
زكاة الدين 
ومنع الزكاة به

اإعداد
معايل ال�سيخ عبداهلل بن �سليمان املنيع
امل�ست�سار بالديوان امللكي، ع�سو هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية 



زكاة الدين ومنع الزكاة به

  العدد 53 - حمرم 1433هـ - ال�سنة الرابعة ع�سرة22

  
   

     
�حلمد هلل رب �لعاملني، و�صلى �هلل و�صلم على ر�صول �هلل حممد وعلى �آله و�صحبه 

ومن و�اله، �أما بعد:
فمن �ملعلوم بال�رضورة �أن �لزكاة �أحد �أركان �الإ�صالم، و�أنها حق �هلل يف �أمو�ل عباده، 

مما هو حمل للنماء بالفعل �أو بالقوة.

ومن الأموال الزكوية:

 �الأثمان من ذهب �أو ف�صة �أو عمالت ورقية، �صو�ء �أكانت يف خز�ئن �أهلها �أم يف 
ح�صابات جارية، �أم كانت ود�ئع لدى �الآخرين، �أم كانت ديوناً على �الآخرين. 

�حلول  عليها  حال  فكلما  فاأكرث،  ن�صاباً  وبلغت  مالكها  حوزة  يف  �الأثمان  كانت  فاإن 
وجبت �لزكاة فيها، وزكاتها ربع �لع�رض من كامل مبالغها، وي�صم بع�صها �إلى بع�ض يف: 
تكميل �لن�صاب، ويف تقدير جمموع مبالغها �إلى بع�ض يف تكميل �لن�صاب، ويف تقدير 
جمموع مبالغها يف جن�ض و�حد منها، كتحويلها جميعاً �إلى عملة �لريال �ل�صعودي. و�إن 
كانت ديوناً فال تخلو حالها من: �أن تكون ديوناً موؤجلة، �أو ديوناً حاّلة، فاإذ� كانت هذه 

�لديون على مليء باذل فتجب زكاتها كل عام مطلقاً، �صو�ء �أكانت حاّلة �أم موؤجلة. 
وهذ� قول �أكرث �أهل �لعلم، الأن هذه �لديون مملوكة ل�صاحبها ملكاً تاماً م�صتقر�ً، وهي 
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يف حكم َمْن هي يف حوزته، وحتت يده، لقدرته على �أخذها ممن هي دين عليه �إذ� كانت 
حالَّة، ولكونها يف يد من هو باذل لها وقت طلبها من مالكها.

تقديره  عائد ربحي جرى  مقابلة  موؤجل، يف  دين  �أنها  فالغالب  موؤجلة،  كانت  و�إن 
باتفاق �لطرفني – �لد�ئن و�ملدين – لكامل مدة تاأجيله، وبقناعة من �لد�ئن ور�صاه يف 

تقدير �لربح. 
وهذ� يعني �أن هذ� �لدين �ملوؤجل قد َنا بعائده �لربحي يف مدة �لتاأجيل، فال يقال: �إن 
من �لظلم �إيجاب �لزكاة يف دين موؤجل، الأنه بتاأجيله حمبو�ض عن �لنماء مدة �لتاأجيل.

فقد مت ناوؤه �أثناء �لتاأجيل بح�صول �لفائدة �لربحية منه لكامل مدة �لتاأجيل. و�أما �إن 
�إقر��صه لالإرفاق و�الإح�صان عند �هلل ال يقابل  كان �لدين �ملوؤجل قر�صاً ح�صناً، فاإن �أجر 
بالعائد �لربحي �أثناء �لتاأجيل، فقد روي عن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم �أن �إقر��ض 
�ملال مرتني كال�صدقة به. وال �صك �أن �إقر��صه مرة فيه �أجر دون �أجر �إقر��صه مرتني، �إال 

�أنه قريب منه. 
وقد �صدرت فتاوى من �صماحة �صيخنا �ل�صيخ عبد�لعزيز �بن باز – رحمه �هلل- منفرد�ً 
بالفتوى، ومع �إخو�نه �أع�صاء �للجنة �لد�ئمة لالإفتاء، بوجوب زكاة �لدين على �لد�ئن به 
�إذ� كان على مليء باذل، �صو�ء �أكان �لدين حااًل �أم موؤجاًل، وقد كان من تعليل �ل�صيخ �أن 
�لدين على �ملدين �ملليء �لباذل يف حكم �الأمانة عنده، فهو – �أي �لدين – حتت ت�رضف 

�لد�ئن به، كاأنه يف �صندوقه �أو يف ح�صابه لدى �لبنك. 
�أن  و�لغالب  �لتاأجيل،  ذلك  �رت�صى  ومل�صلحته  �أّجله،  فباختياره  موؤجاًل  كان  و�إن 
�صاحب �لدين قد �أخذ ربحاً مقنعاً لكامل مدة �لتاأجيل. وهناك من فقهاء �لع�رض من قال 
�ل�صنة  �ملال وعلى ربح  ر�أ�ض  �لزكاة جتب على  �إن  باذل:  �ملوؤجل على مليء  �لدين  عن 
وهذا  الزكاة.  فيها  جتب  فال  حتل  مل  التي  الأق�ساط  اأرباح  واأما  منه.  الق�سُط  فيها  احلالِّ 
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الق�ل يف راأيي غري �سحيح، وبدعة من بدع التخبط يف الجتهاد. فالدين امل�ؤجل بعد 
ل من ر�أ�ض مال وربح �إلى مبلغ معني وحمدد ميلكه  حتققه وتعينه وتعنينُّ مقد�ره قد حَتَوَّ
�صاحبه ملكاً م�صتقر�ً تاماً ال فرق فيه فيما بني ر�أ�ض ماله وبني ربحه. و�لقول بالتمييز يف 
وج�ب الزكاة بني ربح حالٍّ وربح م�ؤجل مع وج�ب الزكاة يف راأ�س املال، ق�ل غري 
منه وما كان  ما حلَّ  �لدين ملك ل�صاحبه،  به وجه معترب. فجميع  للقول  ظاهر، ولي�ض 

موؤجاًل.
الأن  زكاته،  �ملوؤجل ال جتب  �لدين  �إن  قال:  من  وحديثاً  قدمياً  �لعلم  �أهل  وهناك من 
�لزكاة و�جبة فيما كان حتت ت�رضف مالكه، وكان نامياً بالفعل �أو بالقوة. و�لدين �ملوؤجل 
لي�ض حتت ت�رضف مالكه وقت �لتاأجيل، ولي�ض نامياً بالفعل وال بالقوة. ويجاب عن هذ� 
مال  فهو  تاأجيله  وقت  يف  �لت�رضف  على  يقدر  ال  كان  و�إن  للد�ئن،  مملوك  �لدين  باأن 
م�ساف اإلى اأم�اله وله حق التح�يل به، وي�رث عنه، كما اأن له حق اإعطائه غريه بهبة 
اأو �سدقة اأو نح� ذلك، واأما الق�ل باأنه مال غري منطبقة عليه قاعدة علة وج�ب الزكاة، 
وه� النماء  فلي�س �سحيحاً اأنه غري ناٍم، فالغالب على اأهل الدي�ن اأنهم مل ير�س�ا بتاأجيل 
الأرباح  تلك  تزيد  التاأجيل،  اأرباح  على  بعد ح�س�لهم  اإل  بها،  املدينني  اأم�الهم على 
بقدر زيادة �لتاأجيل. و�إن كانت �لديون قرو�صاً ح�صنة، فللقر�ض �حل�صن �أجره عند �هلل، 

وال �صك �أن �الأجر عند �هلل �أعظم قدر�ً ومقد�ر�ً وماآاًل.
عند  ولكنه  مال  للم�صلم  �أو  مع�رض،  على  �أو  مماطل،  مليء  على  �لدين  كان  �إذ�  و�أما 
اأنه غري م�ستقر، ك�سداق امراأة غري مدخ�ل  �سارق اأو غا�سب اأو جاحد، اأو له مال اإل 
بها، وربح م�صاربة مل تتم ت�صفيتها، فال زكاة على هذه �الأمو�ل، الأنها – بو�صفها وفق ما 

ذكر – �أمو�ل م�صكوك يف حت�صيلها، منتٍف عنها و�صف �لنماء.
و�أذكر بع�ض ن�صو�ض �أهل �لعلم يف وجوب �لزكاة يف �لدين للمزكي:
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جاء يف )املغني( لبن قدامة، ويف )ال�رشح الكبري( واللفظ لل�رشح الكبري ما ن�سه:
�لدين على �رضبني: �أحدهما: دين على معرتف به، باذل له، فعلى �صاحبه زكاته، �إال 
�أنه ال يلزمه �إخر�جها حتى يقب�صه فيزكيه ملا م�صى. روي ذلك عن علي –ر�صي �هلل عنه- 
�لر�أي. وقال عثمان بن عفان و�بن عمر وجابر  �لثوري و�أبو ثور و�أ�صحاب  وبهذ� قال 
وطاوو�ض و�لنخعي. وجابر بن يزيد و�حل�صن و�لزهري وقتادة و�ل�صافعي و�إ�صحق و�أبو 
عبيدة: عليه �إخر�ج �لزكاة يف �حلال، و�إن مل يقب�صه، الأنه قادر على �أخذه و�لت�رضف فيه، 

�أ�صبه �لوديعة.�هـ.
�لدين  �لزكاة يف  �أنهم يرون وجوب  �لفقهاء، يدل على  وقول هوؤالء �الأفا�صل من 
ووج�ب اإخراجها قبل قب�سه. َوَردَّ �ساحب )ال�رشح الكبري( على من قال: ل زكاة يف 
�لدين بقوله: ولنا �أنه ملكه، ويقدر على قب�صه و�النتفاع به فلزمته زكاته ملا م�صى ك�صائر 

�أمو�له.�هـ.
ن�سه،  ما  امل�ؤجل  الدين  بزكاة  يتعلق  فيما  الكبري(،  و)ال�رشح  )املغنى(  يف  وجاء 

واللفظ ل�ساحب ال�رشح:
�ملوؤجل،  ت�صح من  �لرب�ءة  الأن  و�ملوؤجل،  �حلال  بني  فرق  �أنه ال  �أحمد  وظاهر كالم 

ولوال �أنه مملوك له مل ت�صح منه �لرب�ءة.�هـ.
الإمام  امل�ؤجل روايتني عن  الدين  اأن يف  املرداوي،  احل�سن  لأبي  ويف )الإن�ساف( 
وهو  قال:  ذلك.  يف  �لزكاة  فتجب  �ملليء،  على  �حلال  كالدين  �أنه  �إحد�هما:  �أحمد، 
�ل�صحيح من �ملذهب. وجزم به جماعة، وفاقاً لالأئمة �لثالثة ل�صحة �حلو�لة به و�الإبر�ء. 

وقطع به يف )التلخي�س( و)املغنى( و)الكايف(. اهـ.
�لزكاة يف  باذل جتب  �ملوؤجل على مليء  �لدين  �أن  �إلى  �لع�رض  وذهب بع�ض فقهاء 
�صبعون  �حلال  يف  وقميته  ريال،  �ألف  مائة  �ملوؤجل  �لدين  مقد�ر  كان  فلو  �ملالية،  قيمته 
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األف ريال، فالزكاة جتب يف �سبعني األف ريال. وهذا الق�ل غري ظاهرة �سحته، فه� ل 
يعتمد على دليل نقلي وال عقلي متفق مع �ملقا�صد �ل�رضعية، و�إنا هو �جتهاد عاٍر عن 
مالك،  �الإمام  �أ�صحاب  بع�ض  قول  به  �لقول  م�صتند  كان  و�إن  ووجاهته.  �عتباره  دليل 
فكل ي�ؤخذ من ق�له ويرتك، اإل ر�سل اهلل واأنبياءه فيما اأر�سلهم اهلل تعالى لإبالغه. ول 
يخفى اأن الذين يحتج باأق�الهم هم اأنبياء اهلل ور�سله، واأما غريهم من اأهل العلم فيحتج 
ر�صوله  و�صّنة  تعالى  �هلل  كتاب  من  ذلك  على  �لد�لة  �لن�صو�ض  من  يوؤيده  مبا  لكالمهم 
–�صلى �هلل عليه و�صلم – وما كان عليه �أ�صحاب ر�صول �هلل، وما كان متفقاً مع مق�صد 
�أو حديثاً  �لفقهاء قدمياً  �أحٍد من  �أي  ��صتهد�ف، و�أما قول  �رضعي حمقق م�صلحة ذ�ت 
فيه �سيء من التجاوز لأق�ال غالب اأهل العلم، ولي�س له ما ي�سنده من اأ�س�ل وق�اعد 
ال�رشع اإل الرتياح العاطفي له فه� ق�ل يجب اإ�سقاطه وعدم اللتفات اإليه، ولأن لأهل 

�لعلم �أقو�اًل �صاذة تركها �أهل �لتحقيق من �الأئمة �ملعتد باإمامتهم.
ومثال هذ� �لقول �أن يكون لزيد من �لنا�ض مبلغ دين مقد مدينه مدة �أربع �صنو�ت، 
وقد حال عليه �حلول لل�صنة �الأولى، فتطبيق هذ� �ملثال على هذ� �لقول �أن يتفق �لد�ئن 
واملدين على تعجيل الدين واحلط منه وفق م�ساألة )�سع وتعجل(، اتفقا على اأن يك�ن 
الدين احلالية  قيمة  فاإذا كانت  الدين احلالية،  الدين وقيمة  الفرق بني مبلغ  مقدار احلط 
هي  التي  األف  مائتي  عن  الزكاة  وت�سقط  األف  ثمامنائة  يف  واجبة  فالزكاة  األف  ثمامنائة 
�لفرق بني مبلغ �لدين – مليون ريال – وبني قيمته �حلالية – ثمانائة �ألف – وهذ� �لقول 
يرتتب عليه �أن للمزكي �لد�ئن مبلغ مائتي �ألف مل تزّك، فاإن هذ� �لفرق – مائتي �ألف – 

مل ت�سقط عن ملكية الدائن بها، فهي ملكية قائمة للدائن بها. 
فيما  للدائن حق  فاإن )�سع وتعجل( ل يك�ن  ولي�س هذا كم�ساألة )�سع وتعجل(، 
ي�سقطه من دينه لقاء التعجيل. واأما هذا املثال فهذا الق�ل: فاإن م�ساألة )�سع وتعجل(، قد 
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��صتخدمت معيار�ً ملعرفة �لقيمة �حلالية للدين، مع بقائه كاماًل يف ذمة �ملدين حقاً للد�ئن، 
ومن هذا املثال يت�سح اأن هذا الق�ل ينطبق عليه و�سفه باأنه ل �رشقية ول غربية. فلم ُيقل 
ب�ج�ب الزكاة يف كامله، لأنه مال حمج�ب عن مالكه. غري قادر على قب�سه والت�رشف 

فيه لتاأجيله.
على  لال�صتدالل  يكفي  ال  �ملالكية  علماء  �أحد  قول  على  معتمد�ً  �لقول  هذ�  وكون 
�صحته، فهو �جتهاد عاٍر عن وجاهته و�عتباره، فلي�ض معتمد�ً على ن�ض من كتاب �هلل 
ق�صد �رضعي. وهو ال  ��صتهد�ف  وال  يع�صده عقل وال عدل  ر�صوله، وال  �صنة  من  وال 
يختلف يف �لقول برف�صه عن �لقول برف�ض �لقول بزكاة ر�أ�صمال �لدين مع ربحه �حلال 
دون �أرباحه �ملوؤجلة، فكالهما �جتهاد تع�صفي مرفو�ض، فلي�ض ما ز�د عن �لقيمة �صاقطاً، 
بل ه� دين قائم للمزكي الدائن. له حق طلبه وا�ستيفائه يف وقت حل�له، بخالف ما �سقط 
من الدين لقاء التعجيل يف م�ساألة )�سع وتعجل(، فه� مبلغ من دين املزكي الدائن، قد 

تنازل عنه فلم يكن له فيه حق بعد ذلك �لتنازل.

ويقابل الديَن للمزكي الديُن على املزكي

وعاء  من  عنده  مما  �ملزكي،  على  �لدين  ح�صم  يف  �لعلم  �أهل  �ختلف  فقد   
�أهل  زكوي، مما ي�صميه فقهاوؤنا �الأقدمون منَع �لدين �لزكاة، فالذي عليه جمهور 
�صو�ء  زكاته،  مما جتب  عنده  مما  يح�صم  �ملزكي  على  �لدين  �أن  �لعلم وحمققوهم 
و�لنَّ�صَف.  �لعدل  يقت�صيه  ما  هو  �لقول  وهذ�  موؤجاًل،  كان  �أم  حااًل  �لدين  �أكان 
فكما �أن �لديون  �لتي للمزكي على �أملياء باذلني جتب زكاتها، �صو�ء �أكانت حالة 
زكوية،  �أمو�ل  من  لديه  مما  �ملزكي حت�صم  على  �لتي  �لديون  فكذلك  موؤجلة،  �أم 
�صو�ء �أكانت �لديون عليه حالة �أم موؤجلة، الأن ما بيده من مال زكوي لي�ض ملكاً له 
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جميعه، و�إنا ميلك منه ما ز�د على جمموع ما عليه من دين.
ول يخفى اأن من �رشوط وج�ب الزكاة ملك الن�ساب فاأكرث من املال الزك�ي. فما 
كان مقاباًل للدين فلي�ض ملكاً للمزكي، و�إن كان بيده فهو �أ�صبه �لود�ئع لالآخرين لديه. 
– وهو  – ر�صي �هلل عنه  اأمري امل�ؤمنني عثمان بن عفان  وي�ؤيد هذا الق�َل ما روي عن 
�أحد �خللفاء �لر��صدين وممن �أمرنا باإتباع �صنته. فقد روى �ل�صائب بن يزيد قال: �صمعت 
عثمان بن عفان يقول: هذ� �صهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليوؤده حتى تخرجو� زكاة 
اأم�الكم. رواه اأب� عبيد يف كتابه )الأم�ال( ورواه مالك يف )امل�طاأ(. ويف رواية: من 
كان عليه دين فليق�سه وليزكِّ بقية مال. قال ذلك مبح�رش من ال�سحابة فلم ينكروه، فكان 

ذلك �إجماعاً �صكوتياً.
مبعنى  عليه.  �لزكاة  مينع وجوب  ال  �ملزكي  على  �لدين  �إن  �لعلم:  �أهل  بع�ض  وقال 
اأنه ل يج�ز له اأن يحط من املال الزك�ي ما يقابله من الدين عليه، واحتج�ا لذلك باأن 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم وخلفاءه �لر��صدين كانو� يبعثون �صعاتهم جلباية زكاة �ملو��صي 
و�لثمار، ومل يكونو� ي�صاألون �أهلها: هل عليهم ديون، فدل ذلك على �أن �لدين ال مينع 
وجوب �لزكاة. وقد �أخذ بهذ� �لقول من �ملعا�رضين �صماحة �ل�صيخ عبد�لعزيز �بن باز 
بفت�اه منفرداً، وبفت�اه مع اإخ�انه اأع�ساء اللجنة الدائمة. ويظهر يل اأن هذا الق�ل غري 

�صحيح؛ ملا يلي:
ف اأن ُيعامل املزكي بالتطفيف يف القيا�س. فُت�جب عليه  اأوًل: لي�س من العدل والنَّ�سَ
زكاُة  َماله من دين عند الآخرين، وُينع من ح�سم ما عليه من دين لالآخرين. ول يخفى 

�أن �ل�صارع �حلكيم ير�عي �لعدل مع �ملزكي، كما ير�عي �لعدل مع م�صتحقي �لزكاة.
ثانياً: مل يثبت �أن �صعاة ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- و�صعاة �خللفاء �لر��صدين، 
كانو� ال ي�صاألون �أهل �لزكاة: هل عليهم دين، ومل يثبت �أنهم كانو� ي�صاألونهم، وعليه فال 
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ي�صح �الحتجاج بالنفي على �إثبات حكم من �الأحكام �لتي تتنافى مع �لعدل �لذي �أمر 
�هلل به، ويتعار�ض مع �أ�صول �لت�رضيع وقو�عده.

ثالثاً: ثبت عن �خلليفة �لر��صد عثمان بن عفان – ر�صي �هلل عنه – �لتوجه باأن من كان 
ي الباقي. ومل يعار�سه اأحد من ال�سحابة يف هذا الت�جيه، فكان  عليه دين فليق�سه ويزكِّ

هذ� �إجماعاً �صكوتياً؛ الأن �لدين يح�صم من �لوعاء �لزكوي ويزكي �لباقي.
ر�بعاً: ذكر بع�ض �أهل �لعلم �أن �لدين مينع زكاة �الأمو�ل �لباطنة وال مينع زكاة �الأمو�ل 
– و�صعاة  و�صلم  عليه  – �صلى هلل  �هلل  ر�صول  �صعاة  باأن  ذلك  و��صتدلو� على  �لظاهرة. 
خلفائه �لر��صدين، كانو� يجبون �لزكاة من �ملو��صي و�لثمار – �الأمو�ل �لظاهرة – ومل 
يكونو� ي�صاألون �أهل �الأمو�ل �لظاهرة: هل عليهم ديون؟ والأن �الأمو�ل �لظاهرة ظاهرة 
للفقر�ء، فنفو�صهم متطلعة �إليها، وقد �صبق �جلو�ب عن �صنيع �ل�صعاة يف جبايتهم �لزكاة 

من �الأمو�ل �لظاهرة وعدم �صوؤ�لهم �أهلها: هل عليهم ديون؟
ع �لفقر�ء لهذه �الأمو�ل فاالأحكام �ل�رضعية  و�أما �لقول باأن �الأمو�ل �لظاهرة حمل تطلنُّ
مبنية يف �الأمر و�لنهي و�لتحليل و�لتحرمي على مقت�صيات تعليلية، لي�ض للعو�طف جمال 

يف ت�رضيعها.
�إن  وقالو�:  �لظاهرة،  �الأمو�ل  يف  �لزكاة  �لدين  منع  بعدم  �لعلم  �أهل  بع�ض  فقال 
�الأمو�ل ق�صمان: مال ظاهر كاملو��صي و�حلبوب و�لثمار، فالدين ال مينع وجوب �لزكاة 
فيما يقابلها. وهذا الق�ل كذلك غري ظاهر؛ لأنه متييز بني اأمرين متماثلني، ولي�س للفرق 
بينهما قوة يف �لتمييز بينهما يف �حلكم، وما �صبق قوله يف �لرد على من يقول باأن �لدين 

ال مينع �لزكاة �صالح للرد على �أهل هذ� �لقول.
فكيف  �لدين.  له  ملن  �لوديعة عنده  قوة  �الإن�صان هو يف  �لدين على  �أن  يخفى  وال 
بيده ملي�ن ريال وعليه دين  اأن يق�ل ملن كان  يزكي مال غريه؟ ول يت�س�ر من عاقل 
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مقد�ره �صبعمائة �ألف ريال �أن يقول عنه: �إنه ميلك مليون ريال، فكيف �إذ�ً يطالب بتزكية 
امللي�ن الذي بيده، وه� ل يلك من امللي�ن اإل ثالثمائة األف والباقي بيده لغريه ولي�س 

ملكه؟
وقد بحث �لدكتور �ل�صديق �ل�رضير يف م�صاألة �لدين و�أثره يف منع �لزكاة، و�أورد 
جمموعة من �أقو�ل �أهل �لعلم من �ل�صحابة و�لتابعني و�أ�صحاب �ملذ�هب �الأربعة، �أذكر 

منها ما يلي:
قال –حفظه �هلل-: �تفق جمهور �لفقهاء و�لتابعني و�ملذ�هب �الأربعة على �أن �لدين 
بتاأثري  واملراد  التجارة،  والف�سة وعرو�س  الذهب  الباطنة، وهي  الأم�ال  زكاة  ي�ؤثر يف 
الدين يف الزكاة اأن من عليه الزكاة يطرح مبلغ الدين مما عنده من مال، فاإن بقي عنده 
اه، و�إن مل يبق عنده �صيء، �أو بقي عنده �أقل من �لن�صاب فال زكاة  ن�صاب �أو �أكرث زكَّ

عليه، وهذ� هو �ملر�د من »�لدين �ملانع للزكاة«.
وفيما يلي ما جاء يف كتاب )اخلراج( ليحيى بن اآدم القر�سي املت�يف �سنة 203هـ. 
وما جاء يف كتاب )الأم�ال( لأبي عبيد القا�سم بن �سالم املت�فى �سنة 224هـ عن �لفقهاء 

�لذين يرون �أن �لدين يوؤثر يف زكاة �الأمو�ل �لباطنة.
عن �ل�صائب بن يزيد قال: �صمعت عثمان بن عفان – ر�صي �هلل عنه – يقول: »�إن 
هذ� �صهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليق�صه، وزكو� بقية �أمو�لكم «)1(.عن ليث عن 
طاو�س قال: لي�س على الرجل زكاة يف ماله، اإذا كان عليه دين يحيط مباله. وعن ه�سام 

عن �حل�صن مثله. وعن يزيد بن خ�صيفة عن �صليمان بن ي�صار مثله)2(.
وعن ميمون بن مهر�ن قال: �إذ� حلت عليك �لزكاة، فانظر ما كان عندك من نقد �أو 
ْمه قيمة النقد، وما كان من دين يف مالأة فاح�سبه، ثم اطرح منه ما كان  َعر�س للبيع فق�ِّ

1 - اخلراج �ص163، والأموال �ص437.

2 – اخلراج �ص164.
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عليك من دين ثم زكِّ ما بقي)3(. 
�أنه �صاأل �صليمان بن ي�صار عن رجل له مال وعليه  وعن مالك عن يزيد بن خ�صيفة 

دين: �أعليه زكاة؟ قال: ال.
وقال مالك و�لليث يف رجل له �ألف درهم، وعليه �ألف درهم، وعنده عرو�ض باألف 
درهم قال: قال �لليث: ال زكاة عليه يف تلك �الألف �لتي عنده. وقال مالك: عليه فيها 

زكاة.
قال �أبو عبيد: وكان �صفيان يقول مثل قول �لليث، وهو قول �أهل �لر�أي)4(.

عن �حلكم �أن �إبر�هيم قال: يزكي �لرجل ماله، و�إن كان عليه مثله، قال: فكلمته حتى 
رجع عنه)5(.

اآراء املذاهب الأربعة:

يرى �حلنفية، و�ملالكية، و�ل�صافعي يف قوله �لقدمي، و�حلنابلة �أن �لدين يوؤثر يف �لزكاة.

احلنفية:

يق�ل املرغيناين:
ومن كان عليه دين يحيط مباله فال زكاة عليه، واإن كان ماله اأكرث من دينه زكى الفا�سل 

�إذ� بلغ �لن�صاب)6(. 
ون�ض �ل�صمرقندي على �أن �لدين مينع من �لزكاة، �صو�ء �أكان حااًل �أم موؤجاًل، وذكر 
خالف بع�ض �مل�صايخ �حلنفية يف �ملهر �ملوؤجل)7(.ون�ض �بن عابدين على �أن �لدين �لذي 

3  – الأموال �ص426، 431، 437.

4  – الأموال �ص438.

5   – اخلراج �ص164.

6  – بداية املجتهد مع فتح القدير جـ1 �ص486هـ.

7   – حتفة الفقهاء – ج1 �ص428.
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ينع الزكاة، ه� ما كان يف الذمة قبل وج�ب الزكاة، فل� حلقه بعده مل ت�سقط الزكاة، 
الأنها ثبتت يف ذمته، فال ي�صقطها ما حلق من �لدين بعد ثبوتها)8(.

املالكية:

�ملالكية كاحلنفية، يوؤثر �لدين عندهم يف زكاة �ملال �لعني في�صقطها، �صو�ء �أكان 
�لدين حااًل �أم موؤجاًل، ومل �أقف على خالف عندهم بالن�صبة للدين �ملوؤجل – �لذي 
يقول: مل �أقف على خالف عندهم هو �ل�صيخ �ل�صديق – ودين �ملهر و�لنفقة و�لزكاة 

مينع �لزكاة �أي�صاً عندهم.

ال�سافعية:

ذكر ال�سريازي اأن لالإمام ال�سافعي ق�لني فيمن له مال من اأم�ال الزكاة، وعليه دين 
فيه، الأن ملكه  �لزكاة  �لقدمي: ال جتب  �لن�صاب. قال يف  �ملال عن  ينق�ض  �أو  ي�صتغرق، 
غري م�ستقر، لأنه رمبا اأخذه احلاكم بحق الغرماء فيه، وقال يف اجلديد: جتب فيه الزكاة، 
الأن �لزكاة تتعلق بالعني، و�لدين يتعلق بالذمة، فال مينع �أحدهما �الآخر، كالدين و�أر�ض 

�جلناية)9(. 
وذكر �لنووي قواًل ثالثاً حكاه �خلر��صانيون: �إن �لدين مينع وجوب �لزكاة يف �الأمو�ل 
�لباطنة، وهي �لذهب و�لف�صة وعرو�ض �لتجارة، وال مينعها يف �لظاهرة، وهي �لزروع 

و�لثمار، و�ملو��صي، و�ملعادن )10(.

8  – حا�سية ابن عابدين ج2، �ص6.

9 – الذخرية جـ3 �ص 42.

10  – املهذب جـ1 �ص142، املنهاج مع غاية املحتاج جـ3 �ص130.
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ويف املذهب احلنبلي جاء يف )ال�سرح الكبري( ما ن�سه:

و�إنا مينع �لدين �لزكاة، �إذ� كان ي�صتغرق �لن�صاب �أو ينق�صه، وال يجد ما يق�صيه 
به �صوى �لن�صاب �أو ماال ي�صتغني عنه، مثل �أن يكون له ع�رضون مثقااًل، وعليه مثقال 
اأو اأقل مما ينق�س الن�ساب اإذا ق�ساه ول يجد له ق�ساء من غري الن�ساب، فاإن كان له 
�أكرث من ع�رضة فال  �أخرج زكاة �لع�رضين، و�إن كان عليه  ثالثون مثقااًل وعليه ع�رضة 
زكاة عليه – �إلى �أن قال: وهذ� ظاهر كالم �أحمد ر�صي �هلل عنه، �أنه جعل �لدين يف 

مقابلة ما يق�صي منه. 
فاإنه قال يف رجل عنده �ألف وعليه �ألف وله عرو�ض باألف �إن كانت �لعرو�ض للتجارة 
اأبي حنيفة، ويحكى  التجارة، فلي�س عليه �سيء. وهذا مذهب  زكاها، واإن كانت لغري 
اح، فجعل الدين يف مقابلته  عن الليث بن �سعد، لأن الدين يق�سى من جن�سه عند الت�سَّ

�أولى. �هـ.
وختم �ل�صيخ �ل�صديق �إير�ده هذه �لن�صو�ض بقوله:

�لدين جتب  �أن زكاة  �لفقهاء هو  �آر�ء  �لر�جح عندي بعد عر�ض ما تقدم من  �لر�أي 
�إذ� كان متمكناً من  �إال  ماله �حلا�رض،  باإخر�جها من زكاة  يطالب  �لد�ئن، ولكن ال  على 
قب�ض �لدين، كاأن يكون �لدين حااًل على مليء معرتف به باذل له، الأنه يكون يف هذه 

�حلالة مبنزلة �ملال �لذي يف يده، �أو مبنزلة �لوديعة.
�أما �إذ� مل يكن �لد�ئن متمكناً من قب�ض دينه، كاأن يكون �لدين على مع�رض، �أو جاحد، 
�أو مماطل، �أو يكون �لدين موؤجاًل، فاإن �لد�ئن يطالب باإخر�ج زكاته عند قب�صه �أو �لتمكن 
من قب�صه بحلول �أجله، فاإذ� قب�صه �أو حّل �أجله زّكاه ملا م�صى من �ل�صنني، الأنه ماله عاد 

�إليه،  فيجب عليه �إخر�ج زكاته. و�هلل �أعلم. �هـ. �لنقل من �ل�صيخ �ل�صديق.
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ويف )ال�سنن الكربى( للبيهقي باإ�سناده اإلى ابن عبا�س وابن عمر ر�سي اهلل عنهما يف 
�لرجل ي�صتقر فينفق على ثمر�ته و�أهله، قال �بن عمر: يبد�أ مبا ��صتقر�ض، فيق�صيه ويزكي 

ما بقي.
وقال �بن عبا�ض: يق�صي ما �أنفق على �لثمرة، ثم يزكي ما بقي. 

وعن طاوو�ض باإ�صناده، لي�ض على �لرجل زكاة يف ماله �إذ� كان �مل�رضويف �أو �الإنتاجي، 
و�أي مثال �أو�صح للتطفيف على من جتب عليهم �لزكاة، فاإنهم تطلب منهم �لزكاة على 
ديونهم على �لنا�ض، وال يجوز لهم ح�صم ما عليهم من ديون للنا�ض من �أوعيتهم �لزكوية. 

هذا ما تي�رش يل اإيراده وذكره. واهلل امل�ستعان.


