھ أصال مدراً لل�دخلبالتمویل بمبلغ 
ف�إن ب�اقي الموج�ودات  ,بینما لو تم مقابلة ھ�ذا ال�دین بھ�ذا األص�ل ,علیھ زكاة

 الزكویة لن تتأثر بھذا الدین.
وق���د ذك���ر الش���یخ ممی���زات ھ���ذه الطریق���ة ف���ي أرب���ع نق���اط ج���دیرة  

 :  باالعتبار
یزانی��ة عب��ارة ع��ن كفت��ي أن م��ن المق��رر ف��ي عل��م المحاس��بة أن الم -1
 :  میزان

 الموجودات = المطلوبات + حقوق الملكیة
والكف��ة األخ��رى ھ��ي المطلوب��ات م��ع  ,فالكف��ة األول��ى ھ��ي الموج��ودات

فإذا تم اس�تبعاد ش�يء  ,والبد أن تكون كفتا المیزان متساویتین ,حقوق الملكیة
 من الكفة األولى فال بد وأن یستبعد ما یقابلھ في الكفة األخرى.

وما دمنا ق�د اس�تبعدنا م�ن الكف�ة األول�ى الموج�ودات غی�ر الزكوی�ة فإنن�ا 
 نستبعد من الكفة األخرى ما یقابلھا من دیون.

فلو استبعدنا أصالً غیر زكوي فإننا نستبعد من الحس�م ال�دین ال�ذي م�ول 
 ھذا األصل غیر الزكوي. 

ن ھ���ذا الق���ول منس���جم م���ع ق���ول الجمھ���ور بحس���م ال���دیون الحال���ة أ -2
 مؤجلة وإدخال جمیع الدیون الحالة والمؤجلة.وال

تم تطبیق ھ�ذه الطریق�ة عل�ى ش�ركات اس�تثماریة وتمویلی�ة وعقاری�ة  -3
وخدمات وكانت نتائج التطبیق جی�دة فل�م تك�ن الزك�اة بالمب�الغ الض�خمة الت�ي 

 كما أنھا لم یكن فیھا إجحاف لحق الفقراء. ,تضر بمصلحة المالك
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ف��ي أغل���ب األحی���ان أن تك���ون الزك���اة  وف��ق ھ���ذه الطریق���ة ال یمك���ن -4
 .)1(كما في حاالت أخرى )أي أن الشركة لیس علیھا زكاة(بالسالب 

ولوجاھ��ة وأھمی��ة مقابل��ة ال��دیون ب��الموجودات غی��ر الزكوی��ة أو ال��دیون 
الت�ي مول��ت أص�والً غی��ر زكوی�ة فق��د ظھ��ر مراع�اة ذل��ك ف�ي ق��رارات الن��دوة 

ت قض�ایا الزك�اة المعاص�رة كم�ا الرابعة عشرة والندوة التاسعة عش�رة لن�دوا
 .ھو مبین في المبحث الرابع

ومما ذكروه  ,ل الفقھاء في زكاة الدین المؤجلاومن خالل النظر في أقو
في مقابلة الدیون باألموال غیر الزكویة یظھر جعل ھذا األخیر من المع�اییر 
األساس���یة ف���ي حك���م ال���دیون االس���تثماریة وینظ���ر ف���ي كیفی���ة ص���یاغتھ ف���ي 

  .تالقرارا
وأنا أري أن ما انتھت الیھ الندوة التاسعة عشرة لقضایا الزكاة ھو أوفق  
القرارات في موضوع زكاة ال�دیون اإلس�تثماریة المؤجل�ة فق�د راع�ت بش�كل 

 .أساسي الدیون بین البنوك والشركات اإلسالمیة ما لھا وما علیھا
تثماریة ونعید ھنا القرار باعتباره مقترح صیغة قرار زك�اة ال�دیون االس�

 .المؤجلة
 :  بالنسبة للدائن: أوالً 

یُضاف إلى الموجودات الزكویة كل عام الدیون المرجوة للمزكي س�واء 
ویقص�د باألرب�اح  ,وذلك بعد استبعاد األرباح المؤجل�ة ,أكانت حالة أم مؤجلة

التي تخص األعوام التالیة للعام  )الدائن(األرباح المحتسبة للمزكي : المؤجلة
 المعامالت المؤجلة.الزكوي في 

 :  بالنسبة للمدین: ثانیاً 
یُحسم من الموجودات الزكویة كل عام الدیون التي عل�ى المزك�ي س�واء 

ویقص�د باألرب�اح  ,وذلك بعد استبعاد األرباح المؤجل�ة ,أكانت حالة أم مؤجلة
الت��ي تخ��ص األع��وام  )الم��دین(األرب��اح المحتس��بة عل��ى المزك��ي : المؤجل��ة

وال یحس��م م��ن الموج��ودات  ,ك��وي ف��ي المع��امالت المؤجل��ةالتالی��ة للع��ام الز
 الزكویة الدیون التي استخدمت في تمویل أصول غیر زكویة.

 والحمد ہلل الذي بنعمتھ تتم الصالحات
 كتبھ الشیخ عجیل جاسم النشمي

 
 
 
 
 
 
 
 

لن�دوة ض�من أبح�اث ا -الدكتور عصام خلف العنزي  31) بحث معالجة زكاة الدیون بین النظریة والتطبیق 1(
 الثامنة عشرة لقضایا الزكاة المعاصرة.

                                                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبیض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فھرس المراجع
المطلب�ي الناش�ر دار المعرف�ة الطبع�ة الثانی�ة  األم لإلمام محم�د ب�ن إدری�س الش�افعي -1

 .بیروت 1393
الناش�ر مكتب�ة  - م بن سالم  تحقیق محمد خلیل ھراسسااألموال لإلمام أبي عبید الق -2

 .1968-1388 - الطبعة األولى - الكلیات األزھریة
إلمام علي بن س�لیمان الم�رداوي تحقی�ق محم�د حام�د الفق�ي الناش�ر دار لاإلنصاف  -3 

 حیاء التراث بیروت.إ
بح��ث زك��اة ال��دیون الش��یخ ال��دكتور الص��دیق محم��د الض��ریر ض��من أبح��اث الن��دوة  - 4

 .الثانیة عشرة لقضایا الزكاة المعاصرة

 - 51 - 



بحث زكاة الدیون االستثماریة المؤجلة والدیون اإلسكانیة الحكومیة الشیخ الدكتور   -5
لزكاة المعاصرة المنعقدة في محمد عثمان شبیر ضمن أبحاث الندوة الثانیة لقضایا ا

 .1989یونیو  16-14الكویت 
بح��ث معالج��ة زك��اة ال��دیون ب��ین النظری��ة والتطبی��ق الش��یخ ال��دكتور عص��ام خل��ف  - 6

 .العنزي ضمن أبحاث الندوة الثامنة عشرة
ب�دائع الص��نائع ف��ي ترتی�ب الش��رائع لإلم��ام مس��عود ب�ن أحم��د الكاس��اني الناش��ر دار  - 7

 .الكتب العلمیة
بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لإلمام محمد ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن احم�د ب�ن رش�د  - 8

 بمصر 1966 -1386مكتبة الكلیات األزھریة .القرطبي
التاج واإلكلیل لمختصر خلیل لإلمام محمد بن یوسف ب�ن القاس�م العب�دري  الناش�ر  -9 

 .دار الفكر
 .اشر دار الكتب العلمیةتحفة الفقھاء لإلمام عالء الدین السمرقندي الن - 10
تحفة المحتاج شرح المنھاج لإلمام أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر الھیتم�ي  الناش�ر دار  -11

 إحیاء التراث العربي
التلقین في الفقھ المالكي للقاض�ي عب�د الوھ�اب البغ�دادي  الناش�ر وزارة األوق�اف  -12 

 المملكة المغربیة   1993 -1413والشئون اإلسالمیة 
المنیرة لإلمام أبي بكر محمد بن علي الح�دادي العب�ادي الناش�ر المطبع�ة  الجوھرة -13

 الخیریة بمصر.
حاش��یة العالم��ة محم��د عرف��ھ الدس��وقي عل��ى الش��رح الكبی��ر ألب��ي البرك��ات أحم��د  -14

 .الدردیر  طبع دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي
ب المس�الك إل�ى م�ذھب اإلم�ام حاشیة أحمد بن محمد الص�اوي بلغ�ة الس�الك ألق�ر -15 

مالك ألبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد ال�دردیر الع�دوي طب�ع دول�ة اإلم�ارات 
   .1989- 1410العربیة المتحدة 

حاشیة رد المحتار إلى الدر المختار شرح تنویر األبصار لإلمام محم�د أم�ین ب�ن  - 16
 .عمر ابن عابدین الناشر دار الكتب العلمیة

 اإلمام العدوي نشر دار الفكر حاشیة  -17
 درر الحكام شرح مجلة األحكام لألستاذ علي حیدر طبع الجیل  -18
الذخیرة لإلم�ام أحم�د ب�ن إدری�س القراف�ي تحقی�ق األس�تاذ محم�د ب�و خب�زة الطبع�ة  -19

 .دار الغرب اإلسالمي 1994األولى 
أحمد البعلي الطبعة الروض الندي شرح كافي المبتدي لإلمام أحمد بن عبد هللا بن  -20

 .الكویت 2010 -1431الثانیة 
 روضة الطالبین. -21
السنن الكبرى لإلمام أحمد بن علي بن موسى أب�و بك�ر البیھق�ي الناش�ر مكتب�ة دار  -22

 .1994-1414الباز تحقیق محمد عبد القادر عطا مكة المكرمة 
 .لإلمام محمد بن عبد هللا الخرشي شرح مختصر خلیل -23
الزركشي اإلمام أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الزركشي المص�ري الحنبل�ي شرح  -24

تحقی�ق الش�یخ عب�د الم��نعم خلی�ل اب�راھیم الناش�ر دار الكت��ب العلمی�ة الطبع�ة األول��ى 
 .بیروت 1433

الغ��رر البھی���ة ف��ي ش���رح البھج��ة الوردی���ة لإلم��ام زكری���ا ب��ن محم���د ب��ن زكری���ا  -25
  .األنصاري الناشر المطبعة المیمنیة

 -27ف��تح الق��دیر لإلم��ام كم��ال ال��دین ب��ن عب��د الواح��د ب��ن الھم��ام الناش��ر دار الفك��ر  -26
 الفواكھ الدواني لإلمام أحمد بن غنیم النفراوي نشر دار الفكر بیروت

الفروع لإلمام محم�د ب�ن مفل�ح المقدس�ي تحقی�ق ح�ازم القاض�ي الناش�ر دار الكت�ب  -28
 .1418العلمیة الطبعة األولى 

 - 52 - 



انین الفقھیة في تلخیص مذھب المالكیة لإلمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي القو -29
 - 1431ي محم��د م��والي الطبع��ة األول��ى الغرن��اطي تحقی��ق الش��یخ محم��د ب��ن س��ید

  .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة الكویت 2010
الكتب الكافي لإلمام أبي عمر یوسف بن عبد هللا بن عبد البر القرطبي الناشر دار  -30

 الطبعة األولى بیروت. 1407العلمیة 
كتاب المن�ور ف�ي راج�ح المح�رر عل�ى م�ذھب اإلم�ام أحم�د ب�ن محم�د ب�ن حنب�ل   -31 

إلمام المجد بن تیمیة والمنور للعالمة تقي الدین أحمد بن محمد لالشیباني والمحرر 
طب�ع   دراسة وتحقیق الدكتور ولید عبد هللا المنیس 749بن علي األدمي توفي قبل 

 الطبعة األولى. 2003-1424دار البشائر اإلسالمیة
 كشاف القناع عن متن اإلقناع للبھوتي الناشر مكتبة النصر الریاض. -32 

 .لسان العرب البن منظور  -33
المبس��وط لإلم��ام أب��ي بك��ر محم��د اب��ن أب��ي س��ھل للسرخس��ي الطبع��ة الثانی��ة دار  -34

  .المعرفة للطباعة والنشر بیروت
جموع شرح المھذب ألبي إسحاق الشیرازي والشرح لإلمام أب�ي زكری�ا یحی�ى الم -35

 بن شرف النووي الناشر علي یوسف مطبعة اإلمام بمصر. 
  .مختار الصحاح لإلمام محمد بن أبي بكر الرازي -36
مختص��ر اخ��تالف العلم��اء لإلم��ام أحم��د ب��ن محم��د س��المة الطح��اوي الناش��ر دار   -37

 .بیروت 1417ة تحقیق د عبد هللا نذیر أحمد البشائر الطبعة الثانی
 .المصباح المنیر لإلمام أحمد بن محمد المقري  الفیومي -38 

مطالب أولى النھ�ى ف�ي ش�رح غای�ة المنتھ�ى لإلم�ام مص�طفى ب�ن س�عدة ب�ن عب�ده  -39
 .الرحیباني  الناشر المكتب اإلسالمي بیروت

 .معجم مقاییس اللغة البن فارس  -40
شد أبي الولید محمد بن محم�د لبیان ما اقتضتھ المدونة من أحكام البن رالمقدمات  -41

 مصر. - مطبعة السعادة -
بع�ة الس�لفیة المقنع لإلم�ام موف�ق ال�دین عب�د هللا ب�ن أحم�د ب�ن قدام�ة المقدس�ي المط -42

 بمصر الطبعة الثالثة.
الثانی��ة  مجم�ل اللغ��ة لإلم��ام أحم��د زكری��ا ال�رازي الناش��ر مؤسس��ة الرس��الة الطبع��ة -43

1406-1986. 
مصنف ابن أبي شیبة لإلمام أبي بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شیبة الناشر مكتب�ة  -44

 .الریاض 1409الراشد تحقیق كمال یوسف الحوت الطبعة األولى  
ن الحس�ین ب�ن عل�ي ب�ن للح�افظ اإلم�ام أب�ي بك�ر أحم�د ب� -رفة اآلث�ار والس�نن ـمع  -45

 - تاذ س��ید ك��روي حس��ن الناش��ر دار الكت��ب العلمی��ةتحقی��ق األس�� -موس��ى البیھق��ي 
 .بیروت

مسائل أحمد بن حنب�ل روای�ة ابن�ھ عب�د هللا تحقی�ق الش�یخ زھی�ر الش�اویش  الناش�ر  -46
 بیروت. 1981-1401المكتب اإلسالمي 

مس�ائل اإلم�ام أحم�د روای�ة ابن�ھ أب��ي الفض�ل ص�الح الناش�ر ال�دار العلمی�ة ط الھن��د  -47
1408- 1988. 

ف اب��ن أب��ي ش��یبة لإلم��ام أب��ي بك��ر عب�د هللا ب��ن محم��د ب��ن أب��ي ش��یبة الك��وفي مص�ن -48
 1409اش��د الطبع��ة األول��ى تحقی��ق الش��یخ كم��ال یوس��ف الح��وت الناش��ر مكتب��ة الر

 الریاض.
عبد هللا بن أحمد ب�ن قدام�ة  المغني مع الشرح الكبیر لإلمام موفق الدین أبي محمد -49

 .الناشر دار الفكر
 لموطأ لإلمام سلیمان بن خلف الباجي دار الكتاب العربي المنتقى شرح ا -50
 .المھذب لإلمام أبي إسحاق الشیرازي -51

 - 53 - 



منھاج الطالبین لإلمام أبي زكریا یحیى بن شرف النووي تحقیق الدكتور أحمد بن  -52
 .بیروت 2000-1421عبد العزیز الحداد  الطبعة األولى دار البشائر

 تیةالموسوعة الفقھیة الكوی -53 
نھایة المحتاج إلي شرح المنھاج لإلمام محم�د ب�ن أب�ي العب�اس ب�ن ش�ھاب الرمل�ي   -54

  .بیروت 1404الناشر دار الفكر
 .الوجیز في فقھ اإلمام الشافعي لإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي -55
الوسیط ف�ي الم�ذھب لإلم�ام أب�ي حام�د الغزال�ي تحقی�ق ال�دكتور عل�ي مح�ي ال�دین  -56

 ره داغي الطبعة األولى إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة دولة قطر.الق
 
 
 
 
 

 فھرس المواضیع
 

                                                                                                                                الموض�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������وع
 الصفحة

 3 ................................................................................................................................................ مقدمة
 5 ......................................................................................................... لمبحث األول: تعریف الدینا

 6 ...................................................................................................................................أقسام الدین : 
 ........................................................................... المبحث الثاني: المذاھب الفقھیة في زكاة الدیون

9 
 11 ..........................................................................................مذھب الحنفیة في زكاة الدین 

 17 ........................................................................................مذھب المالكیة في زكاة الدین  
 26 .......................................................................................مذھب الشافعیة في زكاة الدین 
 31 .........................................................................................مذھب الحنابلة في زكاة الدین 

 ...................................................................... الثالث: زك�اة ال�دیون االس�تثماریة المؤجل�ةالمبحث 
41 

 41 ...........................................................................................الدیون االستثماریة التجاریة  
 42 ................................................................................للثروة الزراعیة  الدیون االستثماریة

 43 ................................................................................الدیون االستثماریة للثروة الحیوانیة 
 45 .....................................................................................الدیون االستثماریة للمستغالت 

 46 ................................................................مبدأ مقابلة الدیون بالموجودات غیر الزكویة 
 46 ..................................................................................................................مذھب الحنفیة 
 47 ..................................................................................................................مذھب المالكیة 
 49 ...............................................................................................................مذھب الشافعیة 
 49..................................................................................................................مذھب الحنابلة 
 جتھ�ادات الفقھی�ة المعاص�رةفي اال الدیون االستثماریة المؤجلة المبحث الرابع: زكاة

............... 51 
 ................................................................المعاص��رة  الزك��اة : ق��رارات ن��دوات قض��ایاأوالً 

51 
 - 54 - 



 57 ........................................................... : دلیل اإلرشادات لحساب زكاة الشركاتثانیاً  
 ...................................... : ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلس�المیةثالثاً 

68 
 73 ...................................................................... : قرار مجمع الفقھ اإلسالمي الدوليرابعاً 

 73 .................................................................. الھندر مجمع الفقھ اإلسالمي في ا: قرخامساً 
 75 ................................................................................................................... الخاتمة ومقترح القرار

 79 ............................................................................................................................. فھرس المراجع 
 83 ............................................................................................................................ فھرس المواضیع

 
 
 
 
 
 

 - 55 - 


