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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 
 وبعد...   الحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا

فاس��تجابة للطل��ب الك��ریم م��ن األمان��ة العام��ة للمجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي 
لرابط���ة الع���الم اإلس���المي الكتاب���ة ف���ي موض���وع زك���اة ال���دین المؤج���ل ف���ي 

د كتب��ت ھ��ذه الورق��ات س��ائالً هللا تع��الى أن المع��امالت المالی��ة المعاص��رة فق��
 تضیف في ھذا الموضوع الشائك أو أن تفتح آفاقاً للتأمل في مسائلھ.

 وجدیر بالذكر أن موضوع (زكاة الدین) قدیم حدیث... 
ق��دیم أیض��اً ف��ي إش��كاالتھ وع��ویص  ,ق��دیم ف��ي بط��ون أمھ��ات كت��ب الفق��ھ

 مسائلھ...
ب���احثون فض���الء, وك���ان  وھ���و ح���دیث ف���ي الكتاب���ة فی���ھ وق���د كت���ب فی���ھ
 .ومؤتمرات وندوات ,موضوع النقاش في مجامع فقھیة وھیئات شرعیة
س��الیب التموی��ل والمداین��ة ومازال��ت إش��كاالتھ باقی��ة وتتعق��د م��ع تط��ور أ

، وحین ولجت في لجتھ نالني م�ن إش�كاالتھ م�ا ك�دت أن أعت�ذر ع�ن وتنوعھا
الفكر یمن�ةً ویس�رةً, حت�ى  ولعمر هللا لقد كنت أمكث أیاماً أقلّب ,المواصلة فیھ

 ,أتب��ین األم��ر ف��ي المس��ألة, وألمل��م ش��عثھا لتظھ��ر ص��ورتھا ویتجل��ى حكمھ��ا
 وأسألھ المزید من عونھ وفتحھ. ,والحمد ہلل على تیسیره

 عناصر البحث: 
 .المبحث األول أقوال الفقھاء في زكاة الدین

 :وفیھ مطالب
 .الخالف في أصل زكاة الدینالمطلب األول:  

خالف الق�ائلین بوج�وب زك�اة ال�دین المرج�و فق�ط دون غی�ر الثاني:  المطلب
 .المرجو

 .خالف القائلین بوجوب زكاة الدین المؤجل المرجوالمطلب الثالث: 
خالف القائلین بوجوب زكاة الدین المؤجل المرجو ع�ن ك�ل المطلب الرابع: 

 .سنة
زك�اة ال�دین تحقیق النسبة إلى شیخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ة ف�ي المطلب الخامس: 

 .المؤجل
 .كیفیة زكاة الدین المؤجل :المبحث الثاني
 .الموازنة بین األقوال والترجیح :المبحث الثالث

 :وفیھ مطالب
 .نظرة تحلیلیة موجزة :المطلب األول
 .مناقشة بعض األقوال :المطلب الثاني
 .ما یظھر للباحث في زكاة الدین المؤجل المرجو: المطلب الثالث

 .بعض التطبیقات المعاصرة لزكاة الدین :بعالمبحث الرا
 .زكاة تجارة التقسیط: المطلب األول
 .زكاة الراتب التقاعدي :المطلب الثاني

 - 2 - 



 - 3 - 

 .زكاة مكافأة التقاعد :المطلب الثالث
 .زكاة مكافأة نھایة الخدمة: المطلب الرابع

 .زكاة المھر المؤجل أو مؤخر الصداق :المطلب الخامس
 .الودائع االستثماریة زكاة: المطلب السادس

 .دیون الشركات في قوائمھا المالیة زكاةالمطلب السابع   
 .زكاة المساھمات العقاریة: المطلب الثامن
 .زكاة الحساب الجاري: المطلب التاسع

 .الخاتمة
 
 
 
 

 ملحق في قرارات المجامع
 منھج البحث:

لك��ن ق��د انتھج��ت ف��ي ھ��ذا البح��ث الم��نھج المعت��اد ف��ي البح��وث الفقھی��ة و
م�ن البح�وث وھ�و نظراً ألن الخالف الفقھي في زكاة الدین قد تناولت�ھ طائف�ة 

على كثیر من المتخصصین فإني لم أتوس�ع  -ولو إجماالً  - ال یخفى -كذلك  -
وص�یاغة م�ا لعل�ھ  ,فیھ وتوجھ جھدي إلى التأمل في المس�ألة م�راراً وتك�راراً 

ات س��ائالً هللا تع��الى كم��ا اعتنی��ت ب��بعض التطبیق�� ,یف��تح م��دارك للنظ��ر فیھ��ا
 التوفیق والسداد.

وأوّد اإلشارة إلى أن من منھجي العنایة بكتابة ما یفتح هللا بھ بع�د التأم�ل 
 ,والنظ��ر بع��د جم��ع المعلوم��ات األساس��یة, والس��یما م��ن أمھ��ات كت��ب العل��م

وأرج���ئ االط���الع عل���ى البح���وث المعاص���رة ك���یال یتقی���د التفكی���ر والتحلی���ل 
لة أو الت�رجیح فیھ�ا, وبع�د ذل�ك أع�ود لالط�الع عل�ى ویتوجھ النظر في المسأ

فإن اتفق ما انتھیت إلیھ مع كتابة سابقة فھو م�ن ب�اب تواف�ق  ,البحوث المھمة
وإن وقفت على إض�افة علمی�ة ف�إن م�ا اس�تفدتھ م�ن أح�د  ,الخواطر وتواردھا

 استقالالً فإني وہلل الحمد أنسبھ إلى صاحبھ ال أتردد في ذلك وال أستنكف.
 البحث: نطاق

ھذا البحث خاص بزكاة الدین المؤجل الذي یك�ون للش�خص عل�ى غی�ره 
 أي زكاة الدائن.

 )1( فھو ال یتناول أحكام زكاة دین المدین ومتى یخصم م�ن وع�اء الزك�اة
كما ال یتناول أیضاً زكاة ال�دین الح�اّل ال�ذي یك�ون للش�خص عل�ى غی�ره وإن 

البح�ث ف�ي بع�ض ص�وره  كانت ھذه المسألة یمكن إلحاقھ�ا كف�رع م�ن ف�روع
 وھي مشمولة فیما انتھى البحث إلیھ في زكاة الدین.

 وقد أحست األمانة العامة للمجمع في فصل زكاة الدین الذي للشخص عن مسألة الدین على الشخص.) 1(
                                 



وال ریب أن فصل زكاة الدین الحاّل ق�د یعس�ر ف�ي بع�ض الص�ور, ول�ذا 
فإني تناولت زكاة الحساب الجاري باعتباره دیناً وھو دین حال للعمیل ولكن 

عرضت فی�ھ  الوثیقة بالموضوع لم أشأ إغفالھ والسیما أننيھ ألھمیتھ وعالقت
 طریقة جدیدة جدیرة بالتأمل والنظر.

 ..اً وهللاَ أسألھ فقھاً وتسدید
 

 أ.د.فھد بن عبد الرحمن الیحیى
 أستاذ الفقھ في جامعة القصیم

feqh@hotmail.com 
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 المبحث األول
 أقوال الفقھاء في زكاة الدین

یر من المھم أن أذكر أقوال الفقھاء في زك�اة ال�دین إجم�االً ألن م�ن العس�
فص�ل أنواع�ھ ع�ن بع�ض، وأعن�ي ب�ھ زك�اة ال�دین  -كما ق�دمت ف�ي المقدم�ة–

الذي للشخص على غی�ره (دی�ن ال�دائن), أم�ا دی�ن الم�دین وحك�م خص�مھ م�ن 
وع��اء الزك��اة فھ��ذا كم��ا ق��دمت أیض��اً ینبغ��ي فص��لھ حت��ى ال تخ��تلط المس��ائل 

 ویعسر تصّورھا.
 ب التالیة:ھي المطال )1(ومن أجل تقریب الخالف فقد قسمتھ أقساماً 

 :المطلب األول:  الخالف في أصل زكاة الدین
وج��وب زك��اة ال��دین مطلق��اً عل��ى مل��يء أو عل��ى معس��ر : الق��ول األول

 .(مرجواً أو غیر مرجو)
وب��ھ ق��ال الش��افعي ف��ي  )3(وق��ول للمالكی��ة )2(وھ��و ظ��اھر م��ذھب الحنفی��ة

 .)5(وھو قول في مذھب الحنابلة )4(الجدید
 اة الدین مطلقاً.عدم وجوب زك: القول الثاني

وب�ھ  )7(وھو وروایة في مذھب الحنابل�ة )6(ي القدیمـي فـافعـال الشـوبھ ق
 .)8(قال ابن حزم

وروي ذل�ك ع�ن  ,وق�ال عكرم�ة ل�یس ف�ي ال�دین زك�اة« :وقال ابن قدامة
 ,فل���م تج���ب زكات���ھ ,عائش���ة واب���ن عم���ر رض���ي هللا ع���نھم ؛ ألن���ھ غی���ر ن���ام

 .)1(»كعروض القنیة
زكاة الدین إذا كان مرجواً وع�دم وجوبھ�ا إذا ك�ان  وجوب  القول الثالث

 غیر مرجو.
 .)3(والحنابلة )2(وھو مذھب المالكیة

المطلب الثاني: خالف القائلین بوجوب زك�اة ال�دین المرج�و فق�ط دون غی�ر 
 :المرجو

 وجوب زكاة الدین مطلقاً حاالً كان أو مؤجالً.: القول األول
 .)7(والحنابلة )6(الشافعیةو )5(والمالكیة )4(وھو مذھب الحنفیة

 ل المركز الذي نبحثھ.كأنما ھي دوائر بعضھا داخل بعض حتى نص) 1(
ق�وي ومتوس�ط وض�عیف, فال�دین الق�وي ھ�و ب�دل  :ال�دین ثالث�ة أن�واع :)127/  1ن�ور اإلیض�اح (قال ف�ي ) 2(

القرض ومال التجارة إذا قبضھ وكان على مقر ولو مفلس�ا أو عل�ى جاح�د علی�ھ بینھ,وحكم�ھ أن�ھ یزكی�ھ لم�ا 
 .)7/97وانظر حاشیة ابن عابدین(.مضى

 .)293/  1أھل المدینة ( الكافي في فقھ) 3(
 ).116/  5, مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج ()51/  2للشافعي ( -األم ) 4(
 .)448/  5المغني () 5(
 .)116/  5مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج () 6(
 .)3/15اإلنصاف () 7(
ن حاال أو مؤجال عند مليء مق�ر یمكن�ھ ومن كان لھ على غیره دین فسواء كا :)103/  6) قال في المحلى (8(

قبضھ أو منكر, أو عند عدیم مقر أو منكر كل ذلك سواء, وال زكاة فی�ھ عل�ى ص�احبھ, ول�و أق�ام عن�ھ س�نین 
 .حتى یقبضھ فإذا قبضھ استأنف حوال كسائر الفوائد

 ).448/  5المغني () 1(
 ).100/  2المنتقى شرح الموطأ () 2(
 ).448/  5المغني () 3(
 ).7/97حاشیة ابن عابدین(),127/  1نور اإلیضاح ( )4(
 .)293/  1الكافي في فقھ أھل المدینة () 5(
 ).116/  5مغني المحتاج () 6(
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 عدم وجوب زكاة الدین المؤجل ووجوبھا في الحال فقط.: القول الثاني
 .)9(وروایة في مذھب الحنابلة )8(وھو وجھ عند الشافعیة

 :المطلب الثالث: خالف القائلین بوجوب زكاة الدین المؤجل المرجو
 وجوب زكاة الدین المؤجل المرجو عن كل سنة.: القول األول

 .)12(والحنابلة )11(والشافعیة )10(وھو مذھب الحنفیة
وجوب زكاة الدین المؤج�ل المرج�و ع�ن س�نة واح�دة عن�د : القول الثاني

 قبضھ.
 .)13(وھو روایة في مذھب الحنابلة

وجوب زكاة الدین المؤجل المرج�و ع�ن س�نة واح�دة عن�د : القول الثالث
 ن كان مدیراً.وعن جمیع السنوات إ ,قبضھ إن كان التاجر متربصاً 

 .)1(وھو مذھب المالكیة
المطلب الرابع:  خ�الف الق�ائلین بوج�وب زك�اة ال�دین المؤج�ل المرج�و ع�ن 

 :كل سنة
وجوب زكاة ال�دین المرج�و المؤج�ل ع�ن ك�ل س�نة ول�ھ أن : القول األول

 یؤخر زكاة السنوات حتى یقبضھ.
 .)4(ةوھو مذھب الحنابل )3(وقول للشافعیة  )2(وھو مذھب الحنفیة

وجوب زكاة الدین المرج�و المؤج�ل ع�ن ك�ل س�نة ویج�ب : القول الثاني
 إخراجھا سنویاً.

 .)5(وھو مذھب الشافعیة
المطل��ب الخ��امس:  تحقی��ق النس��بة إل��ى ش��یخ اإلس��الم اب��ن تیمی��ة ف��ي زك��اة 

 :الدین المؤجل
اختی��ار الروای��ة ف��ي  - رحم��ھ هللا -نُس��ب إل��ى ش��یخ اإلس��الم اب��ن تیمی��ة 

ولتحقیق ھذه النسبة رجعت  ,وجوب زكاة الدین المؤجل مذھب الحنابلة بعدم
 :إلى مظانھا كما یلي

أو  ,أو على معسر ,ذكر ابن مفلح في الفروع أنھ ال زكاة في دین مؤجل
 ,وض��ال رج��ع ,ومع��روف ,ومس�روق ,ومغص��وب ,أو جاح��د قبض��ھ ,مماط�ل

في روای�ة  ,أو جھل عند من ھو ,أو غیره وجھلھ ,وموروث ,وما دفنھ ونسیھ

 ).3/15), اإلنصاف (448/  5المغني () 7(
 .)562/  3الحاوي الكبیر () 8(
 ).3/15اإلنصاف () 9(
 ).7/97حاشیة ابن عابدین(),127/  1نور اإلیضاح () 10(
 ).116/  5مغني المحتاج () 11(
 ).3/15), اإلنصاف (448/  5المغني () 12(
 .)3/15اإلنصاف () 13(
, وھ��م ط��ردوا أص��لھم ف��ي التفری��ق ب��ین المت��ربص والم��دیر ف��ي )293/  1الك��افي ف��ي فق��ھ أھ��ل المدین��ة () 1(

: ھ�و 1/137ویقص�دون بالم�دیر كم�ا ف�ي الخالص�ة الفقھی�ة عل�ى م�ذھب الس�ادة المالكی�ة عروض التج�ارة. 
التاجر الذي یبیع بالسعر الواقع كیف ك�ان ویحل�ف م�ا باع�ھ بغی�ره كأرب�اب الحوانی�ت, والمحتك�ر ھ�و ال�ذي 

 یرصد بعروض التجارة األسواق وارتفاع األثمان.
 ).7/97حاشیة ابن عابدین(),127/  1نور اإلیضاح () 2(
 ).117/  5مغني المحتاج () 3(
 ).448/  5المغني () 4(
 ).117/  5المحتاج () مغني 5(
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واختارھ�ا اب�ن ش�ھاب  ,ورجحھا بعض�ھم ,حھا صاحب التلخیص وغیرهصح
 :وذكر صاحب الھدای�ة والمح�رر ,اختاره األكثر ,تجب :وفي روایة ,وشیخنا

 .)1(ظاھر المذھب
وف��ي ال��دین عل��ى غی��ر المل��ىء «قول��ھ:  :وق��ال الم��رداوي ف��ي اإلنص��اف

وك��ذا ل��و ك��ان عل��ى  ,»والمؤج��ل والمجح��ود والمغص��وب والض��ائع روایت��ان
مماطل أو كان المال مسروقا أو موروثا أو غیره جھلھ أو جھل عند م�ن ھ�و 
وأطلقھما في الفروع والشرح والرعایتین والح�اویین والمس�توعب والم�ذھب 
األحمد والمحرر.إحداھما: كالدین على المليء فتجب الزكاة في ذل�ك كل�ھ إذا 

ذك�ره أب�و قال في الفروع اخت�اره األكث�ر و ,قبضھ وھو الصحیح من المذھب
الخط��اب والمج��د ظ��اھر الم��ذھب وص��ححھ اب��ن عقی��ل وأب��و الخط��اب واب��ن 
الجوزي والمجد في شرحھ وصاحب الخالصة وتصحیح المح�رر ونص�رھا 

اختارھ��ا الخرق��ي وأب��و بك��ر وج��زم ب��ھ ف��ي اإلیض��اح  :أب��و المع��الي وق��ال
والوجیز. وجزم بھ جماعة في المؤجل وفاقا لألئمة الثالثة لصحة الحوالة بھ 

اإلب��راء وش��ملھ ك��الم الخرق��ي وقط��ع ب��ھ ف��ي التلخ��یص والمغن��ي والش��رح. و
والروایة الثانیة: ال زكاة فیھ بح�ال ص�ححھا ف�ي التلخ�یص وغی�ره وج�زم ب�ھ 
في العمدة في غیر المؤج�ل ورجحھ�ا بعض�ھم واختارھ�ا اب�ن ش�ھاب والش�یخ 

 .)2(تقي الدین وقدمھ ابن تمیم والفائق
ال تج�ب ف�ي دی�ن مؤج�ل أو عل�ى  :می�ةوقال البعلي في اختی�ارات اب�ن تی

معس��ر أو مماط��ل أو جاح��د ومغص��وب ومس��روق وض��ال وم��ا دفن��ھ ونس��یھ 
 .)3(جھل عند من ھو ولو حصل في یده

 :فیما تقدم نالحظ ما یلي
ك��ل منھم��ا  ,والبعل��ي ف��ي االختی��ارات ,عب��ارة اب��ن مفل��ح ف��ي الف��روع -1

 .واضحة في نفي الزكاة عن المؤجل
ف���ي غی���ر « :فقول���ھ ,ا ش���يء م���ن االحتم���العب���ارة اإلنص���اف فیھ��� -2

كأنم��ا ھ��و حص��ر اختی��ار اب��ن تیمی��ة ف��ي دی��ن غی��ر المل��ىء ودی��ن  »المؤج��ل
المماط��ل وال��دین المجح��ود والمغص��وب والض��ائع أو ك��ان الم��ال مس��روقا أو 

 .موروثا
والبقی�ة  ,أغلب الظن أن مرجع النسبة واحد وھو ابن مفلح رحم�ھ هللا -3

 .ناقلون عنھ
 م نّص واضح في ھذه المسألة؟ھل لشیخ اإلسال

بالرجوع إلى مجموع الفتاوى وإل�ى كثی�ر م�ن كتب�ھ وإل�ى موس�وعة فق�ھ 
ابن تیمیة وبعض البحوث التي عنیت باختیاراتھ لم أجد لھ نصاً یتعل�ق بزك�اة 

 :الدین سوى ھذین النصین
فلھ�م  ,واختلف�وا ف�ي الی�د .قولھ: وال بد في الزكاة من الملك األول النص 

 :ما لیس في الید كالدین ثالثة أقوال في زكاة

 ).374/  3الفروع () 1(
 ).3/15اإلنصاف () 2(
 ).452/  1االختیارات () 3(

                                 



 - 8 - 

 ,وإن لم تكن تح�ت ی�د ص�احبھا ,أنھا تجب في كل دین وكل عین :أحدھا
وأن�ھ یج�ب  ,وعلى معسر أو مماط�ل ,والدین المجحود ,كالمغصوب والضال

وھ��ذا أح��د ق��ولي  .كال��دین عل��ى الموس��ر ,تعجی��ل اإلخ��راج مم��ا یمك��ن قبض��ھ
 .)1(وھو أقواھما ,الشافعي

س�ئل ع�ن ص�داق الم�رأة عل�ى زوجھ�ا تم�ر علی�ھ الس�نون  :يالنص الثان
ث��م إنھ��ا تتع��وض ع��ن  ,المتوالی��ة ال یمكنھ��ا مطالبت��ھ ب��ھ ل��ئال یق��ع بینھم��ا فرق��ة

فھ�ل تج�ب زك�اة  ,أو یدفع إلیھ�ا الص�داق بع�د م�دة م�ن الس�نین ,صداقھا بعقار
 السنین الماضیة ؟ أم إلى أن یحول الحول من حین قبضت الصداق ؟

 :ھذه المسألة فیھا للعلماء أقوال ,ہلل الحمد :فأجاب
 .سواء كان الزوج موس�را أو معس�را ,یجب تزكیة السنین الماضیة :قیل

 .وقد نصره طائفة من أصحابھما ,وأحمد ,كأحد القولین في مذھب الشافعي
دون م�ا إذا ل�م یمك�ن تمكین�ھ  ,یجب مع یساره وتمكنھا من قبض�ھا :وقیل

 .ھبھماكالقول اآلخر في مذ .من القبض
 .وقول في مذھب أحمد ,كقول مالك .تجب لسنة واحدة :وقیل
 .وقول في مذھب أحمد ,كقول أبي حنیفة .ال تجب بحال :وقیل

حت��ى م��ع العج��ز ع��ن  ,م��ن یوجبھ��ا للس��نین الماض��یة :وأض��عف األق��وال
فأما أن یجب لھم ما یأخذونھ م�ع أن�ھ ل�م یحص�ل  ,فإن ھذا القول باطل ,قبضھ

ثم إذا طال الزم�ان كان�ت الزك�اة أكث�ر م�ن  ,في الشریعة فھذا ممتنع ,لھ شيء
لم یعلم  ,إن الزكاة تجب في عین النصاب :وقیل .ثم إذا نقص النصاب ,المال

ق�ول م�ن  :وأقرب األقوال .الواجب إال بحساب طویل یمتنع إتیان الشریعة بھ
أو یوج�ب فی�ھ زك�اة واح�دة  ,ال یوجب فیھ شیئا بحال حتى یحول علیھ الحول

وھ�ذا ق�ول  ,وھذا قول أب�ي حنیف�ة ,وھذا وجھ ,د القبض فھذا القول لھ وجھعن
 )1(وهللا أعلم ا.ھـ .وكالھما قیل بھ في مذھب أحمد ,مالك

 :ھذان النصان عنھ رحمھ هللا فیھما إشكال
ب�ل ھ�و تقری�ر ع�ام لزك�اة  ,النص األول لیس فیھ ذكر لل�دین المؤج�ل -1

وھ��ذا عل��ى  ,إیج��اب الزك��اة مطلق��اً ال��دین وق��د ق��ّوى أح��د ق��ولي الش��افعي ف��ي 
 .الطرف المقابل لما نسب إلیھ فیما تقدم من عدم الوجوب

فلو اعتبرنا النسبة إلیھ في المؤج�ل أُخ�ذت م�ن ھ�ذه  أما النص الثاني -2
الفت�وى ع��ن الص�داق فھ��ي عن��د الت�دقیق یبع��د أن نعتب��ر اختی�ار ش��یخ اإلس��الم 

 :فیھا ھو اختیاره في كل دین مؤجل لما یلي
لیس ف�ي الس�ؤال أن الص�داق مؤج�ل ؛ ب�ل ھ�و مس�تحق للزوج�ة ترك�ت أ ) ( 

 .المطالبة بھ خوفاً من الطالق
وھ��ذا مواف��ق  ,فأش��بھ أن یك��ون كال��دین الح��ال عل��ى معس��ر أو مماط��ل         

للمش��ھور م��ن م��ذھب الحنابل��ة ف��ي ع��دم وج��وب الزك��اة ف��ي ال��دین عل��ى 
 .المعسر والمماطل حاال أو مؤجال

 .) 45/ 25مجموع الفتاوى () 1(
 ) .47/ 25مجموع الفتاوى () 1(
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ر مما تقدم یعتبر كالمھ ف�ي ال�دین الح�اّل ف�إذا ش�ئنا تعمیم�ھ كما ھو ظاھ(ب) 
 ,إنھ ال یرى زكاة الدین مطلقاً كما ھو مذھب الش�افعي ف�ي الق�دیم :فنقول

فذلك أدق من النسبة إلیھ في المؤجل فحس�ب م�ا دمن�ا س�نعتمد عل�ى ھ�ذه 
 .الفتوى في نسبة القول إلیھ

ق�ول م�ن ال یوج�ب فی�ھ  :لوأق�رب األق�وا« :نالحظ أنھ قال في الفت�وى( ج ) 
أو یوج��ب فی��ھ زك��اة واح��دة عن��د  ,ش��یئا بح��ال حت��ى یح��ول علی��ھ الح��ول

وھ�ذا ق�ول  ,وھذا قول أبي حنیف�ة ,وھذا وجھ ,القبض فھذا القول لھ وجھ
 .»مالك
معناه أن م�ذھب أب�ي حنیف�ة ع�دم وج�وب  »وھذا قول أبي حنیفة« :فقولھ

والً ب��ذلك فض��الً ع��ن أن ول��م أج��د ف��ي م��ذھب الحنفی��ة ق�� ,زك��اة ال��دین المؤج��ل
ولذا فالمتوافق مع ھذه النس�بة للحنفی�ة والمالكی�ة أن یك�ون ف�ي  ,یكون مذھبھم

، وإن ش�ئنا )1(ا سواء اعتبرناه حاالً أم مؤجالً صداق المرأة حین یكون دیناً لھ
تعمیم��ھ فیك��ون ف��ي ال��دین عل��ى معس��ر ف��إن م��ذھب المالكی��ة فی��ھ زكات��ھ لس��نة 

ن فی��ھ الزك��اة إال أن یك��ون ف��ي بع��ض الص��ور ولك��ن الحنفی��ة یوجب��و ,واح��دة
 .كالدین المجحود وال بینة ونحوه

ھذا ما استوقفني في شأن النس�بة إل�ى ش�یخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ة ف�ي زك�اة 
 .)2(وهللا أعلم ,وأرى أنھا بحاجة إلى مزید من التحقیق ,الدین المؤجل

), ن�ور اإلیض�اح 7/97فقد اعتبر الحنفیة المھر دیناً ضعیفاً ال تجب فیھ الزكاة, انظ�ر حاش�یة اب�ن عاب�دین() 1(
), إال أنھم نصّوا 466/  1وكذلك المالكیة لم یوجبوا فیھ الزكاة كما في الشرح الكبیر للدردیر ( ),127/  1(

 على عدم الزكاة ولیس زكاة سنة واحدة.
واجھني أثناء رسالتي الدكتوراه في اختیارات ابن تیمیة (من كتاب العاری�ة إل�ى نھای�ة كت�اب النك�اح) مث�ل ) 2(

وقل�ت: إن كثی�راً م�ن ھ�ذه  13وال أجد لھ نصاً فذكرت ذلك ف�ي المقدم�ة ص ھذه الحالة حیث أجد لھ اختیاراً 
فیھا كالماً ؛ بل إنما نسب إلیھ ذلك القول واالختیار في كتب الحنابلة وخاصة اإلنص�اف،  المسائل لم أجد لھ

ك شيء من ال�وھم أو الخل�ل ف�ي الفھ�م، بحی�ث یُظ�ن أن�ھ ی�رجح ذل� - من حیث االحتمال -یعتري النسبة  وقد
القول وھو لم یرجحھ، أو غایة ما فیھ أن یمیل إلیھ من غی�ر ت�رجیح ص�ریح, وم�ا قلت�ھ إنم�ا ھ�و عل�ى س�بیل 

؛ ولك�ن ذل�ك ال یق�ال حتم�اللورود ھ�ذا اال - في نظري - في بعض االختیارات المشار إلیھا االعتذار للشیخ
 .على سبیل التشكیك بما نسب إلیھ، بل إن األصل صحة تلك النسبة كما جاءت
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 أبیض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 ن المؤجلكیفیة زكاة الدی

اجتھ��دت ف��ي المبح��ث الس��ابق أن أحص��ر الخ��الف إل��ى أن أص��ل ھ��ذا 
المبح��ث, ف��ال حاج��ة أن نتح��دث ع��ن كیفی��ة الزك��اة عن��د م��ن ال یق��ول أص��الً 

ونح�ن م�ن خ�الل المبح�ث  ,بوجوب زكاة الدین مطلقاً أو زكاة ال�دین المؤج�ل
وب السابق نستطیع القول أن جمھور أھل العلم؛ بل عامة أھل العلم على وج�

 وفي ھذا المبحث نستعرض خالفھم في كیفیة زكاتھ: ,زكاة الدین المؤجل
 .زكاة مقدار الدین المؤجل القول األول:

أي یج�ب  ,أي من كان لھ دین مؤجل مرجو فإنھ یزك�ي مق�داره ك�ل س�نة
 .في مقداره كل سنة ربع العشر

 .)3(والحنابلة )2(والشافعیة )1(وھذا ما یظھر من مذھب الحنفیة

 ).7/97حاشیة ابن عابدین(),127/  1نور اإلیضاح () 1(
 ).116/  5مغني المحتاج () 2(
 ).3/15), اإلنصاف (448/  5المغني () 3(
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م ی�ذكروا كیفیت�ھ, فظ�اھر كالمھ�م وإطالقھ�م ش�مول الزك�اة لك�ل م�ا فھم ل
ف��ي ذم��ة الم��دین دون تفرق��ة ب��ین أص��ل ال��دین أو أرباح��ھ أو غی��ر ذل��ك م��ن 

غی�ر أن بعض�ھم ن�ّص عل�ى ج�واز ت�أخیر الزك�اة المس�تحقة ع�ن  ,التفصیالت
 .السنوات إلى قبضھ
 زكاة قیمة الدین المؤجل  القول الثاني:

حیث نّصوا على التقی�یم, وھ�ذا یختل�ف ع�ن الق�ول  ,وھذا مذھب المالكیة
السابق إذ السابق یتعامل م�ع مق�دار ال�دین وھن�ا یتعام�ل م�ع قیمت�ھ ولك�ن مم�ا 
 ,ینبغ��ي التنبی��ھ علی��ھ أن للمالكی��ة تفص��یالً كثی��ر الش��عب والف��روع لھ��ذا الق��ول

وم�ن أخص�ر م�ا وقف�ت  ,وبین مصادرھم تفاوت في عرض تل�ك التفص�یالت
 لخصھ ابن عبد البر في مذھبھم حیث قال:علیھ لدیھم ما 

كل من كان لھ دین من ق�رض اقترض�ھ وأخرج�ھ عین�ا م�ن ی�ده أو م�ن «
ثمن سلعة كانت عنده للتجارة وھو غیر مدیر فباعھا بدین فال زكاة علیھ فی�ھ 

فإذا قبض�ھ زك�ا لح�ول واح�د وس�واء أق�ام ح�وال أو أح�واال عن�د  ,حتى یقبضھ
وأح�ب إل�ّي إن ك�ان  ,خ�رج زكات�ھ م�ن غی�رهالذي ھ�و علی�ھ ول�یس علی�ھ أن ی

وال یجب ذل�ك علی�ھ عن�د مال�ك ق�ادرا ك�ان عل�ى  ,على مليء أن یزكیھ لحولھ
وال�ذي أق�ول ب�ھ إن ك�ان عل�ى مل�يء ق�د ح�ل  ,أخذه أو غیر قادر حتى یقبضھ

فإن كان ودیعة وھو یق�در عل�ى أخ�ذه  ,أجلھ فتركھ ولم یقبضھ أن علیھ زكاتھ
ى ھ�ذا الح�ال س�نین ث�م قبض�ھ زك�اه لم�ا مض�ى م�ن ففیھ الزكاة فإن ترك�ھ عل�

 األعوام.
وأما دین التاجر المدیر لتجارتھ فإنھ یزكیھ إذا ك�ان ف�ي مل�يء وثق�ة كم�ا 
یق��وم ع��روض تجارت��ھ ألن��ھ ی��نض ش��یئا بع��د ش��يء وال یص��ل إلی��ھ ناض��ا ف��ي 

وإن ك�ان  ,وقت واحد فمن ھاھنا صار دین المدیر وعرضھ كعین ن�اض كل�ھ
 م یزكھ حتى یقبضھ كغیر المدیر.دین المدیر قرضا ل

وأم��ا الم��ال الث��اوي وھ��و: المجح��ود المغص��وب والم��دفون ف��ي ص��حراء 
والضائع في مف�ازة أو غیرھ�ا ونح�و ذل�ك مم�ا ق�د ك�ان ی�ئس من�ھ ص�احبھ ث�م 

 وجده بعد سنین فإنھ یزكیھ لكل سنة.
وقد قیل: ال زكاة علی�ھ فی�ھ لم�ا مض�ى وإن زك�اه لع�ام واح�د فحس�ن ك�ل 

 .)1(»مالك ذلك صحیح عن
زكاة الدین بحساب أصلھ كل سنة م�ع رب�ح ك�ل س�نة دون : القول الثالث

 .بقیة األرباح
 ,)2( - رحم�ھ هللا -ب إل�ى الش�یخ عب�د ال�رحمن الس�عدي ـول یُنس�ـذا القـھ
 الشیخ

 ).293/  1الكافي في فقھ أھل المدینة () 1(
/  18بن عثیمین رحمھ هللا كم�ا ف�ي مجم�وع فت�اوى ورس�ائل اب�ن عثیم�ین (ھكذا فسره تلمیذه شیخنا محمد ) 2(

ھذه الجملة: (الزكاة  302في الفتاوى ص  -رحمھ هللا  -حیث سئل عن قول الشیخ عبد الرحمن السعدي  )8
ة إن ك��ان ھ��و ح��ال وإال فبقس��طھ) فم��ا معن��ى ق��ول الش��یخ؟ ـھ، وعل��ى المصلح��ـال من��ـتص��یر عل��ى رأس الم��

زكاة أصلھ وربحھ، وإن ان حاالًّ وجبت ـدین إن كـأن ال -رحمھ هللا تعالى  -فأجاب بقولھ: معنى قول الشیخ 
ربح�ھ فیج�ب بقس�طھ، فم�ثالً إذا بع�ت علی�ھ م�ا یس�اوي ألف�اً ًب�ألف = =  كان مؤجالً وجبت زكاة أصلھ، أم�ا 

ومائتین إلى سنة، وكان حول زكاة األلف یحل في نصف السنة وجب علیك زكاة ألف ومائة فقط عن�د تم�ام 
ربح إال ما تم حولھ، وقد سبق م�ا ی�دل عل�ى وج�وب حول األلف، وظاھر كالم الشیخ أنھ ال یلزم من زكاة ال

الزكاة في الربح وإن لم یتم حولھ؛ ألنھ تبع ألصلھ ال یشترط لھ تم�ام الح�ول؛ وألن ال�دین ثاب�ت كل�ھ بأص�لھ 
  وربحھ، وهللا أعلم.
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وأخ�ذت ب�ھ ھیئ�ة المحاس�بة والمراجع�ة للمؤسس�ات المالی�ة  ,)1(عبد هللا البسام
 .)3(لباحثینعض اكما ارتآه ب )2(اإلسالمیة

وقد اعتبره البعض تفسیراً لمذھب المالكیة بزكاة قیم�ة ال�دین أي طریق�ة 
التقی�یم ولكن�ي أرى ھ��ذا االعتب�ار فی�ھ ش��ئ م�ن النظ�ر إذ المالكی��ة ل�م یفس��روه 
ب��ذلك م��ع أن وج��ود األرب��اح الس��نویة ل��یس جدی��داً فل��و ك��انوا یقص��دونھ لبین��وا 

 ذلك.
ر ال�دین عرض�اً ث�م تقی�یم الع�رض, كما أن المالكیة فس�روا التقی�یم باعتب�ا

 وھذا كلھ ال ینطبق على حساب أصل الدین مع أرباح كل سنھ على حدة.
ول��ذا فھ��ذا الق��ول إن ل��م نعتب��ره ق��والً مس��تقالً ف��أحرى أن یمك��ن اعتب��اره 

 تفسیراً لمن قال بزكاة الدین المؤجل دون تفصیل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبیض
 
 
 
 
 
 
 

ق�دم انظر: (االتجاھات الفقھیة في زكاة الدیون والرأي الراجح فیھا) د. عبد الرحمن األط�رم وھ�و بح�ث م) 1(
 للندوة الثامنة عشرة لقضایا الزكاة المعاصرة .

 .4ص   الدیون: الزكاة فیھا وتداولھا, د. عبد الستار أبو غدة) 2(
 انظر زكاة الدیون التجاریة واألسھم المملوكة للشركات القابضة. د. یوسف الشبیلي.) 3(
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 المبحث الثالث
 ازنة بین األقوال والترجیحالمو

 :نظرة تحلیلیة موجزة   :المطلب األول
تأملت األقوال في زكاة الدین ونعني بھ الدین الذي للشخص عل�ى غی�ره 
ھل یضمھ إلى ما یسمى بلغة العصر وع�اء الزك�اة أي األم�وال الت�ي یزكیھ�ا 

 أم یعتبر ھذا الدین مما ال زكاة علیھ؟ 
   .ولیس عن الدین الحال والكالم ھنا عن الدین المؤجل

وقد تبین لي بعد الدراسة والتأمل لآلثار واألقوال واألدلة والعلل وأقوال 
   :المعاصرین وقرارات المجامع ما یلي

 ,نصوص في ذات زكاة ال�دین �لیس في القرآن الكریم وسنة النبي  -1
 وإنما یلحق بعضھم الزكاة فیھا بعمومات أدلة زكاة المال، كم�ا ی�رى ال�بعض

  .عدم وجوب الزكاة فیھا استناداً إلى عمومات البراءة األصلیة
ثَّم آثار ع�ن بع�ض الص�حابة رض�ي هللا ع�نھم فیھ�ا إش�ارة إل�ى زك�اة  -2

   .الدین فمنھا ما یُفھم منھ الوجوب ومنھا ما یفھم منھ عدم الوجوب
كم�ا  ,إال أن تلك اآلثار تفتقر إلى دراسة حدیثیة معلل�ة م�ن حی�ث الثب�وت

ل�ة منھ��ا غی��ر ص��ریحة ف��ي الم��راد فل��یس ف��ي بعض��ھا م��ثالً تفری��ق ب��ین أن جم
 في بعضھا تفصیل یوضح المراد. الحال والمؤجل ولیس

كم��ا أن  ,وق��د یك��ون بعض��ھا فت��وى ف��ي قض��یة ع��ین ال ت��دل عل��ى العم��وم
   .بعضاً منھا ظاھره التعارض مع وروده عن صحابي واحد

عارض��ت ف��ال یس��تدل وف��ي الجمل��ة فق��د یق��ال فیھ��ا إنھ��ا أق��وال ص��حابة ت
   .ببعضھا في مقابل بعض

وتف�اوت  ,تشعبت أقوال فقھاء المذاھب وأغرق بعضھا ف�ي التفص�یل -3
 )1(الناقلون عن الم�ذاھب ف�ي النس�بة إل�ى ك�ل م�ذھب مذھب�ھ ف�ي ھ�ذه المس�ألة

وقد اجتھدت كثیراً في تلخیص ما یمكن نسبتھ إلى كل مذھب كما مض�ى ف�ي 
 المبحث األول والثاني.

مالكی�ة ھن�اك اخ�تالف ف�ي توص�یف من الشواھد على ذل�ك اخ�تالف الب�احثین ف�ي ھ�ذه النس�بة ؛ ب�ل حت�ى ال) 1(
 مذھبھم في زكاة الدین مع اختصاص أولئك الباحثین في تحقیق المذھب المالكي .
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 ؛ولیس��ت حاس��مة ,متكافئ��ة أو ش��بھ متكافئ��ة.س��تدالالت والتعل��یالتاال -4
أن�ھ تناولھ�ا  -كم�ا ق�دمت ف�ي المقدم�ة - ا لم أقف  عن�دھا كثی�راً, والس�یماولھذ

 .)2(باحثون آخرون یمكن الرجوع إلیھم
م�ن خ�الل اس�تعراض الخ�الف الفقھ��ي الس�ابق تب�ین أن ال�دین الح��اّل  -5

م وھ��و األرج��ح, كم��ا أن ال��دین غی��ر تج��ب فی��ھ الزك��اة عن��د عام��ة أھ��ل العل��
المرجو كالدین على المعسر أو المماطل ونحوھما ال زكاة علیھ أیض�اً س�واء 
كان حاالً أو مؤجالً؛ حیث إن غیر المرجو لیس بی�د ال�دائن وال ف�ي حك�م م�ن 
بیده فقد ال یتمكن من قبضھ الحقاً, ولذا سنحصر الحدیث في المطل�ب الثال�ث 

 جو.في الدین المؤجل المر
 :مناقشة بعض األقوال: المطلب الثاني

رغب���ة ف���ي االختص���ار, وألن مناقش���ة جمی���ع األق���وال مظانھ���ا البح���وث 
الموسعة كما أنھ یغني عنھا ما س�أذكره إن ش�اء هللا لھ�ذا كل�ھ اقتص�رت عل�ى 
أھ��م ق��ولین ف��ي زك��اة ال��دین المؤج��ل وھم��ا: الق��ول بع��دم وج��وب زك��اة ال��دین 

ة زكاتھ بحساب أصلھ ك�ل س�نة م�ع رب�ح ك�ل والقول اآلخر في كیفی ,المؤجل
 .سنة دون بقیة األرباح

 مناقشة القول بإسقاط زكاة الدین المؤجل:
: أن إسقاط زكاة الدین المؤجل سیؤل إلى إسقاط الزكاة ف�ي الوجھ األول

تجارة التقسیط والتي تمثل نسبة عالیة من المتاجرات, وھي تمثل أیض�اً ل�دى 
 نیاتھا.البنوك نسبة عالیة من میزا

: إذا نظرن��ا إل��ى ع��روض التج��ارة فإنھ��ا تق��یّم عل��ى رأس الوج��ھ الث��اني
%) م��ن قیمتھ��ا بمعن��ى أن ننظ��ر إل��ى رص��ید  2،5الح��ول وتخ��رج زكاتھ��ا (

 التاجر من خالل السلع التي بحوزتھ, ومن باب أولى النقد ثم یزكى الجمیع.
علیھ��ا  ول��و تأملن��ا حقیق��ة م��ا یزّكی��ھ لوج��دنا أن��ھ ال یزك��ى س��لعاً ق��د ح��ال

ا عنده؟ م�ع أن م�ا عن�ده م�ن الس�لع ـة مـمیاة قـزكـاء بـال الفقھـالحول فلماذا ق
في الغالب ال یحول علیھا الحول ألنھ یشتري ویبیع وكلما نفد نوع من الس�لع 

 لدیھ أبدلھ ببضاعة جدیدة وھكذا یُدیر مالھ.
م�ا والجواب أن ھذه الطریقة ال تستند إلى حقیقة الحول ل�ذات الس�لع, وإن

راً لرصیده في التج�ارة وھ�و ع الموجودة على رأس الحول اتخذت معیاـلـالس
تقریب�ي بحی�ث یمث�ل تقریب�اً مال�ھ ال�ذي ی�دیره ف�ي التج�ارة  - بال ش�ك - معیار

 وھذا معنى عروض التجارة.
: ف�إن الت�اجر ق�د یص��رف األرب�اح قب�ل أن یح�ول الح�ول فتبق��ى ف�إن قی�ل

 تجارتھ ثابتة كل حول.
ح�ول وال قد بین الفقھاء أن رب�ح التج�ارة یتب�ع األص�ل ف�ي ال أوالً : فیقال

 .)1(یستأنف بھ الحول الجدید
: إذا كان سیصرف األرباح ف�ي حاجت�ھ ف�ال إش�كال أال زك�اة عل�ى وثانیاً 

ما أنفق قبل یوم الزك�اة, ولك�ن الت�اجر ف�ي الغال�ب س�یعید ج�زءاً م�ن األرب�اح 

كبحث د. عبد الرحمن األطرم (االتجاھات الفقھیة في زكاة الدیون والرأي الراجح فیھا) بحث مقدم للن�دوة ) 2(
 الثامنة عشرة لقضایا الزكاة المعاصرة.

 .)24/  3اإلنصاف ( ,)645/  3الحاوي الكبیر () 1(
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, ف��إن ص��رفھا ف��ي تج��ارة لتنمی��ة تجارت��ھ وبھ��ذا س��یزید رأس الم��ال ك��ل س��نة
أخرى فھو مشمول بالزكاة ألن زكاة العروض تتعام�ل م�ع ج�نس الع�روض, 
ول��یس لك��ل ع��روض زك��اة خاص��ة فلیس��ت كالماش��یة للغ��نم نص��اب وح��ول, 
وللبقر نصاب وحول, ولإلبل نص�اب وح�ول, دون ض�م بعض�ھا ل�بعض؛ ب�ل 
ا العروض جنس لك�ل م�ا یتعام�ل ب�ھ الت�اجر ف�ي تجارت�ھ فیض�م أن�واع بعض�ھ

 .إلى بعض
 ما الذي نخلص إلیھ بشأن زكاة الدین المؤجل؟

إذا تبین أن فلسفة زكاة عروض التجارة ھ�و م�ا وض�حتھ ؛ ف�إن التج�ارة 
التي تعتمد المداینة كتج�ارة التقس�یط ال تخ�رج ع�ن معن�ى ع�روض التج�ارة؛ 
ولذا فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة لزمھ أن یطرد أصلھ ف�ي تج�ارة 

جر التقس��یط یبی��ع الس��لعة بالتقس��یط وھ��و خ��الل الس��نة یس��توفي التقس��یط, فت��ا
األقساط ثم یشتري بھا سلعاً ویبیعھا ك�ذلك وق�د ال نج�د ل�ھ عل�ى رأس الح�ول 
سلعاً لتكون معیاراً نقیّم بھ تجارتھ كما تقدم أن ھذا ھ�و المعی�ار ف�ي ع�روض 
التجارة وحت�ى ل�و ك�ان عن�ده بع�ض الس�لع فلیس�ت ھ�ي المعی�ار ف�ي حق�ھ ف�ال 
تمثل رصیده في التجارة, ولذا فإن رصیده ھو ما لدیھ من س�لع (إن وج�دت) 
وما لدی�ھ م�ن دی�ون فیق�یّم الك�ل ویخ�رج زكات�ھ وعل�ى ھ�ذا فت�اجر التقس�یط ال 

فالمعی��ار ف��ي  ,یخ��رج ع��ن معن��ى ع��روض التج��ارة, ومعی��اره ھ��و ھ��ذا التقی��یم
 .)1(بیده من الدیون (والسلع إن وجدت)حقھ أن نقیّم ما 

لقول بزكاة الدین بحس�اب أص�لھ ك�ل س�نة م�ع رب�ح ك�ل س�نة دون بقی�ة مناقشة ا
 األرباح:

ھذا القول وإن كان قوالً وجیھاً أراه أعدل من إطالق زك�اة ال�دین والت�ي 
تشمل أص�ل ال�دین وجمی�ع أرباح�ھ أو بعب�ارة أخ�رى جمی�ع المتبق�ي ف�ي ذم�ة 

إلجاب�ة المدین كل سنة؛ إال أن�ھ ل�م یس�لم م�ن بع�ض اإلش�كاالت وھ�ي تنتظ�ر ا
 ممن یرى ھذا القول:
 اإلشكال األول:

قد یُقال: إذا ك�ان دلی�ل إیج�اب زك�اة ال�دین أن�ھ م�ن جمل�ة أم�وال المكل�ف 
دین الذي لھ وھو ب�اٍق ف�ي ذم�ة الم�دین ھ�و م�ن مال�ھ فم�ا ال�ذي أخ�رج ـفكل ال

األرباح المتأخرة من جملة الدین وال سیما أن ح�ول رب�ح التج�ارة یتب�ع ح�ول 
ستأنف بھ حوالً جدیداً كما ھو مقرر عند الجمھور في زك�اة رأس المال وال ی

 .)2(التجارة قیاساً على نماء الماشیةعروض 
بأننا إذا اعتبرنا ال�دین ك�العروض ف�إن  ویمكن الجواب عن ھذا اإلشكال

العروض تزكى بحسب قیمتھا السوقیة أي بربحھا السنوي وال تزك�ى أرب�اح 
لو أن تاجر التقسیط ب�اع س�یارة قیمتھ�ا  :السنوات المقبلة وإلیضاح ذلك نقول

النقدیة مائة ألف فباعھا بمائة وثالثین مقسطة على ثالث سنوات فمعنى ذل�ك 
% من أصل الدین فم�ن أج�ل 10أن ربح كل سنة ھو عشرة آالف وھو یمثل 

التنظیر ب�العروض نفت�رض أن الت�اجر ب�اع الس�یارة ف�ي الس�نة األول�ى بمائ�ة 
عھا في السنة الثانی�ة بمائ�ة وعش�رة وف�ي الس�نة وعشرة ثم اشترى أخرى وبا

 الثالثة كذلك فھذا معنى زكاة أصل وأرباح كل سنة.

 وسیأتي مزید بیان لكیفیة التقییم في المطلب الثالث.) 1(
 .)24/  3اإلنصاف ( ,)645/  3الحاوي الكبیر () 2(
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 وتأملت ذلك وبدالي وجیھاً بادئ األمر ولكنني استشكلت فیھ ما یلي:
إذا كان ثمن الس�یارة نق�داً مائ�ة فمعن�اه بربحھ�ا النق�دي فحس�ابھا بمائ�ة  -1

 وعشرة بدون أجل ھو زیادة في الربح.
المعمول بھ في التقسیط ھو أن تكون نسبة الربح إلى أصل الدین كم�ا  -2

في المث�ال, ولك�ن حقیق�ة ال�دین المتبق�ي س�یقل ع�ن أص�ل ال�دین بع�د فت�رة 
حیث سیُستوفى من�ھ فھ�ل س�تكون الزك�اة ع�ن مس�مى أص�ل ال�دین أم ع�ن 

 حقیقة المتبقي؟
 اإلشكال الثاني:

وھ�ل نعتب�ر م�ا س�دده  صعوبة الفصل بین أص�ل ال�دین وأرب�اح ك�ل س�نة
 المدین أوالً ھو من رأس المال؟ أم ھو آخر ما سدده؟

س�تیفاء أص�ل ال�دین فإن�ھ المتبق�ي بع�د الفلو اعتبرنا األقساط األولى ھ�ي 
 فترة لن یكون ھو أصل الدین فتنحصر الزكاة في ربح السنة الواحدة فقط.

 اإلشكال الثالث:
س�نة كس�نتین أو ث�الث أو  حین یك�ون ال�دین م�ؤجالُ ك�امالً بع�د أكث�ر م�ن

أكثر ول�یس مقس�طاً عل�ى الس�نوات فكی�ف سیُحس�ب أص�ل ال�دین وأرب�اح ك�ل 
 .)1(سنة

 :ما یظھر للباحث في زكاة الدین المؤجل المرجو: المطلب الثالث
 أوالً من حیث توصیف الدین المؤجل الذي تجب فیھ الزكاة

 یمكن تقسیم الدین المؤجل المرجو إلى قسمین:  
دین مؤجل یمكن تسمیتھ ب�دین تج�اري أو ع�روض تج�ارة  :ولالقسم األ

وھو دین من كانت تجارتھ في ال�دیون فھ�ذا یعام�ل معامل�ة ع�روض التج�ارة 
 وھي تقییمھ على رأس الحول بقیمتھ. 

فیم��ا توص��لت إلی��ھ: أن��ھ ك��ل دی��ن نش��أ بقص��د وض��ابط ال��دین التج��اري 
 المتاجرة وكان للتأجیل أثر في الثمن.

ع مؤج��ل وللتأجی��ل أث��ر ف��ي ال��ثمن بحی��ث یزی��د ثمن��ھ فی��دخل فی��ھ ك��ل بی��
المؤج��ل ع��ن ثمن��ھ نق��داً كبی��وع التقس��یط بأش��كالھا وأنواعھ��ا واخ��تالف آجالھ��ا 
وأثمانھ��ا؛ ف��إن األج��ل م��ؤثر ف��ي ال��ثمن ف��ي ھ��ذه البی��وع كم��ا ال یخف��ى س��واء 

 تعامل بھ األفراد أم المؤسسات والشركات أم المصارف.
ثر في الثمن ول�و ل�م یك�ن مقس�طاً كم�ا كما یشمل كل بیع مؤجل ولألجل أ

 لو باع شخص على آخر سیارتھ أو أرضھ بثمن یقبضھ بعد ثالث سنوات.
فھ��ذا القس��م ھ��و ال��ذي فی��ھ الزك��اة وس��یأتي كیفی��ة زكات��ھ وكم��ا بین��ت ف��ي 
المطلب السابق أن شرط إیجاب الزكاة أن یكون مرج�واً ف�إن ل�م یك�ن مرج�ّو 

اناً في ح�االت بع�ض عم�الء التقس�یط أن السداد فال زكاة علیھ كما یحدث أحی
یتوقف عن السداد, فما ك�ان ف�ي ذمت�ھ فیص�دق علی�ھ أن�ھ دی�ن تج�اري مؤج�ل 

 ولكنھ غیر مرجو فال زكاة فیھ.
 وھل یُزكى عند قبضھ لسنة واحدة؟

معالجة زكاة دی�ون عصام العنزي في بحثھ ( .الفاضل د) ھذا ما ظھر لي من إشكاالت, وقد وجدت الباحث 1(
ضمن إصدار البركة ذي العن�وان (زك�اة  23الثة أخرى انظر بحثھ صالشركات) قد ذكر نحواً منھا وزاد ث

 الدیون واآلثار المترتبة علیھا).
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ولكن ل�و زك�اه احتیاط�اً فھ�ذا حس�ن  ,یظھر لي أنھ وفق القواعد ال یزكى
 ده في سنة الزكاة.نظراً العتبار أنھ في حكم من كان بی

وھو كل دین لم ینشأ بقص�د المت�اجرة  الدین غیر التجاري :القسم الثاني
  .كمن أقرض شخصاً ماالً أو مؤّخر الصداق أو نحو ذلك

ف�إذا قبض�ھ ف�إن زّك�اه ل�ذلك الح�ول فھ�ذا  ,فھذا ال زكاة علیھ حتى یقبضھ
اد یب��دأ أح��وط بن��اء عل��ى أن��ھ ح��ل ف��ي تل��ك الس��نة وإال فاألص��ل أن��ھ م��ال مس��تف

 .)1(حولھ من حین قبضھ
 نماذج من الدیون غیر التجاریة:

ك��ل م��ا ل��م یش��ملھ الض��ابط المتق��دم فھ��و غی��ر تج��اري ولمزی��د م��ن البی��ان 
 :أعرض بعض النماذج

 أوالً: القرض الحسن
واإلحس�ان, ول�ذا  ةحیث إن مقصوده لیس تجاریاً ب�ل نش�أ بقص�د المواس�ا

یث منافاة ھذا القصد ومنافاة الحث فإیجاب الزكاة یُشكل في ھذه الحال من ح
على اإلقراض كما ینتفي فیھ النماء والذي ن�ص طائف�ة م�ن الفقھ�اء عل�ى أن�ھ 

 .)2(علة إلیجاب الزكاة أولھ أثر في ذلك وإن لم یكن علة
 فإن قیل: ھذا في القرض المؤجل فما الشأن في القرض الحاّل؟

ا إلی�ھ م�ن مناف�اة فنقول: إن عل�ة النم�اء لیس�ت موج�ودة كم�ا أن م�ا أش�رن
القصد منھ واقع؛ إال أن الحلول مؤثر في إیج�اب الزك�اة وق�د اش�ترط العلم�اء 

 لذلك مالءة المدین فإن لم یكن المدین ملیئاً باذالً لم تجب زكاة الدین الحاّل.
وإذا تأملنا واق�ع الق�رض نج�د أن ال�دین عل�ى المقت�رض ھ�و ف�ي الغال�ب 

إذ لو كان ملیئاً ب�اذالً ألوف�ى المق�رض  األعم دین على غیر ملئ أو غیر باذل
أو أن یك��ون الق��رض ل��ھ أج��ل ل��م یح��ل وف��ي كلت��ا الح��التین ال زك��اة علی��ھ كم��ا 

 .)3(بینا
فلو كان المقترض ملیئاً باذالً والق�رض ح�ال فلم�اذا ترك�ھ المق�رض ول�م 
یس��توف قرض��ھ؟ ف��إن ترك��ھ حت��ى ح��ال علی��ھ الح��ول وجب��ت فی��ھ الزك��اة ألن��ھ 

م��ن المعل��وم أن المق��رض ال یترك��ھ إال لمص��لحة ھ��ي ل��ھ كالم��ال ال��ذي بی��ده و
وم�ن ھن�ا یتض�ح أن إیج�اب الزك�اة علی�ھ  كحفظ مالھ من الضیاع ونحو ذل�ك,

مواف��ق لألص��ول والقواع��د ألن��ھ مال��ھ بی��ده, وھ��ذه الحال��ة األخی��رة ھ��ي الت��ي 
تنطبق على الحسابات الجاریة لدى البنوك باعتب�ار التكیی�ف المش�ھور (وھ�و 

أنھ�ا ق�رض فھ�ي ق�رض ح�ال ألن العمی�ل یس�تطیع االس�تیفاء الصحیح) على 
 أیة ساعة شاء.

نّص طائفة من الفقھاء على استثناء المھر من وجوب زكاة الدین, وھذا في نظري فیھ داللة عل�ى التفری�ق ) 1(
 بین الدیون واعتبار معنى التجارة فیھا.

), ن�ور اإلیض�اح 7/97دیناً ضعیفاً ال تجب فیھ الزكاة, انظ�ر حاش�یة اب�ن عاب�دین(فقد اعتبر الحنفیة المھر       
 ).466/  1), وكذلك المالكیة كما في الشرح الكبیر للدردیر (127/  1(

): واألصل المجمع علیھ في الزكاة إنما ھو األم�وال 141/  2في شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك () 2(
 ھا النماء بالتصرف.النامیة أو المطلوب فی

 .) ھناك قول بأن القرض حال ولو كان مؤجالً ولكن الفتوى المشھورة على خالفھ3(
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ف��إن قی��ل: إن إیج��اب الزك��اة عل��ى الق��رض الح��اّل فی��ھ مناف��اة للتوس��عة 
 على المدین وإنظاره؟

فق���د یت���رك المق���رض قرض���ھ بی���د المقت���رض وإن ك���ان ملیئ���اً م���ن ب���اب 
 التوسعة علیھ.

ین ملیئ�اً ب�اذالً, وعلی�ھ : إن الصورة المقصودة ھنا حین یكون المدفنقول
ف��ال یتص��ور اإلنظ��ار والتوس��عة؛ ب��ل التوس��عة حق��اً المب��ادرة إل��ى إب��راء ذم��ة 

 المقترض (المدین) مادام المال بیده.
 ثانیاً: دین المیراث

قد اتف�ق الفقھ�اء عل�ى أن المی�راث ینتق�ل حكم�اً إل�ى الورث�ة بمج�رد وف�اة 
علی�ھ إیج�اب الزك�اة عل�ى  وحینئ�ذ ھ�ل یعتب�ر دین�اً للورث�ة وینطب�ق ,الموّرث.

 الدین؟
لم یتحقق في دین المیراث أنھ دین تج�اري ؛ إذ ال ینطب�ق علی�ھ الض�ابط 

 فال زكاة علیھ في األصل. ,الذي ذكرتھ
أن نقس�م فیمكن  ,ولكن لوجود بعض الحاالت التي قد تختص بحكم آخر

 حاالت دین المیراث إلى ما یلي:
 المیراث بعد الوفاة وقبل تقسیم الحالة األولى:

ال یعتبر دیناً لل�وارث ألن�ھ ل�م یتمی�ز حق�ھ ف�ي المی�راث ف�ال نوج�ب عل�ى 
لك�ن ھ�ل یزك�ى م�ادام باقی�اً ل�م یقس�م وح�ال  ,أحٍد من الورثة أن یزكي نصیبھ

 علیھ الحول؟
وھ��و األق��رب م��ن حی��ث ع��دم تمی��ز  )1(ن��ص المالكی��ة عل��ى أن��ھ ال یزك��ى

ط ب�ھ إیج�اب الزك�اة حت�ى مالك ل�ھ, وك�ون الورث�ة بمجم�وعھم یملكون�ھ ال یُن�ا
 وهللا أعلم. ,تتعلق بھ الذمم, وذمة كل واحد منھم لم تتعلق بشئ

بعد الوفاة وبعد تقسیم المیراث ولكن لم یُف�رز ول�م ی�تمكن  الحالة الثانیة:
 صاحبھ من قبضھ

لك��ن ألم��ر ع��ارض ل��م ی��تمكن ال��وارث م��ن  ؛أن یقس��م المی��راثومثال��ھ 
وظ�اھر م�ذھب المالكی�ة یش�مل  ,ك�اةفال�ذي یظھ�ر فی�ھ ع�دم الز ,قبض نصیبھ

 .مثل ھذه الصورة
ول�یس ف�ي ی�د ص�احبھ  ,وسبب عدم إیجاب الزكاة كونھ لیس دیناً تجاری�اً 

 .وال في حكم من بیده فھو لم یتمكن من القبض
 بعد الوفاة وبعد تقسیم المیراث الحالة الثالثة:

أن ی��تمكن ال�وارث م��ن ق�بض نص��یبھ ولك�ن یدع��ھ عن�د م��ن ك��ان ومثال�ھ 
؛ فھذا فیھ الزكاة إذا حال علیھ الح�ول أو یدعھ في البنك لم یستلمھ ,مال بیدهال

 .)2(ألنھ كالدین الحال على المليء وقد تقدم أن فیھ الزكاة
 ثالثاً: الدین المؤجل دون أثر لألجل على الثمن:

 .1/303المقدمات الممھدات ) 1(
د. أحم�د الحج�ي, ض�من بح�وث  ـبح�ث زك�اة الم�ال الم�وروث ل�بعد ھذا التفصیل الذي فصلتھ وقفت عل�ى ) 2(

 نتھى إلى عدم الزكاة مطلقاً في المال الموروث., وقد االندوة الخامسة لقضایا الزكاة المعاصرة
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م�ن ب�اع س�لعةً ك�أرٍض م�ثالً ب�ثمن مؤج�ل ھ�و ذات ثمنھ�ا نق�داً  مثال ذلك
ومث�ل ذل�ك م�ا ل�و باع�ھ نق�داً  ,من الب�ائع عل�ى المش�تري وكان التأجیل توسعة

 وترك بعض الثمن مؤجالً بذات القصد.
ففي مثل ھ�ذه األح�وال ال نعتب�ر ال�دین تجاری�اً ألن�ھ ل�م یك�ن عوض�اً ع�ن 
التأجیل فھو یشبھ القرض فانتفى عنص�ر النم�اء وانتف�ى القص�د التج�اري فی�ھ 

د نّص المالكیة على بعض الص�ور فالذي یظھر وهللا أعلم أنھ ال زكاة فیھ, وق
التي تشبھ ما مثلنا بھ وإن كان لم یزل ف�ي نفس�ي ش�ئ م�ن ھ�ذا ال�رأي إال أن�ھ 

 الرأي الذي أمیل إلیھ اآلن كما وضحت أسبابھ.
 ؟ ین التجاري وغیر التجاري من نظیرھل لھذا التفریق بین الد

ل��ھ نظی��ر ف��ي زك��اة األرض حی��ث فّ��رق الجمھ��ور ب��ین  ,نع��م :الج��واب
 ,رض المش��تراة لقص��د التج��ارة، واألرض المش��تراة لغی��ر قص��د التج��ارةاأل

   .فأوجبوا الزكاة في األولى دون الثانیة
بل إن جمھور الفقھاء ذھبوا إل�ى أبع�د م�ن ذل�ك وھ�و ال�ذي ل�ھ دالل�ة ف�ي 
ھذا التنظیر حیث إنھم قرروا أن من اشترى أرضاً لغیر قص�د التج�ارة كم�ن 

التجارة علیھا ف�ال أث�ر عن�دھم لھ�ذه النی�ة عل�ى اشتراھا للسكنى ثم طرأت نیة 
بقى من القسم الذي ال زك�اة تحویل األرض إلى تجاریة تجب فیھا الزكاة بل ت

 .)1(علیھ
إن قصد التجارة ھو المؤثر فلماذا لم  :وقد أشكل ذلك على البعض فقالوا

 یؤثر ھنا؟ 

انظر التعقیب على بحث زكاة األرض للباحث, وكان ضمن ندوة (زك�اة األراض�ي والمس�اھمات العقاری�ة ) 1(
ھـ المواف�ق 2/1428/ 12المتعثرة)  التي نظمتھا الھیئة اإلسالمیة العالمیة لالقتصاد والتمویل في الریاض  

 م.2007/ 3/ 2
 مما ذكرتھ تأییداً لقول الجمھور:و      
 أنھ ال معنى لنیة التجارة التي ُحكي االتفاق علیھا إال أن تطّرد في مثل ھذه الصور. -1     
 أن وجوب الزكاة في العروض لیس في قوتھ كوجوب الزكاة في الزروع والماشیة والذھب والفضة. -2     

أن یقتصر الوجوب على ما ظھر دون ما خفي, وعلى ما ك�ان وما كان في أصل وجوبھ كذلك فینبغي            
 الظن فیھ قویاً دون ما كان الظن فیھ ضعیفاً.

یحتمل أن یكون اإلعداد فیھ معناه فق�ط وج�ود نی�ة » مما نعده للبیع«ومما یوضح ذلك أن حدیث سمرة            
ط�رأت النی�ة بع�د ذل�ك, فاالحتم�ال  التجارة من حین الشراء دون الطارئة, ویحتمل أن یشمل أیضاً ما إذا

األول ال خالف فیھ ب�ین الق�ائلین بوج�وب زك�اة الع�روض, بخ�الف الث�اني ففی�ھ خ�الف, ف�إذا استص�حبنا 
 البراءة األصلیة فینبغي أال ننتقل عنھا إال باالحتمال األقوى الذي ال خالف فیھ.

س�ان عرض�اً للقنی�ة (ك�األرض للس�كنى) ث�م أن عدم اإلیجاب في مثل ھذه الصور وھي م�ا إذا تمل�ك اإلن -3     
نواه للتجارة لیس فیھ إسقاط الزكاة في العروض كما ق�د یتب�ادر إل�ى ال�بعض, ب�ل ھ�و رج�وع إل�ى ب�راءة 

 الذمة في صور قلیلة جداً إذا ما قورنت بالمشاریع التجاریة.
(للسكنى ونحوھا) ثم نواھا للتجارة ذلك أننا لو أردنا إجراء بحث إحصائي لمن تملك أرضاً بنیة القنیة            

 %.20لوجدنا أن نسبتھم ربما ال تتعدى 
ثم إن نسبة ھؤالء لیست بشيء في مقابل من یتاجر باألراضي بیعاً أو شراًء بالنقد واآلجل وم�نھم ب�ال            

 شك تجار العقار في المساھمات العقاریة ومعھم المساھمون.
باالعتبار أن تلك الصور القلیلة الت�ي أش�رنا إلیھ�ا ال تتك�رر م�ن الش�خص الواح�د إال السیما إذا أخذنا             

                                                ن��ادراً حی��ث إنن��ا ال نتص���ور شخص��اً یش��تري أرض��اً للس���كن ویبیعھ��ا ث��م أخ��رى مث���ل ذل��ك ث��م ثالث���ة.
= 

فع��ل ذل�ك بنی�ة التج�ارة م�ن أول ص�فقة, وھ�ذا ال خ�الف ف��ي ل�ذا ف�ال یفع�ل مث�ل ھ�ذا إال الت�اجر وھ�و إنم�ا ی=    
 وجوب الزكاة علیھ عند من یرى وجوب زكاة العروض.

وكأن الجمھور أخرجوا أصحاب الحاجات م�ن إیج�اب الزك�اة وحص�روھا فق�ط ف�ي التج�ار وھ�و المواف�ق       
 للدلیل والمعنى وهللا أعلم.

                                 



فری�ق وقد كنت تأملت ذلك كثیراً فتبین لي أن مؤدى قول الجمھ�ور ھ�و ت
مھ��م ال یق��ف عن��د مج��رد القص��د، ب��ل ھ��و تفری��ق ب��ین ت��اجر األراض��ي وب��ین 

 الشخص العادي الذي ال یمتھن تجارة األراضي. 
من اشترى أرضاً بقصد التج�ارة وجب�ت فیھ�ا الزك�اة م�ن ح�ین  :فإذا قلنا

ش��رائھا فھ��ذا ض��ابط واض��ح فی��دخل فی��ھ ت��اجر األراض��ي ألن تل��ك مھنت��ھ 
لشخص العادي حین یشتري األرض بذات النی�ة وكذلك یدخل فیھ ا ,وتجارتھ

وألن تاجر األراض�ي إنم�ا تك�ون بدایت�ھ  ,ألنھ امتھن التجارة في ھذه األرض
 كذلك. 

وإذا قلن�ا م��ن اش�ترى أرض��اً بغی��ر قص�د التج��ارة ث��م ط�رأ قص��د التج��ارة 
ولم نخ�رج  ,علیھا بعد ذلك فال زكاة علیھا فنحن ھنا أخرجنا الشخص العادي

ألن ت��اجر األراض��ي ال یتص��ور أن یش��تري األرض بغی��ر ت��اجر األراض��ي 
قصد التجارة ثم یقصد التجارة إال في حاالت خاص�ة، وإال فالغال�ب أن قص�د 
التجارة حاضر في كل عملیة شراء. بخالف سائر الناس فنجدھم قد یشترون 

ال زك�اة ف�ي ھ�ذه  :األرض لقصد السكنى ثم یبدو لھ فیعرض�ھا للبی�ع ف�إذا قلن�ا
 ن لم نسقط زكاة األراضي.الحال فنح

والخالص��ة أن الجمھ��ور فرق��وا ب��ین امتھ��ان تج��ارة األراض��ي ف��أوجبوا 
 فیھا الزكاة وبین عدم امتھانھا فال تكون فیھا الزكاة. 

فك��ذلك ھن��ا ف��ي مس��ألة ال��دیون ھن��اك ف��رق ب��ین م��ن یم��تھن التج��ارة ف��ي 
 الدیون وبین من لم یكن كذلك. 

تفری��ق المالكی��ة ب��ین دی��ن الت��اجر وم��ا ذكرت��ھ م��ن التفری��ق یش��بھ أیض��اً 
 .المدیر والتاجر المتربص

ھذا وإن التفریق بین التاجر وغیره لیس بدعاً م�ن األم�ر حی�ث ق�د بین�ت 
 أصلھ لدى الجمھور في عروض التجارة وما نصوا علیھ في زكاة األرض.

كما أن مثل ھ�ذا التفری�ق  وج�دنا ل�ھ نظی�راً ف�ي ق�وانین ال�دول وأنظمتھ�ا 
سوم الجمارك نجد التفرقة بین الكمیات القلیلة من البضائع والت�ي فمثالً في ر

ھ�ذه  ,ال تشكل كمیةً تجاریة وبین الكمیات التي یتض�ح منھ�ا القص�د التج�اري
التفرق��ة أحیان��اً بإعف��اء األول��ى م��ن الرس��وم بخ��الف الثانی��ة وأحیان��اً بتخف��یض 

 نسبة الرسوم ففي كل األحوال ھناك تفرقة.
 الدین المؤجل كیفیة زكاة: ثانیاً 

زكاة الدین المؤجل أن فی�ھ تفریق�اً ب�ین ر معنا في مناقشة القول بإسقاط م
تاجرین أحدھما تجارتھ في العین والنقد واآلخر في الدیون وكالھم�ا یم�ارس 
التج��ارة، واعتبرن��ا من��اط وج��وب زك��اة ال��دیون المؤجل��ة ھ��و ك��ون ال��دیون 

 عروض تجارة. 
ض التجارة فتجري علیھا القاعدة ف�ي فإذا اعتبرنا الدیون من جملة عرو

 .تجارة وھي تقییمھا على رأس الحولالعروض 
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یدل على ذلك أن الدیون ف�ي الع�رف االقتص�ادي الع�المي مح�ل للتج�ارة 
وس�واء كان�ت ھ�ذه العق�ود ج�ائزة أم  )1(تجري علیھ�ا عق�ود التج�ارة بأنواعھ�ا

لدالل�ة عل��ى محرم�ة ف�ي الش��ریعة اإلس�المیة ف��ال أث�ر ل�ذلك فیم��ا نقص�ده م��ن ا
   .اعتبارھا من عروض التجارة؛ ولھذا نجد الدیون لھا تقییم كما لھا أسواق

 .من ھنا أرى أن الكیفیة التي تتفق مع تلك القواعد ھي التقییم
 ولكن السؤال المھم ھو كیفیة التقییم؟

تقدم أن ثم قوالً في كیفیة زكاة الدین المؤجل یعتمد احتساب أصل ال�دین 
ویرى أنصار ھذا القول أنھ ھ�و  ,فقط دون السنوات األخرىوأرباح كل سنة 

التقییم للدین أو ھو تفسیر لقول المالكیة ب�التقییم, وق�د ناقش�ت ذل�ك فیم�ا تق�دم, 
 وبینت أنھ ال یصح تفسیراً لقول المالكیة لكن ھل ھو تقییم وجیھ؟

أرى أنھ لیس تقییماً للدین, ولكنھ قول خاص یعتمد احتساب أص�ل ال�دین 
فال یأخذ باالعتب�ار تقییم�اً لل�دین  ,اح كل سنة فقط دون السنوات األخرىوأرب

 ,ألنھ یتعامل مع أصل الدین كرقم ثاب�ت وك�ذلك األرب�اح المحتس�بة لك�ل س�نة
 وھو قول قد بینت وجاھتھ وقوتھ.

ولكن��ي عن��د التأم��ل, وبع��د قن��اعتي ب��أن أع��دل الط��رق لزك��اة ال��دین ھ��و 
تقییم, فتبین لي أننا یمكن أن نعتم�د بع�ض تقییمھ ذھبت أبحث عن كیفیة ھذا ال

 عامالن: -في نظري - المؤثرة في تقییم الدین, وأھمھا العوامل
 .)1(مخاطر التضخم أو معدل التضخم :أوالً 
 مخاطر عدم السداد ویمكن أن نطلق علیھا نسبة المالءة.   :ثانیاً 

زع�م ھذه الطریقة في تقدیري ھي أسلم طریقة أو من أسلم الطرق، وال أ
ف�إن المتأم�ل لل�دین المؤج�ل یلح�ظ أن م�ن ل�م  .أنھا الطریق�ة الص�حیحة مطلق�اً 

یوجب فیھ الزكاة نظر إلى عدم نمائ�ھ وق�د ص�رح الب�اجي م�ن المالكی�ة ب�ذلك 
د غی�ره ـو بی�ـام وھ�ـل ع�ـاة في ك�ـزكـھ الـھ فیـا علیـوإال فلو أوجبن :حیث قال

ھ أبطلن�ا الزك�اة ف�ي ھ�ذا الوج�اة ولـزك�ـتھلكھ الـنماؤه لھ ألدى ذلك إلى أن تس�
؛ ألن�ا ل�و أوجبن�ا فیھ�ا الزك�اة الس�تھلكتھا والزك�اة إنم�ا ھ�ي عل�ى أموال القنی�ة

ا ف��ال تفنیھ��ا الزك��اة ف��ي ـن تنمیتھ��ـس��بیل المواس��اة ف��ي األم��وال الت��ي تمك��ن م��
 .مع أن المالكیة ھم ممن یوجب الزكاة في الجملة )1(األغلب

ین وع�دم خروج�ھ م�ن عم�وم زك�اة والمقص�ود أنن�ا م�ع اعتب�ار مالی�ة ال�د
   .األموال

إال أنن��ا یج��ب أن نراع��ي الع��دل ف��ي ح��ق ال��دائن (المزك��ي) ولع��ل القیم��ة 
 ,حینئ���ٍذ أع���دل ویؤی���د ذل���ك أنن���ا اعتبرن���ا ال���دین م���ن جمل���ة زك���اة الع���روض

 وعروض التجارة تقیّم على رأس الحول فكذلك الدین. 

یون المتعث�رة ل�دى البن�وك أو ف�ي دی�ون الش�ركات المتعث�رة، تحدث موقع العربیة نت في تقریر لھ ع�ن ال�د) 1(
% م�ن قیم�ة 30وعن شراء ھذه ال�دیون ف�ي الكوی�ت, حی�ث ی�تم ش�راؤھا بأس�عار منخفض�ة ج�داً تص�ل إل�ى 

ال��دین، ث��م االنتظ��ار لح��ین ح��ل مل��ف الش��ركة المتعث��رة ص��احبة الق��رض إم��ا بتص��فیتھا أو إع��ادة ھیكلتھ��ا، 
 ة الشراء وفترة تحصیل الدین. موقع العربیة نت.واالستفادة من الفارق بین فتر

http://www.alarabiya.net/articles/2011/05/10/148508.html 
 ).536/  1التضخم ھو: زیادة النقود أو وسائل الدفع األخرى على حاجة المعامالت المعجم الوسیط () 1(
 .)100/  2المنتقى () 1(
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 :توضیح تأثیر عاملي التضخم والمالءة 
   :م وقیاس نسبتھتأثیر التضخ

التض��خم ال��ذي یط��رأ عل��ى العمل��ة فیجع��ل قیمتھ��ا أق��ل الب��د م��ن أخ��ذه 
باالعتب��ار عن��د تقی��یم ال��دین، وھ��ذا یس��یر ألن مع��دل التض��خم تعلن��ھ الجھ��ات 

 الرسمیة.
 .) دیون تبلغ مائة ملیون لایر أ لشركة ( :مثال ذلك

 كیف تُزكي الشركة ھذه الدیون؟
  .%10السنة لنفترض أن معدل التضخم في تلك 

 حساب قیمة الدین مع اعتبار التضخم =
 .لایر %90،000،000 = 10×  100،000،000

 .لایر 90،000،000أي قیمة دیونھا = 
ل����و اقتص����رنا عل����ى ت����أثیر عام����ل التض����خم ف����إن الزك����اة س����تكون = 

 .لایر %2250000 =  2،5×90،000،000
 :تأثیر المالءة وقیاس نسبتھا

المیئوس منھ أو ك�ان عل�ى معس�ر أو مماط�ل ال كما تقدم وبینا أن الدین  
 زكاة علیھ ولو مضى علیھ سنون. 

 ؟ ر أو المماطلة ھو المالءة التامةولكن ھل یقابل اإلعسا
نس��بیة ونقص��د ھن��ا نس��بة س��داد ل��یس األم��ر ك��ذلك، ب��ل الم��الءة  :الج��واب

 .)1(الدین
أو م���ن سنفرض���ھ خذھا باالعتب���ار م���ن یق���یّم ال���دین (فھ���ذه النس���بة س���یأ

 ,داد وغی�ر المن�تظم ف�ي الس�دادـرق بین المنتظم ف�ي الس�ـفف ,دین)ـشتري السی
وف��ي الم��دین ذات��ھ ف��رق ب��ین دی��ٍن عل��ى موظ��ف حك��ومي وآخ��ر م��ن القط��اع 

   .فالوظیفة الحكومیة أكثر ثبوتاً  ,الخاص
  .وفرق بین الموظفین في الرواتب وھي بدورھا تؤثر على المالءة

 .. وھكذا .ونوفرق بین دین مرھون ودیٍن غیر مرھ
 ,وإذا انتقلنا إلى الشركات فإنھ�ا أیض�ا تتف�اوت ف�ي الم�الءة كم�ا ال یخف�ى

ب���ل إن قی���اس م���الءة الش���ركات أیس���ر حی���ث یمك���ن االعتم���اد أو االس���تئناس 
   .بالتصنیف االئتماني للشركة إذا كانت تحت نطاق التصنیف

عبارة ع�ن رأي محل�ل متخص�ص أو «ویعّرف التصنیف االئتماني بأنھ 
س���ة متخصص���ة ف���ي الم���الءة االئتمانی���ة العام���ة للمؤسس���ة؛ أي ق���درتھا مؤس

ورغبتھ���ا ف���ي الوف���اء بالتزاماتھ���ا المالی���ة ودرج���ة المخ���اطر المالی���ة الت���ي 
تواجھھا، أو المالءة االئتمانی�ة إلص�دار مع�ین م�ن الس�ندات أو أي التزام�ات 

 .»مالیة أخرى، وذلك اعتمادا على المخاطر ذات العالقة
قدیر مدى قدرة الجھة المقترضة على الوفاء بالتزاماتھ�ا وھو مقیاس لت«

ض  ف��ي ف��ي مواجھ��ة المقرض��ین، أو بمعن��ى آخ��ر مخ��اطر ع��دم س��داد المق��ر
 .)2(»الوفاء بالتزاماتھ للمقترض

یر ذلك وبینھما مع�اٍن مش�تركة ولك�ن المھ�م االعتب�ار بھم�ا ب�أي ش�كل قد تكون مرادفة للمالءة وقد تكون غ) 1(
 فالقضیة تقریبیة .

                                 



 - 23 - 

% فالصفر وما ألح�ق 100ولذا فنسبة المالءة تبدأ من الصفر وتنتھي بـ 
   .بھ دین ال زكاة فیھ وھو شامل للمعسر والمماطل

وھ��ا مت��ى % ونح10ى النس��بة األعل��ى م��ن الص��فر ولكنھ��ا قلیل��ة ك��ـ وتبق��
 ؟ نعتبرھا مما یلحق بالصفر

   .ھذا أمر یحتاج إلى نظر فقھي ومحاسبي
وأما ما فوق الصفر (وما ألحق بھ) فإننا نتعامل مع نس�بتھ الت�ي توص�لنا 

 .إلیھا في حساب زكاتھ
   :قیاس المالءة

س�ھا ل�ن یك�ون ف�ي س�ھولة قی�اس ولك�ن قیا ,قد وضحنا أن الم�الءة نس�بیة
وللمؤسس�ة المالی��ة اإلس��المیة  ,التض�خم وال س��یما فیم��ا یتعل�ق بم��الءة األف��راد

ع��ن طری��ق الھیئ��ة الش��رعیة وھیئ��ة الرقاب��ة والجھ��ات الفنی��ة ل��دیھا أن تض��ع 
   .معاییر لمالءة العمالء وتصنیف الدیون لدیھم

على التص�نیف وأما على مستوى الشركات فیمكن االستفادة أو االعتماد 
فإن لم تكن ك�ذلك ف�یمكن قی�اس  ,إن كانت الشركة مصنفة .االئتماني كما تقدم

مالءتھا من خالل قوائمھا المالیة التي تصدر دوریاً ( رب�ع س�نویة أو نص�ف 
 سنویة أو سنویة). 

   .فإن لم تكن لھا قوائم فتعامل كاألفراد فیما تقدم
ال یمكن الجزم بنسبة معین�ة، وكل ما تقدم إنما ھو على سبیل التقریب إذ 

إن األص�ل ھ�و الم�الءة ف�ال نجع�ل قیم�ة ال�دین عن�د التقی�یم تت�أثر  :ولذا فنق�ول
ولك�ن ح�ین ت�درس اللجن�ة المختص�ة ذل�ك ال�دین وتتب�ین م�ن  ,بمجرد الظن�ون

خالل المعاییر والمؤشرات اھتزاز المالءة في ذلك الدین فتجتھ�د ف�ي اعتب�ار 
   .امل معھا عند التقییموتلك النسبة تتع ,نسبة معینة

د دراس��ة مالءت��ھ ـوعن�� ,خصـال عل��ى ش��ـون ری��ـھ ملی��ـدی��ن قیمت�� :الـمث��
  .%80تبین أنھا 

 ة =ـوی��ـبة المئـذا المث��ال نض��رب قیم��ة ال��دین األص��لیة ف��ي النس��ـي ھ��ـفف��
100،0000   ×80 = %800،000 

 :المثال الذي ضربناه في التضخم :مثال آخر 
 .ملیون لایر ) دیون تبلغ مائة أ لشركة (

فبع�د   ,لنفترض أن الدیون على شركة واحدة لتكون نسبة المالءة واحدة
  .%70دراسة مالءتھا تبین أنھا 

 حساب قیمة الدین مع اعتبار نسبة المالءة =
 .لایر %70،000،000 = 70×  100،000،000

 .لایر 70،000،000أي قیمة دیونھا = 

دول��ة ح��ول الع��الم، أھمھ��ا اثنت��ان  وكال��ة م��ودیز  32وكال��ة تص��نیف ائتم��اني تعم��ل ف��ي  150وھن��اك نح��و ) 2(
 لدراس�اتا یصدرھا معھد توعویة نشرةإضاءات: ووكالة ستاندرد أند بورز، تلیھما وكالة فیتش. المرجع: 

 الكویت. المصرفیة بدولة

                                                                                  



ف���إن الزك���اة س���تكون =  لى ت���أثیر عام���ل الم���الءةـا ع���ـرن���ـو اقتصـل���
 .لایر %1750000 =  2،5 × 70،000،000

 )یفیة التعامل مع النسبتین معاً (نسبة التضخم ونسبة المالءةك
ف��ي ھ��ذه الجزئی��ة لع��ل م��ن المناس��ب أن ن��دعھا ل��ذوي االختص��اص ف��ي 

 وخاصة أننا نحتاج إلى تحدید بأیھما نبدأ ؟  .المحاسبة
لدین ف�ي نس�بة التض�خم أي حس�م وإن كان الظاھر البدایة بضرب مبلغ ا

النسبة والناتج یضرب في نسبة الم�الءة ألن نس�بة التض�خم ھ�ي الم�ؤثرة ف�ي 
 قیمة العملة.

 :مثال: المثال السابق في التضخم والمالءة لتطبیقھ علیھما معاً 
 .) دیون تبلغ مائة ملیون لایر أ لشركة (

  .%10لنفترض أن معدل التضخم في تلك السنة 
 قیمة الدین مع اعتبار التضخم = نبدأ بحساب

 .لایر %90،000،000 = 10×  100،000،000
 .لایر 90،000،000أي قیمة دیونھا = 

فبع�د   ,لنفترض أن الدیون على شركة واحدة لتكون نسبة المالءة واحدة
  .%70دراسة مالءتھا تبین أنھا 

 حساب قیمة الدین مع اعتبار نسبة التضخم والمالءة =
 .لایر %63،000،000 = 70×  90،000،000

 63،000،000أي قیم��ة دیونھ��ا باعتب��ار ع��املي التض��خم والم��الءة = 
 .لایر

% =  2،5× 63،000،000وعل�����ى ھ�����ذا ف�����إن الزك�����اة س������تكون = 
 .لایر1575000

ولو أخرجنا الزكاة اعتم�اداً عل�ى مق�دار ال�دیون م�ن غی�ر اعتب�ار التقی�یم 
 .لایر 2500000ألصبحت الزكاة = 

   :م األفراد والشركات للدینكیفیة تقیی
أردت بھ��ذا العن��وان إزال��ة اإلش��كال ال��ذي ق��د ی��ورده ال��بعض ح��ول آلی��ة 
تطبی��ق التقی��یم ال��ذي وض��حتھ والس��یما م��ن قب��ل األف��راد ال��ذین ق��د ال یملك��ون 

 األدوات التي تملكھا الشركات والمصارف للتقییم.
الق��ول  أؤك��د م��ا قررت��ھ س��ابقاً م��ن أن ج��وھر أوالً وإلیض��اح ذل��ك ف��إنني 

الذي اخترتھ ھو التقییم, وأما كیفیتھ فاألمر فیھا واسع, كم�ا أن المالكی�ة ح�ین 
 قرروا التقییم كان خطابھم لألفراد.

أن نس���بة تعام���ل األف���راد ف���ي ال���دیون التجاری���ة قلیل���ة مقارن���ة  وثانی���اً 
 بالمؤسسات والشركات والمصارف.

ن بع��ض ولك��ن م��ع ذل��ك یج��ب أن نوض��ح الكیفی��ة ف��ي ش��أنھم والس��یما أ
المؤسس��ات ھ��ي عب��ارة ع��ن تعام��ل أف��راد بمعن��ى أن أدواتھ��ا أدوات فردی��ة 

 لیست كالشركات.
 كیفیة تقییم األفراد للدیون المؤجلة:

فإنھ ف�ي وق�ت الزك�اة لدی�ھ علی�ھ أن یق�یم  من كان لھ دین تجاري مقسطاً 
ھذه الدیون باالجتھ�اد ف�ي قیمتھ�ا آخ�ذاً باالعتب�ار م�ا تق�دم م�ن حی�ث التض�خم 

 الءة.والم
 - 24 - 



فأما نسبة التضخم فھي نسبة معلنة علیھ الرج�وع إلیھ�ا ف�ي وق�ت زكات�ھ 
 من مظانھا.

وأم��ا الم��الءة فعلی��ھ االجتھ��اد والتح��ّري ف��ي تق��دیرھا بنفس��ھ م��ن خ��الل 
النظ��ر ف��ي ك��ل دی��ٍن عل��ى ح��دة فلیق��در ك��م یعط��ي ھ��ذا ال��دین نس��بةً مئوی��ة ف��ي 

 المالءة.
وال یظھر منھ خالف ذل�ك فمن كان منتظماً  في السداد, ودخلھ معروف 

 %.100فنسبتھ 
وم��ن ك��ان غی��ر من��تظم ف��ي الس��داد, أو اخت��ل مص��در دخل��ھ ونح��و ذل��ك 

 فتنقص نسبتھ بحسب ذلك.
%) ھي األصل فال ت�نقص 100وعلى الدائن عند تقییمھ أن یتخذ نسبة (

 عنده إال بأسباب واضحة ویقدر النقص باجتھاد وتحرٍّ ال یحابي فیھا نفسھ.
سنوات وال یُستوفى إال كامالً فیجوز تأخیر زك�اة  ن مؤجالً وإذا كان الدی

 سنواتھ إلى حین قبضھ.
 :طریقة التقییم البسیطة

استباقاً لما ق�د ی�ورده ال�بعض م�ن اعتراض�ات عل�ى طریق�ة التقی�یم الت�ي 
تأخذ باالعتبار عاملي التضخم والمالءة وقد أشرت إلى شيء من ذل�ك س�ابقاً 

 فإني أقول:
ریق�ة التقی�یم البس�یطة والس�یما م�ع األف�راد فإنھ�ا كافی�ة, حتى لو اتبعن�ا ط

وأعني بھا أن ینظر الدائن في وقت الزكاة كم یساوي دینھ لو قبض ب�دالً من�ھ 
 نقداً.

 أو لو قیل لھ كم تقبل من المدین لو عّجل لك دینك؟
ذھب المالكی��ة الق��ائلین ب��التقییم ق��د أش��اروا إل��ى نح��و ذل��ك, ول��ذا فھ��و ـوم��

دة ف�ي ـاع�ـاملي التض�خم والم�الءة للمسـرت إلى عـییم, وإنما أشكاٍف في التق
عملی��ة التقی��یم, وألج��ل أن تنض��بط أكث��ر بمؤش��ر فن��ي والس��یما ح��ین تتعام��ل 

 الشركات والمصارف مع دیونھا.
وتج��در اإلش��ارة إل��ى أن طریق��ة التقی��یم البس��یطة ینبغ��ي أال ینف��رد بھ��ا 

ن یُش��رك غی��ره ف��ي ص��احب ال��دین؛ فھ��و م��تھم عل��ى نفس��ھ, فم��ن األفض��ل أ
 التقییم.

فإن قیل: إن ھذه الطریق�ة ق�د تنتھ�ي ف�ي بع�ض األح�وال إل�ى انخف�اض 
 % من قیمتھ األصلیة؟10قیمة الدین حتى ال یساوي 

ھذا ما أراه من العدل في ش�أن ال�دین, وھ�و ال یخ�تص بالطریق�ة  فأقول:
إل��ى  البس�یطة للتقی�یم فحت��ى الطریق�ة األول��ى (المفص�لة) ھ��ي أیض�اً ق��د تنتھ�ي

ذلك, بل إن ھذا مما یؤید ھذه الطریقة حیث تتعامل مع الم�الءة تع�امالً نس�بیاً 
یزید وی�نقص, كم�ا ق�دمت ف�ي تقری�ر ھ�ذا ال�رأي أن الفقھ�اء ح�ین فرق�وا ب�ین 
الملئ والمعسر فأوجبوا زكاة دین األول دون الثاني, ھذا من حیث الوج�وب, 

القاعدة حیث نعتب�ر م�ن ك�ان  فإذا جئنا للكیفیة فمن المناسب أیضاً إعمال ھذه
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بین الملئ والمعسر وسطاً في زكاة دینھ, وھ�ذه ھ�ي طریق�ة التقی�یم (البس�یطة 
 منھا والمفّصلة).

ویج��ب أن أنبّ��ھ ھن��ا إل��ى م��ا ق��د یتب��ادر إل��ى ال��بعض م��ن أن مقتض��ى ھ��ذا 
القول مخالفة الجمھور الذین أوجبوا زكاة دین الملئ فقط فمعناه أن دین غی�ر 

 ة فیھ مطلقاً دون تمییز.الملئ ال زكا
فأقول: لیس ھذا القول مخالفاً للجمھور؛ ألننا نتكلم عن كیفیة زكاة الدین 

 ولیس عن أصل زكاة الدین.
فنحن نتكلم عن الزكاة على دین مدین ملئ, ولكن عند تقییم�ھ احتجن�ا أن 
ندقق في حقیقة المالءة, ولو أخذنا باالعتب�ار أن نس�بة الم�الءة الب�د أن تك�ون 

% لكي یُعلق علیھا وجوب الزك�اة وفس�رنا ب�ذلك ق�ول الجمھ�ور فمعن�اه 100
 أن أكثر الدیون لن تكون علیھا زكاة.

 طریقة تقییم الشركات:
ق��د بین��ت س��ابقاً وش��رحت م��ا یتعل��ق بتطبی��ق ع��املي التض��خم والم��الءة 

 وضربت لذلك مثاالً.
وم��ا أود بیان��ھ ھن��ا أن عل��ى المص��ارف وش��ركات التقس��یط ونحوھ��ا أن 

ش��كل لتقی��یم ال��دیون لجن���ة ش��رعیة محاس��بیة تراع���ي ف��ي التقی��یم المع���اییر ت
 الشرعیة والفنیة الصحیحة دون محاباة للدائن أو إجحاٍف بھ.

ھل یجب إخراج الزكاة عن الدین المؤجل ك�ل س�نة؟ أم یج�وز تأخیرھ�ا 
 إلى حین قبضھ عن كل السنوات؟

لس�لعة ب�ثمن یقبض�ھ أما الدین المؤجل كلھ إلى أكثر من سنة كما لو باع ا
كامالً بعد ثالث سنوات فالذي یظھر ما ذھب إلیھ الجمھور من ج�واز ت�أخیر 
الزكاة إلى قبضھ ما دام كلھ م�ؤجالً؛ ألن�ھ ل�م یق�بض من�ھ  ش�یئاً واألص�ل ف�ي 

 الزكاة أن تُخرج من المال ذاتھ.
وأما دین التقس�یط فق�د ذك�ر المالكی�ة م�ا ل�و ك�ان دین�ھ مج�زءاً أن�ھ یزك�ي 

روھم ذكروه فیما إذا كان الج�زء األخی�ر ی�تمم )1(را قبض الجزء األخیدینھ إذ
النصاب فنحن قد نُخّرج على قولھم ھذا القول ب�أن الزك�اة تج�ب عن�د الق�بض 

 كامالً.
والذي یظھر لي أن القاعدة في اعتبار الدین عروض تجارة تقتضي منا 

إل�ى قبض�ھ  طرد التقییم كل سنة مع إخراج الزك�اة أیض�اً ك�ل س�نة وال یؤج�ل
 كامالً ألن عملیة التقسیط ھي عملیة تجاریة یقابلھا البیع والشراء للسلع.

ف�إن قی�ل: مقتض�ى ذل�ك أن یعام�ل المؤج�ل كل�ھ المعامل�ة ذاتھ�ا, فال�دین 
 المؤجل كلھ إلى ثالث سنوات یقیّم كل سنة وتُخرج زكاتھ.

ت�ربّص : ثَّم فرق بینھما ولھ�ذا ف�رق المالكی�ة ب�ین دی�ن الم�دیر والمفنقول
والث�اني متربص�اً ال تج�ب  ,فاعتبروا األول مدیراً تجب علیھ الزك�اة ك�ل س�نة

الزك��اة علی��ھ إال إذا قبض��ھ لس��نة واح��دة ط��رداً لقاع��دتھم ف��ي التفری��ق ب��ین 
 المتربص والمدیر في عروض التجارة.

 ).100/  2المنتقى  () 1(
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ولكنن��ا وإن كن��ا ال نأخ��ذ بھ��ذا الق��ول ب��ل نأخ��ذ بق��ول الجمھ��ور ف��ي ع��دم 
إال أن الف�رق یبق�ى ف�ي )2(وض التج�ارةلمدیر ف�ي ع�رالفرق بین المتربص وا

كیفیة الزكاة ولیس في أصل الزكاة, ولذا فنحن نقول لم�ن ل�ھ دی�ن ال یح�ل إال 
بعد ثالث سنوات: قیّم دینك كل سنة فإن شئت أخرج�ت الزك�اة ك�ل س�نة وإن 

 وذلك لما یلي:شئت انتظرت حتى تقبضھ فتؤدي زكاة السنوات 
عنھ الزكاة ماعدا سنة القبض فنحن حین نوجبھا أن المالكیة أسقطوا  -1

 فال أقل من التخفیف لیكون قوالً وسطاً.
أن ع��روض التج��ارة ق��د قی��ل بنح��و ھ��ذا الحك��م فیھ��ا فم��ن كان��ت لدی��ھ  -2

ی��ؤخر زك��اة الس��نوات إل��ى ح��ین أرض ال یری�د بیعھ��ا إال بع��د س��نوات فل��ھ أن 
 , یوضح ذلك الوجھ الثالث.)1(بیعھا

ة إخراجھ��ا م��ن الم��ال ذات��ھ ف��إن ل��م یك��ن الم��ال یمك��ن أن قاع��دة الزك��ا -3
 إخراجھا منھ فللمزكي الخیار, وھكذا الدین.

ومع أني أمیل إلى الق�ول بج�واز ت�أخیر الزك�اة إل�ى ح�ین الق�بض إال أن�ھ 
ینبغي للمسلم أن یس�وس نفس�ھ ف�ي ھ�ذا الش�أن ف�البعض ق�د تثق�ل علی�ھ الزك�اة 

 رع في إبراء الذمة.حین تجتمع, فزكاة كل سنة بسنتھا أخف, وأس
 ھل ھناك عوامل أخرى مؤثرة في تقییم الدین ؟ 

حین كنت أقلّب الفكر مرة تلو م�رة وانتھی�ت إل�ى الق�ول بالزك�اة اعتم�اداً 
على قیمة الدین تأملت العوامل المؤثرة فظھر ل�ي ع�امال التض�خم والم�الءة، 

ري غیرھم�ا ولكني بال ریب ال أجزم بأنھما العامالن الوحیدان فقد یظھر لغی
 ...)2(أو ما ھو أولى منھما أو من أحدھما أو یضیف جوانب أخرى أیضاً 

وحس�بي أن�ي نبھ�ت بم�ا  ,كل ذلك مھما یكن یؤول إلى تأیید القول بالقیمة
   .ذكرت وضربت بعض األمثلة

أعني في النھایة أن القول ب�أن زك�اة ال�دین تنطل�ق م�ن تقییم�ھ ھ�و الق�ول 
 ,ل�ھ م�ن إیجابی�ات وم�ا علی�ھ م�ن ملحوظ�اتالذي یج�ب أن نتأمل�ھ ون�درس ما

وأم��ا كیفی��ة التقی��یم فالش��أن فیھ��ا أیس��ر والعوام��ل الم��ؤثرة وأدوات التقی��یم ق��د 
 .تعتبر من تحقیق المناط الذي یخضع لالجتھاد في تطبیق القول وهللا أعلم

یوض��ح ھ��ذا أن التقی��یم ف��ي ك��ل ش��يء خاض��ع لظ��روف الزم��ان والمك��ان 
سب عوامل أخرى, ولذا فتقییم ع�روض التج�ارة وتتغیر أدواتھ بحسبھما وبح

والت��ي ھ��ي أص��ل الق��ول ب��التقییم تختل��ف أدوات��ھ المعاص��رة ع��ن األدوات ف��ي 
 عھد الفقھاء المتقدمین, ولھ وسائل محاسبیة معاصرة كما ال یخفى.

قد بینت في بحوث سابقة قوة قول الجمھور في مقابل قول المالكیة وأن تفریق المالكیة ال تؤیده أدل�ة زك�اة ) 2(
عروض التجارة التي ھي أص�ل إیج�اب الزك�اة ف�ي ھ�ذا الب�اب, كم�ا أن مم�ا یؤی�د ق�ول الجمھ�ور أن إیج�اب 

 وإن كانت السلعة مما یُتربص بھا لھ فوائد منھا: الزكاة حتى
ة االقتصاد فبدالً من أن یتمسك التاجر بسلعتھ فإنھ سیبیعھا ولو بربح قلیل كي ال تحتسب علیھ�ا ـك دفـریـتح -1

أن�ھ ق�ال: ابتغ�وا ب�أموال الیت�امى ال تأكلھ�ا الص�دقة.  - τ -الزكاة دون نماء. ولذا جاء عن عمر ب�ن الخط�اب 
, ق�ال البیھق�ي: ھ�ذا إس�ناد 4/107, والبیھق�ي ف�ي الس�نن الكب�رى 2/110دارقطني في السنن ـال=  = أخرجھ

: وقد رویناه من أوجھ ع�ن عم�ر وروي م�ن 6/2, وقال في موضع آخر - τ -صحیح ولھ شواھد عن عمر 
 .�وجھ آخر مرسال عن النبي 

 منع االحتكار في السلع. -2
ستس�الم للخس�ارة ف�إن م�ن التج�ار م�ن إذا اش�ترى س�لعة ث�م ل�م یج�د م�ن تدفع التاجر نفسھ للتحّرك وع�دم اال -3

یشتریھا بربح أو حتى بمثل ما اشتراھا بھ فإنھ یتمسك بھا, فقول الجمھور بوجوب الزكاة یحملھ على بیعھ�ا 
ولو بخسارة والتعویض من خالل متاجرة جدیدة, وھذا األسلوب وھو عدم التشبث بالسلعة مما یؤكد ج�دواه 

 االقتصاد. خبراء
إن العروض ال تؤدى زكاتھا إال بعد بیعھا فإنھ یجب علیھ مثل ذلك في ):100/  2قال الباجي في المنتقى () 1(

 .الدین أن ال یزكي حتى یقبض
 أي موعد السداد فكلما كان أقرب ارتفعت قیمة الدین) .الفائدة, وكذلك عامل أجل الدین (مثالً معّدل ) 2(

                                 



فك��ذلك الش��أن ف��ي تقی��یم ال��دین ح��ین أطلق��ھ المالكی��ة م��ثالً ل��م یفص��لوا ف��ي 
نفصل في بعض األدوات ھو من باب وسائل أدواتھ لبساطة عصرھم, فحین 

 التقییم المعاصرة فحسب. 
 ؟ ھل قال أحد بھذا القول

القول بزكاة قیمة الدین أي طریقة التقییم ھو قول المالكی�ة كم�ا تق�دم كم�ا 
یمكن اعتباره تفسیراً لبعض األقوال وھو یمثل قوالً وسطاً بین من ال یوج�ب 

أو یجعلھا على  ,جبھا مطلقاً في أي حالالزكاة في الدین المؤجل وبین من یو
وأق��رب الم��ذاھب إل��ى ھ��ذا الق��ول ال��ذي رجحت��ھ  ,مق��دار ال��دین ف��ي ك��ل ح��ال

بتفصیالتھ ھو مذھب المالكیة وإن كانت لھ�م تفص�یالت وتفریع�ات كثی�رة إال 
وفرق��وا ب��ین دی��ن الت��اجر  ,أنھ��م نص��وا عل��ى اعتب��ار تقی��یم ال��دین عن��د زكات��ھ

 .وخففوا في زكاة القرض المؤجل ,المدیر والمتربص
 ھل غیر المالكیة یقولون بالتقییم؟

حین عرضت قول الحنفی�ة والش�افعیة والحنابل�ة ك�ان ق�ولھم مطلق�اً, وق�د 
بینت أن الظاھر من قولھم وإطالقھ�م ش�مول الزك�اة لك�ل م�ا ف�ي ذم�ة الم�دین 

ن غی�ر أ ,دون تفرقة بین أصل الدین أو أرباحھ أو غیر ذل�ك م�ن التفص�یالت
 .بعضھم نّص على جواز تأخیر الزكاة المستحقة عن السنوات إلى قبضھ

وأن��ا ك��ذلك ال أج��زم ب��أنھم ال یقول��ون ب��التقییم فق��د نج��د ف��ي بع��ض كت��بھم 
القول بالتقییم أو تفسیر قولھم المطلق ب�التقییم إذ التقی�یم ال ین�افي زك�اة مطل�ق 

 الدین.
ؤج�ل وع�دم اس�تناد ك�ل وفي الجملة فإن تعدد األقوال في زك�اة ال�دین الم

فس��ح مج��االً لالجتھ��اد بق��وٍل ال یمنھ��ا عموم��اً إل��ى دلی��ل ق��وي یحس��م الخ��الف 
 یعارضھا في الجملة حتى وإن لم یكن واحداً منھا. 

ومن المھم أن أشیر في ختام عرض ھذا القول الذي وضحتھ وأیدتھ أن�ھ 
إن زكات�ك عل�ى ال�دین  :سھل في التعامل ح�ین یق�ال للش�خص ص�احب ال�دین

  .بتقییمھ كل سنة كما تقیّم سائر عروض التجارة
كما أن ھذه الطریقة یستوي فیھا أنواع ال�دیون المؤجل�ة ك�دیون التقس�یط 

 .(تجارة التقسیط) والدیون اآلجلة لعدة سنوات
 :اإلشكاالت التي قد ترد على ھذا القول

ما ذكرت�ھ م�ن التفص�یل ف�ي الم�الءة والتض�خم عس�یر م�ن  :قد یقال  أوالً 
ویصعب ضبط ذلك أي اعتبار التضخم ونس�بتھ وتأثیرھ�ا ف�ي  ,التطبیق حیث

 قیمة الدین وكذلك المالءة ونسبتھا وتأثیرھا في قیمة الدین.
أنھا عملیة یسیرة كما وضحنا ال سیما إذا أخذنا باالعتبار أنھ�ا  والجواب

تقریبیة كما ھو الشأن في تقییم عروض التج�ارة حی�ث ل�م ی�زل الفقھ�اء ق�دیماً 
   .وھو تقییم تقریبي ,دیثاً یفتون بأن التاجر یقیم ما بیده من العروضوح

 التضخم یؤثر على مقدار الزكاة المخرج فلماذا یراعى؟ :ثانیاً 
توضیح ھذا اإلشكال أن یقول قائل: إذا كنت ق�د أخ�ذت باالعتب�ار عام�ل 
التضخم وجعلتھ مؤثراً على قیمة الدین فتق�ل قیمت�ھ وم�ن ث�م تق�ل قیم�ة زكات�ھ 

 فإن الزكاة ذاتھا ھي متأثرة بالتضخم فال حاجة لمراعاة ذلك.
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) لایر وإذا ك��ان 25000مثال��ھ: إذا ك��ان ال��دین ملی��ون لایر ف��إن زكات��ھ (
% فمعناه أن الزكاة أیضا ستتأثر فال حاجة أن نعتبر قیم�ة ال�دین 10التضخم 

 ) قیمتھا أیضاً أقل بسبب التضخم.25000) ألن (900،000(
اإلشكال أنھ إشكال وجیھ ظھر لي بعد التأم�ل فأوردت�ھ عن ھذا  وجوابي

ب�دا ل�ي أن�ھ ال ینبغ�ي أن یُلغ�ي اعتب�ار   -بعد التأمل - ى نفسي ولكني أیضاً عل
 التضخم في قیمة الدین.

 سبب ذلك أمران أحدھما عام واآلخر خاص:
أما العام فألنني متشّوف لوجود أسباب تخف�ف م�ن زك�اة ال�دین حی�ث إن 

 إیجابھا خالف والدلیل فیھا لیس قاطعاً.زكاة الدین في 
واعتبارن��ا لل��دین م��االً ودخول��ھ ف��ي عموم��ات األدل��ة ال یعن��ي بح��ال أن��ھ 
ك��العین م��ن نق��د أو ع��رض بی��د اإلنس��ان ال م��ن حی��ث ذات القیم��ة ف��ي نف��وس 
الناس, وال من حیث التصرف فیھ ؛ إذ العین التي بید اإلنسان یتص�رف فیھ�ا 

 رف فیھ متعذر أو متعّسر.وینمیھا بخالف الدین فالتص
وثم أمر عام آخر یج�ب اعتب�اره ف�ي العص�ر الحاض�ر ل�دى م�ن تجارت�ھ 
المداینة كتجارة التقس�یط والت�ي یتعام�ل بھ�ا أیض�اً كثی�ر م�ن البن�وك وھ�ي أن 

نس�بة الفائ�دة عل�ى ین س�یؤدي إل�ى زی�ادة ھ�امش ال�ربح (التش�دد ف�ي زك�اة ال�د
 ول�و ض�عیفاً  - فإننا حین نجد س�بباً  لزكاة, ولذاالتمویل) من أجل تغطیة نسبة ا

 لخفض نسبة الزكاة فإننا نمیل إلیھ كیال یرتفع ھامش الربح. -
وال��ذي یتعل��ق ب��ذات اإلش��كال ف��إن التض��خم ال��ذي  وأم��ا األم��ر الخ��اص

ة الدین اآلن بالنس�بة إل�ى مق�داره األص�لي وھ�و التقی�یم ال�ذي ـو قیمـنراعیھ ھ
لتقییم في عروض التجارة, وع�روض اعتمده المالكیة في مذھبھم وھو ذات ا

التجارة تقیّم على رأس الحول بقیمتھا الحالی�ة, وإن كان�ت ق�د اش�تریت ب�أكثر 
%) م�ن ھ�ذه القیم�ة الحالی�ة ول�یس 2،5رب�ع العش�ر (من ذلك, ونس�بة الزك�اة 

 من أصل قیمتھا فھكذا الشأن ھنا.
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبیض
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 المبحث الرابع
 صرة لزكاة الدینبعض التطبیقات المعا

 :زكاة تجارة التقسیط: المطلب األول
قد شاعت تجارة التقسیط في ھذا العصر بشكل ال إخال�ھ س�بق نظی�ره أو 

 ما یقاربھ في القرون السابقة وال سیما قرون تدوین الفقھ.
وأصبحت تجارة التقس�یط تس�تحوذ عل�ى كثی�ر م�ن تع�امالت المص�ارف 

 واستثمار السیولة لدیھا.
تص بالمص���ارف اإلس���المیة وغی���ر اإلس���المیة ب���ل نش���أت وھ���ي ال تخ���

 ألجلھا شركات قصرت تجارتھا على ھذا النوع دون غیره.
وق��د ب��دأت تج��ارة التقس��یط وش��اعت ف��ي الس��یارات وف��ي بع��ض الم��واد 

ط��ورت إل�ى تج�ارة التقس�یط ف��ي ث�م انتقل�ت إل��ى بع�ض األجھ�زة ث�م ت الغذائی�ة
 األسھم, والمعادن.

 من أعظم وسائل التمویل لألفراد وللشركات.وأصبحت  تجارة التقسیط 
ة ل�ذاتھا بالتقس�یط وھ�ي حاج�ة أیض�اً علكما أنھا تخدم الحصول على الس�

 لألفراد كما ھي حاجة للشركات على اختالف أنواعھا.
 فكیف تحسب زكاة تجارة التقسیط؟

تاجر التقسیط سواء كان فرداً أو شركة أو مصرفاً ھو دائن حی�ث إن ل�ھ 
الن��اس ھ��ي قیم��ة م��ا ب��اعھم م��ن الس��لع وھ��و دی��ن مؤج��ل فكی��ف دیون��اً عل��ى 

 یزكیھ؟
قد تقدم في تقریر الرأي ال�ذي انتھ�ى إلی�ھ البح�ث وھ�و زك�اة قیم�ة ال�دین 

 المؤجل أي طریقة التقییم.
 حساب زكاة التقسیط بطریقة التقییم:

على تاجر التقسیط أن یقیّم الدیون التي لھ عل�ى الن�اس أي جمی�ع م�ا ف�ي 
ى الن��اس یقیّمھ��ا تقییم��اً ع��ادالً ال ض��رر فی��ھ وال ض��رار آخ��ذاً حس��اباتھ ل��د

باالعتب��ار م��ا تق��دم وھم��ا ع��امال التض��خم والم��الءة , ث��م یخ��رج رب��ع العش��ر 
وھ��و ب��ال ش��ك یج��ب أن %) م��ن النتیج��ة النھائی��ة لقیم��ة جمی��ع ال��دیون, 2،5(

قیم�ة ألن تقی�یم ك�ل دی�ن یختل�ف ع�ن اآلخ�ر وال س�یما عام�ل  یجعل لك�ل دی�ن
ة المتغی��ر بحس��ب ال��دین بخ��الف عام��ل التض��خم فإن��ھ سیص��بح واح��داً الم��الء

 مادام زمن التقییم واحداً.
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وباإلمك��ان تص��نیف ال��دیون بحس��ب الم��الءة بحی��ث تحس��ب ك��ل زم��رة 
لوح��دھا ث��م یجم��ع الك��ل وبھ��ذا یك��ون الت��اجر (ف��رداً أو مؤسس��ة أو ش��ركة أو 

م�ال لوح�ده مصرفاً) قد زكى مالھ م�ن دی�ون, وال یحت�اج إل�ى حس�اب رأس ال
 أو األرباح لوحدھا ألن التقییم یشمل ذلك.

 :زكاة الراتب التقاعدي: المطلب الثاني
الرات��ب التقاع��دي ھ��و المخص��ص الش��ھري للموظ��ف بع��د بلوغ��ھ س��ناً 

 .ویصرف أیضاً بحسب النظام ,محددة بحسب النظام
والمقصود ھنا لیس م�ا یتقاض�اه الموظ�ف المتقاع�د ش�ھریاً ف�ذلك ینطب�ق 

 ة الراتب كما تقدم.علیھ زكا
ولكن ما یجعل للراتب التقاعدي نظراً خاصاً ھو ھل سنعتبره م�ن ال�دین 

 المؤجل أم ال؟
یظھ��ر ل��ي وهللا أعل��م أن الرات��ب التقاع��دي ال ینطب��ق علی��ھ ص��فة ال��دین 

فھ�و  -وإن ل�م یك�ن تأمین�اً ص�رفاً  - ألن نظام التقاعد ھو نظام ت�أمینيالمؤجل 
الموظ�ف دین�اً ل�ھ مؤك�د الس�داد؛ ب�ل ھ�و ض�من  ال یعتبر ما یُقتطع م�ن رات�ب

نظام آخر ق�د یس�تفید الموظ�ف من�ھ إذا بل�غ س�ن التقاع�د, وق�د یف�وت علی�ھ ل�و 
قب��ل ذل��ك ول��م یك��ن م��ن ورثت��ھ م��ن ینطب��ق علی��ھ نظ��ام ص��رف رات��ب ي ت��وف

 التقاعد.
ولذا فإنھ ال یعامل على أنھ حق مالي للموظف حتى ف�ي تقس�یم المی�راث 

قاع��دي ك��ذلك ب��ل یُص��رف حس��ب النظ��ام وھ��ذا م��ا علی��ھ ف��ال یقس��م الرات��ب الت
 .)1(فتاوى األكثرین وھو الذي نفتي بھ حین نُسأل

أن التقاعد یغل�ب علی�ھ ص�فة التب�رع م�ن جھ�ة  -في نظري - وسّر األمر
 الدولة ولیس ھو من عقود المعاوضات وإال العتبرناه من عقود الغرر.

س�یم رات�ب التقاع�د وبھذا نخ�رج م�ن إش�كاالت حك�م أص�لھ وإش�كاالت تق
 وإشكاالت ما نحن بصدده وھو الزكاة.

فإذا كان یغلب علی�ھ جان�ب التب�رع م�ن الدول�ة ف�الغرر ف�ي التبرع�ات ال 
 -وھ�و الدول�ة - ال یقس�م قس�مة می�راث ألن المتب�رع یفسدھا, وھو حین الوفاة

قد وضع لھ نظاماً فمن استحق ھذه الھبة حس�ب التنظ�یم ُص�رف ل�ھ, وم�ن ل�م 
 لتنظیم فال یستحق وإن كان من الورثة.یكن ضمن ا

وھكذا الشأن في زك�اة ھ�ذا الرات�ب ف�نحن ال نعتب�ره دین�اً م�ؤجالً ب�ل ھ�و 
 إلى التبرع أقرب, ومن وعد شخصاً بالتبرع لھ فال یعتبر دیناً یزكیھ.

فھ�و دی�ن غی�ر ت�ام المل�ك أي غی�ر مؤك�د  -كما أننا حتى لو اعتبرناه دین�اً 
 ,أھل العلم على عدم زكاة ال�دین غی�ر مؤك�د الس�داد السداد, وقد تقدم أن أكثر

 وهللا أعلم.
 :زكاة مكافأة التقاعد :المطلب الثالث

حددت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودیة ضوابط ھذه المكافأة وذل�ك 
 .)1(حین ال ینطبق على الموظف استحقاقھ للراتب التقاعدي

): الراتب الش�ھري الم�ذكور یج�ب قس�متھ بین�ك وب�ین أوالدك 352/  16للجنة الدائمة (ففي إحدى فتاوى ا) 1(
 حسب نظام التقاعد.

 موقع المؤسسة العامة للتقاعد في السعودیة) 1(
ensionRules/civiliam/Pages/Pensionsettlement.aspxhttp://www.pension.gov.sa/P 
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ب�ل م�ن ب�اب أول�ى حی�ث  وكما قلنا في زكاة الراتب التقاعدي یقال ھن�ا ؛
ول��یس دین��اً للموظ��ف  ,یظھ��ر ف��ي ھ��ذه المكاف��أة معن��ى التب��رع بص��ورة أكب��ر

 .فال زكاة علیھا إال بعد قبضھا ومن ثم یحول علیھا الحول ,مستحق السداد
 :زكاة مكافأة نھایة الخدمة :المطلب الرابع

ا مكافأة نھایة الخدمة ھو مبلغ م�الي تدفع�ھ الجھ�ة إل�ى الموظ�ف ل�دیھا إذ
وقد حددھا نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة في المادة  ,أنھى خدماتھ

الرابعة والثمانین بأنھ إذا انتھت عالقة العمل وج�ب عل�ى ص�احب العم�ل أن 
یدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمتھ تحسب على أساس أج�ر نص�ف ش�ھر 

م��ن  وأج��ر ش��ھر ع��ن ك��ل س��نة ,ع��ن ك��ل س��نة م��ن الس��نوات الخم��س األول��ى
ویس��تحق  ,ویتخ��ذ األج��ر األخی��ر أساس��اً لحس��اب المكاف��أة ,الس��نوات التالی��ة

 .)1(ھا في العملالعامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه من
وال��ذي یظھ��ر ل��ي ف��ي زك��اة مكاف��أة نھای��ة الخدم��ة أن��ھ یش��بھ م��ا قلن��ا ف��ي 

الس�داد الراتب التقاعدي ومكافأة التقاعد م�ن حی�ث ع�دم اعتبارھ�ا دین�اً مؤك�د 
؛ب��ل ھ��ي أق��رب إل��ى التب��رع منھ��ا إل��ى الح��ق الثاب��ت ول��ذا ف��ال تج��ب زكاتھ��ا 

رط أن یح�ول علی�ھ الح�ول بمجرد قبضھا بل ھي مال مستفاد ینطبق علی�ھ ش�
 .)2(بعد قبضھ

 :زكاة المھر المؤجل أو مؤخر الصداق: المطلب الخامس
كم�ا أن�ھ مھ�ر  ,قد بینت فیما تقدم أنھ ال یعتبر دیناً تجاریاً ف�ال زك�اة علی�ھ

 غیر تام الملك إذ ھو عرضة للسقوط.
واعتب�ره  )1(وقد نص طائفة م�ن الفقھ�اء عل�ى أن�ھ ال زك�اة فی�ھ كالمالكی�ة

 .)2(حنفیة دیناً ضعیفاً فال زكاة فیھال
 :زكاة الودائع االستثماریة: المطلب السادس

 .88 - 84المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل السعودي, ونظمھا النظام السعودي بمواده ) 1(
وتجدر اإلشارة إلى أن نظام الخدمة المدنیة السعودي والذي ھو نظام الموظفین الحكومیین (خالفاً لنظ�ام        

ختص بموظفي القطاع الخاص) قد وضع ضوابط أخرى لمكافأة نھایة الخدمة مع أنھ لم یسمھا العمل الذي ی
 من الالئحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة: 27/19بھذا االسم, ففي المادة 

 -یصرف للموظف ما یعادل راتب ثالثة أشھر في الحاالت اآلتیة:
 ئحة انتھاء الخدمة.) من ال30/6) التنسیق من الخدمة بموجب المادة (1(
 ) اإلحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.2(
 ) اإلحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامیة.3(
 ) الوفاة4(

ھ�ـ  الت�ي نظمتھ�ا بی�ت الزك�اة: 1415كان من ضمن محاور الندوة الخامسة لقضایا الزكاة المعاص�رة ع�ام ) 2(
 ومكافأة التقاعد, وانتھت الندوة من ضمن توصیاتھا إلى: زكاة مكافأة نھایة الخدمة والراتب التقاعدي

       الت�ام ال تجب الزكاة على العامل أو الموظف في ھذه االستحقاقات طیلة م�دة الخدم�ة لع�دم تحق�ق المل�ك
 الذي یشترط لوجوب الزكاة.

     ح�دة أو عل�ى فت�رات ھذه االستحقاقات إذا صدر الق�رار بتحدی�دھا وتس�لیمھا للموظ�ف أو العام�ل دفع�ة وا
دوریة أصبح ملكھ لھا تاما ویزكي ما قبضھ منھا زكاة المال المس�تفاد وق�د س�بق ف�ي م�ؤتمر الزك�اة األول 

 بضمھ إلى ما عند المزكي من األموال من حیث النصاب والحول. ىأن المال المستفاد یزك
ضمن البحوث بحث د. عبد الستار أب�و  وإني أحمد هللا تعالى أن وافق رأیي ھذه التوصیات, وقد كان من        

أن تك�ون  )ب(رة باعتب�ار م�ا. ـزءاً م�ن األج�ـون جـأن تك )أ ( غدة وقد ذكر أربعة وجوه لمكافأة الخدمة: 
وعاً من التعویض یقدمھ صاحب العمل إلى العامل لما قد یلحق�ھ م�ن ـون نـأن تك - ) ج( ة.ـالوة تشجیعیـع

مع تعلیقھ على  -أو إلزاماً من ولي األمر  -من صاحب العمل بالتبرع  أن تكون التزاماً  )د ( ضرر بذلك. 
 تحقق بعض األمور. وقد رجح الوجھ األخیر, وأنھ ال تجب فیھ الزكاة لھذا السبب.

 .)293/  1الكافي في فقھ أھل المدینة () 1(
 ).7/97حاشیة ابن عابدین ( ),127/  1نور اإلیضاح () 2(

                                 



الودائع االستثماریة تكیّف عل�ى أنھ�ا مش�اركة ف�ي االس�تثمار فھ�ي ج�زء 
أس�مال ش�ركة تجاری�ة وغالب�اً م�ا تك�ون مض�اربة أو غیرھ�ا م�ن أن�واع من ر

الش��ركات س��واء كان��ت عل��ى ش��كل ص��ندوق اس��تثماري أو عل��ى أی��ة ص��یغة 
 أخرى.

 :كیفیة زكاتھا
أرى أنھا ال تعتب�ر دین�اً م�ؤجالً إذ ھ�ي ف�ي ذم�ة المس�تثمر أو المض�ارب 

ى الم��دین لیس��ت دین��اً ف��ي ذمت��ھ, ألن ال��دین مس��تحق لل��دائن ف��ي ك��ل ح��ال وعل��
ضمانھ, ولك�ن ف�ي حال�ة الودائ�ع االس�تثماریة ال یج�وز أن تك�ون ك�ذلك ألنھ�ا 
س��تكون قرض��اً بفائ��دة لھ��ذا فھ��ي لیس��ت دین��اً, وأم��ا زكاتھ��ا فزك��اة ع��روض 
التجارة یخرجھا المضارب أو م�دیر الص�ندوق االس�تثماري أو نح�وھم مم�ن 

 بیده المال, فتخرج زكاة الجمیع قبل توزیع األرباح.
ان ص��احب الودیع��ة یغل��ب عل��ى ظن��ھ ع��دم إخ��راج الزك��اة م��ن ف��إن ك��

رأسمال الشركة فعلیھ تقییم الودیع�ة كم�ا تق�یّم س�ائر الع�روض وإخ�راج رب�ع 
 %) من قیمتھا.2،5العشر (

 :دیون الشركات في قوائمھا المالیة: المطلب السابع
تصدر الشركات ومنھا المصارف قوائم مالیة دوریة تشتمل ھذه الق�وائم 

نود مختلفة منھا بنود تصنف على أنھا دیون للشركة, وق�د استعرض�ت على ب
بعض النماذج إال أنني أرى أن تصنیف دیون الشركة یرجع إلى الجھ�ة الت�ي 
أصدرت تلك القوائم وھي الخبیرة بمدلول ك�ل بن�ٍد منھ�ا؛ حی�ث ل�م أج�د اتفاق�اً 

أن  عل��ى بن��ود مح��ددة ب��ین الش��ركات, ولھ��ذا فعل��ى الفقی��ھ والباح��ث الفقھ��ي
م عل�ى الجھ�ة المختص�ة بإص�دار الق�وائم المالی�ة ث�یؤصل لمسألة زكاة ال�دین 

 لدى الشركة أن تحدد الدیون التي یشمل ضابط ما تجب فیھ الزكاة وكیفیتھ.
وقد بینت فیما تقدم ضابط الدین المؤجل ال�ذي تج�ب فی�ھ الزك�اة, وبین�ت 

 كیفیة زكاتھ بتقییمھ.
علیھ الض�ابط فی�تم تقییم�ھ وف�ق م�ا  وعلى ھذا فما كان من الدیون ینطبق

بینت سابقاً من وسائل (باعتبار عام�ل التض�خم والم�الءة), وم�ا اقترحت�ھ ف�ي 
 ھذا الشأن من تشكیل لجنة لتقییم الدیون.

ومم�ا أراه ج�دیراً بمزی�ٍد م�ن البح�ث والدراس�ة نظ�ام جبای�ة الزك�اة عل�ى 
طائف��ةً م��ن  وال��ذي تن��اول ,ع��روض التج��ارة ف��ي المملك��ة العربی��ة الس��عودیة

فقد ن�ّص النظ�ام الس�عودي عل�ى إض�افة العناص�ر التالی�ة  ,البنود المشار إلیھا
 :إلى وعاء زكاة عروض التجارة

 أول العـام. يرأس المال المدفوع ف -1
 نھایة العام. يف يصافي الربح السنو -2
 األرباح المرحلة من سنوات سابقـة. -3
 االحتیاطیـات والمخصصـات. -4
 تحت التوزیـع. األرباح -5
 أول العام. يالدائن لصاحب المنشأة ف يرصید الحساب الجار -6
 الدیون لغرض التوسعات الرأسمالیـة. -7
 المبالغ المحصلة عن بضائع تحت التسلیم. -8
 الدیون لـدى الغـیر. -9

 الودائـع ألجـــل. -10
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 .)1(اإلعانات الحكومیة -11
   :ریةزكاة المساھمات العقا: المطلب الثامن

المس��اھمات العقاری��ة أعن��ي بھ��ا المص��طلح الش��ائع ف��ي ال��بالد الس��عودیة 
)المشاركة في استثمار عقاري م�ن یُقصد بھا (بتعبیر مبسط) ووربما غیرھا(

 خالل شراء األرض وتخطیطھا وبیعھا بعد ذلك.
ونظ��راً ألن ال��بعض ق��د یعتب��ر م��ا یدفع��ھ المس��اھم دین��اً ل��ھ عل��ى م��نظم 

عنده عبارة عن دین, فیكون من باب زكاة ال�دین ؛ لھ�ذا  ولذا فحقھ ,المساھمة
 .ذكرتھا ھنا كما أن بعض الصور قد یتحقق فیھا معنى الدین كما سیأتي

الھیئ��ة اإلس��المیة العالمی��ة لالقتص��اد والتموی��ل وتج��در اإلش��ارة إل��ى أن 
كان����ت ق����د نظم����ت ن����دوةً ع����ن (زك����اة األراض����ي والمس����اھمات العقاری����ة 

 ,وش��اركت فیھ��ا معقب��اً  ,وكان��ت فیھ��ا بح��وث قیم��ة ,اضف��ي الری�� )1(المتعث��رة)
 :المساھمات العقاریةوأنا ھنا أنقل ما كنت انتھیت إلیھ في شأن 

فحق��ھ عن��ده  ,ھ��ل المس��اھمة تعتب��ر دین��اً للمس��اھم عل��ى م��نظم المس��اھمة
 عبارة عن دین, فیكون من باب زكاة الدین ؟

ة مش�اعة م�ن عند التأمل فإن المساھم في األصل شریك فھو مالك لحص
األرض, فالنظر إلیھ من ھذه الحیثی�ة یترت�ب علی�ھ اخ�تالف الحك�م م�ن حی�ث 

 .الزكاة
ومع أن ھذا ھو األص�ل إال أن تحری�ر المس�ألة یقتض�ي أن یك�ون النظ�ر 
إل��ى المس��اھمات العقاری��ة بحس��ب مراحلھ��ا فھ��ي ق��د ال تفی��د ملك��اً ف��ي بع��ض 

 .الصور
 فمثالً:

َض ث��م ف��تح المس��اھمة بس��عٍر مع��ین إذا اش��ترى م��نظُم المس��اھمة األر -1
فھ��ذا ف��ي حقیقت��ھ ف��تح الب��اب لالكتت��اب وال��ذي معن��اه أن ك��ل مكتت��ب (مس��اھم) 
حین یدفع مبلغاً من المال فإنما یشتري بھ حصة مشاعة من األرض فبمج�رد 

 .إعطائھ سنداً بذلك یعتبر قد ملك تلك الحصة المشاعة
یئتھ�ا ك�أرض (خ�ام), یأتي بعد ذلك النظر إلى ھذه األرض ھل ستباع بھ
 .أم سیتم تھیئتھا بالتخطیط وما یتبعھ من خدمات (أحیاناً)

 .فالصورة األولى لھا حكم والثانیة لھا حكم
من حین أقفل االكتتاب فیھا لتحقق نی�ة  ألن األولى تعتبر عروض تجارة

التج�ارة عن��د ش��رائھا وفع��ل التج��ارة بعرض��ھا , وحینئ��ٍذ فالمس��اھم ینظ��ر إل��ى 
یھ��ا فیزكی�ھ إال إذا ك��ان م�نظم المس�اھمة یق��وم بزكاتھ�ا ویحس��ب قیم�ة س�ھمھ ف

ذل��ك عل��ى المس��اھمین؛ س��واء زكاھ��ا ك��ل س��نة أو ح��ین یبی��ع األرض فیزك��ي 
 .للسنوات الماضیة

ھ��ي م��ن ج��نس أس��ھم الش��ركات فتزك��ى بحس��ب  :فالمس��اھمات العقاری��ة
 .قیمتھا عند حلول الحول ؛ كما تزكى عروض التجارة

 ؟ن المساھمة كاسدة ال قیمة لھاتكوأحیاناً  :فإن قیل
أن أھل االختصاص من تج�ار العق�ار یعرف�ون قیمتھ�ا الفعلی�ة  :فالجواب

والس��ؤال إنم��ا یك��ون ألھ��ل الخب��رة م��نھم باس��تثناء ص��احب المس��اھمة فإن��ھ ال 

ض�وء اء زكاة عروض التج�ارة ف�ي النظ�ام السع�ـودي ف�ي ـاس وعـة قیـریقـویم طـقر: بحث تحلیل وتـانظ) 1(
 حكام فقـھ الزكـاة.أ

 م.2007/ 3/ 2ھـ الموافق 2/1428/ 12في الریاض بتاریخ  ) 1(

                                 



یؤخ��ذ بقول��ھ فھ��و ف��ي الغال��ب یمی��ل إل��ى رف��ع س��عر الس��ھم، وال یس��تطیع أن 
 .یعطي السعر الحقیقي إال من ندر منھم

والسعر الذي یقّوم بھ السھم ھو المقّدر م�ن قب�ل أھ�ل الخب�رة س�واء ك�ان 
باإلمكان بیعھ أم ال ألن ھذا لیس بشرط فیم�ا یظھ�ر لتق�ویم ع�روض التج�ارة 

 ما دام قصد التجارة قائماً.
وھ��ذا ن��ادر  -وإذا كس�دت المس��اھمة ورك��دت بحی�ث ال قیم��ة للس��ھم فیھ�ا 

ولك�ن ھ�ذا  ,ال م�ال موج�ود لیُزك�ىفمعن�ى ھ�ذا أن�ھ  -مھما خسرت المساھمة 
 .نادر

وھ���ي أن األرض ل���ن تع���رض للبی���ع حت���ى ی���تم  وأم���ا الص���ورة الثانی���ة
تخطیطھا فإن الحول ال یبدأ حتى یب�دأ عرض�ھا بع�د التخط�یط س�واء بطریق�ة 

 المزاد العلني أو غیره.
ولك��ن  ,م��ن الح��االت والص��ور م��ا یك��ون كالح��ال الس��ابق بص��ورتیھ -2

أو عوائ�ق  ,ل عوائ�ق ف�ي الملكی�ة كاس�تخراج الص�كتتعثر المس�اھمة م�ن أج�
وھن�ا یمك�ن باالس�تقراء  ,تنظیمیة مما تطلبھ وزارة الش�ئون البلدی�ة أو غیرھ�ا

 :لعل من أھمھا وأبرزھا ,والتتبع أن نقف على صور مختلفة
أال یك��ون ل��دى م��نظم المس��اھمة أی��ة نی��ة لبیعھ��ا حت��ى تنتھ��ي م��ن جمی��ع ( أ )  

فھنا ال تجب فیھا الزكاة ویبدأ الح�ول  ,عقباتھاإجراءاتھا وتتجاوز جمیع 
 حتى یتم ذلك.

أن یكون لدیھ النی�ة ف�ي بیعھ�ا عل�ى أی�ة ح�ال فھن�ا یب�دأ الح�ول م�ن ح�ین (ب) 
 .ویبدأ حول المساھم من حین اكتتابھ ,شراء األرض

لَم علقت الحكم بنیة منظم المساھمة فق�ط م�ع  :ل البعض فیقولءوقد یتسا
 أو ال علم لھ بكل ذلك ؟! ,لھ قصد آخرأن المساھم ربما كان 

وعقود  ,أن المساھم قد فّوض منظم المساھمة في كل تصّرف :فالجواب
 .وعلیھ أن یتحمل تبعات ھذا التفویض ,المساھمة تنص على ذلك

إذا كان منظم المساھمة قد فتح مجال االكتتاب ث�م تب�ین بع�د ذل�ك أن�ھ  -3
فھن�ا یعتب�ر االكتت�اب الغی�اً م�ا  ,الم یملك األرض حین اكتتب المساھمون فیھ

دام بصیغة شراء حصة ف�ي األرض المعین�ة إذ تب�ین أن العق�د وق�ع ف�ي غی�ر 
 ,ویتح��ّول الم��ال الم��دفوع إل��ى دی��ن ف��ي ذم��ة م��نظم المس��اھمة ,مح��ل ص��حیح

 .وحینئٍذ یطبق علیھ زكاة الدین بأنواعھ وبالخالف فیھ
ة م��نظم المس��اھمة أن ع��دم ملكی�� أح��دھا :ھن��ا إل��ى أم��ور وینبغ��ي التنبی��ھ

ل��ألرض ل��ھ ص��ور كثی��رة منھ��ا أن التعج��ل والجش��ع ل��دى ال��بعض ھ��داھم هللا 
 ,حملھ على أن یُفاوض على األرض ثم یفتح المساھمة فیھا ولم�ا یملكھ�ا بع�د

ومنھ��ا أن یش��تري األرض حقیق��ة ولك��ن یظھ��ر فیم��ا بع��د م��ا یُبط��ل ذل��ك البی��ع 
  .ذلك وغیر ,ووجود حق سابق فیھا لشخص أو جھة ,كالشفعة

أن نظام المساھمات العقاریة الذي صدر حدیثاً یمنع ف�تح  :التنبیھ الثاني
ب�ل ویبق�ى مالك�اً لم�ا ال یق�ل ع�ن  ,المساھمة ف�ي أرض حت�ى یملكھ�ا ص�احبھا

ولك��ن  ,وھ��ذا ال ش��ك یمن��ع بع��ض الص��ور الس��ابقة أو یح��د منھ��ا ,% منھ��ا20
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ت تُج�رى كم�ا أن ھن�اك مس�اھما ,ھناك مس�اھمات عالق�ة قب�ل ص�دور النظ�ام
 .بدون إذن رسمي لذا قد تتكرر الصور المشار إلیھا

أن ھناك صوراً ال یدعي فیھا م�نظم المس�اھمة أن�ھ مال�ك  :التنبیھ الثالث
مث��ل أن ی��دعو طائف��ة م��ن الن��اس إل��ى المس��اھمة بق��در م��ن الم��ال  ,ل��ألرض

فھ��ذه الص��ورة ونحوھ��ا تص��بح  ,ث��م ال ی��تم الش��راء ,لیش��تري ب��ھ عق��اراً معیّن��اً 
وإن كان�ت ھ�ذه الص�ورة قلیل�ة الوق�وع ف�ي  ,فیھا م�ن ب�اب زك�اة ال�دین الزكاة

 .)1(المساھمات العقاریة الشائعة
ھ��و م��ا ل��م ی��تم فی��ھ  دی��نأن��ھ  یتب��ین أن م��ا یص��دق علی��ھبع��د ھ��ذا الع��رض 

ش��راء األرض س��واء بط��ل الش��راء أم ل��م ی��تم أص��الً كم��ا اتض��ح م��ن الص��ور 
 .السابقة

 ؟كیفوھنا ھل تجب الزكاة على المساھم؟ و
 :الجواب كما یلي

ھ��ذا ال��دین ف��ي الغال��ب ھ��و دی��ن ح��ال؛ ألن العق��د إذا بط��ل وج��ب رد  -1
 .وقد یكون مؤجالً في بعض الصور ,المال إلى أصحابھ

إن كان صاحب الدین (المساھم) ی�تمكن م�ن قبض�ھ أي یص�دق عل�ى  -2
وجب�ت زكات�ھ عل�ى الق�ول ال�ذي رجحن�اه وھ�و تقی�یم  ,من بیده أنھ مليء ب�اذل

 .الدین كل حولھذا 
ف�ال تج��ب  ,إن ك�ان م�ن بی�ده ال�دین مم�اطالً أو ك�ان غی�ر مل�يء ب�اذل -3

 .زكاتھ على القول الذي رجحناه أیضاً حتى یقبضھ ویستقبل بھ حوالً 
 :)2(المطلب التاسع   زكاة الحساب  الجاري

قد تناول باحثون زكاة الراتب وصدرت بشأنھ بعض الفتاوى وھي تك�اد 
لمسلم لنفسھ وقتاً محدداً من السنة فیزكي ما ف�ي رص�یده تتفق على أن یضع ا

من المال وھو بھذا یكون قد عجل الزكاة للشھور المقبلة وتب�ین ھ�ذه الفت�اوى 
 .)1(لمشقة ذلك یصار إلى ھذه الطریقة أن األصل أن لكل راتب حوالً ولكن

 التعلیق على ذلك:
من حی�ث إنھ�ا  كنت أتأمل ھذه الطریقة وكانت تشكل علّي منذ زمن بعید

ال تعكس حقیقة ما لدى الشخص م�ن م�ال حی�ث ق�د یك�ون ف�ي ی�وم الزك�اة ق�د 
م�ن غی�ر تحای�ل عل�ى إس�قاط الزك�اة) أو ق�د یك�ون ي سبب (سحب رصیده أل

 قبیل ذلك الیوم ارتفع رصیده بأضعاف ما كان في رصیده عادة.
وكنت أتأمل ذلك أیضاً من حیث إن كثی�راً م�ن الم�وظفین ذوي الروات�ب 

لمتوسطة ودون المتوسط (فضالً عن الضعفاء) ھم ف�ي الحقیق�ة ال ی�دخرون ا

التعقی��ب عل��ى بح��ث زك��اة األرض للباح��ث, وك��ان ض��من ن��دوة (زك��اة األراض��ي والمس��اھمات العقاری��ة ) 1(
ھـ المواف�ق 2/1428/ 12الھیئة اإلسالمیة العالمیة لالقتصاد والتمویل في الریاض  المتعثرة)  التي نظمتھا 

 م .2007/ 3/ 2
 ھت�قیون المؤجل�ة ؛ ولك�ن ألھمیت�ھ وعالزكاة الحساب الجاري وإن اعتبرناه دیناً حاالً للعمیل فلیس م�ن ال�د) 2(

 جدیرة بالتأمل والنظر . الوثیقة بالموضوع لم أشأ إغفالھ وال سیما أنني عرضت فیھ طریقة جدیدة
) للدكتور الیزید بن محمد الراضي الموظفین وكسب أصحاب المھن الحرةزكاة رواتب انظر مثالً  بحث () 1(

 من مطبوعات المجلس العلمي بتارودانت.

                                 



من رواتبھم شیئاً یُذكر بمعنى أن رواتبھم تنفد ف�ي وقتھ�ا وبالت�الي ف�ال یح�ول 
 منھا الح�ول, فرات�ب الش�ھر األول م�ثالً ال یبق�ى من�ھ بع�د ش�ھر أو يءعلى ش

 وھكذا بقیة الرواتب فأین حوالن الحول؟ يءشھرین ش
 الحل:

ف�ي  - ى حل ن�اجح ولك�ن س�أطرحھ للنظ�ر وھ�وال أزعم أنني توصلت إل
 أسلم وأعدل من طریقة زكاة ما في الرصید في یوم الزكاة. -تقدیري

 الطریقة المقترحة ھي زكاة متوسط الرصید:
وھي طریقة لزكاة  الحساب الجاري ال�ذي یش�مل ك�ل م�ا ی�ودع فی�ھ م�ن 

یعب��ر عن��ھ بع��ض الفقھ��اء  رات��ب ش��ھري أو غی��ره م��ن س��ائر ال��دخل, وھ��و م��ا
 .(المال المستفاد)

عمالء ف�ي وحساب متوسط الرصید سھل للغایة فبمجرد سؤال خدمات ال
یق��دمون ل��ك ھ��ذه الخدم��ة, وألج��ل التطبی��ق العمل��ي لھ��ذه  -ول��و ھاتفی��اً  - البن��ك

) لحس��اب متوس��ط الرص��ید ث��م حس��اب Excel(الطریق��ة فق��د ص��ممت ج��دوالً 
(وض�عتھا كنم�اذج) وتف�اوت أیض�اً  ةفاوت�الزكاة وطبقت ذلك على روات�ب مت

 في المصروفات الشھریة.
وم���ن خ���الل ھ���ذا الج���دول تتض���ح المقارن���ة ب���ین الزك���اة عل���ى متوس���ط 

 الرصید وبین الزكاة على رصید یوم الزكاة.
 
 
 
 

 :نالحظ في ھذا الجدول
ابتدأت بشھر شوال على اعتب�ار أن ش�ھر الزك�اة ھ�و ش�ھر رمض�ان  -1

تم�ام س�نة قمری�ة إلبتداء بأي ش�ھر ویمكن اال ,كما اعتاد علیھ كثیر من الناس
 .كاملة

 الشھر
 

 الراتب

 ربیع ثان ربیع أول صفر محرم ذو الحجة ذو القعدة شوال

 رصید صرف رصید صرف رصید رفص رصید صرف رصید صرف رصید صرف رصید صرف

500 1000 4000 3000 6000 4000 7000 2500 9500 3500 11000 3000 13000 3300 14700 

30000 11000 19000 9000 40000 12000 58000 15000 73000 13000 90000 25000 95000 27000 98000 
7000 5000 2000 6000 3000 6500 3500 7500 3000 8000 2000 6000 3000 6500 3500 

25000 15000 10000 20000 15000 10000 30000 21000 34000 17000 42000 19000 48000 15000 58000 

 الشھر
 
 
 

 الراتب

 جماد أول
 

 جماد ثان
 

 رجب
 

 شعبان
 

 رمضان
 

 متوسط
 رصید
 السنة

 مقدار
 الزكاة

2،5% 

 على رصید صرف رصید صرف رصید صرف رصید صرف رصید صرف
القول 

حسب ب
الرصید 
 الحالي

 على
القول 

متوسط 
 الرصید 

500 400 15700 3500 17200 4000 18200 3500 19700 6000 18700 12891،67 467،5 322،29 
30000 21000 107000 10000 127000 4000 153000 3500 179500 6000 203500 103583،33 5،087،50 2،589،58 
7000 8500 2000 7500 1500 6500 2000 7500 1500 9000 5000 2208،88 12،500 55،21 

25000 23000 60000 15000 70000 18000 77000 11000 91000 100000 16000 15916،67 400،00 1،147،92 
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من خالل الخانتین األخیرتین یتبین الفرق بین زكاة متوسط الرص�ید  -2
وقد تعمدت التنوی�ع ف�ي ق�در الروات�ب  ,وزكاة مقدار الرصید في شھر الزكاة

 .وفي مقدار الصرف الشھري من أجل أن یظھر الفرق
كس الرصید خالل السنة اعتماد مقدار الرصید في شھر الزكاة ال یع -3

ولذا نجده في النموذج األخی�ر ك�ان قل�یالً لكث�رة مص�روفاتھ ف�ي ش�ھر الزك�اة 
وب��العكس فیم��ا قبل��ھ (رات��ب  ,فكان��ت زكات��ھ قلیل��ة مقارن��ة بمتوس��ط الرص��ید

 5,087.50) حیث مصروفاتھ في شھر الزك�اة أق�ل ف�زادت زكات�ھ (30000
 . ) 2,589.58)، ولو عاملناه بمتوسط الرصید لكان أعدل (

یمكن التغییر في الرواتب واإلیرادات الشھریة وك�ذلك المص�روفات  -4
 .الشھریة وسیتبین الفرق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبیض
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 الخاتمة
 :اقتراح توصیة

زكاة الدین المؤجل تشمل صوراً كثیرة من أشھرھا في ھ�ذا العص�ر  -1
حی��ث قص��د التموی��ل أو قص��د  تج��ارة التقس��یط عل��ى اخ��تالف مقاص��دھا م��ن

الحص��ول عل��ى الس��لعة, واخ��تالف أن��واع الس��لع الت��ي تج��ري علیھ��ا العق��ود, 
 واختالف أشكالھا من حیث طرقھا ونسبھا.

اختلف الفقھاء ف�ي زك�اة ال�دین المؤج�ل اختالف�اً كبی�راً بعض�ھ یرج�ع  -2
إلى اختالفھم في أصل زكاة الدین والمرجو منھ وغیر المرج�و, وبعض�ھ ف�ي 

 یتھ.كیف
تجب زك�اة ال�دین المرج�و دون م�ا ھ�و غی�ر مرج�و أو نس�بة الم�الءة  -3

 فیھ ضعیفة, وھو قول عامة أھل العلم.
تجب الزكاة ف�ي ال�دین المؤج�ل المرج�و وھ�ذا ق�ول عام�ة أھ�ل العل�م  -4

 من المتقدمین والمعاصرین, وإن اختلفوا في كیفیة زكاتھ.
ة, ول��ذا فھ��ي تنقس��م تعام��ل ال��دیون المؤجل��ة معامل��ة ع��روض التج��ار -5

 بحسب قصد التجارة إلى قسمین:
: دیون تجاریة وھي ما نشأ لقصد التجارة وك�ان لألج�ل فی�ھ القسم األول

 أثر في الثمن. فھذا تجب زكاتھ كتجارة التقسیط.
دی��ون غی��ر تجاری��ة وھ��ي م��ا ل��م ینطب��ق علی��ھ الض��ابط القس��م الث��اني: 

ل, وكمؤخر الصداق, ودی�ن السابق فھذه ال زكاة فیھا كالقرض الحسن المؤج
 .المیراث

الدین المؤج�ل المرج�و ھ�و عل�ى وف�ق قاع�دة ع�روض التج�ارة ول�ذا  -1
فأعدل األقوال في كیفیة زكاتھ أن یُعامل كعروض التجارة وذل�ك بتقییم�ھ أي 

 اعتبار قیمة ذلك الدین كل سنة.
كیفیة التقییم یسع فیھا االجتھ�اد وھ�ي م�ن ب�اب تحقی�ق المن�اط, ولك�ن  -2

كن االستفادة من طرق تقییم الدیون المعمول بھا, ومن ذلك اعتب�ار ع�املي یم
التضخم والمالءة فمن خاللھا یُعط�ى ال�دین قیم�ة عادل�ة ی�تم بموجبھ�ا حس�اب 

 %) من تلك القیمة.2.5الزكاة (
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یطب��ق التقی��یم المش��ار إلی��ھ عل��ى ك��ل دی��ن مؤج��ل كتج��ارة التقس��یط  -3
 لمؤجلة لسنوات ولو كانت غیر مقسطة.المشار إلیھا في (أوالً) وكالدیون ا

 إذا كان الدین یُستوفى مقسطاً وجبت زكاتھ كل حول قمري. -4
وإذا كان الدین مؤجالً سنوات وال یُستوفى إال كامالً فیجوز ت�أخیر زك�اة 

 سنواتھ إلى حین قبضھ.
على المصارف وش�ركات التقس�یط ونحوھ�ا أن تش�كل لتقی�یم ال�دیون  -5

تراعي في التقییم المعاییر الشرعیة والفنیة الص�حیحة  لجنة شرعیة محاسبیة
 دون محاباة للدائن أو إجحاٍف بھ.

وال  ,الودائ��ع االس��تثماریة تكیّ��ف عل��ى أنھ��ا مش��اركة ف��ي االس��تثمار -6
فزكاتھ��ا زك��اة ع��روض التج��ارة یخرجھ��ا المض��ارب أو ,تعتب��ر دین��اً م��ؤجالً 

, فتخ�رج زك�اة الجمی�ع مدیر الصندوق االستثماري أو نحوھم ممن بیده المال
قبل توزیع األرباح ؛ فإن كان صاحب الودیعة یغل�ب عل�ى ظن�ھ ع�دم إخ�راج 
الزك��اة م��ن رأس��مال الش��ركة فعلی��ھ تقی��یم الودیع��ة كم��ا تق��یّم س��ائر الع��روض 

 .وإخراج ربع العشر
فالمساھم ف�ي األص�ل ش�ریك  ,زكاة المساھمات العقاریة فیھا تفصیل -7

قار, فتعتبر عروض تجارة فعلى المساھم أن فھو مالك لحصة مشاعة من الع
ینظر إلى قیمة سھمھ فیھا فیزكیھ (ولو في حال كس�اد العق�ار أو تع�ذر البی�ع) 
إال إذا كان منظم المساھمة یقوم بزكاتھا ؛ سواء زكاھا كل سنة أو ح�ین یبی�ع 

 .العقار فیزكي للسنوات الماضیة
ن�اك عق�ار ألي س�بب إذا تبین في المساھمات العقاری�ة أن�ھ ل�م یك�ن ھ -8

ف�إن  ,من األسباب فما كان للمساھم من مال فھو دین في ذمة منظم المساھمة
وإن ك��ان  ,وذل��ك بتقی��یم ھ��ذا ال��دین ك��ل ح��ول ,ك��ان ملیئ��اً ب��اذالً وجب��ت زكات��ھ

 .فال تجب زكاتھ حتى یقبضھ ویستقبل بھ حوالً  ,مماطالً أو معسراً 
ال وأعدل الط�رق ف�ي الحساب الجاري نوع من الدیون ولكنھ دین ح -9

زكاتھ ھ�ي حس�اب متوس�ط الرص�ید ف�ي ی�وم م�ن أی�ام الس�نة وإخ�راج الزك�اة 
 %)  من متوسط الرصید.2،5وفقاً لھ أي (

ھناك صور من الدیون والتي ق�د تعتب�ر عن�د ال�بعض دیون�اً مؤجل�ة  -10
ولكن الختالل بعض شروط الزكاة فیھا فإنھا ال تجب فیھا الزك�اة, وم�ن تل�ك 

 الصور:
 مؤخر الصداق.)  ( أ

 دین المیراث.(ب) 
 الراتب التقاعدي.( ج ) 
 .مكافأة التقاعد( د ) 

 .مكافأة نھایة الخدمة(ھـ) 
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 أبیض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع
د. عب�د ال�رحمن األط�رم  ,االتجاھات الفقھیة في زكاة ال�دیون وال�رأي ال�راجح فیھ�ا  -1

 لقضایا الزكاة المعاصرة بحث مقدم للندوة الثامنة عشرة
دار  ,اختیارات ابن تیمیة (من كتاب العاریة إلى نھایة كتاب النك�اح ) د فھ�د الیحی�ى -2

 .كنوز أشبیلیا
 .دار المعرفة ,االختیارات الفقھیة للبعلي -3
 .دار المعرفة ,األم للشافعي -4
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ل لع�الء اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على م�ذھب اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب� -5
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 ملحق

 قرارات المجامع
 قرار مجمع الفقھ اإلسالمي بمنظمة المؤتمر اإلسالمي 

 )1/2( :رقم
 بشأن

 زكاة الدیون
 1/61، ج 2ع  -مجلة المجمع 

إن مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة الم�ؤتمر اإلس�المي ف�ي دورة 
ك�انون األول 28 - 22ھ�ـ /1406ربی�ع اآلخ�ر  16-10انعقاد مؤتمره الث�اني بج�دة م�ن 

 .م1985(دیسمبر ) 
بع���د المناقش���ة بع���د أن نظ���ر ف���ي الدراس���ات المعروض���ة ح���ول زك���اة ال���دیون و

 :المستفیضة التي تناولت الموضوع من جوانبھ المختلفة وتبین منھا
 .أنھ لم یرد نص من كتاب هللا تعالى أو سنة رسولھ یفصل زكاة الدیون :أوالً 
أنھ قد تعدد ما أثر ع�ن الص�حابة والت�ابعین رض�وان هللا عل�یھم م�ن وجھ�ات  :ثانیاً 

 .نظر في طریقة إخراج زكاة الدیون
 .أن قد اختلفت المذاھب اإلسالمیة بناًء على ذلك اختالفا ًبیناً  :ثالثاً 

أن الخالف قد انبنى على االختالف في قاعدة ھل یعطى المال ال�ذي یمك�ن  :رابعاً 
 .علیھ صفة الحاصل ؟

 :قرر ما یلي
 .تجب زكاة الدین على رب الدین عن كل سنة إذا كان المدین ملیئاً باذالً  :أوالً 

لزك��اة عل��ى رب ال��دین بع��د دوران الح��ول م��ن ی��وم الق��بض إذا ك��ان تج��ب ا :ثانی��اً 
 .المدین معسراً أو مماطالً 

 )3/5(19مجمع الفقھ اإلسالمي في الھند رقم: قرار
الدین ینقسم إلى قسمین: دین غیر مرجو السداد، ودین مرجو السداد، فالدین  أوالً:

ال تجب فیھ الزكاة حتى یحول الذي ال یرجى سداده بأي سبب، إذا تم وفاؤه في یوم ما ف
 علیھ الحول من تاریخ وفائھ.

إذا ماطل المدین في تسدید الدین رغم مطالبة ال�دائن حت�ى یی�أس ال�دائن م�ن  ثانیاً:
استرجاع دینھ، فزكاة ھذا الدین ال تجب على الدائن، حتى یقبضھ، ویحول عل�ى قبض�ھ 

 إیاه الحول.
 ى ثالثة أقسام:والدین الذي یرجى سداده ینقسم إل ثالثاً:

دین ھو بدل القرض أو بدل سلع التجارة، وھذا ال�دین تج�ب الزك�اة بع�د الحص�ول  ( أ )
 علیھ وتجب فیھ زكاة السنین الماضیة كذلك.

دی��ن ھ��و ب��دل م��ال غی��ر الق��رض وثم��ن ع��روض التج��ارة، مث��ل م��ال الوراث��ة  (ب)
 والوصیة.

لص�ورتین تج�ب الزك�اة فی�ھ دین ھو بدل ما لیس بمال، مثل المھر، وف�ي ھ�اتین ا ) ج (
 مرة واحدة حین الوصول إلیھ، ثم ال تجب فیھ بعد ذلك.

وفي الدیون طویلة األجل التي یتم استقراضھا م�ن المؤسس�ات الرس�میة أو  رابعاً:
غیر الرسمیة یخصم من الزك�اة القس�ط الواج�ب دفع�ھ ف�ي الع�ام ال�ذي تج�ب فی�ھ الزك�اة 

 على بقیة الدیون.فقط، ال جمیع الدیون، حیث تجب الزكاة 
 فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء
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 )19643س والسادس من الفتوى رقم (السؤال األول والثاني والخام
: الش�ركة تق��وم بإع�داد میزانی��ة س��نویة بموقفھ�ا الم��الي ال�ذي یتض��من عرًض��ا 1س

ك الش�ركة لموجوداتھا والدیون التي علیھا بتاریخ معین، فھل تحتسب الزكاة عل�ى أم�ال
ح��ول، القائم�ة ف��ي نھای�ة الس��نة أم عل�ى تل��ك الت�ي كان��ت ف�ي بدای��ة الس�نة وح��ال علیھ�ا ال

بأن األرصدة التي كانت قائمة في بدای�ة الس�نة تتغی�ر،  اً وكیف یتم احتساب الحول؟ علم
 والزیادة أو النقصان في نھایة السنة حسب نتیجة أعمال الشركة؟ 

 ي بیانھ في األحكام اآلتیة: : الجواب على ھذا السؤال یقتض1ج
أمالك الشركة المعدة للبیع تجب الزكاة فیھا بعد تمام الحول حسب القیمة الت�ي  -1

 %.  2،5تساویھا عند تمام الحول، بمقدار ربع العشر، أي: 
أمالك الشركة المعدة للتأجیر لیس في أعیانھا زكاة، وإنما الزك�اة ف�ي أجرتھ�ا  - 2

ھا أو بض�مھا إل�ى غیرھ�ا وح�ال علیھ�ا الح�ول م�ن ح�ین العق�د، إذا بلغت نصابًا في نفس�
 %.  2،5ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: 

أمالك الشركة غیر المعدة للتج�ارة، م�ن بی�ع أو ت�أجیر، وإنم�ا ھ�ي لالس�تعمال  -3
واالقتناء؛ كمقر الشركة، وما یل�زم لھ�ا كالمس�تودعات والمع�ارض، والمص�انع وآالتھ�ا 

 فھذه ال زكاة فیھا.   - المعدة لتشغیلھا ونحوهواتھا ومعداتھا وأد
أرص��دة الش��ركة م��ن ال��ذھب والفض��ة وس��ائر العم��الت الورقی��ة والمعدنی��ة،  -4

كالریال الس�عودي، تج�ب الزك�اة فیھ�ا إذا بلغ�ت نص�ابًا وح�ال علیھ�ا الح�ول وھ�ي رب�ع 
ل؛ %، وأرباحھا یجب أن تزكى تبًعا ألصلھا وإن لم یح�ل علیھ�ا الح�و2،5العشر، أي: 

 ألن حولھا حول أصلھا. 
 وكیفیة معرفة تمام الحول على األرصدة یتم بأحد طریقین: 

األول: تعتبر الواردات بتاریخھا، فیزكى كل مبل�غ یح�ول علی�ھ الح�ول م�ن ت�اریخ 
 وروده، وھكذا. 

الثاني: أن تجعل الشركة وقتًا معینًا إلخراج الزكاة، كشھر رمضان، بش�رط أن ال 
ن تم��ام الح�ول؛ رعای��ة لحق�وق الفق��راء وغی��رھم م�ن أھ��ل الزك��اة، تت�أخر زك��اة مبل�غ ع��

 وإبراء للذمة من عھدة ھذا الركن العظیم من أركان اإلسالم. 
الدیون التي تك�ون عل�ى الش�ركة ال تعتب�ر مانع�ة للزك�اة فیم�ا ف�ي حوزتھ�ا م�ن  -5

 أموال تجب فیھا الزكاة. 
آج��ال مھم��ا كان��ت آجالھ��ا ال��دیون الت��ي تك��ون للش��ركة عل��ى الم��دینین بأج��ل أو  -6

تجب فیھا الزكاة إذا حال علیھا الحول وھي في ذمة مدین مليء غی�ر مماط�ل، وال�دائن 
متمكن من استخالص مالھ، أما إذا كان الدین على معسر ال یدري صاحبھ ھل یحص�ل 
علیھ أم ال، أو على مليء لكنھ مماطل وال یتمكن الدائن من استخالص دینھ من الم�دین 

لیس لدیھ من اإلثبات ما یستخلص بھ حقھ لدى الحاكم، أو كان لدیھ إثب�ات لك�ن  إما ألنھ
لیس لدیھ من ول�ي األم�ر م�ا یس�اعده عل�ى تخل�یص حق�ھ كم�ا ف�ي بع�ض ال�دول الت�ي ال 

فال تجب الزكاة على الدائن في مالھ ھذا إال إذا قبضھ فیستقبل ب�ھ  –نصرة فیھا للحقوق 
 حوالً. 
 

 لعلمیة واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث ا
 عبد العزیز آل الشیخ ,عبد العزیز بن عبد هللا بن باز

 بكر أبو زید ,صالح الفوزان ,عبد هللا بن غدیان
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