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افتتاحـية
والســام عىل سيدنا حممد
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين .وبعــد:

فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث »
أن تقدم إصدارها اجلديد « إشارات مختصرة في بعض مسائل
زكاة الديــون المعاصرة » جلمهور القراء من الســادة الباحثني
واملتطلعني إىل املعرفة وخاصة يف جمال االقتصاد اإلسالمي.
وهي دراســة خمترصة تتعلق ببعض الصــور املعارصة من

زكاة الديــون ،حــاول املؤلف تســليط الضوء عليهــا وإبراز
أمهيتها مع اإلشــارة إىل اخلالف الوارد بشــأهنا بــن العلامء مع

بعــض املقدمات املهمــة يف املوضوع ،ولعل مــن أهم الصور
التي أشــار إليها (زكاة قرض صنــدوق التكافل) الذي جيري

العمل به يف بعض املؤسســات ومنها دائرة الشــؤون اإلسالمية
والعمل اخلريي بديب.
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وهــذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء
ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعــاىل التي حتــب العلم وأهله،
وتــؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بــكل متيز وإقــدام ،ويف
مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشــد بن ســعيد
آل مكتــوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملــس الوزراء ،حاكم
ديب الذي يشــيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع
أصحابه وطالبه.
راجني من العــي القدير أن ينفع هبذا العمــل ،وأن يرزقنا
التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطـــاء عىل درب
التميز املنشـود.
بي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
وص َّل اهلل عىل ال َّن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ

إدارة البحــوث
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احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه
ومن وااله ،وبعد فإن مســألة زكاة الديــون ما زالت بحاجة إىل
مزيد بحث وتبسيط ومتثيل ،بالرغم من كوهنا واحدة من املسائل
وفصلوا القــول فيها قديام ،كام
املهمة التــي حتدّ ث عنها الفقهاء ّ
صدر يف عرصنا احلارض حوهلا قراران جممعيان ،أحدمها قرار عام
عن جممع الفقه اإلســامي املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي
(املؤمتر اإلســامي ســابق ًا)؛ يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين بجدة
 16-10ربيــع اآلخــر 1406هـــ املوافق  28-22ديســمرب
1985م ،والثاين قرار خاص «بزكاة الدائن للدين االســتثامري
املؤجل» عن املجمع الفقهي اإلســامي برابطة العامل اإلسالمي
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يف دورته احلادية والعرشين املنعقدة بمكة املكرمة يف املدة - 24
 28حمرم 1434هـ املوافق  12 - 8ديسمرب 2012م.
وســبب احلاجة إىل إعادة اخلوض يف تفاصيل هذه املســألة
القديمة هو ما تــم ذكره يف الفقرة «أوال» مــن قرار جممع الفقه
اإلسالمي «األول» املشــار إليه أعاله ،والتي ذكرت «أنه مل يرد
دليل رشعي ُي َف ِّصل زكاة الديــون» ،األمر الذي جعل وجهات
نظــر الصحابــة ريض اهلل تعاىل عنهــم والتابعــن تتعدد حول
املســألة ،وهو ما انعكس عىل خالف كبري بني الفقهاء يف مسألة
زكاة الديون بشكل عام ،حتى تم تقسيمها وتصنيفها بتقسيامت
وتصنيفات متعــددة ،تتوافق مع رؤية كل فقيــه ونظرته ،فكان
منهم من أثبتــه ،ومنهم من نفاه ،وكان منهــم من يرى أن زكاة
الدّ ين تقع عىل الدائن باعتباره رب املال ،كام ُوجد بني األقوال ما
توجب زكاة الدّ ين عىل عاتق املدين! باعتبار أن ملك الدائن ملاله
أصبح ملكا ناقصا؛ ألنه مل َي ُعد يف حوزته وحتت ترصفه ،مما يعني
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انتفاء رشط متام امللك؛ املوجب للزكاة مع بقية الرشوط املعلومة
األخــرى .وغري هذا كثري من التفاصيل املامثلة ،ومعلوم أن لكل
فقيه استنباطه واستدالله وفقا لقواعد منهجه ورؤيته ،ال سيام يف
املســائل التي مل يرد فيها نص رشعي ثابت ،ومنها مسألة -زكاة
الديون -فضال عام استجد من الصور املعارصة التي استحدثت
يف عرصنا احلــارض والتي مل تكن موجودة من قبل؛ والتي تتعلق
بعضها بديون األفراد واملؤسســات مــن رشكات وما تعلق هبا
من حقوق التجار فيام بينهم ،وكذلــك قضايا القروض النقدية
االستهالكية واالستثامرية التي يقرتضها األفراد ،وكذلك العقود
التمويلية التي تربمها املؤسســات املالية ســواء مــع األفراد أم
الرشكات .وهذه املســائل تفتح الباب أمام الباحثني والدارسني
وحتثهم عىل رضورة مجع واستقصاء الصور املعارصة التي حتتاج
إىل مزيــد بيان وتفصيل من أجل الوصول إىل احلكم الرشعي يف
إثبــات أو نفي بعض صور زكاة الديون املســتحدثة ،من خالل
االعتــاد عىل ما ذكره الســابقون واملعارصون مــن أهل العلم
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وإمكانية قياس ما استجد من بعض صور الديون املعارصة عىل
ما تقدم.
وقد تم تقسيم هذه الدراســة إىل مقدمة ومبحثني وخامتة،
تضمن املبحث األول رشحا خمتــرا ألهم ما يتعلق باملوضوع
من حيث بيان بعض املصطلحات ،والرشوط اخلاصة بمســألة
أداء الزكاة وعالقتها بموضوع الدراسة ،واآلثار الواردة يف إثبات
ونفي زكاة الديون ،وبيان أقوال الفقهاء يف تقسيم زكاة الديون.
أما املبحث الثاين فقد تضمن ثالثــة مطالب مثلت فحوى

الدراســة و ُلبها وقد جاءت بعنوان :صور معارصة من الديون
واألموال اجلامدة وبيان حكم الزكاة فيها ،وقد تم اختيار ثالث
مسائل معارصة للحديث عنها باختصار؛ وهي كل من:
 مسألة الديون اإلسكانية املرتتبة يف ذمة املشرتي وتأثريهاعىل زكاة ماله.
 -ومسألة املال املستفاد وزكاة مكافأة هناية اخلدمة.

مسائل خمتصرة من زكاة الديون املعاصرة

11

 ثم مســألة األموال املشاركة يف األوعية املالية االدخارية،وقد تم التمثيل باحلســابات املرصفية (اجلاريــة ،واالدخارية،
واالستثامرية) ،كام تم تســليط الضوء عىل صورة معارصة؛ هي
قرض «صندوق التكافل» الذي جيري العمل به يف دائرة الشؤون
ٍ
ونصف من
اإلســامية والعمل اخلريي منذ ما يقــارب عقدين

الزمن؛ حيث يستقطع القائمون عىل الصندوق القسط الشهري
مبارشة من حساب املوظف بعد نزول الراتب يف حسابه املرصيف
مبارشة ،وفق آليــة معلومة ،ما يعني حصول متــام امللك؛ وهو
مــا يمثل إحدى صور األموال اجلامدة ،التي تناولتها الدراســة
برشح خمترص.
وقد تم تقسيم الدراسة وفق التفصيل اآليت:
 املقدمة. املبحث األول :مقدمات عامة يف بيان زكاة الديون.املطلب األول :رشح معنى الزكاة والفرق بينها وبني الصدقة.
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املطلب الثاين :رشح معنى الديون والقروض والفرق بينهام.
الفرع األول :مفهوم الديون والقروض.
الفرع الثاين :حقيقة الفرق بني الديون والقروض.
املطلب الثالث :الــروط اخلاصة بإخراج الزكاة وعالقتها

بمسألة زكاة الديون.

املطلب الرابع :اآلثار الــواردة يف زكاة الديون بني اإلثبات

والنفي.

الفرع األول :اآلثار الواردة يف إثبات زكاة الديون.
الفرع الثاين :اآلثار الواردة يف نفي زكاة الديون.
املطلــب اخلامــس :تقســيم زكاة الديــون عنــد الفقهاء

وأقواهلم فيها.

الفرع األول :زكاة الدَّ ين ّ
احلال «املعجل».
الفرع الثاين :زكاة الدَّ ين املؤجل.
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 -املبحث الثاين :صور معارصة من الديون واألموال اجلامدة

وبيان حكم الزكاة فيها.

املطلب األول :الديون اإلســكانية املرتتبة يف ذمة مشــري

العقار وتأثريها عىل زكاة ماله.

الفرع األول :مفهوم الديون اإلسكانية وحكم زكاهتا.
الفرع الثاين :رؤية معارصة لواقع الديون اإلسكانية:
املطلب الثاين :املال املستفاد وزكاة مكافأة هناية اخلدمة.
الفرع األول :مفهوم املال املستفاد.
الفرع الثاين :مفهوم مكافأة هناية اخلدمة وعالقتها بمســألة

املال املستفاد.

الفــرع الثالث :توصيــف مكافأة هناية اخلدمة ومناقشــة

األقوال الواردة بشأهنا.

املطلب الثالث :األموال اجلامدة يف األوعية املالية االدخارية

يف املؤسسات العامة واخلاصة.

14

مسائل خمتصرة من زكاة الديون املعاصرة

الفــرع األول :تصــور عــام لطبيعة عمل األوعيــة املالية
االدخارية يف املؤسسات العامة واخلاصة.
الفرع الثاين :احلسابات «اجلارية واالستثامرية واالدخارية»
أو ما تعرف بـ«الودائع» جماز ًا.
الفرع الثالث :صندوق التكافل بدائرة الشــؤون اإلسالمية
والعمل اخلريي بديب.
 اخلامتة. مصادر الدراسة ومراجعها العامة.•

•

•
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املبحث األول
مقدمات عامة يف بيان زكاة الديون
نقدّ م يف هذا املبحث تعريف ًا ببعض املقدمات املمهدة ملسألة

زكاة الديون ملا متثله من متاس مع جوهر املوضوع ،فال شــك أن

كال من مفردة «الزكاة» و«الديون» مــن املفردات املعلومة التي
ال خيفى معنامها ،فهام مفردتان شــائعتان قديمتان علمها الناس
وألِفاها منذ أمد بعيد ،ويكاد مل ينقطع اســتعامهلام ،فالزكاة عبادة

مالية معلومة وركن من أركان اإلسالم اخلمسة ،والديون معاملة

ماليــة معلومة هي األخرى ،إال أن كل مفــردة من املفردتني قد
تقاربت مع اســم قريب منها ،فكانت «الصدقة» االسم القريب
من الزكاة ،وكانت «القروض» االسم القريب كذلك من الديون،
وقد جرى استعامل اســم «الصدقة» حمل «الزكاة» أحيانا ،كام تم

استعامل اسم «القروض» حمل «الديون» أحيانا أخرى أيض ًا.

16

مسائل خمتصرة من زكاة الديون املعاصرة

ويف هــذا املبحث ســتتم اإلشــارة إىل توضيــح أهم هذه
املســميات والفرق بينها باختصار ،مع التعريج عىل مسألة أهم
الرشوط اخلاصة بإخراج الزكاة وعالقتها بمسألة زكاة الديون،
كام سيتم ذكر بعض اآلثار الواردة يف نفي أو إثبات زكاة الديون،
ثم نختم املبحث بمطلب يبني أقوال الفقهاء يف مســألة تقســيم
زكاة الديون.
املطلب األول :شرح معنى الزكاة والفرق بينها وبني الصدقة.

ٍ
معان منها :الطهارة والصالح ،وقد
الزكاة لغة :تشمل عدة
فصل ذلك اخلليل بن أمحد ،حيث قال« :زكاة املال تطهريه ،زكى
ّ

يزكــي تزكية ،والزكاة الصالح ،تقــول رجل زكي تقي ورجال
أزكياء أتقياء ،وزكا الزرع يزكو زكاء :ازداد ونام ،وكل يشء ازداد
ونام ،فهو يزكو زكاء ،وهذا األمر ال يزكو ،أي ال يليق»(((.

((( كتاب العني ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،حتقيق د .مهدي املخزومي،
د .إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل ،من دون ذكر مكان النرش،

.394/5
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أما الزكاة يف االصطالح الفقهــي :فهي «القدر املخرج من
النصاب احلويل إىل الفقري رشعا ،وقيــل عىل الزيادة والنامء»(((.
وحرصها يف الفقري دون غريه فيه نظر؛ لتعدد املستحقني هلا بنص
اآلية الكريمة ،ولو تم اســتبدال لفظة الفقري بلفظة املســتحقني
لكانــت أدق  -واهلل تعاىل أعلم  -لتكــون« :احلصة املقدرة من
املال التي فرضها اهلل تعاىل للمستحقني».
وقــد وردت الــزكاة بألفاظ أخــرى قريبة منهــا أبرزها:
الصدقة ،ومها ســواء ،وليس هذا حمل اتفاق بني كل العلامء ،إذ

رأى قسم منهم أن بني «الزكاة» و«الصدقة» فرق ًا ،واألغلب عىل
أهنام بمعنى واحد .واملتتبع آليات اهلل البينات واألحاديث النبوية
الواردة يف «الزكاة املفروضة» يرى اســم «الصدقة» قد استعمل
يف تفصيل شــؤون «الزكاة املفروضــة» يف مواطن كثرية ،أبرزها
((( أنيس الفقهــاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء ،قاســم بن
عبد اهلل بن أمري عيل القونوي ،حتقيق د .أمحد بن عبد الرزاق الكبييس،

النارش دار الوفاء ،جدة1406 ،هـ.131/1 ،
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آية املســتحقني للزكاة وهي قوله عــز وجل ﴿ :ﮡ ﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ﴾((( وكذلــك قول اهلل عز وجل ﴿ :ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾((( ،زيــادة عىل ذلك فقد وردت
النصوص النبوية التي تؤكد املعنى نفســه كذلك ،إذ ورد اســم

«الصدقــة» يف حتديد مقادير «الزكاة» بقول النبي ﷺ« :ليس فيام
دون مخسة أوسق((( صدقة»((( وقوله ﷺ ملعاذ بن جبل (ريض اهلل

عنه) حينام أرســله إىل اليمنُ « :ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل
((( سورة التوبة ،اآلية.60 :

((( سورة التوبة ،اآلية.103 :

((( األوسق :مجع وســق؛ وأصله يف اللغة احلمل ،واملراد بالوسق ستون
صاعا .صحيح مســلم برشح النووي ،أبو زكريا حييى بن رشف بن
مري النووي ،دار إحياء الرتاث العريب1392 ،هـ ،بريوت.49/7،

((( رواه مســلم يف صحيحــه برقــم ( )979عــن أيب ســعيد اخلدري
ريض اهلل عنه.
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وأين رســول اهلل ،فإن هم أطاعــوا لذلك فأعلمهــم أن اهلل قد
افــرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا
لذلك ،فأعلمهــم أن اهلل افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ
مــن أغنيائهم وتر ّد عىل فقرائهم»((( .وقد عربت مجيع النصوص
التي وردت بشــأن «الزكاة» بلفظ «الصدقة» ،ومن هنا ســمي

عامل الزكاة الذي يقــوم بجمعها وجبايتهــا باملصدق((( ،وقد
أرجع بعضهم حرص مفهوم «الصدقة» عىل التطوع دون الفريضة
((( متفق عليه مــن رواية ابن عباس ريض اهلل عنهــا ،رواه البخاري يف
صحيحه برقم ( .)1331ومسلم برقم (.)19

((( من ذلك عىل ســبيل املثال ما رواه احلاكم برقم 1451بمستدركه عن
نافع عن ابن عمر ريض اهلل عنهام (أن رســول اهلل ﷺ بعث سعد بن
عبادة مصدقا فقال( :يا سعد إياك أن جتيء يوم القيامة ببعري حتمله له

رغاء) ،قال :ال أجده وال أجيء به ،فعفاه .املستدرك عىل الصحيحني،
أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري ،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلميــة ،بريوت1411 ،هـ 1990-م .556/1 ،وقال عنه

اهليثمي :رجاله رجال الصحيح .جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،عيل بن

أيب بكــر اهليثمي ،دار الريان للرتاث/دار الكتــاب العريب ،القاهرة،
بريوت1407 ،هـ.86/3 ،
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عم وانترش ،وبنــاء عىل ما تقدم كان
إىل العــرف اخلاطئ ،الذي ّ

رأى أغلب العلامء أن للصدقة وللزكاة معنى واحد ًا ،وال يفرتقان
إال يف االســم ،يقول املاوردي( :الصدقة زكاة ،والزكاة صدقة،
يفرتق االســم ويتفق املســمى)((( ،ومنهم من فرق بني اسمي
«الزكاة» و«الصدقــة» ملا روي عن ابن عبــاس ريض اهلل عنهام
قال( :فرض رســول اهلل ﷺ زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو
والرفث وطعمة للمســاكني ،من أداها قبــل الصالة فهي زكاة
مقبولة ،ومن أداها بعــد الصالة فهي صدقة من الصدقات)(((.
((( األحكام الســلطانية والواليات الدينية ،أبو احلسن عيل بن حممد بن
حبيب البرصي البغدادي املاوردي ،دار الكتب العلمية1405 ،هـ-

1985م ،بريوت ،ص .128

((( رواه احلاكم يف املســتدرك وقــال :هذا حديــث صحيح عىل رشط
البخاري ومل خيرجاه.568/1 ،

وقال املنذري :حديث حسن .ينظر :البدر املنري يف ختريج األحاديث
واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري ،البن امللقن ،حتقيق جمموعة حمققني،

دار اهلجــرة للنرش والتوزيع ،الرياض  -اململكة العربية الســعودية،

1425هـ2004-م.619/5 ،
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فقوله (من أداها قبل الصالة فهــي زكاة مقبولة) وإن كان املراد
منها صدقة الفطر ،إال أنه ّفرق بــن لفظتي الزكاة والصدقة ،بام

جيعل بينهام فارقا ،واهلل أعلم(((.

ويف هذه الدراســة سنميل إىل استخدام اسم الزكاة باعتباره

األوسع واألعم واألكثر انتشارا كام بينا.

املطلب الثاني :شرح معنى الديون والقروض والفرق بينهما.

الفرع األول :مفهوم الديون والقروض.
الديــون يف اللغــة :مجع ،مفــرده دين ،يقــال :دان الرجل

(((
ــمي بذلك
«يدين» «دينا» مــن املداينة  .وهي :دفع الدَّ ينُ .س ِّ

((( وقد أفــاض العلامء يف تعريف كل من الزكاة والصدقة ،كل حســب
مــا تيرس له من أدلــة ،ينظر :أحــكام القرآن للجصــاص ،أمحد بن
عيل اجلصــاص ،حتقيق حممد الصادق قمحــاوي ،دار إحياء الرتاث

العريب ،بريوت1405 ،هـ ،204/2 ،والتفسري الكبري للرازي ،فخر
الدين الرازي ،دار الكتب العلمية ،بــروت1421 ،هـ 2000-م،

.63/7

((( املصبــاح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي ،أمحد بن حممد بن عيل
املقري الفيومي ،املكتبة العلمية ،بريوت.205/1 ،
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ألن أحدمهــا يدفعه ،واآلخر يلتزمه((( .وأهل اللغة مل يفرقوا بني

«الدَّ يــن» و«القرض» ،قال تعــاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾((( قــال الفيومي:
«أي إذا تعاملتم بدين من َســ َل ٍم وغريه ،فثبــت باآلية وبام تقدم
أن «الدَّ يــن» لغة هو «القرض» وثمن املبيع ،فالصداق والغصب
ونحوه ليس بدين لغة بل رشعا عىل التشــبيه لثبوته واســتقراره
يف الذمة»(((.
وقد مجع أبو بكر الرازي بني الدَّ ين والقرض فقال« :دان هو
أي اســتقرض فهو دائن أي عليه دين ،وباهبام باع ،قلت :فصار
دان مشــركا بني اإلقراض واالستقراض ،وكذا الدائن ،ورجل
((( املفردات يف غريب القرآن ،أبو القاســم احلســن املعروف بالراغب
األصفهاين ،دار القلم ،الدار الشــامية ،دمشــق  -بــروت ،الطبعة
األوىل1412 ،هـ ،ص .323

((( سورة البقرة ،اآلية .282

((( املصباح املنري.2015/1 ،
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مديون َك ُثــر ما عليه مــن الدَّ ين ،ومديــان :أي عادته أن يأخذ
بالدين ويستقرض»(((.
ويستفاد مما ورد من معاين الدّ ين أنه انقياد املدين للدائن وإن
ماطل فيكون منقادا للقضاء ،حتى يكون مذلوال ،ولذلك قيل إن
وهم بالليل»(((.
الدَّ ين ذل بالنهار ّ
الدَّ يــن يف اصطالح الفقهاء :هو «كل ما خيرج عن يد املالك
إىل ذمــة ،فال يزكيه مــا دام يف تلك الذمة حتــى يقبضه بعد عام
فأكثــر ،فإن قبضه وكان نصا ًبا أو مضا ًفــا إىل مال عنده قد مجعه

وأتاه احلول فكمل به النصاب فيزكيه زكاة واحدة»(((.

((( خمتار الصحاح ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،حتقيق حممود
خاطر ،مكتبة لبنان نارشون ،بريوت1415 ،هـ 1995 -م ،ص.91

((( معجم مقاييس اللغة ،أبو احلســن أمحد بن فارس ،حتقيق عبد السالم
هارون ،دار اجليل ،بريوت1420 ،هـ1995-م.320/2 ،

((( التنبيه عــى مبادئ التوجيه أبو الطاهر التنوخي املهدوي ،حتقيق حممد
بلحسان ،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،هـ 2007 -م،

.808/2
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وقــد عرفته جملــة األحــكام العدلية :بأنه كل مــا يثبت يف
الذمــة من غــر أن يكون مع ّينــ ًا ُم َش َّ
ــخ َص ًا ،ســواء كان نقد ًا

أم غريه(((.

ومســألة تعني الدّ ين ترجع إىل الناحية الشــكلية له ،إذ يرد
املعي
اســتعامله عند الفقهاء يف مقابل العني ،والعني :هي اليشء َّ

املشخص .وهي تتمثل باليشء احلارض الذي يمكن تعينه كبيت

وصربة دراهم حارضتني،
وصربة طعام ُ
وسيارة وحصان وكريس ُ
فكل ذلك يعد من األعيان(((.
وســبب الفصل بني كل مــن «العني» و«الدَّ يــن» يف هذا
التقســيم الفقهي هو االختــاف يف التبايــن يف التعلق ،إذ قرر
((( درر احلــكام رشح جملــة األحــكام ،عــي حيدر ،حتقيــق تعريب:
املحامي فهمي احلســيني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،املادة ،158

.111/5

((( قضايــا فقهية معارصة يف املال واالقتصــاد ،د .نزيه محاد ،دار القلم،
دمشق ،الطبعة األوىل1421 ،هـ2001-م ،ص.110
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«املعي ال يســتقر يف الذمة،
العلامء ذلــك يف قواعدهم ،فقالوا:
َّ
وما تقرر يف الذمة ال يكون مع ّين ًا»((( .فالدَّ ين يتعلق بذمة املدين،
ويمكن وفاؤه بدفع أية عني ماليــة مثلية من جنس الدَّ ين امللتزم
به ،وهلذا صحت احلوالة فيه واملقاصة ،بخالف العني ،فإن احلق
يتعلق بذاهتا ،وال يتحقق الوفاء يف االلتزام هبا إال بأدائها بعينها.
ومن أجــل ذلك مل تصح احلوالة أو املقاصة يف األعيان ،ألهنا إنام
تستوىف بذواهتا ال بأمثاهلا(((.
وعليه فإن اسم الدَّ ين عام ،يشــمل كل معاملة يرىض فيها
الدائــن بتأجيل قبض أحد العوضني ،ويلتــزم املدين بأدائه عند
حلول األجل .ويدخل يف ذلك القرض والســلم وبيع األعيان
((( تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية من خالل كتايب «إيضاح املســالك
للونرشيــي» و«رشح املنهج املنتخــب للمنجــور» ،دار البحوث
للدراســات اإلســامية وإحيــاء الرتاث بــديب ،القاعــدة الثامنة

والسبعون ،ص .287

((( قضايا فقهية معارصة ،د .نزيه محاد ،ص .110
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إىل أجــل ،والصداق املؤجل ،واليشء الذي أتلفه أو اســتأجره
شخص ما ،وغري ذلك(((.
وهلذا فإن أســباب الديون تتعدد كــا نص عىل ذلك فقهاء
احلنفية« ،فقد يكون الدَّ ين اســ ًا ملال واجب يف الذمة يكون بدال
من مال أتلفه ،أو قرض ،أو مبيع عقد بيعه ،أو منفعة عقد عليها
من بضع امرأة  -وهو املهر -أو استئجار عني»(((.
وبناء عىل ما تقدم فإن الدين يثبت يف الذمة بوجود ســبب
من األسباب املوجبة له وهي كل من(((:
((( أبحــاث فقهية يف قضايا الزكاة املعــارصة ،بحث «مدى تأثري الديون
االســتثامرية واإلســكانية املؤجلة يف حتديد وعاء الزكاة» ،د .حممد

عثــان شــبري ،دار النفائــس ،األردن ،الطبعة الثالثــة1424 ،هـ-
20014م.305/1 ،

((( فتح القدير ،كامل الدين ابن اهلامم حممد بن الواحد ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت!471/5 ،

((( مدى تأثري الديون االســتثامرية واإلســكانية املؤجلة ،د .حممد شبري،
ص.305
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 -1العقود :والتي تتمثل بالبيع والسلم والقرض.
 -2األفعال :ســواء أكانت نافعة كاستحقاق األجرة مقابل

القيام بعمل ما ،أم كانت ضارة كضامن املتلفات.

 -3النصــوص :كالنصــوص الرشعية التــي توجب عىل

الشخص التزاما ماليا :كاملهر والنفقة والزكاة وغري ذلك.
القروض:

والقــروض يف اللغة :مجع قرض ،وهــو القطع((( .وأصل

القرض :هو ما تعطيه غريك من املال لتقضاه ،واجلمع «قروض»

مثــل فلس وفلوس ،وهو اســم من «أقرضته» املــال «إقراضا»
و«استقرض» :طلب «القرض» ،و«اقرتض» أخذه(((.

وأصل كلمة القرض :هي القطع ،ومنه املقراض .وأقرضته:

أي قطعت له من مايل قطعة ليجازى عليها.

((( القاموس املحيط ،حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،مؤسســة الرسالة،
بريوت841/1 ،

((( املصباح املنري للفيومي.498/2 ،
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جــاء يف املعجم الوســيط« :القرض :مــا تعطيه غريك من

مال عىل أن يرده إليك ،وما يقــدم من عمل يلتمس عليه اجلزاء
وما أســلف اإلنسان من إســاءة وإحســان ويف التنزيل العزيز
﴿ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﴾ والقرض احلســن :قرض بدون ربح

أو فائدة»(((.

والقرض عــى لغة أهل العــراق ،وهو الســلف عىل لغة

أهل احلجاز(((.

أما القرض يف اصطالح الفقهاء :فقد عرفه فقهاء الشــافعية

بأنه «متليك اليشء عىل أن يرد بدله»(((.

((( املعجم الوســيط ،جمموعــة مؤلفني ،حتقيق جممع اللغــة العربية ،دار
الدعوة.727/2 ،

((( احلــاوي الكبري يف فقه مذهــب اإلمام الشــافعي وهو رشح خمترص
املزين ،أبو احلســن عيل بن حممد املاوردي ،حتقيق الشــيخ عيل حممد

معوض -الشــيخ عادل أمحد عبــد املوجود ،دار الكتــب العلمية،
بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل 1419 ،هـ 1999-م.431/6 ،

((( حــوايش الرشواين عــى حتفة املحتــاج برشح املنهــاج ،عبد احلميد
الرشواين ،دار الفكر ،بريوت.35/5 ،
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الفرع الثاين :حقيقة الفرق بني الديون والقروض.
يالحظ من حيث اإلمجــال أن الد ّين أعم من القرض ،ألن

القرض هو أحد أسباب الدّ ين ،وليس الدّ ين كله .وكذلك فألن
االستدانة تعني طلب أخذ مال ،يرتتب عليه شغل «الذمة» سواء

كان عوض ًا يف عقد بيع أو عقد سلم أو عقد إجارة أو عقد قرض
أو ضامن متلف.

أما االستقراض :فهو طلب القرض ،وأصل القرض هو أن

يدفع املقرض للمقرتض عين ًا من األعيان املثلية التي تســتهلك

باالنتفاع هبا ،لري ّد مثلهــا ،كأن يقرضه  1000ألف درهم ليعيد

إليه  1000ألف درهم ،أو يقرضــه صاع ًا من القمح ليعيد إليه

صاع ًا من مثله ،وهكذا يف كل ما جيوز فيه القرض من أموال .وهو

عقد متليك ،فاملال املقرتض خيرج من ملك املقرض ،ويدخل يف
ملك املقرتض بعد القرض ،ويثبت يف ذمته مثله ال عينه(((.

((( فقــه املعامالت املاليــة ،د .رفيق يونس املرصي ،دار القلم ،دمشــق،
الطبعة الثانية1428 ،هـ 2007م ،ص .209
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وقد تبني من التعريف اللغوي لــكل من الدَّ ين والقرض،
أن الد ّيــن مــن جنس االنقيــاد والذل ،والقرض مــن القطع،

مع احتــال أن يؤدي القطع يف النهاية عنــد املامطلة إىل االنقياد
والذل كذلك.
ِ
والورق ،ومثاله أن تأخذ
والقرض أكثر ما يستعمل يف العني

من مال رجــل درمها لرتد إليه درمها ،فيبقــى دين ًا عليك إىل أن
تــرده ،وهبذا يكون كل قرض دينا ،وليــس كل دين قرض ًا ،ألن
أثامن ما يشرتى باألجل ديون ،وليست قروض ًا ،فالقرض يكون
من جنس ما اقرتض ،وليس الد ّين كذلك.
وعليه ،فإن القرض أخص من الدين ،وهو ما يأخذ صورة
واحدة ،بينام الدَّ ين قد يتنوع إىل أكثر من صورة؛ منها ما يكون يف
بيع مؤجل ،كأن يتم رشاء عني ما؛ من سيارة أو مزرعة أو بيت،
فيتم التسليم أو التخلية من قبل الطرف األول ،ويقبضه الطرف
الثاين ،عــى أن يدفع الثمن دفعة واحــدة يف أجل حمدد ،أو عىل
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أقســاط مؤجلة .أو قد يكون تعويضا عن ضامن متلف ،أو بدل
مغصوب ،أو قرض نقدي ،وغريه(((.
فتعمري ذمة املقرتض وإبقاؤها عامرة باحلق إىل وقت قضائه
جيعله مدينــا باحلق ،ويكون دين ًا عليــه إىل أن يرده ،وإن األثامن
املتأخــرة يف بيوع اآلجال ديون ،وليســت قروض ًا ،بســبب أن
ثمن املبيع يشء مثل الدراهــم ،واملبيع يشء من جنس آخر مثل
املعجلة دين ،ألن
األثواب ،فالدراهــم املؤجلة بمقابل األثواب َّ
البــدل يف القرض يكون مــن جنس املال املقــرض ،والدرهم
قرض يقىض بالدرهم ،واحليوان قرض ال يقىض إال من جنس ما
اقرتض ،أو عينه عىل األقل ،والدَّ ين ليس كذلك(((.
((( عقد القرض ومشــكلة الفائدة ،د .حممد رشــيد اجلزائري ،مؤسسة
الريان ،بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،هـ2007-م ،ص .41

((( فقه املعامالت املالية يف األديان الســاوية ،د .أبو عبد اهلل األمني بامبا
عاجــي ،دار املحدثني ،مكتبة عباد الرمحن ،الطبعة األوىل1430 ،هـ
2009م.189-188/2 ،
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كام أن القرض ال يكون إال برضــا الطرفني ،أخذ ًا وعطاء،
أمــا الدَّ ين فقد ال يكون بالرضورة برضــا الدائن ،ألن الغصب
والرسقــة وتلف ممتلكات اآلخرين وغريهــا أعامل قد تقع بغري
إرادة مالكها ،وهي ديون يلزم املديــن عىل قضائها ،وتدخل يف
مصادر الدَّ ين كالبيع والرشاء.
كام أن االقرتاض ال حيسن إال حلاجة ،ألنه فيه منّة ،بخالف
الد ّين املؤجــل يف البيع ،فليس فيه منّة ،ألن للزمن فيه حصة من
الثمــن ،أي جيوز يف البيع أن يزاد فيــه ألجل التأجيل ،وال جيوز
هذا يف القرض(((.
وهكذا نرى أن بني القرض والدَّ ين عموم ًا وخصوص ًا ،فكل
قرض يكون دينا ،وليس كل دين قرضا ،إذ يشــمل الدَّ ين كل ما
يتعلق بالذمة من حق اآلخرين ،ســواء أكان ناشئا عن قرض أو
((( املجموع يف االقتصاد اإلسالمي ،د .رفيق يونس املرصي ،دار املكتبي،
الطبعة األوىل1426 ،هـ2006م ،ص .304
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بيع أو ضامن متلف أو بدل مغصوب وغريه .أما القرض فيختص
بام تقتطعه من مال أو عني رفقا بالطالب ،وال يكون ناشــئ ًا عن
بيع أو غريه.
املطل��ب الثالث :الش��روط اخلاصة بإخ��راج الزكاة وعالقتها مبس��ألة
زكاة الديون.

من املعلوم أن لكل عبادة رشعها اإلســام رشوط ًا جيب أن
تتحقق حتى يصح أداؤها ،ومن هــذه العبادات فريضة الزكاة،
ورشوطها معلومة وهي مخســة كام ذكرها الفقهاء وزاد بعضهم
اآلخر عليها؛ وهي كل من :اإلســام ،واحلريــة ،ومتام امللك،
وملك النصاب ،ومتام احلول((( ،وقد قســم بعض الفقهاء هذه
الرشوط إىل قسمني وزادوا عليها ،فأفردوا قسام يتعلق بالشخص
((( دليــل الطالــب لنيــل املطالــب ،مرعي بن يوســف بــن أبى بكر
املقديس ،حتقيــق أبو قتيبــة نظر حممــد الفاريــايب ،دار طيبة للنرش

والتوزيــع ،الريــاض ،الطبعــة األوىل1425 ،هـــ 2004 /م،
.75/1
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«املزكي» نفســه؛ وهو الذي يقوم بعملية أداء الزكاة (((؛ وقســا
آخر يتعلق بـ «املال» الذي تؤدى منــه الزكاة ،وهو الذي يتعلق
بمسألتنا؛ وهي الرشوط اآلتية:
((( مع وجود خالف بني الفقهــاء حول بعض الرشوط ،ومنها الرشوط
العامة للتكليف الرشعي الواجب توافرها يف أغلب العبادات ،وهي
باإلضافة إىل :اإلســام واحلرية ،رشط البلوغ الذي أوجبه بعضهم

يف املزكي ،وأســقطه بعضهم اآلخر وهو قول كل من عيل وابن عمر
وجابر بن عبد اهلل وعائشــة واحلســن بن عيل ريض اهلل تعاىل عنهم،

ودليلهــم قول النبي ﷺ ملعاذ حينام أرســله إىل اليمــن «أعلمهم أن
عليهم صدقة تؤخذ مــن أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم» .رواه اجلامعة.
يقول البهويت« :ولفظة األغنياء تشمل الصغري واملجنون كام شملتهم

لفظة الفقراء.

وقد روى الشــافعي يف مســنده بســنده أن النبي ﷺ قــال« :ابتغوا

يف أموال اليتامــى ال تذهبها ،أو ال تســتهلكها ،الصدقة ،وال يرض

كونه مرســا ألنه حجة عندنا ،وقــد رواه الدارقطني مســندا من
حديــث ابن عمــر لكن مــن طرق ضعيفــة» .كشــاف القناع عن

متــن اإلقناع ،منصــور بن يونــس البهوتى ،دار الكتــب العلمية،

 .170/2ومن املعلوم أن ما هيمنا يف هذه الدراســة أكثر هو القسم
الثاين من رشوط الــزكاة واملتعلقة باملال الزكوي ،وليس بشــخص

املزكي نفسه.
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 -1امللــك التام أو متام امللك ،واملقصود بــه هو املال الذي

يكون بيده ،أي مل يتعلق به حق لغريه ،بحيث يســتطيع الترصف
فيه عىل حسب اختياره((( .ومعلوم أن الديون ال يمكن عدها من

امللك التام ،باعتبار أن املالك ال يســتطيع أن يترصف هبا ترص ًفا

مطل ًقا ما مل يقبضها وتعود إىل حيازته ،فهي ملك ناقص وليست
بملك تام ،وامللك الناقص هو ما يكون املال مملوكا فيه من حيث

رقبتــه ،ولكنه غري مملــوك من حيث وضع اليــد عليه وإمكانية
الترصف فيه.

 -2حتقق النــاء ،والنامء يف اللغة الزيــادة((( ،واملال النامي

هو املتحرك غري املســتقر ،والنامء أوسع من الربح ،إذ يطلق عىل

كل زيادة حتدث عىل األموال بأي شــكل من األشكال ،ويقسم

الفقهاء النامء إىل أقسام:

((( مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى ،مصطفى بن ســعد بن عبده
السيوطي ،املكتب اإلســامي ،الطبعة الثانية1415 ،هـ 1994-م،
.14/4

((( لسان العرب.341/15 ،
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أ -الربح :وهو نامء النقود وعروض التجارة(((.
ب -والغلــة :هي نامء الــزروع والثامر وكل مــا ينتج من
حماصيل الزراعة(((.
ت -والنتــاج :هو نامء الســوائم ،وهو للحيــوان كاحلمل

لإلنســان ومنه« :ال جيــوز بيع احلمــل والنِّتــاج» والنتاج :ما
تضعه البهائم(((.

ث -والفائدة :هي الزيادة احلاصلة يف عروض القنية والتي

تعني حماسبي ًا «األصول الثابتة» التي ال يقصد هبا الربح والتجارة،

وإنام يتم احلصول عليها للمنفعة واالســتعامل الشخيص كاملنزل
والســيارة واألثاث ،وكل ما يزيد من قيمتها السوقية عن سعر

((( معجم لغة الفقهاء ،حممد رواس قلعجي ،دار النفائس للطباعة والنرش
والتوزيع ،الطبعة الثانية1408 ،هـ 1988 -م.397/1 ،

((( التعريفات الفقهية ،حممد عميم اإلحســان املجــددي الربكتي ،دار

الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة يف باكستان 1407هـ -

1986م) الطبعة :األوىل1424 ،هـ 2003 -م.158/1 ،

((( التعريفات الفقهية.225/1 ،
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الرشاء األصيل يســمى فائدة ،وال دخل ألي نشاط جتاري فيها
قبل الترصف هبا ،وهي غري مصطلح سعر الفائدة املعارص الذي
يطلق عىل الربا(((.
ويراد بالنامء عند الفقهاء معنيان :حقيقي وتقديري.
واملعنى احلقيقي له يتمثل بالسوائم والثامر وعروض التجارة.
واملعنى التقديري يتمثل بالنقود.
وعليه فــإن املراد بتحقق رشط النــاء يف املال الزكوي هو
إخــراج الزكاة من مال يتحقق فوق أصل املال ،بحيث ال ينقص
فــرق الفقهاء بني األمــوال الباطنة املتمثلة
يف أصلــه .ومن هنا ّ
بالذهب والفضة وعروض التجارة فمنعها بعضهم ،وأوجبوها
يف األموال الظاهــرة املتمثلة بالزروع والثامر واملوايش واملعادن،
وســبب التفريق بينهام أن األموال الظاهرة أموال نامية بنفســها
((( أصول املحاسبة املالية يف اإلسالم ،د .يوسف كامل حممد ،مكتبة وهبة،
القاهرة ،الطبعة األوىل1416 ،هـ1996-م ،ص .90-89
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عــى عكس األموال الباطنة((( .فالنامء يتعلق باألموال الســائلة

غري اجلامدة فتخرج مما زاد عىل أصل املال ،وال زكاة يف عروض

القنيــة باعتبارها أموال جامــدة غري نامية ،فضــا عن تعلقها
بحاجة اإلنســان األصلية ،وكذلك سائر األموال اجلامدة ومنها

«املال الضامر»(((.

 -3حــوالن احلول ،وهو أحــد الرشوط اخلاصــة باملال

الواجب فيه الزكاة واملتمثل يف كل من النقود وعروض التجارة
والسوائم ،حيث ال جتب يف هذه األموال الزكاة إال بعد حوالن

احلول ،وهذا الرشط له عالقة بالرشط السابق وهو «النامء» ألن

حوالن احلول مظنة حصول النامء .عــى عكس الزروع والثامر
إذ ال تشــرط يف وجوب إخــراج زكاهتا حــوالن احلول وإنام

((( املجمــوع رشح املهذب (مع تكملة الســبكي واملطيعــي) أبو زكريا
النووي ،دار الفكر.5344 ،

((( املال الضامر :هو املال الذي ال يرجى احلصول عليه إما لفقده أو نسيان

مكانه أو اغتصابــه .ينظر :معجم لغة الفقهاء ،حممد رواس قلعجي،

.397 /1
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االكتفاء بموعد يوم احلصاد واســتواء الزرع وهو حقيقة النامء،
الذي ال يرتبط بحول كامل وإنام ببعض فصول الســنة ،قال اهلل

تعــاىل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾(((.
أما عن عالقــة الديون برشط حوالن احلول فال شــك أنه
رشط معترب باعتبار أن من الديون ما ال يبلغ حوال كامال ،ومنها ما
يستغرق حوال بأكمله ،ومنها ما يتجاوزه ،وهي ال شك حاالت
تتكرر وهي بحاجة إىل إجابات شافية وتفصيل ،وسيأيت بيانه.
 -4بلوغ النصاب ،وهو كذلك أحد الرشوط املهمة اخلاصة
باملال الواجب فيه الزكاة ،فهو املقيــاس واملعيار واحلد الفاصل
الذي متى ما بلغــه أو جتاوزه املال الزكوي املحــدد بـ «املقادير
((( سورة األنعام ،اآلية.141 :
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الرشعية» الثابتة يف السنة النبوية املطهرة واملفصلة تفصي ً
ال دقيق ًا،
وجبت فيه الزكاة .وملا كان أصل الزكاة قد رشع ملواســاة الفقري
وســد حاجته ،وجب أداء هذه املواساة من مال حيتمل املواساة،
وحيــث ال زكاة إال عن ظهر غنى ،فإن الغنى ال يتحقق من دون
بلوغ النصاب ،فالغني يف عرف الرشع من ملك النصاب.
أما عــن عالقة رشط بلوغ النصاب بموضــوع زكاة الدَّ ين
فيكاد يكــون هو القضية األبرز يف الصور املعارصة التي ســيتم
التطرق إليها يف ثنايا هذه الدراســة ،ال ســيام الديــون املتعلقة
بقضايا «الدين املقسط» والذي يرتتب يف الذمة مقابل رشاء بيت
أو مصنع أو ســيارة مقابل قسط شهري أو سنوي ،فإن الدّ ين قد
ينقص النصــاب أو يوازيه أو يتجاوزه ،ومــن الواضح ما هلذه
املسألة من عالقة واضحة بينها وبني رشط النصاب.
 -5الزيادة عىل احلاجــات األصلية ،احلاجات األصلية هي
احلاجات التي ال غنى لإلنسان عنها ،بحيث يرتتب عىل فقداهنا
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ضنك يف العيش ،وتتمثل يف كل من عروض القنية التي تتناسب
مع وضع الشــخص وحالته ومعاشــه من غري إرساف؛ والتي
تتمثل يف أثاث املنزل واملالبس والنفقات اجلارية التي يســد هبا
حاجاتــه املتعددة واملتجددة ،فال زكاة إال عن ظهر غنى؛ والغنى
ال يتحقق إال بعد الزيادة عىل حاجاته األصلية ومن يعول .وهذا
الرشط مما انفرد بذكره كرشط مســتقل فقهاء احلنفية ،فهو ليس
حمل اتفاق عند اجلميع ،وقد توســع بعضهــم يف مفهوم احلاجة
األصليــة حتى عدّ وا الدراهم املدخرة بنية رصفها عىل احلاجات
األصلية من األمــوال التي ال جتب فيها الــزكاة إذا حال عليها

احلول ،وهذا ليس حمل اتفاق عند فقهــاء احلنفية؛ إذ ذكروا بأن
األصل يف الزكاة أهنا جتب يف النقد يف كل حال ســواء كان للنامء
أو للنفقة(((.
((( الدر املختــار رشح تنوير األبصار وجامع البحــار ،حممد بن عيل بن
حممد املعروف بعــاء الدين احلصفكي احلنفي ،حتقيــق عبد املنعم

خليل إبراهيــم ،دار الكتب العلمية ،الطبعــة :األوىل1423 ،هـ-

2002م. 126/1 ،
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 -6عــدم وجود دين ،من الرشوط التــي ذكرها الفقهاء يف

وجوب الزكاة مســألة الفراغ من الدَّ يــن ،وهو رشط معترب عند

مجهــور الفقهاء ،ولكنه ال يعترب مانعا للــزكاة عند من قال به إال
إذا كان مستقرا يف الذمة قبل وجوب الزكاة ،أما إن حصل الدَّ ين

بعد وجوهبا فلن تســقط من ذمته .وقد فــرق بعض الفقهاء بني
األمــوال الظاهرة واألموال الباطنة ،وســبب التفريق بينهام ،أن

ظهور األموال الظاهرة حمل نظر الفقراء واملســاكني ومستحقي
الزكاة الباقني وتعلق قلوهبم هبا أكــر من األموال الباطنة؛ وقد

رشعت الزكاة مواساة هلم فوجب الزكاة فيها.

املطلب الرابع :اآلثار الواردة يف زكاة الديون بني اإلثبات والنفي.

ويف هذا املبحث سيتم استعراض أهم األقوال التي اشتهرت

عــن الصحابة الكرام ريض اهلل تعاىل عنهــم والتابعني يف إثبات
زكاة الديون أو نفيها ،وســبب هذا اإلثبــات أو النفي هو عدم
ورود نص رشعي يف الكتاب والســنة حيســم املسألة كام ذكرنا،
وهذه اآلثار مبينة يف الفرعني اآلتيني:
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الفرع األول :اآلثار الواردة يف إثبات زكاة الديون.
وردت جمموعة آثار عن بعــض الصحابة الكرام ريض اهلل
تعاىل عنهم والتابعــن ،تثبت وجوب إخراج الــزكاة عن املال
الذي يعود إىل الشــخص ،ولكنه يف ذمــة اآلخرين ،إن كان عىل
ثقة غري معرس عنــد كل حول ،وهو مروي عن كل من عثامن بن
عفان ،وعبد اهلل بــن عمر ،وعبد اهلل بن عباس  -ريض اهلل تعاىل
عنهم  -وميمون بن مهران ،وأيب الزنــاد وغريمها من التابعني،
وهلم يف ذلك أقوال مأثورة عنهم ،منها:
 -1مــا روي عن عثامن بــن عفان ريض اهلل عنــه أنه كان
يقــول( :إن الصدقــة جتب يف الديــن الذي لو شــئت تقاضيته
من صاحبــه ،والذي هــو عىل ميلء تدعــه حيــاء أو مصانعة
ففيه الصدقة)(((.
((( ذكره أبو عبيد القاســم بن ســام ،يف كتاب األموال ،برقم ،1213
حتقيق حممد خليل هراس ،دار الفكر ،بريوت.527/1 ،
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 -2مــا روي عــن عبد اهلل بــن عباس وعبــد اهلل بن عمر
ريض اهلل عنهم أهنام قاال( :من أســلف ماالً فعليه زكاته كل عام
إن كان عىل ثقة)(((.
 -3وما روي عن الســائب بــن يزيد أن عثــان بن عفان
ريض اهلل عنه كان يقول( :هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين
فليؤد دينه حتى حتصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة)(((.
 -4وما روي عن الليث بن ســعد عــن نافع عن ابن عمر
 ريض اهلل عنه  -قال :كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاتهكلام حال احلول(((.
((( رواه البيهقي يف الســنن الكربى برقم  ،4009سنن البيهقي الكربى،
أمحد بن احلســن بن عيل بن موســى ،أبو بكر البيهقي ،حتقيق حممد
عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة 1414 ،هـ1994-م،

.149/4

((( رواه البيهقي يف السنن الكربى برقم .148/4 ،7395

((( األموال ،أليب عبيد ،برقم .1214
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 -5وعــن ميمون بن مهران ،قــال :إذا ح ّلت عليك الزكاة

فانظر إىل كل مال لك ،وكل دين يف مالءة((( فاحسبه ،ثم ِ
ألق منه
ما عليك من الدَّ ين ،ثم َز ِّك ما بقي(((.

 -6وعــن أيب الزنــاد أن رج ً
ال باع من رجل مــاالً ليتيم له

بعرشيــن ألف درهم ،منجمة من املبتاع ،يف كل عام ألف درهم،
فقــال عبد اهلل بن عمر لــوايل اليتيم :أخرج مــا وصل إليك يف

ناضه وكالئه ،فلام ســمع ذلك الرجل
كل عام صدقة املال كلهَّ ،
استقال البيع(((.

الفرع الثاين :اآلثار الواردة يف نفي زكاة الدَّ ين.
مر معنا يف الفقرة الســابقة مــن أقوال بعض الصحابة
وكام ّ

ريض اهلل تعاىل عنهم التي تثبت وجوب أداء الزكاة يف الدَّ ين وفق
((( مجع ميلء وهو الغني املتيرس.

((( األموال ،أليب عبيد ،برقم .1219

((( األمــوال ،البــن زنجويه ،حتقيق شــاكر ذيب فيــاض ،مركز امللك
فيصل للبحوث والدراســات اإلسالمية ،السعودية ،الطبعة األوىل،

1406هـ1986-م.966/3 ،
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رشوطهــا املعلومة ،فكذلك فقد وردت آثــار أخرى عن بعض
الصحابة والتابعني تفيد بنفي إخراج الــزكاة عن الدَّ ين مطلق ًا،
بحيث ال جتب عــى الدائن (مالك املال األصيل) وال عىل املدين
(احلائز للامل مؤقتا) ،حتى وإن كان املدين مليئا غري معرس.
وفيام ييل بعض تلك اآلثار:
 -1عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ريض اهلل
عنها أهنا قالت :ليس يف الدَّ ين زكاة(((.
 -2كذلــك فقــد ورد النص نفســه عن عبــد اهلل بن عمر
ريض اهلل عنهام ،أنه قال :ليــس يف الدَّ ين زكاة((( .كام روي أيض ًا
((( رواه ابن أيب شــيبة يف مصنفه ،برقم  ،10264املصنف يف األحاديث
واآلثار ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف ،مكتبة الرشد،

الرياض1409 ،هـ.390/2 ،

((( رواه عبــد الرزاق الصنعاين يف املصنــف ،برقم  ،7125املصنف ،أبو
بكر عبــد الرزاق بن مهام الصنعاين ،حتقيق حبيب الرمحن األعظمي،
املكتب اإلسالمي ،بريوت1403 ،هـ.103/4 ،
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عن غري واحد من التابعــن ،منهم عكرمة((( ،وعطاء ،وإبراهيم
النخعي وغريهم(((.
 -3وقد أورد ابن حزم يف املحىل أكثر من قول لعطاء رمحه اهلل
تعاىل ،منهــا« :ليس عىل صاحب الدّ ين الــذي هو له ،وال عىل
الذي هو عليــه زكاة» ،وقوله« :ليس يف الدّ ين زكاة» ،وقوله ملن
سأله« :السلف يسلفه الرجل ليس عىل سيد املال ،وال عىل الذي
استسلفه زكاة»((( .كام ذكر أبو ُعبيد يف األموال :أن عطاء قال ملن
ســأله« :ال تزكِّه حتى تقبضه» ،وقال« :أما نحن أهل مكة فنرى
الدّ ين ضامر ًا»((( قال ابــن كثري« :أي ال زكاة فيه»((( ومما يالحظ

يف أقوال عطاء أنه ورد يف بعضها «ال يزكيه صاحبه حتى يقبضه»
((( األموال ،أليب عبيد ،برقم .1229

((( املحــى باآلثار ،أبــو حممد بن حزم األندليس الظاهــري ،دار الفكر،
بريوت.218/4 ،

((( املحىل ،البن حزم.218/4 ،

((( تقديم تعريف املال الضامر.

((( األموال أليب عبيد.1231-1230 ،
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وينبغــي محلها عىل أنه يزكيه بعد قبضه ملا يســتقبل؛ ال ملا مىض،
لكي تتفق مع الروايات األخرى(((.
وحقيقــة فقد وردت أقــوال كثرية أخــرى ُت َف ِّصل يف حال

مرجو السداد أم
كون أصل الدّ ين من جتارة أو من غريه ،أو كان
ّ
ال ،وهل يؤدى يف كل عام ،أم يؤدى عند قبضه عن كل الســنني

املاضية ،كام فرقوا بني كون املدين مليئ ًا أو معرس ًا أو منكر ًا للدَّ ين،
كام ذهب بعضهم إىل إسقاط الدَّ ين بالكلية عن الطرفني! وغريها
من األقوال األخرى ،حتى عدها أبو عبيد القاســم بن سالم يف
مخسة أوجه(((.
وقد اســتقصاها الشــيخ الصديق الرضير فزاد عليها حتى
أوصلها إىل تســعة أوجه((( .ثم خلص ما اســتقصاه ومجعه من
((( جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثالث عرش ،بحث «زكاة الديون»
للدكتور الصديق األمني الرضير.29/2 ،

((( األموال ،أليب عبيد.531-528/1 ،
((( جملة جممع الفقه اإلسالمي.54 /2 ،
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أقــوال أهل العلم تلخيصا مفيدا ،فقــال ما نصه رمحه اهلل تعاىل:
«خرجت من كل هذا باخلالصة اآلتية ،وهي أن زكاة الدَّ ين جتب
عــى الدائن ولكن ال يطالب بإخراجها مع زكاة ماله احلارض إال
إذا كان متمكنًا من قبض الدَّ ين كأن يكون الدَّ ين ً
حال عىل ميلء

معرتف به باذل له ،ألنه يكون يف هذه احلالة بمنزلة املال الذي يف
يده أو بمنزلــة الوديعة .وما دام متمكنًا من قبضه فعليه أن خيرج
زكاته .أما إذا مل يكن الدائن متمكنًا من قبض دينه عليه كأن يكون
ً
مؤجل،
الدَّ يــن عىل معرس أو جاحد أو مماطــل ،أو يكون الدَّ ين
فإن الدائن يطالب بإخراج زكاته عند قبضه أو التمكن من قبضه
بحلول أجله .فإذا قبضه أو حل أجله زكاه ملا مىض من السنني ألنه
ماله ،عاد إليه ،فيجب عليه إخراج زكاته .وهذا الرأي له سند من
آراء الصحابة والتابعني الذي نقلته»((( .وحقيقة هذا القول ذكره
الفقهاء سابقا ،كام سيأيت بيان ألقواهلم وتقسيامهتم للدَّ ين.
((( جملة جممع الفقه اإلســامي ،بحث زكاة الديــون ،للدكتور الصديق
الرضير.51/2 ،
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املطلب اخلامس :تقسيم زكاة الديون عند الفقهاء وأقواهلم فيها.

قسم الفقهاء الديون إىل أقســام متعددة ،فمنهم من قسمها
َّ

مــن حيث ما يتعلق باملطالبة به إىل :ديــن اهلل تعاىل ودين العباد،
ومنهم من قســم الدَّ ين من حيث اعتبار أصله إىل :دين القرض
ودين التجارة؛ كام قاموا بتقسيم القرض من حيث اعتبار القصد
منه إىل :قرض استهالكي وقرض استثامري ،كام قسموا الدَّ ين إىل
دين شخيص ودين عيني ،ومنهم من قسمه إىل ما يوصف بالقوة
والتوســط والضعف ،ومنهم من قســمه إىل ما يتعلق بالصحة
(بمعنى عكس اخلطأ) وعدمه ،ومنهم من قسمه من حيث حالة
صاحبــه املرضية وما يتعلق هبا بحــال الصحة واملرض ،ومنهم
من قســمه تقســيام ثالثيا إىل دين مضمون ودين مشكوك ودين
معدوم ،ومنهم من قســمه من حيث تعلقه بالزمن إىل دين حال
ودين مؤجل ،ومنهم من قســمه من حيث إمكانية أدائه وعدمه
إىل دين يرجتى أداؤه وإىل دين ال يرجتى أداؤه وسداده.
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وسنقترص يف دراســتنا هذه  -املخترصة  -عىل اإلشارة إىل
بعض هذه التقسيامت ال مجيعها؛ عىل قدر ما يتعلق بموضوعنا؛
مع اإلشــارة الرسيعة إىل بعضها ،ومنها الديون املتعلقة باملقابل
وهو دين اهلل تعاىل ودين العباد ،وكذلك تقسيمها باعتبار أصلها
إىل دين جتــارة ودين قرض ،وكذلك من حيــث تعلقها بالزمن
حيث تم تقسيمها إىل دين حال ودين مؤجل ،وكذلك تقسيمها
من حيــث إمكانية األداء والســداد ومها الدَّ يــن املرجتى أداؤه
والدَّ ين غري املرجتى أداؤه.
ومن أوىل هذه التقســيامت التي حتدث عنهــا الفقهاء عن
أصناف وأقســام الديون من حيث تعلقها باملقابل هو تقسيمهم
إىل دين اهلل تعاىل ،ودين العباد.
وديــن اهلل تعاىل هو :ما ليــس له مطالب مــن جهة العباد
كالنــذور والكفارات ،وبعضهم زاد دين الزكاة إذا بقي يف الذمة
ومل يؤ َّد.
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وأما دين العباد فهو :ما لــه مطالب من قبل العباد باعتباره

حقا للمطالب به؛ كثمن املبيع وبدل القرض ودين السلم(((.

وأما تقســيمهم من حيث اعتبار أصل الدَّ ين؛ فقد قسموه

كــا ذكرنا إىل :دين جتارة ودين قرض .ويراد بدين التجارة :دين
البيع؛ وهو ما كان أصله يف بيع ورشاء لتمويل عروض التجارة.

وحكم هذا الدَّ يــن حكم عروض التجارة ،فــإذا كان من بيعٍ؛

أضيف إىل قيمة العروض عند التقويم ،وإذا كان من رشاء حسم

من قيمة العروض.

بينام يــراد بدين القرض :وهو ما يســمى بـــ «دين النقد»

فهو ما كان أصله من قرض لتمويــل عروض القنية أو الغلة أو
األصول الثابتة(((.

الس ْغدي،
((( النتف يف الفتاوى ،أبو احلســن عيل بن احلســن بن حممد ُّ
حتقيق الدكتور صالح الدين الناهي ،دار الفرقان ،مؤسسة الرسالة،

عــان ،األردن ،بريوت لبنان ،الطبعة :الثانية 1404 ،هـ 1984-م،
.172/1

((( املقدمــات لبيان مــا اقتضته املدونة من أحكام ،ابن رشــد أبو الوليد
القرطبي ،دار صادر ،بريوت ،ص.229
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قســم الفقهــاء الديــون التي جتــب فيها الــزكاة إىل
كام َّ

قسمني اثنني(((:

األول :الدَّ ين احلال (املعجل) :وهو الدَّ ين املؤجل يف أصله

ثم حل أجله.

الثاين :الدَّ ين املؤجل :وهو الدَّ ين الذي مل حيل أجله بعد(((.
ثم قاموا بتقســيم الدَّ ين احلال (املعجل) نفســه إىل قسمني

اثنني أيضا:

األول :الدَّ ين املرجتى أداؤه وهو ما كان عىل م ّق ٍر به باذل له.
الثاين :الدَّ ين غري املرجتــى أداؤه وهو ما كان عىل جاحد أو

مماطل أو معرس.

مر معنا يف استعراض الرشوط اخلاصة بالزكاة بشكل
وقد ّ

عــام أمهية مســألة حتقيق «امللــك الكامل» يف املــال الزكوي،
((( احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي.313/3 ،
((( وسيايت توضيحهام بعد قليل.
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عب عنه الفقهاء برشط حتقق امللــك التام؛ أو متام امللك
والــذي ّ

عند مالكه ،ومعلوم أن الديــون ال يمكن عدها من امللك التام،
باعتبــار أن املالك ال يســتطيع أن يترصف هبــا ترص ًفا مطل ًقا ما
مل يقبضها وتعــود إىل حيازته ،فهي ملــك ناقص وليس بملك
تــام ،وامللك الناقص هو مــا يكون املال مملــوكا فيه من حيث
رقبتــه ،ولكنه غري مملــوك من حيث وضع اليــد عليه وإمكانية
الترصف فيه.
ويســتفاد مما تقدم أن ملكية املال تبقــى قائمة للدائن ،وإن
أصبح املــال خارج حيازتــه وترصفه ،وهذا الــكالم ينرصف
إىل الدَّ يــن احلــال املرجتــى أداؤه الــذي ثبت بذمــة «املدين»
املــيء الــذي مل ينكره ،أمــا بالنســبة للدَّ ين املؤجــل فقد وقع
اخلالف بني الفقهاء يف حتديد عائدية ملكيته((( ،كام سنشــر إىل
ذلك قريبا.
((( احلاوي الكبري للاموردي.313/3 ،
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الفرع األول الدَّ ين ّ
(املعجل).
احلال
ّ
املؤجل يف أصله
الدَّ ين احلال
(املعجل) وقد تقدم أنه الدَّ ين ّ
ّ

ثم حل أجله.

وقــد اختلف الفقهاء يف حكم إخــراج زكاة الدَّ ين من قبل

الدائن يف الدَّ ين املرجتى أداؤه إىل ثالثة أقوال:

القول األول :وجوب الزكاة عن كل حول عند قبضه ،وإن

تأخر قبضه زكاه عن الســنني املاضية ،وهو القول املفتى به عند
احلنفية((( قال القدوري« :املال الذي ال يرجى احلصول عليه إما

((( وقد قسم أبو حنيفة الدَّ ين إىل ثالثة أقسام :قوي ومتوسط وضعيف،

فالدين القوي :هــو ما كان بدل مال زكوي كقــرض نقد أو مقابل

عــرض جتارة أو ثمن مال ســائمة عىل معرتف به ولو كان مفلســا.
والدين املتوسط :وهو ما كان ثمن عرض قنية مما ال جتب فيها الزكاة

كثمن دار أو متاعــه من أثاث وما يقاس عليه مــن الثياب والطعام
واحلاجــات األصلية بشــكل عام .والدَّ ين الضعيــف :وهو ما كان
مقابل يشء غري املال كدين املهر ودين اخللع وما شــابه .املبســوط،

حممد بــن أمحد شــمس األئمة الرسخــي ،دار املعرفــة ،بريوت،

1414هـ 1993-م.195/2 ،
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لفقده أو نسيان مكانه أو اغتصابه»((( .واحلنابلة((( ،وحجتهم أن
الدائن ال ينتفع به قبل قبضه وليس من املواســاة أن يؤدي زكاة

مال ال ينتفع به بالرغم من كونه ثابت ًا له يف ذمة املدين.

القول الثاين :وجوب إخراج زكاة الدَّ ين يف هناية كل حول،

وإن مل يقبضه ،وهو قول الشــافعية((( وأيب عبيد((( ،وحجتهم أن
الدَّ ين املرجو األداء يشــبه املال الذي يف يــد الدائن ما دام قادرا
((( التجريد ،أبو احلســن القــدوري ،حتقيق مركز الدراســات الفقهية
واالقتصادية ،د .حممد أمحد رساج ،د .عيل مجعة حممد ،دار الســام،

القاهرة ،الطبعة الثانية 1427 ،هـ  2006-م.1335/3،

((( متــن اخلرقى عىل مذهــب أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل الشــيباين ،أبو
القاسم عمر بن احلســن بن عبد اهلل اخلرقي ،دار الصحابة للرتاث،
1413هـــ1993-م .47/1 ،مســائل أمحد بن حنبــل رواية ابنه
عبــد اهلل ،تأليف أيب عبــد اهلل أمحد بــن حممد بن حنبل الشــيباين،

حتقيق زهري الشاويش ،املكتب اإلســامي ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1401هــ 1981 -م.156/1 ،

((( األم ،أبو عبــد اهلل حممد بن إدريس الشــافعي ،دار املعرفة ،بريوت،
1410هـ 1990-م.54/2 ،

((( األموال أليب عبيد ،برقم .530/1 ،1236
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عىل أخذه والترصف فيه ،واملديــن غري جاحد له أو معرس ،قال
الشافعي رمحه اهلل تعاىل« :وإن كان له دين يقدر عىل أخذه ،فعليه
تعجيل زكاته كالوديعة»(((.
القــول الثالث :وجوب إخراج زكاة الدّ يــن إذا كان الدّ ين
للتاجر املدير الذي باع بضاعته ملــيء ثقة ،أما إذا كان غري مدير
فال زكاة عليه حتى يقبضه؛ وإن قبضه زكاه لعام واحد وإن بقي
يف ذمة املدين أحواال عدة ،وهو مذهــب املالكية ،وحجتهم أن
التاجر املدير ينض شــيئا بعد يشء وال يصــل إليه املال ناضا يف
وقت واحد فمن هاهنا صار دين املدير وعرضه كعني ناض كله
وإن كان دين املدير قرضا مل يزكه حتى يقبضه كغري املدير(((.
((( احلاوي الكبري ،للاموردي.313/3 ،

((( الكايف يف فقه أهل املدينة ،أبو عمر بن عبد الرب القرطبي ،حتقيق :حممد
حممــد أحيد ولد ماديك املوريتاين ،مكتبة الرياض احلديثة ،الرياض،

اململكــة العربية الســعودية ،الطبعة الثانيــة1400 ،هـ1980/م،

.293/1
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ّ
احلــال غــر املرجتــى أداؤه (عــى املعرس)
أمــا الدَّ يــن

فقــد اختلــف الفقهــاء يف إخــراج زكاتــه إىل ثالثــة أقوال
أيضا وهي:

القــول األول :عــدم وجــوب الــزكاة فيــه ،وهــو

قــول كل مــن احلنفيــة((( وإســحاق بــن راهويــه((( ورواية
عــن أمحــد((( ،وحجتهــم عــدم انتفــاع الدائــن بــه لعدم
وجوده أصال.

القول الثاين :وجوب زكاته عند قبضه ملا مىض من الســنني
((( رشح خمتــر الطحــاوي ،أمحد بن عيل أبو بكــر الرازي اجلصاص،
حتقيق جمموعة حمققني ،دار البشائر اإلسالمية  -ودار الرساج ،الطبعة
األوىل  1431هـ  2010-م.344-343/2 ،

((( مســائل اإلمــام أمحد بن حنبل وإســحاق بن راهويه ،إســحاق بن
منصور بن هبرام ،أبو يعقوب املروزي ،املعروف بالكوســج ،عامدة
البحث العلمي ،اجلامعة اإلســامية باملدينة املنورة ،اململكة العربية

السعودية ،الطبعة األوىل1425 ،هـ 2002-م.1123/3 ،

((( املغنــي البن قدامة ،أبو حممد موفق الدين املقــديس ،مكتبة القاهرة،
1388هـ 1968-م.71/3 ،
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وهو قول ســفيان الثوري((( وأيب عبيــد((( والقول األظهر عند
الشــافعي((( ورواية عــن أمحد((( ،وحجتهم مــا روي عن عيل
ريض اهلل تعاىل عنه «عن الرجل يكون له الدين املظنون أيزكيه؟
فقال :إن كان صادقا فليزكه ملا مىض إذا قبضه»(((.
القول الثالث :يزكيه لعام واحــد فقط عند قبضه ،وهذا ما
قــال به اإلمام مالك إذ مل يفرق بــن الدّ ين املرجتى وغري املرجتى
فجعل الزكاة بعد القبض يف كال احلالتني وعدمها سواء ،جاء يف
ــر َو ِزي ،حتقيق حممد
((( اختــاف الفقهاء ،حممد بن نرص بن احلجاج ا َمل ْ
طاهر حكيــم ،أضواء الســلف ،الرياض الطبعــة األوىل الكاملة،

1420هـ 2000-م.453/1 ،

((( األموال ،أليب عبيد ،1237 ،ص .532

((( األم ،حممد بن إدريس الشــافعي ،دار املعرفــة ،بريوت1410 ،هـ-
1990م.

(((  ، 54/2املغني ،البن قدامة.71/3 ،

((( أخرجــه ابن أيب شــيبة يف مصنفه ،املصنــف يف األحاديث واآلثار،
أبو بكر بن أيب شــيبة ،حتقيق كامل يوســف احلوت ،مكتبة الرشــد،
الرياض ،الطبعة األوىل390.7/2 ،1409 ،
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املدونة «ما قول مالك يف الدّ ين يقيم عىل الرجل أعواما لكم يزكيه
صاحبه إذا قبضه؟ فقال :لعــام واحد .قلت :وإن كان الدَّ ين مما
يقدر عىل أخذه فرتكه أو كان مفلسا ال يقدر عىل أخذه منه فأخذه
بعد أعوام أهذا عند مالك سواء؟ قال :نعم عليه زكاة عام واحد
إذا أخذه وهذا كله عند مالك سواء»(((.
املؤجل.
الفرع الثاين :الدَّ ين ّ
أما فيام يتعلق بـ «الدين املؤجل» فقد ذكر املاوردي تقســيام

(((
للدَّ ين ،إذ قسمه إىل قسمنيّ :
حال
مر معنا القسم
ّ
ومؤجل  ،وقد ّ

املؤجل)
األول (الدّ ين احلال) ،أما القســم الثاين وهــو (الدَّ ين ّ

فقد عده يف قســمني أيضا مع اإلشــارة إىل تفريق بعض الفقهاء
بني عائديــة ملكيته ،حيث أخرجوا ملكيتــه  -الدَّ ين املؤجل-

من الدائن ،مما يعني ســقوط الزكاة عنــه  -الدائن َ -طوال مدة
((( املدونــة ،مالك بن أنس األصبحي املدين ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
األوىل1415 ،هـ1994م.315/1 ،

((( كام أرشنا إىل هذا التقسيم يف صدر هذا املبحث.
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الدَّ ين مهام طالت ،ومن ثم اســتئناف حســاب حول جديد من
بعد قبضه ،جاء يف احلاوي الكبري« :اعلم أن من له دين فال خيلو
مــن أحد أمرين :إما أن يكون حاال ،أو مؤجال ،فإن كان مؤجال
فعىل وجهني:
أحدمها :وهو قول أيب إســحاق يكون مالكا له ،ويف زكاته
قوالن كاملال املغصوب.
والقول الثاين :وهو قول أيب عيل بن أيب هريرة ال يكون مالكا
له ،وال زكاة فيه حتى يقبضه ،ويســتأنف حوله»((( .والواقع أن
أنصار هذا القــول يرون أن الزكاة جيب أن تــؤدى من قبل من
ينتفع بالنقود ،وهو يف الواقع من تقع يف حوزته بحيث يســتطيع
االنتفاع منها بعد أن تبقى يف حيازته أكثر من حول ،ويتأكد هذا
احلكم عندهم بالنســبة للمدين املامطل ،إذ بالرغم من أن الدائن
هو من يملك أصل املال ،إال أنه ال يملكه يف الواقع حتت حيازته،
((( احلاوي الكبري ،أبو احلسن عيل بن حممد املاوردي.313/3 ،
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وإنام يملكه يف ذمة املدين ،وإذا كان الدَّ ين نقد ًا ،فإنه ال يملك عني
نقوده وإنام يملك قيمتهــا ،وعليه فإن أنصار هذا القول يقولون
بأن النقود بالدَّ ين تصبح يف ملكية املدين وترصفه ،وقد ذكر ابن

حزم يف ذلك أثر ًا عن إبراهيم النخعي «يف الرجل يكون للرجل،
فيمطله ،قال :زكاته عىل الذي يأكل َم ْهنَأ ُه»((( ،وهذا ينسجم مع

ما ذكرنا يف أول رشوط وجوب الزكاة ،وهو «امللك» حيث تبني
لنــا أن ملكية الديون لصاحبها تعد ملكيــة ناقصة ،وعليه فعىل
رأهيم هذا؛ ال يمكن عدها ملالكها ،باعتباره ال يستطيع الترصف
فيهــا ترص ًفا مطل ًقا ما مل يقبضها وتعــود إىل حيازته ،فهي «ملك
ناقص» وليست بـ «ملك تام» ،وامللك الناقص هو ما يكون املال
مملوكا فيه من حيث رقبته ،ولكنه غري مملوك من حيث وضع اليد
عليه والترصف فيه  -كام أرشنا إىل ذلك  -من قبل.
•

•

•

((( املحىل باآلثار ،البن حزم الظاهري.217/4 ،
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املبحث الثاني
صور معاصرة من الديون واألموال اجلامدة
وبيان حكم الزكاة فيها
تعددت صور وأشــكال الديــون والقــروض يف عرصنا
احلارض ،ومل تقترص عىل الفقراء ومتوسطي الدخل فحسب ،كام
تنوعــت كذلك صور البيع باآلجل والتقســيط؛ خاصة بعد أن
صاحبتها خدمات ما بعد البيع والتســهيالت املتنوعة األخرى،
وبناء عىل ذلك مل تعد تقترص القروض عىل الفقري ومن يف حكمه،
وإنام توسعت لتشــمل خمتلف فئات املجتمع ،لتشمل متوسطي
الدخل وميســوري احلال ،بل وحتى األغنياء عىل حد ســواء؛
ســواء كانوا من الذين يرغبون يف متويــل أعامهلم وبناء أو رشاء
املســاكن ومتويل خمتلف نشــاطاهتم التجارية األخرى ،أو حتى
توفري بعض اخلدمات الرضورية أو احلاجية ،بل والكاملية أحيان ًا
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أخرى  ،بالرغم من متكنهم من ســداد ذلــك بالنقد ال باألجل،
لألسباب يطول رشحها.
ويشهد الواقع بأن الديون والقروض اليوم أصبحت جتارة
ســائدة((( من خالل عملية الرتويج للديــون والقروض؛ حتى
أصبحت صورة مألوفة يتعامل هبا املســتثمرون ورجال األعامل
من باب توفري السيولة النقدية ،يف الوقت الذي تالقي فيه ترحيبا
من الطرف املقرض بل تروجيا وتسويقا؛ السيام بعد أن توسعت
املؤسســات املاليــة يف تقديم العــروض املصاحبــة للقروض
وشجعت عليها(((.
((( وهنا ال نناقش مسألة جواز بيع الديون أو عدمه ،إذ تعد مسألة شائكة
متشعبة ،وإنام نشري إليها باعتبارها حالة موجودة.

((( وهذا -كام هو معلوم -هو جوهر عمل املؤسســات املالية التقليدية،
إذ يمكــن أن يعــر عن وظيفــة البنك الرئيســة بتجــارة الديون؛

بحكــم مبدأ الوســاطة املاليــة التي تعــد العمود الفقــري لعمله،

عىل عكس مبدأ الوســاطة االســتثامرية التي تعتمدها املؤسســات
املاليــة اإلســامية أساســ ًا لعملها يف التوســط بــن املودعني=  
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ويف هذا املبحث ســنناقش بعض النــاذج املحددة  -التي
تتوافق مع مســاحة الدراســة املقررة  -والتي تتعلق بمســألة
املقسط وتأثريه
إخراج الزكاة من أموال مشــري العقار بالدَّ ين َّ
عىل زكاة ماله ،وكذلك مســألة إخراج الــزكاة يف مكافأة هناية
اخلدمة من عدمه ،ثم نعرج عىل مســألة زكاة األموال املشــاركة
يف األوعية املالية االدخارية؛ والواقــع أهنا كثرية ومتنوعة ،وقد
اقترصنا عىل ذكر أمهها وهي الصور التي يتعامل كثري من الناس
هبا اليوم والتي تتمثل باحلسابات املرصفية «اجلارية واالدخارية
واالستثامرية» ثم نختم بأعامل صندوق التكافل بدائرة الشؤون
اإلســامية والعمل اخلريي بديب وبيان مسألة إخراج الزكاة فيه
من قبل املشرتكني أنفسهم.
=  واملســتثمرين وفقا لعقود املشــاركة التي تقوم عىل أســاس مبدأ
الربح واخلسارة.
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املطلب األول :الديون اإلسكانية املرتتبة على ذمة مشرتي العقار وتأثريها
يف زكاة ماله.

األصل يف القروض أن اإلنسان ال يلجأ إليها إال يف حاالت
ضيقة ،بينام األمر يف الديون أوسع ،وقد أرشنا إىل الفرق بني كال
املصطلحني آنف ًا ،فاالستدانة  -بشكل خمترص -تعني طلب أخذ
مال ،يرتتب عليه شغل «الذمة» سواء كان عوضا يف عقد بيع أو
عقد سلم أو عقد إجارة أو عقد قرض أو ضامن متلف.
أما القرض فهو أن يدفع املقرض للمقرتض عين ًا من األعيان
املثلية التي تســتهلك باالنتفاع هبا؛ ومنها النقــود ،لري ّد مثلها.
وبالرغم من وجود فسحة يف التعامل بالدَّ ين بمعنى القرض ،إال
أنه يبقى أمر ًا غري حمبذ ،وقد كان نبينا ﷺ يســتعيذ منه يف صباح
مه ًا بالليل ،كام قيل،
ومساء كل يوم وليلة ،إذ يمثل ذالً بالنهار ،و ّ
ويلجأ إليه عادة متى ما دعت احلاجة إليه ،ولكنه توسع يف عرصنا
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احلــارض كثري ًا ،ففي ظل أزمة الســكن التي تعــاين منها أغلب
املجتمعات عىل مســتوى العامل ،ويف ظل تطــور آليات وصور
البيع والتمليك؛ برزت ظاهرة البيع بالتقســيط بشــكل ملفت،
وقد أخذت العقارات من شــقق وبيوت حصــة كبرية من هذه
الظاهرة؛ زيادة عىل بيع ورشاء األرايض والســيارات واألجهزة
الكهربائيــة واإللكرتونيــة وغريها ،إال أن الديون اإلســكانية
تتقدمها بحكم زيادة حجم أمواهلا ،وهنا يطرح الســؤال املتعلق
بحقيقة هذه الديون اإلســكانية وغريها ومدى حتقق حالة الفقر
والغنى فيمن يشرتي هذه العقارات بالديون املؤجلة بالتقسيط؟
وما مدى تأثري هذا الدَّ ين عىل مشرتي العقار إذا كان يملك ماالً
يبلغ النصاب؟ وهل املدين بالرضورة هو من يكون فقري ًا دائ ًام؟
ومن أجل اإلملام بجواب األســئلة املطروحة قســمنا هذا
املطلب إىل فرعني:
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الفرع األول :مفهوم الديون اإلسكانية وحكم زكاهتا.
هي املبالغ املرتتبة عىل اإلنســان بســبب رشاء أو بناء عقار
للســكن فيه ،ســواء كان بيتا أو شــقة .وغالبا ما يرتتب يف ذمة
املشــري مبلغا ماليا مقابل هذا العقار ،يكون ملزما بسداده ،إما
دفعة واحدة ،أو عىل أقساط تطول ومتتد عادة إىل سنني ،وربام إىل
عقود؛ كام هو واقع ومشاهد يف عرصنا.
وقد بحث العلامء املعارصون هذه املسألة من اجتاهني(((:
االجتاه األول :مدى حتقق صفة الغارمني يف املدين بســبب
رشاء أو بناء عقار للســكن فيه ،حتى يعطــى من أموال الزكاة.
(وهو غري موضوع دراستنا هذه).
((( من أبرز من بحث هذه املســألة د .حممد عثامن شــبري يف بحثه «مدى
تأثري الديون االســتثامرية واإلسكانية املؤجلة يف حتديد وعاء الزكاة»
املنشور ضمن كتاب :أبحاث فقهية معارصة ،تأليف جمموعة باحثني،
دار النفائــس ،األردن ،ص .337-301وقد أشــار إليه أغلب من

بحث وكتب يف هذا املوضوع.
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االجتاه الثاين :يف ظل تنامي ظاهرة البيع بالتقســيط ،وبروز
مســألة بيع العقارات ،بل وتوســعها لتشــمل الفقري ومتوسط
الدخــل والغني عىل حد ســواء ،بحيث تســاوى يف األمر من
يملك املــال (النقد) ،ومن ال يملكه .فهــل جتب الزكاة يف هذه
احلال عىل املدين دينا طويال مؤجال مقسطا؛ بسبب رشاء العقار،
أم ال؟
والكالم عن االجتاه األول «باختصار»؛ فإن العلامء قد ذكروا
أن الغارم هو الذي يســتدين ملصلحة نفســه أو مصلحة عامة.
وقيل أيضــا :الغارم هو الذي عليه دين أكثــر من املال الذي يف
يــده ،أو مثله ،أو أقل منه ،لكن مــا وراءه ليس بنصاب((( .وقد
اشــرط العلامء رشوطا عامــة يف الغارم حتى يكون مســتحقا
((( بدائــع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،عالء الدين ،أبو بكر بن مســعود
الكاساين ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية1406 ،هـ 1986-م،

.45/2
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للزكاة ،وهي كل من اإلسالم ،والفقر ،وأن يكون الدّ ين يف غري

معصية وال إرساف ،وأن يكون دينه دين ًا حاالً وليس مؤجال .وملا
كان السكن من احلاجات األصلية ،فإن الغارم يعطى من الدَّ ين
باعتباره واحد ًا من األصناف الثامنية املستحقة للزكاة التي ذكرهتا
آية سورة التوبة املعلومة.
ومن خــال االطالع عىل الــروط التي ذكرهــا الفقهاء
نالحــظ أهنم ذكروا ضمن الــروط« :أن يكــون الدّ ين ّ
حال
وليس مؤجال» .ما يعني أن املقصــود باملدين الغارم هنا هو من
عمن
وجب عليه أداء الدَّ ين الذي يف ذمته يف احلال ،وهو خيتلف َّ

يشرتي عقار ًا بنظام التقسيط ،وإن كان يسمى مدين ًا ،فهو ال جيب
عليه أداء املبلغ الذي يف ذمته يف احلال ،وإنام جزء منه ،ومن ناحية
أخرى فإن من يشرتي العقار بالتقسيط ال يكون بالرضورة حمتاجا
له دائام؛ وواقع هذه التفاصيل أهنا تصب يف فحوى االجتاه الثاين،
الذي ذكرناه يف تناول العلامء ملسألة الديون اإلسكانية املعارصة.
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وهو األمــر الذي جيب أن تتفطن له صناديــق الزكاة ،وكل من
يؤدي الزكاة ،ســواء بنفسه عن نفسه ،أو يعمل يف مؤسسة تعنى
بتوزيع الزكاة بشــكل عــام ،إذ من املالحظ يف مســألة الديون
اإلسكانية أن احلاجة تتفاوت من حيث الواقع بني مدين وآخر،
بني من ال يملك مسكن ًا إطالقا؛ وبني من يملكه ولكنه ال يكفيه
وأفراد أرسته التي تتزايد ،وبني من يتخذ مسكنا متواضعا يغطي
حاجته ،وبني من يتوســع فيه ويصل حد اإلرساف ،وغريها من
الصور املتعددة التي جيب االنتباه إليها.
أما االجتاه الثاين :فبسبب اخلالف الدائر بني الفقهاء يف زكاة
املدين بني من يقول بإســقاطها بالكلية ،وبــن من يوجبها عىل
املدين ،متــى ما متلك نصابا وحال عليه احلول ،بغض النظر عن
كــون أصل هذا املال دينا يف الذمــة أو ملكا أصليا ،فقد اختلف
الفقهاء يف حكم أداء الزكاة يف الدَّ ين عىل قولني:
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القول األول :إن وجود الدّ ين ال يمنع وجوب الزكاة ،وهذا

هو قول الشــافعي يف اجلديد((( وابن حزم((( ،وغريمها ،ودليلهم

أن النبي ﷺ كان يرسل السعاة واملصدقني جلباية الزكاة ،دون أن
يأمرهم بالتحقق من أصحاب األموال من عاديتها وكوهنا فعال

هلــم ،أم قد تعود لغريهم ،وكذلك قوله عليه الصالة والســام
ملعاذ ملا أرســله إىل اليمن ،إذ قال لــه« :أعلمهم أن اهلل افرتض
عليهم صدقة يف أمواهلم»((( فقوله عليه الصالة والســام« :يف

أمواهلــم»ّ ،بي أن الزكاة إنام جتــب يف الظاهر من املال ،فمتى ما
ملك اإلنسان النصاب وحال عليه احلول ،وجب إخراج الزكاة،

وإن كان بذمة املالك دين ينقص من النصاب ،أما إذا قام بقضاء

دينه قبل أن حيول احلول فنقص النصاب فال جتب الزكاة عليه.

((( العزيــز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري ،أبو القاســم الرافعي
القزويني ،حتقيق عيل حممد معوض -عــادل أمحد عبد املوجود ،دار

الكتــب العلمية ،بــروت ،الطبعــة األوىل 1417 ،هـ 1997 -م،

.546/2

((( املحىل ،البن حزم.223/4 ،

((( سبق خترجيه.
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وعليه ،فــإن املدين برشاء عقار بالتقســيط ،مادام قد وقع

حتت يديه مال قد استجمع رشائط وجوب الزكاة فيه؛ من ملك
النصاب من األمــوال الزكوية املعلومة فيهــا الزكاة ،وحوالن
احلول عليــه ،فقد وجبت فيه الزكاة عند فقهاء الشــافعية ،جاء

يف «الفقــه املنهجي»« :ولزمه إخراجهــا ،وإن كانت عليه ديون

تستغرق ما لديه من مال ،أو تنقصه عن النصاب .وكذلك احلال
بالنســبة ملن ملك عروضــ ًا للتجارة ،وبلغــت نصاب ًا بعد حول

من ملكيتهــا ،فإن الدَّ ين الذي عليه ال يمنــع وجوب الزكاة يف
املال الــذي حتت يديه ،من عروض جتــارة وغريها .وذلك ألن
الدَّ يــن يتعلق بالذمة ،والزكاة تتعلق باملال الذي حتت يده وجتب

فيــه ،وإذا وجبت الزكاة يف املال أصبحــت ملك ًا ملن وجبت له،

وهم املســتحقون هلا ،وإن بقيت يف يد صاحــب املال ،فوجب

أداؤها إليهم»(((.

((( الفقــه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشــافعي ،جمموعــة مؤلفني ،دار
القلم للطباعة والنرش والتوزيع ،دمشــق ،الطبعة :الرابعة1413 ،هـ

1992 -م.69/2 ،
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القول الثــاين :إن وجود الدَّ ين يمنــع أداء الزكاة ،وهذا ما
ذهب إليه مجهور الفقهاء ،جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية عند
الكالم عــن رشوط الزكاة ،الرشط الســابع :الفراغ من الدَّ ين،
«وهذا الرشط معترب من حيث اجلملة عند مجهور الفقهاء ،ومنهم
الشافعي يف قديم قوليه ،وعرب بعضهم بأن الدَّ ين مانع يف وجوب
الزكاة .فإن زاد الدَّ ين الــذي عىل املالك عام بيده فال زكاة عليه،
وكذا إن مل يبق بيده بعد ما يســدّ به دينــه نصاب فأكثر»((( .وقد
استدل مجهور الفقهاء بام رواه مالك يف املوطأ أن عثامن بن عفان
 ريض اهلل عنه -كان يقول« :هذا شهر زكاتكم ،فمن كان عليهدين فليؤد دينه ،حتى حتصل أموالكــم ،فتؤدون منه الزكاة»(((.
والواقع أن قول سيدنا عثامن ريض اهلل عنه الذي استدل به مجهور
((( املوســوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية -
الكويت ،دار السالسل ،الكويت1404 ،هـ.247/23 ،

((( املوطــأ ،مالك بن أنس بن مالك ،حتقيق حممــد مصطفى األعظمي،

مؤسســة زايد بن ســلطان آل هنيــان لألعامل اخلريية واإلنســانية،
أبو ظبي ،الطبعة :األوىل 1425 ،هـ 2004 -م.355/2 ،
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الفقهاء عىل عــدم وجوب الزكاة يف الدَّ ين هــو دليل أصحاب
القول األول أيض ًا ،الذين قالوا :إن وجود الدَّ ين يف املال ال يمنع

وجــوب الزكاة ،إذ ذكروا أن عثــان ريض اهلل عنه قد ن ّبه الناس
حتى يؤدوا ما عليهم من ديون قبل أن يميض الشهر الذي حيول

فيه حول الزكاة ،وتثبت الزكاة يف أمواهلم بمجرد ميض الشــهر،
فال يلتفت إىل ما عليهم من ديون ،قال اإلمام الشافعي« :وحديث

عثامن يشــبه  -واهلل تعاىل أعلم  -أن يكون إنام أمر بقضاء الدَّ ين
قبل حلول الصدقة يف املال يف قوله« :هذا شهر زكاتكم» جيوز أن
يقول :هذا الشــهر الذي إذا مىض حلت زكاتكم ،كام يقال شهر
ذي احلجة ،وإنام احلجة بعد ميض أيام منه»(((.

الفرع الثاين :رؤية معارصة لواقع الديون اإلسكانية.
و ّلــد هذا اخلالف بــن العلامء املتقدمني بعــض اللبس يف

حكم وجوب الزكاة عىل املدين بشــكل عــام ،وهو ما انعكس
بطبيعة احلال عىل جزءية رشاء العقار الســكني وغريه باألجل؛

(((األم ،حممد بن إدريس الشافعي.53/2 ،
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بمبلغ يفــوق النصاب ،الــذي يرتتب يف ذمة املشــري ويقوم
بدفعه بالتقســيط ،فهل يعد هذا املشرتي مدينا بحيث تسقط عنه
فريضة الزكاة؟
والواقع أن هذه املســألة قد شــغلت العلامء املعارصين منذ
ما يزيد عىل أربعــة عقود من الزمن ،فقد تم عرض املســألة يف
مؤمتر الزكاة األول يف الكويت ســنة 1404هـ1984-م ،وقد
صدرت آنذاك توصيــة عن املؤمتر تفيد أن الدَّ ين إذا كان مؤجال

فال يمنع من وجوب الزكاة ،إال أهنا قد أوصت كذلك برضورة
متابعة املسألة ودراستها بمزيد من البحث .وقد نصت التوصية
الصادرة بذلك املؤمتر عىل« :أن الدين إذ اســتعمله املستدين يف
التجارة يســقط مقابله من املوجودات الزكوية ،أما إذا استخدم

يف متلك املســتغل ،من عقار أو آليات أو غري ذلك ،فنظر ًا إىل أنه
عــى الرأي املعمول به من أن الدَّ ين يمنــع من الزكاة بقدره من
املوجودات الزكوية ،وأن ذلك يؤدي إىل إسقاط الزكاة يف أموال
كثرية من األفراد والرشكات واملؤسسات ،مع ضخامة ما حتصله
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من أرباح .لذلك فإن اللجنة تلفت النظر إىل وجوب دراسة هذا
املوضوع ،وتركيز البحث حوله»(((.
كام تم عرض املسألة مرة ثانية  -بعد مخس سنوات من مؤمتر
الكويــت  -يف القاهرة عند انعقاد النــدوة األوىل لقضايا الزكاة
املعارصة يف عام 1409هـ 1988 -م التي أقامتها اهليئة الرشعية
العاملية للزكاة ،ومل يبت كذلك بقرار هنائي يف املسألة بالرغم من
صدور توصية بشــأهنا ،إذ نصت يف هناية الفقرة الصادرة عىل ما
يــي« :واحلاجة قائمة إىل مزيد من البحــث يف تفاصيل جوانب
املوضوع» ،وقد نصت الفقرة بتاممها عىل أن «الديون اإلسكانية،
وما شــاهبها من الديون التي متول أصــا ثابت ًا ال خيضع للزكاة،
ويسدد عىل أقســاط طويلة األجل ،يســقط من وعاء الزكاة ما
يقابل القسط الســنوي املطلوب دفعه فقط ،إذا مل تكن له أموال
أخرى يســدده منها .أما رأس املال املتداول فإهنا ختصم كلها من
((( أبحــاث وأعامل مؤمتر الــزكاة ،الكويت ،بيت الــزكاة1404 ،هـ-
1984م ،ص.444
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وعاء الــزكاة ،واحلاجة قائمة إىل مزيد مــن البحث يف تفاصيل

جوانب املوضوع»(((.

ثم عقدت الندوة الثانية لقضايا الزكاة املعارصة يف الكويت

ســنة 1409هـ 1989-م وقد جاءت الفقرة الثالثة منها خاصة
بالقروض اإلســكانية املؤجلة التي نصت عــى أن «القروض
اإلسكانية املؤجلة ،والتي تسدد عادة عىل أقساط طويل أجلها،

يزكى املدين ما تبقى بيده من أموال ،بعد حســم القسط السنوي
املطلوب منه ،إذا كان الباقي نصابا فأكثر»(((.

ومن خالل هذا العرض الرسيع ملا صدر من قرارات نلمح

اهلاجس الكبري الذي كان خيتلج صدور أهل العلم يف هذه املسألة

ملا فيها من خالف بني الفقهاء األقدمني الذي دعاهم أن يدرجوا

مســألة زكاة الديون اإلســكانية ،وكذلك الديون االســتثامرية
((( فتــاوى وتوصيــات ندوات قضايا الــزكاة املعارصة ،بيــت الزكاة،
الكويت ،ص.36

((( أبحــاث وأعامل الندوة الثانية لقضايا الزكاة املعارصة ،الكويت ،بيت
الزكاة1409 ،هـ1989-م ،ص .504
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عــى جدول أعــال هذه املحافــل يف كل دورة مــن الدورات
املنعقدة آنذاك.

أما عىل املســتوى الفردي لبعض أهــل العلم فقد صدرت

كذلك فتاوى بشأن مســألة زكاة الديون اإلسكانية أيض ًا ،منها

عىل ســبيل املثال ما صدر عن العالمة مصطفى الزرقا رمحه اهلل

قســط (غري احلال) أنه ال يمنع الزكاة
تعاىل يف «الدَّ ين املؤجل وا ُمل َّ

عىل املال الذي لدى الشــخص ،وإنام الذي يطرح من الزكاة هو
الدَّ ين احلال اخلاضع للمطالبة حاال حني وجوب الزكاة بحوالن

احلــول ،وبناء عليه جتب الزكاة يف املال الذي يأخذه الشــخص

قرضا فيتملكه ويعمــل به ،ما دام القرض املذكور مقســطا أو
مؤجــا وليس مطالبا بــه يف احلال دفعة واحــدة»((( .وإىل هذا

القول ذهب الكثري من املعارصين مــن أهل العلم ،معتربين أن
من يشــري عقار ًا سكني ًا أو ســيارة أو ما إىل ذلك من األموال
األخــرى التي تثبت يف الذمة وال مت ّلك إال بعد أداء املبلغ كامال،

((( فتاوى مصطفى الزرقا ،اعتنى هبا جمد أمحد مكي ،دار القلم ،دمشــق،
ص .138
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مهام طال الوقت بنظام التقسيط ،إما نتيجة قرض حصل عليه ،أو
بيع مرابحة التزم بسداد أقساطها عىل دفعات ،ال تؤثر يف إسقاط
زكاة املال ،متى ما حال عليه احلول وبلغ النصاب.

والواقــع اليوم  -كام ذكرنــا  -يؤيد أن التعامــل بالديون

مقترصا عىل الفقراء فحســب ،بل امتدّ ليشمل
والقروض مل يعد
ً

فئات املجتمع املختلفة من متوســطي الدخل وميسوري احلال
حتى شــمل األغنياء أيضا .وقد تشعبت الديون والقروض عىل

وجه التحديد ونمت وجتســدت بصور كثرية يف واقعنا املعارص،
ويلخص د .رفيق املرصي أســباب هذا امليل الكبري نحو طريق

القروض والديون إىل مجلة أســباب ،إذ يقول« :ويلجأ الغني إىل

القرض بفائــدة ،وهو ال يتحمل منّة املقــرض ،ألنه يدفع ثمن

يفضــل الغني أن يعمل بامل غــره إىل جانب ماله
الزمن ،وقد ّ

اخلــاص من أجل توزيــع املخاطر بينه وبــن دائنيه ،كام يرغب
االســتدانة ألن الدَّ ين يعمل له بمثابة رافعــة لرأس ماله ،فيزيد

إيراداته وأرباحه ،ولــو أنه يدفع الفائدة ،ألن مــا يتبقى له بعد
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دفع الفائدة ليس باألمر القليل ،ال سيام إذا كانت تافهة أو سالبة

بمعيــار املعدل احلقيقي ال االســمي» ((( .مــع التنويه إىل ذكره

للفائدة ها هنا يأيت من باب حتليل الواقع والبحث عن األسباب

املؤدية إىل شــيوع وانتشــار ظاهرة القروض ،وإال فاملوقف من
الفوائد املقطوعة املرتتبة عىل الديون والقروض هو من قبيل الربا

املحرم الذي ال نقاش فيه.
ّ

وهكــذا نالحظ أن القــروض اإلســكانية وغريها ،مل تعد

تقترص عىل الفقراء كام كانت يف العصور السابقة ،وإنام توسعت

وتشــعبت كثريا كام بينــا ،ومل يعد يصنــف كل مقرتض عىل أنه

من الفقراء ،حتى عدّ بعض أهل العلم عبارة :واألشــبه بغرض
الرشع إســقاط الزكاة عن املدين ،لقول النبي ﷺ ملعاذ بن جبل
ريض اهلل عنه حني أرســله إىل اليمــن« :أن اهلل قد فرض عليهم
صدقــة تؤخذ من أغنيائهم فرتد عــى فقرائهم»((( ال تنطبق عىل

ً
حــا ،د .رفيق يونس
((( األزمة املالية العاملية هل نجد هلا يف اإلســام
املرصي ،دار القلم ،دمشق ،ط1431 ،1هـ2010-م ،ص.89-87

((( تقدم خترجيه.
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حال الناس اليوم؛ بســبب اختالف مفهوم القروض وشــيوع
ظاهرة البيع بالتقســيط عامليا ،وامتداد عمر بعض هذه القروض
اإلسكانية وغريها إىل عرشات السنني.
وبناء عىل ما تقدم فــإن القول املختار الذي حيتم عىل املدين
الذي ترتب بذمته قســط سكني أو غريه إخراج زكاة ما بني يديه
من أمــوال متى ما حتققت رشوط الزكاة فيــه ،بغض النظر عن
قسط (غري احلال)
الدَّ ين املرتتب يف ذمته ،ألن الدَّ ين املؤجل وا ُمل َّ

ال يمنع الزكاة عىل املال الذي لدى الشخص ،وإنام الذي يطرح
من الزكاة هو الدَّ ين ّ
احلال اخلاضع للمطالبة حاال؛ حني حيل وقت
وجوب الــزكاة بحوالن احلول وبلوغه النصاب الرشعي ،وبناء
عليه فإن الزكاة جتب يف املال الذي يقرتضه الشــخص فيتملكه
ويشــري به عقارا ما ،أو يعمل به يف جمال جتاري أو صناعي أو
زراعي أو عقاري وما شــاهبه ،ما دام القرض املذكور مقسطا أو
مؤجال وليس مطالبا به يف احلال دفعة واحدة.
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املطلب الثاني :املال املستفاد وزكاة مكافأة نهاية اخلدمة.

أطلق العلــاء عىل األموال التي حيصل عليها املســلم أثناء
احلول اسم املال املســتفاد ،الذي له أحكامه وأوصافه اخلاصة،
وقد أدرجوا مكافأة هناية اخلدمة فيه ،فام هو املال املســتفاد؟ وما
أقسامه؟ وما عالقته بمكافأة هناية اخلدمة؟ هذا ما سنتعرف عليه
يف الفروع اآلتية:
الفرع األول :مفهوم املال املستفاد.
هو املال الذي يملكه املسلم أثناء احلول .ويف عرصنا يمكن
أن يكــون هو املال الذي حيصل عليه املســلم نتيجــة مكافأة أو
منحة ،أو فوز بمســابقة مرشوعة ،وبشــكل عام قد يكون املال
املستفاد من الرزق املحتسب أو الرزق غري املحتسب(((.
((( الرزق املحتســب هو الرزق املعلــوم أجله ومقــداره ،مثل الراتب
واألجر املقابل خلدمة ما ،وربح التاجر املقدر؛ فالتاجر يشرتي بثمن

ويبيع بثمن أعىل ويسحب مصاريفه العامة من أجور العامل واملكان
والنقل وغريها؛ وبالتايل فإن رزقه  -املقدر  -حمتسب أيضا.

=
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قسم الفقهاء املال املستفاد إىل ثالثة أقسام (((:
وقد َّ
األول :املال املستفاد من ربح املال الذي عنده كربح التجارة،
ونتاج السائمة ،فهذا يضم إىل أصله ،ويعترب حوله حول أصله.
الثاين :املال املســتفاد من غري جنس املال الذي عنده ،فمن
ماله إبل ،واســتفاد ذهب ًا أو عقار ًا بإرث أو بيع ونحو ذلك ،فهذا
املال املستفاد يعترب له حول من يوم استفادته إن كان نصاب ًا.
الثالــث :املال املســتفاد من جنس املال الــذي عنده ،لكن
ليس مــن نامء املال األول ،كأن يكون عنده مخســون من اإلبل،
ومــى عليها بعض احلول ،ثم يشــري مخســن أخرى ،فهذا
= أما الرزق غري املحتســب :فهو الذي يأيت من دون توقع أو حسبان

يف الغالب ،وإىل ذلك أشارت اآليات الكريمة ﴿ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ جــزء مــن اآلية  3-2من
سورة الطالق.
((( موســوعة الفقه اإلسالمي ،حممد بن إبراهيم التوجيري ،بيت األفكار
الدولية ،الطبعة :األوىل 1430 ،هـ  2009 -م.19/3،
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يضم املال املســتفاد إىل النصاب ،ولكن جيعل له حوالً يبدأ من

متلكه له.

وهذا القسم األخري  -الثالث  -هو الذي له عالقة بمكافأة

هناية اخلدمة ،كام سيبدو ذلك عند التعريف يف مفهومها.

وقد اختلف الفقهاء يف املال املســتفاد يف أثناء السنة إذا كان

من غري نامء ما عنده ،ومن جنس ما عنده إىل قولني:

األول :أنــه ال يضم إىل مــا عنده من مال ،وإنام يســتأنف

له حــوال جديــدا ،وهو ما ذهــب إليــه مجهــور الفقهاء من
املالكية(((والشــافعية((( واحلنابلــة((( واســتدلوا بقــول النبي

((( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي،
دار الفكر.461/1 ،

((( التهذيب يف فقه اإلمام الشــافعي ،أبو حممد احلســن بن مســعود بن

حممد بن الفراء البغوي ،حتقيق عادل عبد املوجود ،عيل معوض ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 1418 ،هـ 1997-م.21/3 ،

((( مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابن أيب الفضل ،أبو عبد اهلل أمحد بن
حممد بن حنبل الشيباين ،الدار العلمية ،اهلند.200/1 ،
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عليــه الصــاة والســام« :ال زكاة يف مــال حتــى حيــول
عليه احلول»(((.
الثاين :أنــه يضم إىل حول ما عنده إذا كانا من جنس واحد،
وهو ما ذهب إليه احلنفية((( وقد استدلوا بتعرس متييز احلول لكل
مال مستفاد ،واحلرج الشديد الذي يالقونه من الفصل فيام بينها.
الفــرع الثــاين :مفهــوم مكافأة هنايــة اخلدمــة وعالقتها

باملال املستفاد.

تــم تعريف املنحة املاليــة التي تقدم للموظــف بعد انتهاء
خدماته يف املؤسســات احلكومية أو اخلاصة كام يف بعض الدول
((( رواه ابن ماجه يف ســننه ،عن عائشة ريض اهلل عنها برقم  .1792وقد
تُكلــم يف احلديث ،وقد صححــه األلبــاين ،إرواء الغليل يف ختريج

أحاديث منار السبيل ،حممد نارص الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي،
بريوت ،الطبعة الثانية 1405 ،هـ 1985 -م.254/3 ،

((( تبيني احلقائق رشح كنــز الدقائق ،عثامن بن عيل فخر الدين الزيلعي،
املطبعة الكربى األمريية ،بوالق ،القاهرة ،الطبعة األوىل1313 ،هـ،

.272/1
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بأكثر من تعريــف؛ وقد تم طرحها يف الندوة اخلامســة لقضايا
الــزكاة املعارصة بأهنا« :مبلغ مايل مقطوع يســتحقه العامل عىل
رب العمــل يف هناية خدمتــه بمقتىض القوانــن واألنظمة إذا
توافــرت الرشوط املحددة فيها»((( .ومما جاء يف تعريفها أيضا ما
أورده قانون العمل الليبي «بأهنا مبلغ من املال حيصل عليه العامل
دفعة واحدة عند انتهاء العقد ،واملقصود به معاونته عىل مواجهة
ظروفه اجلديدة الناشــئة عن انقطاع مورد رزقه الذي كان يعتمد
عليه يف حياتــه»((( .واملالحظ أن أغلب هذه التعريفات التي تم
الوقوف عليها كانت تدور حول التوصيف القانوين هلذه املنحة.
واملــال املســتفاد يف عرصنا احلارض يشــمل هــذه املكافأة
وغريها من الصــور القريبة منها والتي تتمثــل يف اجلائزة املالية
((( أعامل الندوة اخلامســة لقضايا الزكاة املعارصة ،املنعقدة بالكويت يف
1415هـwww.Almoslim.net .

((( قانــون العمل الليبــي ،د .حممد عبد اخلالق عمــر ،املكتب املرصي
احلديث ،الطبعة األوىل ،1970 ،ص .453
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واهلبة وغريها؛ والتي تفيد يف النهاية بانتفاع املسلم بالزكاة باملال
الداخل إىل حسابه.
وقد ذهب مجهــور الفقهاء إىل وجوب زكاة املال املســتفاد
إن بلغ نصابا أو ضم إىل ما عند املســلم من مال سابق حتى يبلغ
النصاب ،وذلــك بعد أن حيول عليه احلــول ،ودليلهم يف ذلك
قول النبــي ﷺ« :ال زكاة يف مال حتى حيــول عليه احلول»(((،
كام ذكرنا.
ومن هنا فــإن مكافأة هناية اخلدمة تعد من املال املســتفاد،
الذي متى ما حتققت فيه رشوط وجوب الزكاة فيه وجب أداؤها
منه ،وهي الرشوط اخلاصة باملال املــراد تزكيته ،وهو أمر ظاهر
ّبي ،إال أن الذي ينبغي دراسته وبحثه هو حقيقة ملك هذا املال
إىل من تؤول قبل قبضه من قبل املوظف.
((( سبق خترجيه.
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وعليــه فال بد من حتديد الصفــة القانونية هلذا احلق الثابت
بموجــب العقد املربم بني املوظف واملؤسســة التــي يعمل هبا
املوظــف أو العامــل ،فمن املعلــوم أن هذه املكافــأة متثل بعد
استالمها مبلغا ماليا ،والسؤال املطروح هنا؛ هل جتب الزكاة فيه
إذا حتققت رشوط الزكاة املعلومة فيــه بالفور أم ال بد من حتقق
حوالن احلول؟ باعتبار أنه مل ينشأ ساعة قبضه ،وإنام تكون نتيجة
عمله الذي بذله يف مؤسسته عن ســنوات خدمته ،فهو أشبه ما
يكون بالدَّ ين الذي يعود للموظف الذي يستحقه يف هناية خدمته
واملرتتب يف ذمة املؤسسة ،إذ يعود لورثته بعد وفاته.
ومعلوم أن اهلل تعاىل قد فرض الــزكاة يف األموال اململوكة
للمسلم برشوط معلومة  -كام أرشنا إليها يف بداية هذه الدراسة
املختــرة  -ومن أجل بيان معرفة مدى حتقق وجوب الزكاة يف
مكافأة هناية اخلدمة من عدمها البد من معرفة طبيعتها والتحقق
من مدى انطباق الرشوط الالزمة لوجوب الزكاة عليها.
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الفرع الثالث :توصيف مكافأة هناية اخلدمة ومناقشة األقوال
الواردة بشأهنا.
تباينت وجهات نظــر الباحثني يف حتديــد الصفة القانونية
ملكافــأة هناية اخلدمة يف أكثر من وصف ،ومن هذه التوصيفات:
اعتبار هذه املنحة تكملة لألجر (الراتب) املســتحق ،ومنهم من
عدها تعويضا للموظف يلتزم به رب العمل ،ومنهم من وصفها
بأهنا نــوع من التأمني من خماطر انتهاء عقــد العمل ،ومنهم من
اعتربها حقا من نوع خاص ألــزم املرشع صاحب العمل بأدائه
للعامل العتبارات الصالح العــام .وقد تم االعرتاض من قبل
الباحثني الذين تعرضوا هلذه املســألة عىل أغلب هذه األوصاف
لعدم إمكانية التطابق بني كل وصف منها وحقيقة جوهر مكافأة
هناية اخلدمة ،باستثناء الوصف األخري الذي ميزه بأنه حق خاص
رشعه ويل األمــر وألزم بأدائه صاحب العمل تربعا ،العتبارات
الصالح العام ،وما ترتب عىل ذلك من تنظيم شــؤون العاملني
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واحلفاظ عىل حقوقهــم .ونعرض فيام ييل أهم تلك التوصيفات
واالعرتاضات الواردة عليها باختصار:

 -1عدّ بعض الباحثني مكافــأة هناية اخلدمة تكملة لألجر

الذي كان يتقاضــاه املوظف أثناء عمله من رب العمل ســواء
كان مديــر ًا تنفيذي ًا أو رئيســ ًا أو مالك ًا وما شــابه ذلك ،عادين

هــذه املكافأة جزء ًا من أجر العامل املتفق عليه ،مؤجل الدفع إىل

هناية خدمته(((.

وقد اعرتض عىل هذا التوصيــف باعرتاضات عدة خترجه

من قواعد األجر وطبيعته ،منها مسألة جواز حرمان املوظف من
هذه املكافأة إذا ما خالف بعض الضوابط ومل يلتزم هبا ،كام نصت

عىل ذلك بعــض القوانني اخلاصة بمكافأة هناية اخلدمة يف بعض
البلــدان((( ،وهذا اإلجراء بحد ذاته يتنــاىف مع كون هذه املنحة

((( قضاء العامل والتأمينات االجتامعية ،أنور العمرويس ،منشأة املعارف،
اإلسكندرية1964 ،م ،ص.602

((( عقد العمل يف اململكة العربية السعودية ،دراسة لنظام العمل والعامل
لسنة 1989م ،د .طلبة وهبة خطاب ص.179
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أجر ًا يقابل جزءا من عمــل العامل أثناء خدمته بغض النظر عام
يقــع منه من خمالفات وتقصري ،باعتبار أن هذه املنحة مســتحقة
الدفع للموظف عن عمل سابق أنجزه(((.
واإلجارة يف الفقه اإلســامي عقد لــه ضوابطه وأحكامه
اخلاصة املعلومة ،وأن مسألة اعتبار املكافأة جزء ًا من أجر العامل
يتعارض مع بعض أحكامها وجيعله فاسد ًا ،من ذلك عىل سبيل
املثال مسألة اجلهالة التي تشــوب املعاملة من حيث مقدار قيمة
املكافأة التــي ترتتب باألصل عىل مدة اخلدمة التي ربام تطول أو
تقرص حســب ظروف العمل وترصفات العامل ،وهذا ما ينجر
عىل مجيع التبعات من حيث مدة العمل وسبب انتهاء اخلدمة من
وفاة أو اســتقالة أو إفالس املرشوع أو وفاة رب العمل وغريها
من االحتامالت األخرى التي جتعل اجلهالة عىل أكثر من مرحلة
((( مكافــأة اخلدمة بني قانون العمل وقانــون الضامن االجتامعي ،حممد
عبد اهلل الظاهر ،عامن ،األردن ،ص .14
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مــن مراحل العقد املربم بني الطرفني ،وهــذا ما يؤثر عىل حتديد
مبلغ األجرة ويؤثر يف العقد ويفسده .كام أن الغرر البني احلاصل
يف مثل هذا العقد من حيث حتديد التفاصيل الدقيقة التي أغلبها
ال يمكن حسمها إال بعد انتهاء املدة يعد من الغرر املؤثر يف عقود
املعاوضات؛ ويتعارض مع قول النبي ﷺ« :من اســتأجر أجريا
فليعلمه أجره»(((.
 -2ومنهم من اعترب مكافأة هنايــة اخلدمة تعويض ًا يلتزم به
رب العمــل للعامل إذا انتهت خدمته عن الرضر املادي واألديب
الذي يلحق به بعد انقطاعه عن عمله وحرمانه من مورد رزقه(((.
إال أن هذا التحديد مل يســلم كذلك باعتبار أن مفهوم التعويض
مرتبط باخلطــأ الناجم من عمل أو تــرف بحيث يرتتب عىل
((( أخرجه ابن أيب شــيبة يف مصنفه عن أيب هريرة وأيب ســعيد ريض اهلل
عنهام برقم .21109

((( الترشيعات االجتامعية (قانون العمل) د .حممد فاروق الباشا ،املطبعة
اجلديدة ،دمشق1981 ،م ،ص.352
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الطرف املقابل رضر ما ،يســتوجب التعويض عنه .وواقع احلال
يبــن أن مكافأة هناية اخلدمــة متنح للموظف عــادة عند انتهاء
خدماته يف املؤسسة عىل كل حال وال عالقة لوجود رشط الرضر
الذي يقع عليه أو ال(((.
 -3كام اعتربها قســم آخر من الباحثني نوعا من التأمني من
خماطر انتهاء العقــد الذي يمثل نوعا من التخفيف من مصاعب
احلياة بعد انتهــاء خدمات املوظف((( .وقــد ُاعرتض عىل هذا
التوصيف باعتبار أن نظام التأمني بشــكل عام يســتلزم أقساط
دورية مقتطعة من راتب املؤمن لــه ،وهذا التصور غري موجود
باألســاس باعتبار أن مكافأة هناية اخلدمة تقدم كمنحة من جهة
العمل من دون وجود أقســاط مدفوعة مسبقا من قبل املوظف؛
((( قانون العمل والتأمينات االجتامعية ،أنور عبد اهلل ،مكتبة عني شمس،
القاهرة ،ص.227

((( قواعد استحقاق مكافأة هناية اخلدمة ،د .أمحد عبد الرمحن1978 ،م،
ص .21
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مهام قلت قيمتها حتى ولو كانت فلســا واحدا .من جانب آخر
فإن استحقاق املؤمن عليه مبلغ التأمني يتم بمجرد وقوع اخلطر
املؤمــن ضده ،والواقع يف هناية مكافأة اخلدمة ال يســتند إىل هذا
اإلجــراء مطلقا ،بل إن مكافأة هناية اخلدمــة قد تتعرض أحيانا
إىل النســف من أصلها؛ ألهنا ال جتب إال بعد اشرتاطات قانونية
كام خيتلف مقدارها باختالف أســباب هناية اخلدمة كام يف قوانني
بعض الدول.
 -4وقد عدّ قسم آخر من الباحثني مكافأة هناية اخلدمة حقا
من نوع خاص ،والتزام أو إلزام مايل بحكم القانون من قبل ويل
األمر بالتربع من قبل صاحب العمل بأدائه للموظف العتبارات
الصالح العام(((.
خص هذا االعتبار مكافــأة هناية اخلدمة بتفصيل أكثر
وقد َّ

يف تنظيمها ،وجعــل أحكامها كلها آمرة ال جيــوز االتفاق عىل
((( قضاء العامل والتأمينات االجتامعية ،أنور العمرويس ،ص .605
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خالفها ،وقام بمنحها من االمتيازات واحلامية ما مل يمنح غريها،
فمنع التنازل عنها كليا أو جزئيا(((.
وقد عدّ كثري من الباحثني هــذا التوصيف اخلاص بمكافأة

هناية اخلدمة ورجحوه((( باعتباره حقا خاصا ملزما عىل صاحب
العمل يقوم بأدائه للموظف العتبارات املصلحة العامة وتنظيم
شؤون العمل والعامل يف البالد.
وقد ع َّلل الدكتور حممد نعيم ياسني ذلك بسبب رجاحة هذا
التوصيف ملكافأة هناية اخلدمة بــأن «القانون قد اعتربها معاملة
خاصة هبــا ،ومل يعاملها معاملة األجــر أو التعويض أو التأمني
وغري ذلك من النظم املعروفة ،معتربا إياها حقا والتزاما ذا طبيعة
خاصة ،فاســتحق أحكاما خاصة ،وإن مــن حكمة اختصاصه
هبذه النظــرة تنبع من حكمة ترشيعية قــد ال تتحقق عىل الوجه
((( مكافأة اخلدمة ،حممد الظاهر ،ص.16

((( منهم الدكتور حممد نعيم ياسني كام يف بحثه «زكاة مكافأة هناية اخلدمة
والراتب التقاعدي» ،ص .246
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املطلوب إال بإباحة ذلك احلق بسياج من األحكام واالمتيازات
والروابط املتميزة من أحكام احلقوق وااللتزامات األخرى التي
يولدها عقد العمل»(((.
وقد اعتنى فقهاء املالكية بمســألة االلتزام بالتربع وخصوه
بمزيد اهتامم لدرجــة اهنم اعتربوه من موجبات االســتحقاق
املايل((( ،وقد عرب بعض الباحثني عــن هذا بأنه «ضامن» للعامل
يتمكــن بمقتضاه مــن مواجهة ظــروف معاشــه ،وهو يذكر
باألســاس الذي يقوم عىل الضامن االجتامعي املتمثل بالتعاون
والتــرع بمتطلباته ،وهذا التــرع وإن كان يف األصل من قبيل
املباح ،وهو ما حيصل يف حال االلتزام الطوعي من املنشــأة ،فإن
ويل األمر قد يتكفل به أو يلزم به املنشآت(((.
((( املصدر نفسه ،ص .247-246

((( وقــد أفردوا له تصنيفات مهمة منها كتاب «حترير الكالم يف مســائل
االلتزام» ،لشــمس الدين حممد الطرابليس املغريب املالكي املعروف
باحلطاب ت 954هـ.

((( زكاة هناية اخلدمة ،د .عبد الستار أبو غدة ،موقع املسلم اإللكرتوين.

98

مسائل خمتصرة من زكاة الديون املعاصرة

ومعلوم أن اعتبــار رعاية املوظــف أو العامل ومن يعول
مــن أرسة وأوالد مقصــد نبيــل ،وهذا املقصد هــو املعلن من
ترشيــع قانون مكافأة هناية اخلدمة حســب مــا ذكرته نصوص
القوانــن الوضعية ،ومعلوم أن هذا املقصــد أيضا ال يتعارض
مع مقاصد الرشيعة اإلســامية العامة التي ما جاءت إال حلفظ

كيان اإلنسان ودينه وعقله وكرامته وماله ،و ّملا كان األمر كذلك
فإن للرشيعة مناهجهــا يف حتقيق مقاصدهــا وغايتها ،يف إقرار
النوازل املســتحدثة التي تتوافق مع قواعدها وأصوهلا .ويرجع
ســبب ترجيح التوصيف األخري القايض باعتبــار مكافأة هناية
صاحب
اخلدمــة حقا خاصا من نوع خاص َألــزم فيه و ُيل األمر
َ

العمل بأدائه للموظف مراعاة للمصالح العامة ،وملا كان العامل
ملزما بالتوقيــع عىل عقد العمل وما فيــه من رشوط وضوابط
مســبقا باعتباره من عقود اإلذعان ،فإن ويل األمر ممثال بالدولة
تكون هي املســؤولة عن محاية الضعفاء ومن يف حكمهم بضامن
حقوقهــم وفق مبــادئ السياســة الرشعية ،وهــذا كله يدخل
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يف صالحيــات ويل األمر (الدولة) يف إنشــاء بعــض احلقوق
والواجبات عىل األفراد ،وإلزام أرباب العمل حتمل مشاق احلياة
يف مرحلة الشــباب التي تعترب املرحلة الذهبية لعطاء اإلنســان
وإنجازاته ،وإن من باب العدل واإلنصاف تقدير هذا العطاء يف
مرحلة ما بعد الشباب وعدم ترك اإلنســان العامل بعد جتاوزه
ملرحلة الشباب وربام بلوغه مرحلة العجز و الضعف عالة ،وهذا
ما حدث فعال يف تارخينا اإلســامي التليد؛ من ذلك ما رواه أبو
عبيد يف كتــاب األموال حيث قال :كتب عمر بن عبد العزيز إىل
عــدي بن أرطاة عامله يف البرصة يقــول ( :وانظر من قبلك من

أهل الذمة قد كربت ِسنُّه ،وضعفت قوته ،وولت عنه املكاسب،
ِ
فأجر عليه من بيت مال املســلمني ما يصلحه ،فلو أن رجال من
املسلمني كان له مملوك كربت ِســنه وضعفت قوته ،وولت عنه

يفرق بينهام موت
املكاســب ،كان من احلق عليه أن يقوته ،حتى ّ
مر بشيخ من
أو عتق ،وذلك أنه بلغني :أن أمري املؤمنني عمر قد ّ

أهل الذمة يسأل أبواب الناس ،فقال« :ما أنصفناك إن كنا أخذنا
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منك اجلزية يف شــبيبتك ،ثم ضيعناك يف كربك» ،ثم أجرى عليه
من بيت املال ما يصلحه)(((.
وباعتبــار التوصيــف الذي يمنــح مكافأة هنايــة اخلدمة
للموظــف حقــ ًا خاص ًا أنشــأته الدولة له؛ يســتحقه بموجب
اخلدمات التي قدمها جلهة عمله ،ففــي هذه احلالة يكون العقد
عقــد تربع حمض بحيث ال يؤثر فيه اجلهالــة والغرر ،ألنه خيرج
من دائرة عقود املعاوضة ،األمر الــذي ييرس تقيدها بالضوابط
والرشوط املنظمة ملسرية العمل.
وبناء عىل مــا تقدم فال جتب الزكاة عــى املوظف والعامل
ومن يف حكمهام الذين يســتحقون مكافأة هناية اخلدمة من جهة
مصدر عملهم؛ مهام امتدت ســنوات عملهم ،بسبب عدم حتقق
رشوط إخراج الزكاة فيهم ،إال بعد أن يقبضها ويتسلمها نقد ًا أو
تنزل يف حسابه ،وتضم إىل جمموع حسابه ويزكيه متى ما حتققت
((( األموال أليب عبيد.56/1 ،
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الــروط فيه ،هذا فيام يتعلق بمكافأة هنايــة اخلدمة ،أما ما لديه
من أموال أخرى فتزكى يف كل حول عند حتقق الرشوط املعلومة
األخرى .وهبذا صــدرت توصيات الندوة اخلامســة يف قضايا
الزكاة املعارصة املنعقدة يف لبنان بشــأن مكافأة هناية اخلدمة عىل
النحو اآليت(((:
 عدم وجوب الزكاة عىل العامل واملوظف يف االستحقاقاتالتي تعود إليه عن طوال مدة اخلدمة ،لعدم حتقق امللك التام الذي
يشرتط لوجوب الزكاة.
 وهذه االستحقاقات إذ صدر القرار بتحديدها وتسليمهاللموظــف أو العامل دفعة واحدة أو عــى فرتات دورية أصبح
ملكه هلا تاما ويزكى ما قبضه منها زكاة املال املستفاد.
((( فتاوى وتوصيات الندوة اخلامســة لقضايا الــزكاة املعارصة املنعقدة
يف لبنــان ،يف  20-18ذي القعدة 1415هـ ،املوافق  20-18فرباير

1995م.
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بضمه إىل ما عند املزكي من األموال،
 -واملال املستفاد يزكى ِّ

من حيث النصاب واحلول.

املطلب الثالث :األموال اجلامدة يف األوعية املالية االدخارية يف املؤسسات
العامة واخلاصة(((.

الفرع األول :تصور عام لطبيعة األوعية املالية االدخارية.
رشعت بعض املؤسسات العامة واخلاصة يف عرصنا احلارض
عىل اســتحداث بعض النظم التي حتث وتشــجع موظفيها من
خالهلا عىل ادخار جزء من راتبهم ،عىل أن يرتك خيار املشــاركة
أو عدمها فيه للموظف نفســه مــن دون أي إلزام ،ويتمثل هذا
النظام بتأسيس وعاء يشرتك فيه الراغبون من املوظفني فيه بنسبة
معينة من راتبهم ،يتم االتفاق عىل تســميتها ،بحيث تقتطع من
((( يف الواقــع ال يمكن حــر مجيع صور األمــوال اجلامدة يف األوعية
املالية االدخارية يف املؤسســات العامة واخلاصــة؛ باعتبار أن بعض

هذه الصور ختتلف من جهة إىل أخــرى ،وهي يف النهاية من اجتهاد

املؤسسة يف تعزيز التكافل االجتامعي فيها.
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راتبهم يف بداية نزوله يف حســاباهتم ،ثم يتم إيداعها واستثامرها
يف مؤسسة مالية إســامية ،بحيث يمكن للمشرتك هبذا الوعاء
أن يطلب قرضا حسن ًا يسدده بعد مدة من الزمن ،من دون زيادة
عــى املبلغ ،من خالل ما جتمع لديه من حســابه يف هذا الوعاء،
وإذا مل يطلب قرضا يرد إليه املبلغ يف هناية خدمته أو متى ما شــاء
املوظف اخلروج من هذا الوعاء(((.
ويف الواقع فإن أساس هذه الفكرة ال تقترص عىل املؤسسات
احلكومية واخلاصة فحسب ،وإنام تتمثل بكل وعاء مماثل تتحقق
فيه رشوط الــزكاة املتفق عليها وهي بلــوغ النصاب وحوالن
احلول ،بحيــث تكون بمثابة َدين يعود للمشــرك يف هناية املدة
املتفق عليها ،والغاية من هذا املبحث التذكري بأداء فريضة الزكاة
يف مثل هذه احلاالت متى ما حتققت رشوط وجوهبا.
((( وسنشري الحقا بشكل مفصل إىل نظام عمل صندوق التكافل يف دائرة
الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب كأنموذج عىل ما تم ذكره مع
الرتكيز عىل بيان مسألة إخراج الزكاة منه.
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ومن املالحظ أن بعض النــاس يغفل عن زكاة هذه الصور
إما جهال أو نســيانا بالرغم من حتقق رشوط الزكاة فيها أحيان ًا،
وســنحاول يف هذا املطلب التمثيل ببعض األمثلة الواقعية التي
تشــرك يف صفة االشــراك يف ادخار املال بصــورة مجاعية أو
فردية وحجزه عن الترصف والتداول ،ومنها عىل ســبيل املثال
«اجلمعيات» كام تســمى يف بعض البلدان أو«السلفة» يف بلدان
أخرى ،وهــي عملية مجع املال التي جيرهيا املوظفون واألصدقاء
واألقارب أحيانا ،عىل وفق مبدأ جتميع أقســاط مبلغ شــهري
يقتطع من الراغبني يف املشــاركة فيام بينهم ،ثم يقومون بتجميع
هذه األقســاط بوعاء واحد عند شخص منهم ،ثم يعاد توزيعها
دوريا يف كل شــهر أو أقل مــن ذلك أو أكثر حســب االتفاق
املربم بني املشــاركني ،وقد تكون البداية أحيان ًا من نصيب أشدّ
املشرتكني وأكثرهم حاجة إىل املبلغ يف وقت التوزيع الدوري أو
حسب االتفاق املسبق يف مسألة أولوية التوزيع؛ أو باالعتامد عىل
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مبدأ االقرتاع فيام بينهم ،ويف النهاية حيصل كل مشرتك عىل مجيع
أقساطه التي أودعها من دون زيادة أو نقصان.
وهناك صور مشــاهبة أخــرى تدخل يف مســألة األموال
املدخــرة والتي قد تكون حمجــوزة عن التــداول أحيان ًا والتي
تتنوع بــن العمل الفــردي واملؤســي ،ومنها :املــال املكتنز
والتأمــن التكافيل واملعــاش التقاعدي والضــان االجتامعي
فصل القول فيها
وتأمني اخلدمات االســتهالكية وغريها ،وقد ّ
شيخنا العالمة الدكتور أمحد عبد العزيز احلداد ،وقد صدر فيها
القرارات املجمعية والفتاوى التفصيلية ،حيث ذكر جمموعة من
وبي حكــم الزكاة يف كل صنف منها ،بام يغني
األموال اجلامدة ّ

عن ذكرها وتكرارها(((.

((( ذكر فضيلة الدكتور أمحد عبد العزيز احلداد «حفظه اهلل» يف كتابه الق ّيم

«اخلالصــة الكافية يف صدقة الفريضة» ،لؤلــؤة ديب ،الطبعة الثانية،

1428هـ 2007م ،جمموعة من األمــوال املحجوزة وبني أحكامها
بيانا شافيا واضحا ،ص .164-121
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الفرع الثاين :احلسابات «اجلارية واالستثامرية واالدخارية»

(((

أو ما تعرف بـ «الودائع» جماز ًا.

من الصور االدخارية املهمة واملنترشة بشــكل واسع والتي

تقــوم بحجز املال عن التداول احلســابات املرصفية بأشــكاهلا
املختلفة اجلارية واالســتثامرية واالدخاريــة والتي عرفت جماز ًا

باســم «الودائــع» ،وهي األمــوال التي يودعهــا أصاحبها يف
املؤسســات املالية ألغراض عــدة ،والتي تكــون حمجوزة عن

الترصف لبعض الوقت الذي قد يطول أو يقرص حســب رغبة

املتعامل وآلية االدخــار املتبعة يف املؤسســة َ
املدخرة ،والتي قد
تتحقق فيها رشوط الزكاة املعلومة أثناء هذه املدة.

ومن املعلوم أن املصارف اإلســامية قد دأبت منذ نشــأهتا

عىل الرتكيز عىل موضوع االدخار وحماولة سحب النقد وتوظيفه
((( تم التعريف هبذه املصطلحات وبيــان مفهومها وتكيفها الرشعي يف
كتاب« :املرصفية اإلســامية مفاهيمها وخصائصهــا وتطبيقاهتا»،

للمؤلف ،نرش دائرة الشــؤون اإلســامية والعمــل اخلريي بديب،
 ،2015يف الصفحات .136-119
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من خالل اســتثامره وتنميته عرب جذبه بطرق شــتى من مجهور
املتعاملــن معها ،والعمــل عىل إخراجه من حيــز املال املعطل
(املكتنز) إىل حيز النامء احلالل (االستثامر) ،لعلمها أن مجهورها
الواســع بمعزل عن التعامــل مع البنوك التقليدية بشــكل عام
للثوابت الرشعية التي يتمتع هبا ،وهذه امليزة حتسب للمصارف
اإلســامية لنجاحها يف إعادة توظيف األموال املكتنزة واملعطلة
بالطــرق الرشعية ،يف الوقت الذي كان فيه قســم كبري من هذه
األمــوال معط ً
ال بيد أصحاهبــا متام التعطيل عن أي اســتثامر،
ولعل موضوع احلســابات املرصفية قــد حظي بالنصيب األكرب
يف تعامالت املصارف اإلسالمية ملا متثله هذه املعاملة من خدمة
رشحية واسعة جدا من مجهور املتعاملني مع املصارف اإلسالمية،
التي تتعامل بدورها مع هذه املوارد املالية التي تصب يف وعائها
تعامال خاص ًا يبعدها عن شــبهة الربا ،بخالف البنوك التقليدية
التي يقــوم جوهر العمل الرئيس عىل مبدأ الوســاطة املالية بني
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املودعني واملقرتضني مقابل نسبة ثابتة مقطوعة للبنك ،عىل مبدأ
االتفاق املربم مع املودعني عىل سعر الفائدة الثابت املحدد مسبقا
من جهة ،وكذلك نســبة الفائدة من املقرتضني كذلك ،ما جيعل
املتعامــل ملزما للبنك أمام القانون ،مقابــل ضامن حتمل البنك
التبعات املرتتبة عىل تغريات السوق وحصول االختالالت وما
قد حيدث من أزمات مالية ،بغض النظر عن الربح واخلســارة،
األمر الذي يبعدها عن الدخول يف املشــاريع التنموية التي تعود
بالنفع عىل األفراد واملجتمع بشــكل عام ،ما جيعلها تعتمد عىل
مبدأ الوســاطة املالية بشــكل رئيس وتعمل بتجــارة الديون،
وتقديم القروض عىل هذا األســاس ،وكذلــك بقية املعامالت
املرصفيــة القائمــة عىل األســاس الربــوي (املضمــون) مجلة
وتفصيال ،حتى تتمكن من حتقيــق الفائدة املرجوة هلا باعتبارها
مؤسســة مالية تبحث عن عائد مضمون هلــا وللمتعاملني معها
كذلك ،خالف ًا للمؤسســات واملصارف اإلسالمية التي قدمت
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اخلدمات املرصفية املتنوعة وفق الرؤية الرشعية التي تستند إليها
بام يبعدها عن الشبهات ،فض ً
ال عام أسهمت به إسهام ًا حقيق ًا يف
التنمية املجتمعية من خالل أعامل التمويل واالستثامر من خالل
متويلها املشــاريع احليوية واخلدمية ذات اجلــدوى االقتصادية
املدروسة مسبق ًا ،وال خيفى هذا الفارق بني كال األمرين.
وبالرغم من اخلدمات التي تقدمها املصارف واملؤسســات
املالية اإلســامية ،فــإن هذا األمر يلقي بظالله املســؤولية عىل
املتعامل نفسه يف مسألة حتري حســاب ما جتمع لديه من أموال
يف مجيع حســاباته املختلفــة اجلارية واالدخارية واالســتثامرية
وغريها والعمل عىل إخراج مبلغ الزكاة منها شــكل دوري كلام
حال عليها احلول ،متى ما جتــاوزت النصاب املقدر رشعا ،من
خــال ضم ِقيم هذه احلســابات إىل بعضها ومجعها مع ما جتمع

لــدى املكلف بالــزكاة من أموال ســائلة أخــرى وأداء زكاهتا
دفعة واحدة.
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الفرع الثالث :صندوق التكافل يف دائرة الشؤون اإلسالمية

والعمل اخلريي بديب.

يف سنة 1993م تم إصدار قرار من مدير عام دائرة الشؤون
اإلسالمية والعمل اخلريي بديب بمسامها القديم آنذاك ،يتضمن
تشــكيل هيكل إداري للجنة صندوق التكافل تشكّل من رئيس
ونائبه ومخســة أعضاء ،ومن بني األعضاء حماســب مقرر .وقد
شــمل القرار الغرض من إنشــاء الصندوق ،وأهدافه ومهامته
واختصاصاته.
ومنذ تأسيســه يف عام 1993م مازال يعمل بفاعلية وزيادة
واضحة من قبــل املوظفني املرشكني نتيجــة اخلدمات الكبرية
التي يقدمها ملشــركيه ،وقد تطور تطورا ملحوظا عىل املستوى
اإلداري والفني من خالل توســيع وتوضيح مهامه األساســية
واختصاصاته املتعلقة باللجنة املشار إليها أعاله.
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وقد تضمن صندوق التكافل يف دائرة الشــؤون اإلسالمية
والعمل اخلريي بديب أهدافا عديدة خدمة ملشرتكيه الذين يمثلون
نســبة كبرية من الدائرة الذين يقع عىل عاتقهم القيام باخلدمات
الدينية املتنوعة والتي تصب يف املحصلة يف خدمة املجتمع ،األمر
الذي يشكل حافزا وداعام معنويا للمشرتكني من حيث إعانتهم
عىل مصاعب احليــاة من خالل تأمني مبلــغ مدخر ،قد جيدون
الصعوبة االختيارية يف ادخاره وتأمينه من ذات أنفسهم مع عدم
وجود إلزام وضوابط تقيدهم.
واملتتبع لعمل الصنــدوق يلمس النتائج الطيبة التي حققها
عىل امتداد أكثر من مخســة وعرشين عاما منذ تأسيسه وإىل يومنا
هذا ،إذ تم وضع أهداف تكافلية تســهل هلم احلصول عىل منافع
تتمثل فيام ييل(((:
((( صنــدوق التكافل ،إعــداد جلنة الصندوق بالدائرة ،دائرة الشــؤون
اإلســامية والعمل اخلــري ،حكومــة ديب1434 ،هـ 2014-م،

ص .4
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 -1احلصول عىل قرض حسن.
 -2احلصول عىل منحة العجز الكيل الذي يصيب املوظف
أثناء العمل ،بحد أقىص مخسة آالف درهم.
 -3احلصول عىل منحــة إهناء اخلدمة بســبب عدم اللياقة
الصحية ،بحد أقىص ثالثة آالف درهم.
 -4احلصول عىل منحة الوفاة أثناء اخلدمة بحد أقىص مخسة
آالف درهم سواء كانت الوفاة داخل الدولة أو خارجها.
 -5احلصول عىل منح أخرى تقدرها اللجنة ويوافق عليها
املدير العام.
 -6تنظيم رحالت ترفيهية للمشــركني ترصــد ميزانيتها
حسب ما تقرره اللجنة.
وقد حددت مهام واختصاصــات الصندوق طريقة عمله
من خالل التقيص عن احلاجات االجتامعية واملالية للمشــركني
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وتقديم األهم منها حســب دراســة كل حالة من قبل اللجنة.
وكذلك بينــت طريقة حفظ أمــوال الصنــدوق وصيانتها من
الضيــاع والتبذير وإيداعها واســتثامرها يف مرصف إســامي،
وأرجعت البت بقضايا السحب واإليداع إىل املستندات الرسمية
التي توقع بتوقيع مدير عام الدائرة ورئيس اللجنة.
وقد احتوى قرار التأســيس والتعديالت التي طرأت عليه
التفاصيــل الدقيقــة املتعلقة بكامل عمــل الصندوق من حيث
التقاريــر الالزمة عن حالة الصندوق املاليــة وبيان وضعه املايل
بشكل دوري ،من أجل ضامن حقوق املشرتكني.
منها الفقرات اآلتية(((:
 -1موارد الصندوق.
 -2استقطاع القرض.
((( مــن يرغب باالطالع عىل تفاصيل الفقرات املشــار إليها أعاله فعليه
االطالع عىل «صندوق التكافل» يف الصفحات من . 10-6
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 -3إهناء العضوية.
 -4الئحة الصندوق.
 -5أعضاء الصندوق.
عالقة أداء الزكاة بصندوق تكافل دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعمل
اخلريي بدبي.

أشارت الفقرة « »12من الئحة الصندوق يف الصفحة  9إىل
مســألة يف غاية األمهية ،تكاد تكون هي موطن الشاهد يف إدراج
مسألة القرض احلسن هبذه الدراسة .والتي تنص عىل ما ييل:
«ال يقوم الصندوق بإخراج الزكاة ســنوي ًا ،وعىل املشــرك
إخراج زكاته بنفسه»(((.
ِ
املشــرك ملزم بإخــراج زكاة ماله
ووفقــا هلذه الفقرة فإن
رك بــه ،وعليه إخراج زكاتــه عند متام حولــه من خالل
املشــ َ
((( صندوق التكافل ،ص .9

مسائل خمتصرة من زكاة الديون املعاصرة

115

ضم حساب مبلغ اشــراكه يف الصندوق مع ما لديه من أموال
واحتســاهبا مجيعا والنظر يف كوهنا بلغت النصــاب ،أو مل تبلغ،
حتى خيرج الزكاة عــن كامل املبلغ الذي يعود إليه ،وإن تفرقت
أماكن إيداعها وادخارها بأماكن خمتلفة.
فضال عن وجوب أداء الزكاة عىل املشــرك إن بلغ اشرتاكه
النصاب أو جتاوزه بعد حــوالن احلول عليه ،ومعرفة هذا األمر
يتم من خالل مراجعة إدارة الصندوق أو حماسبها أو أحد أعضاء
اللجنة ،وجيري العمل حاليا عــى تطوير برنامج إلكرتوين يتيح
للمشــركني االطالع عىل تفاصيل اشــراكهم كاملة من خالل
رقــم رسي يتيح هلــم الدخول إىل هذه اخلدمة متى ما شــاؤوا،
وهــو إجراء ق ّيم يســهل عىل املشــركني يف الصنــدوق معرفة
املبلغ ومتى يبلغ النصاب وبقيــة التفاصيل األخرى املتعلقة به،
وهــو تنظيم عام هيــدف إىل اعتامد اخلدمــات اإللكرتونية التي
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تســعى حكومة ديب إىل تعميمه عىل خمتلف األنظمة والوســائل
واخلدمات التــي تقدمها جلمهورها اختصــارا للوقت واجلهد
وراحة املتعامل.
•

•

•
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يف هناية هذه الدراســة املخترصة التي مجعت بعض املسائل
املتفرقة يف بيان حكم بعض صــور الديون املعارصة والتي تكثر
حوهلا األسئلة ،يمكن تلخيص أهم النتائج بالنقاط اآلتية:
 أصــل اخلالف الذي وقــع بني العلــاء يف حكم «زكاةويبي
الديون» هو عــدم وجود نص رشعي يفصل يف املســألة ّ
حكمها الرشعي.
 إن بني القرض والد ّيــن عموم ًا وخصوص ًا ،فكل قرضدين ،وليس كل دين قرضا ،إذ يشمل الدَّ ين كل ما يتعلق بالذمة
من حقوق اآلخرين ،سواء أكان ناشئا عن قرض أو بيع أو ضامن
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متلــف أو بدل مغصوب وغريه .أما القرض فيختص بام تقتطعه
من مال أو عني رفقا بالطالب ،وال يكون ناشئ ًا عن بيع أو غريه.
 ال يمكــن عدّ الديون من امللك التــام ،باعتبار أن املالكال يســتطيع أن يترصف هبا ترص ًفا مطل ًقا ما مل يقبضها وتعود إىل
حيازته ،فهي ملك ناقص وليست بملك تام ،وامللك الناقص ما
كان املال مملوكا فيه من حيث رقبته ،ولكنه غري مملوك من حيث
وضع اليد عليه وإمكانية الترصف فيه.
 النــاء يتعلق باألموال الســائلة غري اجلامــدة فتخرج ممازاد عىل أصل املــال ،وعليه فال زكاة يف عروض القنية باعتبارها
أمــواالً جامدة غري ناميــة ،فضال عن تعلقها بحاجة اإلنســان
األصلية ،وكذلك احلال يف ســائر األموال اجلامدة ومنها «املال
الضامر» الذي عرفــه الفقهاء :بأنه املال الذي ال يرجى احلصول
عليه إما لفقده أو نسيان مكانه أو اغتصابه.
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قســط (غري احلال) ال يمنع الزكاة عىل
 الدَّ ين املؤجل وا ُمل َّاملــال الذي لدى الشــخص ،وإنام الذي يطرح مــن الزكاة هو
الدَّ ين احلال اخلاضع للمطالبة حاال حني وجوب الزكاة بحوالن
احلــول ،وبناء عليه جتب الزكاة يف املال الذي يأخذه الشــخص
قرضا فيتملكه ويعمــل به ،ما دام القرض املذكور مقســطا أو
مؤجال وليس مطالبا به يف احلال دفعة واحدة.
 عدم وجوب الزكاة عىل العامل واملوظف يف االستحقاقاتالتــي تعود إليه عن طوال مدة اخلدمة مبــارشة إال بعد أن حيول
عليه احلول بعد قبضه ،لعدم حتقق امللكية التامة قبل قبضها.
ِ
املشــرك يف الصناديــق اخلاصة بالتكافل
 يقع عىل عاتقواجلمعيــات والودائع واحلســابات اجلاريــة يف املصارف وما
يف حكمهــا التي تعمل عىل حفظ ماله كامــا مدة من الزمن ثم
تردها إليه أداء الزكاة عند متام حوله من خالل ضم حساب مبلغ
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اشــراكه يف الصندوق مع ما لديه من أموال واحتســاهبا مجيعا
والتحقق يف كوهنا بلغت النصاب ،أو مل تبلغ ،حتى خيرج الزكاة
عن كامل املبلغ الــذي يعود إليه ،وإن تفرقــت أماكن إيداعها
وادخارها بأماكن خمتلفة.
•

•

•
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 أبحاث فقهية يف قضايا الزكاة املعــارصة ،مدى تأثري الديوناالستثامرية واإلسكانية املؤجلة يف حتديد وعاء الزكاة ،د .حممد عثامن
شبري ،دار النفائس ،األردن ،الطبعة الثالثة2014 ،م.
 أبحــاث وأعامل النــدوة الثانيــة لقضايا الــزكاة املعارصة،الكويت ،بيت الزكاة1409 ،هـ.
 األحكام الســلطانية والواليات الدينية ،أبو احلســن عيل بنحممــد بن حبيب البرصي البغدادي املــاوردي ،دار الكتب العلمية،
1405هـ1985-م ،بريوت.
 أحــكام القرآن للجصــاص ،أمحد بن عيل الــرازي أيب بكر،حتقيق حممد الصادق قمحاوي ،دار إحيــاء الرتاث العريب ،بريوت،
1405هـ.
 أحــكام القرآن ،أبو بكر حممد بن عبــد اهلل ابن العريب ،حتقيقحممد عبد القادر عطا ،دار الفكر للطباعة والنرش ،لبنان.
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 -اختالف الفقهاء ،حممــد بن نرص بن احلجاج ا َمل ْر َو ِزي ،حتقيق

حممد طاهر حكيم ،أضواء الســلف ،الرياض الطبعة األوىل الكاملة،
1420هـ 2000-م.
 األزمــة املالية العاملية هل نجد هلا حال يف اإلســام ،د .رفيقيونس املرصي ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة األوىل1431 ،هـ 2010م.

 أصول املحاســبة املالية يف اإلســام ،د .يوسف كامل حممد،مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة األوىل1416 ،هـ1996-م.
 أعــال الندوة اخلامســة لقضايا الزكاة املعــارصة ،الكويت1415هـwww.Almoslim.net ،

 األم ،حممــد بــن إدريس الشــافعي ،دار املعرفــة ،بريوت،1410هـ1990-م.
 األموال ،البن زنجويه ،حتقيق شاكر ذيب فياض ،مركز امللكفيصل للبحوث والدراســات اإلسالمية ،السعودية ،الطبعة األوىل،
1406هـ1986-م.
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 األموال ،أليب عبيد القاســم بن ســام ،حتقيــق خليل حممدهراس ،دار الفكر ،بريوت1408 ،هـ1988-م.
 أنيــس الفقهاء يف تعريفــات األلفاظ املتداولــة بني الفقهاء،قاسم بن عبد اهلل بن أمري عيل القونوي ،حتقيق د .أمحد بن عبد الرزاق
الكبييس ،النارش دار الوفاء ،جدة1406 ،هـ.
 بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائــع ،عالء الدين ،أبو بكر بنمســعود الكاســاين ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية1406 ،هـ-
1986م.
 بدايــة املجتهــد وهناية املقتصــد ،أبو الوليد حممد بن رشــدالقرطبي الشــهري بابن رشد احلفيد ،دار احلديث ،القاهرة1425 ،هـ
2004م. البدر املنــر يف ختريج األحاديث واآلثــار الواقعة يف الرشحالكبري ،ابــن امللقن ،حتقيق مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بن ســليامن
ويــارس بن كامل ،دار اهلجــرة للنرش والتوزيع ،الريــاض  -اململكة
العربية السعودية1425 ،هـ2004-م.
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 تبيــن احلقائق رشح كنز الدقائق ،عثــان بن عيل فخر الدينالزيلعي ،املطبعة الكربى األمرييــة ،بوالق ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
3131هـ.
 التجريــد ،أبو احلســن القدوري ،حتقيق مركز الدراســاتالفقهية واالقتصادية ،د .حممد أمحــد رساج ،د .عيل مجعة حممد ،دار
السالم ،القاهرة ،الطبعة الثانية 7241 ،هـ  6002-م.
 حتريــر الكالم يف مســائل االلتــزام ،لشــمس الدين حممدالطرابليس املغريب املالكي املعروف باحلطاب ت 459هـ.
 الترشيعات االجتامعية لقانون العمل ،د .حممد فاروق الباشا،املطبعة اجلديدة ،دمشق1981 ،
 تطبيقات قواعد الفقه عنــد املالكية من خالل كتايب «إيضاحاملســالك للونرشييس» و«رشح املنهــج املنتخب للمنجــور» ،دار
البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث بديب.
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 التعريفات الفقهية ،حممد عميم اإلحسان املجددي الربكتي،دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة يف باكستان 1407هـ
1986م) الطبعة :األوىل1424 ،هـ 2003-م. التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب ،للرازي ،فخر الدين حممد بنعمر التميمي الــرازي ،دار الكتــب العلمية ،بــروت1421 ،هـ
2000م. التنبيه عــى مبادئ التوجيه ،أبو الطاهــر التنوخي املهدوي،حتقيق حممد بلحسان ،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،هـ
2007م. التهذيــب يف فقــه اإلمام الشــافعي ،أبو حممد احلســن بنمســعود بن حممد بن الفراء البغوي ،حتقيق عادل عبد املوجود ،عيل
معوض ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 1418 ،هـ 1997-م.
 اجلامــع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاريالقرطبي ،دار الشعب ،القاهرة.
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 حاشية الدســوقي عىل الرشح الكبري ،حممد بن أمحد بن عرفةالدسوقي ،دار الفكر.
 احلــاوي الكبري يف فقــه مذهب اإلمام الشــافعي وهو رشحخمترص املزين ،أبو احلســن عيل بن حممد املاوردي ،حتقيق الشيخ عيل
حممد معوض-الشــيخ عادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية،
بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل 1419 ،هـ 1999-م.
 حوايش الرشواين عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج ،عبد احلميدالرشواين ،دار الفكر ،بريوت.
 اخلالصة الكافية يف صدقــة الفريضة ،د .أمحد بن عبد العزيزاحلداد ،لؤلؤة ديب ،الطبعة الثانية2007 ،م.
 الدر املختار رشح تنوير األبصار وجامع البحار ،عالء الديناحلصفكــي احلنفي ،حتقيق عبــد املنعم خليل إبراهيــم ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة األوىل1423 ،هـ2002-م.
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 درر احلكام رشح جملة األحــكام ،عيل حيدر ،حتقيق تعريب:املحامي فهمي احلسيني ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 دليــل الطالب لنيل املطالب ،مرعي بن يوســف بن أبى بكراملقــديس ،حتقيق :أبــو قتيبة نظر حممــد الفاريــايب ،دار طيبة للنرش
والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل1425 ،هـ 2004 /م.
 الدَّ ين املقســط «املؤجل» ال يمنع الزكاة ،حسام الدين عفانة،املوقع اإللكرتوينar.islamway.net :

 زكاة مكافأة اخلدمة والراتب التقاعدي ،حممد الظاهر ،مطبوعضمن أبحاث فقهية معارصة.
 زكاة هنايــة اخلدمة ،د .عبد الســتار أبو غدة ،موقع املســلماإللكرتوينWWW.Almoslim.net :

 سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة.
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 ســنن البيهقي الكربى ،أمحد بن احلســن بن عيل بن موسى،أبو بكر البيهقي ،حتقيــق حممد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة
املكرمة 1414 ،هـ1994-م.
 رشح خمتــر الطحــاوي ،أمحد بن عــي أبو بكــر الرازياجلصاص ،حتقيق جمموعة حمققني ،دار البشــائر اإلســامية  -ودار
الرساج ،الطبعة األوىل  1431هـ  2010-م.
 صحيح البخاري ،حممد بن إســاعيل البخاري ،حتقيق حممدزهري النارص ،دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
 صحيح مســلم برشح النووي ،أبو زكريا حييى بن رشف بنمري النووي ،دار إحياء الرتاث العريب1392 ،هـ ،بريوت.
 صنــدوق التكافل ،إعداد جلنــة الصندوق بالدائــرة ،دائرةالشــؤون اإلســامية والعمل اخلــري ،حكومــة ديب1434 ،هـ
2014-م.
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 العزيــز رشح الوجيز ،املعروف بالرشح الكبري ،أبو القاســمالرافعــي ،حتقيق عيل معوض ،وعــادل عبد املوجــود ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1417 ،هـ1997-م.
 عقد العمل يف اململكة العربية السعودية ،دراسة لنظام العملوالعامل لسنة 1989م ،د .طلبة وهبة خطاب.
 عقد القروض ومشــكلة الفائدة ،د .حممد رشــيد اجلزائري،مؤسسة الريان ،بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،هـ2007-م.
 العني ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،حتقيق د .مهدي املخزومي،د .إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل ،من دون ذكر مكان النرش.
 فتاوى مصطفــى الزرقا ،اعتنى هبا جمد أمحد مكي ،دار القلم،دمشق.
 فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة املعارصة ،بيت الزكاة،الكويت1415 ،هـWWW.Almoslim.net ،
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 فتاوى وتوصيات الندوة اخلامســة لقضايــا الزكاة املعارصةاملنعقدة يف لبنــان ،يف  20-18ذي القعدة 1415هـ  -املوافق -18
 /20فرباير 1995م.
 فتح القدير ،كامل الدين ابن اهلامم حممد بن الواحد ،دار إحياءالرتاث العريب ،بريوت.
 فقــه املعامالت املاليــة يف األديان الســاوية ،د .أبو عبد اهللاألمني بامبا عاجي ،دار املحدثني ،مكتبة عباد الرمحن ،الطبعة األوىل،
1430هـ 2009م.
 فقه املعامــات املالية ،د .رفيق يونس الــري ،دار القلم،دمشق ،الطبعة الثانية2007 ،م.
 الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي ،جمموعة مؤلفني،دار القلــم للطباعــة والنرش والتوزيع ،دمشــق ،الطبعــة :الرابعة،
1413هـ 1992 -م.
 القاموس املحيط ،حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،مؤسســةالرسالة ،بريوت.
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 قانون العمــل الليبــي ،د .حممد عبد اخلالــق عمر ،املكتباملرصي احلديث ،الطبعة األوىل .1970
 قانون العمل والتأمينات االجتامعية ،أنور عبد اهلل ،مكتبة عنيشمس ،القاهرة.
 قضاء العامل والتأمينات االجتامعية ،أنور العمرويس ،منشأةاملعارف ،اإلسكندرية1964 ،م.
 قضايا فقهية معارصة يف املال واالقتصــاد ،د .نزيه محاد ،دارالقلم ،دمشق2001 ،م.
 قواعــد اســتحقاق مكافأة هنايــة اخلدمة ،د .أمحد شــوقيعبد الرمحن1987 ،م.
 الكايف يف فقه أهل املدينة ،أبو عمر بن عبد الرب القرطبي ،حتقيقحممد أحيد ولــد ماديك املوريتاين ،مكتبة الرياض احلديثة ،الرياض،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة الثانية1400 ،هـ1980/م.
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 كشــاف القناع عن متن اإلقناع ،منصور بن يونس البهوتى،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 املبسوط ،حممد بن أمحد شمس األئمة الرسخيس ،دار املعرفة،بريوت1414 ،هـ 1993-م.
 متن اخلرقي عىل مذهب أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل الشــيباين،أبو القاسم عمر بن احلسني بن عبد اهلل اخلرقي ،دار الصحابة للرتاث،
1413هـ1993-م.
 جملة جممع الفقه اإلســامي ،العدد الثالث عرش ،بحث زكاةالديون ،د .الصديق الرضير.
 جممع الزوائــد ومنبع الفوائد ،عيل بــن أيب بكر اهليثمي ،دارالريان للرتاث/دار الكتاب العريب ،القاهرة ،بريوت1407 ،هـ.
 املجمــوع رشح املهذب مع تكملة الســبكي واملطيعي ،حمييالدين حييى بن رشف النووي ،دار الفكر.
 املجموع يف االقتصاد اإلسالمي ،د .رفيق يونس املرصي ،داراملكتبي ،الطبعة األوىل2006 ،م.
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 املحىل باآلثــار ،أبو حممد بن حزم األندلــي الظاهري ،دارالفكر ،بريوت.
 خمتار الصحاح ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،حتقيقحممود خاطر ،مكتبة لبنان نارشون ،بريوت1415 ،هـ 1995 -م.
 املدونة ،مالك بن أنس األصبحي املدين ،دار الكتب العلمية،الطبعة األوىل1415 ،هـ1994-م.
 مدى تأثري الديون االســتثامرية املؤجلة ،د .حممد بشــر ،هذااملصدر من ضمن كتــاب أبحاث فقهية معارصة ،وقد أرشت إليه يف
بداية املصادر.
 مســائل أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهلل ،تأليف :أيب عبد اهللأمحد بن حممد بن حنبل الشــيباين ،حتقيق زهري الشــاويش ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة :األوىل1401 ،هـ 1981م.
 مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ،إسحاق بنمنصور بن هبرام ،أبو يعقوب املروزي ،املعروف بالكوســج ،عامدة
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البحث العلمي ،اجلامعة اإلســامية باملدينة املنورة ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة األوىل1425 ،هـ 2002-م.
 املســتدرك عىل الصحيحني ،حممد بن عبــد اهلل ،أبو عبد اهللاحلاكم النيســابوري ،حتقيق مصطفى عبد القــادر عطا ،دار الكتب
العلمية ،بريوت1411 ،هـ 1990-م.
 املصبــاح املنري يف غريــب الرشح الكبري للرافعــي ،أمحد بنحممد بن عيل املقري الفيومي ،املكتبة العلمية ،بريوت.
 املصنف يف األحاديث واآلثار ،أبو بكر بن أيب شــيبة ،حتقيقكامل يوســف احلــوت ،مكتبة الرشــد ،الرياض ،الطبعــة األوىل،
1409هـ.
 املصنــف ،أبو بكر عبد الــرزاق بن مهــام الصنعاين ،حتقيقحبيب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت1403 ،هـ.
 مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى ،مصطفى بن سعد بنعبده الســيوطي ،املكتب اإلســامي ،الطبعة الثانيــة1415 ،هـ -
1994م.
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 معجم لغة الفقهاء ،حممد رواس قلعجي ،دار النفائس للطباعةوالنرش والتوزيع ،الطبعة الثانية1408 ،هـ 1988-م.
 معجم مقاييس اللغة ،أيب احلســن أمحد بن فارس بن زكريا،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،دار اجليل ،بريوت.
 املعجم الوسيط ،جمموعة مؤلفني ،حتقيق جممع اللغة العربية،دار الدعوة.
 املغني البن قدامــة ،أبو حممد موفق الديــن املقديس ،مكتبةالقاهرة1388 ،هـ 1968-م.
 مفردات القــرآن ،الراغــب األصفهاين ،دار القلــم ،الدارالشامية ،دمشق ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.
 املقدمــات لبيان مــا اقتضته املدونة من أحــكام ،دار صادر،بريوت.
 مكافأة اخلدمة بــن قانون العمل وقانون الضامن االجتامعي،حممد عبد اهلل الظاهر ،عامن ،األردن ،املكتبة العلمية ،بريوت.
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 موسوعة الفقه اإلســامي ،حممد بن إبراهيم التوجيري ،بيتاألفكار الدولية ،الطبعة األوىل 1430 ،هـ 2009-م.
 املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة ،وزارة األوقاف والشــؤوناإلسالمية ،الكويت ،دار السالسل ،الكويت1404 ،هـ.
 املوطــأ ،مالــك بن أنس بــن مالك ،حتقيق حممــد مصطفىاألعظمي ،مؤسســة زايــد بن ســلطان آل هنيان لألعــال اخلريية
واإلنسانية ،أبو ظبي ،الطبعة :األوىل 1425 ،هـ 2004 -م
 النتــف يف الفتــاوى ،أبو احلســن عيل بن احلســن بن حممدالس ْغدي ،حتقيق الدكتور صالح الدين الناهي ،دار الفرقان ،مؤسسة
ُّ
الرسالة ،عامن  -بريوت ،الطبعة الثانية1984 ،م.
•

•

•
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