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فقه العبادات المصور٢٠٨

كتـــــــــــاب الزكاة

أنواع أخرى من 
الزكوات

٦

المحتويـــات
زكاة الديون

زكاة السندات

زكاة مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة التقاعد 
والراتب التقاعدي

زكاة المستغالت

زكاة التأمين الذي يدفعه المستأجر

زكاة الحقوق المعنوية

زكاة ا#جور والرواتب 

وأرباح المهن الحرة

زكاة المال الحرام

زكاة الديون

الدين: 
المال الواجب أداؤه على المدين.

حكم زكاة الديون الواجبة للغير 
على المزكي

يْن مقداره يبلـغ النِّصاب أو يقل عن  إذا كان عـىل شـخص دَ
نْقـص  يـن ال يَ النِّصـاب فـال جتـب عليـه الـزكاة، وإِذا كان الدَّ

ين، ويزكي عىل ما بقي. النِّصاب فإِنه يسقط من املال بقدر الدَّ
مثـال: لو كان عنـد شـخص (١٠٠٠٠ دوالر)، وعليه دين 
يْن  مقـداره (١٠٠٠٠ دوالر)، فـال جتب عليه الـزكاة؛ ألن الدَّ
ا)، فإِنه  رق النِّصاب، وكذا لـو كان الدين (٩٩٥٠ دوالرً ـتَغْ يَسْ
ه (٤٠٠٠  نـُ يْ ينقـص النِّصـاب فـال جتب الـزكاة، أمـا إن كان دَ
ين، فيبقـى (٦٠٠٠  ـم مـن املـال بقـدر الدَّ ْصَ دوالر)، فإِنـه خيُ

دوالر) جتب فيها الزكاة.
كـام  التجـارة  يف  املديـن  يسـتعملها  ال  قـد  الديـون  أن  إال 
اسـتخدم  أو  سـنني،  بضـع  عـىل  بالتقسـيط  بيتـا   اشـرت لـو 
باملاليـني،  تقـدر  ضخـم  ملـرشوع  آالت  متلـك  يف  الديـن 
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٢٠٩ فقه العبادات المصور

أنواع أخرى من الزكوات

فقـد يقرر أحد التجار توسـعة عمله فيشـرتي ببضعـة ماليني خط إنتاج جديد يضيفـه خلط إنتاج عنده، فهل تـؤدي هذه الديون 
االستثامرية إىل إسقاط مقابلها من املوجودات الزكوية كذلك؟

إن القـول هبـذا معناه ضياع أموال طائلة من حصيلة الزكاة عىل الفقراء، وقـد ينتهي إىل القول بأن كثريا من جتار العرص ال زكاة 
عليهم، وقد انتهت الندوة الثانية لقضايا الزكاة املعارصة املنعقدة بالكويت يف ذي القعدة ١٤٠٩هـ - يونيو ١٩٨٩م إىل ما ييل:

٦٠٠٠ المتبقى٤٠٠٠ ديون١٠٠٠٠ ملكية

 ١٠٠٠٠ أو ٩٩٥٠ ديون١٠٠٠٠ ملكية
ال جتب الزكاة

جتب فهيا الزكاة

: حيسـم من املوجـودات الزكوية مجيع الديون التي متول  أوالً
عمال جتاريا إذا مل يكن عند املدين عروض قنية -أصول ثابتة- 

زائدة عن حاجاته األساسية.
ثانيًا: حيسـم من املوجودات الزكوية الديون االستثامرية التي 
متول مرشوعات صناعية -مستغالت- إذا مل توجد لد املدين 
عروض قنية -أصول ثابتة- زائدة عن حاجاته األصلية، بحيث 
يمكن جعلها يف مقابل تلك الديون، ويف حالة كون هذه الديون 
االسـتثامرية مؤجلـة حيسـم مـن املوجـودات الزكوية القسـط 
السنوي املطالب به -احلال- فإذا وجدت تلك العروض جتعل 
يف مقابل الدين إذا كانت تفي به، وحينئـذ ال حتسم الديون من 
املوجـودات الزكويـة، فإن مل تف تلك القروض بالدين حيسـم 

من املوجودات الزكوية ما تبقى منه.
ثالثًـا: القروض اإلسـكانية املؤجلـة والتي تسـدد عادة عىل 
أقسـاط طويلـة األجل يزكي املدين بام تبقى ممـا بيده من أموال 
بعد حسـم القسـط السـنوي املطلوب منه إذا كان الباقي نصابا 

فأكثر .

حكم زكاة الديون الواجبة 
للمزكي على الغير

ين عىل املفلـس أو امليلء . ١ إِذا كان الديـن يتعـذر وفـاؤه كالدَّ
ين، فال جتب الزكاة عىل الدائن  الغني املامطل أو اجلاحد للدَّ

كل سنة، إِنام يزكيه إِذا قبضه لسنة واحدة.
ين عـىل امليلء غري املامطل فإِنه . ٢ إِذا كان ال يتعـذر وفاؤه كالدَّ

جيـب عىل الدائن أن يزكيه كل سـنة؛ ألنه يف حكم املوجود 
عنده.

زكاة الَسَنَدات

السند:
شــهادة يلتــزم المصــدر بموجبهــا أن 
يدفــع لحاملهــا القيمــة االســمية عنــد 
االستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها 

منسوبة إلى القيمة االسمية للسند.
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٢١٠

كتـــــــــــاب الزكاة

فقه العبادات المصور

حكمها
ال جتب الزكاة عىل العامل، أو املوظف يف هذه االستحقاقات 
طيلة مدة اخلدمة؛ لعدم حتقق امللك التام الذي يُشرتط لوجوب 
الزكاة، فهو ال يستطيع رصفها، وال مبارشة أي حق من حقوق 

امللكية عليها طوال مدة اخلدمة.
هـذه االسـتحقاقات إذا صدر القـرار بتحديدها وتسـليمها 
للموظف، أو العامل دفعة واحدة، أو عىل فرتات دورية أصبح 
ه هلا تاما، ويزكي ما قبضه منها زكاة املال املستفاد وقد جاء  ملكُ
يف مؤمتر الزكاة األول أن املال املسـتفاد يزكى بضمه إىل ما عند 

املزكي من األموال من حيث النصاب واحلول. (١)
زكاة المستغالت

وقـد اتفق أهـل العلم عىل أنـه ال زكاة يف أعياهنا، وإنام تزكى 
غلتها عىل أهنا تضم يف النصاب واحلول إىل ما لد مالكها من 
نقود وعروض جتارة وخيرج عنها ربع العرش شـأهنا شـأن زكاة 

النقود.(٢)

(١) قضايا فقهية معارصة د/ صالح الصاوي، ص٥٨.

(٢) قضايا فقهية معارصة د/ صالح الصاوي، ص٥٨.

يْن مقابل فائدة، فالسـندات  م؛ ألنه دَ ـرَّ وهـذا ربا رصيح وحمُ
بصورهتـا العامة ال جتوز؛ ألهنا قـرض بفائدة رصحية، فعىل من 

يتعامل هبا التوبة إىل اهللا تعاىل. 
حكم زكاة السندات ومقدارها

السـندات ديـن مؤجـل حلاملها عـىل اجلهة التـي أصدرهتا، 
وبالتايل؛ زكاة السـندات تأخذ حكـم زكاة الدين، فتجب فيها 
الـزكاة إذا بلغـت نصابـا بنفسـها، أو بـام انضم إليهـا مما هو يف 
ل،  ملك صاحبها من نقود أو عروض جتارة، وحال عليها احلَوْ
فيخرج منهـا ربع العرش، وإذا كانت السـندات ال يمكن فكها 
ج عند  ْرَ إال بعد مدة زمنية، فإن الزكاة ال تسقط عنها، ولكن ختُ

فكها لكل السنوات املاضية.
زكاة مكافأة نهاية الخدمة 

ومكافأة التقاعد والراتب 
التقاعدي

مكافأة نهاية الخدمة: 
مبلغ مالي مقطوع، يستحقه العامل 
على صاحــب العمل فــي نهاية خدمته 
بمقتضى القوانين وا#نظمة، إذا توافرت 

الشروط المحددة فيها.

مكافأة التقاعد:
مبلــغ مالــي مقطــوع، تؤديــه الدولة، 
أو المؤسســات المختصــة إلى الموظف 
أو العامــل المشــمول بقانــون التأمينات 
االجتماعية، إذا لم تتوافر جميع الشروط 

المطلوبة الستحقاق الراتب التقاعدي.

الراتب التقاعدي:
مبلغ مالي يســتحقه شهريا الموظف 
أو العامــل علــى الدولــة، أو المؤسســة 
المختصــة بعد انتهــاء خدمته بمقتضى 
القوانيــن وا#نظمة، إذا توافرت الشــروط 

المحددة فيها.

المستغالت: 
وليــس  ل�يجــار  معــد  هــو  مــا  كل 
معــدا للتجــارة فــي أعيانــه: كالعقارات، 

والسيارات، والمصانع اKنتاجية، ونحوه.
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٢١١ فقه العبادات المصور

زكاة التأمين الذي يدفعه 
المستأجر

ال جتـب زكاهتـا عـىل املسـتأجر؛ ألهنا ليسـت يف ملكـه، فلم 
يتحقق فيها متام امللك، وهو رشط يف وجوب الزكاة.(١) 

زكاة الحقوق المعنوية

حكم زكاة الحقوق المعنوية
احلقوق املعنوية أصبح هلا يف العرف قيمة مالية معتربة رشعا، 
فيجوز الترصف فيها حسـب الضوابط الرشعية، وهي مصونة 

ال جيوز االعتداء عليها.
وال جتب الزكاة يف حقـوق التأليف واالبتكار يف ذاهتا؛ لعدم 
تُغِلَّت يطبق عىل عائدها  توافر رشوط الزكاة فيها، ولكنها إذا اسْ

اد.(٢)  تَفَ حكم املال املُسْ

(١) قضايا فقهية معارصة د/ صالح الصاوي، ص٦٠.

(٢) قضايا فقهية معارصة د/ صالح الصاوي، ص٦٠.

أنواع أخرى من الزكوات

 ا#مــوال التــي يعجلها المســتأجر إلى 
المؤجر للتوثيق.

الحقوق المعنوية:
 ســلطة لشخص على شــيء غير مادي، 
ســواء أكان نتاًجــا ذهنًيــا، كحــق المؤلف 
أم  وا#دبيــة،  العلميــة  المصنفــات  فــي 
براءة اختــراع فــي المخترعــات الصناعية، 
أم ثمــرة لنشــاط تجــاري يقوم بــه التاجر 
لجلب العمــالء، كما في االســم التجاري، 

والعالمة التجارية.

https://www.al-feqh.com/ar

ht
tp

s:
//w

w
w

.a
l-f

eq
h.

co
m

/a
r



٢١٢

كتـــــــــــاب الزكاة

فقه العبادات المصور

زكاة ا#جور، والرواتب، وأرباح 
المهن الحرة

حكمها:
ال تزكى هذه األموال حني قبضها، بل تضم إىل سائر ما عند 
أصحاهبـا من األمـوال الزكوية األخـر يف النصاب واحلول، 
فيزكـى اجلميع عند متـام احلول منذ متام النصاب، وما اسـتفيد 
منها أثناء احلول فإنه يزكى آخر احلول ولو مل يمض حول كامل 
عـىل كل جـزء مـن أجزائهـا ما دام قـد مىض حول عـىل ملكية 
املزكـي لنصاب يف اجلملـة، والقدر الواجـب إخراجه هو ربع 

العرش ٢٫٥%.
زكاة المال الحرام

األجور والرواتب: 
ما يتقاضــاه العامــل من مــال نظير 

عمله.

المال الحرام:
 هــو كل مــال حظر الشــرع اقتنــاءه، أو 
االنتفاع به، ســواء كانت حرمتــه لما فيه 
مــن ضــرر، أو خبــث كالميتة والخمــر، أم 
حرمتــه لغيــره، لوقــوع خلل فــي طريق 
اكتســابه، #خذه مــن مالكه بغيــر إذنه، 
كالغصب، أو #خـذه منـه بأسلوب ال يقّره 

الشرع -ولو بالّرضا- كالربا والرشوة.

حكم زكاة المال الحرام
-املـال احلرام لذاته كاخلمر واخلنزيـر ليس حمال للزكاة؛ ألنه 
ا يف نظر الرشع، وجيب التخلّص منه بالطريقة  مً ليـس ماالً متقوّ

ا بالنسبة لذلك املال. رة رشعً املقرّ
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٢١٣ فقه العبادات المصور

أنواع أخرى من الزكوات

- املـال احلـرام لغـريه الذي وقـع خلل رشعي يف كسـبه   ال 
جتب الزكاة فيه عىل حائزه؛ النتفاء متام امللك املشرتط لوجوب 
يه لعام واحد ولو  الزكاة، فإذا عاد إىل مالكه وجب عليه أن يزكّ

مىض عليه سنني عىل الرأي املختار.
ه إىل صاحبه وأخرج قدر الزكاة  - حائز املال احلرام إذا مل يردّ
ا جلزء  منـه بقي اإلثم بالنسـبة ملا بيده منه، ويكـون ذلك إخراجً
ا، وال يعترب ما أخرجـه زكاة، وال تربأ  مـن الواجب عليـه رشعً
ق به عنه إن يئس  ه كله لصاحبه إن عرفه، أو التصدّ ذمته إال بردّ

من معرفته.(١) 
توجيهات

كيفية التصرف في المال الحرام
حائز املال احلرام خللل يف طريق اكتسـابه ال يملكه مهام طال أ. 

ه إىل مالكـه، أو وارثه -إن عرفه-،  الزمـن، وجيـب عليه ردُّ
فـإن يئس مـن معرفته وجـب عليه رصفه يف وجـوه اخلري؛ 

للتخلّص منه، وبقصد الصدقة عن صاحبه.
م فإن اآلخذ يرصفـه فـي ب.  إذا أخذ املال أجرة عن عمل حمرَّ

ه إىل من أخذه منه؛ ملا يتضمنه رده  وجــوه اخليـر، وال يـردُّ
إليـه من اإلعانـة عىل اإلثـم، وحتى ال جيمع ملن اسـتأجر 

ا عىل عمل حمرم بني العوض واملعوض. أحدً
ال يـرد املـال احلـرام إىل مـن أخـذ منـه إن كان مـرصا عىل ج. 

التعامل غـري املرشوع الذي أدّ إىل حرمـة املال، كالفوائد 
ا. الربوية، بل يرصف يف وجوه اخلري أيضً

ر رد املال احلرام بعينه وجب عىل حائزه رد مثله، أو د.  إذا تعذّ
قيمتـه إىل صاحبه إن عرفـه، وإالَّ رصف املثل، أو القيمة يف 

وجوه اخلري، وبقصد الصدقة عن صاحبه. (٢)

(١) قضايا فقهية معارصة د/ صالح الصاوي، ص٦١ وما بعدها.

(٢) قضايا فقهية معارصة د/ صالح الصاوي، ص٦١ وما بعدها.
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