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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى ، العالمين رب هلل الحمد

ما ، مالية معاوضة عن ونيك أن إما المؤجل الدين  .  مالية غير معاوضة عن يكون أن وا 

 .  الخ ،، عين أجرة أو منفعة أجرة ، واإلجارة البيع مثل:  مالية معاوضة عن الدين

 .  المؤجل الدين وهو ، الثاني النوع نأخذ اآلن ، مالية معاوضة وسببه الحال الدين أحكام أخذنا

 .  مالية معاوضة عن ؤجلالم الدين يكون أن:  األول القسم

 :  أقوال على فيه مختلف الصورة هذه في الزكاة حكم

ليه ، مالية معاوضة عن المؤجل الدين في تجب الزكاة أن:  األول القول  في والشافعية والمالكية الحنفية ذهب وا 
 الزكاة تجب هل ، لاألقوا داخل تفاصيل وهناك ، العلم أهل جمهور ، الحنابلة عند المذهب وهو ، األصح القول
( المال يدير الذي) المدير التاجر دين في جب وهل ؟ السنين من تقدم لما القبض سنة كل في تجب أو ، سنة كل
 وهو ، المؤجل الدين في الزكاة بوجوب الدائمة اللجنة أفتت وقد ، هذا في خالف نفسها األقوال داخل ؟ غيره دون

 .  عثيمين ابن شيخنا واختيار ، عليه اهلل رحمة سعدي بن الرحمن عبد الشيخ اختيار

 :  األدلة

 ، دين دون بدين مقيدة غير مطلقة جاءت وقد ، الدين في الزكاة وجوب على دلت التي األدلة عموم :األول الدليل
 .  مؤجل دون حال أو

 .  لذمةا في مستقر فهو ، تاما ملكا لصاحبه مملوك معاوضة عقد عن المؤجل الدين أن :الثاني الدليل

 ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أصحاب من مجموعة عن ثابت المؤجل الدين في الزكاة وجوب أن :الثالث الدليل
 .  وغيرهم ، عمر وابن وعثمان كعمر

 يزيد ، نامية أموال فهي ، التأجيل في ربح قد ألنه إال يؤجل لن الدائن أن:  القوية األدلة من وهو :الرابع الدليل
 فيها يكون التي المعامالت في يعملون ألنهم ؛ اآلن ربحا التجار أموال أكثر وهي ، التأجيل مقابل الربح فيها

 .  تأجيل

 من كبيرة نسبة عن الفريضة هذه سقوط إلى يؤدي ، المؤجلة الديون عن الزكاة بإسقاط القول أن :الخامس الدليل
 ، للربح وسيلة الطريقة هذه يتخذون فهم ، مؤجلة دين في مشغولة تكون التجار أموال من كثيرا ألن ؛ األموال
 .  فيها الزكاة فتجب ، للنماء قابلة ، مملوكة أموال

 .  واضحة قوية أدلة وهي ، القول هذا ألصحاب أدلة خمسة هذه

 ، ايةرو  في والحنابلة ، القديم القول في الشافعية إليه وذهب ، المؤجلة الديون في تجب ال الزكاة أن:  الثاني القول
 .  الظاهرية مذهب وهو
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 :  األدلة

 وأثر ، عمر ابن أثر ، تقدمت ، مطلقا الحال الدين في الزكاة وجوب عدم في تقدمت التي األدلة :األول الدليل
 ؛ أيضا وهنا ، مطلقا الزكاة تجب ال أنه األول القول أصحاب يرى هناك ، ضعيف عائشة أثر أن وعرفنا ، عائشة
 فتبقى ، حال دين أو مؤجل بدين تقييد غير من ، مطلقة جاءت الزكاة وجوب عدم يف الصحابة آثار ألن

 . إطالقها

 .  فيه زكاة فال ، المعدوم حكم في المؤجل الدين أن :الثاني الدليل

 على قادر الدائن ألن ؛ الموجود حكم في هو بل ، المعدوم حكم في ليس المؤجل الدين بأن هذا نوقش وقد
 .  ذلك وغير ، والبيع ، واإلبراء ، والةبالح فيه التصرف

 :  الراجح

 .  العلم أهل جماهير قول هو كما ، أعلم واهلل ، المؤجل الدين في الزكاة وجوب هو

 .  الخ ،، والدية الخلع وبدل كالصداق ، مالية غير معاوضة عن كان إذا المؤجل الدين:  الثانية المسألة

 كالمسألة ؟ ال أو الدين هذا زكاة المرأة على تجب هل المؤجل المهر هذا ، رالمه وأجل ، امرأة تزوج رجال أن لو
 اهلل رحمة ، العلم ألهل قولين فيه أن وعرفنا ، مالية غير معاوضة عن كان إذا الحال الدين زكاة في ، السابقة
 هو اإلسالم شيخ ويقول ، مطلقا الزكاة وجوب عدم يرون ، معه ومن اإلسالم شيخ أن قبل من وعرفنا ، عليهم
 .  األقرب

 :  المؤجل الدين عن الزكاة إخراج كيفية

 :  أقوال على عليهم اهلل رحمة العلم أهل فيها اختلف المسألة هذه

 كما ، مليء على كان إذا هذا ، سنة لكل مالية معاوضة عن كان إذا المؤجل الدين زكاة يخرج أنه:  األول القول
 وعن ، عثمان وعن عمر عن مروي وهو ، سنة كل زكاته يؤدي فإنه ، ليءم على وهو ، سنوات خمس أجله لو

 .  عثيمين ابن والشيخ ، سعدي بن الرحمن عبد الشيخ واختيار ، الدائمة اللجنة ورأي ، الشافعية عند ووجه ، جابر

 :  األدلة

 ترجو دين كل" يقول كان أنه ، عنهما اهلل رضي عمر ابن عن أثر مثل ، الصحابة عن منقولة آثار :األول الدليل
 .  صحيح وسنده ، األموال في عبيد أبو أخرجه األثر وهذا ،" الحول حال كلما زكاته عليك فإن،  أخذه

 .  سنة لكل الزكاة وجوب في ، وجابر عباس وابن وعلي عثمان وعن عمر عن منقولة آثار :الثاني الدليل

 واألصل ، باختياره التأجيل كان فلما ، باختياره أجله قد هو ، الالم له من باختيار كان التأجيل أن :الثالث الدليل
 .  حول لكل فيه الزكاة وجبت ، فيه ربح قد يكون أن

 كأن ، السنين من مضى لما هزكا قبضه فإذا ، قبضه إذا إال المؤجل الدين في تجب ال الزكاة أن:  الثاني القول
 إال ، مليئا كان ولو المدين ذمة في الذي الدين هذا يزكي أن هعلي يجب ال ، سنوات خمس لمدة مؤجلة سيارة يبيع
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 ، لاير ألف بمائة مؤجلة السيارة باع أنه ولنفرض ، الماضية سنوات للخمس زكاته فيؤدي ، كامال الدين قبض إذا
 عند المذهب وهو ، األصح في والشافعية الحنفية إليه ذهب ، سنوات الخمس آخر في لاير آالف عشرة يؤدي

 .  لحنابلةا

 :  األدلة

 ، قبض إذا إال زكاته تجب ال وهو ، المعسر على كالدين ألنه ؛ زكاته تجب ال قبضه قبل المؤجل الدين أن -
 .  المعسر على الدين على ، مليء على المؤجل الدين فقاسوا

 .  سنة لكل كاتهز  يؤدي أن فيجب ، باذل مليء على دين وذا ، معسر على دين ذاك ألن ؛ الفارق مع قياس وهو

 كان إن( فيه ويتربح المال يقلب) للمال مدير تاجر دين كان إن فيه الزكاة تجب المؤجل الدين أن:  الثالث القول
ن ، عام كل قيمته ويزكي بعَرض فيقّومه ، مليئا  فإنه ، للمال مدير تاجر غير على أو ، مليء غير على كان وا 
 مليء غير على كان أو ، مدير تاجر غير على كان إن أما ، المالكية مذهب وهو ، واحدة لسنة قبضه إذا يزكيه

 .  فقط واحدة لسنة ، قبضه إذا تجب زكاته فإن ،

 :  األدلة

 .  فال سواه من أما ، ويزيد ماله ينمو المدير التاجر أن -

 ، مليء غير على أو مليء على يكون أن إما فهو ، وغيره المدير التاجر بين فرق ال بأنه الجمهور ناقشه وهذا
 .  حول لكل زكاته وجبت مليء على كان فإن

 :  الراجح

 التأجيل وكان ، فيه ربح قد ألنه ؛ حول كل مليء على مالية معاوضة عن كان إذا المؤجل الدين زكاة تجب أنه
 .  وسلم عليه اهلل صلى النبي أصحاب من طائفة عن منقول وألنه ، باختياره

 :  المقسط الدين زكاة

 ، األجل يحل حتى يقبضه أن اإلنسان يستطيع ال المؤجل والدين ، المؤجل الدين أنواع من نوع المقسط الدين
 أجلين أو أجال أي ،، أربعا أو ، ثالثا أو ، سنتين ، بالسنة مؤجال يكون وقد ، واحدا أجال مؤجال يكون قد والدين

 في الزكاة حكم ؟ المقسط الدين في الزكاة تجب هلف ، األشهر على مقسطا يكون وقد ، الخ ،، آجال ثالثة أو
 .   المؤجل الدين في الزكاة حكم هو ، المقسط الدين

 :  أحوال له المؤجل الدين

 يربح ولم ، سنوات خمس لمدة مؤجلة ألف بمائة سلعة باع كمن ، الدائن فيه يربح لم الذي المؤجل الدين:  أوال
 سلعة باع إذا اإلنسان أن األصل ألن ؛ وقوعها قليل وهذه ، بالمشتري رفاقاإ ؛ مالها برأس باعها بل ، شيئا فيها

 ثالثا أو سنتين أو سنة لمدة مؤجلة سلعة يعطيك التاجر أن يمكن وال ، التجار عند األصل هذا ، فيها يربح مؤجلة
 وأعطاه بالمسكين رفق بل ، ربح بدون وباع ، يوما عليه اهلل من التاجر أن لو لكن ، فيها يربح أن بدون أربعا أو
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 حتى ، الزكاة عليه تجب ال - أعلم واهلل - فهذا ، زيادة بدون ثالث أو سنوات خمس لمدة مؤجلة السلعة هذه
 هذه وفي ، بالمدين إرفاقه مقابل مضى لما زكى قبضه إذا بل ، بسنتها سنة كل يزكي وال ، المبلغ كامل يقبض
 ، أوال الدين إلى يحتاج لن ، نقد وعنده سيولة عنده المدين كان إذا ألنه ؛ لإلرفاق محل المدين أن يغلب الصورة

ن  عليه الزكاة إيجاب في فيكون ، األجل حلول عند أعسر ربما ولهذا ،( التاجر) ربحا عليه سيأخذ فإنه احتاج وا 
 يزكي فهنا ، الغنيو  بالفقير إضرار هناك يكون ال وحتى ، بالمحتاج اإلرفاق باب سد وربما ،( التاجر) به إجحاف

 .  ألفا وعشرين مائة 001.111 عن السنوات لجميع لاير وخمسمائة ألفا عشر اثني 00511 المال قبض إذا

 ألف مائة) 011.111 الدين مقدار يكون كأن ، سنوية أقساطا سنوات خمس على مقسطا الدين يكون أن:  ثانيا
 زكاته ومقدار ، األول القسط يزكي أن الزكاة فطريقة ،( لاير ألف عشرين) 01.111 شهر كل المدين يدفع ،( لاير

 األول فالقسط ، سنتين عنده بقي ألنه ،( لاير ألف) سنتين عن الثاني القسط الثانية السنة ويزكي ، لاير 511
 فإنه ، فيه يتصرف لم عنده باقيا األول القسط كان فإن ، لاير ألف سنتين عن الثاني والقسط ، لاير ألف عشرون
 وخمسمائة ألف المجموع فيكون ، األول القسط زكاة لاير وخمسمائة ، الثاني القسط زكاة هي التي ، لاير ألف يدفع
 .  لاير

ذا  لسنة والثاني األول القسط زكاة له ويضيف ، لاير وخمسمائة ألف ، سنوات لثالث زكاه الثالث القسط قبض وا 
 في ويضعها ، ألفا عشرين يأخذ أنه نفرض ، يزل لم هعند كان إذا هذا ، 0511=  0511+  0111 ، واحدة

 .  قبضه الذي القسط إال يزكي ال فإنه فيها تصرف إذا أما ، فيها يتصرف ال ، الصندوق

 سنتين بقي ألنه ؛ مرتين يزكيه الثانية والسنة ، واحدة مرة القسط يزكي األولى السنة لكن ، سنة كل يزكي:  إذن
 السنة وفي ، أربعا الرابعة السنة وفي ، سنوات ثالث بقي ألنه ، سنوات ثالث يزكيه الثالثة السنة وفي ، عنده

 .  سنوات خمس عنده بقي ألنه ؛ خمسا يزكيه الخامسة

ذا  األول القسط زكاة لها ويضيف ، سنة لكل خمسمائة ، لاير ألفي ، سنوات ألربع زكاه الرابع القسط قبض وا 
ذا ، 0511=  0111+  0511 ، عنده باقيا كان إذا ، والثالث والثاني  لخمس زكاه ، الخامس القسط قبض وا 
 كانت إذا هذا ، 0511=  0511+  0111 ، واحدة لسنة المقبوضة األربعة زكاة لها ويضيف ، 0511 سنوات
 دنالوج حسبنا لو وهنا ، فقط المقبوض القسط فيزكي ، عنده باقية غير األقساط كانت إذا أما ، عنده باقية األقساط

 سنوات خمس في ، اإلنسان يد في لاير ألف 001 زكاة حسبنا لو ، المبلغ كامل عن الزكاة مقدار هو أخرجه ما أن
 ، 00511=  0511+  0511+  0511+  0511+  511 ، هنا الزكاة مجموع حسبنا لو ، 00511 زكاتها ،

 .  حول كل في كزكاته ، سنوات خمس بعد فزكاته إذن

 الشركات مثل ، البيع في ربح قد كان إن لكن ، مالها برأس السلعة أعطاه ، الدين في يربح لم إذا هو تقدم ما
 إذا هذا ، لحقوقهم وأكال ، بالفقراء إضرارا الزكاة تأخير في فإن ، اآلجل البيع طريق عن يربحون الذي واألفراد
 على تكون أنها ، المالية مؤسساتوال والشركات المصارف ديون في الغالب ، الغالب وهو ، مليئا المدين كان
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 كبير بعدد محاطة تكون أموالهم ألن ، غيره أو راتب ، منه يأخذون مقابل لهم كان إذا إال يعطون ال ألنهم ؛ مليء
 أن بد ال ، هكذا تعطيك أن يمكن ال البنوك ، مرجوة ويجعلها ، الديون في التعثر يقلل مما ، االحتياطات من

 يدين أن يمكن ال فإنه ، األفراد وحتى ، النهاية في إليها مالها وصول تضمن حتى ، توضمانا احتياطات تجعل
 البنك ويأخذ يدينه ، البنك طريق عن يضعها واحتياطات ، المدين على يأخذها شيكات أو ، كفيل ثمة كان إذا إال

 بل ، الراتب في يتصرف أن يستطيع فال ، بالراتب الربط يوجد واآلن ، حقه يضمن أن أجل من القسط من نسبة
 .  الراتب نزول قبل منه يخصم

 المرابحة قسط مع المال رأس أو ؟ سنة كل الربح مع المال رأس ؟ كامال الدين زكاة تجب هل ، ربح فيه كان إذا
 :  عليهم اهلل رحمة العلم أهل بين خالف فيها المسالة هذه ؟ األجل من مضى لما المقابل

 طريقة على الجمهور ينص ولم ، ربحه مع المؤجل الدين جميع في الزكاة يوجبون مأنه:  الجمهور كالم ظاهر
 .  المسألة في نص والتابعين الصحابة عن يرد لم ألنه ؛ معينة

 النقد يقّوم ، بعدده ال بقيمته فيزكي ، الدائن عن الضرر تدفع التي ، التقويم طريقة إلى فذهبوا:  المالكية أما
 .  القيمة ويزكي ، بنقد ضالعرَ  يقوم ثم ، بعرض

 من سنة مضى إذا:  فيقال ، ربحه مع الفقير ذمة في الذي الدين يقوم الحول حال إذا:  كالتالي المالكية طريقة
 .  لاير ألف 00 فيها السنة ألن ؛ 69 يبقى ، لاير ألفي شهر كل ، شهريا مقسطة وهي 001

 كل ، سنوات خمس لمدة 51 فيها وربحت ، 01 متهاقي ، سنوات خمس شخص على سيارة قسطت أني لو:  مثال
 .  ألفا 00 سيأتيني كاملة سنة في ، ألفان شهر كل قسط ، آالف 01 ربحها سنة

 مؤجل ، ألفا 69 بقيمة بعرض فنأتي ، لاير ألف 00 أخذ قد ألنه 69 سيبقى 001 من سنة مضت إذا:  فيقال
 ، لاير ألف 69 بـ يباع العرض هذا:  ويقولون ، شيء أي أو ، مثال كسيارة ، األجل من المتبقية سنوات 0 لمدة
 ؛ لاير ألف 01 فيزكي ، لاير ألف 01 حاال يسوى:  قالوا ؟ حاال يسوى كم ، قوموه:  نقول ، سنوات 0 لمدة مؤجل
 .  الحال قيمة من أعلى المؤجل الشيء قيمة ألن

 يختلف فربما ، منضبطة غير الطريقة وهذه ، القيمة ييزك ثم ، حال بنقد نقومه ،( السيارة) العرض هذا:  قيل فإذا
 طريقة بخالف ، وتنزل ترتفع وقد ، 015 بـ:  يقول وواحد ، 61 بـ:  يقول واحد ، 69 بـ:  يقول واحد ، المقومون
 .  منضبطة فهي المتأخرين

 اختاروا لكنهم ، التأجيل أجل من فيه زيد الذي المؤجل الدين جميع زكاة يوجبوا لم المعاصرون:  المتأخرين طريقة
 ألف 01 بـ السيارة كانت إذا:  فمثال ، األجل سنوات على الربح تقسيم:  وهي ، التقويم مقام تقوم ، لزكاته طريقة
 سنة كل فالربح  ، سنوات خمس على 51 اقسم ، ألفا 51 فالربح ، ألفا 001 بـ سنوات خمس مؤجلة وبيعت ، لاير

 ربح ، آالف 01 إليه أضف ، 01:  المال رأس ، الحالية السنة وربح المال رأس ائنالد فيزكي ، لاير آالف عشرة
 .  سعدي ابن الشيخ اختيار وهذا ، لاير ألف 01 فيزكي ، الحالية السنة
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 :  األدلة

 المال رأس يزكى بل ، كامال ربحه مع يزكى ال ، التأجيل أجل من فيه زيد الذي المؤجل الدين أن :األول الدليل
 زكاة سيخرج ألنه ؛ بماله إجحاف قيمته في ال كله دينه في الدائن على الزكاة إيجاب ألن ؛ الحالية السنة ربح مع
 .  بعد يحصل لم ربح

 زاد ما ألن ؛ الحالية قيمته بل ، الدين كل ليس المؤجل دينه من الدائن ملك عليه استقر الذي أن :الثاني الدليل
 الدائن ملك عليه استقر ما أن على والدليل ، بعد يمض لم واألجل ، األجل بلمقا في جعل ، الحالية القيمة عن
 فترة أثناء في المدين مات فلو ، مليء كفيل أو رهن الورثة عند يكن ولم المدين مات لو أنه:  سواه دون الحال هو

 لكن ، مليء كفيل أو ، ْحِرزم   برهن ورثته جاء إذا إال ، وغيرهم الحنابلة مذهب هو كما ، يِحل الدين فإن ، الدين
 يحل أم بربحه يحل:  نقول فهل ، الدين حل ثم ، مؤجلة ألفا 001 بـ سيارة أخذ اإلنسان أن لو ؟ بربحه يحل هل
 يسقط ربح من األجل قابل من أن إلى المرداوي ذهب ؟ منها يسقط تأت لم التي السنوات وربح ؟ فقط المال رأس
 .  عليه المالك ملك استقرار عدم على يدل وهذا ، األجل لسقوط وذلك ،

 أثناء في توفي ، المدين هذا توفي ثم ، سنة كم مؤجلة شخص من سيارة أخذ ، دين عليه اإلنسان أن لو:  توضيح
 من يسقط أم بربحه يحل فهل الدين حل إذا ، مليء كفيل أو محرز برهن ورثه وثقه إذا إال ، سيحل الدين ، المدة
 كيف ألنه ؛ وغيرهم الحنفية من عابدين وابن المرداوي ابن ذكره ، يسقط ؟ سقطت التي األجل مدة يقابل ما الربح
 .  سقط الذي األجل قدر الربح من فيسقط ؟ المستقبلية السنوات وهو ؟ يحصل لم شيء ربح سيأخذ

 فباعها ، لاير ألف 01 قيمتها سيارة عنده ، سيارات تاجر:  وهو ، مثاال الباحثين بعض ذكر : تطبيقي مثال
 أن تقدم وقد ،  0/0/0001 بتاريخ يحل ، واحدا أجال ، سنوات خمس إلى ، لاير ألف 001 بـ 0/0/0005 بتاريخ
 ألف خمسون ؟ الخمس السنوات ربح كم ، الخمس السنوات ربح نحسب عليه بناء ، المؤجل الدين في تجب الزكاة
 في ، األولى السنة في فيزكي ، سنة كل ربح ِقسط لاير آالف عشرة لنا ينت ج ، سنوات خمس على ي خصم ، لاير
 ، لاير ألفا الربح ومقدار ،( السنة هذه ربح) آالف 01+  01 ، المال رأس هو الذي ، لاير ألف ثمانين 0/0/0009

 011 يزكي الثالثة وفي ، سنتين ربح ، لاير ألف 01+  01 المال رأس ، لاير ألف 61 الثانية السنة في ويزكي
 ، سنين أربع ربح+  المال رأس ، لاير آالف 001 يزكي الرابعة وفي ، سنين ثالث ربح+  المال رأس ، لاير ألف
 ، لاير 00511 الزكاة مجموع فيكون ، سنين خمس ربح+  المال رأس ، لاير ألف 001 يزكي الخامسة السنة وفي
 قول بين ، لاير 0511 الفرق ، لاير 05111 لاير ألف 001 عن يزكي:  يقولون الذين الجمهور قول على أما

 .  سنوات خمس مؤجلة األقساط كانت إذا هذا ، هؤالء وبين الجمهور

 ، 0/0/0009 في يجني الدائن فإن ، لاير ألفا مثال شهر كل في ، األجل أشهر على مقسطا الدين كان إن أما
 لاير ألف 00 على يحصل السنة نهاية في ، ألفانِ  ألفان شهر كل 05 سنة خالل ، سنة خالل في ، لاير ألف 00
 ولم يده في باقيا المال كان فإن ، األولى السنة ربح ، آالف 01+  المال رأس ، لاير ألف 00 مجموع وهي ،
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 لاير ألف 59 وهو ، المال رأس من بقي ما ويزكي ، لاير 911 زكاته فإن ، أخرى معاملة في يدخله أو ، يستهلكه
 إذا لكن ، لاير ألف 01=  00+  59 حسبت ولو ، لاير 0111= 0011+  911 إذن ، لاير 0011 وزكاته ،

 في جعلها أو ، فيها تصرف ألفان جاءت كلما ، فيها تصرف ، عليها حصل التي ألفا العشرين أكل إن ، استهلكه
نما ، فيه زكاة ال:  نقول ، أخرى سيارة في أدخلها أو ، ثابتة أصول  .  فيه أدخله ما يْتبع وا 

 00 وهو ، المال رأس من بقي ما ويزكي ، لاير 0011 وزكاتها ، لاير ألف 00 قبض قد يكون الثانية السنة وفي
 00 حسبت لو ألنك ؛ ألفا 61 زكاة هي التي ، 0051= 0151 إلى 0011 أضف ، 0151 وزكاتها ، لاير ألف
  ، 0011 باقيا كان إن زكاتها ارومقد ، لاير ألف 00 قبض قد يكون الثالثة السنة وفي ، لاير ألف 61=  00+ 
 وهو المال رأس من بقي ما يزكي ، أخرى معاملة في أدخلها أو استهلكها أو ثابتة أصول في أدخلها يكن لم إن
 باقية كانت إن زكاتها ومقدار ، لاير ألف 69 قبض قد يكون الرابعة السنة وفي ، لاير 011 وزكاته ، لاير ألف 00

=  0011+  051 ، لاير 051 زكاته ومقدار ، 00111 وهو ، المال رأس من بقيالمت ويزكي ، لاير 0011
 الخامسة السنة وفي ، 00+  ألفا 69 قبض قد يكون الرابعة السنة في ، آالف 001 زكاة هي التي ، رياال 0051
 في لك يخرج ، لاير آالف ثالثة مقداره ، نقد زكاة زكاه باقيا كان فإن ، لاير ألف 001 ، كله الدين قبض قد يكون
 المائة الزكاة أن ، الجمهور قول على والمعاصرون ، المالكية قول يرجح مما وهذا ، لاير ألف عشر اثنا النهاية

ذا ، 00511 النهاية في تخرج ،  المقسطة ألف وعشرين  ، 00511 أيضا زكاتها تكون صاحبها يد في كانت وا 
 خمس وبقيت يده في كانت إذا وزكاتها ، لاير ألف 05 قسطةم كانت إذا زكاتها فتكون الجمهور قول على أما

 منه واألضبط المالكية قول أما ، مؤجلة تكون أن أو يده في يكون أن بين فرق فهناك ، وخمسمائة ألفا 00 سنوات
 ألف 00 سنوات خمس لمدة يده في كان إذا حاال كزكاته فيه ومربوح مؤجال زكاته فتكون ، المعاصرين قول

 إذا ؟ أزكي كم:  يقولون السيارات تجار بعض ، السيارات زكاة في الناس أسئلة في جدا يريحك وهذا ، ةوخمسمائ
 باقيا كان إن يدك في كان وما ، ربحه دون ، فقط المال رأس من الناس ذمة في ما تزكي:  له فقل يسأل جاء
 حسب تزكيه فإنك ، أخرى معاملة أو خرىأ سيارة في أدخلته أو استهلكته قد كنت إن وأما ، المال رأس مع تزكيه

 .  فيها أدخلته التي المعاملة
 محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى

 


