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 ملخص البحث
  تأثيره شركط ، ك أثر الديف عمى الكعاء الزككم بالنسبة لمدائف كالمديف  عمىالبحث الضكء مقي يي        

السندات  كاة ، كقد انحصرت ىذه النماذج فينماذج لبعض الديكف المعاصرة كأثرىا عمى كعاء الز كيتناكؿ 

بعض  أيضان تناكؿ البحث كما  ، األكراؽ التجارية ، الديكف االستثمارية ، ديكف الشركات التى تتعامؿ بالتقسيط 

مف الديف كالزكاة ككعاء الزكاة   كؿ   مفيكـبأثر الديف عمى كعاء الزكاة منيا :  عمقةالقضايا الفرعية المت

  كالمقاصد الشرعية لمزكاة.

Abstract 

The research sheds light on the impact of debt on the Zakat base for the 
creditor and the debtor, and the conditions of its impact and deals with models of 
some contemporary debt and its impact on the Zakat base, these models were 
limited to bonds commercial paper, investment debt, debt of companies dealing in 
installments, the research also dealt with some sub-issues Concerning the impact 
of religion on the Zakat base, including: the concept of religion, zakat, Zakat, and 
the legitimate purposes of Zakat. 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

 المقدمة

 فال اهلل مف ييده أعمالنا، كسيئات أنفسنا شركر مف باهلل كنعكذ كنستغفره، كنستعينو نحمده هلل الحمد إف
 عبده محمدان  أف كنشيد لو، شريؾ ال كحده اهلل إال إلو ال أف كنشيد لو، ىادم فال يضمؿ كمف ،ولػػ مضؿ
 األمانة كأدل ، الرسالة بٌمغ كسراجان منيران، بإذنو إليو كداعيان  كنذيران، بشيران  كافة لمناس اهلل أرسمو،  كرسكلو
،  () بعد:أما ُالديف"  في يفقيو خيران  بو اهلل يرد مف "  القائؿ كالحراـ، الحالؿ ليا األمة كبيَّف كنصح

مىا " ىفإف اهلل عز كجؿ خمؽ الخمؽ لعبادتو ، قاؿ تعال ٍنسى ًإالَّ ًليىٍعبيديكفً كى مىٍقتي اٍلًجفَّ كىاٍْلً ، كأعظـ ِ"خى ( )

أنكاع العبادات ، ما تعمؽ بركف مف أركاف اْلسالـ ، كمنيا الزكاة التى أردؼ اهلل تعالى بيا الصالة في مكاضع 
، فرضيا اهلل تعالى عمى األغنياء لمفقراء لتسكد ركح ىميتيا ، فيي ركف مالي كاجتماعيعمى أ كثيرة تأكيدان 
حكاميا كضكابطيا ، مع مراعاة اْلجماؿ في أكضع مقاديرىا ك ك ، افؿ االجتماعي بيف أفراد المجتمعالمحبة كالتك

إذ لك  ،لمحرج كرفعان  تيسيران  ذلؾ، كتطكر الحياة المادية ، ك اتكثير مف األحكاـ ، مراعاة لتغير الكقائع كالعاد
، كمف ىنا يع لكقع الناس اليكـ في حرج شديدجاءت جميع األحكاـ مفصمة كمتفقة مع عادات الناس زمف التشر 

 كانت الشريعة اْلسالمية صالحة لكؿ زماف كمكاف.
طيرة نص السنة المفي كمف أىـ ىذه األحكاـ المجممة " زكاة الديكف" فمـ يرد في القرآف الكريـ ، كال 

فيناؾ الديف الحاؿ كالمؤجؿ ، كالديف  كثرة األكصاؼ المتعمقة بالديف ، مع ،صريح عمى حكـ ىذه المسألة 
، إضافة إلى كثرة  ، مما ترتب عميو اختالؼ الفقياء إلى غير ذلؾ مف األكصاؼ ءالمميمعسر كعمى العمى 

لمتكسعات االقتصادية التى يشيدىا  نظران  ،عف العصكر األكلى النكازؿ المتعمقة بالديكف في عصرنا الحالي
الطمب عمى التمكيؿ بمختمؼ  زايدمف ظيكر مؤسسات مالية متخصصة بالتمكيؿ ، كت اكما ترتب عميي، العالـ 

، أك تحمؿ الكثير مف أساليب التمكيؿ كالمعامالت التى تنشئ ديكنان استحداث  مما أدل إلىأنكاعو كأحكالو ، 
ف ىذه الديكف ، مما قد يتصكر معو أنو ال زكاة فييا جممة كتفصيالن كبالتالي فإ في طياتيا التزامات تشبو

 ىذا الكاقع المتغير .   ى، كممكة فقيية تعيف صاحبيا عمى تطبيؽ أقكاؿ الفقياء عمالمسألة تحتاج دقة في النظر
                                                           

 العلم قبل القول والعمل. باب: ،العلم كتاب: صحيحو،أخرجو البخاري يف  (1)
  .24ص 1النجاة، األوىل، ج دار طوق  الصحيح،اجلامع ادلسند  ىـ،1422 عبد اهللزلمد بن إمساعيل أبو انظر البخاري، 

 . 56سورة الذاريات اآلية  (2)
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  المكضكع:أىمية 
 خالؿ ما يمي :  مف عمكضك ىذه ال أىمية تأتى

االقتصادية في الحياة  ىاـو  مف دكرو  الما لي الزكاة في حياة المسمميف تحتميا التي الكبيرة األىمية .ُ
 .كاالجتماعية

 .خاصة في ظؿ المعامالت المالية المعاصرة  ،بياف أحكاـ زكاة أمكاليـ حاجة أصحاب األمكاؿ ل .ِ
 ميما أمَّة كلكؿ دراسة الديكف المعاصرة مف أبكاب حفظ الشريعة كبياف صالحيتيا لكؿ زماف كمكافف إ .ّ

 . قضاياىـ كاختمفت الناس، أحكاؿ تطٌكرت
لمخالؼ القديـ  ما ىي إال فركعه ، تمس الحاجة لمعرفة أحكاميا كالتي، التطبيقات المعاصرة لمديكفف إ .ْ

القكؿ في التطبيقات حرير أصؿ ىذه المسألة يترتب عميو تحرير ، لذا فإف تكاة الديكفز  في مسألة
 المعاصرة .

 :بحثمشكمة ال
 التالية: اْلجابة عف التساؤالت  بحثلا احاكؿ ىذي

  ىذه المسألة ؟  مفالفقياء  مكقؼما  كأثر الديف عمى كعاء الزكاة  لمدائف كالمديف ؟ ما 
 شركط الديف المانع لمزكاة ؟  ما 
 ما الكيفية التى يتـ بيا إخراج الزكاة ، في حالة تأثير الديف عمى كعاء الزكاة  ؟ 
  ؟ .عمى كعاء الزكاة  ىاأثر ما ديكف المعاصرة ، ك التطبيقات لمأبرز ما 

 السابقة:الدراسات 
 مف أىـ الدراسات التى ليا صمة بمكضكع البحث ما يمي : 

تناكؿ فيو الباحث أثر الديف عمى  كتاب قيـكىك  ، " زكاة الديكف المعاصرة " ، د. عبداهلل عيسى العايضي .ُ
ديكف  ةزكامجمكعة مف التطبيقات االقتصادية المعاصرة مثؿ  عرضكما الزكاة في ماؿ الدائف كالمديف ، 

لـ يتعرض لشركط إال أنو ،  التمكيؿ بعقد البيع ، زكاة ديف القرض ، كزكاة األعياف المؤجرة إجارة تمكيمية
 البحث .ىذا ، كالتطبيقات المعاصرة التى تناكليا المانع مف الزكاة الديف 
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و أثر الديف عمى الزكاة لممديف ، د. صالح بف عثماف اليميؿ  ، تناكؿ الباحث في" أثر الديف عمى الزكاة "  .ِ
، كلـ يتناكؿ بحثو  مدائفو لـ يتعرض ألثر الديف عمى كعاء الزكاة لكعرض بعض التطبيقات الفقيية ، لكن

 البحث . ىذا المعاصرة التى تناكليالتطبيقات ا
كلـ  الفقيية ألحكاـ زكاة الديكف ، اآلراءالحديث عف الباحث " زكاة الديكف" ، د. رفيؽ المصرم ، تناكؿ    .ّ

 .البحث ىذا يتناكؿ بحثو التطبيقات المعاصرة التى تناكليا 
 :لبحثامنيج 

، مف خالؿ تتبع أقكاؿ الفقياء في التحميمي االستقرائي لقد انتيجػػػػػػت في إعػػداد ىذا البحث المنيج  
ببياف مفيكـ محددات الدراسة كىى  ، كقمت بدايةالمسائؿ الفقيية محؿ البحث كأدلتيـ كمناقشتيا كالنظر فييا 

نماذج  عرضب ، كقمت مف الدائف كالمديف  أثر الديف عمى الكعاء الزككم لكؿ  ، ثـ بياف الزكاة ككعائيا كالديف 
  التالية:كلمكصكؿ لما تقدـ فقد سمكت الخطكات مديكف المعاصرة ، كحكـ تزكيتيا ، ل

 .كاالصطالحية مف مصادرىا األصمية كغيرىا مف الناحيتيف المغكية ، الفقييةالمصطمحات  ينامع افبي أكالن:
كتتبعت مؤتمرات المجامع الفقيية المػػػػػػػعاصرة  المعاصرة،الرجكع إلى المؤلفات الحديثة كالبحكث  ثانيان:

َـّ بحػػػػػػػػػػػػػػثو حػػػػػػػكؿ  كأبحاثيا،  .أثر الديكف عمى كعاء الزكاة  كدرسػػػػػػػػػػػػت ما ت
 فييا.عزك اآليات الكريمة إلى السكر التي كردت  ثالثان:
  المعتمدة.يث مف كتب الحد ،الدراسةجميع األحاديث الكاردة في  تخريج رابعان:
 : الحرص عمى التأصيؿ الفقيي ألثر الديكف عمى كعاء الزكاة ، كذكر نماذج لمديكف المعاصرة . خامسان 

 خطة البحث:
 مباحث كخاتمة عمى النحك التالي : ةانتظمت خطة البحث في أربع

. مفيـك الزكاة ككعائيا كالديف : محددات الدراسة  المبحث األكؿ:  
  .المقاصد الشرعية لمزكاة الثاني:المبحث 
:كفيو ثالثة مطالب  ،أثر الديف عمى كعاء الزكاة  الثالث:المبحث   

 المطمب األكؿ: أثر الديف عمى كعاء الزكاة بالنسبة لمدائف .
 المطمب الثاني: أثر الديف عمى كعاء الزكاة بالنسبة لممديف .

 المطمب الثالث: شركط الديف الذل يمنع الزكاة .
، كفيو خمسة مطالب :كأثرىا عمى كعاء الزكاة أبرز التطبيقات لمديكف المعاصرة ،  لرابع:االمبحث   

عمى كعاء الزكاة . السنداتأثر المطمب األكؿ :                
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.عمى كعاء الزكاةاألكراؽ التجارية أثر المطمب الثاني :              
. عمى كعاء الزكاة الديكف االستثماريةأثر المطمب الثالث :           
.عمى كعاء الزكاةديكف الشركات التى تتعامؿ بالتقسيط أثر : المطمب الرابع           

 الخاتمة :  أىـ نتائج البحث .

 المبحث األول: محددات الدراسة : مفهوم الزكاة ووعائها والدين.

 أكالن : مفيكـ الزكاة 
 :منيا : النماء كالريع ، فزكا الزرع إذا نما كزاد ، كمنيا التطيير قاؿ تعالى كثيرةو  تطمؽ عمى معافو  الزكاة لغة :

ـٍ ًبيىا " كِّيًي تيزى ـٍ  ":  قاؿ تعالى، كتطمؽ أيضا عمى المدح ُ"كى عمى  ، كما تطمؽ أيضان ِ "فىالى تيزىكُّكا أىٍنفيسىكي ( )، ()

.ّفزكا الرجؿ إذا صمح  ،الصالح  ()  

 الزكاة عند الفقياء : 
مع قطع المنفعة عف المممؾ مف مسمـ فقير غير ىاشمي كال مكاله عند الحنفية : تمميؾ جزء ماؿ عينو الشارع 

 ()   .ْهلل تعالى مف كؿ كجو

 ()  .ٓجزء مف الماؿ شرط كجكبو لمستحقو بمكغ الماؿ نصابان ل اسـعند المالكية : 

 () .ٔ اسـ لقدر مخصكص مف ماؿ مخصكص يجب صرفو ألصناؼ مخصكصة بشرائط عند الشافعية :

 () .ٕ حؽ كاجب في ماؿ خاص لطائفة مخصكصة بكقت مخصكص عند الحنابمة :

                                                           

 . 103سورة التوبة من اآلية  (1)
 . 32سورة النجم من اآلية رقم (2)
أمحد بن فارس ،  القزويٍت - 358ص  14صادر، الطبعة الثالثة، جدار  ،بَتوت، لسان العرب ،ىـ1414 مجال الدين، ابن منظور (3)

 .17ص  3دار الفكر ، ج ،  معجم مقاييس اللغة ، ه1399 بن زكرياء
 .258ص  2، بَتوت ،دار الفكر الطبعة الثانية  جرد احملتار على الدر ادلختارىـ  ، 1412، زلمد أمُت بن عمر  ابن عابدين (4)
 .147ص 2ج  دار الفكر ،  بَتوت،   شرح سلتصر خليل، زلمد بن عبد اهلل ادلالكي ، اخلرشي  (5)
 2 ج، دار الكتب العلمية ، مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج ىـ 1415خلطيب الشربيٍت ، مشس الدين زلمد بن أمحد  ا (6)

 .62ص
 .435ص 1ج األوىل، الطبعة مؤسسة الرسالة، منتهى اإلرادات، ىـ 1419 تقي الدين زلمد بن أمحد، الفتوحي احلنبليابن النجار  (7)
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ف اختمفت ألفاالتعريفات  مف خالؿ ما سبؽ نجد أف جميع نصيب كىك  لمزكاة حكؿ معنى كاحد ، تدكر ياظكا 
 .كص لطائفة مخصكصة في كقت مخصكص مقدر شرعا في ماؿ مخص

 
 
 
 

 ان: مفيكـ كعاء الزكاة ثاني
، كفيما يمي تجب فييا الزكاة  الماؿ الذليقصد بكعاء الزكاة :   سكاء أكاف نقدان أك زركع أك ثمار أك ماشية ،

 ، كشركط كجكب زكاتو :تكضيح لمعنى الماؿ 
   

 معنى الماؿ :
، كالجمع  إذا صار ذا ماؿ كمؤكالن  كماؿ الرجؿ يمكؿ كيماؿ مكالن ،  ما ممكتو مف جميع األشياء :الماؿ لغة 

() .ُ أمكاؿ

 الماؿ عند الفقياء : 
() .ِما يميؿ إليو الطبع كيمكف ادخاره لكقت الحاجةعند الحنفية : 

() .ّما يممؾ شرعا، كلك قؿ  عند المالكية :

()   .ْكؿ متمكؿ ماؿ عند الشافعية :

() .ُ لغير ضركرةمباحة ما فيو منفعة عند الحنابمة : 

                                                           

، بَتوت احمليطالقاموس يعقوب، رلد الدين أبو طاىر زلمد بن الفَتوز آبادي ،  – 635ص.11لسابق ج ابن منظور ، ادلرجع ا (1)
 . 1059الثامنة ، ص  الطبعة الرسالة مؤسسة

 .504ص  4، بَتوت ،  دار الفكر الطبعة الثانية ، ج  رد احملتار على الدر ادلختارىـ ، 1412، زلمد أمُت بن عمر  ابن عابدين (2)
   دار الفكر،  بَتوت،  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين ،ىـ 1414أبو احلسن علي بن أمحد بن مكرم ، العدوي  (3)

 . 415ص  2ج 
 . 285ص  3الشربيٌت ، ادلرجع السابق ، ج  (4)
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أف تعريؼ المالكية كالشافعية كالحنابمة أعـ كأكلى مف تعريؼ الحنفية  مف خالؿ ما سبؽ يظير  

 لمماؿ الشتمالو عمى األعياف كالمنافع كالحقكؽ .
 
 
 

 شركط الماؿ الذم تجب فيو الزكاة
الذل تجب فيو الزكاة ما يمي :يشترط في الماؿ   

. كالتمميؾ في غير الممؾ ال يتصكر ، ألف في الزكاة تمميكان فال تجب الزكاة فيما ال يممؾ ؛  ،التاـ الممؾ  .ُ
، فال  ، قادران عمى التصرؼ فيو كاالنتفاع بو لو رقبة كيدان  كيشترط أف يككف الممؾ تامان بأف يككف مممككان 

() .ِزكاة في الماؿ المفقكد ، كالساقط في البحر لعدـ القدرة عمى االنتفاع بو مع قياـ أصؿ الممؾ 

عائشة رضي اهلل عنيا لما ركم عف  ،عؿ الماؿ اثنا عشر شيران كىك في ممؾ مالكو، بأف يمر   ّ الحكؿ .ِ ()

ىك الزكاة كألف سبب ْ ":"ال زكاة في ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ يقكؿ قالت: سمعت رسكؿ اهلل  ()  ،
اذىا ييٍنًفقيكفى قيًؿ  ".... الماؿ النامي لككف الكاجب جزء مف الفضؿ ال مف رأس الماؿ لقكلو تعالى يىٍسأىليكنىؾى مى كى

                                                                                                                                                                                             

 الًتاث العريبدار إحياء ،  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ، الدمشقيعالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان ، ادلرداوي  (5)
 .270ص  4ج   الثانية الطبعة

، بَتوت ، دار الكتب العلمية دائع الصنائع يف ترتيب الشرائعب،  ىـ 1406عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين،  (1)
احلاوي الكبَت ،  أبو احلسن علي بن زلمد،  ادلاوردي – 431ص  1الدسوقي ، ادلرجع السابق ج  – 9ص  2الطبعة الثانية ج 

ابن قدامة ادلقدسي ، عبد اهلل بن  – 152ص  3ج األوىل، الطبعةدار الكتب العلمية، بَتوت   يف فقو مذىب اإلمام الشافعي
 . 257ص  2ج األوىل  الطبعة دار إحياء الًتاث العريب ، ، ادلغٍت شرح سلتصر اخلرقيم  ، 1985ىـ / 1405أمحد ، 

ألموال الزكوية ، بل إن من األموال ما ال يشًتط فيها احلول كاخلارج من األرض فإنو يزكى عند ىذا الشرط ليس عاما يف مجيع ا (2)
 خروجو .

رواه أبو معاوية وىرًن بن سفيان وأبو  أخرجو البيهقي يف سننو كتاب : الزكاة ، باب :ال زكاة يف مال حىت حيول عليو احلول  ، وقال  (3)
واالعتماد يف ذلك على اآلثار  ،وحارثة ال حيتج خبربه  ،ن حارثة موقوفا على عائشة ورواه الثوري ع،  كدينة عن حارثة مرفوعا

 . الصحيحة فيو عن أيب بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد اهلل بن عمر وغَتىم رضي اهلل عنهم
ص  4ج الثالثة الطبعة،  دار الكتب العلمية، بَتوت ،  السنن الكربىىـ ، 1424 أمحد بن احلسُت بن علي بن موسى ، البيهقي 

160. 
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بالحكؿ ، ألنو  مف مدة يتحقؽ فييا النماء قدرىا الشارع كما أف الماؿ البد لو  أم الفضؿ،  ُ......"اٍلعىٍفكى   ()

فأقيـ السبب ، الفصكؿ المختمفة ، كالغالب تفاكت األسعار فييا مكف بو مف االستنماء الشتمالو عمىالمت

() .ِ، كىك النمك الظاىر، كىك الحكؿ مقاـ المسبب

ال تجب إال عمى ؛ ألنيا و ال تجب فيما دكنك  ،لقدر الذم إذا بمغو الماؿ كجبت الزكاة فيو ، كىك ا النصاب .ّ
كما دكف النصاب ال يفضؿ عف  ، كالغنى ال يحصؿ إال بالماؿ الفاضؿ عف الحاجة األصمية ، الغني

() . ّبو الحاجة األصمية فال يصير الشخص غنيان 

 
 يف ثالثان : مفيكـ الدٍ 

كثيرة منيا : كؿ ما لو أجؿ ، كما ال  مف داف الرجؿ يىًديفي دىينان ، كيطمؽ الديف عمى معافو يف لغة : مصدر الدٍ 
، كيطمؽ أيضا عمى كؿ ما ليس حاضران ، كعمى المكت ، كعمى المعاممة ، فداينت فالنان  أجؿ لو فيك قرضو 

ما عطاءن   () .ْإذا عاممتو دينا إما أخذان كا 

  يف عند الفقياء :الدٍ 
عف ماؿ أتمفو أك قرض اقترضو أك مبيع عقد بيعو أك  اسـ لماؿ كاجب في الذمة يككف بدالن  عند الحنفية :

() .ٓ منفعة عقد عمييا مف بضع امرأة كىك المير أك استئجار عيف

 ()  .ٔما كاف في الذمةكعند المالكية كالشافعية كالحنابمة  : 

                                                           

 .  219سورة البقرة من اآلية  (4)
ِّ ،  ىـ 1313الزيلعي، عثمان بن علي بن زلجن البارعي، فخر الدين ،  (5) القاىرة   تبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّْلِبي

دار  ، فتح القدير، بن عبد الواحد  كمال الدين زلمدابن اذلمام ،   - 253ص  1، ج  األوىل الطبعةادلطبعة الكربى األمَتية ، 
 – 431ص  1ج  ، دار الفكرالدسوقي على الشرح الكبَت حاشية عرفة،زلمد بن أمحد بن الدسوقي ،  – 155ص  2ج  الفكر

 2، ج  األوىل الفكر، الطبعةدار  ادلعُت،الطالبُت على حل ألفاظ فتح  إعانة الشافعي،أبو بكر عثمان بن زلمد شطا الدمياطي، 
 .5ص  3ادلرداوي ، ادلرجع السابق ، ج  – 169ص 

ص  2الدمياطي ، ادلرجع السابق ، ج  – 430ص  1الدسوقي، ادلرجع السابق ، ج  -15ص  2الكاساين ، ادلرجع السابق ، ج  (1)
 .5ص  3ادلرداوي ، ادلرجع السابق ، ج  – 169

 .166ص 13السابق ج  ابن منظور ، ادلرجع -  1198الفَتوزآبادى، ادلرجع السابق ص  (2)
 .221ص  7،ادلرجع السابق جابن اذلمام  (3)
، ىـ 1421منصور بن يونس ، البهويت  -22ص3الدمياطي، ادلرجع السابق ج  - 334ص 3ج  ،ادلرجع السابق الدسوقي،  (4)

 . 135ص8ج  وىلاأل، الطبعة وزارة العدل، ادلملكة العربية السعودية،  اإلقناع كشاف القناع عن منت
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ا كاف في الذمة ، كزاد الحنفية عمى مف خالؿ ما سبؽ نجد اتفاؽ جميع التعريفات حكؿ معنى الديف كىك كؿ م
 ذلؾ أسباب ثبكت الديف في الذمة .

 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني: المقاصد الشرعية لمزكاة
فرض اهلل تعالى الزكاة كجعميا ركنان مف أركاف اْلسالـ ، كأثبت ليا منزلتيا كمكانتيا العظيمة لما يترتب عمييا 

بالخير  اْلسالمي كالمجتمع،  كالمستحؽ لمزكاة ، المزكي الشخص مى، تعكد عمف مقاصد شرعية عظيمة 
 -، كمف أىـ ىذه المقاصد ما يمي : الكثير في الدنيا كاآلخرة

ى المزكي: المقاصد التى تعكد عم أكالن             

  " ةى كىآتيكا الزَّكىاةى تحقيؽ العبكدية هلل تعالى بامتثاؿ أمره ، قاؿ تعالى ، فالزكاة  ()ُ........" كىأىًقيميكا الصَّالى
تعالى يرجى بيا األجر األعظـ ، قاؿ تعالىضريبة بؿ ىي طاعة هلل  ًمميكا "  ليست  ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى

مىٍييً  .ِ ٍكؼه عى ـٍ كىالى خى بًِّي ـٍ ًعٍندى رى ـٍ أىٍجريىي ةى كىآتىكيا الزَّكىاةى لىيي اًت كىأىقىاميكا الصَّالى اًلحى نيكفى الصَّ ـٍ يىٍحزى ( )" ـٍ كىالى ىي

 كتخميصو مف الشح  ، أخالقو بتعكيده عمى الجكد كالكـر ةالذنكب ، كتزكير نفس المزكي مف يتطي
ـٍ ًبيىا كالبخؿ ، قاؿ تعالى "  تيزىكِّيًي ـٍ كى دىقىةن تيطىيِّريىي ـٍ صى ٍذ ًمٍف أىٍمكىاًلًي ، كأيضا رفعان لدرجاتو   ّ....."خي  ()

                                                           

 .43قرة من اآلية سورة الب (1)
 .277سورة البقرة اآلية  (2)
 .103سورة التوبة من اآلية  (3)
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بَّةو أىٍنبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبؿى ًفي كيؿِّ سيٍنبيمى قاؿ تعالى "  ـٍ ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىمىثىًؿ حى ثىؿي الًَّذيفى ييٍنًفقيكفى أىٍمكىالىيي ةو ًمائىةي مى
ًميـه  ٍف يىشىاءي كىالمَّوي كىاًسعه عى اًعؼي ًلمى بَّةو كىالمَّوي ييضى . ( ) ُ" حى

  عف خالد ، فركل ِتطيير مالو كنماؤه ، فال يطير الماؿ إال بأداء زكاتو كذلؾ لتعمؽ حؽ الغير بو ( )

كىالًَّذيفى " .......  ، فقاؿ أعرابي: أخبرني عف قكؿ اهللبف أسمـ، قاؿ: خرجنا مع عبد اهلل بف عمر 
ةى كىالى ييٍنًفقيكنىيىا ًفي سىًبيًؿ المًَّو فى  كفى الذَّىىبى كىاٍلًفضَّ ـٍ ًبعىذىابو أىًليـو يىٍكًنزي مف  : » قاؿ ابف عمر، ّ"  بىشٍِّرىي ( )

 ، فمما أنزلت جعميا اهلل طيران  ، إنما كاف ىذا قبؿ أف تنزؿ الزكاة فكيؿ لو ،كنزىا، فمـ يؤد زكاتيا 
يتصرؼ بو لشؤكنو ، لمالكو  طيبان  يحفظيا كأصبح ما فضؿ عف الزكاة حالالن «لألمكاؿ أم حصنا  

النماء أحد معاني الزكاة ، قاؿ ف. كأيضا ال ينمك الماؿ إال بأداء زكاتو ،  ْبالكجو المشركع الذم يريد ()

دىقىاًت كىالمَّوي الى ييًحبُّ كيؿَّ كىفَّارو أىًثيـو تعالى "  ييٍرًبي الصَّ بىا كى ؽي المَّوي الرِّ ، كمف جية أخرل فأداء ( )ٓ" يىٍمحى
ـٍ لىًئٍف الزكاة شكر هلل تعالى عمى نعمة الماؿ ، مما يترتب عميو زيادتو ، قاؿ تعالى "  بُّكي ٍذ تىأىذَّفى رى كىاً 

ىًزيدىنَّكيـٍ شى  ٔ . ()"كىٍرتيـٍ ألى

 الزكاة  مستحقي مىالمقاصد التي تعكد عثانيان : 
غناء الفقراء كا كليذا بدأت آية تكزيع  مساكيف كتقكيتيـ عمى أداء ما افترض اهلل عمييـ ،لإعانة الضعيؼ كا 

دىقىاتي ًلٍمفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكيًف ، قاؿ تعالى " ٕالصدقات بيـ ا الصَّ ٖ........"  ًإنَّمى () ( ) 

 اْلسالميمى المجتمع ثالثان : المقاصد التي تعكد ع

                                                           

 .261سورة البقرة اآلية  (4)
 .250ص  1الزيلعي ، ادلرجع السابق ،ج  (5)
 .34سورة التوبة  (6)
 .106، ص  2، ادلرجع السابق ج  باب: ما أدي زكاتو فليس بكنزأخرجو البخاري يف صحيحو ، كتاب : الزكاة ،  (7)
 .276 سورة البقرة اآلية (1)
 . 7سورة إبراىيم اآلية  (2)
شبَت ، زلمد عثمان ، حبث " الزكاة ورعاية احلاجات األساسية " ، رللة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت ، رللس  (3)

 .  125ص  14، العدد  6م  اجمللد  1989النشر العلمي 
 . 60سورة التوبة من اآلية  (4)
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نيا قائمة عمى حسف تكزيع الثركة بيف أفراد المجتمع إتحقيؽ التكامؿ لبناء أركاف المجتمع اْلسالمي ، حيث 
سد خمة ما فيو صالحو  ، ك كالترابط بيف أفراده كالتعاكف عمى ، كانتشار الطمأنينة  ،مما يؤدم إلى استقراره 

كثيرة في الديف كالثقافة كالسياسة كاالقتصاد المسمميف ، كالقضاء عمى الفقر بما ينطكم عميو مف مخاطر 
لصحة ، فالفقر إذا أصاب طائفة مف أبناء المجتمع كلد فييا مشاعر السخط كالضيؽ كعدـ الرضا بالقضاء كا

كالقدر، كليذا استعاذ منو 
ُ ، كذلؾ بجانب انتشار الجيؿ ( )أعكذ بؾ مف الكفر كالفقر ...."   إنيالميـ  " 

إلى الفتف كالثكرات فيؤثر  مكالمرض كمشاعر الحقد كالحسد كالتمرد عمى قيـ المجتمع كعاداتو ، كربما يؤد
ِ  .( )عمى الكياف السياسي لممجتمع 

 

 

 المبحث الثالث
  أثر الدين عمى وعاء الزكاة 

 دائنالزكاة وعاء المطمب األول  : أثر الدين عمى 
أك  ديف الفائدة كىك ما استفاده اْلنساف مف ميراث أك ىبة أك مير أك أرش  عمى أف ّاتفؽ الفقياء ( )

حتى  وال زكاة فيلو تأثير عمى كعاء الزكاة بالنسبة لمدائف ف ْنحك ذلؾ ، كىك الديف الضعيؼ عند الحنفية  ( )

ال يدرل ىؿ يقتضيو أـ ال ، فال يكمؼ أداء   الحكؿ بعد قبضوقبض كيحكؿ عميو يي  ، كذلؾ ألنو قبؿ القبض

                                                           

 : ، قال : حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه . أخرجو احلاكم يف صحيحو ، كتاب : ، باب (5)
 األوىل ، بَتوت ، دار الكتب العلمية الطبعة ادلستدرك على الصحيحُتىـ ، 1411 زلمد بن عبد اهللأبو عبد اهلل ،  انظر  احلاكم

 . 90ص  1ج 
  .  125شبَت ، ادلرجع السابق ص  (6)
 71ص  ، بدون طبعة القوانُت الفقهية،  القاسم، زلمد بن أمحدأبو ابن جزى ،  - 10ص  2الكاساىن ، ادلرجع السابق ج (1)

هناية احملتاج إىل شرح ،  ىـ1404 مشس الدين زلمد بن أيب العباس  ، الرملي -466ص  1الدسوقي ، ادلرجع السابق ج  –
 . 317ص4البهوتى ، ادلرجع السابق ج -  134ص  3ج  دار الفكر، بَتوت ،  ادلنهاج

 . 10ص  2عند احلنفية دين قوى ، ودين متوسط ، ودين ضعيف   . الكاساين ، ادلرجع السابق جالديون ثالث أنواع  (2)
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، أما بعد القبض فتجب  الزكاة عنو مف مالو ، كما أنو يممؾ إسقاط الزكاة فيو بأف ييبو ألخر أك نحك ذلؾ 
.() ألف الممؾ في جميعو مستقر كتعريضو لمزكاؿ ال تأثير لوالزكاة  ُ

بينما اختمؼ الفقياء في تأثير ديف التجارة ، كديف القرض عمى كعاء الزكاة بالنسبة لمدائف ، فمنيـ مف  
الزكاة عمى الدائف ، كمنيـ مف قاؿ بتأثيرىا فأسقط الزكاة ، كمنيـ مف كاف  قاؿ بعدـ تأثير ىذه الديكف فأكجب

 - :كفيما يمي بياف ىذه الديكف ، كحكـ زكاتيالو تفصيؿ في المسألة 

أكالن : ديف التجارة كىك ما استفاده اْلنساف مف تجارة كنحكىا كىك الديف القكل عند الحنفية ، فقد اختمؼ 
 فيو الفقياء عمى قكليف: 

()  . ِالشافعية في القديـ  كبو قالت مطمقان  ديف التجارةال زكاة في  القكؿ األكؿ :

ّالفقياء كبو قاؿ جميكر ، فال تأثير لمديف عمى كعاء الزكاة إجماالن  تجب زكاة ديف التجارة الثاني :القكؿ   (  ).       

 
()  :ْاستدؿ أصحاب القكؿ األكؿ بأدلة مف السنة كالمعقكؿ أدلة القكؿ األكؿ :

 أكالن : السنة 
 .() ٓركم عف عائشة رضى اهلل عنيا " ليس في الديف زكاة " ، كركم نحك ذلؾ عف عطاء

 يناقش ذلؾ : بأنو ركل عف غيرىما غير ذلؾ ، فميس في قكليما حجة.
   ثانيا : المعقكؿ 

 أنو ماؿ غير ناـ .  .ُ
                                                           

البهوتى  -164ص3ج  األوىل، ار الكتب العلمية، دادلنتقى شرح موطأ مالك ،ىـ  1420 سليمان بن خلف بن أيوب، الباجي  (3)
 .317ص4ادلرجع السابق ج 

 .125ص  2الشربيٍت ، ادلرجع السابق ، ج (4)
ص  2الشربيٍت ، ادلرجع السابق ، ج -467ص  1الدسوقي ، ادلرجع السابق ج  -10ص  2الكاساىن ، ادلرجع السابق ج (5)

 . 345ص  2ابن قدامة ، ادلغٍت  ج -125
 .125ص  2الشربيٍت ، ادلرجع السابق ، ج (1)
 أخرجو ابن شيبو يف مصنفو ، كتاب : الزكاة ، باب : من قال ليس فيو زكاة حىت يقبضو.  (2)

 مكتبة الرشد، الرياض ،  ادلصنف يف األحاديث واآلثار ىـ ،1409عبد اهلل بن زلمد بن إبراىيم  أبو بكر، بن أيب شيبة ظر ان
 .390ص  2، ج الطبعة األوىل 
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 يناقش ذلؾ : أنو ماؿ يمكف انماؤه فتجب فيو الزكاة
 . ممؾ فيو حقيقةر فالأنو في ممؾ الغي .ِ

يناقش ذلؾ : أنو يمكف قبضو ، كلذلؾ أكجب أغمب الفقياء الزكاة بعد القبض إال إذا كاف الديف حاالن عمى 
 مكسر .

 : استدؿ أصحاب القكؿ الثاني بأدلة مف الكتاب ، كالسنة ، المعقكؿ . أدلة القكؿ الثاني
 .أكالن : الكتاب 

ـٍ ًبيىا ، كقكلو تعالى "  األدلة المكجبة لمزكاةعمـك  كِّيًي تيزى ـٍ كى دىقىةن تيطىيِّريىي ـٍ صى ٍذ ًمٍف أىٍمكىاًلًي ُ....."خي  () . 
 .ثانيان : السنة 

 .()"إذا كاف لؾ ديف فزكو"طاكس، قاؿ: ركل عف  ِ
 .يناقش ذلؾ : بأنو ركل عف غيرىما غير ذلؾ ، فميس في قكليما حجة

 ثالثان : المعقكؿ .
 أنو مالؾ لمنصاب ، قادر عمى أخذه كالتصرؼ فيو فتجب تزكيتو .

 نص مف كتاب اهلل تعالى أك سنة رسكلو و ال يكجد ياء يتبيف أنالقكؿ الراجح : مف خالؿ عرض أقكاؿ الفق
، كليس قكؿ أحدىـ لصحابة كالتابعيف رضكاف اهلل عمييـ ت اآلثار عف اتعدد، كما أنو قد  يفصؿ زكاة الديكف

  فكر تمكنو مف التصرؼ فيو . ىك القكؿ بكجكب زكاة ديف التجارة إجماالن حجو عمى األخر، كبالتالي فإف الراجح 
 

 عمى ثالثة آراء : آلية احتساب الزكاة في فيما بينيـ القائمكف بكجكب الزكاة  اختمؼكقد 
الرأم األكؿ : يزكى في الحاؿ كلك لـ يقبض ، إذا كاف الديف حاالن عمى مكسر، حاالن أك مؤجالن ، كبو قالت 

ْكالحنابمة في ركاية  ّالشافعية في الجديد  ( )() . 
فية كالمالكية في ركاية كالشافعية في ركاية ، الرأم الثاني : يزكى بعد القبض لما مضى ، كبو قالت الحن

ُ  . ()كالصحيح مف المذىب عند الحنابمة 
                                                           

 .103سورة التوبة من اآلية  (3)
 .389ص  2أخرجو ابن شيبو يف مصنفو ، ادلرجع السابق ، كتاب : الزكاة ، باب : يف زكاة الدين ج (4)
، مصر ، دار الوفاء ، الطبعة األوىل   األم ىـ ،  1422الشافعي ، زلمد بن إدريس  -125ص  2الشربيٍت ، ادلرجع السابق ، ج (1)

 .133ص  3ج 
 .18ص  3ادلرداوي ، ادلرجع السابق  ج (2)
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الرأم الثالث : : يزكى بعد القبض لعاـ كاحد مطمقان حاالن أك مؤجالن عمى مكسرو أك عمى غيره ، بشرط أال 
لتجارتو فإنو يزكيو إذا كاف في  يككف التأخير فراران مف الزكاة ، كيستثنى مف ذلؾ ديف التاجر المدير

() .ِمميء كثقة  كما يقكـ عركض تجارتو كبو قالت المالكية 

 .المعقكؿ ، ك  الكتاب مفأدلة الرأم األكؿ : استدلكا بأدلة 
 أكالن : الكتاب 

ـٍ ًبيىا ، كقكلو تعالى "  األدلة المكجبة لمزكاةعمكـ  كِّيًي تيزى ـٍ كى دىقىةن تيطىيِّريىي ـٍ صى ٍذ ًمٍف أىٍمكىاًلًي ّ....."خي فما بيده  ، () 
 ماؿ يجكز فيو تصرفو ، فكجب أف يستحؽ األخذ منو .

 ثانيان : القياس .
ف لـ يكف يده عميو لقدرتو عمى  بالقياس عمى الكديعة ، فالمكًدع يجب عميو إخراج زكاة مالو عند المكدىع ، كا 

 قبضو .
 ذلؾ :يناقش 

المستكدع نائب فبمنزلة ما في يده عمى المكدع ، ألنيا بأنو قياس مع الفارؽ ، ألف الكديعة كجبت فييا الزكاة 
() .ْ عنو في حفظو، كيده كيده

 .ان : المعقكؿ لثثا
 فتجب تزكيتو في الحاؿ . ، رؼ فيو أخذه كالتصأف الديف الحاؿ عمى مكسر قادر عمى  .ُ

                                                                                                                                                                                             

، بَتوت  ادلبسوط ، ىـ1421،  مشس الدين أبو بكر زلمد بن أيب سهل، السرخسي  - 10ص  2الكاساىن ، ادلرجع السابق ج (3)
، الكايف يف فقو أىل ادلدينة ادلالكيابن عبد الرب، أىب عمر يوسف بن زلمد القرطِب،  - 351ص  2، الطبعة األوىل ج دار الفكر

ادلرداوي ، ادلرجع  -125ص  2الشربيٍت ، ادلرجع السابق ، ج - 293ص  1الرياض، مكتبة الرياض احلديثة، الطبعة األوىل  ج
 . 18ص  3السابق  ج

    -164ص  3الباجي ، ادلرجع السابق ج -467ص  1الدسوقي ، ادلرجع السابق ج  – 71ن جزى ، ادلرجع السابق ص اب (4)
 . 293ص  1ابن عبد الرب، ادلرجع السابق  ج

 .103سورة التوبة من اآلية  (5)
 .345ص  2ابن قدامة ، ادلغٍت ، ج  (1)
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أف الديف كاجب في الذمة ، كالزكاة ال تخمك مف أف تككف كاجبة في العيف أك في الذمة ، فإف كجبت  .ِ
ف كجبت في الذمة لـ يكف ما ثبت مف الديف أكالن في  في العيف لـ يكف ما في الذمة مانعان ليا ، كا 

() .ُالذمة مانعان منيا 

 .المعقكؿالسنة ك مف أدلة الرأم الثاني : استدلكا بأدلة 
 أكالن : السنة .

 .() ِكركم نحك ذلؾ عف عطاءركم عف عائشة رضى اهلل عنيا " ليس في الديف زكاة " ، 
القكؿ بخالؼ ىذا ، كما أنو ركم عف غيرىما خالؼ ذلؾ ، فميس في يناقش ذلؾ : بأنو ركل عف عائشة 

 قكليما حجة.

 ثانيان : المعقكؿ .
، كما لك كاف  قبضاللـ يمزمو اْلخراج قبؿ ك ، ، فيزكيو إذا قبضو لما مضى  أنو ديف ثابت في الذمة .ُ

 . عمى معسر
 . ، كليس مف المكاساة أف يخرج زكاة ماؿ ال ينتفع بو أف الزكاة تجب عمى طريؽ المكاساة .ِ

 يناقش ذلؾ : ككف الماؿ ال ينتفع بو ال يمنع كجكب الزكاة ، ألنو قادر عمى أخذه.
بدؿ ماؿ التجارة قابؿ لمقبض، كالبدؿ يقاـ مقاـ المبدؿ كالمبدؿ عيف قائمة قابمة لمقبض فكذا ما  أنو .ّ

 () .ّ قـك مقاموي
 :منيا مف المعقكؿ استدلكا بأدلة أدلة الرأم الثالث : 

أنو لك كجبت عميو الزكاة في كؿ عاـ ألدل ذلؾ إلى أف تستيمكو الزكاة ، كقد فرضت الزكاة عمى  .ُ
سبيؿ المكاساة في األمكاؿ التى يتمكف مف تنميتيا فال تفنييا الزكاة في األغمب ، لذا يزكي بعد القبض 

() .ُلعاـ كاحد 

                                                           

 .310ص  3ادلاوردي ، ادلرجع السابق ، ج  (2)
 سبق خترجيو . (3)

ص  1ابن عبد الرب، ادلرجع السابق ج - 351ص  2، ، ادلرجع السابق جالسرخسي  - 10ص  2الكاساىن ، ادلرجع السابق ج (1)
 . 18ص  3ادلرداوي ، ادلرجع السابق  ج -125ص  2الشربيٍت ، ادلرجع السابق ، ج - 293
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أنو يعتبر لكجكب الزكاة إمكاف األداء ، كلـ يكجد اْلمكاف فيما مضى مف السنيف ، فال زكاة فيو    .ِ
نما عميو زكاة سنة كاحدة   () .ِكا 

أف زكاة الديكف مف المسائؿ التى ليس فييا نص السابقة يتضح مف خالؿ عرض آراء الفقياء الراجح :  الرأم
صريح مف كتاب أكسنة ، كما أف أقكاؿ الفقياء في مجمميا اجتيادات مبنية عمى قكاعد عامة ىدفيا الكصكؿ 

، إضافة إلى ارتباط ىذا المكضكع بتغيرات الكاقع لى العدؿ دكف اجحاؼ برب الماؿ أك التفريط بحؽ الفقراء إ
كبالتالي يمكف التفصيؿ بيف الديف الحاؿ  ، شديدان ، كما يترجح لنا اليكـ قد ال يناسب الكاقع فيما بعد ارتباطان 

  كالمؤجؿ كما يمي : 

افرت فيو شركط في الحاؿ إذا تك  يفيزك، . الديف الحاؿ إذا كاف عمى مميء فال تأثير لو عمى كعاء الزكاة ُ
 .الزكاة كذلؾ ألنو قادر عمى أخذه كالتصرؼ فيو 

ممف يمكنو ضبط ديكنو إذا كاف الدائف  يزكيو إذا قبضو لما مضى مف السنيف ، كذلؾ . الديف المؤجؿ،ِ
أما إذا  ، كمعرفة قيمتيا في حكؿ زكاتيا ، مثؿ الشركات كالمؤسسات المالية التى ليا قكائـ مالية خاصة

 الدائف ال يمكنو ضبط ديكنو كعامة الناس كاألفراد العادييف فإنو يزكيو لعاـ كاحد إذا قبضو .كاف 

يترتب عميو ديف في ذمة المقترض ،  ىرفاؽ يرجى بو الثكاب مف اهلل تعالإكىك عقد  قرض ، ديف ال ان :ثاني    
فيما  أقكاليـجماؿ إ، كيمكف التجارة كاختالفيـ في ديفعمى كعاء الزكاة لمدائف  هتأثير  اختمؼ الفقياء فيكقد 

 : ميي
كبو قالت  ،كىك قكؿ مف منع الزكاة في الديف أصالن  ،ألنو ماؿ غير ناـ  :  ال زكاة فيو القكؿ األكؿ 
()() . ْزكاة فيو إذا كاف عمى معسر، كفي ركاية لمحنابمة أنو ال  ّالشافعية في القديـ 

                                                                                                                                                                                             

    -164ص  3، ادلرجع السابق ج الباجي -467ص  1الدسوقي ، ادلرجع السابق ج  – 71ابن جزى ، ادلرجع السابق ص  (2)
 . 293ص  1ابن عبد الرب، ادلرجع السابق  ج

 . 18ص  3ادلرداوي ، ادلرجع السابق  ج  (3)
 . 125ص 2الشربيٍت ، ادلرجع السابق ج  - 131ص3الرملي ، ادلرجع السابق ج  (1)
 .  345ص  2ابن قدامة ، ادلغٍت  ج (2)
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، ألنو في ا تكافرت شركط الزكاة في الحاؿ إذ : إذا كاف عمى مميء ، مقر بو فتجب الزكاة الثانيالقكؿ 
ذا كافحكـ المقبكض  السنيف كبو قالت الحنفية كالشافعية  إذا قبضو لما مضى مفعمى معسر فإنو يزكيو  ، كا 

()  .  ُال يزكيو حتى يقبضو كيحكؿ عميو الحكؿ لمحنفيةأخرل ، كفي ركاية   محنابمةركاية لفي الجديد ك 

() .ِ  يزكيو إذا قبضو لسنة كاحدة كبو قالت المالكية: القكؿ الثالث 

قاؿ: قمت لعطاء: السمؼ ، عف ابف جريج منيا : ما ركل مف السنة أدلة القكؿ األكؿ : استدلكا بأدلة 
 . ()ّعمى سيد الماؿ، كال عمى الذم أسمفو صدقةفميس »يسمفو الرجؿ قاؿ: 

ف عمر، عبد اهلل بف عباس، كعبد اهلل بما ركل عف  منيا : مف السنة أدلة القكؿ الثاني : استدلكا بأدلة 
() .ْقاال: " مف أسمؼ ماال فعميو زكاتو في كؿ عاـ إذا كاف في ثقة "

 ما استدلكا بو في ديف التجارة .قكؿ الثالث : استدلكا بأدلة ال
 الخالؼ في ىذه المسألة ال يختمؼ كثيران ، يظير أف  أدلتيـ: مف خالؿ عرض أقكاؿ الفقياء ك  الراجحالقكؿ  

رفاؽ يقصد بو مساعدة إنو عقد إ، إال أف ديف القرض لو خصكصيتو حيث عف الخالؼ الكاقع في ديف التجارة 
و عمى لإذا كاف القرض حاالن عمى مميء فإنو ال تأثير  كبالتاليالمقترض ، كابتغاء الثكاب مف اهلل عز كجؿ ، 

ف لـ يقبضو ألنو في حكـ المقبكض ، أما إذا  إذاكتجب تزكيتو في الحاؿ  كعاء الزكاة تكافرت شركط الزكاة ، كا 
كاف مؤجالن أك عمى معسر فإنو يزكيو إذا قبضو لعاـ كاحد ، كيضـ المقبكض إلى مالو إذا بمغ النصاب كيزكيو 

ذا لـ يكف لو ماؿ بمغ النصاب  ، كال يشترط لو حكؿ بعد القبضبحكلو ،   .ٓ جديدان  فإنو يستأنؼ بو حكالن كا 
()

 

 المطمب الثاني  : أثر الدين عمى وعاء الزكاة بالنسبة لممدين
اختمؼ الفقياء في مدل تأثير الديكف عمى الكعاء الزككل بالنسبة لممديف فمنيـ مف قاؿ بعدـ تأثير 

، كمنيـ مف أكجبيا بشركط ، كمنيـ مف أكجبيا في األمكاؿ الظاىرة دكف الباطنة   الديكف فأكجب الزكاة مطمقان 
                                                           

 .   345ص  2ابن قدامة ، ادلغٍت  ج - 10ص2رجع السابق ج الكاساين ، ادل -  131ص3الرملي ، ادلرجع السابق ج  (3)
 .467ص  1الدسوقي ، ادلرجع السابق ج  – 71ابن جزى ، ادلرجع السابق ص  (4)
 أخرجو عبد الرازق يف مصنفو ، كتاب : الزكاة ، باب : ال زكاة إال يف الناض . (5)

 .  98ص  4ج،  الثانية، الطبعة ادلكتب اإلسالمي ، بَتوت ،  ادلصنفه ، 1403أبو بكر عبد الرزاق بن مهام ،  الصنعاين
 .252ص 4ج  زكاة الدين إذا كان على ملي موىف أخرجو البيهقي يف سننو ، ادلرجع السابق ، كتاب : الزكاة ، باب : (1)
 .  306ص  2ابن عابدين ، ادلرجع السابق ج  (1)
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يـ في الزكاة اختالف إلىسبب اختالؼ العمماء ، كيرجع كمنيـ مف قاؿ بتأثير الديكف فأسقط الزكاة عف المديف 
ألف ذلؾ ىك ة قاؿ : تجب عمى مف بيده ماؿ ادأنيا عبىؿ ىي عبادة أك حؽ في الماؿ لممساكيف ؟ فمف رأل 

يا حؽ نكمف رأل أ، سكاء كاف عميو ديف أك لـ يكف،  الكجكب عمى المكمؼشرط التكميؼ كعالمتو المقتضية 
ف حؽ صاحب الديف متقدـ زمنان عمى حؽ ، أللممساكيف في الماؿ ، قاؿ ال زكاة في ماؿ مف عميو ديف 

()  -، كفيما يمي بياف أقكاؿ الفقياء : ُالذل ىك الزكاة ، فيقدـ عمى حؽ المساكيف  المساكيف

كالشافعية  ،في األمكاؿ الظاىرة كالباطنة ، كبو قالت الحنفية الديف يمنع كجكب الزكاة : القكؿ األكؿ 
 .( )ِليما ركاية كالحنابمة في 

نة فقط دكف الظاىرة كبو قالت الحنفية في القكؿ الثاني : الديف يمنع كجكب الزكاة في األمكاؿ الباط
ْ، كبعض الشافعية كالحنابمة ّركاية  كالمالكية (  )  ( ). 

( ) . ٓفي ركاية  لحنابمةكا ،ىك األظير عند الشافعية القكؿ الثالث : الديف ال يمنع كجكب الزكاة ، ك 

 

 : منيا مف السنة كالمعقكؿ بأدلةأدلة القكؿ األكؿ : استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ 
 السنة: أكاله  

في خطبتو في رمضاف أال إف شير زكاتكـ قد حضر فمف كاف لو ماؿ كعميو ديف عنو عثماف رضي اهلل قكؿ 
 فميحتسب ما لو بما عميو ثـ ليزؾ بقية مالو كلـ ينكر عميو أحد مف الصحابة رضي اهلل عنيـ فكاف إجماعان 

( )  .ُ منيـ عمى أنو ال زكاة في القدر المشغكؿ بالديف

                                                           

 . 7ص  2ج  دار احلديث، القاىرة ، ادلقتصدبداية اجملتهد وهناية أمحد، أبو الوليد زلمد بن ابن رشد،  (2)
الشربيٍت، ادلرجع السابق ج  - 287ص2السرخسي، ادلرجع السابق ج   - 261،  260ص 2ابن عابدين ، ادلرجع السابق ج  (3)

الكايف يف فقو اإلمام ىـ ،  1414ابن قدامة ، أبو زلمد موفق الدين عبداهلل  – 342ص  2ابن قدامة ، ادلغٍت ج  -  125ص2
 .381ص1َتوت ، دار الكتب العلمية الطبعة األوىل ج ، بأمحد 

 بشرط أال يكون لو عروض ديكن بيعها وأداء الدين منها . (4)
 – 6ص2ابن رشد، ادلرجع السابق ج  - 295ص1ابن عبد الرب، ادلرجع السابق ج – 261ص2ابن عابدين ، ادلرجع السابق ج  (5)

 .342ص  2ابن قدامة ، ادلغٍت ج  -  125ص2السابق ج الشربيٍت ، ادلرجع  – 172ص 3الباجي ، ادلرجع السابق ج
 ، إال يف الزرع والثمار، فيما استدانو لإلنفاق عليها خاصة. الدين ال دينع الزكاة يف األموال الظاىرةىناك رواية للحنابلة أن  (6)

 .342ص  2ابن قدامة ، ادلغٍت  ج  - 381ص1ابن قدامة ، الكايف ج      
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 ثانيان : المعقكؿ 
ألف قضاء الديف مف الحكائج األصمية كالماؿ المحتاج  ، ىذا الماؿ حاجة أصميةف محتاج إلى المدي أف .ُ

 . زكاة فيوإليو حاجة أصمية ال 
فقير كليذا تحؿ لو الصدقة مع تمكنو مف مالو كالصدقة ال تحؿ لغني كال تجب إال عمى الغني  فالمدي أف .ِ

كالخطاب باْلغناء ال يتكجو إال ، " كىذا ألف الكاجب إغناء المحتاج ى: "ال صدقة إال عف ظير غن قاؿ 
.( ) ِال يمزمو أف يكاسي غيره لممكاساة شرعان  عمى الغني كمف كاف مستحقان 

 الثاني: استدؿ أصحاب القكؿ  الثانيأدلة القكؿ  بأدلة مف السنة كالمعقكؿ منيا :
 أكاله : السنة

فقاؿ: " ال   عف يكنس، قاؿ: سألت الزىرم عف الرجؿ يستسمؼ عمى حائطو كحرثو ما يحيط بما تخرج أرضو 
فأما الرجؿ يككف  كلكنو يزكي كعميو دينو، نعمـ في السنة أف يترؾ حرث أك ثمر رجؿ عميو فيو ديف فال يزكي 

 .( )ّ يو ديف فإنو ال يزكي حتى يقضي الديف "لو ذىب ككرؽ عميو ف

 المعقكؿثانيان : 
األمكاؿ الظاىرة تنمى بنفسيا ، فكانت النعمة فييا أتـ ، كال يمنع الديف مف نمائيا ، كالزكاة تتعمؽ بالنماء  .ُ

بخالؼ األمكاؿ الباطنة فإنيا ألنيا ال تنمك إال بالتصرؼ كالمديف ممنكع مف التصرؼ ، فال تجب الزكاة 
. ( ) ْفييا 

السعاة يأخذكف زكاة ما  لذا كاف،  ، لظيكرىا كتعمؽ قمكب الفقراء بيا تعمؽ الزكاة بالظاىرة آكدأف   ِ.
  .( )ٓ ، فدؿ عمى أنو ال يمنع زكاتيا صاحبيا مف الديف يجدكف، كال يسألكف عما عمى

 : بأدلة مف الكتاب كالمعقكؿأدلة القكؿ الثالث : استدؿ أصحاب القكؿ الثالث 

                                                                                                                                                                                             

 .92ص 4مصنفو ، ادلرجع السابق ، كتاب : الزكاة ، باب : صدقة العُت ج اخرجو عبدالرازق يف  (1)
 2الشربيٍت ، ادلرجع السابق ج – 287ص2السرخسي، ادلرجع السابق ج   - 261،  260ص2ابن عابدين ، ادلرجع السابق ج  (2)

 . 381ص1ابن قدامة ، الكايف ج  – 342ص  2ابن قدامة ، ادلغٍت  ج -  125ص
 .250ص  4سننو ، ادلرجع السابق ، كتاب : الزكاة ، باب : الدين مع الصدقة ج أخرجو البيهقي يف  (3)
 .  125ص2الشربيٌت، ادلرجع السابق ج  (4)
 .343ص  2ابن قدامة  ، ادلغٍت  ج  (1)
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 أكالن : الكتاب 
ـٍ ًبيىا "  كقكلو تعالى،  األدلة المكجبة لمزكاةعمـك  كِّيًي تيزى ـٍ كى دىقىةن تيطىيِّريىي ـٍ صى ٍذ ًمٍف أىٍمكىاًلًي ُ....."خي  () . 

 ثانيان : المعقكؿ 
.( ) ِ  أنو مالؾ لمنصاب نافذ التصرؼ فيو

الديف يمنع ف مف خالؿ عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ ، يظير أف الراجح ىك القكؿ األكؿ ،القكؿ الراجح : 
ف أمكاؿ المديف صالحة لقضاء إال فرؽ بيف الماؿ الظاىر كالباطف ، حيث  مطمقان  عمى المديف كجكب الزكاة

نيا إالقكؿ يتفؽ مع مقاصد الزكاة خاصة ، كمقاصد الشريعة بصفة عامة ، حيث دينو ، كما أف العمؿ بيذا 
رعت جاءت لتحقؽ مصالح المكمؼ ، كمف مصالحو إبراء ذمتو مما عمؽ بيا مف الديكف ، كما أف الزكاة ش

 كبالتالي، مع مقاصدىا  يتنافىفي نفسو كىذا  ةمكاساة لمفقير ، كالقكؿ بكجكب الزكاة عمى المديف ، يجعميا ثقيم
 يتناكليا المطمب التالي . الشركطمجمكعة مف ، عمى أف تتكافر فإف الديف لو تأثير عمى كعاء الزكاة  لممديف 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الزكاة .المطمب الثالث : شروط الدين الذى يمنع 
بعضيا  نص الفقياء عمى شركط ينبغي تكافرىا في الديف حتى يككف مؤثران عمى كعاء الزكاة لممديف ،

 منيا : متفؽ عمييا كبعضيا مختمؼ فيو ، كفيما يمي بياف ىذه الشركط  

                                                           

 .103سورة التوبة من اآلية  (2)
 . 381ص1ابن قدامة ، الكايف ج  – 125ص 2الشربيٌت ، ادلرجع السابق ج  (3)
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ن الدين مستغرقًا لمنصاب أو يكو   ، فإذا لـ ينقص النصاب فال تسقط  ينقصهالشرط األول : أن
   ، كعميو ما يقابؿ ستيف لك أف لو مائة مف الغنـالزكاة حينئذ ، كتجب عميو فيما زاد عمى الديف ، كمثاؿ ذلؾ 

كبو قالت  فإف كاف عميو ما يقابؿ إحدل كستيف، فال زكاة عميو ألنو ينقص النصاب،  فعميو زكاة األربعيف
.()ة كالحنابمةالحنفية كالمالكية كالشافعي  ُ

 :الفقياء عمى قكليف فيو قد اختمؼ ف فإذا كاف مؤجالن  ، : أن يكون الدين حالً  ثانيالشرط ال
 أف الديف المؤجؿ ال يسقط الزكاة كبو قالت بعض الحنفية ، كىك أظير األقكاؿ عند الشافعية القكؿ األكؿ : 

ِ  . () كركاية لمحنابمة 
القكؿ الثاني : أف الديف المؤجؿ يسقط الزكاة كالحاؿ ، كبو قالت الحنفية كالمالكية ، كالشافعية كالحنابمة في 

ّ  .  ()ركاية ليما 
 : مف الكتاب كالمعقكؿأدلة القكؿ األكؿ : استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ بأدلة 

 أكالن : الكتاب
ْ....."ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّيِهْم ِبَها "  عمـك قكلو تعالى  () . 
ثانيان : المعقكؿ 

() . ٓأنو غير مطالب بو في العادة فال يمنع الزكاة حينئذ  .ُ

.() ٔما بيده مالو يجكز فيو تصرفو فكجب أف يستحؽ األخذ منو أف  .ِ
بأف الديف يمنع كجكب  كفالتى استدؿ بيا القائم فسياباألدلة ناستدؿ أصحاب القكؿ الثاني أدلة القكؿ الثاني : 

 .حيث جاءت عامة لـ تفرؽ بيف الديف الحاؿ كالمؤجؿ  ، الزكاة مطمقان 

                                                           

 3ادلاوردي ، ادلرجع السابق ج  -294ص  1ابن عبد الرب ، ادلرجع السابق ج  -255ص  1الزيلعي ، ادلرجع السابق ج  (1)
 . 343ص  2ابن قدامة ، ادلغٍت  ج   - 309ص

 .24ص  3ادلرداوي ، ادلرجع سابق ج – 309ص 3ادلاوردي ، ادلرجع السابق ج - 6ص 2الكاساىن ، ادلرجع السابق ج (2)
 – 309ص 3ادلاوردي ، ادلرجع السابق ج - 459ص 1ي ، ادلرجع السابق جالدسوق -6ص 2الكاساىن ، ادلرجع السابق ج (3)

 .24ص  3ادلرداوي ، ادلرجع سابق ج
 .103سورة التوبة من اآلية  (4)
 .7ص 2الكاساىن ، ادلرجع السابق ج (5)
 . 310ص 3ادلاوردي ، ادلرجع السابق ج (6)
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الديف كىك أف ألكؿ ، القكؿ الراجح : مف خالؿ عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ ، يظير أف الراجح ىك القكؿ ا
.  المؤجؿ ال يسقط الزكاة ، ألف التأجيؿ يضعؼ الديف ، فال يطالب بو في الكقت الحاضر بخالؼ الديف الحاؿ

كديف ، فإذا لـ يكف لو مطالب مف جية العباد  : أن يكون له مطالب من جهة العباد الث الثالشرط 
  : اهلل تعالى كالنذكر كالكفارات كنحك ذلؾ ، فقد اختمؼ فيو الفقياء عمى قكليف

كبو قالت المالكية  األدمي ،أف ديف اهلل تعالى يسقط الزكاة ، فال فرؽ بيف ديف اهلل تعالى كديف القكؿ األكؿ : 
() .ُكالشافعية كالحنابمة 

 . ()ِ، كالحنابمة في ركاية، كبو قالت الحنفية القكؿ الثاني : أف ديف اهلل تعالى ال يسقط الزكاة 
 :منيا تدؿ أصحاب القكؿ األكؿ بأدلة مف المعقكؿأدلة القكؿ األكؿ : اس

ُ. ّ . يدؿ عميو قكؿ النبي ()، فيك كديف اآلدمي نو ديف يجب قضاؤهأ
()}ديف اهلل أحؽ أف يقضى{:  ْ

()أنو تعمؽ بعيف الماؿ ، فيسقط الزكاة  . ٓ .ِ

 :مف المعقكؿ منيابأدلة  ثانياستدؿ أصحاب القكؿ الأدلة القكؿ الثاني : 
ال أثر لو في أحكاـ الدنيا، فكانت ، ك أف أثرىا في حؽ أحكاـ اآلخرة، كىك الثكاب باألداء كاْلثـ بالترؾ.ُ 

ٔ   .  () فال تسقط الزكاةممحقة بالعدـ 
 ٕ  . ()فال تسقط بيا لتعمقيا بالعيف،  ىذه الديكف أف الزكاة آكد مف .ِ

ؿ فال فرؽ بيف ديف اهلل ىك القكؿ األك القكؿ الراجح : مف خالؿ عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ يظير أف الراجح 
 تعالى كديف األدمي فكالىما كاجب القضاء ، بؿ إف ديف اهلل تعالى أكلى .

، فإف كاف لو مف العركض ما  يمكن بيعها وأداء الدين منها اً عروض لممدينأل يكون  الشرط الربع :  
 فقد اختمؼ فيو الفقياء عمى قكليف : يفي بذلؾ الديف

                                                           

 .344ص  2ن قدامة ، ادلغٍت  جاب– 345ص 5النووي ، ادلرجع السابق ج - 483ص 1الدسوقي ، ادلرجع السابق ج (1)
 .344ص  2ابن قدامة ، ادلغٍت  ج –  7ص 2الكاساىن ، ادلرجع السابق ج (2)
 .344ص  2ابن قدامة ، ادلغٍت  ج (3)
 . 35ص  3أخرجو البخاري يف صحيحو ، كتاب :الصوم ، باب : من مات وعليو صوم  ج (4)
 . 345ص 5النووى ، ادلرجع السابق ج (5)
 .  7ص 2الكاساىن ، ادلرجع السابق ج (6)
 .344ص  2ابن قدامة ، ادلغٍت  ج (7)
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ُ كالشافعية كالحنابمة  ()لمتجارة أك لمقنية كبو قالت المالكيةض ك عر ال تسكاء أكان، زكى ما بيده  القكؿ األكؿ :
ِ   .   ()بما فيو الحظ لممساكيف ، كذلؾ اعتباران في ركاية ليما 

فقط   أف تككف العركض التى تجعؿ في مقابمة الديف عركضان لمتجارة  ه بشرط: زكى ما بيد الثانيالقكؿ 
ّ   .()فالديف يجعؿ في مقابمة الماؿ الزككم فقط ، ألف الماؿ الغير زككم مستحؽ بالحكائج فيك في حكـ المعدكـ

ّ   .()المعدكـ
، فتجعؿ عركض التجارة  القكؿ الراجح : مف خالؿ عرض أقكاؿ الفقياء ، يظير أف الراجح ىك القكؿ الثاني

بأصحاب األمكاؿ  اْلجحاؼعدـ  أيضان  ي، يراعفي الزكاة حؽ الفقراء  يو كما يراعألن ، فقط في مقابمة الديف
.  ()لئال يخؿ بالمكاساةدكف غيره  مالماؿ الزكك  في مقابمة الديف فيجعؿ   ْ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 يشًتط يف العرض الذى جيعل يف مقابلة الدين أن يكون حال عليو عنده حول  ، وأن يكون شلا يباع على ادلفلس .  (1)
 .204ص  2اخلرشي ، ادلرجع السابق ج

 . 344ص  2ادلغٍت  ج  ابن قدامة ، -350ص  5النووي ، ادلرجع السابق ج  -294ص  1ابن عبد الرب ، ادلرجع السابق ج  (2)
 . 344ص  2ابن قدامة ، ادلغٍت  ج  - 264ص  2ابن عابدين ، ادلرجع السابق ج  (3)
 . 326ص  4البهويت ، ادلرجع السابق ج  (4)
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 المبحث الرابع
 أبرز التطبيقات لمديون المعاصرة ، و أثرها عمى وعاء الزكاة

 المطمب األول : أثر السندات عمى وعاء الزكاة

   اتتعريف السند أوًل :
كساندت الرجؿ مساندة إذا عاضدتو ،  ما ارتفع مف األرض في قبؿ الجبؿ أك الكادمجمع سند كىك :  لغة

. () ُالمغكية   المعاني.... إلى غير ذلؾ مف  كفالف سند أم معتمد،  ككانفتو
 لمسند تعريفات كثيرة منيا :: اصطالحان 

حامؿ  دكيع ريخ محددة،الشركة المقترضة بمكجبو أف تسدد قيمتو في تكا قرض طكيؿ األجؿ تتعيد فيو  ُ.
مكجكدات الشركة ، كما أنو يذه الصفة حؽ ضماف عاـ عمى جميع ، كلو بلمشركة بقيمتو السند دائنان 

، بغض النظر عما إذا كانت أعماؿ الشركة تسفر عف خسائر أك دائنا بقيمة الفكائد المستحقة لويعتبر 
 . ()ِأرباح 

لى إمف الماؿ  معينان  الطرؼ الثاني مبمغان عقد أك اتفاؽ بيف المنشأة كالمستثمر، يقتضى أف يقرض   .ِ
. ()ريخ محددة الطرؼ األكؿ ، الذل يتعيد بدكره برد أصؿ المبمغ كفكائد متفؽ عمييا في تكا ّ

.() لعاـ طكيؿ األجؿ يعقد عادة عف طريؽ االكتتاب ا صؾ قابؿ لمتداكؿ تصدره الشركة يمثؿ قرضان  ْ .ّ
 ثانيًا : أثر السندات عمى وعاء الزكاة :

مثؿ دينان لحاممو عمى الشركة المصدرة ، مع ت الحقيقةفي مف خالؿ تعريؼ السندات ، يتضح أنيا 
التعامؿ بيا لككنيا قركضان التزاميا بدفع فائدة محددة في كقت محدد ، مما يترتب عميو تحريـ السندات ك 

ال تأثير لو عمى كعاء الزكاة ، كيزكى عند ف لمشركة بقيمة ىذا السند ، إذا كاف حامؿ السند دائنان فٓربكية ()  ،
 ي محرمة شرعان ، ال زكاة فييافي ستحقيا حامؿ السنداالفكائد التى  ، أماشركة قبض أصؿ الديف الذل قدـ لم

                                                           

 . 221ص  3ابن منظور ، ادلرجع السابق ،ج  (1)
 . 314، مكتبة النهضة ادلصرية  ص  ادلوسوعة االقتصاديةه ،  1407الرباوى ، راشد  (2)
 . 29، اإلسكندرية ، منشأة ادلعارف  ص  األوراق ادلالية وأسواق رأس ادلالم ،  2007ىندى ، منَت  (3)
 . 102ص2، مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة ج الشركات يف الشريعة اإلسالميةىـ ،   1408اخلياط ، د عبد العزيز  (4)
العملي والفقو اإلسالمي " رسالة دكتوراه ، جامعة األزىر ، كلية  دلزيد من التفصيل "التجارة باذلامش والبيع على ادلكشوف بُت الواقع (5)

 . 233م   ص  2010 – 1431الدراسات اإلسالمية والعربية
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مف تصدؽ بعدؿ تمرة مف : »، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل   عف أبي ىريرةلما ركم  ُعند جميكر الفقياء  ()

. () ِ« ..... إال الطيبكسب طيب، كال يقبؿ اهلل 
ف كانت حرامان ، كفائدتيا محرمة إال أنو يجب  إلى بعض العمماء المعاصريفكذىب  أف السندات كا 

يا إذا عممكا بأنو ال زكاة في فائدتيا ، كفي تزكيتيا مع فكائدىا ، كذلؾ خكفان مف إقباؿ الناس عمى المتاجرة ب
 ّ   . ()ذلؾ تشجيع عمى التعامؿ المحـر 
 كيناقش ذلؾ مف كجييف :

 إباحة أخذىا ، بؿ بجب التخمص منيا . يمف الزكاة ال يعنعفاء الفائدة إاألكؿ :  
.()إجازتيا: أخذ الزكاة عمى الفائدة يشجع الناس عمى اْلقباؿ عمى السندات ، لظنيـ أف ذلؾ كاؼ في  لثانيا  ْ

   
       

 

 

 

 

 

 

                                                           

 9النووي ، ادلرجع السابق ، ج  – 431ص  1الدسوقي ، ادلرجع السابق ، ج  -291ص  2ابن عابدين ، ادلرجع السابق ج   (1)
 بتصرف . 382 ص 4البهوتى ، ادلرجع السابق ج  – 352ص 

 . 108ص  2، ج الصدقة من كسب طيبأخرجو البخاري يف صحيحو ، ادلرجع السابق ، كتاب : الزكاة ، باب :  (2)
ىـ  1429الغفيلي ، عبداهلل منصور  – 117، جدة ، دار ادلؤيد األوىل ص   ، زكاة الدينه 1417اذلليل ، صاحل بن عثمان  (3)

 . 211بعة األويل ص ، الرياض ، دار ادليمان الطنوازل الزكاة  
 . 215الغفيلي ، ادلرجع السابق ص  (4)
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 المطمب الثاني : أثر األوراق التجارية عمى وعاء الزكاة .

 :تعريف األوراق التجارية أوًل : 
" األكراؽ " ، " التجارية " كىذا يقتضي تعريفيما ، قبؿ التعرض   مككنة مف كممتيف كراؽ التجارية " عبارة" األ

: جمع كرؽ ، كالكرؽ ما ييكتب فيو أك ييطبع عميو ، كالكرؽ مف  فاألكراؽ  -لتعريؼ العبارة بأكمميا كما يمي :
 . ()1 أكراؽ الشجر كالكتاب ، كيأتي بمعنى الماؿ أيضان 

رى يىٍتجيري تىٍجران كًتجارةه فيك تاجر أم باع كاشترل ، كالتجارة ىي تحريؾ الماؿ بالبيع كالشراء كالتجارية  : مف تىجى
 . ()2مف أجؿ الربح 

لـ يضع المشرع تعريفان لألكراؽ التجارية ، لذلؾ حاكؿ عمماء القانكف  تعريؼ األكراؽ التجارية اصطالحان :
كبالتالي فقد تعددت التعريفات  كاالقتصاد كضع تعريؼو ليا مستمدان مف خصائصيا التي تيميزىا عف غيرىا ،

 -لألكراؽ التجارية ، كمنيا ما يمي : 
بمجرد االطالع أك في ميعاد معيف أك قابؿ لمتعييف   صككؾ تمثؿ حقان نقديان لصالح حامميا كاجب الدفع- 

 . ()3ع النقدم عمى أف يستقر العرؼ عمى قبكليا خمفان لمدف، كقابمة لمتداكؿ بالطرؽ التجارية 
حؽ شخصي مكضكعو مبمغ معيف مف النقكد كاجب الدفع في تاريخ معيف أك قابؿ لمتعييف قابمة لمتداكؿ   - 

بالطرؽ التجارية ، كيمكف تحكيميا فكران إلى نقكد بخصميا لدل البنكؾ ، كما يجرم العرؼ عمى قبكليا 
 .()4كأداة لتسكية الديكف 

 
ان بدفع مبمغ مف النقكد في كقت معيف أك قابؿ لمتعييف ، كيمكف نقؿ صككؾ مكتكبة بشكؿ قانكنى تيحدد التزام-

 .   (5)الحؽ الثابت فييا بطريؽ التظيير أك المناكلة 

 التعريؼ المختار :
                                                           

 -1564ص 1ج الثانية ، الطبعة  م للماليُتــــــــــــــــــــــــــــــمطبعة دار العل، بَتوت ،  حاحــــالصم ، 1979إمساعيل بن محاد ،  ـرياجلوى  (1)
 .374 ص 10، ادلرجع السابق ، ج ابن منظور 

اجلرجاين على بن زلمد ب ت ،  – 189 ص 4ج ، ادلرجع السابق ، ابن منظور  -  601 ص 2اجلوىري ، ادلرجع السابق ، ج   (2)
 .48، القاىرة ، دار الفضيلة ص معجم التعريفات 

 . 11ص السادسة   الطبعة ، دار النهضة العربية،ط القاىرة ،   األوراق التجاريةم ،  2008القليويب ، مسيحة ،  (3)
 . 8ص  األوىل، الطبعة  دار النهضة العربية ،ط ، القاىرة  األوراق التجاريةم  ، 2006جت، زلمد ، هب (4)
  .5، القاىرة ، جامعة القاىرة والكتــاب اجلامعي ص  األوراق التجاريةم ، 1995( عوض ، على مجال الدين ، 5)
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 فيي  ألكراؽ التجاريةيفات تدكر حكؿ معنى كاحد لمالحظة أف جميع التعر مف خالؿ التعريفات السابقة يمكننا 
عبارة عف صككؾ تمثؿ حقان شخصيان ، مكضكعو مبمغ مف النقكد ، كاجبة الدفع في كقت محدد ، كيمكف 

. كمما ينبغي اْلشارة إليو أف اصطالح "األكراؽ التجارية" يؤدم إلى االعتقاد بأف ة تداكليا بالطرؽ التجاري
استخداميا قاصر عمى المعامالت التجارية كبيف التجار فقط ؛ إال أنيا في الكاقع غير ذلؾ حيث تيستخدـ ىذه 

في المعامالت المدنية كبيف غير التجار بؿ إف ىناؾ مف األكراؽ التجارية ما يعد أكثر ذيكعان في  ان األكراؽ أيض
 ( .1)الحياة المدنية كالشيؾ مثالن 

 

-: أثر األوراق التجارية عمى وعاء الزكاة ثانيًا :   
ككانت مستحقة عمى شخص  حاالن لمشركة أك المؤسسة المالية ، إذا كانت الكرقة التجارية تمثؿ دينان  .ُ

مميء غير مماطؿ ، فإنو ال تأثير ليا عمى كعاء الزكاة ، كيجب تزكيتو في الحاؿ إذا تكافرت فيو 
 شركط الزكاة . 

لمشركة ، فإنيا تؤثر عمى كعاء الزكاة بشكؿ مؤقت ، فال تمثؿ دينان مؤجالن  الكرقة التجارية إذا كانت .ِ
نما  يزكيو إذ لما مضى مف السنيف ، كذلؾ إذا كاف الدائف ممف  ا قبضتجب الزكاة في الحاؿ ،كا 

يمكنو ضبط ديكنو ، كمعرفة قيمتيا في حكؿ زكاتيا ، مثؿ الشركات كالمؤسسات المالية التى ليا قكائـ 
ال يمكنو ضبط ديكنو كعامة الناس كاألفراد العادييف فإنو يزكيو ممف مالية خاصة ، أما إذا كاف الدائف 

 و . لعاـ كاحد إذا قبض
إذا كانت الكرقة التجارية تمثؿ دينان عمى الشركة ، فإنيا تؤثر عمى كعاء الزكاة كتخصـ منو ، عمى أف  .3

  تتكافر الشركط التى سبؽ ذكرىا في الديف الذل يمنع الزكاة .
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 11( القليويب ، ادلرجع السابق ، ص 1)
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 المطمب الثالث :أثر الديون الستثمارية عمى وعاء الزكاة .
-:أوًل : مفهوم الديون الستثمارية   

مشتؽ مف الثمر ، كثمر الشجر : طمع الديكف التى تمكؿ عمميات االستثمار ، كاالستثمار لغة :  ىي
فالثمر حمؿ الشجر كأنكاع الماؿ ، كيطمؽ الثمر عمى النماء كالزيادة ، فأثمر الرجؿ مالو : إذا كثره  ؛ثمره 
1)كنماه

. كعند الفقياء : لـ يشتير مصطمح االستثمار ، كلكف معناه كاف معركفان ، كمستخدمان عندىـ بألفاظ  (
( أخرل مثؿ االتجار بالماؿ كاالستنماء كالتنمية كالتصرؼ في الماؿ بقصد الربح 

(ِ . 
 -ليا تعريفات كثيرة منيا : اد : كعند عمماء االقتص

تتمثؿ  كالتيالدكلة (  –المشركعات  –العممية التى يقكـ بيا أحد أطراؼ النشاط االقتصادم ) األفراد   -
)في خمؽ رأسماؿ أك زيادة حجـ المكجكد منو بيدؼ الحصكؿ عمى مزيد مف االشباع في المستقبؿ 

3  )

تحقيؽ المكاسب عف طريؽ ممارسة أم نشاط تجارم أك صناعي أك خدمي بيدؼ الحصكؿ عمى  -
( . ْ)        األرباح

أك الزراعة أك الثركة الحيكانية أك  فالديكف االستثمارية ىي التى تمكؿ األنشطة االنتاجية المتعمقة بالتجارة
 المستغالت ، كفيما يمي بياف مدل تأثيرىا عمى كعاء الزكاة .

 .عمى وعاء الزكاة  المتعمقة بالتجارة أثر الديون الستثمارية:  ثانياً 
(5الديكف المتعمقة بالتجارة سبؽ الحديث عنيا 
( . 

 : أثر الديون الستثمارية المتعمقة بالزراعة والثروة الحيوانية عمى وعاء الزكاة .ثالثًا 
تأثير  يذا الديفل، فيؿ أك نشاطو المتعمؽ بالثركة الحيكانية  الزراعيإذا استداف شخص لتمكيؿ نشاطو 

تأثير ال  ثـ يزكى الباقي إف بمغ نصابان ، أـ ،الخارج مف األرض أك الحيكانات  يخصـ مفف، لزكاة عمى كعاء ا
 ؟مالو ال يخصـ كيزكى جميعفلو 

                                                           

 . 107ص 4السابق ، ج ( ابن منظور ، ادلرجع 1)
 . 105، بَتوت ، دار النفائس الطبعة األوىل ص  ادلدخل إىل فقو ادلعامالتىـ ،  1423( شبَت ، زلمد عثمان2)
 172ص  زلاضرات يف التحليل االقتصادي الكلي( الصعيدي ، د. عبد اهلل ، 3)
ستثمار ومشروعيتها " ، أحباث ندوة صناديق االستثمار م ، حبث " التكييف الشرعي لصناديق اال1997( أبو غدة ، د. عبدالستار 4)

 . 2ص  2يف مصر الواقع وادلستقبل ، مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي ج
 .من البحث  12( انظر ص 5)
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السابؽ الذل سبقت اْلشارة إليو في أثر الديف عمى كعاء نفسو الخالؼ  قياء في ىذه المسألة ، كىكاختمؼ الف
 كالتالي: اؿ الفقياءالزكاة عمى المديف ، كيمكف إجماؿ أقك 

 
ثـ يزكى ما بالديف فيقضيو  يبتدئأف  المزكيفعمى  ،لو تأثير عمى كعاء الزكاة : الديف القكؿ األكؿ 

 . (1) في ركاية لحنابمةكاكبو قالت الحنفية في ركاية ليـ  ، كىك األظير عند الشافعية ، بقي 
 رج مف األرضجميع ما خأف يزكى  المزكيالزكاة ، فعمى عمى كعاء مديف ال تأثير ل:  الثانيالقكؿ 

 .(2)ركاية  فيلشافعية كالحنابمة كاكبو قالت الحنفية كالمالكية ،  ، كلك كاف الديف يساكل ما بيده  كالحيكانات
، كابف عمر في الرجؿ  عف ابف عباس أدلة القكؿ األكؿ : استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ بما ركم

  (3)" يبدأ بما استقرض فيقضيو كيزكي ما بقي  " أنو ستقرض فينفؽ عمى ثمرتو كعمى أىموي
 : مف الكتاب كالسنة كالمعقكؿ دلةبأأدلة القكؿ الثاني : استدؿ أصحاب القكؿ الثاني 

 أكالن : الكتاب
 . األدلة المكجبة لمزكاة عمكـ

 ثانيان : السنة 
قاؿ: " ال نعمـ في أنو الرجؿ يستسمؼ عمى حائطو كحرثو ما يحيط بما تخرج أرضو  فيعف الزىرم ما ركم 

السنة أف يترؾ حرث أك ثمر رجؿ عميو فيو ديف فال يزكي كلكنو يزكي كعميو دينو، فأما الرجؿ يككف لو ذىب 
(ْ ككرؽ عميو فيو ديف فإنو ال يزكي حتى يقضي الديف "

   (

 ثالثان : المعقكؿ
 . أنو مالؾ لمنصاب نافذ التصرؼ فيو .ُ
. ) (ٓ ا، مف غير سؤاؿ عف ديف صاحبي مف رؤكس األمكاؿ الظاىرةيأخذكف الزكاة ا ة كانك سعاال أف  .ِ
لما سبؽ ترجيحو في تأثير ،  االكؿمف خالؿ عرض أقكاؿ الفقياء يظير أف الراجح ىك القكؿ الراجح : القكؿ 

(ُالديف عمى كعاء الزكاة لممديف مع مراعاة الشركط ، كالحيكانات ، ، فيخصـ الديف مف الخارج مف األرض  )
.  التي    سبؽ ذكرىا في الديف الذل يمنع الزكاة  

                                                           

 .342ص  2ابن قدامة ، ادلغٍت ،ج  –125ص  2الشربيٍت ، ادلرجع السابق ج  – 287ص  2( السرخسي ، ادلرجع السابق ، ج 1)
ص  2الشربيٍت ، ادلرجع السابق ج  -6ص  2الكاساين، ادلرجع السابق ج – 261ص  2( ابن عابدين ، ادلرجع السابق ،ج 2)

 .202ص  2اخلرشي ، ادلرجع السابق ، ج -342ص  2ابن قدامة، ادلغٍت، ج  –65ص 3الشافعي، ادلرجع السابق ، ج –125
 .249ص  4: الزكاة ، باب :الدين مع الصدقة ، ج  ( أخرجو البيهقي يف سننو ، ادلرجع السابق ، كتاب3)
 .250ص  4أخرجو البيهقي يف سننو ، ادلرجع السابق ، كتاب : الزكاة ، باب :الدين مع الصدقة ،  ج  (4)
 .381ص1ابن قدامة ، الكايف ج -  125ص  2الشربيٌت، ادلرجع السابق ج  (5)
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 الزكاة .رابعًا : أثر الديون الستثمارية المتعمقة بالمستغالت عمى وعاء 
مػػػف الفعػػؿ الثالثػػي الصػػحيح غمػػػؿ ،  كالسػػيف كالتػػاء لمطمػػػب   بضػػـ المػػػيـ كفػػتح التػػاء كالغػػيف لغػػة :  المسػػتغالت

كالنتػاج كنحػك الغمػة: الػدخؿ الػذم يحصػؿ مػف الػزرع كالثمػر كالمػبف كاْلجػارة ، ك  غمتػويقاؿ اسػتغؿ كػذا أم طمػب 
ِذلػػؾ

 ، ك  )  أمػػكاؿ لػػـ تعػػد لمبيػػع كلػػـ تتخػػذ لمتجػػارة  فيػػي، كػػؿ مػػاؿ أعػػد لبيػػع منافعػػو دكف عينػػو ىػػياصػػطالحان : (

مثػؿ تالعقػارا   يستفيد أصحابيا مف منافعيا ال مف أعيانيا إما بإكرائيا مقابؿ أجر ، أك بما تنتجو مف محاصيؿ
. (ّ ......... المصانع ، البكاخر، الطائرات ،  السيارات (  

نما تجب في غمتيا إذا ،  ال زكاة في أعياف األصكؿ المعدة لمكراءنص جميكر الفقياء عمى أنو كقد  كا 
بينما ذىب بعض (ْمجمع الفقو اْلسالمي ك  معيار محاسبة الشركات كبو أخذ،  ،  )تكافرت شركط الزكاة 

(ٓ، لعمـك النصكص الشرعية في تزكية األمكاؿ المعاصريف الى كجكب الزكاة في أعياف األصكؿ المؤجرة  (. 
 فإذا استداف شخص لتمكيؿ ىذه المستغالت ، فيؿ ليذا الديف تأثير عمى كعاء الزكاة  ؟   

نما معدة لالنتفاع بيا ، كال تزيد عف الديكف لتمكيؿ ىذه األصكؿ الثابتة كانت إذا  التى ليست معدة لمتجارة ، كا 
نما يخصـ الديف  حاجتو األصمية ، فإنيا تؤثر عمى كعاء الزكاة ، كال تجعؿ ىذه العركض في مقابمة الديف ، كا 

 ، مع مراعاة شركط الديف المانع مف الزكاة .بقى إف بمغ النصاب ما  يكعاء الزكاة ، ثـ يزك مف الحاؿ
 ككانت زائدة عف حاجتو األصمية ، فإنو الإذا كانت الديكف لتمكيؿ ىذه األصكؿ الثابتة ، كعمى الجانب األخر 

   مف كعاء الزكاة.في مقابمة ىذه العركض ، كال يخصـ  الديف جعؿتأثير ليا عمى كعاء الزكاة ، كي

                                                                                                                                                                                             

 .من البحث  20 انظر ص (6)
 . 504ص  11ابن منظور ، ادلرجع السابق ج  (1)
ادلطريف ، غازى  -18،  مجعية احملاسبُت وادلراجعُت الكويتية ص  ، معيار زلاسبة زكاة الشركاتم  2018اخلليفي ، رياض منصور   (2)

ىـ ، حبث " زكاة ادلال ادلستفاد أثناء احلول وبعض تطبيقاتو ادلعاصرة " ، رللة جامعة الشارقة ، للعلوم الشرعية والقانونية  1439
 .  7ص   2عدد ال 14اجمللد 

ص  2الشافعي ، ادلرجع السابق ج  -482ص  1العدوى ، ادلرجع السابق ج   -  398ص  2ابن صليم ، ادلرجع السابق ج   (3)
رللة رلمع الفقو اإلسالمي ، التابع  -18اخلليفي، ادلرجع السابق ص -141ص   4ابن مفلح ، ادلرجع السابق ج  -  122

 . 140ص  2دلنظمة ادلؤدتر اإلسالمي جبدة ج
م ،حبث  "زكاة األصول الثابتة يف ادلشروعات التجارية" ، الندوة الثانية والعشرين لقضايا الزكاة  2014د. زلمد عبد احلليم  عمر ،  (4)

 .  12ادلعاصرة ، بيت الزكاة الكويت ص 
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 المطمب الرابع : أثر ديون الشركات التى تتعامل بالتقسيط عمى وعاء الزكاة.
. معنى التقسيطأوًل :   
. () ُإلى غير ذلؾ مف المعاني المغكية كالحصة كالنصيب ، كقسط الشيء إذا فرقو: مف القسط كىك العدؿ لغة 

. ()   ِ زاء معمكمة في أكقات معمكمةثمف مؤجؿ ، يؤدل مفرقان عمى أج: عقد عمى مبيع حاؿ ب اصطالحان 
.عمى وعاء الزكاة  التى تتعامل بالتقسيط : أثر ديون الشركات ثانياً   

كعميو فإف الديف  ،بثمف مؤجؿ  عالبيع بالتقسيط ليس مف البيكع المستجدة بؿ ذكره الفقياء عند بحثيـ البي
نما ال  المؤجؿ عمى أقساط ىك ديف مؤجؿ تأثير لو عمى كعاء الزكاة ، كال يخصـ مف المكجكدات الزككية ، كا 

، كفيما يمي بياف آللية  فقط الذم يحؿ مكعده قبؿ نياية الحكؿيزكي المديف ما تبقى بيده بعد خصـ القسط 
.احتساب الزكاة   

 .  الشركات  زكاةثالثًا : آلية احتساب 
فما ال يتـ الكاجب إال بو  يا ،محاسبة زكاة الشركات عمى أف حساب الزكاة فرع عف كجكبنص معيار 

فيك كاجب ، كألف اْلخالؿ بحسابيا قد يؤدم إلى تعطيؿ مصالح الفقراء أك إلى الزيادة عمى ما شرع اهلل تعالى 
( ) :ّمف خالؿ خمس خطكات عمميو تتمخص في التالي كيتـ احتساب الزكاة 

() . ْالخطكة األكلي : اعتماد جانب المكجكدات مف قائمة المركز المالي كاستبعاد ما سكل ذلؾ

. () ُالخطكة الثانية : تصنيؼ جميع بنكد المكجكدات طبقان لألصكؿ المالية الستة  

                                                           

 .   378ص  7ابن منظور ، ادلرجع السابق ج  (1)
 . 34ية ، دار اشبيليا الطبعة األوىل ص  ، السعود بيع التقسيط وأحكاموىـ  ،  1424الًتكى ، سليمان بن تركي (2)
 .  62اخلليفي ، ادلرجع السابق ، ص  (3)
حيث تضم البيانات ادلالية اخلتامية للشركات العديد من القوائم ادلالية اليت يتم إعدادىا ألغراض سلتلفة ، فيعتمد فقط على قائمة  (4)

لي واحلقيقي للحالة اليت وجدت عليها األموال خالل السنة ادلالية ، ادلركز ادلايل ، وحتديداً جانب ادلوجودات الىت دتثل اجلانب الفع
 مع استبعاد جانب ادلطلوبات .



 
33 

 –الديف  –االستثمار( كاألصكؿ الغير زككية )اْلجارة  –التجارة  -حيث يتـ تصنيؼ األصكؿ الزككية )النقد  
 َاالستيالؾ(

 .الخطكة الثالثة : اعتماد األصكؿ الزككية ، كاستبعاد األصكؿ الغير زككية  

رط الممؾ التاـ في : استخراج صافي األصكؿ الزككية الثالثة ، كالتحقؽ مف تكافر شالخطكة الرابعة  
 جميع البنكد .

 الخطكة الخامسة : استخراج ربع العشر مف صافي األصكؿ الزككية  

%  ٕٓ.ِأك  المالية المعدة عمى أساس السنة اليجرية % لمقكائـ ٓ.ِ صافي األصكؿ الزككية يتـ ضرب 
 . الميالدية المالية المعدة عمى أساس السنة لمقكائـ

 التى تتـ بيا ىذه الخطكة :كىكذا تصبح المعادلة 
 .ََُ÷  ٓ.ِ× صافي النقد + صافي التجارة + صافي االستثمار 

 كذلؾ بالنسبة لمقكائـ المالية المعدة عمى أساس السنة اليجرية .
  
 

 الميالدية .كذلؾ بالنسبة لمقكائـ المالية المعدة عمى أساس السنة 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

 –الدين  –اإلجارة  –االستثمار  -التجارة   –مقياس األصول ادلالية الستة يف حساب زكاة الشركات ادلعاصرة : النقد  (5)
 .  46االستهالك. اخلليفي ، ادلرجع السابق ، ص 
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 الخاتمة
 :النتائج التي تكصؿ إلييا البحث في النقاط التالية يمكف إجماؿ أىـ  

  لمزكي ، كالمستحؽ لمزكاة ، كالمجتمع اْلسالمي .ا لمزكاة مقاصد شرعية عظيمة تعكد عمى .ُ
ال بالنسبة لمدائف فديف الفائدة كىك ما استفاده اْلنساف مف ميراث أك ىبة لو تأثير عمى كعاء الزكاة  .2

 . قبض كيحكؿ عميو الحكؿ بعد قبضويي حتى  وزكاة في

ديف التجارة الحاؿ إذا كاف عمى مميء فال تأثير لو عمى كعاء الزكاة ، فيزكى في الحاؿ إذا تكافرت  .ّ
فيو شركط الزكاة ، أما المؤجؿ يزكيو إذا قبضو لما مضى مف السنيف ، إذا كاف الدائف ممف يمكنو 

كمعرفة قيمتيا في حكؿ زكاتيا ، مثؿ الشركات كالمؤسسات المالية التى ليا قكائـ مالية  ضبط ديكنو
خاصة ، أما إذا كاف الدائف ال يمكنو ضبط ديكنو كعامة الناس كاألفراد العادييف فإنو يزكيو لعاـ كاحد 

 إذا قبضو .
تزكيتو في الحاؿ إذا ديف القرض إذا كاف حاالن عمى مميء فال تأثير لو عمى كعاء الزكاة كتجب  .4

ف لـ يقبضو ألنو في حكـ المقبكض ، أما إذا كاف مؤجالن أك عمى معسر  تكافرت شركط الزكاة ، كا 
كال فإنو يزكيو إذا قبضو لعاـ كاحد ، كيضـ المقبكض إلى مالو إذا بمغ النصاب كيزكيو بحكلو ، 

ذا لـ يكف لو ماؿ بمغ النصاب فإنو ي يشترط لو حكؿ بعد القبض  ستأنؼ بو حكالن جديدان .، كا 

 الديف يؤثر عمى كعاء الزكاة لممديف بشركط منيا ما ىك متفؽ عمييا ، كمنيا ما ىك مختمؼ فييا . .ٓ
تمثؿ السندات دينان لحاممو عمى الشركة المصدرة ، مع التزاميا بدفع فائدة محددة في كقت محدد ، مما  .ٔ

فإذا كاف حامؿ السند دائنان لمشركة  ،  ان ربكيةيترتب عميو تحريـ السندات كالتعامؿ بيا لككنيا قركض
نما يزك  يبقيمة ىذا السند ، فإنيا تؤثر عمى كعاء الزكاة بشكؿ مؤقت ، فال تجب الزكاة في الحاؿ ، كا 
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ال  قيا حامؿ السند فيي محرمة شرعان عند قبض أصؿ الديف الذل قدـ لمشركة ، أما الفكائد التى استح
 زكاة فييا .

ية إذا كانت تمثؿ دينان حاالن لمشركة أك المؤسسة المالية ، ككانت مستحقة عمى شخص الكرقة التجار  .7
مميء غير مماطؿ ، فإنو ال تأثير ليا عمى كعاء الزكاة ، كيجب تزكيتو في الحاؿ إذا تكافرت فيو 

تجب  شركط الزكاة . أما إذا كانت تمثؿ دينان مؤجالن ، فإنيا تؤثر عمى كعاء الزكاة بشكؿ مؤقت ، فال
ذا كانت تمثؿ دينان عمى الشركة ، فإنيا تؤثر عمى  نما  يزكي عند القبض ، كا  الزكاة في الحاؿ ، كا 

  شركط الديف الذل يمنع الزكاة .كاة كتخصـ منو ، عمى أف تتكافر كعاء الز 
إذا استداف شخص لتمكيؿ نشاطو الزراعي أك نشاطو المتعمؽ بالثركة الحيكانية ، فإف ىذا الديف لو  .8

 ما بقي. يبالديف فيقضيو ثـ يزك مءتأثير عمى كعاء الزكاة ، فعمى المزكي أف يبتد
نما معدة لالنتفاع بيا ، كال تزيد عف  .ٗ إذا كانت الديكف لتمكيؿ أصكؿ ثابتة ليست معدة لمتجارة ، كا 

نما  حاجتو األصمية ، فإنيا تؤثر عمى كعاء الزكاة ، كال تجعؿ ىذه العركض في مقابمة الديف ، كا 
ما بقى إف بمغ النصاب ، مع مراعاة شركط الديف  ييخصـ الديف الحاؿ مف كعاء الزكاة ، ثـ يزك

ذا كانت الديكف لتمكيؿ ىذه األصكؿ الثابتة ، ككانت زائدة عف حاجتو األصمية   المانع مف الزكاة ، كا 
يخصـ مف كعاء فإنو ال تأثير ليا عمى كعاء الزكاة ، كيجعؿ الديف في مقابمة ىذه العركض ، كال 

 الزكاة.  
الديف المؤجؿ عمى أقساط ىك ديف مؤجؿ ال تأثير لو عمى كعاء الزكاة ، كال يخصـ مف المكجكدات   .51

نما يزكي المديف ما تبقى بيده بعد خصـ القسط الذم يحؿ مكعده قبؿ نياية الحكؿ فقط .  الزككية ، كا 
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 المراجع

،  المصنؼ في األحاديث كاآلثارىػ ، َُْٗاهلل بف محمد بف إبراىيـ عبد  أبك بكر، بف أبي شيبة ا  .ُ
 . الطبعة األكلى  مكتبة الرشد، الرياض 

 ، ط دار الفكر .  فتح القديركماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد ،  ابف اليماـ ،  .ِ
 . ، بدكف طبعة القكانيف الفقيية،  ، محمد بف أحمد أبك القاسـ ابف جزل ،  .ّ
 ، القاىرة ، دار الحديث . بداية المجتيد كنياية المقتصد،  أبك الكليد محمد بف أحمد ابف رشد،  .ْ
 دار الفكر ،بيركت ،رد المحتار عمى الدر المختارىػ  ، ُُِْابف عابديف ، محمد أميف بف عمر   .ٓ

  .الثانية  الطبعة
 ، بيركت ،  دار الفكر رد المحتار عمى الدر المختارىػ ، ُُِْابف عابديف ، محمد أميف بف عمر   .ٔ

 الثانية. الطبعة
، الرياض الكافي في فقو أىؿ المدينة المالكيعبد البر، أبى عمر يكسؼ بف محمد القرطبي،  ابف  .ٕ

 مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة األكلي  .
، بيركت ، دار الكافي في فقو اْلماـ أحمد ،  ىػ ُُْْابف قدامة ، أبك محمد مكفؽ الديف عبداهلل   .ٖ

 األكلى .   الطبعةالكتب العممية 
دار   المغني شرح مختصر الخرقيـ  ، ُٖٓٗىػ / َُْٓابف قدامة المقدسي ، عبد اهلل بف أحمد ،   .ٗ

 األكلى . الطبعةإحياء التراث العربي ، 
 الثالثة الطبعة، بيركت، دار صادر، لساف العرب ىػ،ُُْْابف منظكر، جماؿ الديف   .َُ
ـ ، بحث " التكييؼ الشرعي لصناديؽ االستثمار كمشركعيتيا "  ُٕٗٗغدة، د. عبدالستار أبك   .ُُ
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أبحاث ندكة صناديؽ االستثمار في مصر الكاقع كالمستقبؿ ، مركز صالح كامؿ لالقتصاد 
 اْلسالمي.

 دار الكتب العممية ، المنتقى شرح مكطأ مالؾىػ ،  َُِْالباجي ، سميماف بف خمؼ بف أيكب   .ُِ
 األكلى. الطبعة

 دار طكؽ النجاة الجامع المسند الصحيح، ىػ،ُِِْ، محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل  البخارم  .ُّ
 األكلى . الطبعة

   . مكتبة النيضة المصرية  ،  المكسكعة االقتصاديةق ،  َُْٕالبراكل ، راشد   .ُْ
  .  األكلى الطبعة ، القاىرة ، دار النيضة العربية، األكراؽ التجاريةـ  ، ََِٔبيجت، محمد ،   .ُٓ
   ، المممكة العربية السعكدية كشاؼ القناع عف متف اْلقناعىػ ، ُُِْالبيكتي ، منصكر بف يكنس   .ُٔ

 األكلى. الطبعة كزارة العدؿ،
دار الكتب ، بيركت ،  السنف الكبرلىػ ، ُِْْ أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ، البييقي  .ُٕ

 .  الثالثة الطبعة ، العممية
 الطبعة، السعكدية ،  دار اشبيميا  بيع التقسيط كأحكاموىػ ،  ُِْْ، سميماف بف تركي التركي  .ُٖ

 األكلى  . 
 ، القاىرة ، دار الفضيمة .معجـ التعريفات الجرجاني عمى بف محمد ب ت ،   .ُٗ
 الطبعة ، بيركت ، مطبعة دار العمػػػـ لممالييف الصػػػػحاحـ ، ُٕٗٗ، إسماعيؿ بف حماد  الجكىرم  .َِ

 .الثانية 
، بيركت ، دار  المستدرؾ عمى الصحيحيفىػ ، ُُُْأبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل ،  الحاكـ  .ُِ

 .األكلى الكتب العممية ، الطبعة
 ، بيركت ،  دار الفكر .  شرح مختصر خميؿالخرشي ، محمد بف عبد اهلل المالكي ،   .ِِ
، مغني المحتاج إلى معرفة  ـُْٗٗ -ىػ ُُْٓيب الشربيني ، شمس الديف محمد بف أحمد  الخط  .ِّ

 .، دار الكتب العممية  معاني ألفاظ المنياج
،  جمعية المحاسبيف  ، معيار محاسبة زكاة الشركاتـ  َُِٖالخميفي ، رياض منصكر    .ِْ

 كالمراجعيف الككيتية  .
 الطبعة مؤسسة الرسالة ، الشركات في الشريعة اْلسالميةىػ ،   َُْٖالخياط ، د عبد العزيز   .ِٓ

 . الثالثة
 .  ، طبعة دار الفكرحاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير الدسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة،  .ِٔ
دار  إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف، الدمياطي، أبك بكر عثماف بف محمد شطا الشافعي،  .ِٕ
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 .  األكلى الطبعةالفكر، 
بيركت   نياية المحتاج إلى شرح المنياجىػ ، َُْْالرممي ، شمس الديف محمد بف أبي العباس    .ِٖ

 دار الفكر .
تبييف الحقائؽ شرح كنز   ىػ ُُّّالزيمعي، عثماف بف عمي بف محجف البارعي، فخر الديف ،   .ِٗ

ٍمًبيِّ ،  . األكلى الطبعةالقاىرة  المطبعة الكبرل األميرية ،  الدقائؽ كحاشية الشِّ
  األكلى . الطبعة ، مصر ،  دار الكفاء ،األـ ىػ ،  ُِِْالشافعي ، محمد بف إدريس   .َّ
شبير ، محمد عثماف ، بحث " الزكاة كرعاية الحاجات األساسية " ، مجمة الشريعة كالدراسات   .ُّ

 .ـ   ُٖٗٗجامعة الككيت ، مجمس النشر العممي   اْلسالمية
   .األكلى الطبعة دار النفائس ، بيركت ، المدخؿ إلى فقو المعامالتىػ ،  ُِّْشبير ، محمد عثماف  .ِّ
 . محاضرات في التحميؿ االقتصادم الكميالصعيدم ، د. عبد اهلل ،   .ّّ
المكتب اْلسالمي ، بيركت ،  المصنؼق ، َُّْأبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ ،  الصنعاني  .ّْ

 . الثانية الطبعة
 الطبعة، الرياض ، دار الميماف  زكاة الديكف المعاصرةىػ ، ُّْٔ، د. عبداهلل عيسي  العايضي  .ّٓ

 األكلى. 
حاشية العدكم عمى شرح كفاية الطالب  ىػ  ،ُُْْالعدكم ، أبك الحسف عمي بف أحمد بف مكـر   .ّٔ

 .بيركت ، دار الفكر الرباني 
"  الندكة األصكؿ الثابتة في المشركعات التجاريةزكاة ـ ،بحث  " َُِْعمر ، د. محمد عبد الحميـ   .ّٕ

 الثانية كالعشريف لقضايا الزكاة المعاصرة ، بيت الزكاة الككيت .
 .، القاىرة ، جامعة القاىرة كالكتػػاب الجامعي األكراؽ التجاريةـ ، ُٓٗٗعكض، عمى جماؿ الديف ،   .ّٖ
 األكلي . الطبعة ، دار الميماف ، الرياضنكازؿ الزكاةىػ  ُِْٗالغفيمي ، عبداهلل منصكر   .ّٗ
  منتيى اْلراداتىػ ، ُُْٗالفتكحي الحنبمي ، تقي الديف محمد بف أحمد الشيير بابف النجار   .َْ

 األكلى .  الطبعة ، مؤسسة الرسالة
، بيركت ، مؤسسة الرسالة القامكس المحيطالفيركزآبادل، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب،   .ُْ

 الثامنة .  الطبعة
 دار الفكر .  ،معجـ مقاييس المغة ق ، ُّٗٗالقزكيني ، أحمد بف فارس بف زكرياء   .ِْ
 السادسة   الطبعة دار النيضة العربية ، ـ ، األكراؽ التجارية  ، القاىرة ، ََِٖالقميكبي ، سميحة ،   .ّْ
 ترتيب الشرائعبدائع الصنائع في ، ىػ  َُْٔالكاساني، عالء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد   .ْْ

 الثانية . الطبعة بيركت ، دار الكتب العممية
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بيركت دار   الحاكم الكبير في فقو مذىب اْلماـ الشافعيالماكردم ، أبك الحسف عمي بف محمد ،   .ْٓ
 األكلى. الطبعة،  الكتب العممية

التجارة باليامش كالبيع عمى المكشكؼ بيف الكاقع العممي كالفقو اْلسالمي " محمد ، إيماف الشحات "  .ْٔ
 ـ   .  ََُِ – ُُّْجامعة األزىر ، كمية الدراسات اْلسالمية كالعربية، رسالة دكتكراه 

اْلنصاؼ في معرفة الراجح مف الدمشقي،  المرداكم ، عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف   .ْٕ
 دار إحياء التراث العربي . ، الخالؼ

  ىػ ، بحث " زكاة الماؿ المستفاد أثناء الحكؿ كبعض تطبيقاتو المعاصرة "  ُّْٗالمطرفي ، غازل   .ْٖ
 مجمة جامعة الشارقة ، لمعمـك الشرعية كالقانكنية .

 .األكلى  الطبعة ، جدة ، دار المؤيد  ، زكاة الديفق ُُْٕاليميؿ ، صالح بف عثماف   .ْٗ
 ، اْلسكندرية ، منشأة المعارؼ  . األكراؽ المالية كأسكاؽ رأس الماؿـ ،  ََِٕ، منير  ىندم  .َٓ
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