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 مقدمة
الحمُد ہلل، وأش�ھد أن ال إل�ھ إال هللا وح�ده ال ش�ریك ل�ھ وأش�ھد أن محم�داً 

 . أما بعد:�عبده ورسولھ 
فإّن ِمن المس�ائل الت�ي تناولھ�ا العلم�اء بالبس�ط والتفص�یل، مس�ألة (زك�اة 

ال�دین ل�ھ (أي الدین) والفقھاء إذا أطلق�وا ھ�ذه العب�ارة فإنم�ا یعن�ون زك�اةَ َم�ن 
المقرض)، كما قال الشیخ منصور: (زكاة الدَّین على َمن ھو ل�ھ ال َعلَ�ى م�ن 

 .)1(ھو علیھ)
وھذا الموضوع ذو أھمیّة كبی�رة حالی�اً؛ إذ غ�دا اإلق�راُض مھن�ةً وتج�ارة 

 لھا مؤسساتھا، ونشاطھا المستقل الذي یُدار، ویُِدرُّ المبالغ الطَّائلة.
 الفقھاء لھم رأیان في المسألة: وال بُّد قبل االبتداء أنّ 

أّن الدین ال تجب فیھ الزكاة مطلقاً، مھم�ا ك�ان نوع�ھ. وھ�ذا ق�وٌل  األول:
 لبعض أھل العلم.

أّن الّدین تجب الزكاة في الُجملة. لكن قد تحّف بھ أوصاف تمن�ع  الثاني:
 من إیجاب الزكاة فیھ.

وب الزكاة في وج وھذا البحث تناولُت فیھ أحد ھذه األوصاف التي تمنع
، وھ��و (أث��ر التأجی��ل ف��ي زك��اة -عل��ى طریق��ة أص��حاب الق��ول الث��اني -ال��ّدین 

الّدین). تناولت فیھ أثر ھذا الوصف (أي التأجیل) عل�ى زك�اة ص�احب الم�ال 
 الدائن لھ.

 إذ الّدین لھ أوصاٌف متعددة منھا:
 الحلول ویقابلھ التأجیل. -1
 والثبوت ویقابلھ اإلنكار. -2
 قابلھ المماطلة.والبذل وی -3
 وكونھ على ملئ ویقابلھ أّن یكون على ُمعسر. -4
وك���ون ال���دین دی���َن تج���ارة، أو دی���ن غی���ر التج���ارة (م���داراً أو غی���ر  -5
 .)1(مدار)
 .)2(أو أن یكون الدین قویّاً، ویقابلھ الدین الضعیف -6

وھ��ذه األوص��اف ال بُ��ّد ِم��ن س��برھا وتقس��یمھا، لمعرف��ة م��ا یك��ون منھ��ا 
 سقاط الزكاة، وما یكون منھا وصفاً طردیّاً غیر مؤثٍر.مؤثراً في إ

فسأتناول في ھذا المبحث: وصف التأجیل ف�ي ال�ّدین، وم�دى ت�أثیره ف�ي 
سقوط الّدین على الدائن، وسأعرض عن بحث مسألة أثر الّدین على ال�دائن، 
وغیرھ��ا م��ن المق��دمات، وس��أتكلّم ع��ن الموض��وع مباش��رةً. عل��ى التفص��یل 

 التالي:
 أجیل في الدیون.الت -1

 ).2/174في (كشاف القناع ) 1(
، الدس��وقي 1/450، ش��رح التلق��ین الب��ن بزی��زة 901، 2/894والتفری��ق ب��ذلك طریق��ة المالكی��ة. [التبص��رة ) 1(

 ].2/151، الزرقاني 1/466
 التفریق بھذا الوصف رأي الحنفیّة.) 2(
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 الخالف المحكي في إسقاط زكاة الدین المؤّجل عن الدائن. -2
 الّسبر لوصف التأجیل. -3
 كیفیّة حساب زكاة الّدین المؤّجل. -4
 وقت إخراج زكاة الدَّین المؤّجل. -5
 التطبیقات المعاصرة لزكاة الدین.  -6
 
 
 
 
 
 
 

 التأجیل في الدیون.1
 . معنى الدین المؤّجل:1. 1

.  المراد بالدَّین المؤّجل: ھو ما یُقابل الحالَّ
وال��دین الح��ال ھ��و: (م��ا یج��ب أداؤه عن��د طل��ب ال��دائن, فتج��وز المطالب��ةُ 

ل)  .)1(بأدائھ على الفور, والمخاصمة فیھ أمام القضاء. بخالِف الّدین المؤجَّ
 . أنواع تأجیل الدیون:2. 1

 :)2(لى أربعة أنواعینقسم تأجیل الدیون باعتبار قبول العقد للتأجیل إ
 .)3(التأجیل الالزم؛ مثل الدیة المؤجلة، ودین الُمسلَم فیھ -1
التأجی��ل الباط��ل، ویج��ب فی��ھ الحل��ول. وھ��ذا ف��ي رأس م��ال الس��لم،  -2

رف  .)4(والصَّ
م��ا یقب��ل التأجی��ل والحل��ول، أي یص��ّح فی��ھ التأجی��ل برض��ا ص��احب  -3

 تبار لزوم ھذا التأجیل.الدین؛ وھو سائر العقود. وھو ینقسم إلى نوعین باع
 ما یكون فیھ التأجیل جائزاً، فیجوز الرجوع فیھ. ) أ( 
 ما یكون فیھ ھذا التأجیل الزماً ال یجوز الرجوع فیھ. )ب(

والمقص��ود بالبح��ث الن��وع األخی��ر؛ وھ��و م��ا یك��ون تأجی��ل ال��دین الزم��اً 
 الزم.وناشئاً عن عقود تقبل التأجیل والحلول، أْي أّن التأجیل رضائي لكنھ 

 . الدیون التي تقبل التأجیل:3. 1
 أي الدیون التي یكون التأجیُل الرضائي الزماً، وال یجوز الرجوع فیھ.

 .741, طلبة الطلبة ص 692, التعریفات الفقھیة للمجددي ص 2/205حات الفنون كشاف اصطال) 1(
 .357ینظر: األشباه والنظائر البن نجیم ص ) 2(
 على خالٍف للشافعیة في مسألة (السلم الحال).) 3(
ش�باه ویرى الحنفیة: أنّھ ال یصّح التأجیل في بی�ع األعی�ان، وإنم�ا ف�ي الموص�وفات، وف�ي األثم�ان فق�ط [األ) 4(

 ].356والنظائر البن نجیم 
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﴿یَ�ا  فباتفاق الفقھاء یلزم التأجیل الرضائي في البیوع ف�ي الُجمل�ة؛ لآلی�ة:
 ).282(البقرة:  اْكتُبُوهُ﴾أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا إَِذا تََدایَْنتُْم بَِدْیٍن إِلَى أََجٍل ُمَسّمًى فَ 

واختلفوا في الدیون التي تكون ناشئةً عن غی�ره؛ ك�القرض ونح�وه عل�ى 
 رأیین أساسیین:

، )1(أنّ���ھ ال یل���زم تأجیلھ���ا. وھ���و ق���ول الجمھ���ور، م���ن الحنفیّ���ة األول:
 .)3(، والحنابلة)2(والشافعیة

وروای��ة ف��ي م��ذھب الحنابل��ة اختارھ��ا )4(ذھ��ب المالكی��ة الق��ول الث��اني:
: إل�ى ص�حة تأجی�ل ال�دَّین ولزوم�ھ إل�ى أجل�ھ )6(، وتلمی�ذه)5(لشیخ تقي ال�دینا

 سواء كان قرضاً أو غیره.
وفائ�دة ھ��ذا الخ��الف: أّن ُك��ل دی��ٍن ال یل��زم تأجیلُ��ھُ فإن��ھ ال یُحَك��م بأن��ھ م��ن 

 الدیون المؤجلة التي یتعلق بھا البحث، بل ھو من الدیون الحالة.
 مسألة شامالً لكل ھذه القروض.فعلى القول الثاني یكون نطاق ال

وعل��ى الق��ول األّول  ف��إن (الق��روض) ال تتأّج��ل ب��ل ھ��ي حالّ��ة وإن اتفق��ا 
، وال��ثمن بع��د اإلقال��ة، وض��مان )7(عل��ى التأجی��ل. ك��ذلك ال��دین الح��ال إذا أُّج��ل

 المتلفات والمقبوض في العقود الفاسدة فإن األصل فیھا الحلول.
خارجةً عن مح�ل البح�ث، وال یبق�ى  فعلى ذلك فإن ُكلَّ ھذه الدیون تكون

فیھ إال الدیون الناشئة عن البیوع سواًء كانت الدیوُن ثمن�اً (كبی�وع التقس�یط)، 
 .)1(أو مثمناً (كبیوع السلم)، شریطة أن تكون األعیان مّما تجب فیھا الزكاة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ھ��ـ): (وص��حَّ تأجی��ل ُك��لَّ دی��ٍن إال الق��رض). وُعل��ل ذل��ك ب��أن الق��رض م��ن ب��اب  970ق��ال اب��ن نج��یم (ت ) 1(
. وینظ�ر: العنای�ة ، 358التبرعات، فال ی�دخلھا ل�زوم التأجی�ل؛ كالعاری�ة [األش�باه والنظ�ائر الب�ن نج�یم ص 

 ]. 6/356الفتاوى الھندیة 
كم الكلي لیس على إطالقھ؛ بل لھ استثناءات عند فقھاء الحنفی�ة ذكرھ�ا اب�ن نج�یم نفس�ھ ف�ي كتابی�ھ وھذا الحُ      

 ).265) ، وفي (األشباه والنظائر ص 6/132(البحر الرائق 
 .2/300]، وینظر: مغني المحتاج 6/17قال الماوردي: (الدَّین المؤجل ال یَثبُت إال في البیوع) [الحاوي ) 2(
 .5/130اإلنصاف ) 3(
 .2/474البھجة شرح التحفة ) 4(
 .5/130، االختیارات، اإلنصاف 3/397نیة ، إعالم الموقعین االقواعد النور) 5(
 .2/15، إغاثة اللھفان 3/402إعالم الموقعین ) 6(
                                                                                                       .5/130، اإلنص�������������������������������������������������اف 2/120مغن�������������������������������������������������ي المحت�������������������������������������������������اج ) 7(

= 
ألن الفقھاء یرون الصلح على التأجیل یعدُّ عقد صرٍف، ف�ال یص�ّح اش�تراط التأجی�ل فی�ھ؛ كم�ا ھ�و معل�وم   =   

 من تقریر الفقھاء للصلح.
 ینظر اإلشارة للخالف في ھذه المسألة ص .) 1(

                                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أبیض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخالف المحكي في إسقاط .2
 اة الدین المؤّجل عن الدائنزك

 :تمھید
أردُت بھ��ذا المبح��ث بی��اَن م��ن ق��ال بھ��ذا الق��ول وم��دى ثب��وت ھ��ذا ال��رأي 
لھم؛ ألھمیة ذلك في قّوة الق�ول، واعتم�اِده؛ إذ ِم�ن أس�باب ت�رجیح الق�ول ق�وةُ 
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القائلین بھ. والعكس أیضاً صحیح، فإن من ضعف القول إنكاُرهُ وعدم األخ�ذ 
 بھ.

سبت لعدٍد كبیٍر م�ن فقھ�اء الم�ذاھب، ولك�ن عن�د التحقی�ق وھذه المسألة نُ 
 نجد أّن في نسبة ذلك إلیھم نظٌر وتأّمل.

إذ الخالُف في ھذه المسألة مخصوٌص بَمن اعتبر تأجیل الدَّین مانعاً من 
 وجوب الزكاة فیھ، فھو متعلّق بھذا الوصف بالخصوص.

، ال بُّد م�ن )1(حثوبناًء على ذلك فھناك ثالث مسائل لیست داخلةً في الب
 مراعاتھا:

 أّن الذین ال یُوجبون الزكاة في الدین المؤجل نوعان: المسألة األولى:
َمن یسقط الزكاة في الدین مطلقاً ولو ك�ان مس�تقراً (س�واًء ك�ان ح�االً  -1

أو مؤجالً)، فَمن یقول بسقوط زكاة الدَّین عن الدائن یجزم بسقوطھ في الدین 
رض�ي هللا ي ع�ن بع�ض فقھ�اء الّص�حابة والت�ابعین المؤّجل. وھذا ق�ول محك�

 .)2(عنھم
َم�ن ال یس�قط الزك��اة ف�ي ال�دین ف��ي الُجمل�ة، وإنم�ا یُس��قطُ زك�اة ال��ّدین  -2

المؤجل.  وھذا النوع الثاني ھو محّل البحث في ھذه المسألة، إذ ھذه المس�ألة 
 متعلقة بالوصف أھو مؤثٌر في الُحكم أم ال؟

ا البحث متعلٌق بالوجوب، ال اللزوم. فمسألتنا ف�ي أّن ھذ المسألة الثانیة:
وجوب الزكاة، ولیس في وقت لزومھا. إذ م�ن الفقھ�اء َم�ن ی�رى أّن ال�دین ال 

، فھ��ذا الخ��الُف ل��یس )1(یل��زم زكات��ھ إال عن��د قبِض��ھ ع��ن الس��نوات الماض��یة
متعلقاً بمسألتنا إذ ھو مبنيٌّ عل�ى أن الزك�اة ھ�ل ھ�ي واجب�ةٌ ف�ي الع�ین أو ف�ي 

 ة.الذم
أن بعض الصور یُحكم بعدم وجوب الزكاة، ال لوصف  المسألة الثالثة:

التأجیل لذاتھ، وإنما ألجل عدم استقرار الملك التام. مث�ل رأي بع�ض الفقھ�اء 
��لم)2(أّن م��ال دی��ن الكتاب��ة ، )4(، وثم��ن المبی��ع غی��ر المقب��وض)3(، ودی��ن السَّ

 بینھ�ا، فی�ذكر الخ�الف المحك�ي ف�ي إح�دى المس�ائل من الباحثین المعاصرین أوج�د ت�داخالً  وإن كان بعض) 1(
 التالیة في مسألة الدین المؤجل.

وھو ق�ول م�روي ع�ن عائش�ة، واب�ن عم�ر، وعكرم�ة وھ�و الق�ول الق�دیم ع�ن الش�افعي وق�ال ب�ھ اب�ن ح�زم ) 2(
 ].6/131، المحلى 5/506، المجموع  6/322، الشرح الكبیر 433[األموال ألبي عبید ص 

 المسألة في المبحث الخامس ص . وستأتي ھذه) 1(
یرى فقھاء الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، والحنابلة: أنھ ال تجب فی�ھ الزك�اة ال لكون�ھ دین�اً، وإنم�ا ألن�ھ  -1) 2(

]. 6/314، الش��رح الكبی��ر 5/506، المجم��وع 3/291، البی��ان 3/51، ال��ذخیرة 3/40غی��ر الزم [المبس��وط 
 ]: (مال الكتابة لیس دیناً ألنھ یسقط بالموت).3/1262لتجرید ولذا قال القدوري من الحنفیة [ا

، 3/188، مواھ��ب الجلی��ل 2/290، ف��تح الق��دیر 2/168والجمھ��ور عل��ى أنّ��ھ تج��ب فی��ھ الزك��اة [المبس��وط ) 3(
 ].2/200، روضة الطالبین 5/502العزیز 

لفقھاء َمن اعت�رض عل�ى إمك�ان وقیّده بعضھم؛ كالحنابلة بشرط أن یكون نوى بھ صاحبھ التجارة، ومن ا       
 ].138، تحریر الفتاوى للعراقي ص 2/200، روضة الطالبین 5/502تحقق ھذا الشرط. [ینظر: العزیز 

وَمن لم یُوجب زكاتھ كبعض الشافعیة؛ فإنھم یعللون بعدم االستقرار، ال بالتأجیل؛ إذ قد ینقطع المسلَم فی�ھ        
، األش�باه والنظ�ائر للس�یوطي 3/690یع�ود لألص�ل. [ینظ�ر: الح�اوي  فیؤدي إلى أن ال یصل إلى حقِّ�ھ، ب�ل

لم ال یصّح الحوالة علیھ عندھم، وال المعاوضة علیھ، بخالف الدَّین 2/8 ]. وھذا یخالف مسألتنا ألن َدیَن السَّ
 الثابت من غیره.

 .6/323ینظر: اإلنصاف ) 4(
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مل�ك، ال ل�ذات التأجی�ل، دم اس�تقرار الـاة فیھ�ا؛ لع�ـ.  ال زك�)5(والمھر المؤّجل
 وإنما التأجیل وصٌف طرديٌّ فیھا.

 * الخالف في المسألة:
 ھذه المسألة فیھا قوالن عند َمن یرى أّن الدین تجب فیھ ا لزكاة:

نّص جماھیر أھل العلم عل�ى ع�دم اعتب�ار وص�ف التأجی�ل القول األول: 
أب��ي ف��ي ال��دین مانع��اً م��ن وجوب��ھ فیھ��ا، وِمّم��ن ن��ّص عل��ى ذل��ك، عل��ي ب��ن 

. ول�م أق�ف أن أح�داً م�ن )1(بن ُعمر، وعبد هللا ب�ن عب�اساوعبد هللا  ،)6(طالب
 الصحابة ي أفتى بإسقاط الزكاة عن الدَّین المؤجل فقط.

، )4(، والش����افعیة)3(، والمالكی����ة)2(ون����ّص عل����ى ذل����ك فقھ����اء الحنفی����ة
 .)5(والحنابلة

ي ا، وُحك�أّن التأجیل في الدیون یس�قط وج�وب الزك�اة فیھ� القول الثاني:
، )7(، وروایة في م�ذھب اإلم�ام أحم�د)6(وجھاً في مذھب الشافعیةھذا الرأي: 

 .)8(ونُِسَب اختیاراً لشیخ اإلسالم ابن تیمیة
  
 
 
 

، المب�دع 6/325، اإلنص�اف 1/235ألب�ي یعل�ى  ، ال�روایتین وال�وجھین3/1262ینظر: التجرید للق�دوري ) 5(
 .4/317، كشاف القناع 2/174، شرح منتھى اإلرادات 2/298

). أّن علیاً ا قال في الدین 4/149)، والبیھقي (2/390)، وابن أبي شیبة (905روى أبو عبید في (األموال ) 6(
ھ إذا قبضھ لما مضى).  الظنون: (إن كان صادقاً فلیزكِّ

 ). ولفظھ قاال: (َمن أسلف ماالً فعلیھ زكاتھ كل عام إن كان في ثقة).4/149یھقي في (الكبرى رواه الب) 1(
 ): (الزكاة في الدین تجب قبل القبض المؤجل).2/197قال السرخسي في (المبسوط ) 2(

 .3/1336التجرید للقدوري  2/163، فتح القدیر 2/9وینظر: بدائع الصنائع 
لكی�ة عل�ى أّن ال�ّدین إذا ك�ان م�داراً ففی�ھ الزك�اة س�واًء ك�ان ح�االً أو م�ؤجالً. وھ�ذا نّص عدٌد م�ن فقھ�اء الما) 3(

 ).901، 2/894واضٌح من تقسیم اللخمي للدیون في (التبصرة 
، مواھ��ب الجلی��ل 1/640، الش��رح الص��غیر 1/450، ش��رح التلق��ین الب��ن بزی��زة 1/192وینظ��ر: لب��اب اللب��اب 

 .1/376، أسھل المدارك 3/187
العتبار عندھم لمنع الزكاة كونھ دین تج�ارة، س�واًء ك�ان ح�االً أو م�ؤجالً، ف�ال تج�ب فی�ھ الزك�اة إال م�رةً وإنما ا

 واحدةً عند القبض. فالمالكیة ال یعتبرون التأجیل وإنما سبب الدین.
، األن�وار لألردبیل�ي 5/506، المجم�وع 3/292، البیان للعمراني 3/73، التھذیب للبغوي 1/165المھذب ) 4(

 .3/131، نھایة المحتاج 3/336، تحفة المحتاج 1/410، مغني المحتاج 1/262
، الفروع 2/520، شرح الزركشي 2/90، الكافي 4/271، المغني 3/197، المستوعب 6/327اإلنصاف ) 5(

3/447. 
، مغن���ي 5/506، المجم��وع 3/292، البی��ان للعمران��ي 3/73، التھ��ذیب للبغ��وي 1/165ینظ��ر: المھ��ذب ) 6(

 بن أبي ھریرة.. ونُسب الختیار أبي علي 3/131ج ، نھایة المحتا1/410اج المحت
)، و(الح��اوي 2/473ذك��رت ھ��ذه الروای��ة مطلق��ةً ف��ي ع��دٍد م��ن كت��ب الحنابل��ة؛ كم��ا ف��ي (الح��اوي الكبی��ر ) 7(

 ).3/178)، و(مختصر ابن تمیم 1/151)، و(الرعایة الصغیر 134الصغیر 
ف�إنھم یلغ�ون ھ�ذه الروای�ة ویجزم�ون بوج�وب الزك�اة ف�ي ال�دین  -اء الم�ذھبب�ل ُج�لَّ علم�-وأّما المحققون       

): (وقطع بعضھم بالوجوب فیھ). وق�ال الم�رداوي (اإلنص�اف 3/178المؤّجل روایةً واحدة؛ قال ابن تمیم (
): (ولم 3/197): (وجزم بھ جماعة في المؤجل وفاقاً لألئمة الثالثة). بل قال السَّامري (المستوعب 6/327
 فّرق أصحابُنا، وال منصوُص إماِمنا بین الدَّین الحال والمؤجل).ی
)، 43)، و(العم��دة 2/90)، و(الك��افي 4/271وھ�ذه طریق��ة الموفَّ��ق اب��ن قدام��ة ف�ي كتب��ھ األربع��ة (المغن��ي       

). ق�ال الزركش�ي ف�ي 6/325وبعض نس�خ (المقن�ع)، وھ�ي النس�خة الت�ي اعتم�دھا ص�احب (الش�رح الكبی�ر 
): (وبھ قطع صاحب (التلخیص)، وأبو محم�د ف�ي كتابی�ھ، معتم�داً عل�ى أن�ھ ظ�اھر 2/520ي (شرحھ للخرق
(المقن��ع) إج��راُء روایت��ي ال��دین عل��ى المعس��ر فی��ھ، وھ��ي طریق��ة القاض��ي  وف��ي بع��ض نس��خك��الم أحم��د ، 

 واآلمدي).
 ).6/328)، و(اإلنصاف 146)، وتبعھ في (االختیارات ص 3/447نسبھ لھ في (الفروع ) 8(

وف�ي نس�بة ھ�ذا الق�ول للش�یخ تق�ي ال�دین نظ�ر لمخالفتھ�ا قواع�َده، وق�د نق�ل عن�ھ الزركش�ي (ش�رح الخرق��ي      
) وجوب الزكاة في الدین المؤّج�ل. وھ�ذا ھ�و الظ�اھر م�ن رأی�ھ واألنس�ب ألص�ولھ، إذ الش�یخ ی�رى 2/522

خب�ُره؛ [كم�ا ف�ي  لزوم الزك�اة ف�ي ال�ّدین ال�ذي یؤّم�ل رجوع�ھ؛ كال�دین عل�ى المفل�س، والغائ�ب ال�ذي انقط�ع
 ] وھذا فیھ معنى التأجیل.6/329اإلنصاف 
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 أبیض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الّسبر لوصف التأجیل3
 تمھید:

ھذه المسألة یقوم الدلیل فیھا ف�ي األس�اس عل�ى التعلی�ل، وال یُوج�د ن�صٌّ 
قال اإلمام الشافعي: (ال أعرُف في الزك�اة ف�ي ال�دین أث�راً ص�حیحاً  فیھا؛ كما

 ، ولذا فھي مبنیّة على التعلیل والمعاني فحسب.)1(نأخذ بھ وال نتركھ)
فأّما الجمھور فإنھم مستمسكون بدلیل وجوب الزكاة ف�ي ال�ّدین، وأّن  -1

 وصف التأجیل لیس بمؤثٍر فیھ.
مس�تقر مل�ُك ص�احبھ علی�ھ اس�تقراراً ومّما یدل على أّن ال�ّدین المؤّج�ل 

 تاماً. أمور:
أّن مال��ك ال��دین یص��ّح تص��رفھ ف��ي ال��دَّین، ویظھ��ر ذل��ك ف��ي ع��دٍد م��ن  ( أ )

 .)3(، والصلح، والحوالة)2(التصرفات، ومنھا: صحة اإلبراء منھ
أّن غی��ر المس��تقر ال یص��ّح المعاوض��ة علی��ھ الحتم��ال وج��وِده وعدم��ھ، ) ب(

یصّح أن یكون عوضاً في البی�ع، مّم�ا ی�دلُّ عل�ى  وأّما الدین المؤّجل فإنھ
 .)4(أن الملك تام، وأّن الوجوب متعلّق بالذّمة، ال األجل

 أنّھ عند إعسار المدین یكون الدائُن أحّق بمالھ، وال یزال ملُكھُ عنھ. ) ج( 

 .6/154معرفة السنن واآلثار للبیھقي ) 1(
 المغني.) 2(
 سواًء كان الدین المحال بھ حاال أو مؤجالً على الخالف في المسألة.) 3(
 .2/121ینظر: الفصول في األصول للرازي ) 4(
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ف�ي ھ�ذا الم�ال، ) 5(قال أبو عبید القاسم ب�ن س�الم: (فكی�ف یس�قط ح�قُّ هللا عن�ھ
 .)6(زل عنھ؟ أم كیف یكون أحق بھ إن كان غیر مالك لھ؟)وملُكھ لم ی

، فالتأجی�ُل ال یك�ون )7(أّن الدائَن لھ فائدةٌ ومصلحةٌ في التأخیر والتأجیل)  د( 
إال ف����ي مقاب����ل رب����ٍح وفائ����دة لل����دائن، ول����ذا ال یك����ون إال ف����ي عق����ود 
المعاوضات، فیستفید صاحب الدین ف�ي مقاب�ل ال�زمن، ول�ذا فإن�ھ یزكی�ھ 

م، قال أبو إسحاق الشاطبي: (األج�ل ف�ي أح�د العوض�ین ال یك�ون ُكل عا
ع��ادةً إال عن��د مقارن��ة الزی��ادة ب��ھ ف��ي القیم��ة؛ إذ ال یُس��لَُم الحاض��ُر ف��ي 
الغائ����ب إال ابتغ����اء م����ا ھ����و أعل����ى ِم����ن الحاض����ر ف����ي القیم����ة؛ وھ����و 

 .)2()1(الزیادة)
اب الزك�اة الذین قالوا: بأّن وصف التأجیل مانٌع ِمن إیج-وأّما الفقھاء  -2

فبنوا رأیَھ�م عل�ى أّن التأجی�ل یف�ّوت ش�رطاً م�ن ش�روط الزك�اة،  -على الدائن
 .)3(وھو شرط (استقرار الملك)، فالّدین المؤجل ملُك صاحبھ علیھ غیُر تام

 ودلیلھم على عدم استقرار الملك في الدین المؤّجل:
ال�دَّین عل��ى  أن ال�دَّیَن المؤّج�ل یتع�ّذر قبُض�ھ ف�ي الح�ال فیك�ون ف�ي حك�م ( أ )

 ، والدَّین على المعسر لیس مستقَر الملك.)4(المعسر
 ، فیكون الملك غیَر تاٍم.)5(أّن تصّرف مالكھ فیھ ممتنع) ب(

 .)6(أنھ ال یملك المطالبة بھ، فیكون ملكھ غیر تام)  ج( 
ومّم��ا یؤك��د ع��دم اس��تحقاق ال��دین المؤج��ل: أّن ص��احبَھ ل��و حل��ف أن��ھ ال  ) د( 

 .)7(راً في یمینھیستحقّھ لكان با
 ویُجاب عن تعلیلھم:

ب��أّن ال��دین المؤج��ل المل��ك علی��ھ ت��امٌّ وثاب��ت، إذ یُوج��د ف��رٌق ب��ین نف��س 
الوجوب ووجوب األداء، فاألول ھ�و اش�تغال ذم�ة المكلّ�ف بالش�يء, والث�اني 

ا تعلَّق بھ�ا ف�ال بُ�دَّ ل�ھ م�ن س�بق ح�قٍّ ف�ي ذمت�ھ؛ ف�إذا ھو لزوم تفریغ  الذمة عمَّ
، وأم��ا ل��زوم -وھ��و نف��س الوج��وب-ن ال��ثمن یثب��ت ف��ي الذم��ة اش��ترى ش��یئاً ف��إ

 .)1(األداء فعند المطالبة بناء على أصل الوجوب
ولو لم یكن ثبوت الدین المؤّجل في الذّم�ة أص�لیَّاً، لم�ا ج�از البی�ع ب�الثمن 

 .)2(الشارع عنھ ىالمؤّجل عند عدم العذر ولنھ

 ) أي إسقاط الزكاة.5(
 عبید ص . ) كتاب األموال ألبي6(
 .2/520شرح الزركشي ) 7(
 .382-4/381الموافقات ) 1(
ولذا إذا انتفت ھذه المصلحة فإّن الدین المؤجل یحّل؛ كالمفلس یح�ّل دین�ھ المؤج�ل، وَم�ن م�ات وعلی�ھ دی�ن ) 2(

 ].326، 13/324مؤجل فإنھ یحل في إحدى الروایتین في كال المسألتین [ینظر: الشرح الكبیر 
 .6/322ر الشرح الكبی) 3(
 .6/325الشرح الكبیر البن أبي عمر ) 4(
 .5/237العزیز للرافعي ) 5(
 .3/292البیان ) 6(
 .5/506المجموع للنووي ) 7(
 .1/147التوضیح شرح التنقیح ) 1(
 .6/386كشف األسرار ) 2(
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،  وأّم��ا األوص��اف الت��ي ذكروھ��ا فإنھ��ا ال تص��ّح أن تجع��ل ملك��ھ غی��ر ت��امٍّ
 وذلك على النحو التالي:

ق��ولھم: أن��ھ یتع��ذر قبُض��ھ ف��ي الح��ال فیك��ون ف��ي حك��م ال��دَّین عل��ى  -1
 المعسر.

یُج��اب: ب��أّن إلح��اَق ال��دین المؤج��ل بال��دین عل��ى المعس��ر ألج��ل ع��دم 
ألن الدین على الُمعسر مت�ردٌد ب�ین الحص�ول والع�دم، القبض، غیر صحیح؛ 

ّن ال��دائن یُمن��ع م��ن المطالب��ة ب��ھ ح��ال إعس��اره والغال��ُب ع��دم حص��ولھ، ب��ل إ
 مطلقاً.

ل فإنھ یغلب عل�ى الظ�نِّ حص�ولُھُ، ألن الش�خص ال یعق�د  أّما الدیُن المؤجَّ
معاوض�ةً ب�ثمٍن مؤّج�ٍل إال ویغل�ب عل�ى ظن�ھ حص�ولُھُ. ف�إن جح�ده الم��دین أو 

 مطلھ أو أعسر بھ، تغیّر وصف الدین فلم تجب فیھ الزكاة.
بالموَج���ب، فال���ّدین عل���ى المعس���ر ال یس���قط الزك���اة كم���ا یُج���اب ب���القول 

 ، وغیرھم یوجبون الزكاة فیھ عند قبضھ.)3(باتفاق، فالحنفیة
 قولھم: أّن تصّرف الدائن في الدَّین المؤّجل ممتنٌع. -2

أّن ع��دم قدرت��ھ عل��ى التص��رف ل��یس عل��ى إطالق��ھ، ب��ل تص��حُّ  ویُج��اب:
 بعُض تصرفاتھ؛ كالحوالة، والصلح، واإلبراء.

یس ُك�ّل نق�ٍص ف�ي التص�رف ینف�ي تم�ام المل�ك، ب�دلیل أّن مال�َك الع�ین ول
المرھونة ناقص التصرف فیھا فال یستطیع بیَعھ�ا، وِمْلُك�ھ ت�امٌّ علیھ�ا، ومثلُھ�ا 
الع��ین الم��ؤّجر ف��إن مالَكھ��ا ممن��وع م��ن االنتف��اع بھ��ا فیم��ا تُعوق��د علی��ھ منھ��ا، 

 ونظائر ذلك كثیرة جداً.
ن��اع ع��ن بع��ض التص��رفات إذا ك��ان ب��إرادة أّن االمت والض��ابط ف��ي ذل��ك:

صاحب الم�ال، فإن�ھ ال ینف�ي المل�ك الت�ام علی�ھ، وال یك�ون مانع�اً م�ن وج�وب 
 الزكاة. وأّما نقص الملك فیكون بأمٍر طارئ علیھ.

فالذي یكون باختیار الشخص ھو نقُل المل�ك وإزالتُ�ھ. وأّم�ا نق�ُص المل�ك 
 فإنھ ال یكون باختیاره.

، وإنم�ا یك�ون ال�دیُن )1(ثابٌت باختیار ال�دائن ف�ال ی�ؤثّروالتأجیل في الدین 
مؤثراً في تمام الملك حینم�ا یك�ون م�ن غی�ر اختی�ار م�ن ال�دائن؛ كم�ا ل�و ك�ان 

 .)2(دیناً على معسٍر، ونحوه، أو كان مثل الدیة المؤّجلة
ذكر ضابطاً آخر یفّرق بھ بین الملك التام وغی�ره، فم�ا ) 3(وبعض الفقھاء

�مار ونح�وه، وم�ا أُّخ�ر كان ال یمكن اال نتفاع بھ فال تجب زكاتھ؛ كالم�ال الضِّ
 فتجب زكاتُھ. -كالدَّین المؤجل-االنتفاع بھ 

 قولھم: أنھ ال یملك المطالبة بھ، فیكون ملكھ غیر تام. -3
أنھ إن كان المقصود بالمطالبة إثبات الحّق، فھذا غی�ر ص�حیح،  فیُجاب:

اص��م. وأّم��ا إن قُص��د ن��وٌع م��ن أن��واع ب��ل لل��دائن أن یُطال��ب ب��ھ ویتراف��ع ویُخ

 .2/9بدائع الصنائع ) 3(
 .2/520شرح الزركشي ) 1(
 .6/323، اإلنصاف 2/256مواھب الجلیل ، 2/167فال زكاة فیھا. ینظر: المبسوط ) 2(
 ).2/164ذكر ھذا الفرق ابن الھمام في (فتح القدیر ) 3(
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المطالبة وھو المطالبة بالقبض، فھذا صحیح، لكن ل�یس عل�ى إط�الق، وإنم�ا 
 ھو أُّخر قبُضھُ فقط.

فال�دین المؤّج��ل ممل�وك لص��احبھ، ولكن��ھ ال یمل�ك المطالب��ة ب�ھ إل��ى ح��ین 
 .)4(الحلول
 .قولھم: أّن الدائن لو حلف أنھ ال یستحقّھ لكان باراً في یمینھ -4

ال إش�كاٍل ـب�) 5(ھـتحقٌّ ل�ـو مس�ـل ھ�ـة ذلك بـلّم بصحـھ ال یُسـبأنّ اب: ـفیُج
 بین  الفقھاء.

وأّما الیمین فإنھا تكون على ُعرف الن�اس، ف�إن ك�ان قص�ُدهُ باالس�تحقاق 
ع��دَم حل��ول األج��ل فھ��ذا معن��ى ص��حیح ف��ال یحن��ث ب��ھ، وأّم��ا إن قص��د ب��ھ 

 االستحقاق الشرعي بمعنى الثبوت فإنھ یحنث.
أّن الدَّین المؤّجل تام الملك للدائن، وال یصّح نف�ُي  وعلى ذلك: فالراجح:

 استقرار الملك عنھ.
فال تأثیر لتأجیل الدَّین في الزكاة بالنسبة للدائن، وال یصحُّ جع�ل وص�ف 
(التأجی��ل) وص��فاً م��ؤثراً ف��ي من��ع الزك��اة عل��ى ال��دائن مطلق��اً، ب��ل یع��دُّ وص��فاً 

 أثیر لھ في الحكم.طردیاً في زكاة الدین، ال ت
تجُب فی�ھ الزك�اة، ولك�ن ال یل�زم ب�ذلھا ) 1(فالدَّین المؤجل باختیار صاحبھ

إال عن��د ق��بض ال��دین؛ لتعلّ��ق ال��دین بع��ین الم��ال، ف��إن تب��یّن إعس��اره أو جح��ده 
 سقطت الزكاة.

أّم�ا إن ب��ذلھا قب�ل قبض��ھا ف�إن ب��ذلھا ص�حیح ومج��زئ، ویك�ون ف��ي ُحك��م 
، فإن ثبت اإلعسار بعد ذلك فإنھ ال یَرجع بھ�ا، تعجیل الزكاة قبل شرط أدائھا

مث��ل َم��ن یعّج��ل الزك��اة قب��ل الح��ول، ف��إذا ت��ّم الح��ول علی��ھ ك��ان مالُ��ھُ دون 
 النصاب.

 ومّما یُضعف القول الثاني أمران: 
فإّن التأجیل موج�ود نقض العلّة: وھو تخلّف الُحكم مع وجود العلة.  -1

ؤثر ف�ي إس�قاطھا، وم�ن أمثل�ة في بعض الص�ور، وتج�ب الزك�اة فیھ�ا، ول�م ی�
 ذلك:

م��ال المض��اربة، ف��إّن رأس م��ال ش��ركة المض��اربة مؤّج��ٌل، وال یمك��ن  ) أ( 
ص��احب الم��ال كام��ل التص��رف فی��ھ، وم��ع ذل��ك تج��ب فی��ھ الزك��اة َوجھ��اً 

 ، فھنا ُوجد التأجیل ووجبت الزكاة.)2(واحداً 
لقرض الدیون التي یكون التأجیل فیھا غی�ر الزم ب�ل رض�ائي ج�ائز؛ ك�ا )ب(

الذي أّجلھ صاحبُھُ، فتعتبر دیوناً حالةً. فإنھ یتحقق فیھ معنى ع�دم الق�درة 
على التصرف فیھ باختیار الشخص ووعده، ومع ذلك یُلزم بأداء الزكاة 

 عنھا عند َمن اعتبر التأجیل مانعاً من الزكاة في الدَّین.

 .3/292البیان للعمراني ) 4(
 .5/506المجموع للنووي ) 5(
 ھذا القید إلخراج دین الّسلَم، والدیة المؤجلة. وقد ذكره جماعةٌ من أھل العلم.) 1(
 .2/520شرح الزركشي ) 2(
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أم�وال  أّن لھ الزم�اً مخالف�اً لمقاص�د الش�ریعة، وذل�ك أنّ  الزم القول: -2
التأجی���ل نص���یّاً، أو  البی���ع ب���الثمن المؤّج���ل، س���واًء ك���انالتج���ار مبنیّ���ةٌ عل���ى 

، ولو قیل بھذا القول ألدى إلى إسقاط الزكاة ع�ن كثی�ٍر م�ن األم�وال )1(ُعرفیاً 
الزكوی���ة. ب���ل إّن بع���ض األنش���طة التجاری���ة الحالی���ة قائم���ةٌ عل���ى اإلق���راض 

 وشركات التقسیط وغیرھا.والمتاجرة بالدیون ا لمؤجلة؛ كحال البنوك، 
كما أّن ِمن لوازمھ: أّن َمن باع ُعروَض تجارٍة قبل الحول بیوٍم عل�ى أن 

 یحّل بعَده بیوم: فال زكاة علیھ.. وال قائل بذلك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . كیفّیة حساب زكاة الّدین المؤّجل4
 :تمھید

ب�ل الدین المؤجل إنما ینشأ عن عقد معاوضٍة، فالب�ائع ب�اع س�لعةً ف�ي مقا
دیٍن ثابت في الذّم�ة. ف�إذا وجب�ت الزك�اة فھ�ل تُق�ّدر بمق�دار ال�ّدین الثاب�ت (أي 
بالری��االت م��ثالً)، أم یك��ون تق��دیرھا بقیم��ة الس��لعة المباع��ة ؟ ھ��ذا ھ��و مح��ل 

 البحث في المسألة.
- وبذلك یظھر أّن الدیون التي تكون ناتجةً عن عقد تبرعات ك�القروض

الجنای���ات أنھ���ا لیس���ت داخل���ةً ف���ي ھ���ذه ، أو بس���بب أُروش -إن قی���ل بتأجیل���ھ
المسألة؛ ألنھا لیست من الدیون المؤجلة بل ھ�ي حال�ة، أو لكونھ�ا لیس�ت ف�ي 

 مقابل سلع تقّوم.
 * تحریر محل النزاع في المسألة:

الخالف ف�ي ھ�ذه المس�ألة ب�ین الجمھ�ور والمالكی�ة ل�یس مطّ�رداً ف�ي ُك�ل 
 على النحو التالي: دیٍن مؤجل، وإنما ھناك مواضع اتفاق بینھم فیھ،

إذا ك���ان ال���دین عروض���اً؛ ب���أن ك���ان ال���ثمن والم���ثمن كالھم���ا م���ن   -1
 .)1(العروض، فیقّوم الّدین نقداً، وتخرج الزكاة من قیمتھ

). ونّصھ: (ومنھا لو باع التاجر ف�ي الس�وق 95جیل العرفي في (األشباه والنظائر البن نجیم ص ) ینظر التأ1(
شیئا بثمن، ولم یصرحا بحلول وال تأجیل، وكان المتعارف فیما بینھم أن البائع یأخذ كل جمعة قدراً معلوم�اً 

 انصرف إلیھ بال بیان. قالوا: ألن المعروف كالمشروط).
 .6/323اإلنصاف ) 1(
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�لَم. فإن�ھ یُزكَّ�ى   -2 إذا كان الدیُن عروضاً؛ وك�ان ال�ثمن نق�داً؛ ك�دین السَّ
لعة نقٌد، والمباع مّما یج�ب ف�ي  عین�ھ الزك�اة، فإنّ�ھ یُزك�ى بعدد الدین؛ ألن السِّ

 .)2(بدون تقویم
 وأّما محل الخالف: فإنھ إذا كان الدَّیُن نقداً. -3

 * الخالف في المسألة:
 اختلف الفقھاء في حساب الدین المؤجل على قولین:

أّن الدین یزكَّى بقیمتھ الثابت�ة ف�ي الذّم�ة (أي ال�ثمن)؛ وھ�و  القول األول:
 .)3(قول الجمھور

أن الّدین یزّكى بقیمة السلعة الت�ي بیع�ت (الم�ثمن)، فتق�ّوم  :القول الثاني
قیم��ة ع��روض تج��ارة ب��ثمٍن ح��الٍّ ُك��ل ع��اٍم، ویزك��ي ھ��ذه القیم��ة، وھ��و الق��ول 

 .)2()1(المشھور عند المالكیة
أنّھ في حال ثبوت اإلعسار على المدین، ف�إن الغ�ریم ال یرج�ع  ودلیلھم:

 إال بعین ما باعھ فقط، دون قیمِة بیِعھ لھا.
فالمالكیة جعلوا تعلّق الزكاة ب�العروض دون ال�ّدین؛ ول�ذا ف�إنھم أس�قطوا 

، تبع��اً إلس��قاطھم الزك��اة ف��ي )3(الزك��اة ف��ي دی��ن غی��ر الم��دیر (وھ��و المحتك��ر)
 العروض غیر المدارة.

السبب في ذلك أنھم یرون أّن الثمن ل�م یثب�ت بع�ُد ف�ي الذم�ة، ول�ذا فإن�ھ و
 عند الفسخ یُرجع بالعین المباعة.

ویُجاب عن ذلك: بأنّ�ھ ف�ي ح�ال البی�ع بال�دین المؤّج�ل ف�إن الذم�ة تنش�غل 
بھ��ذا ال��دین انش��غاالً أص��لیاً ال تبعیّ��اً، إذ كم��ا س��بق فإن��ھ یُوج��د ف��رٌق ب��ین نف��س 

داء، ف��األّول ھ��و اش��تغال ذم��ة المكلّ��ف بالش��يء, الوج��وب وب��ین وج��وب األ
ا تعلَّق بھا فال بُدَّ لھ من سبق حقٍّ ف�ي ذمت�ھ؛  والثاني ھو لزوم تفریغ الذمة عمَّ

، وأم�ا ل�زوم -وھو نفس الوج�وب-فإذا اشترى شیئاً فإن الثمن یثبت في الذمة 
 .)4(األداء فعند المطالبة بناء على أصل الوجوب

أّن ال�ّدین المؤّج�ل یزّك�ى بق�دره الثاب�ت ف�ي الذّم�ة،  -وهللا أعلم-واألقرب 
 ولیس بقیمة المثمن؛ ألّن ھذا ھو الثابت في الذّمة.

وق��د رأی��ت ع��دداً ِم��ن الب��احثین المعاص��رین م��ال للق��ول الث��اني ترجیح��اً 
 لمصلحة التاجر باذِل الزكاة؛ نظراً النخفاض أسعار السلع لتقادمھا.

 .6/323اإلنصاف ) 2(
 ینظر: التوقیت الحولي، لعبد السالم الشویعر ص.) 3(
 حقیقة خالف المالكیّة لیس في ُكّل دیٍن مؤّجل. وإنما ھو في (الدین المدیر المؤّجل).) 1(

تج�ب فـ(الُمدیر) أي یكون الدَّین بسبب التجارة المدارة. أّما المحتِكر وغیر الم�دیر ودی�ن الق�رض، فإنّ�ھ ال       
 الزكاة إال عند قبضھا لسنة واحدة.

وأّما (المؤّجل). وأّما الحال فإنھ یُزّكي عدده، قال ابن یونس: (الدین المؤجل یزكي قیمت�ھ ألنھ�ا الت�ي مل�ك       
ا الحال فإنھ یزكي عدَده ألنھ قادر اآلن على أخذه فكأنھ بیده) [التاج واإلكلیل   ].3/188منھ اآلن، وأمَّ

،  1/474، حاش�یة الدس�وقي عل�ى الش�رح الكبی�ر 3/189، مواھ�ب الجلی�ل 1/192اب البن راشد لباب اللب) 2(
، الخرش��ي عل��ى 3/188، الت��اج واإلكلی��ل 157/  2، والزرق��اني وحاش��یة البن��اني 1/640الش��رح الص��غیر 

 .2/197مختصر خلیل 
 . إضافةً للمصادر السابقة.1/632انظر مثالً: الشرح الصغیر ) 3(
 .1/147شرح التنقیح التوضیح ) 4(

                                 



ظ��ر ع��ن ص��حتھ، إال أنّ��ھ ل��یس عل��ى وھ��ذا التعلی��ل المص��لحي بغ��ّض الن
إطالقھ فإن من ُعروض التج�ارة م�ا ترتف�ع قیمت�ھ م�ع ط�ول األج�ل؛ كالعق�ار 

 مثالً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبیض
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ین المؤّجل5  . وقت إخراج زكاة الدَّ
 ن في وقت إخراج زكاتھا:اللقائلین بلزوم زكاة الّدین رأی

، )1(ّل س�نة ف�ي وقتھ�ا. وھ�و ق�وٌل عن�د الش�افعیةأنھا تُخ�َرج ف�ي ُك� األول:
 .)2(ومروي عن بعض متقدمي  الفقھاء

�نوات الماض�یة. وھ�و ق�ول  والثاني: أنھا تُخَرج عند قبض الدین عن السَّ
، والم����ذھب عن����د )5(، واألظھ����ر عن����د الش����افعیة)4(، والمالكی����ة)3(الحنفیّ����ة
 .)6(الحنابلة

و مبن�يٌّ عل�ى أن الزك�اة ھ�ل ھ�ي فھذا الخالف لیس متعلق�اً بمس�ألتنا إذ ھ�
واجب��ةٌ ف��ي الع��ین أو ف��ي الذم��ة .... وال ش��ّك أّن ق��ول جمھ��ور العلم��اء، وھ��و 

 المعتمد في المذاھب األربعة جمیعاً ھو الُمرّجح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .3/336ینظر: تحفة المحتاج ) 1(
 .6/322ینظر: الشرح الكبیر ) 2(
 .3/1332، التجرید للقدوري 2/197ینظر: المبسوط ) 3(
، 1/640، الش�رح الص�غیر  1/474، حاش�یة الدس�وقي عل�ى الش�رح الكبی�ر 3/189ینظر: مواھب الجلیل ) 4(

 .2/197، الخرشي على مختصر خلیل 3/188واإلكلیل  ، التاج157/  2والزرقاني وحاشیة البناني 
، األن��وار 5/506، المجم��وع 3/292، البی��ان للعمران��ي 3/73، التھ��ذیب للبغ��وي 1/165ینظ��ر: المھ��ذب ) 5(

، تحف�ة الحبی�ب 3/131، نھای�ة المحت�اج 3/336، تحف�ة المحت�اج 1/410، مغني المحتاج 1/262لألردبیلي 
3/93. 

 .6/321، اإلنصاف 6/323ینظر: الشرح الكبیر ) 6(

                                 



 
 
 
 

 أبیض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . التطبیقات المعاصرة لزكاة الدین6
حس���اب الوع���اء  الخ���الف الفقھ���ي ف���ي ھ���ذه المس���ألة م���ؤثٌر ف���ي طریق���ة

الزكوي. فإّن َمن وجبت علیھ الزكاة، فإنھ یجمع ف�ي وعائ�ھ الزك�وي ب�ین م�ا 
یملكھ من نقٍد وقیمة عروض، إضافةً للدیون الت�ي ل�ھ عل�ى غی�ره، ث�م یُخ�رج 

 من جمیعھا ُربع الُعشر.
وبناًء على الخالف المذكور سابقاً، فإنھ على رأي جماھیر أھ�ل العل�م ال 

دین في الحساب، بل یحسب ُكّل الدیون التي ل�ھ س�واًء ینظر لوصف تأجیل ال
 .-ما لم یكن مانٌع من الزكاة غیر التأجیل-كانت حالّةً أو مؤجلة، 

وأّما على ق�ول بع�ض الفقھ�اء ف�إن ال�دین المؤّج�ل ال یُحس�ب ف�ي الوع�اء 
الزك��وي، وال ی��ؤدي زكاتھ��ا. إذ ی��رون أن وص��ف التأجی��ل م��انٌع م��ن وج��وب 

 الزكاة فیھا.
ر لھ��ذه المس��ألة نج��د أّن أثرھ��ا كبی��ٌر ج��داً ف��ي حس��اب العدی��د م��ن وب��النظ

األموال، والمیزانیّات الكبی�رة لألش�خاص والمؤسس�ات، وس�أذكر بعض�اً م�ن 
التطبیق��ات المعاص��رة لھ��ذا المب��دأ الفقھ��ي، وس��أذكر الُحك��م فیھ��ا عل��ى الق��ول 

 الثاني:
عل��ى  ف��إّن نش��اطھا األس��اس ق��ائمٌ  المؤسس��ات المالی��ة واإلقراض��یّة. -1

ال���دیون المؤجل���ة، س���واًء ك���ان ال���دین بس���بب عق���وٍد مش���روعة (كالتقس���یط، 
 والتورق، والتمویل، ونحوھا)، أو بالعقود التقلیدیة الربویّة.

فإذا حّل موعد الزكاة، فإّن ھذه المؤسسات المالیة ال تحسب ف�ي وعائھ�ا 
 - الزكوي جمیع األموال المقرَضة باألجل ش�امالً رأس الم�ال واألرب�اح مع�اً 

ي حس�اب الوع�اء الزك�وي . وتكتف�ي ف�-ولو كان األجل سیحلُّ بعد یوم الزك�اة
 لنقدیّة المتوفرة إضافةً للدیون الحالة وقت وجوب الزكاة فقط.بالسیولة ا
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بل إّن من تفریعات ھذا القول: أّن ال�دین المؤّج�ل إذا قبَض�تھ المؤسس�ات 
حوٌل جدید، وال یك�ون حول�ھ  المالیة فإنھ یأخذ ُحكم المال المستفاد فیُستقبل بھ

. فإن أقرضھ قرضاً مؤجالً قبل تمام الحول فال زكاة )1(حول المال األصولي
 فیھ أیضاً.

وعلى ذلك فإّن السیولة النقدیة التي تكون مت�وفرةً لمث�ل ھ�ذه المؤسس�ات 
ال تجب فیھا الزكاة وال تحسب ضمن الوعاء الزكوي؛ ألنھا ناتجةٌ عن وف�اء 

 وفي الغالب أنھا ال تتّم حوالً كامالً دون إقراض آخر. بمدیونیات سابقة،
فل��م یب��ق لھ��ذه المؤسس��ات المالی��ة إال ال��دیون الحال��ة ب��دون تأجی��ل وھ��ذه 

 نادرة.
وبھ���ذه الحس���بة نج���د أن الزك���اة ال تج���ب عل���ى مث���ل ھ���ذه المؤسس���ات 

 اإلقراضیة التي ربما تبلغ نشاطاتھا مالیین الریاالت !!
فھ�ذا الن�وع  التي تق�وم عل�ى نش�اط التموی�ل:الصنادیق االستثماریة  -2

م��ن الص��نادیق االس��تثماریة یق��وم عل��ى مب��دأ اإلق��راض للغی��ر والمت��اجرة ف��ي 
 أموال الصندوق بتمویل مشاریع ومشتروات.

فعلى القول الث�اني: فإن�ھ یل�زم أن ال تج�ب فیھ�ا الزك�اة؛ ألنھ�ا تق�وم عل�ى 
دیون فإنھ�ا تُص�رف ف�ي الدیون المؤجلة، وم�ا یت�وفّر منھ�ا ویس�دد م�ن ھ�ذه ال�

عملیات تمویلیة أخرى قبل تمام ح�ول كام�ل علیھ�ا م�ن ح�ین الق�بض، وعل�ى 
 ذلك فإنھ ال تجب الزكاة في ھذه الصنادیق.

عل�ى أنھ�ا  -ف�ي الغال�ب-إذ تُكیّ�ف الس�ندات المالیّ�ة  السندات المالی�ة. -3
 دیون مؤّجلة بغّض النظر عن اشتمالھا على فائدة ربویّة من عدمھ.

قیل بالقول الثاني وھو سقوط الزكاة عن الدین المؤج�ل مطلق�اً، ف�إن  فإذا
ھذه السندات المالیة ال تجب فیھا الزكاة على مالكھ�ا؛ ألن التأجی�ل م�انٌع ِم�ن 

 وجوب الزكاة فیھا عندھم.
. الحسابات الت�ي ال تك�ون تح�ت الودائع البنكیة في حسابات التوفیر -4

ل م���ع البن���ك. وغال���ب الب���احثین الطل���ب ھ���ي مؤّجل���ة بحس���ب تعاق���د العمی���
المعاصرین یكیّف ھذه الودائع البنكیّة أنھا قروض، وعل�ى ذل�ك ف�إّن التأجی�ل 

 فیھا یكون مانعاً من وجوب الزكاة فیھا على القول الثاني.
وھي ص�یغة م�ن التعام�ل القرض�ي ب�ین ع�دد م�ن  جمعیة الموظفین. -5

بل�غ م�الي بص�فة دوریّ�ة الموظفین أو األص�دقاء یق�وم ُك�ل واح�ٍد م�نھم بب�ذل م
 (شھریة مثالً)، والمتحّصل في ُكل مرة یأخذه أحد األعضاء.

وھذه الصیغة واضٌح أنھا قرٌض، والتأجیل فیھ عق�ديٌّ یك�ون الزم�اً عن�د 
 عدٍد من الفقھاء.

فعلى القول الثاني: ف�إّن ب�اذل القس�ط الّش�ھري ال یلزم�ھ ب�ذل الزك�اة ع�ن 
 نھ لباقي األعضاء، وھو مؤّجل السداد.األقساط التي بذلھا؛ ألنھا قرٌض م

 ).2/53عبد الستار أبو غدة (مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ) 1(
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فنجد في ھذه التطبیقات أّن في إعم�ال الق�ول الث�اني نف�ي وج�وب الزك�اة 
 عن مبالغ كبیرة جداً تكاد تكون األغلب من التعامالت المالیة المعاصرة.

وال ش��ّك أّن ذل��ك مخ��الف لمقاص��د الش��ریعة الت��ي تُوج��ب الزك��اة عل��ى 
نماء، وال شّك أّن ھذه األموال جمیعاً من األم�وال األموال النامیة أو المعّدة لل

 النامیّة.
ك��ذلك م��ن المع��اني الش��رعیة إیج��اب الزك��اة بنس��بة أكب��ر عل��ى التج��ار 
مقارنةً بَمن یق�وم باالس�تثمار كالمص�انع والمس�تغالت. وھ�ذه األم�ور الس�ابقة 

حس�ب م�ا -من التعامالت التجاریة ھي األعلى ربحیّة ففي إلغاء الزكاة عنھ�ا 
 فیھ مخالفةٌ للمقاصد الشرعیّة العامة والخاصة. -تقّدم

 بید أن ھناك مسائل یُختلف في تنزیلھا تحت ھذا المناط، وِمن ذلك:
فَم��ن نظ��ر إل��ى أنھ��ا دی��ٌن مؤّج��ٌل للموظ��ف عل��ى  مكاف��أة نھای��ة الخدم��ة.

 .)1(صاحب العمل فإنّھ یوجب على الموظف زكاتھا ُكل عام
ج��ل التأجی��ل، وإنم��ا لع��دم اس��تقرار واألق��رب ع��دم وج��وب الزك��اة ال أل

 .)2(الملك
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