








المدتدمة

نستاعلى لام والوالصلاة العالمين رب لله الحمد 
أجمعض.وصحبه آله وعلى محمد 

•وبعد 

وفدالإسلام، أركان من الثالث الركن الزكاة فإن 
ومدحكتابه، من كثيرة مواصع في بالصلاة . اممه فرنها 
لمخرحها.المعنوى والقاء الطهارة في مسا وجعلها أهلها 

ولمالم، معلى نخفى لا الزكاة أهمية فان وبالجملة 
حالصت،إذا القرب أعظم من فيها التفقه فإن المثابة بهدم كانت 

ربه.،ع الإنسان وصدق النية 
مسألةحول البحث، بهيا أشارك أن أحببت هنا ومن 

يةبالالزكاة وهى وبّهلها توصيحها إلى الحاجة تمس 

فيكرت كما وقتؤ في تكثر لم الدين صور فإن للمدين، 
يحسمهل الزكاة أداء عند الماس يأل ما وكثيرأ هذا، وفتنا 
اهميأن وآمل يحم؛ لا أو عليهم التي اكيون مقدار منها 
•المسألة هده توصح في الحث، هال،ا 

المدينزكاة في محصور البحث، أن م تقل. مما وعالم 
مطلقا.الدض زكاة وليس 

الحثؤ!ه،وا حطة يلي وفيما 





اكحثحطة 

ت•قيمة 

واصطلاحا.لغة والدين الزكاة تعريف الأول؛ المحث 
واصطلاحا.لغة الزكاة تعريف الأول؛ المهللب 

واصطلاحا.لغة الدين تعريف الثاني؛ المهللب 
الدينأقام الثالث؛ الطالب 
والباطة.الظاهرة الأموال الثاني؛ المبحث 
عاما.تعريفا تعريفها الأول؛ المهللب 

وتعدادها.صطها الثاني؛ المهللب 

الأموالر الزكاة عر الديون -اثير الثالث؛ المبحث 
اطةلأال

للزكاة.الماغ الدين ثروط الراح؛ المبحث 
الأموالفى الزكاة على الديون تأثير الخامس؛ البحث 

الظاهرة.

والمعجل.الموحل الدين المادس؛ المبحث 

الأدمي.ودين اش دين الماح؛ المبحث 
للدين،المحاصرة الصور بعفو الثامن؛ اليحهث 
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الإملكنٍة.الديون الأول: الطلب 
الاثارة.الديون الثاني: الطلب 

الياران.شراء على المترتبة الديون الثالث: المهللب 

الوءلفين.جمعيات الراع: الطالب 
ودراستهاالأدلة جمع في أجتهد أن حاولت وند هدا 

فيندخل التي الأحكام ني الحكيم الشارع مقاصد لمعرفة 
البحث.نطاق 

العاصرةالصرر من امتهلعته محا جمع في اجتهدت كما 
ذكر.مما يعرف ذكره فات ما ولعل المدين لركاة 

البحش،هدا يجعل وأن والمداد التوفيق اض أسأل وأحيرأ 
عاليه.والقادر ذك ولي هو الأحرة آلة من 

كسه

الخليلمحمد ين احمل. د. 
.٥٠٥١٣٩٠٧٩جوال 

٠٦٣٦٢٢٧٧٤ناكس 

Ahined@alkhalil.coniإعروتي يرد 
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واصطلاحا]غة والدين الزكاة تعريف 

واصطلاحا:لغة الزكاة تعريض ١^^: لمحللب اء 

لغه:الزكاة أولا: 
إليهمارجع أصليين معنيين على اللغة في الزكاة تهللي 

جمع

والزادة.والبركة الماء الأول: 

العلهارة.الثاني: 

هذينإلى راجع كله ذلك في لأصل اروا ت فارس ابن فال 
والعلهارة١٠الماء وهما المعنيين، 

اللغةفي الزكاة اوأصل العرب: ان نفي وفال 
فياستعمل قد وكله والمدح. والبركة، والماء، الطهارة، 

المحرجبين المشتركة الأسماء س وهي • • والحديث،. القر^ن 
النزكىالمال من العلاJفة وهي العين، على فعللق والمحل، 

التزكيةا<لآ؛.وهي الممى وعلى بها، 
لنمستحصل والطهارة نماء الأن ذلك من ونبين 

)آ(ننالرب؛ا/خهمأ.'ا/لإاّ الس ُقايس 

٩



بمل،لا،.المزكي 
المموالزكاة ررأصل الممردات ني الراغب وفال 

الدنيويةبالأمور ذلك ؤيعتسر تعالى، اض بركة عن الحاصل 
وبركة،نمو ْنه حمل إذا يزكو الزؤع زكا يقال والأحرؤية، 

يكونما إلى إشارة ؛! ١٩]الكهف: لثاماه أرؤ ؤأ؛آ وقوله• 
منان لإن١ يخرج لما الزكاة؛ ومنه ، عقباْ يتوحم لا حلالأ 

منفيها يكون لما بدللث،؛ وسميتته الفقراء، إلى تعالى افه حق 
والبركايت،،بالخيرات، تتميتنها أي• النفس لتزكية أو البركة رجاء 

تعالىاض وقرن فيها، موجودان الخيرين فإن جميعا، لهما أو 
ألخوههؤءامإ ألماؤأ ؤؤأنيئؤإ بقوله القرآن في يالملأة ١لزكاة 

؛حين،ان الإنيصير وملهارنها النفس وبزكاء [، ٤٣]اوغرةأ 
الأحرالأحرة وفي المحمودة، الأوصاف، الدنيا في يستحق 
تء؛لهيرهااأفيه ما الإنسان يتحرى أن وهو والمثوبة 

الاصطلاح:م الزكاة ي: 
ؤنرفاأذكر الأربعة المدام، فى متقاربة إ تعاريفللزكاة 

:منها

عثتهمال، من حزء ررتمليلث، بقولهم: الأحناف، عرفها فقد 
قطعبثّرءل مولاه، ولا هاشمي غير فقير لم ممن الشاؤع، 

والمرجمن n٣٣٢/المحاح وانظر )١( 
.y\rfالقرآن\رب ش المفردات )٢( 



وجه،الا،.كل من الملك عن المشة 

ضالفقير إلى الحولي النصاب من مقدر حزء راويتاء ت وقيل 
تطر."ء.

مخصوص،جزء ارإحراج بقولهم ءعئفوها المالكية أما 
الملك،تم إن لمستحقه، نمابا، بلغ مخصوص، مال من 

الحولا،أوحال 

شيءلأخذ صريح امم  ١١بأنها الشافعية فها وعن 
مخصوصة،أوصاف على مخصوص، مال من مخصوص، 

1<لمخصوصة لطائفة 

مخصوص،مال في واجب حق I١١ بأنها الحنابلة وعزفها 
مخصوصا<لوقت فى مخصوصة، لطائفة 

تقدم.كما متقاربة اكداريف وهده 

تالإكليل جواهر في الأزهري صالح الشيخ وفال 
الاهعند المخصوءس الجزء نمو جهة من للغوي الشرعي راومناسبة 

ولا— با طيكمبا من بصدقة عبد تصدق راما I لحديث، تعالى 
فيربيهاالرحمن كف، في يضعها كأنما إلا _ الهلس، إلا اض يقبل 

ومنكالجبل تكون حتى فصيله أو فلوه أحدكم يربي كما له 

.٣٤م•الهداة شرح الماة الخار اليد )١( 
Iالإكولا/ا/لجواهر )٣( . ٣٤٠م/الاة )أ(
القناعكشاف )ْ(  x/iللماوردي الحاوي )٤( 



والإثمار،بالوبح ونموه فيه البركة وحصول المال تهلهير جهة 
Iتعالى افه قال له، البركة وحصول الذنوب من صاحبه وتهلهير 

]١^:هاه ومم قلهرنم مدة أنهميم  otؤ-ثن 

واصطلاحا:لغة الدين نعريف الناف؛ لمطلب اء 

اللغة؛م الدين أولا؛ 
لمشيء لكل ديون الدين ®جمع العين؛ في الخليل نال 

دينا،لآ،•فهو حاصرآ يكن 
أصلوالنون والياء الدال *)دين( ت فارس ابن ونال 

والذلالانقياد من حنى وهو كلها، فروعه يرجع إليه واحد، 
يقالالدين، الباب هذا *ومن ثم .٠ . الهلاعة. فالدين؛ 

نال؛إعطاء، ؤإما احذأ إما دينا، عامالته إذا فلأنا داينن، 

بعصاوأدت بعضا فمتليئ، مضى والديون أندى داينت 
أقرمحتوأدنت بدين أحذت إذا ت، وأدندنت؛، ويقال 

ذيأ.وأعطيت، 

والدلالدل كل فيه لأن اJثرد اuب قياس ص والدين 
؛الاليل«لم.وغم بالنهار ذل الدين يقولون ولذللئ، 

وثمنالقرض، هو لغة *الدين المنير؛ المصباح وفي 

.A/٢٧انمن )٢( \إلأ\. الإكلل جرام )١( 
(u. (r ٣٢آ/•الك يس.





بهلينتفع الغير إلى المال اردم I بأنه يعرف والقرض 
بدله*ؤيرد 

،،Uمتقارب.للقرض الأربعة المذاهب _، وتما

الدين:أقسام الثالث: لمهللب اح 

باعتبارانام أنعدة إلى الدين العلم أهل نثم 
محتلمة؛

إلى!م ينبه المطالبة باعتبار - ١ 

يطالبمن انماد من له ليس دين كل ؤيثمل اض• دين - أ 
الذور.مثل: له، حق أنه على به 

انمادمل من مطالب له دين كل ليشمل انماد: دين - ب 
المبح.ثمن مثل• له، حقا ياعبارْ 

إلى؛يقم سقوطه موجبات باعتبار — ٢ 

الالذي الثابت الدين ؤيشمل لازم( )دين صمح دين - أ 
أوبيع النمن مثل: الإبراء، أو الأداء ؛إلا قط ي

القرض.

الذيالثابت الدين ؤيشمل لازم، رغر صحح غم دين - ب 
مثل:الأسباب، من يغيرهما أو الإبراء أو بالأداء يضل 

٠.٢ ٤ ؛/ *نلح لابن الملع 





المدين،لإعار وذللئ، عليه، الحصول من صاحبه ؤيثس 

آحر.ب لأي أو المنة، عدم عع جحوده أو 
تإلى م يقالتعلق باعبار - ٥ 

وحدها،الدين بدمة التعلق الدين ؤيثمل مهللق• دين - أ 
أمواله.من بشيء يتعلق ولا 

أعيانمن مالة بمن التعلق الدين ويشمل مودر(ت دن - ب 
الاستيفاء،لجاني، وتوثيمآ الدائن لحق تأكيدأ الل"ين، 

المرجوةالديون نيل من الدن مدا ؤبمتر 

ص*"ا،الكردي الدين نجم محي د■ الا-ين سع عقد أحكام ؛ انفلم_ )١( 
القاموسص''اا، الننهاء لغة ني الأنممادية الممعللحات معجم 
•ص٣٣١ حيب أم سدي الفقهي 





الباطن،المال زكاة في ننلر الصدقات لوالي وليس 
الأموالأرباب يبدلها أن إلا منه، زكاته بإحراج أحق وأربابه 
ونظر،لهم، عونا تفرقتها في وبمكون منهم، فقبلها طوعا، 

بدغعهاالأموال أرباب يزمر الظاهر، المال بنكاة مخصوص 
إليه١١١دفعها حاز يطلبها لم فإن طلها، إذ إليه 

تبتعدادها الفقهاء بعض وءنفها 

والزرؤعالسائمة وهي الظاهرة *الأموال قدامةت ابن قال 
واك٠ار^٢،.

وعروض*الأيمان، إنها I الباطنه الأموال في وقال 

يإعانة،، والألإ دعل٤،، وال٠٢الكافير٣،، في ونحوم 
والدراورّ، تمد لأبن والكافي والمجموع^، الطاJينر٦،، 
الختارراّ،.

وسيأتيالأربعة، المذاهب في متقارب التحداد أن أي 
افه.ثاء إن تعدادها تحرير 

التي*الأموال بقوله: المعاصرين من زهرة أبو وءنفها 

.٢٦٤؛/)٢( اللط1بص)هاار الأ.ءك1م)ا(
؟/••م.)٤( . ٢٨١ا/)*١( 
 )٥( A٧٢ . )٢١١آ/)٦.

)٨(\-إ0أ\. )٧( 
 )٢٨٨٨)٩.

١٨



الظاهرة،الأموال سبت، الزكاة، منها )جهم عثمان يجمع كان 
والأحرىظاهرة، الأولى تسمية أن ثالث، ولا باطة. والأحرى 

علىتخفى لا فالنعم الأموال، ذات من واضح باطنة، 
معرفتهايمكن لا والأحرى يحصيها، المدقات ووالى الماس، 

المجس،ذلك، محل من يكون وفد للعرف، بمحاولات إلا 
الأموال،،س يخفى أو يهرب ما لمعرفة 

يمكنالمى هي ت ا>الفلاهرة بقوله; القرصاوى انمكتور وعزفها 
منالزراعية الحاصلان وتشمل ؤإحماوها، معرفتها، مالكها لغير 

والأموالوغنم، وبقر، إل، من الحيوانية والمروة وثمار، حبوب 
.، ٢١اكجارةااوعروض حكمها، فى وما المقود هى الماطة: 

أنحليا يظهر سبق ما حلال ومن 

إحفاؤه[.يمكن لا ]ما الفلاهرةت الأموال صابهل 

إحفاوْ[.أمكن ]ما ت فهي الثاطنة الأموال أما 

أنالممدنات والي يستطيع الفناهرة الأموال أن ت أي 
الفهي مالكها، إلى ذلك في يحتاج ولا ويعرفها يحصيها، 

الناس•على تخفى 

المالك،.طريق عن إلا معرفتها يم،كن فلا الثاطة، بعكس 

ليبحوث وانفز: أ/هأا، يطار ارحمن •مد محمد التشريص التوجه )١( 
٠٢٠٤^،المصري رفيق د• اركاة 

yoAfyالإلكة ص )٢( 

١٩



وتعدادهأ:ضبطها الثاف؛ المطلب ء

الظاهرةالأموال أن الأول المطالب في تقدم مما سن 
•هي الجمهور عند 

السائمة.— ١ 

آ-الزروع.
الثمار.٣- 

فهي:ابط>ة الأموال أئ 
الأثمان.١- 

التجارة,عروض - ٢ 

اختلفبل العلم، أهل عليه يتفق لم التعداد هل.ا لكن 
ير:كما أقوال تلاثة على ذلك، ر الفقهاء 

الأول:قول م0 

-السائمة.١ هي: الظاهرة الأموال وهوأن الجمهور مدم، 
الثمار.ّآ_ آأ-الزروع.

اوغامس،- ٢ التجارة. عروض - ١ الباطنة: والأموال 
،.والفضة١٢

الأول.الطالب ني اJذكورة المراجع ام: )١( 
توالثاني الفناهرة. من ت الأول ت الحنابلة عنل. وجهان ففيه المعدن أما )٢( 

بالأثمان،أثبه لأنه الصواب؛ وهو ١لمرداويت نال الجافة. من 
.٤٥٨*آ/النرؤع صحح همرها، س التجارة وعروض 

،١٤٥آ■/الجموع ، UA/Tالأم النلا٠رة؟ من هو الثاقب ومد 





الثالث:القول 0

وعروضوالقمة الذهب أن إلا الجمهور، كمذهب 
علىالتاجر بها مر إذا من تعتبر التجارة 

الحنفيةمذهب وهو مونحعها، قي الباطنه ومن 

سيمرفإنه بالي، إلى بلد من بماله التاجر حرج إذا أي 
تصيحوحينئذ الإمام، نصبه الذي العاشر على طريقه في 

ظاهرة.أموالهم 

سئ.•١لمق  ٤٧١

الأول:لدلمل ا□ 

الصحابة.ُإجماع هذا قولهم على الأحناف استدل 
بهمر إذا الباطن المال أن ذكر أن بعد الكاساني قال 

قال؛ظاهرأ، صار العاثر على التاجر 
نصبخهثع عمر فإن ه، الصحابة إجماع اروعليه 

الذميومن العشر، ربع الملم من حذوا لهم وقال العئار 
منبمحضر ذللث، وكان العشر الحربي ومن العشر، نمحق 

فكانمنهم، واحد عليه أنكر أنه ينقل ولم )ه، الصحابة 
احماعالأم

التجارمن الصدغان ل؛أحاو الهلريق على الإمام نصه من هو العاثر )١( 
.TiA/Yالراثق المٍر ، ٢٨٢اؤ/الحمام محن أموالهم. المارُن 

.YiA/Yءادين ابن حاب الرام الحر •٢، •Y/ المسوط )٢( 
.Y٥٣/الخانع بدائع )٣( 

٢٢





لهلكن إنما الإمام لأن وهدا وائم؛ بالوالتحق فناهرا صار 
لأنالحماية؛ لكان أماكنها فى المواشي بزكاة المطالمة 
السالطانبحففل إلا محفوخلت نمير لا البراري في الواشي 
علىالتاجر به يمر مال في موجود المعنى وهذا وحمايته، 

.، كالوانم١١أ فكان العاشر، 

\دذذ،م.'عن \دحو\ب 

منالأحد أن أجمعوا الصحابة أن من الأحناف ذكره ما 
ءلاهرةحينئذ تصح وأنها الباطتة، بأموالهم حرجوا إذا التجار 

الزلكةيأحذ لكن . أنه فى واصحة السنة فإن ءلاهر، حهلآ 
•غترها دون دالزرؤع الماسة من 

لمالصدقة أن الماشية: في ذكر ما ررأما عبيد: أبو نال 
الملمونتنانع ولا قال، كما فهو ، ديونها من خذ نؤ تكن 

دينجعل أنه عليه: يدحل ما ني هذا ولكن قهل: ذللث، في 
ألابينهما، المنة قرئت وقد • الحيوان على قياما الماضنت، 

الماشية،إلى مصدقيه يبعث لكن قد اممه رسول أن ترى 
لكنتوكذلك • والرمحا منهم بالكرم أربابها من فيأخذونها 

ولمبكر، أبو قاتلهم الماشية صدقة منع وعلى بعده. الأنمة 

.Y٥٣/المانع بيانع )١( 
أحذعدم على المات في الدين زكاة ناس من على ازد ني اياق ، ٢١

يتعلقما مالت ؤإنما الأسلاف، أو الديات مثل الحيوان ديون من الزكاة 
•بالتجارات الخروج بمسألة 



الناساستكرهوا أنهم بعده أحد عن ولا .، البي عن يأت 
هيؤإنما مكرهين، غير بها يأتوا أن إلا الصامت صدنة على 

ملكلأنها والدين؛ العين أداء فيها فعليهم يولونها، أماناتهم 
يحكمحكم فإنها الماسية وأما • عليهامؤتمنون دهم أيمانهم، 

الأموالعلى الناس بين فيما الأحكام تقع ؤإنما عليهم• بها 
والبايةالظاهرة على اض وبين بينهم فيما وهى الظاهرة، 

الأمرين.هدين بين مما تباينا أشد الحكمين فأي جميعا، 

الصامتبماله مر لو رحلا أن أيضا بينهما يفرق ومما 
كانزكاته، أديت قد أو هولى، ليي فقال عاشر، على 

أديت،قد ت للمصدق نال الماشية رب، ولو ذللثه. على مصدقا 
أنإلا الصدقة، منه يأحد وأن قوله يقبل لا أن له كان ماشيتي 

كثيرة*للهذه أشباه في مصدق، قبله كان قد أنه يعلم 
تقدامة ابن وقال 

الزكاةتحلق أن والباْلتة الظاهرة الأموال بين "والفرق 
يشيعولهدا بها؛ الفقراء قلوب، وتعالق لظهورها آكد؛ بالظاهرة 

يبعن،. الّك، وكان أربابها، من صدقتها يأحد من إرمال 
بعده،الخلفاء وكذلكؤ أربابها، من الصدقة قيأحدون السعاة 
أنهمعنه يأت، ولم خهئع، الصديق بكر أبو قاتلهم منعها وعلى 

أنإلا بها طالبوه ولا الصامت،، صدقة على أحدأ استكرهوا 

الأ.والص)'أ؛أ(.)؛(
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أبيعن النقل تقدم كما الفقهاء عند معروف أمر وهو 
الئم•وابن ندامة وابن محي 

تحديدفي الجمهور إليه ذهب ٌّا فإن مبق ما على بناء 
الأقرب.هو والباطة الظاهرة الأموال 

تالمعاصرين اياحشن بمص رأي عر تحقيب 
عروضامحار عدم إر المعاصرين الماحمحن بمص اتجه 

الباطة.الأموال من التجارة 

فيالتجارة عروض أصبحت ربما  ١١القرصاوي د. يقول 
والزروع«أا،.الأنعام من أشدظهورأوبروزأللفقراءوغيرهم عصرنا 

أموالااعتبرت لماذا ترى ت المصري رفيق د• ؤيقول 
عندالمسألة لهوه ء؛لرحا أحد لم الخلماء؟ جمهور عند بامحلتة 

لكنيطرحها من أول أني أولا ظننت وقد المعاصرين• 
كانتااإنما ئالث . فيهاالنووي للأمام كلاما ذلك بعل وجدت 
لكونهاظاهرة كانت ؤإن الباطنه، الأموال من التجارة عروض 

إلالكجارة نمير لا العروض فان لا، أم للمجارة تعرف لا 
.أعلم١١ والله بابها في سبقت بشروط 

إلاللتجارة المروض نمير لا ١٠قال؛ الشروط هده وفي 
كالبح،عوض، فيه يجب يعقد يملكه أن •' أحد.هما ت بشرطين 

لالتجارةاا.تملكه أنه الخقد عند ينوي أن • والثاني 

\.0A\/الزكاة نقه )١( 
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ينحرأو منزله فى مرا يثجر لمن بة يالنظاهر وهذا 
الذيالمحترف الناحر أما محترف(. غير )تاجر نليلة سلمة 

وبلعاكجارة، لغرض متخد تجاري محل ني علنا النوم يتجر 
ومتكررةمعتادة وبصورة للمنية، لا للتجارة، أنها ظاهر 

ترحيص،على وحاصل نجاؤية، دفاتر لث، ويمومنتفلمة، 
وربماوالتفليم، الإشهار سيل على التجاري جل بالومجل 

الداحلفي متعددة وأقام فرؤع ذات بل كبيرة، منتاته تكون 
علىتصبح التاجر هذا عروض أن الواضح فمن والخارج، 

بلحافية، تعد لم النية لأن ظاهرة؛ أموالا الأساس هذا 
وقد. مقامها وتقوم علميها، تدل ظاهرة قرائن هناك صارت 

تهلورآهذا عصرنا فى ١لتجارية والأسواق المحال تعلورمت، 
والتزييناتبالأنوار ومتلألتة جدأ، ظاهرة صارن حتى كبيرأ، 

.المارة أبصار تخطف التي )الديكورات( 

فيإلا ظاهرة، أموال كلها اليوم التجارة فعروض 
أوواحدة، العة بعارضة، بصورة يتجر كمن فردية، لات حا 

محلاتخاذ بدون الطريق في أو بيته، في يتجر أو قليلة بلع 
فيقبل أو ترحيص، على الحصول أو تجاري، مكتب أو 

•التجاري الجل 

عروضفي الأصل كان إذا بأنه القول يمكن وعلميه 
فيهاالأصل فإن الباطنة، الأموال من أنها هي قديما التجارة 
كنيرةقرائن لظهور الظاهرة، الأموال من أنها هي حديثا 

٢٩



ومخازنهامعارضها في حمرها ولعل • صاحبهانية عن تكثف 
تكونلا فلماذا وأفنيتها. مياهها على وائم الحمر من أسهل 
الأقل؟.على كالوائم فناهرة 

علىمعها يلتبس التي النية( )مشكلة المنكلة هد0 إن ثم 
مملوكهو أم فيزكى، بالتجارة مملوك المال هذا هل ت الساعي 

أنمع الوائم، بحق أيضا ترد المشكلة هدْ يزكى؟ فلا للمنية 
قدالموائم لأن ذلك بالإحماع؟ ءلاهرة أموالا اعتبروها الفقهاء 
الحرث،أو الركوب، أو للحمل متخذة )عاملة( أيضا تكون 

فتزكىللنماء متخانة )نامية( تكون أو تزكى، فلا قي، الأو 
الجمهور(.)عند 

أموالاالتجارة عروض اعتبار سبب فى أيضا يمال ربما 
عروضاالسابق الفقهي الاجتهاد أزمنة في كانت أنها ؛اءلنة 

كثيرة،غير وقليله مركزة، غير ومبعثرة معروضة، غير مختزنة 

صارأيامنا في المثاهال.ة بالهلرق لع العرض فان اليوم أما 
عليهارالهللّ-ا ويثير بثرائها يغري فنا 

نقامحلفي السابقين الباحثين كلام تلخيص أردنا ؤإذا 
يلي!كما فتكون 

الأنعاممن ؤلهورأ أفل عمرنا في التجارة عروض - ١ 
واإزوو؛أ■

(.٢٦ص)؛المعاصرة الزكاة لقضايا الخامسة الندوة )١( 
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نيةحفاء إلى بالنظر باطنة اعتبروها الجمهور أن - ٢
الترخيصوجود مع خافية النية تعد لم واليوم المشتري، 

التجاري.والجل 

النشهاءزمن في السلع عرض طريفة اختلاف - ٣ 
.وضاقى عنه الماشي 

المعاصرينبعض به اعترض ما خلاصة هي القاؤل هذ0 
الباقة،من التجارة عروض أن الفقهاء من رأى مجن على 

يليبما عتها وسنجسب، 
الأموالمن التجارة عروض اعتار في العلة ستإ لي- ١ 
ونتفي التجارة فإن عدمه، أو الفلهور ل-ة شهي الباطنه 
الجمالة،في الصورة نفس تتخذ وقتنا وفي السابقين الفقهاء 

بشكلالأتساع ونيادة والفلهر الشكل في الاختلاف، أن يعني 
ي•

زمنفي موحودآ كان ففد - ذاته بحل- - الفلهور أما 
محلله الماجمّ بكون زمنه. ض بل السابقين، الفقهاء 
منفلورةظاهرة قاليلة أو كثيرة، معروضة بضاعة وءنا-ه تجاري، 

ظهورأأشد بعده وفيما زمنه في يكون وقد الناس، لكل 
الغلاهرة.س ذللئج يجعلها ولم الصور، بعض في لأنعام اس 

نيةخفاء باقة كونها فى العلة ليت، وأيضا - ٢ 
التجارةعروض في يشترط لا أنه دليلا الأقرب بل المشتري، 

التجارة.عروض بنية يشتريها أن 

٣١





قيمةإلى الزكاة باب في النفلر أن على يدل كله وهذا 
قيمةفإن ذلك ثبت ؤإذا ها، نفالعروض إلى لا العروض 

كماعليه الاطلاع يمكن لا الذي الباطن من التجارة عروض 
جدأكثيرة عروض التاجر عند يكون مد بل يخني• لا 

عنديونه زادت مفلس الحال واقع في وهو مناهدة، 
,موجوداته 

الأموالمن المجارة عروض جعل يصح الاعتبار وبهذا 
٠٧١.^

سامتها:عن قوة تقل لا أحرى علة وهناك 
بالمصرفتنمو بأنها تتميز الباطنة الأموال أن وهي 

فهدهينمهارا،. تنمو فهي الظاهرة الأموال بخلاف والقليب، 
علىوالباطنة الظاهرة الأموال بين التفريق عليها يبنى قوية علة 

الجمهور.طه_ا 

هرة٧٥١١الأموال بين فروقا الدحيرة في المرافئ ذكر وقد 
هنا.نقلها يحن والثاطنة 

منوالماشية والحرث الممد بين ءوالفرق جءإقي: قال 
أوجه:ثلاثة 

فيقبلأربابه؛ أمانة إلى موكول هو القد أن الأول: 
لمما بخلافهما ماله في قولهم يقبل كما انميون في قولهم 

.٣٤٤ه/السرع \ص■ ، ١٩٧أ/رونحة )١( 
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الصورتض•محن تسوية الدين؛ في هولهما يقل لم إليها يوكلا 
فيهماالنعمة فكانت هما، بأنفينميان أنهما ت الثاني 

سقوطهافي يوثر فلا للنعمة سكرأ الزكاة إيجاب فقوى أتم؛ 
.النقد بخلاف الدين، 

فهيبه؛ المتعلقة بالحقوق يتعين لا النقد أن ت الثالث 
فتدافعالمحل فاتحد الذمة؛ في والدين بالذمم، متعالمة 

والمانيةوالحرث بالمحاوصة، لقوته الدين فرحح الحقان؛ 
•أعلم تعالى والله • منافاة® فلا الذمم؛ في والديون يتعينان 

الذحيرة)١( 
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النالثالسحث 

الزهكاةعلى الديون تاثتر 
الباطنةلآ4وال اق 

الباطنهالأموال في للزكاة الدين مغ في الفمهاء اختلف 
تنولن ءر 

الأول؛قول م0 

الباطة.الأموال في الزكاة وجوب يمتع الدين أن 
أوالنصاب يستغرق دين عليه من مال في زكاة لا أي 

المجا أو النصاب، موى به يقضيه ما يجد ولا ينمصه 
بلغإذا الفاصل زكى يبنه من أكئر ماله كان ؤإن محه، يستغنى 

,نصابا 

مبلغيطرح المزكي أن الزكاة يمنع الدين أن ومعنى 
عنسأتي كما نصابا، بلغ إن الباش محيزكي أمواله، من الدين 

*ومعنى١^٤^ كثافح في فال وغيره، مهران بن ميمون 
المالمن فعل نأنا I بمدره الزكاة وجوب الدين يمغ ت قولنا 
لجهةصرفه لاستحقاق له؛ ماللئح غير كأنه الماع، الدين بقدر 

؛.U،>/Yالقاع كشاف ، Yin؛/المش )١( 
(U،>/Y (Y.\







المائتين،حلول تبل شيثا المائتين من فقضى درهم مائتا دين 
فلافقضاها المائتين حول محل نبل السلطان عليه استعدى أو 

لمؤإن نال مانتين، ولت حال الحول لأن عليه؛ زكاة 
حمةمنها يخرج أن فعلته حولها يعد إلا بالماتتين عليه يقض 

الشافعي؛قال منهارا، بفي بما السلطان عليه يقضي ثم دراهم 
ولمماله فوقف الحول نبل السلطان عاليه امتعدى لو اروهكذا 

يخرجأن عليه كان الحول عليه يحول حتى بالدين عليه يقض 
اولوالشافعي؛ نال بقي؛١، ما دمائه إلى يدم نم زكاتها 

أنقبل الحول حال نم الحول قبل بالدين السلءلان عليه قضى 
للغرماءصار المال لأن زكاة؛ فيه عليه يكن لم الغرماء يقبضه 

قبلمن الزكاة فيه عليه أن ثان؛ قول وفيه الحول، قبل دونه 
كانهذا غير مال له طرأ لو أنه قبل ومن منه كان تلف لو أنه 

غيرْاارمن الغرماء يقضى وأن المال هذا يحبس أن له 

صت\قشة.'هده جوف 

ألمافلمع جم ينلا الشافعي الإمام من الجواب هذا 
منهفتودون أموالكم تحمل راحتي ؛ ماللث، فلففل الأثر، 
،أموالكم١١ بقية ®زكاة شيبة؛ أبي ابن لنقل منه وأصرح ، الزكاة٠ 

عامةفهمه ما وهذا الزكاة، حلول بعد أنه تدل الألفافل فهذه 
الار.بهذا استدلوا الذين الأئمة 

مآ/'ه.الأم )١( 
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المدونة؛وفي 
فييصيح عفان بن عثمان كان وند ١٠وهب! ابن قال 

حتىفلينقه دين عليه كان فمن زكاتكم شهر هذا الناس 
دينهيحصي الرجل فكان الزكاة• منها فتودون أموالكم تحصل 

فيهتجب بني ما كان إن يديه في بقي مما يودي ثم 
الزكاة«أا،.

النبرعلى عفان بن عثمان سمعت قال يزيد بن السائب عن 
كانفمن زكاتكم فيه تودون الذي زكاتكم شهر راهذا I يقول وهو 
فليؤدالزكاة فيه تجب ما عنده فضل فإن دينه، فليقض دين عليه 

الحولااعليه يحول حتى ئيء عليه ليس ثم زكاته، 
الثاني:لدليل ا□ 

شجاععن عمران بن عمير عن مالكا أصحاب، رواه ما 
كانارإذا ه؛ الله رسول فال ت قال عمر ابن عن نافع عن 

.٢٣١عليه((زلكة فلا درهم، ألف، وعليه درهم، ألفإ لرجل 
\لمذ\قشةآ

ثايتج.إستاد له ليس الحديث، ^ا أن 

الثاك:لدليل ا□ 

منالمدقة آخذ أن ااأمررت، ت ال ف.ؤ بي نالأن 
.٢٧٧آ/الكرى اندونن )٢( . Y٢٧٤/الكرى انمووة )١( 
اكم؛ج•ممادر في أجيم ولم ، ٤ ١ ٠ Y/ للقرافي الز--؛مة في ذمْ )٣( 
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تجبإنما أنها على غدل ، ذقر\ئكمه^ في فأردها أغنياتكم 
لهيحل ممن وهذا الفقراء. إلى إلا تلغ ولا الأغنياء على 
اللأنها الزكاة ئيه تجب فلا فقيرا بكون الزكاة أحذ 

إلاصدف■ »لأ ص ولقوله للخبر الأغنياء عز إلا تجب 
يملكغني فإنه عليه دين لا من ؤيخالف ظهر عن 

قالمن واستدل ٠٠فال! حيث الماوردى ذكره ما ونحوه 

فأردهاأغنياتكم من الصدفة آحل. أن ،١أمرت ه' بقوله بالأول 
دليلان:وفيه فقراتكم^؛، فى 

فلمبغنى فليس بيده ما دينه استوعب محن أن • أحدهما 
زكاة.عليه تجب 

وصنفامحنه، نؤحن. صنفا صنفين: الناس جعل أنه والثاني: 
منه،اتوحذ أن يجز فلم إليه، تدير ممن وهذا إليه، تدير 

صسة;

ينفيلا دليله: أول لأن فيه؛ حجة رالأ الماوردى: تال 

(،١٥٨٤داود)وأبو (، ١٩)لروم(، ١٤٩٦)بخاري الاحرحه )١( 
(.١٧٨٣)وابن.اجء ْ/آآ، واكاش (، ٦٢٥)والترمذي 

تيؤتعالى: نرل -اؤيل باب الوصابا كتاب ني تعلمقأ الخاري )٢( 
وأحرج، ٢٣•آ/ ،و وأح[، ١٢اء: ]المآد أ؛أ ومبمثو 

(.١٤٢٦)برتم نحو، الخاوي 
الذخرة، ٢٦٤/٤المخي )٣( 

.٣٢٤إ/الكير الحاوي )٥( زيا• نندم < ٤١





بهاوتزكو النار، الماء يطفئ كما الخعليئة نطفئ الصدئة 
واطمئنانصدر يانثراح بدلها، إذا الإنسان ؤيثعر النفوس، 

٠خقهل المواماة هو الزكاة من المقصود فلسي فلب، 

الهذا فإن المواماة أهدافها من أن فرض على نم 
معناْالعموماُت، تخميمى لأن العمومحايتإ؛ تخصيمى يقتضي 

وإبهلالبالتخهبس، أحرحناه الذي وهو منها، جانب إدهلالا 
عليهتقوى الذي الهين بالأمر ليس النص مدلول من جانب 

تكونوفد سليمة، تكون وقئ عليالة، تكون قد مستنبعلة علة 

ميتة.تكون وقد حية، 

أنمجال للإنسان لكان هذا، على الناؤع نص لو لكن 
منإلى يحتاج بل يواسي لأن أهلا ليس المدين إن يقول؛ 

يواسيه.

أحدنهو والسعة، الرحب سلى المدين حاجة وأما 
محنفهو حاجتهم، لقضاء الزكاة؛ إليهم تدفع الذين الأصناف، 
ضتتعبد وأنت، الزكاة، من دينلث، نقضي نحن I فتقول الغارمين 

الزكاة«لا،.بأداء 

الخامس:نململ ا□ 

حاتعلفي تسلف رحل عن مثل *أنه ثهاب؛ ابن وعن 
حانعلهأيزكي له، حرج بما أحاط حتى حرنه، فى أو له، 

.انمأ/٢٣الشرح )١( 

٤٢



رحلثمر يترك أن السنة في نعلمه لا فقال حرثه؟ أو ذلك، 
عليهكان رجل فأما دين. وعليه يصدق ولكه دين عليه كان 
حتىذلك من شيء في يصدق لا فإنه وذهب ورق وله دين 

دينه؛؛يقضى 

المادس:لدليل ا□ 

ولاالدين في العين يرصدون اركانوا ابن نال 
االدين في اكمّار يرصدون 

السابع:لدليل ا□ 

وغيرهمالصحابة عن الاثار ذكر أن بعد عبيد أبو وقال 
النأمامن دينه كان إذا أما حميعات ررونالوا ت التابعين من 

حميعافاتفقوا عليه زكاة لا فإنه مثاله منهما وعنده والورق، 
علىحميعا واتفقوا الدين. مع الصامت، في عنه امقاطها على 

تلكانع من إلا الدين، مع الأرض في عيه إيجابها 
الآىر«ص.

الثامن:لدليل ا□ 

شسةل؛،أبي ابن ذكر ففد المابحين، جمهور قول أنه 
الزكاة،من الدين احتساب، عدم يرون منهم سبعة آثار، ثمانية 
ميمون.الحسن، ففيل، إبراهيم، عطاء، ءلاوس، وهم؛ 

الأمال،ص)ي'ْ(.)أ(صتما-هّ الأموال )١( 
.XMliانمنف )٤( ص)\/•؛،( الأموال )٣( 

٤٣



هو:المدين على الدين ني الزكاة وجوب يرى والدي 
فقط.حماد 

التاسع:لمل JJا□ 

وملمينمحاكتين متوافرين كانوا فإنهم الصحابة؛ إجماع 
،.١١٢٠٣إجماعلى ذلك فدل عثمان لقول 

الماقر:لدليل ا□ 

يكونأن فوجب عوخى، بغير يمالك مال الزكاة أن 
الدينثبوت مع يستحق لا كالميراث منه مانعا الدين 

صسة:

فليسالميراث، على قيامهم ءوأما الماوردي: نال 
الدينونقاء حاصل، الميراث لأن الميراث؛ من مانعا الدين 

لامحمتحقماله من الدين نفى لو الوارث أن ترى ألا • واجب 
الفءلر؟«صبزكاة باْلل أنه على ميته، ميراث 

عشر:الحائي لدليل اه 

فيهنجي، لا أن فوجب، عنه، يده إزالة يستحق مال أنه 
٤،.الكا-ب كمال الزكاة 

صتهشة.*

فليسالكاتب، على قيامهم ،روأما الماوردى: قال 

.A/Yالمالكي الفقه (، Y*U»،_)الثوات )١( 
أ/ا-آمآ.الكسر الحاوي )٣( . ٣٢٤أ/اعير الحاوي )٢( 
أ/أآم.الكسر الحاوي )٤( 





الغرماءبحق الحاكم 

عقر:الغامس لدليل ا٥ 

المديونعر أوجبنا فلو الزكاة، تلزمه الدين مستحق أن 
الواحدرأ،.المال في الزكاة ممية لزم أيضا 

\دهذ\قشةآ

الالمدين بذمة متعلق المال بأن المليال هذا نوقش 
نفسلا بيده الذي المال هذا يزكي فالذي ماله، بعين 

المالبعين لا بالذمة متعلق الدين أن على يدل ومما الدين، 
وفاءذلك هع يلزمه فإنه الدين بيد الذي المال تلف لو أنه 

الديزص.
هما ١٠ت مقال الكبير الحاوي في ذكره ما منه وقريب 

علىالمين وزكاة عينه، في المال هذا فزكاة لرجلين مالأن 
الدين\؛،.غير والمن مالكه 

عقر؛السادس لدليل اه 

الدينيكون أن فوجب بالمال، وجوبها يتعلق عبادة أنها 
لكالحج منها مانعا 

اسمعوانظر: للشرازى المهذب )١( 
الكيرالحاوي ه/أأ"ا،  ar/rالمجموع )٢( 
.٤٣٢٤; الكير الحاوي )٤( ■ آ/٥٣المتع )٣( 
المنهاجشرح المحتاج نهاية  ٠٢٨٩آ/المنهاج ثرح يلي الجمل حاشية )٥( 

.٣٢٤أ/الكير الحاوي ، ١٣٢٨

٤٦



صسة.-

لأنصحيح؛ غير الحج على رانيامهم الماوردى؛ نال 
الصبيعلى الزكاة لوجوب ممتنع والزكاة الحج بين الجمع 

علىالحج لوجوب عليهما، الحج يجب لم ؤإن والمجنون، 
فثبتعليه، الزكاة تجب لم ؤإن بمكة، مقيما كان إذا الفقير 

٢.صحح*ل غير الوجوب فى بالأحرى أحدهما اعتبار أن 
الثاني:لقول ا0 

وهوالباطة الأموال فى الزكاة وجوب يمغ لا الدين أن 
الفلاهرJة،ومذهب أحمد، عن ورواية الشافعية، مدهسا 
،.والماوردى١٢النووي واحتارْ 

الأدلة:

عاليهت، فوجبحولا نمابا مللثح لم محر أنه - ١ 
لهيجوز ماله، بيده ما ولأن عليه، دين لا كمن الزكاة، 
منهالأحد يستحق أن فوجب، فيه، التصرفح 

\نهذ\قشة.•

نللث،للمال المدين ماللث، أن الأول القول أدلة فى تقدم 
للدائن.تحق م ماله من الدين فدر وأن ناقص، 

الكبمالحاوي )١( 
الشرحمع الإنصاف ، ١٩٧أ/١للاJض روضة ، ٣٢٤أ/الكير الحاوي )٢( 

آ-ا..< \/\'\المش ، ٣٣٩/٦الكير 
الحر، ٣٢٤إ/الكير الحاوي الإنصاف مع الكير الشرح )٣( 

ا.!/أ• 

٤٧



نيالزكاة وجوب على تدل التي الأدلة عموم - ٢
وصصدك أنويم يذ ؤ-ْن ت تعالى كقوله المال، 

]اكوة:غاه 

صسة.•

بهاامتدل التي بالأدلة مخموصة العمومات هذه 
الأول.القول أصحاب 

صحيحةسنة ولا قرآن يأت لم أنه حزم ابن ذكر - ٣ 
ندبل للزكاة، الدين إسنامحل على يدل إجماع ولا مقيمة ولا 

والحبالمواشي في الزكاة بإيجاب المحاح السنن جاءت 
الممن دين عاليه من تخصيص بغير القمة واليمتا والتمر 

^٢،.دين 
\نمذ\قشةآ

شمزتذو الدليل هدا 

أنوتقدم للزكاة، الد>ين إّقاءل على الدليل عدم فالأول 
ذللثخ.قي أدلتهم ذدوا الأول القول أصحاب 

ننالجاءت فد ابل ت نوله وهو النانى ا وأم
مخصوصةالعمومات هذه أن تقدم فقد ، إلح، . . المحاح. 

الأول.القول أصحاب ذكرئ الش بالأدلة 
تحقاقهاسمن أقوى الدين في المال رهن أن - ٤ 

•٦;٢ المش )٢( • ٣٢٤؛/المحّ الحائي 

٤٨



يكنلم فلما الذمة، في والدين الرنة في الرهن لأن بالدين؛ 
الأن أوا5، كان الزكاة وجوب من مانعا الدين في الرهن 

الزكاةوجوب من مانعا الدين مجرد يكون 

أنمجن تخلو لا والزكاة الذمة، في واجج، الدين أن - ٥ 
المن،في رجت فإن الذمة• في أو العين، في واجة تكون، 

ذمةوفي جض إذا كالعبد منها، مانعا الذمة في ما يكن لم 
الأرشوجوب من مانعا الدين كن لم بثمنه، يحيط دين سدْ 

رمته•قي 
الدينمن ثبتا ما يكن لم الذمة في الزكاة وجمت ؤإن 

لملزيل-، الذمة في ثبت إذا كالدين منها مانعا الذمة في أولا 
وهذالحمرو. الذمة في آخر دين ثبوت من مانعا يكن 

فيامان:اعتلاله مجن يتحرر الامثولأل 

الأن فوجب، بتلفه، يتعذ بمال يتعلق حق أنه أحدهما 
كالجناية.ثبوته، من يمغ 

 Iثبوتيكون لا أن فوجبا محص، مال حق أنه والثاني
كالديزأوجوبه من مانعا بمجرده الدين 

اادْق\دذق

سبقما على الزكاة وجوب بمنع الدين أن يغلهر الذي 
أمران!عندي هذا يقوي ومما الأول، القول في تفصيله 

ryo/iالحاوي )٢( • ٣٢٥أ/الكير الحاومح، )١( 

٤٩







عنورواية أصحابه، نال كما النانعى نول مقتضى وهو 
أصحابهمن القاصي احتارما أحمد، 

تيالي يما راسدلوا 
لالساكينلى.الحظ قيه بما امحبارأ - ١ 
دينه،وقضاء حاجته عن فاصل لمصاب مالك، لأنه - ٢ 

•ديزأم عليه يكن لم لو كما زكاته فلزمته 
دينهل٤،.مكان فيكون يملكه ماله من مال أنها - ٣ 

،المدمي، هي أحمد عن ورواية ، الأحناف، وذميح 
الشرط.هدا اشتراط عدم إلى معد بن اللسن، نول وهو 

زكاةلا أنه فى كملبوسه المنية عرض بان ذللث، وعللوا 
المواسا؛لتختل ولثلأ يمتعها، فيما فكدا فيه، 

جوبه.'

الحاجةعن الزائل. المنية عرضن بأن عنه يجاب أن يمكن 

غيرهم.التام ابن وأصحاب، أشهب، تول وهو ذللثج، اشتراحل دم ع ~
لياجيالمتتى واننلر الشرؤل، هذا عر الدلل لعدم الآقرب< ومو تلتح: 

الشرحالإماف،.ع )٢( آ-/أام. الشرح الإماف.ع )١( 
ص)مأأ(.الأموال )٤( أا\اآ. انمي )٣( 
\اض ض ض )0ا 
لأبيالأموال ، xnvالمشي؛/آ-/أأ*ا، الكير الشرح مع الإنما؛، )٦( 

ص)مأأ(.مد 
.Y١٧٦/القاع كثان، ، r٤٦٣/اض أولي معنالم، )٧( 

٥٢



يفضىالدين أن يمارمه لكه الزكاة، عدم ني الملوس يثبه 
المنه الدين سداد في المعنى هدا واعتبار الإفلاس، عند منه 
أولى.النصاب، من 

هداحثآ••
الأول.القول - اه ثاء إن للصواب،. الأفويؤ 

هوعندي الوهذا I القول هذا ذكر لما عبيد أبو يقول 
ألادينه، مبلغ على عين ألف، لزيادة مالك، الساعة لأنه القول 

بالدينيأحدْ أن لغريمه كان الألف، له يكن لم لو أنه ترى 
له\ا،.العروض تباع حش 

قيامةابن إن بل جل،أ، هر قلل القول هن.ا ورجحان تج؛ قال
أنارويحتمل فقال: أحمد الإمام عن الناني القول استبعد 
بهتتعلق العرض كان إذا ما على ههنا أحمد كلام يحمل 
صرفهيلزمه فلا حاجته، عن فاصلا يكن ولم الأصلية، حاجته 

فيالزكاة تجب، لم ولذللثج أهم، حاجته لأن الدين وفاء في 
علىمحمولا القاصى نول ويكون للاستعمال، المعد الحالي 

أحن*وهذا حاجته، عن فاصلا العرض كان من 
الثاب:الشرط •:٠ 

الزكاةووجوب، الحول قبل بذمته الدين تعلق يكون أن 
مايضل لم الزكاة إحراج ووجوب الحول بعد أداه فان عليه، 

.Y1U/، _،JI)٢( الأمالص)"آ؛؛(. 

-OY



الزكاةوجوب متع في الدين يوثر ؤإنما منها، عليه وجب ند 
،•دجوبهار تعد إسقاطها في لا 

النفهاءرأ،.بين حلافا فيه أجد لم الشرء؛ل وهدا 
ااث1اف:الهرط •:٠ 

إذاأما له، مقصا أو للمنصاب، متعرفا الدين يكون أن 
كانلو ت مثاله الثافي. يزكي فإنه النصاب، من ينمص لا كان 

زكاةفعليه منها متين يقابل دين وعليه الغنم من مائة له 
إحدىالدين نابل فإن تام، نصاب لأنها الماقية؛ الأربعين 

النمابأ'ا،.يقص - الدين أي - لأنه عليه؛ زكاة فلا وستين 
واهالفقهاء. ببن حلافا فيه أحد لم الشرمحل وهدا 

أعلم.

.١١٧٨لبجي التش )؛(
آ/أا-أ،اض أولي مطالب ، ٢٦٤، Y٢٦٣/-ءابد؛ن ابن حاشية )٢( 

.١١٧٨المض 
آ/ض ابن حاشية الإممل جوامر ، ١٧٦٨القاع كثا؛، رص 

.٢٦٢■



الظاهرةق الزكاة على الديون تاُثءر 

أقوال:على المسألة هذه فى الفقهاء اخلف 
الأول:قول مه 

الغلاهرة،الأموال في الزكاة وجوب يمنغ لا الدين أن 
والمالكمة،رواية، فى وأحمد الشافعية، مذما وهو 

خاصة(،والثمار الزرؤع )في والحنفية والذلاهرية، 
آ.عديل الالرحمن عبد والشيح ،، والأوزاعيل 

الممة.•

القولأصحاب يه ل امتد يما القول هدا أصحاب استدل 
يلي:يما أيضا واستدلوا المابقة الخألة في الثاني 

بنوعمر وعثمان وعمر بكر وأبو المص. أن - ١ 
الزكاةلأحد والمعاة الخراصى يبعثون كانوا نهء العزيز عبد 
فدلالمين، من صاحبها على عما ألون يولا أربابها، من 

•، زلكتهاليمغ لا أنه على 
حللطى الزرقاني نرح ، ٤٨٥آ/الخرشي حاب ، ٢٦٦اسي؛/)١( 

.٤٣رقم الزال الأحكام  iiyu.إر الإرشاد )٢( 
؛/ا-ا-آ.اسي )٤( )٣( 

٥٥







.بعثه ذكر أن بمد الممتع في المنجي ابن نال 
الدين،عن أربابها ألوا يلم وأنهم السعاة، بعده والخلفاء 

الأموالفي ذللئ، يفعلون بعدم والخلفاء هو يكن ُرولم • نال 
جمعاالباطة، الأموال على عثمان كلام حمل فوجب الباؤلة، 

،عاو0االالخلفاء وفعل . سعاته فعل وبين بينه 
سق:قول عه 

إلاالفلاهرة الأموال في الزكاة وجوب يمغ لا الدين أن 
أحمد،عن رواية وهو المواشي، دون فقْل والثمار الزرؤع في 

•، ٢١٠٧الحنا؛من الخرش قول ظاهر وهو 
الأدلة:

الأول.القول في السامة فللأدلة يمتع لا كونه أما 
أحمدالإمام عن روي قفل• والثمار الزرؤع استثناء وأما 

عمر:ابن فقال عباس وابن عمر ابن اختلف نال١ أنه 
;نيا<ما ويزكي وأهله شمرته على أنفق أو استدان ما ®يخرج 

ماؤيزكي شمرته على استلءان ما ُبخرج الأخر؛ وفال 
٧.

أنفقما يزكي لا أن أذهب ®ؤإليه ؛ أحمن• الإمام نال ثم 

أ/ها"ا.المش )٢( المقع شرح الممتع )١( 

المهنيض ^ rA/iب ابي ابن احرن )٤( 
٥٨



حاءإذا الممدق لأن بقي؛ ما ويزكي خاصة، ثمرته على 
علىشيء أي أل يلم غنما، أو بقرآ، أو إبلا، فوحد 

هكداء.المال ولمس الدين، من صاحبها 

*فعاليI أحمد الإمام كلام على معلقا قدامة ابن نال 
فىإلا امماهرة، الأموال في الزكاة الدين بمغ لا الرواية هدْ 

ظاهروهدا خاصة، علمها للأنفاق امتدانه فيما والثمار الزرؤع 

■ادمفى' كلام 
ههد\دثة

هو- أعلم تعالى واض - الصواب إلى الأنوال أقرب 
أصحابذكره ما وأقواها حدآ، قوية أدلته فإن الأول، القول 

أصحابإلى السعاة يرسل كان . المبي أن من القول هذا 
علىعما ألون يولا منهم الزكاة لأخذ الفلاهرة الأموال 
علىأجاب الفقهاء من أحدأ أجد ولم الدين، من صاحبها 

الدليل.هدا 

أنيدل مما سيرين وابن شهاب ابن عن نقلته ما وكازللئ، 
الظاهرة.الأموال زكاة من الا.ين حم عدم على الملف عمل 

مخصوصةلكنها صحيحة فهي الثاني القول أدلة وأما 
هوأمكن ما الأدلة بين والجمع الأول، القول أصحاب بأدلة 

الأدلة.لجمع إعمالا فيه لأن الأولى، 

أ/هآ-آ.اسي )١( 

٥٩



فيتخالف عباس ابن فتوى فان الثالث القول أدلة وأما 
السعاةإرسال في . الرسول عمل أي النصوص؛ ظاهرها 

بهياوالأحد الديون، عن ألون يلا - . سعاته أي - فإنهم 
أعلمتعالى واض اس. عجابن بفتوى الأحد من أولى 

بالصواب.







فإندينه®. ٠فليؤد وفيه! ، ٥٠٤١عفان بن عثمان أثر — ٢
يودىلا الموحل لأن الحال يريد أنه منها تفهم العبارة هرذْ 

أجله.حلول بعد إلا 
الحالافه حق بان النول لهذا تدل يأن يمكن - ٣ 
حالأبه المطالب لأن الموحل الأدمي حق من أقوى )الزكاة( 

.آحلد به الطالب من أقوى 

الزكاةوجوب يمنع لا الموجل أن الأقوال أقرب لعل 
أدلة.من مبق لما 

٦٣



الآد4يودين اض دين 

الزكاةوجوب يمنع الأدمي دين بان الغول على 
تمغونحوها والنذور كالكفاران تعالى اش دين فهل ، بفدرْ 

لأضترلاد ب لا؟ أر الاص دين في ى الزى؛ وجوب 
العلم'

الأول:قوو ع0 

الحنابلة،مذهب وهو الأدمي، كدين الزكاة يمتع 
مذهبوهو ، حمدان وابن تيمية، ابن المجد واحتارْ 

كدينب، مطالله اض دين كان إذا والمالمية، الأحناف، 
،.الزكاة١٢

يلي■ ١٠؛واسدلوا 

منامرأة أن ها ماص ابن عن حير بن معد عن - ١ 
فلمتحج أن ننررت، أمي إن فهالت، . الني إلى حاءُت، جهينة 
لوأرأينا عنها حجي ارتعم  ijlsعنها أفأحج ماتت، حتى تحج 

TiV/lالإنماف مع الك؛؛ر الشرح )١( 
حاثية، ١٦١أ/القدير فثح ، ٢٦١، ٢٦آ/•؛_ JUUابن حاب )٢( 

الإكاللجوامر ، 1AA؟/الخرشي 



أحقفاض اف اقفوا قانحيته، أكنت دين أمك على كان 
بالوفاء«لا،.

رجلجاء غال: عباس ابن عن جبير بن سعد عن - ٢ 
صوموعليها ماتت أمي إن اش رسول يا فقال: المي. إلى 

باكفاء*لى.أحق اق فدين *نعم قال: محها؟ أفاقضيه شهر 
الآدمى١كدين فمنع ةفاؤْ، يجب دين لأته - ٣ 
اكاني:قول م0 
الحنابلة،عند وجه وهو الزكاة، يمتع لا اض دين أن 
اقلدين يكن لم إذا والمالكية، اف، الأحنومذم، 

،.مطال_ال

يلي:بما واستدلوا 
بالعيزأْ،.سمها آكد الزكاة أن . ١ 

منالفقهاء فمن حلاف، بالعين الزكاة تعلق في 'أن 
حلاف.محل مي بمسألة يستدل ولا يالدمة، تتعلق فال: 

اقدين بخلاف به لالبة a٠اليتوجه الأدمي دين أن _ ٢ 
الكفا%،.من 

(.١٨٥٢)الخاوي أخرجه )١( 
>ه0ا(.( ١١٤٨)ويم (، ١٩٥٣)الحائي أخرجه )٢( 
.٤٦٢آ/اض أولي ض اكاع مماف )٣( 
."T/٧٣العزيز اسمث، نح )٠( الأمة. الاراجع )٤( 
١٣٧م/العزيز اسمي نح )٦( 



الأحنافمدهب مع يرد لا الاستدلال هذا أن 
بفدرْللزكاة ق3ل الماض دين في بثترطون لأنهم والمالكية؛ 

الماد.من مطالب له يكون أن 
كانؤإن اض دين إن • ؛جوابه الحنابلة مذهب على وأما 

تقدم.كما أداره يجب فإنه له مطالب لا 
بخلافالصوم، وهو بدل، لها بالمال الكفارة أن - ٣ 

جوبه.'

ينتقللا لأنه الخلاف؛ بمحل الاستدلال من هدا أن 
يقدمهل هنا والخلاف المال، يجد لم إذا إلا الصوم إلى 

المال.يجد لم أو وحد أنه يتين حص الزكاة أو الكفارة 

هدمحآ••
يمتعالله دين أن - الصواب بأعلم والله - الأقرب 

الممال؛من مطالبا له يكن لم ولو بقدره الزكاة وجوب 
التيبالملل الأحد مجن أولى به والأحد ذكروه، الذي للحديث 

عنها.الجواب تقدم أنه على الثاني، القول أصحاب ذكرها 

.*ا/٧٣العزيز س نح 



الثامنالمبحث 

الدينزْكاة لمسألة معاصرة صور 

رذهمهلاو1نت

 Cالإساكائوةوالديون امحُول: لمطف، ا

القاري:المك قرض - أ 
مبابغالمواطنين تقرصن حكومية، جهة هو العقاري البنك 

عاليالمفترض ؤيسددها المنازل، بناء فى اعدة ممحدودة 
■رة جمنودة ٌاط أي

البنكلبن بمقدار زكاته من المدين يخصم فهل 
العقارى؟

الذيالمألة هذه في الحلاف من تقدم ما على بناء 
ماعلى الدين هذا محن الحال المهل إلا يخصم لا أنه يفلهر 
الآحالة.لا العاحالة الديون هي الوثر أن من تقدم 

فقعل.الدين من يخصم الذي هو الحال المنوي فالقعل 

البناءفي يبالغ ألا وهو آخر، شرط لذلك، ؤيثترط 
كن،اللتأمين الأصالية الحاجة عن زانية ؤإمراف بزيادايت، 

الزكاة.من الدين حم شروط في تقدم ما على 
٦٧



منكن الفي العظيمة المبالغات من اليوم نشاهد فما 
الكله هذا وغيرهما والأثاث المخلمة، البناء أدوات حيث 
٠الركاة من يحم 

منيحم ولا للدين مقابالة الزائدة الأمور هذْ تجعل بل 
شيءرا،.الزكاة 

تشه:

يتموالحول الحجة، ذي شهر في يحل الممل كان إذا 
ثلاثةبعد إلا يحل لا لأنه موجلا الدين يعتبر فهنا رمضان، في 

الزكاةعع يحل الدين هذا إن نقول؛ أن هنا ؤيحتمل أشهر، 
سيرأ.لكونه أشهر( )٣ الفرق هذا ؤيغتفر واحدة، سنة في 

الأن،إلى يحل لم موجل الدين إن أن ؤيحتمل 
الزكاة.من حسمه عدم فالأصل المدين، به يطالب ولم 

أعلم.واض الأقربج. هو الثاني وهذا 

*آُم تشيه 
ألةمة منايعند المن.كورة الشروحل اعتبار من بد لا 

الثالث،أآا.المبحث، في تقدم ما على الزكاة من الديون حم 

الما ار النصاب، سوى به يقضيه ما يجد ءألأ ٠ وب ^٠٠٥٢ انظر ، ١١
أنيمكن مما كلها بالبناء فيها المجاغ الزانية الأمور وهذه عنهء يستغنى 
عنه.يستغص 

ص>ه,)٢( 
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الزكاة؛من الدين يخصم لا فهدا الأصلية، حاجته د للمثله 
التيالزيادة باب من كله المقترض بالمبلغ يشتريه ما لأن 

•الدين طال تجعل 

حمني المذكورة التروؤد اعتبار من ذلك مع بد ولا 
■الزلك؛ ص الدين 

الساران:ثساء على اكارتبة الويون الثالث؛ لممللب اء 

وكثرةزماننا في انتشارها لنية بالكلام وححمتها 
بها.المتعاملين 

ازقة.المالة في الكلام يشه فيها والكلام 
ماسة،حاجة يحتاجها سيارة لشراء اقترض كان فإذا 

بثمنالأصلية الحاجة من عنه تغنى يلا مما بدلك فتكون 
الزكاة،مجن الدين مقدار يحم أن له يجوز فهدا عرفا، معتدل 

الثالثل٢،.المبحث في المذكورة الشروْذ توفرت إذا 
سيارةاشترى أو الثمن، مرتفعة سيارة اشترى إذا أمحا 

تكفيبأن حاجة غير محن لأبنائه اشترى أو محيارنه، مع أحرى 
الدينمقدار يحم أن له يجوز لا فهدا منزله حاجة سيارته 

الكماليانمن السيارة تكون الحال هذه في لأنه الزكاة؛ من 
.عتهاتغنى يأن يتهليع التي 

ص\0.)٢( صاْ• ؛ ١١
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C أوالموائل أو الموذلمين جمعيات الرابع: المطلب
الأصدقاء:

بينتكون التي الجمعيات هذا ونتنا في انتشرت 
المدانة.أو العمل أو القرابة رابطة تربطهم مجموعة 

منثابتة اط أندفع هملى امية الأسنكرتها وتقوم 
مبلغاقتراض ني المحق منهم واحد □كل نم ومن الشركاء، 

شهريةاط بأندال اليتم أن على الجمعية هذه من محدد 
مخففة.تكون ما غالآ 

هذافي منها Jعنينا كثيرة تفصيلات الجمعيات ولهذه 
سيكونفإنه الجمعية هذه من الأعضاء أحد اقترض إذا البحث 
أموالهمن الدين هذا مقدار يحم فهل للجمعية، مدينا 

الزكوية؟

يحمالمدين فإن المسألة هذه فقه من تقدم ما حسب 
دونفمهل، الدين هذا من الحال عل القالزكوية أموال من 

المؤحالة.اط الأنباقي 
مببغجميع الزكوية أمواله من يحم الثاني القول وعلى 

والموحل.منه الحال الدين 

المبحث،في التقدمة الشروط مجراعا٠ محن أيضا بد ولا 
،.الثالث١١

ص\ه.)١( 
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النتائجأهم فيها حاتمة 

والعلهارة.واJركة الماء على تطلق لغة الزكاة: - ١ 

مخموص،مال فى واجب حق شرعا: الزكاة - ٢ 
مخصوصونت نى مخصوصة، لطائفة 

دين•فهر حاصرأ يكن لم شيء كل ت لغة الدين - ٣ 
بسببالذمة ني واجب لمال اسم اصعللاحا: الدين - ٤ 

•غير٠ما أو متع أد نرض 
الدين.أسباب أحد فالقرض القرض من أعم الدين - ٥ 
مختلفة.ياعتباران كثيرة أمام للدين — ٦ 
إلىتنقم الزكوية الأموال أن للصواب الأقرب - ٧ 

م:لأموال ا* 
المار.- ج الزرؤع٠ - ب المائمة. — أ 

م:الياطة لأموال ا* 
التجارة.عروض - ب الألمان. - أ 

الزكاةوجوب يمغ الدين أن الملماء قولي أظهر — ٨ 
اuطة.الأموال في فيرم 
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شروط!ثلاثة للزكاة الماع الدين في يشترط - ٩
غيريجد أو النصاب، محوي به يقضيه ما يجد ألا — أ 

الأصليةحاجاته من لكونه عنه يستغني لا لكنه النصاب 
ونحوها.وثيابه وكتيه كمكنه 

ووجوبالحول مبل بدمته الدين تعلق يكون أن - ب 
لمالزكاة إحراج ووجوب الحول بعد أدام فإن عليه، الزكاة 
عليه.وجب قد ما يتعل 

له،منقصا أو للنصاب، مستغرقا الدين يكون أن - ج 
الباقي.يزكي فإنه النصاب، من ينقص لا كان إذا أما 

فيالزكاة وجوب تمنع لا الديون أن الأظهر - ١ * 
اممامرة.الأموال 

وجوببمنع لا الموجل الدين أن القولين أرجح - ١ ١ 
الزكاة.

الزكاةوجوب يمتع  ٠٥١دين أن القولين أرجح -  ١٢
ء3لالا.له كن لم ولو الأدمي كدين 

إذاالحال القسط منه يخصم العقارى البنك قرض -  ١٣
الأحرى.الشروط واستكمل الزكاة وجوب وجوبه وافق 

البحث.في منبكور مميل فيها الأ٠ثتمارية الديون -  ١٤
مذكورتفصيل فيها بالتقسيهل الياراُت، شراء ديون — ١ ٥ 

البحث.في 
٠البحث في مذكور تفمحّيل فيها الموفلقين جمعيات ديون - ١ ٦ 
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والمصادرالمراحع 

\ادسدة.'كف \ولآ.• 
•الخاري 

لم*م —
داود.أبو 

لترمذي.ا —
لنائي.ا —
^٠^٢؛،'•١ —
I أحمد.نل. م

الصحيحين.عر لمستدرك ا -
حزيمة.ابن صحيح 

الجارود-لأبن لمنتقى ا -
ماجه•ابن نن س -
•لمهقي ا -
•افعى انند م -

سة•أبى بن ا -
•الرزاق مد 

الخالية.لمطالب ا -

\لفقه.*كف ثهيا.* 

؛لأ.محاف:ص. 
المكر.دار ط. الهيابة ثرح ر المائة 
الحلي.ط. القدير ثم ترح 

٧،



النكر.دار ط. عادين ابن حاسة 
دارانمرءة.وحرارلأز.ط.ا .
٠لمبسوط ا -
الفكر.دار ط. الصناغ انع ي -

النكر.دار ط. الفقهاء تحفة 

المعرفة.دار ط. الدقاثق كنز شرح الحقاتق بتين ن -
الملمة.الكتب دار ط. المختار لدر ا .

الرشد.مكتبة ط. الهداية مشكلات عر لمييه ا -
_UIى - 

المعرفة.دار .ط.اءرالإكاJل م. 
•حلتل ءر الخرني حاشثة 

.المعرفة دار ط. المجتهد داية ب -
العلمية.الكتب دار ط. لاJحيرة ا _
الفكر.دار ط.الكبرى لمدونة ا .

حزم.ابن دار ط. المالكي الفقه 
العربي.الكتاب دار هل. المتقى 

العلية.الكتب دار ؛ ط.حلل عر الزرتاني ثرح 
العلمية.الكتب دار حلل. على الزرفاني شرح عر الرباني القح 
الشافعية:كب 
الحلي.الا;ي ط. المنهاج شرح المحتاج نهاية 

لأم.ا -
الفكر.دار محل. لمجمؤع ا .

الإصلاعي.الكتب ٠ ط. الهنالبين رومحة 
الفكر.دار . ط. للثسمرازي الهاjب 
الفكر.دار . ط.الكبير الحاوي 

الفكر.دار ط. المنهاج نرح مالي الجمل حاشية 
الحلي.البائي ط. المنهاج ثرح المحتاج نهاية 
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٠المكتبي دار ط. الزكاة في بحوث 
الرسالة.مؤ*ة ط. المعاد زاد 

الصحف.مجاع* فهد المالك مجمع ط. نمتة ابن فتاوى مجمؤع 
الشروق.دار ط. للزكاة العاصر المملمق 

الفكر.دار ط. وأدك الإسلامي الفقه 
الجررى•ابن دار ط- القرض ش المضة 

العلمة.الكب دار ط.الأموال 
المعاصرة.الزكاة لقصايا الخامة الناووة وأعمال أبحاث 
العاصرة.الزكاة لقضايا الثانية الندوة وأعمال أبحاث 
iالمعاصرة الزكاة لقضايا عشرة الحادية الندوة وأعمال أبحاث 

الرسالة.مرمة ط. لزكاة اك 
الكويتية.الأوقاف وزارة ط• الفقهية الموسوعة 
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الفهرس

الممحأايدضهمع

القيمة

iJ»Ulلأّرال او 

انمثحطت 

واصطلاحالغة والدين الزكاة \ jhyijالأول؛ المبحث 
.....واصطلاحا لغة الزكاة تحريف الأول: المطلب 
..١...واصطلاحا لغة الدين تحريف الثاني: العللب 
الدين.ؤّؤؤ.....ؤ...؛...........ّ.ّأنام الثاك: الطالب 

واياطة.........٠......الظاهرة الأموال الثاني: المحث 
العام........التعريف الأول: المهللب 
....ونمدادها صعلها الثاني: الطلب 

الزلك>، الديون تأير الثالث: المحث 
..٠١١.٠..١٠٠.......٠٠٠٠١.....؟للزكاةالمانمة الزين شروؤد الراح: المحث 

الأموالغى الزكاة نلي الديون اثبر الخاص: المبحث 
الغلاهرة

..........٠٠...................والمعجل الموحل الدين المادص: انمحث 
الأدميودين اش دين الماح: المحث 
......................الدين زكاة لمسألة معاصرة صور الثامن: المحث 

الإمكانةالديون الأول: الخللب 
الأّشاييةالديون الثاني: المطلب 
.......ّ.....المارات شراء ملي انمرتة الديون الثالث: المعللب 
...الأصدقاء أو العوائل أو الموظفن جمعيات الرائع: الخللب 

.....٠.٠٠١٠١............................ب......ب.........٠٠٠اكاتج.أهم فيها حاشمة 

٧

٩

٩

١٧

١٧

٢٠

١٠٥

٥١

٥٥

٦٤

٦٧

٦٧

٦٩

٧٠

٧١

٧٢

٧٩




	زكاة المدين وتطبيقاته المعاصرة
	المقدمة
	الفهرس




