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Zakah on Debts

RAFIC YUNES AL-MASRI
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ABSTRACT. Normally researchers have treated debts, debit (owned) and credit
(owed), differently. The author, in this paper, argues that both should be
treated together justly and consistently. That is, if the total debit loans due and
deferred – are added to the zakah base, then the total credit loans-due and
deferred – must be excluded from the zakah base, and so on. The author is
against differentiation between debit and credit loans as to include the former
in the zakah base and exclude the latter, except when they are due at that time.
In this case, ‘the due’ debit loans are to be added to the zakah base and the due
credit loans are to be dropped from it, because the former is like in possession
and the latter is just like paid one. He arrives at this conclusion after discussing
various fiqhi opinions about debit and credit loans, and their contemporary
applications.



 











