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  املقدمة

ــــــدهللا  ــــــه ومصــــــطفاه دمحم بــــــن عب ــــــاه والصــــــالة والســــــالم علــــــى نبي احلمــــــد  أحــــــق احلمــــــد وأوف
  :بعد وعلى آله وصحبه ومن وااله أما

فقد اختلف أهل العلم املوجبون لزكاة الدين يف أثر إسقاط الدين على الوعاء الزكوي، 
  .وسأذكر سبب اخلالف، مث اخلالف والرتجيح

  ....".إمنا الصدقات للفقراء: "يف قوله تعاىل" الالم"املقصود بـ سبب اخلالف: أوال

م ويف الرقــاب إمنــا الصــدقات للفقــراء واملســاكني والعــام( :قــال هللا تعــاىل لني عليهــا واملؤلفــة قلــو
  .)١( )والغارمني ويف سبيل هللا وابن السبيل فريضة من هللا وهللا عليم حكيم

  ....".إمنا الصدقات للفقراء: "يف قوله تعاىل" الالم" واختلف أهل العلم يف

  .تقبيضالم التمليك، فال جيوز  يف صرف الزكاة إال اإلعطاء وال" الالم"أن : القول األول

  .  )١( ومجهور الشافعية ومجهور احلنابلة احلنفيةوهو مذهب 

                                                             
بـــدائع الصـــنائع يف ترتيـــب الشـــرائع، دار الكتـــب ): هــــ ٥٨٧ت (أبـــو بكـــر بـــن مســـعود الكاســـاين : الكاســـاين ) ١(

؛ مغــين احملتـــاج، مطبعــة مصـــطفى )م٩٧٧ت (الشـــربيين، دمحم الشــربيين اخلطيـــب  .٢٣٩، ص ٢العلميــة، بــريوت، ج
: اإلنصــاف): هــ٨٨٥ت (ان املــرداوي املـرداوي، علــي بـن سـليم .١٠٦، ص ٣م، ج١٩٥٨البـايب احللـيب، القــاهرة، 

لقاهرة، ط   .٢٣٤، ص ٣، ج١٩٥٦، ١مطبعة السنة احملمدية 
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الفقــراء، : "الم التمليـك يف األصـناف األربعــة األوىل فقـط، وهـم" الــالم"أن : القـول الثـاين
م   ".املساكني، العاملني عليها، املؤلفة قلو

صـــناف األربعــــة ال يشـــرتط التمليــــك يف األوعليــــه فـــ  . )٢( ذهب املالكيــــة وابـــن تيميـــة،وهـــو مـــ
فـال تصـرف  ةظرفي"يف" ألن). يف الرقاب، الغارمني، يف سبيل هللا، ابن السبيل: (األواخر، وهم

  .الزكاة إليهم، بل إىل جهات احلاجات املعتربة يف الصفات اليت ألجلها استحقوا سهم الزكاة

ون ليكـون هلـم فالتقطـه آل فرعـ: (الم العاقبة كما يف قولـه تعـاىل" الالم"أن : القول الثالث
  يكل، والم العاقبة ال تدل على التم )عدوًا وحزً 

  .  )٣( الشوكاينوهو ما رجحه 

                                                             
لقـــاهرة، ): هــــ ١٢٣٠ت (الدســـوقي، دمحم بـــن عرفـــة الدســـوقي  ) ٢( حاشـــية الســـوقي، دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة 

العروبـة، بـريوت، ح جممـوع الفتـاوى، دار ): هــ ٨٢٧ت (ابن تيمية، أمحـد بـن عبـد احللـيم  .٤٩٧-٤٩٦، ص ١ج
  .٨٠، ص ٢٥

الســيل اجلــرار املتــدفق علــى حــدائق األزهــار، دار الكتــب العلميــة، ): هـــ ١٢٥٠ت (الشــوكاين، دمحم بــن علــي  ) ٣(
 .٧٧، ص ٢بريوت، ح
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  حكم إسقاط دين املدين واعتباره من الزكاة

  :اختلف العلماء على أقوال

  جواز إسقاط دين املدين واعتباره من الزكاة: األول

عـض املالكيــة إذا كـان مــال الــدين وب. أجـاز إســقاط ديـن املــدين مـن الزكــاة أشــهب مـن املالكيــة
  .)٤(غري هالك، والشافعية يف قول، ورواية يف املذهب احلنبلي، وابن حزم الظاهري

  "وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة وأن تصدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون: "قال تعاىل. أ

ا يقتضـي جـواز مسى القرآن الكرمي إسقاط الدين عـن املـدين املعسـر صـدقة، وهـذ: وجه الداللة
  .احتسابه من الزكاة

م ويف الرقـاب : "قال تعاىل. ب إمنـا الصـدقات للفقـراء واملسـاكني والعـاملني عليهـا واملؤلفـة قلـو
  "والغارمني ويف سبيل هللا وابن السبيل فريضة من هللا وهللا عليم حكيم

لغـــارم املـــدين هـــذه اآليـــة تـــدل علـــى جـــواز إســـقاط ديـــن املـــدين مـــن الزكـــاة ألن ا: وجـــه الداللـــة
، فالغـارم املــدين ال "للغـارمني"، ومل يقـل "والغـارمني: "يشـرتط متليكـه للزكـاة، ألن هللا تعـاىل قـال

  .ميلك ما يصرف إليه، بل يصرف نصيبه ألصحاب الديون ختليصًا لذمته

                                                             
، ١حاشــية الســوق، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، ط: ، الدســوقي٣٤٥، ص ٢احلطــاب، مواهــب اجلليــل، ح ) ٤(

مــوع شــرح املهــذب، ح: وويالنــ .١٠٢، ص ٢م، ح١٩٩٦ ، الســـيد البكــري، أبــو بكــر، املشـــهور ٢٢٣، ص ٦ا
حاشــية إعانــة الطــالبني علــى حــل ألفــاظ فــتح املعــني، دار الفكــر، : لســيد لبكــري ابــن الســيد دمحم شــطا الــدمياطي

، ابــــن مفلــــح مشــــس الــــدين أبــــو ٢٥١، ص ٣، دار إحيــــاء الــــرتاث، ح٢اإلنصــــاف، ط: املــــرداوي .١٩٣، ص ٢ح
ابـــن حـــزم، أبـــو دمحم علـــي بـــن  .٦٢٠، ص ٢، ح١٩٨٥، ٤الفـــروع، عـــامل الكتـــب، ط): هــــ ٧٦٣ت ( دمحم عبـــدهللا

ر، دار الفكر، ح): هـ ٤٥٦(أمحد بن سعيد  آل   .١٠٥، ص ٦احمللى 
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  –أخرج مسلم يف صحيحه، عن بكـري، عـن عيـاض بـن عبـدهللا بـن أيب سـعيد اخلـدري . أ
يف مثـار ابتاعهـا فكثـر دينـه فقـال رسـول  –ملسو هيلع هللا ىلص  –أصيب رجل على عهد رسـول هللا : (لقا –

فتصــدق النــاس عليــه فلــم يبلــغ ذلــك وفــاء دينــه، فقــال الرســول " تصــدقوا عليــه" -: ملسو هيلع هللا ىلص –هللا 
ديث أن يفهــم مــن هــذا احلــ: وجــه الداللــة ".خــذوا مــا وجــدمت ولــيس لكــم إال ذلــك: "لغرمائــه

أمـر أصـحاب الـديون أن يسـقطوا مـا تبقـى مـن حقهـم يف ذمـم املـدينني وإذا   –ملسو هيلع هللا ىلص  –الرسـول 
كــان هــذا يف الــدين، فكــذلك اجلــواز يف الــدائن حيــث يســقط الزكــاة الواجبــة عليــه مــن خــالل 

  .إبراء ذمة املدين من الدين املوجود له بذمته

د عن أيب هريرة أخرج البخاري يف صحيحه، عن دمحم. ب كان رسـول : (قال –  – بن ز
كلـوا : صـدقة، قـال ألصـحابه: أهدية أم صدقة؟ فـإن قيـل: إذا أيت بطعام سأل عنه –هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

كل، وإن قيل هدية ضرب بيده ملسو هيلع هللا ىلص فأكل معهم يفهم مـن هـذا احلـديث : وجه الداللة ).ومل 
ه، فيقـاس عليـه إسـقاط ديـن  –ملسو هيلع هللا ىلص  – أن الرسول ح ألصحابه طعام الصدقة ومل ميلكهـم إ أ

  .املدين من الزكاة

سـًا مـن عرينـة اجتـووا –  –عـن قتـادة، عـن أنـس  –أخرج البخاري يف صـحيحه . ج  أن 

تــوا إبــل الصــ –املدينــة، فــرخص هلــم رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ــا وأبواهلــا أن  . ...دقة، فشــربوا مــن ألبا
بــل الصــدقة ألبنــاء الســبيل دون متليــك  وجــه الداللــة يــدل هــذا احلــديث علــى جــواز االنتفــاع 

ا، فيقاس عليه إسقاط دين املدين من الزكاة   .رقا

ر. ٤   : اآل
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ح: عن عبد الواحد بـن أميـن قـال.  أ يل علـى رجـل ديـن وهـو معسـر، : قلـت لعطـاء بـن أيب ر
  . )٥( نعم: أفأدعه له وأحتسب به من زكاة مايل؟ فقال

، إذا كـان ذلـك مـن قـرض، : عن هشام عـن احلسـن البصـري. ب سـًا أنـه كـان ال يـرى بـذلك 
  . )٦( فأما يبوعكم هذه فال: قال

  : القياس. ٥

إن صاحب الدين لو دفـع الزكـاة إىل املـدين أخـذها منـه جلـاز ذلـك، فكـذلك احلـال فيمـا لـو مل 
احب الدين املـدين، كمـا لـو كانـت عنـده دراهـم وديعـة ودفعهـا عـن الزكـاة فإنـه جيزئـه يقبض ص

  .سواء قبضها أم مل يقبضها

  : املعقول من وجهني. ٣

ن يتصـدق علـى أهلهـا مـن زكاتـه الواجبـة : األول لصدقة الواجبة، و إن صاحب املال مأمور 
  .د أجزأهمبا عليه منها، فإذا كان إبراؤه من الدين يسمى صدقة فق

إن الزكــاة مبناهــا علــى املواســاة وهنــا إذا أخــرج مواســاة مــن جــنس مــا ميلــك فصــار ملكــًا : الثـاين
  .للمدين

  منع اعتبار الدين املسقط من الزكاة: القول الثاين

منع إسقاط دين املدين من الزكاة احلنفية، ومجهور املالكية والشافعية يف الراجح  من مـذهبهم، 
   )٧( ية الصحيحة وأبو عبيد واحلنابلة يف الروا

                                                             
حتقيـق وتعليـق دمحم خليـل هـراس، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، : األموال): هـ٢٢٤ت (أبو عبيد، القاسم بن سالم  ) ٥(

  .٤٤٠ص 
حتقيـق وتعليـق دمحم خليـل هـراس، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، : األموال): هـ٢٢٤ت (أبو عبيد، القاسم بن سالم  ) ٦(

  .٤٤٠ص 
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  :وأدلتهم

م ويف الرقــاب : (قــال تعــاىل. أ إمنــا الصــدقات للفقــراء واملســاكني والعــاملني عليهــا واملؤلفــة قلــو
ــــة .والغــــارمني ويف ســــبيل هللا وابــــن الســــبيل فريضــــة مــــن هللا وهللا علــــيم حكــــيم إن : وجــــه الدالل

اإلضــافة حبــرف الــالم تقتضــي االختصــاص جبهــة امللــك إذا كــان املضــاف إليــه مــن أهــل الزكــاة، 
ن  .وامللــك ال يتحقــق إال بعــد اإلعطـــاء والتقبــيض ن وأجيــب عـــن ذلــك  يف ) الـــالم(القــول 

وإمنـا حمـل رد التمليك ليس حمل اتفاق بني العلماء .....) إمنا الصدقات للفقراء: (قوله تعاىل
  .اختالف

 .للملك) الالم(  . أ
للمحــل أو لبيــان املصــرف ال للملــك كمــا قــال اإلمــام مالــك، فقــد قــال ابــن ) الــالم(   . ب

متعلق اجلار الواقع خرباً عن الصـدقات حمـذوف فيتعـني تقـديره، فإمـا أن يكـون : (املنري
إمنـــــا الصـــــدقات مصـــــروفة للفقـــــراء كقـــــول مالـــــك، أو مملوكـــــة للفقـــــراء كقـــــول : التقـــــدير

الشـــافعي، لكـــن األول متعـــني ألنـــه تقـــدير يكتفــــى بـــه يف احلـــرفني مجيعـــا يصـــح تعلــــق 
، فيصـح أن تقـول) يف(به و ) الالم( هـذا مصـروف يف كـذا وكـذا، خبـالف تقـديره : معًا

حيتــاج إىل تقــديره مصــروفة، ) يف(وعنــد االنتهـاء إىل ) الــالم(مملوكـة، فإنــه إمنــا يلتـئم مــع 
ا فتقديره من الالم   ).عام شامل الصحة متعنيليلتئم 

ذا احلق دون غريهم   . ت م املختصون    .الالم لالختصاص وهو أ

                                                                                                                                                                              
البحــر الرائــق شــرح  ) هـــ٩٧٠ت (، ابــن جنــيم، زيــن العابــدين إبــراهيم بــن جنــيم ٩ص  ٢بــدائع الصــنائع ح: الكاســاين ) ٧(

، املـواق، دمحم بـن ٢/٣٤٥مواهـب اجلليـل : احلطاب .٢١٦، ص ٢م، جـ١٩٩٣، ٣كنز الدقائق، دار املعرفة، بريوت، ط
ص  ٢التـــاج واإلكليـــل ملختصـــر خليـــل، مطبـــوع علـــى هـــامش مواهـــب اجلليـــل، ج): هــــ٨٩٧ت (يوســـف بـــن أيب القاســـم 

مــوع : النـووي .٣٤٥ ص  ٣اإلنصــاف ح: املــرداوي .١٩٣ص  ٢حاشـية إعانــة الطـالبني ح: ، السـيد البكــري٦/٢٢٣ا
أبــو عبيــد، هــو القاســم بـــن ســالم، حمــدث، حــافظ، فقيــه، مقــرئ، ولــد ســـنة  .٦٢٠ص  ٢ابــن مفلــح، الفــروع ح، ٢١٥
معجــم املــؤلفني : كحالــة(الناســخ واملنســوخ، القــراءات، غريــب املصــنف : هـــ، مــن مؤلفاتــه  ٢٢٢هـــ، ومــات ســنة  ١٥٠

  .٤٤١األموال ص : أبو عبيد ).٨٢٥، ص ١هدية العارفني، ح: ، البغدادي٦٤٢، ص ٢ح

 



  أثر إسقاط دين املدين على الوعاء الزكوي
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ً : (الـالم للعاقبــة، كمــا يف قولــه تعــاىل   . ث والم  )فالتقطـه آل فرعــون ليكــون هلــم عــدواً وحــز
  .العافية ال تدل على التمليك

يف أقيمــوا الصــالة  واملــراد إخراجهــا مــن العــدم إىل الوجــود كمــا" وآتــوا الزكــاة: "قــال تعــاىل. ب
ن  .وااليتاء مبعىن اإلعطاء، واإلعطاء التمليك فال بد يف الزكاة من قبض الفقري وأجيب عليـه 

ن اإليتــاء واألداء مبعــىن اإلعطــاء وهــو مــن األلفــاظ الــيت تقتضــي التمليــك، غــري مســلم،  القـول 
لريده إىل أمحـد، وتعطيـه ألن اإلعطاء قد يكون للتمليك ولغريه، أال ترى أنك تعطي زيداً املال 

  .ليتجر لك به، فاإلعطاء ال يقتضي إخراج املعطى من امللك

ـا: (قال تعاىل. ج اآليـة تـنص علـى : وجـه الداللـة  )خـذ مـن أمـواهلم صـدقة تطهـرهم وتـزكيهم 
لدفع إىل مستحقيها إلسقاط، بل يتصور  ا واألخذ ال يتصور    .أخذ الزكاة من أصحا

صـحيحه، عـن زكـر بـن إسـحاق، عـن حيـىي بـن عبـدهللا بـن صـيفي، عـن أخرج البخاري يف  .د
بعــث  –صــلى هللا علــيهم وســلم  –أن النــيب  –رضــي هللا عنهمــا  –أيب معبــد، عــن ابــن عبــاس 

أعلمهم أن هللا افرتض عليهم يف أمواهلم صدقة، تؤخذ من اغنيـائهم، : (معاذاً إىل اليمني، فقال
تؤخـــذ، واإلســقاط لـــيس فيـــه أخـــذ : أنـــه قـــال : الداللــة ووجـــه. )احلـــديث.... فــرتد يف فقـــرائهم

لــنص ظــاهر وواضــح،  ن يف ذلــك متســك بظــاهر الــنص، مــع أن املقصــود  وإعطــاء، وأجيــب 
  .وهو رفع حاجة احملتاج، واإلسقاط يزيل بعض احلاجة وخيفف عنه املطالبة

واحلمــــــــــــــــد  رب العــــــــــــــــاملني وصــــــــــــــــلى هللا وســــــــــــــــلم علــــــــــــــــى نبينــــــــــــــــا دمحم وآلــــــــــــــــه وصــــــــــــــــحبه 
 .نيأمجع
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