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أثر الدين على الوعاء الزكوي
كتبو :د .عبدالعزيز بن سعد الدغيثر يف 7341/5/9ىـ 2172/2/71-م

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد:
فإن من ادلقرر عند الفقهاء أنو يشرتط يف ادلال الّذي جتب فيو الّزكاة من حيث اجلملة شروط
منها :أن يسلم من وجود ادلانع ،وادلانع أن يكون على ادلالك دين ينقص النّصاب.
ودليل ىذا الشرط ما أييت:
 -7قول ــو  " :ف ــم أىم أن هللا ق ــد ف ــر عل ــيهم ي ــدقة ع ــذ م ــن أغني ــا هم ف ــرتد عل ــى
فقرا هم "( .)7ومن عليو ألف ومعو ألف فليس غنيًّا،
ـزك بقيّـة مالـو"(.)2
ـعده ولي ّ
 -2ولقول عثمان هنع هللا يضر :ىذا شهر زكـا كم فمـن كـان عليـو ديـن فلي ّ
ويف فصيل ذلك الف بني أىل العلم.

ويكثر السؤال عن أثر الديون التجارية اليت على املكلف:
والطريقــة ادلرت ــارة أن حيســم م ــن ادلوج ــودات الزكويــة ك ــل عــام ال ــديون ال ــي علــى ادلزك ـ س ـواء
أكانت حالة أم معجلة وذلك بعد استبعاد األرابح ادلعجلة .وىذا ىو الرأي ادلعتمد لدى بيت
الزكاة الكويي عند دراسة موضوع زكاة الـديون التااريـة ،وبـو يـدر قـرار النـدوة التاسـعة عشـرة
من ندوات قضااي الزكاة ادلعايرة.
وال يتعار ىذا الرأي مع األثر ادلروي عن عثمان –هنع هللا يضر -أنـو كـان يقـول :ىـذا شـهر زكـا كم
فمن كان عليو دين فليعده حىت حتصل أموالكم فتعدوا منها الزكاة ،وقد كان ذلك مبحضـر مـن
( )1رواه البخاري في صحيحو برقم  1341ومسلم في صحيحو برقم .25
( )5رواه مالك في المىطأ برقم  294وعبذالرزاق في المصنف برقم  1615وابن أبي شيبو في المصنف برقم
 17406و البيهقي في السنن الكبري برقم  ،0492وصححو ابن حجر في المطالب العاليت في بعذ إيراده لألثر
ورقمو .949
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الصــحابة وقــد يفيــد ا فــاقهم علــى ذلــكث فــإن ىــذا األثــر يف الــدين احلــال ال يف ادلعجــل بــدليل
قولو " :فمن كان عليو دين فليعده".
مثال ذلك:
لنفـر أن لـدى رجـر سـلعةً قيمتهـا نقـداً معــة فباعهـا ابألجـل ةقسـاط سـنوية متسـاوية ســدد

يف مخس سنوات بربح  %5سنوايً.
فمقــدار الــدين الــذي هــب عليــو زكا ــو يف ألايــة الســنة األو ( )715ويف ألايــة الســنة الثانيــة
( )15ويف ألايــة الســنة الثالثــة ( )25ويف ألايــة الســنة الرابعــة ( )35ويف ألايــة الســنة اخلامســة
( .)25ويف ادلقابــل :فــإن ادلشــرتي لتلــك الســلعة –ادل ـدين -خيصــم مــن موجودا ــو الزكويــة مثــل
لك ادلبالغ يف كل سنة.
ومما يقوي رجيح ذلك:
 )7أنــو حيقــت الت ـوازن والعــدل يف احتســاب الزكــاةث وذلــك مبراعــاة مــا للمزك ـ مــن ديــون ومــا
عليــو منهــا ،ومراعــاة مــا كــان منهــا حــاالً ومــا كــان مــعجالً ،وبــذا تناســب الزكــاة مــع غـ ادلزكـ
وفقره ،ويسره وعسره ،وىذا أحد أبرز مقايد الشريعة يف الزكاة ،خبـالف األقـوال األ ـرى الـي
قــد يرت ــب عليهــا امبجحــاف مبــال ادلزكـ يف حــاالت أو اعفــاءه مــن الزكــاة مــع مــا ضــرامة مــا
ديلكو من نقود وأيول زكوية حالة يف حاالت أ رى.
 )2من ادلسلم بو أن الدين ادلعجل ال يستوي مع الـدين احلـال ،فمـن لـو يف ذمـة غـ ه مليـون
رايل ال حتل اال بعد عشر سنوات ليس كمن لو ذلك ادلبلغ حاالً يف ذمة غ ه ،ويف ىذا يقول

الشافع  " :الطعام الذي ا األجل القريب أكثر قيمـة مـن الطعـام الـذي ا األجـل البعيـد"،

ويقول النووي" :اخلمسة نقداً ساوي ما ة معجلة" .وليس من العـدل وامبنصـاف التسـوية بـني
ىذين الدينني.
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 )4أن ىــذا القــول يتوافــت مــع مــا ذىــب اليــو ادلالكيــة مــن قــوب ديــن التاــارة ادلعجــل بقيمتــو
احلالة .قال يف الشرح الكبـ (" :واال) يريـد األسـواق ةن كـان مـديراً وىـو الـذي يبيـع ابلسـعر

الواقــع وخيلفــو بكـ ه كــمرابب احلوانيــت (زكــى عينــو) ولــو حليـاً (ودينــو) أي عــدده (النقــد احلــال
ادلرجو) ادلعـد للنمـاء (واال) يكـن نقـدا حـاالً ةن كـان عرضـاً أو مـعجالً مرجـوين ( ..قومـو) مبـا
يبــاع بــو علــى ادلفلــس العــر بنقــد والنقــد بعــر م بنقــد وزكــى القيمــة( .)4وايضــاحاً لطريقــة

التقــوب ىــذه نضــرب ىــذا ادلثــال :فلــو كــان لتــاجر ديــن معجــل مبا ــة ،فيقــال :لــو اســتبدل ىــذا
الــدين بعــرو
العرو

حالــة فكــم قيمتهــا ،فلــو كانــت قيمتهــا معــة فيقــال لــو :زك عــن معــة .و وســي

يف التقوب لتانب وىم جواز بيع الدين بنقد ،واال فإن ادلقصود مـن عمليـات التقـوب

ىذه ىو الويول ا القيمة احلالة العادلة للـدين ادلعجـل ،فـإذا أمكـن الويـول ا ىـذه القيمـة
بــدون ق ــوب ال ــدين ابلعــرو

م ابلنق ــود فق ــد حصــل ادلقص ــود ،وى ــذا ممكــن كم ــا س ــبت فف ـ

التمويــل ابدلرايــة يســتبعد مــا زاد عــن رأس ادلــال مــن ال ـربح الــذي خيــص الف ـرتات التاليــة للعــام
الزكوي ،ويف التمويل ابدلساومة يستبعد الفرق بني مثن بيع السلعة نقداً ومثن بيعها ابألجل.
 )3أن ىــذه الــديون ابلنســبة للتــاجر أو للشــركة كالبضــاعة الــي عنــدىا ،فتقومهــا كمــا قــوم
البضاعة ،ومن ادلتفت عليو أن البضاعة قوم على التاجر بقيمة بيعو ذلـا نقـداً حـىت ولـو كـان ال

يبيــع اال ابلتقســي أو ابألجــل ،فكــذلك الــديون ادلعجلــة قــوم بقيمتهــا النقديــة ،أي ابســتبعاد

األرابح ادلعجلة.
 )5أن ىـذه الـديون أيــلها عـرو

جتــارة وسـتعول ا النقـد ،وحيــث انـو ا يــرد نـص مبقــدار

الزكــاة الواجبــة فيهــا ،فإمــا أن زكــى زكــاة النقــود أو زكــاة العــرو  ،وال لــث ذلمــا ،وعلــى كــال
احلالني فالزكاة الواجبة ال ختتلف فه اما أن قوم ابلنقد أو قوم ابلعرو .

( )4الشرح الكبير للدردير 274 /1

4
كتبه :د .عبدالعزيز بن سعد الدغيثر يف 7341/5/3هـ

أثر الدين على الوعاء الزكوي

 )2من يقول بوجوب الزكـاة يف ييـع الـديون التااريـة ادلعجلـة بـدون صـم أرابحهـا ادلعجلـة
يلزمــو أن يوجــب الزكــاة علــى الــدا ن معجلــة لــعال زيــد الزكــاة الواجبــة عليــو عــن القــدر الواجــب،
فربــع عشــر معــة ألــف رايل حتـل بعــد عشــر ســنوات ىـ ألفــان ومخســما ة رايل حتــل بعــد عشــر
ســنوات أيض ـاً ،وىــذا مــا أ ــذ بــو الفقهــاء القــا لون بوجــوب الزكــاة يف الــدين ادلعجــل ،فوقــت

ا راجها عندىم بعد قـب

الـدين ،وال أعلـم أحـداً أوجـب علـى الـدا ن ا راجهـا قبـل القـب ،

وعلــى ىــذا فالواجــب أن خيــرز الــدا ن زكا ــو بعــد عشــر ســنوات ،واال فقــد ألزمنــاه ةكثــر مــن
الزكاة الواجبة عليو ،وىذا متعذر ،فلم يبت اال أن يقوم الدين عليو ابلنقد لكونو سـيررز الزكـاة
نقداً ال ديناً.
 )1أن ىـذا القــول يتوافـت مــع ادلعـاي اااســبية الدوليـةث اذ ــنص ىـذه ادلعــاي اااسـبية علــى
أن ظهــر الــديون ادلشــتملة علــى أرابح مقابــل التمجيــل يف ادلركــز ادلــاو للشــركة بــدون أرابحهــا
ادلعجلة سواء يف جانب األيول أو اخلصوم (. )3
واحلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هلل رب الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادلني وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلى هللا وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى نبين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
أيعني.

و ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحبو

كتبه :الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر 5555233350 -
بريد إلكرتوين:

asd9406@gmail.com- asd@drcounsel.com

املوقع:

www.drcounsel.com

( )3ملخص من بحث الذكتىر يىسف الشبيلي عن زكاة الذين.
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