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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 تقدیم

الحم��د ہلل وح��ده، والص��الة والس��الم عل��ى م��ن ال نب��ي بع��ده، وعل��ى آل��ھ 
   :وصحبھ الھداة ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد

فإن البحث في زكاة الدین المؤجل في المعامالت المالیة المعاصرة مھ�م 
ي أعطى المال إلى المدین ألجل معین یتوھم أن�ھ ال زك�اة جداً، ألن الدائن الذ

علیھ في ھذا المال، ألنھ ال یستثمر الم�ال، وال ینم�و لدی�ھ، وھ�ذا خط�أ كبی�ر، 
 فالزكاة إنما تجب على مالك المال، ولیس على المستفید منھ.

وتتجل��ى أھمی��ة ھ��ذا البح��ث بس��بب كث��رة ال��دیون المؤجل��ة ف��ي العص��ر 
أكث��ر، بس��بب ع��دم وج��ود أو ال ل��دى الم��دین عام��اً الحاض��ر، وق��د یبق��ى الم��

الس��یولة المالی��ة ل��دى المس��تثمرین ، س��واء ف��ي مج��ال الش��ركات الص��ناعیة 
والتجاریة والزراعیة، أو لدى األفراد العادیین ف�ي معایش�ھم وأنش�طتھم الت�ي 
یمارسونھا، فیحت�اجون إل�ى االقت�راض أو االس�تدانة م�ن الموس�رین، وحینئ�ذ 

 كاة بعد مرور عام فأكثر ، أھي على الدائن، أم على المدین؟تثور مشكلة الز
علم��اً ب��أن الزك��اة واجب��ة بع��د ت��وافر المل��ك والنص��اب ومض��ي الح��ول 
القم��ري عل��ى ص��احب الم��ال. ل��ذا اتف��ق الفقھ��اء عل��ى وج��وب الزك��اة عل��ى 
المالك، ولكن لدى كل مذھب تفصیالت للحكم الشرعي في الزكاة، ال بد م�ن 

 بیانھا.
 :بحث بحسب الخطة التالیةویكون ال

 تعریف الدین المؤجل. -
 زكاة الدین المؤجل. -
 آراء الفقھاء في زكاة الدین المؤجل في المعامالت المالیة المعاصرة. -
 الخالصة. -

 :تعریف الدین المؤجل -
الدین عند الفقھاء إما مؤجل وإما حاّل. أما الدین المؤج�ل: فھ�و الممن�وح 

قد یمتد عاماً فأكثر، وأما الدین الح�اّل: فھ�و المس�تحق للمدین إلى أجل معلوم 
 على المدین في مدة زمنیة قصیرة كشھر أو أكثر. دون مرور عام.

ومن المعلوم أن الدین مملوك للدائن، ولكنھ لیس تحت ید صاحبھ، فك�ان 
 ال بد من بیان الملزم بأداء زكاتھ، وھو ما أوضحھ فقھاؤنا بكل جالء.

 :جلزكاة الدین المؤ -
یظھر ألول وھلة أنھ ال فرق بین ال�دین المؤج�ل وال�دین المعج�ل، ولك�ن 
العلم��اء ذك��روا اختالف��اً ف��ي حك��م ال��دین المؤج��ل، وإن ب��دأ الح��ول عن��د مل��ك 

 النصاب، فال بد من بیانھ وتحدید وجھة كل فریق.
 :آراء العلماء في زكاة الدین المؤجل المرجو األداء

الغ نصاباً والذي ھو دی�ن إلنس�ان ف�ي ذم�ة اتفق العلماء على أن المال الب
آخ��ر، وح��ال علی��ھ الح��ول (الع��ام القم��ري) تج��ب زكات��ھ بض��وابط أو ش��روط 

 مفصلة في المذاھب.

 - 2 - 



 - 3 - 

فذھب بعض الس�لف م�ن الص�حابة والت�ابعین وھ�م اب�ن عم�ر، وعائش�ة، 
وعكرمة مولى ابن عباس، رضي هللا عنھم، إلى أنھ ال زكاة في ال�دین، ألن�ھ 

النماء شرط إلیجاب الزكاة، فال زك�اة فی�ھ، كع�روض القِْنی�ة: مال غیر نام، و
وھي األمتعة التي تقتنى لالنتفاع الشخصي في المنزل ونحوه. ولكن ل�م یقب�ل 
ھ��ذا ال��رأي ف��ي الظ��اھر ل��دى الفقھ��اء، ل��ذا اتج��ھ جمھ��ور الفقھ��اء إل��ى إیج��اب 

أم  الزكاة في ك�ل أن�واع ال�دیون عل�ى ال�دائن، س�واء أك�ان ال�دین ح�ال األداء،
 مؤجل األداء.

تج�ب الزك�اة عل�ى ال�دین الح�ال  :قال الحنفیة والحنابل�ة وس�فیان الث�وري
المرجو األداء، وكذلك الدین الحال غیر المرجو األداء أو الدین المؤجل كم�ا 

فھ�و عل�ى  :فھو ما كان على مقّر بھ ب�اذل ل�ھ، وأم�ا الث�اني :سأبین، أما األول
أو الجاح�د، أو المماط�ل، ف�ال زك�اة فی�ھ مدین مقر بھ غیر باذل لھ، كالمعس�ر 

في الحال، وإنما عند القبض عند الحنفیة لعدم الملك، ألن�ھ غی�ر مق�دور عل�ى 
. )1(االنتفاع بھ، وفیھ الزكاة عند الشافعیة ف�ي األظھ�ر لم�ا مض�ى م�ن الس�نین

وعند الحنابلة روایتان عن أحم�د، وف�ي رأي المالكی�ة: إذا قبض�ھ یزكی�ھ لع�ام 
 ام عند المدین أعواماً.واحد، وإن أق

 وھذه آراء المذاھب بتفصیل في كل مذھب على حدة.
 :مذھب الحنفیة

ق���وي، وض���عیف،  :قس���م اإلم���ام أب���و حنیف���ة ال���دین إل���ى ثالث���ة أن���واع
 .)2(ومتوسط

ھ���و ب���دل الق���رض، وم���ال التج���ارة، ك���ثمن الع���روض  :ال���دین الق���وي
علی�ھ بین�ة، تج�ب التجاریة، إذا كان على مق�ّر ب�ھ ول�و مفلس�اً، أو عل�ى جاح�د 

فیھ الزكاة إذا قبضھ، لما مضى من األعوام، كلما قبض أربعین درھماً، ففی�ھ 
درھ��م واح��د، ألن م��ا دون الُخم��س م��ن النص��اب عف��و ال زك��اة فی��ھ، وم��ا زاد 

 على ذلك، فزكاتھ بحسابھ.
ھ�و ب�دل م�ا ل�یس مع�ّداً للتج�ارة ب�أن ك�ان ثم�ن ع�رض  :والدین المتوسط

ارة، كثمن دار السكنى، وثمن الثیاب المحتاج إلیھ�ا، قنیة، أي ما لیس دین تج
، ف�إن ق�بض  )3(ال یجب فیھ الزكاة إال إذا قبض منھ نصاباً (وھو مائتا درھم)

مئت��ي درھ��م، زّك��ى لم��ا مض��ى، ویع��د الماض��ي م��ن الح��ول م��ن وق��ت لزوم��ھ 
 لذمة المشتري، في الروایة الصحیحة في المذھب.

وي في حوالن الحول علی�ھ، فیك�ون ویكون الدین المتوسط مثل الدین الق
 حولھ من وقت التزام المدین بھ، ال من وقت القبض في األصح.

ھ��و ب��دل م��ا ل��یس بم��ال، أي ل��یس ثم��ن مبی��ع وال ب��دالً  :وال��دین الض��عیف
لق��رض نق��د، ك��المھر والمی��راث والوص��یة، وب��دل الخل��ع والص��لح ع��ن ع��دم 

زوج م�ن زوجت�ھ، وك�ذا العمد، والدیة. فإن المھر لیس ب�دالً م�ن م�ال أخ�ذه ال�

وم��ا بع��دھا، مراق��ي  2/47ار (حاش��یة اب��ن عاب��دین): ـار ورد المحت��ـلمخت��در اـ، ال��2/10ع: ـائ��ـع الصنـدائ��ـب )2( ».إن كان صادقاً فلیزكھ إذا قبضھ لما مضى«في الدین المظنون:  - τ -ودلیلھم قول اإلمام علي  )1(
 غم. 2, 975 الدرھم: )3( .121الفالح: ص 
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بدل الخلع ل�یس ب�دالً ع�ن م�ال تدفع�ھ الزوج�ة لزوجھ�ا. ومثل�ھ دی�ن الوص�یة، 
والدیة، وب�دل الص�لح، والمی�راث، ال تج�ب فی�ھ الزك�اة م�ا ل�م یق�بض نص�اباً، 

 ویحول علیھ الحول بعد القبض.
أن الزكاة تجب في جمیع أنواع ال�دین الم�ذكورة، لك�ن األداء  :والحاصل

بض من المدین، أي قبض ُخمس النصاب ف�ي ال�دین الق�وي وھ�و فیھا عند الق
درھماً، وقبض كامل النصاب ف�ي المتوس�ط، والض�عیف. وبم�ا أن ال�دین  40

الض��عیف كس��ب جدی��د لل��دائن، فیج��ب ح��والن الح��ول م��ن ت��اریخ الق��بض. 
وأوجب أبو حنیفة الزكاة على الدین سواء أكان مرج�و األداء أم غی�ر مرج�و 

 األداء.
نابل��ة م��ع الحنفی��ة وغی��رھم عل��ى اش��تراط ق��بض ال��دیون، ألن واتف��ق الح

الدین ثابت في الذمة، فلم یلزم�ھ اإلخ�راج قب�ل قبض�ھ، وألن�ھ ال ینتف�ع ب�ھ ف�ي 
 الحال، ولیس من المواساة أن یخرج زكاة مال ال ینتفع بھ.

وقال الصاحبان (أبو یوسف ومحمد): ال�دیون كلھ�ا س�واء، وكلھ�ا قوی�ة، 
القبض إال الدیة على العاقلة (العصبات من جھة األب)  تجب الزكاة فیھا قبل

فإنھ ال تجب الزكاة فیھا أصالً ما لم تق�بض، ویح�ول علیھ�ا الح�ول، ألن تل�ك 
الدیون ما عدا الدیة ملك لصاحبھا، لكن ال یطال�ب ب�األداء للح�ال، وإنم�ا عن�د 
 القبض. أي إن إخراج زكاة ال�دین بع�د الق�بض باتف�اق أب�ي حنیف�ة وص�احبیھ.

 وھذا شبیھ برأي الشافعیة.
 :)1(وذھب المالكیة إلى أن الدیون ثالثة أنواع

مث�ل دی�ون المواری�ث والھب�ات  :ما یحتاج لحوالن الحول بعد القبض -1
واألوقاف والصدقات، والصداق والخلع، وأرش (تعویض) الجنایة، والدی�ة، 

فم�ن ال زكاة فی�ھ حت�ى یقبض�ھ، ویح�ول علی�ھ الح�ول عن�ده م�ن ی�وم الق�بض، 
ورث م�االً م�ن أبی�ھ، وعین�ت ل�ھ المحكم�ة حارس�اً قب�ل أن یقبض�ھ لس�بب م�ا، 
واستمر دیناً لھ أعواماً كثیرة، فإنھ ھو الدین الضعیف عند اإلمام أبي حنیف�ة، 
ومنھ ثم�ن بی�ع الع�روض المقتن�اة كبی�ع مت�اع أو عق�ار. وھ�و ال�دین المتوس�ط 

س�تقبل، فإن�ھ یزك�ي عل�ى عند أبي حنیفة، فإذا باع دار س�كناه ب�ثمن مؤج�ل للم
ما قبضھ إذا كان المقبوض نصاباً فأكثر وحال علیھ الحول م�ن ت�اریخ تملك�ھ 

 ثمن الدار.
وھ�و دی�ن الق�رض ودی�ون التج�ارة ، وھ�و  :ما یزكى لعام واحد فق�ط -2

 الدین القوي عند أبي حنیفة، وتجب فیھ أربعة شروط ھي:
ب�اً أو فض�ة ومثلھم�ا أن یكون أصل الدین الذي أعط�اه للم�دین ذھ :األول

النقود الورقیة، أو ثمن عروض تجاریة محتكرة كثیاب مثالً، فإن ك�ان ال�دین 
 ناشئاً من مقایضة، مقابل أرض فال زكاة علیھ.

 أن یقبض شیئاً من الدین، فإن لم یقبض شیئاً، فال زكاة علیھ. :الثاني

وما بع�دھا، بدای�ة المجتھ�د:  1/628وما بعدھا، الشرح الصغیر:  1/458) الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي: 1(
 وما بعدھا. 1/264
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أن یك�ون المقب�وض نق�داً (ذھب�اً أو فض�اً أو م�ا یح�ل محلھم�ا م�ن  :الثالث
 فإن قبض عروضاً تجاریة كثیاب أو قمح، فال زكاة علیھ. :النقود الورقیة)

أن یكون المقبوض نصاباً عل�ى األق�ل، ول�و قبض�ھ لع�دة م�رات،  :الرابع
أو یكون المقبوض أقل من نصاب، ولكن عن�ده م�ا یكم�ل النص�اب م�ن ذھ�ب 

 أو ما لھ حكمھما حال الحول علیھا.أو فضة 
وھو التاجر الذي یبی�ع ویش�تري بالس�عر الحاض�ر، ف�إذا  :دین المدیر -3

كان أصل الدین عروض تجارة، فإنھ یزكي الدین كل ع�ام، م�ع إض�افتھ إل�ى 
قیم��ة الع��روض الت��ي عن��ده، وإل��ى م��ا ب��اع ب��ھ م��ن ال��ذھب والفض��ة وم��ا ف��ي 

دیر یزك�ى ك�ل ع�ام ع�ن ثم�ن بض�اعة حكمھما. وھذا یعني أن دین التاجر الم
تجاریة، وأما ما أقرضھ الدائن لغیره من نقد، وثمن بضاعة محتك�رة فیزك�ى 
لح��ول واح��د م��ن أص��لھ أي لس��نة واح��دة عن��د قبض��ھ، ول��و أق��ام عن��د الم��دین 
سنین، وبعض الدیون ال زكاة فیھ: وھو ما لم یقبض من نحو ھبة أو مھ�ر أو 

 عوض جنایة.
 :مذھب الشافعیة

لزك��اة عل��ى ال��دائن ع��ن األع��وام الماض��یة عن��د ق��بض ال��دین م��ن تج��ب ا
المدین، إذا كان الدین من نوع ال�دراھم وال�دنانیر، أو ع�روض التج�ارة، ف�إن 
كان الدین ماشیة أو مطعوماً كالتمر والعنب، فال زكاة فیھ، ألن شرط الزك�اة 

 . وھ��و رأي)1(ف��ي الماش��یة عن��دھم الس��وم، وم��ا ف��ي الذم��ة ال یتص��ف بالس��وم
 الحنابلة أیضاً.

فالش��افعیة ف��ي األظھ��ر م��ن ق��ول الش��افعي أوجب��وا الزك��اة عل��ى ال��دین 
المؤجل، سواء أكان على موسر أم معسر، ووافقھ�م الحنابل�ة، لك�ن ال تخ�رج 

 الزكاة فعالً إال بعد القبض، ویوافقھم الحنابلة على ذلك.
 :مذھب الحنابلة

كم���ا أوض���حت،  اتف���ق الحنابل���ة م���ع الش���افعیة ف���ي وج���وب زك���اة ال���دین
وعبارتھم س�واء أك�ان ال�دین ح�االً أم م�ؤجالً، وس�واء أك�ان ال�دین معترف�اً ب�ھ 
باذالً لھ، أم معسراً أم جاحداً أم مماطالً بھ، إال أنھ ال یج�ب إخ�راج زكات�ھ إال 
إذا قبضھ، وألن الزكاة للمواساة، ولیس من المواساة أن یخ�رج زك�اة م�ال ال 

جمی�ع األح��وال عل�ى ح��ال واح�دة، فوج��ب أن ینتف�ع ب�ھ، وألن ھ��ذا الم�ال ف��ي 
یتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطھا، كسائر األموال. وكذلك اتفق الحنابل�ة 
مع الحنفیة في وجوب الزكاة على صاحب الدین كل ع�ام، ألن�ھ م�ال ممل�وك 

ض�ھ زك�اه لك�ل م�ا لھ، لكن ال یجب علیھ إخراج الزكاة ما ل�م یقبض�ھ، ف�إذا قب
 ین.مضى علیھ من السن

فھي بمنزلة م�ا ف�ي ی�ده، ألن الودی�ع نائ�ب ع�ن الم�ودع ف�ي  :أما الودیعة
حفظ المال، ویده كیده، ویزكیھ لما مضى، ألنھ مملوك لھ یقدر على االنتف�اع 

 بھ، فلزمتھ زكاتھ كسائر أموالھ.
 

 .5/212، المجموع: 1/142) المھذب: 1(
                                                 



 الخالصة
إن ك��ان ال��دین حی��اً: وھ��و م��ا ك��ان ال��دین معترف��اً ب��ھ وال��دائن  :الحاص��ل

عل��ى ال��دائن  :قت��ھ أو عن��د طلب��ھ، فعن��د جمھ��ور األئم��ةمس��تعداً لس��داده ف��ي و
 زكاتھ.

وإن ك��ان ال��دین عل��ى معس��ر ال یرج��ى من��ھ الس��داد أو عل��ى مماط��ل أو 
ال زك�اة فی�ھ ف�ي الح�ال، وإنم�ا  :جاحد لھ، غیر معترف بھ، فعند أكثر الفقھ�اء

یزكى عند الق�بض، ع�ن س�نة، واح�دة ف�ي رأي المالكی�ة، وع�ن ك�ل الس�نوات 
 .لدى الشافعیة

 واتفق الفقھاء على اشتراط قبض الدین إلخراج الزكاة.
ھ�و ال�ذي  :وأما زكاة التأمین النقدي، فھي عل�ى مالك�ھ، والت�أمین النق�دي

یدفعھ المستأجر للمالك، فھو مال مملوك للمستأجر عند المالك ض�ماناً لس�داد 
األجرة في مواعیدھا، تجب زكاتھ على مالكھ، ال على الم�ؤجر، إذا ت�وافرت 

 روط وجوب الزكاة المعروفة.ش
 :االتجاه القانوني

) من مشروع قانون الزك�اة ف�ي دول�ة الكوی�ت الزك�اة 23أوجبت المادة (
عل��ى ال��دیون الت��ي للمزك��ي عن��د اآلخ��رین إذا ك��ان ل��دى الم��دین أم��وال تكف��ي 
لسداد الدین، حتى لو كان المدین جاح�داً ال�دین، إذا ك�ان ل�دى ال�دائن المزك�ي 

صول على قیمة الدین، وفي ھذه الحال تض�م قیم�ة ال�دین إل�ى القدرة على الح
 سائر أموال المزكي.
) الزكاة عن سنة واحدة على ال�دیون غی�ر المرج�وة 24وأوجبت المادة (

 التحصیل، ویكون موعد وجوبھا عند قبضھا.
ال��دیون الت��ي تك��ون للمزك��ي  :ویقص��د بال��دیون غی��ر المرج��وة التحص��یل

األداء عن�د طلب�ھ، أو عل�ى جاح�د لل�دین عن�د  على مدین مقر غی�ر ق�ادر عل�ى
طلب��ھ، أو عل��ى جاح��د لل��دین م��ع ع��دم وج��ود بیِّن��ة، أو عل��ى مل��يء ق��ادر عل��ى 

 األداء، إال أنھ مماطل فیھ.
وق��د أخ��ذ الق��انون الم��ذكور بم��ا ذھ��ب إلی��ھ المالكی��ة ف��ي ھ��ذا الن��وع م��ن 

وإن أقام  الدیون، فإن كانت مما یجب فیھ الزكاة فیزكیھ إذا قبضھ لعام واحد،
عند المدین أعواماً، وھو قول عمر بن عبد العزیز والحسن البصري واللیث 

ص�رة واألوزاعي، وھذا ما أخذت بھ الندوة الثانیة عشرة لقضایا الزكاة المعا
 م.2002التي عقدت بالقاھرة عام 

وھ�ذا ال�رأي ف�ي تق�دیري أیس�ر عل�ى الن�اس وأوف�ق لمص�الحھم ، وأكث�ر 
 العصر الحاضر.عقالنیة واستجابة في 
) م�ن ھ�ذا الق�انون الك�ویتي الزك�اة ف�ي ری�ع الوق�ف 25وأوجبت الم�ادة (

 الذُّري، وفي ریع حصة الوقف الذري في الوقف المشترك .
ھ���و م���ا ك���ان ری���ع الوق���ف فی���ھ  :ویقص���د ب���الوقف ال���ذُّري (أو األھل���ي)

فھو ما شرط فیھ ص�رف ری�ع  :مشروطاً ألفراد معینین، أما الوقف المشترك
 إلى أفراد معینین وإلى جھات خیریة معاً على وجھ االشتراك. الوقف
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وقد أخذ الق�انون ف�ي ھ�ذه الم�ادة بم�ا ذھ�ب إلی�ھ الش�افعیة والحنابل�ة، م�ن 
وجوب الزكاة على الموقوف علیھ المستحق المعین في ری�ع الوق�ف ال�ذُّري، 
وعلیھ كذلك في حصتھ من الوقف المشترك، اعتباراً بأن من شروط وج�وب 

اة أن یك��ون الم��ال مملوك��اً لمال��ك مع��ین، وق��د تحق��ق ھ��ذا الش��رط ف��ي الزك��
 الموقوف علیھ المعین في الوقف الذُّري والوقف المشترك.

وأرى أحقیة ھذا الحكم في التطبیق بداھة بش�رط ك�ون حص�ة ك�ل واح�د 
من الموقوف علیھم بالغ�ة مق�دار النص�اب الش�رعي، بحس�ب التق�دیر المق�رر 

 في كل عصر وبلد. فیھ من النقود الورقیة
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 أھم المصادر
 ھـ. 1328بدائع الصنائع للكاساني (عالء الدین) مطبعة الجمالیة بمصر ، 

بدایة المجتھد ، ابن رشد (الحفید) (محمد بن أحمد بن رشد القرطبي) مطبعة االس�تقامة 
 ھـ. 1371بمصر، 

ری�ة بمص�ر ، ن) المطبع�ة األمیالدر المختار للحصفكي ورد المحتار (حاشیة ابن عاب�دی
 ھـ.1326

الشرح الكبیر للدردیر مع حاشیة الدس�وقي (محم�د ب�ن عرف�ة الدس�وقي) مطبع�ة عیس�ى 
 البابي الحلبي بمصر.

 ھـ. 1392الشرح الصغیر للدردیر مع حاشیة الصاوي، طبع دار المعارف بمصر، 
 1984ھ�ـ /  1404الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، وھبة الزحیلي، دار الفكر بدمش�ق، ط أول�ى 

 م.
 المجموع شرح المھذب للنووي (محیي الدین بن شرف النووي) دار اإلمام بمصر.

نعم��ان للعل��وم بدمش��ق، ط أول��ى مراق��ي الف��الح (الحس��ن ب��ن عم��ار الش��رنباللي) دار ال
 م.1990ھـ / 1411

 ھـ. 1367القاھرة ،  –المغني البن قدامة الحنبلي، الطبعة الثالثة بدار المنار 
 لشیرازي ، مطبعة عیسى البابي الحلبي ، بمصر.المھذب ألبي إسحاق ا

 م. 1998ھـ /  1419الموسوعة الفقھیة  في الكویت، ط أولى ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبیض
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