
 
 

 الديات والزكاة 
 

 بحث
  الدكتور / علي محي الدين القرداغي

 
 التعريف بالدية لغة واصطالحا :

مصدر : ودي يدي دية ، وأصلها : وديا ، فحذفت الواو ، وعوض عنها بالتاء . قال الفريوزآبادي : "  -لغة  -الدية 
طي ديته " ، وقال ابن منظور : " نقول : : أع -كدعاه   -الدية بالكسر : حق القتيل ، ومجعها : ديات ، ووداه 

وديت القتيل : إذا أعطيت وديته ، واتديت ، أي أخذت ديته ، وإذا أمرت منه قلت أد فالنا ، ولالثنني ، أديا ، 
وللجمع : أدوا " . وقال أمحد املقري الفيومي : " ودي القاتل القتيل يديه دية : إذا أعطى وليه املال الذي هو بدل 

 مسي ذلك املال دية تسمية باملصدر .." هذا وقد ورد لفظ " دية " يف القرآن مرتني. النفس ،
 الدية اصطالحا ، ومشوهلا للنفس وما دو�ا :

و" الدية " وإن كانت تطلق يف اللغة على بدل النفس فقط ، لكنها شاع استعماهلا عند أكثر الفقهاء يف بدل النفس ، 
ذلك احلافظ ابن حجر ، فذكر أن الدية هي ما جعل يف مقابلة النفس ، ولكن وما دو�ا أيضا ، وقد أشار إىل 

البخاري وغريه أوردوا حتت باب الديات ما يتعلق بالقصاص ، بناءا على أن كل ما جيب فيه القصاص فيجوز العفو 
ابلة ، والظاهرية ، يف عنه على مال فتكون الدية أمشل . وهذا ما ذهب إليه اجلمهور من املالكية ، والشافعية ، واحلن

حني ذهب احلنفية إىل أن الدية إمنا تطلق على سبيل احلقيقة على ما يقابل النفس ، وأن ما يقابل ما دو�ا مسوه 
باألرش ، حيث قال احلصكفي احلنفي : " الدية يف الشرع اسم للمال الذي هو بدل النفس .. واألرش : اسم 

هم بالتعميم فقال ابن حجر اهليثمي : " الدية شرعا : مال وجب يف حني صرح غري  )1(للواجب فيما دون النفس " 
.ويقول ابن قدامة : " من أتلف ما يف اإلنسان منه شيء واحد ففيه الدية ،  )2(على حر جبناية يف نفس ، أو غريها " 

مصدر  -يف األصل  -،ويقول ابن مفلح : " الدية وهي  )3(وما فيه شيئان ففي كل واحد منهما نصف الدية " 
كل من أتلف إنسانا ، أو جزءا منه مبباشرة … يسمى به املال املؤدى إىل اجملين عليه ، أو أوليائه كاخللق مبعىن املخلوق 

 .)5(، وقد رجح القليويب الشافعي أن " احلكومة " أو " األرش " تسمى دية  )4(، أو سبب ، فعليه ديته " 
اء قالوا : الدية يف احلر ، والقيمة يف العبد ، وحنوه ، بناء على أن الدية ثابتة حمددة يف هذا ، وإن مجاعة من الفقه

http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA2PAGES/AL-QRDAGHY.HTM%231-%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B9%20%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%8C%20%D8%B7.%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA%20(5/368)%20.%231-%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B9%20%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%8C%20%D8%B7.%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA%20(5/368)%20.
http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA2PAGES/AL-QRDAGHY.HTM%232-%20%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC%20%D9%85%D8%B9%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20(8/451)%20.%232-%20%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC%20%D9%85%D8%B9%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20(8/451)%20.
http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA2PAGES/AL-QRDAGHY.HTM%233-%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A%20(8/1)%233-%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A%20(8/1)
http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA2PAGES/AL-QRDAGHY.HTM%234-%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%86%D8%B9%20/%D8%B7%20.%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20(8/327)%234-%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%86%D8%B9%20/%D8%B7%20.%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20(8/327)
http://info.zakathouse.org.kw/nadawat/NADWA2PAGES/AL-QRDAGHY.HTM%235-%20%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%20%D8%8C%20%D8%B7.%20%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A%20(4/129)%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D9%87%D9%8A%20-%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%84%235-%20%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%20%D8%8C%20%D8%B7.%20%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A%20(4/129)%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D9%87%D9%8A%20-%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%84


النفس حيث هي مائة ابل ، أو ألف دينار على خالف فيه وكذلك يف األعضاء حيث حدد لكل عضو ديته ، وأما 
مل يوافق على ذلك يف العبد آخرون  العبد فإذا أتلف فالواجب فيه القيمة مهما بلغت ، وكذلك بقية األموال ، يف حني

)6(. 
والذي يظهر رجحانه هو إطالق لفظ " الدية " على ما يقابل النفس وما دو�ا وذلك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قد أطلق الدية على املال الذي يدفع يف مقابل اجلناية على األعضاء يف أكثر من حديث ورواية ، منها قوله : " دية 

 )7(عشرة من اإلبل لكل أصبع " قال الرتمذي : " حديث حسن صحيح .. "  أصابع اليدين ، والرجلني سواء ،
مبعىن دية النفس ال يعين حصرها  . مث أن استعمال القرآن الكرمي للدية)8(وغريه حىت ترجم البخاري باب دية األصابع 

 يف بدل النفس ، بل هو استعمال هلا يف بعض أفرادها.
فعلى ضوء ذلك التعريف املختار للدية هو : أ�ا : املال الواجب باجلناية على اإلنسان يف نفسه ، أو ما دو�ا من 

 األعضاء.
أو بعقد أو بغريمها ، وقولنا :" باجلناية على اإلنسان  وقولنا : " املال الواجب " جنس يشمل األموال الواجبة باجلناية ،

.. " خرج به املال الواجب بعقد ، أو بإتالف شيء آخر عدا النفس وما دو�ا ، مث إن هذا التعريف يشمل كل مال 
ص أو جيب بدال عن القصا -كما يف القتل اخلطأ وحنوه  -واجب باجلناية على النفس وما دو�ا سواء كان جيب مباشرة

فيما إذا كان املوجب القصاص ، مث يسقط ألي سبب كان ، فيثبت بدله الدية . على خالف وتفصيل يف مدى 
 .)9(اعتبارها بدال أم ال ؟ ال تسمح طبيعة البحث باخلوض فيهما 

اجلدير بالتنويه به هو أن " الدية " يف الواقع هي بدل املتلف الذي يدخل يف باب ضمان املتلفات ، ولكنها مع  ومن
ذلك خصصها الشرع ببدل اإلنسان : نفسه ، أو أعضائه ، أو قواه ، تنبيها على كرامة اإلنسان ، وختصيصا ملا يتعلق 

 هبا مبصطلحات خاصة.
 ا:التعريف بالغارمني لغة واصطالح

الغارمني مجع غارم ، وهو اسم فاعل من : غرم يغرم غرما ، مغرما ، وغرامة ، ويدور أصل معناه حول : الثقل، واهلالك، 
والشر الدائم، والعذاب الالزم، واحلاجة املالزمة، والولوع، واخلسارة، وأسر احلب أو الدين، ويطلق كذلك على الدية ، 

غرمت الدية ، أو الدين أي أديته غرما ومغرما وغرامة ، وبالتضعيف . ويتعدى بنفسه فيقال :  )10(و حنو ذلك 
بالبناء  -واهلمزة ، فيقال : غرمته ، وأغرمته ، أي جعلته غارما ، وغرم يف جتارته أي خسر فيها ، وأغرم بالشيء 

قال الفيومي : " وهو أي أولع به ، والغرمي يطلق على املدين ملا ذكر ، وعلى الدائن ألنه يالزم املدين ،  -للمجهول 
، قال ابن منظور : " والغرامة : ما يلزم أداؤه  )11(اخلصم ، مأخوذ من ذلك ألنه يصري باحلاجة على خصمه مالزما 

، وكذلك املغرم .. والغرام قال ابن األثري : هو مجع كالغرماء ، وقال ابن سيدة هو مجع : مغرم ، على طرح الزائد .. 
 كما جاء " املغرم " مبعىن التزام ما مل يلزم .  )12(والغرام : الولوع بالشيء .. 

 ورود " الغرم " ومعانيه يف القرآن الكرمي :
وله ( إمنا الصدقات للفقراء تكرر لفظ : الغرم " ومشتقاته يف القرآن الكرمي ست مرات ، وهي بلفظ " الغارمني " يف ق

وسيأيت  -هنا : املدينون  واملراد بالغارمني )13(واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ..) 
قال الزجاج : "  )14(وبلفظ " غراما يف قوله تعاىل : (ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاهبا كان غراما)  -تفصيله 

املاوردي : . قال  )15(هو أشد العذاب ، وغراما : أي ملحا دائما مالزما ، وقال أبو عبيدة : أي هالكا ولزاما هلم " 
" فيه أربعة أوجه : أحدها: الزما قاله ابن عيسى " ، ومنه الغرمي ملالزمته .. الثاين : شديدا ، قاله ابن شجرة ، ومنه 
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مسيت شدة احملنة غراما .. الثالث ثقال ، قاله قطرب .. الرابع : أ�م أغرموا بالنعيم يف الدنيا عذاب النار ، قال حممد 
 .)16(الكفار عن مثن النعيم فلم يأتوا به ، فأغرمهم ، فأدخلهم جهنم "  بن كعب : إن اهللا سأل

أي دين ، وتكاليف ، أي قد أثقلتهم  )17(وبلفظ " مغرم " يف قوله تعل " أم تسأهلم أجرا فهم من مغرم مثقلون " 
اآلية نفسها تكررت يف . وهذه )18(التكاليف ، فكأ�م مدينون بشكل قضت ديو�م على كل ما لديهم من أعيان 

، كما تكرر لفظ " مغرما " يف سورة التوبة ، وهو قوله تعاىل : " ومن األعراب من يتخذ ما ينفق  46سورة القلم اآلية 
مغرما ويرتبص بكم الدوائر .. " قال الرازي " واملغرم مصدر كالغرامة ، واملعىن : أن من األعراب من يعتقد أن الذي 

غرمة وخسران ، وإمنا يعتقد ذلك ، ألنه ال ينفق إال تقية من املسلمني ورياء ، ال لوجه اهللا .. "  ينفقه يف سبيل اهللا
: " فيه وجهان : أحدمها ما يدفع من الصدقات ، والثاين : ما ينفق يف اجلهاد مع الرسول صلى وقال املاوردي  )19(

، وورد باجلمع يف قوله تعاىل ( إنا ملغرمون ، بل حنن  )20(اهللا عليه وسلم : مغرما ، املغرم التزام ما ال يلزم .. " 
قال املاوردي : " فيه ثالثة أوجه : أحدمها : ملعذبون ، قاله قتادة .. الثاين : مولع بنا ، قاله عكرمة  .)21(حمرومون ) 

 .)22(.. الثالث : حمرومون من احلظ ، قاله جماهد .. " 
 ورود " غرم ومعانيه يف السنة : 

تكرر لفظ " غرم " ومشتقاته كثريا يف السنة ، وال خترج معانيه عن معانيه يف اللغة ، منها ما رواه البخاري يف قضاء 
أي   )23(رب وال أكل .. رسول اهللا بغرة على من قتل جنني امرأة ، فقال الرجل : كيف أغرم يا رسول اهللا من ال ش

أي يدفعون الدية بدل  )24(أمحد : " يغرمون الدية جبيفته "  كيف أدفع غرامته ؟ وكذلك يف حديث ابن عباس عند
قوله صلى اهللا عليه وسلم : " الزعيم غارم " أخذ جيفته ، فسمح هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم بدون ذلك ، ومنها 

ومنها  )26(قال يف النهاية : " الغارم الذي يلتزم ما ضمنه ، وتكفل به ، ويؤديه ،والغرم أداء شيء الزم .. "  )25(
ما يؤدي إىل أي من الدين ، أو من كل  )27(قوله صلى اهللا عليه وسلم " " اللهم إين أعوذ بك من املأمث واملغرم " 

 غرامة . 

أي يشق  )28(ومنها ما روي عنه صلى اهللا عليه وسلم : " إذا كان املغنم دوال ، واألمانة مغنما ، والزكاة مغرما .. " 
 . وغري ذلك. )29(عليهم أداؤها حبيث يعدون إخراجها غرامة ، وليس عبادة 

 أقوال املفسرين يف : " والغارمني " :
ه قال اجلصاص احلنفي : " مل خيتلفوا أ�م املدينون ، ويف هذا دليل على أنه إذا مل ميلك فضال عن دينه مائيت درهم فإن

فقري حتل له الصدقة ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : " أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها إىل فقرائكم 
" فحصل لنا مبجموع اآلية واخلرب أن الغارم فقري ، إذ كانت الصدقة ال تعطى إال للفقراء .. واآلية خاصة يف بعض 

ألف درهم وعليه دين مائة درهم مل حتل له الزكاة . فثبت أن املراد الغرمي الغارمني دون بعض ، وذلك ، ألنه لو كان له 
الذي ال يفضل له عما يف يده بعد قضاء دينه مقدار مائيت درهم ، أو ما يساويها ، فيجعل املقدار املستحق بالدين مما 

ه الصدقة للغارمني دليل أيضا على يف يده كأنه يف غري ملكه ، وما فضل عنه فهو فيه مبنزلة من ال دين عليه ، ويف جعل
 .)30(أن الغارم إذا كان قويا مكتسبا فإن الصدقة حتل له ، إذ مل تفرق بني القادر على الكسب والعاجز عنه " 

فعلى ضوء ذلك فاملعيار عنده يف دفع الصدقات إىل الغارمني هو الفقر ، وهو يف نظرته هذه ينطلق من املذهب احلنفي 
 .)31(الذي جعل الفقر هو األساس حىت بالنسبة للمجاهدين 

وال إتالف ، وال تبذير فجعل  وقد روي عن سعيد بن املسيب أنه قال ( يف الغارمني ) : ناس عليهم دين من غري فساد
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اهللا هلم فيها سهما ، وإذا ذكر هؤالء يف الدين ، أنه من غري سرف ، وال إفساد ، ألنه إذا كان مبذرا مفسدا مل يؤمن 
إذا قضى دينه أن يستدين مثله فيصرفه يف الفساد ، فكرهوا قضاء دين مثله لئال جيعله ذريعة إىل السرف والفساد ، 

اهد أنه قال : الغارم من ذهب السيل مباله ، أو أصابه حريق فأذهب ماله ، أو رجل له عيال ال وروي كذلك عن جم
 .)32(جيد ما ينفق عليهم فيستدين 

وقد رد اجلصاص على هذا الرأي بقوله : " أما من ذهب ماله وليس عليه دين فال يسمى غرميا ، ألن الغرم هو اللزوم 
واملطالبة ، فمن لزمه الدين يسمى غرميا ، ومن له الدين أيضا يسمى غرميا ، ألن له اللزوم واملطالبة ، فأما من ذهب 

 .)33(س بغرمي ، وإمنا يسمى فقريا أو مسكينا " ماله فلي
هم الدين ، وال وفاء عندهم به ، وال خالف فيه اللهم إال من أدان يف وقال ابن العريب املالكي : " وهم الذين ركب

 .)34(سفاهة ، فإنه ال يعطي منها .. " 
وفسره اإلمام الشافعي بقوله : " والغارمون : صنفان ، صنف دانوا يف مصلحتهم ، أو معروف وغري معصية ، مث عجزوا 

عن أداء ذلك يف العرض والنقد ، فيعطون يف غرمهم لعجزهم . وصنف دانوا يف محاالت ، وصالح ذات بني ، 
ا ، وإن بيعت أضر ذلك هبم وإن مل يفتقروا ، فيعطي هؤالء حىت ومعروف ، وهلم عروض حتمل محاالهتم ، أو عامته

 .)35(يقضوا غرمهم " 
وأوضح ذلك املاوردي يف تفسريه فقال : " وهم الذين عليهم الدين يلزمهم غرمه، فإن أدانوا يف مصاحل أنفسهم مل 

 .)37(،مثله عند الرازي  )36(يعطوا إال مع الفقر ، وإن أدانوا يف املصاحل العامة أعطوا مع الغين والفقر 
هذا وقد أسهب الطربي يف ذلك فال مانع من أن ننقل منه ما يوضح لنا املقصود حيث قال : " وأما الغارمون فالذين 
استدانوا يف غري معصية اهللا مث مل جيدوا قضاء يف عني وال عر ض ، وبالذي قلنا قال أهل التأويل " مث روى بسنده إىل 

بيته ، أو يصيبه السيل فيذهب متاعه ويدان على عياله فهذا من الغارمني " مث روى جماهد قال : " الغارمون من احرتق 
من بيت املال ، وروى  املستدين يف غري سرف ينبغي لإلمام أن يقضي عنهم  عن أيب جعفر أنه قال يف تفسري الغارمني 

مالق ، وال تبذير ، وال فساد ، وعن عن الزهري : أ�م أصحاب الدين ، وعن قتادة : أ�م قوم غرقتهم الديون يف غري إ
 .)38(ابن زيد ، الغارم الذي يدخل عليه الغرم " 

وقال النيسابوري : " الصنف السادس : الغارمون ، قال الزجاج : اصل الغرم لزوم ما يستحق ، ومسي العشق غراما 
لكونه أمرا شاقا الزما .، فالغارمون املدينون ، والدين إن حصل بسبب معصية مل يدخل يف اآلية ، ألن املعصية ال 

ية ، سواء حصل بسبب نفقات ضرورية ، أو إلصالح ذات تستوجب اإلعانة ، وإن حصل ال باملعصية فهو مقصود اآل
 .)39(البني وإن كان متموال ، أو للضمان إن أعسر هو واألصيل ، وكل داخل يف اآلية .. " 

 .)41(من املفسرين 3 ، وغريه  )40(ومثل هذا ذكره القرطيب 
 بيان السنة للغارمني :

رآن الكرمي ينبغي أن نستقصي بقدر اإلمكان األحاديث الواردة هبذا اخلصوص ، وملا كانت السنة النبوية املطهرة بيانا للق
 وتطبيقات الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم يف هذا املضمار ، حىت تكون أحكامنا على بصرية من األمر .

�ا ال حتل فقد وردت أحاديث صحيحة وحسنة أكدت على أن الصدقة ال حتل إال لعدة أصناف منها "الغارم" كما أ
، كما روى مسلم ، وأبو داود ، وابن خزمية ، وابن حبان بسندهم عن قبيصة بن  )42(لغين ، وال لقوي مكتسب 

خمارق اهلاليل قال : حتملت محالة ، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسأله فيها ، فقال : " أقم حىت تأتينا 
" إن املسألة ال حتل إال ألحد ثالثة : رجل حتمل محالة فحلت له املسألة الصدقة . فنأمر لك هبا " قال : مث قال : 
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حىت يصيبها ، مث ميسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش ورجل 
صيب قوما من أصابته فاقة حىت يقول ثالثة من ذوي احلجا من قومه : لقد أصابت فالنا فاقة فحلت له املسألة حىت ي

 .)43(عيش " فما سواهن من املسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا " 
أي يتكفل ماال ويلتزم  -دية أو غرامة كما قال السندي وغريه هو ما يتحمله اإلنسان عن غريه من   -واملراد باحلمالة 

وقال الصنعاين يف تفسري احلمالة : " وذلك أن يتحمل  )44(به يف ذمته باالستدانة ليدفعه يف إصالح ذات البني 
اإلنسان عن غريه دينا ، أو دية أو يصاحل مبال بني طائفتني ، فإ�ا حتل له املسألة ، وظاهره وإن كان غنيا فإنه ال يلزمه 

 .)45(م أخذ الصدقة وإن كانوا أغنياء " تسليمه من ماله ، وهذا هو أحد اخلمسة الذين حيل هل
ملوا محاالت ، فإن حديثا آخر إذا كان حديث قبيصة الصحيح قد فسر الغارمني الذين جيوز إعطاء الزكاة إليهم مبن حت

صحيحا أيضا فسرهم مبن كثرت ديونه حبيث استغرقت مجيع أمواله وزيادة ، حيث روى مسلم يف صحيحه والرتمذي ، 
وابن ماجة بسندهم عن أيب سعيد اخلدري قال : " أصيب رجل يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مثار ابتاعها 

هللا صلى اهللا عليه وسلم : " تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه .." فكثر دينه ، فقال رسول ا
)46(. 

فهذان احلديثان يفسران مبجموعهما الغارمني الذين يدفع إليهم الزكاة ، ولكنهما يدالن كذلك على أ�م ليسوا جمرد 
صيبة ، أو جائحة ، وميكن أن يلحق هبما دين مادام مفزعا كما مدينني ، وإمنا مدينون إما نتيجة حتمل محالة ، أو م

قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم : " إن املسألة ال حتل لغين ، وال لذي مرة سوى إال لذي فقر مدقع ، أو غرم مفظع 
يكون املراد به ما .. " قال املباركفوريي "املفظع .. هو الشديد الشنيع الذي جاوز احلد .. قال الطييب : .. وميكن أن 

 .)47(لزمه من الغرامة بنحو دية وكفارة " 
وباإلضافة إىل ذلك فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد أطلق لفظ " غارم " على الكفيل والضامن فقال : " الزعيم 

 كما سبق .   -كما ورد يف احلديث إطالقه على الغرامة مطلقا ، وعلى غرامة الدية   )48(الغارم 

 وهذا البيان الواضح من السنة دفعنا إىل إثارة السؤال التايل :
 ما احلكمة يف استعمال " الغارين " دون " املدينني ، أو املستقرضني " ؟

  استعمال " الغارمني " دون املدينني ؟ما احلكمة يف
إذا ألقينا نظرة على أساليب القرآن لوجدنا أن هناك حكمة يف استعمال كلمة مكان أخرى ، فال يستعمل كلمة مكان 
أخرى إال حلكمة . ومن هنا فاستعمال كلمة " الغارمني " مكان " املدينني " هي يف نظري تعود إىل معىن " الغارمني " 

ا يف " املدينني " وذلك ألن أصل اشتقاق " غرم " يعين الثقل ، والشر الدائم ، والعذاب الالزم ، أو التزام ما مل ال جنده
يلزم على عكس الدين الذي ينبئ عن اخلضوع ، مث شاع استعماله لغة فيما له ، كما أنه عام يف إطالق الفقهاء يف كل 

كان ، حيث يشمل حقوق اهللا تعاىل ، وحقوق العباد ، وأطلقوه   ما جيب يف ذمة اإلنسان من االلتزامات بأي سبب
 .)49(على ما يثبت يف ذمة اإلنسان بسبب عقد ، أو استهالك أو استقراض ، أو حتمل التزام أو حنو ذلك 

لفظ " املستقرضني "  فعلى ضوء ذلك فاختيار " الغارمني " دون لفظ " املدينني " الدال على العموم والشمول ، دون
الدال على خصوصية القرض إمنا يدل واهللا أعلم على أن الغرم هنا ليس مطلق الدين ،وإمنا هو دين خاص يأيت نتيجة 

أو نتيجة غرامة توقع عليه ألي سبب  -كما يف قضايا إصالح ذات البني ، وقضايا حتمل الكفاالت   -التزام ما يلزم 
خطأ ، أو شبه خطأ أو حنو ذلك ، أو نتيجة ديون مفزعة بسبب جائحة أهلكت  من األسباب سواء كان بسبب فعل
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زرعه وماله ، كان قد استدان ليؤدي ديونه من غلته ، أو مثرته . واخلالصة أن لفظ "الغارمني" ال يشمل مجيع املدينني 
وهلم أموال كثرية تفيض عليها  باإلمجاع كما قال املفسرين ، فال يدخل فيهم األغنياء الذين استدانوا ملصاحل أنفسهم

 دون أن تؤثر يف غناهم . 

ومن هنا أفدنا من " الغارمني " فائدتني : أوالمها : كون املدين مفزعا كما عربت عنه األحاديث وحينئذ عدم مشوله 
ح ذات البني ، ،لكل دين . والثانية : مالحظة كون ذلك غرامة والتزاما ملا مل يلزم صاحبه أصال ، وإمنا التزم به إلصال

من الفظاعة والقوة حبيث ال يقدر على محله وحده / وإمنا حيتاج إىل معونة  أو حتمل عن آخر لسبب مشروع ، أو كونه 
 وسداد من قبل أخوانه.

 احلكمة يف ورود " والرقاب " بعد " يف " دون الالم :
ها الثمانية لوجدناه قسم هذه املصارف إىل إذا عمقنا النظر يف أسلوب القرآن الكرمي يف توزيع الصدقات على مصارف

التمليك أو االختصاص ، وقسم أدخل عليه " يف " الدال على  قسمني : قسم أدخل عليه الم اجلر الدال على 
الطرفني ، حيث يقول : " إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف 

. فقد رأينا أن األصناف األربعة األول وردت بعد الالم )50(وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم "  سبيل اهللا
" يف " ، والشك أنه من املستبعد جدا من أسلوب القرآن أن يكون هذا التغري يف حريف اجلر بدون واألربعة األخرية بعد 

 حكمة وفائدة .
وقد تصدى بعض املفسرين لبيان هذه احلكمة منهم الزخمشري ، والرازي ، والنيسابوري وغريهم ، يقول الزخمشري : " 

ت : لإليذان بأ�م أرسخ يف استحقاق التصدق عليهم ممن سبق مل عدل عن الالم إىل " يف " من األربعة األخرية ؟ قل
ذكره ، ألن " يف " للوعاء ، فنبه على أ�م أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ، وجيعلوا مظنة هلا ، ومصبا ، وذلك ملا يف 

 .)51(فك الرقاب من الكتابة ، أو الرق أو األسر ، ويف الغارمني من الغرم : من التخليص واإلنقاذ .. " 
قال " .. ومث سر آخر هو أظهر وأقرب ،  وأضاف العالمة أمحد بن املنري نكتة أخرى وصفها بأ�ا أدق وأعمق حيث

وذلك أن األصناف األربعة األوائل مالك ملا عساه يدفع إليهم ، وإمنا يأخذونه ملكا ، فكان دخول الالم الئقا هبم ، 
وأما األربعة األواخر فال ميلكون ما يصرف حنوهم ، بل وال يصرف إليهم ، ولكن يف مصاحل تتعلق هبم ، فاملال الذي 

والبائعون ، فليس نصيبهم مصروفا إىل أيديهم حىت  -بكسر التاء  -يف الرقاب إمنا يتناوله السادة املكاتبون يصرف 
يعرب عن ذلك بالالم املشعرة بتملكهم ملا يصرف حنوهم ، وإمنا هم حمال هلذا الصرف ، واملصلحة املتعلقة به ، وكذلك 

 يصرف املال إليهم حيث يصرف لدائنيهم ، وال يصرف هلم ، واحلاصل أن األصناف األربعة األوىل )52(الغارمون .." 
حىت يتصرفوا فيه كيفما شاؤا ، وأما األربعة األخرية فال يصرف إليهم بل يصرف إىل جهات احلاجات املعتربة من 

الصفات اليت ألجلها استحقوا الزكاة . ويقول ابن قدامة : " وأربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا وال يراعي حاهلم بعد 
عة منهم وهم الغارمون ويف الرقاب ويف سبيل اهللا وابن السبيل فإ�م يأخذون أخذا مراعى ، الدفع ، وهم الفقراء .. وأرب

فإن صرفوه يف اجلهة اليت استحقوا األخذ ألجلها ، وإال اسرتجع منهم ، والفرق بني هذه األصناف ، واليت قبلها : أن 
هو غىن الفقراء واملساكني .. وإن قضى هؤالء هؤالء أخذوا ملعىن مل حيصل بأخذهم للزكاة ، واألولون حصل املقصود و 

 .)53(أي الغارمون ، ومن معهم حاجتهم هبا وفضل معهم فضل ردوا الفضل إال الغازي .. " 
وقد أشار اإلمام الطربي إىل ذلك حيث قسم املصارف إىل قسمني ، أحدمها : سد خلة املسلمني ، وثانيهما : معونة 

اص واملصاحل ، فالصنف ، وتبعه يف ذلك صاحب املنار فقسمها إىل قسمني أيضا مها : األشخ)54(اإلسالم ، وتقويته 
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األول ميلكو�ا متليكا بالوصف املقتضي للتمليك ، ولذلك عرب عنه بالم امللك ، والثاين : مصاحل عامة اجتماعية ودولية 
ال يقصد هبا أشخاص ميلكو�ا ، ولذلك عرب عنه بـ " يف " ، فأداء ديون هؤالء الذين حتملوا الضمان والغرامة والديات 

 .)55(ملصلحة تتعلق بإصالح ذات البني عن الناس حتقيق 
 .)56(ريب من هذا أشار شيخ اإلسالم ابن تيمية وإىل ق

 :الغارمون يف عرف الفقهاء 
يذكر الفقهاء أحكام " الغارمني " عند كالمهم عن مصارف الزكاة ، وعند ذكرهم أحكام الدين من حيث اإلفالس ، 
وحنوه ولكن املتتبع ألساليبهم يالحظ أ�م يكثرون إطالق " الغارمني " يف باب الزكاة ، ولفظي الدائن واملدين يف باب 

 اإلستقراض . 

، ولكنهم اختلفوا يف بعض  )57(املراد بالغارمني الذين تدفع هلم الزكاة : املدينون وقد اتفق الفقهاء مجيعا على أن 
 التفصيالت ، ولذلك نسرد آراءهم من خالل مصادرهم املعتمدة لنعرف املتفق عليه ، واملختلف فيه .

ل منه لكن وراءه ليس قال الكاساين : " قيل : الغارم الذي عليه الدين أكثر من املال الذي يف يده ، أو مثله أو اق
: " قيل : .. " فالغارم الذي جيوز دفع الزكاة  " هكذا عرفه لكنه أشار إىل ضعف هذا التعريف بقوله )58(بنصاب 

إليه هو املدين الذي ال ميلك نصابا فاضال عن دينه ، فعلى هذا فهو فقري ، ألن الفقري عندهم هو من ال ميلك نصابا 
رط ، لكن الدفع إليه أوىل من الدفع إىل الفقري غري املدين ، وذلك ألن القاعدة العامة عند احلنفية هي أن الفقر ش

أساسي يف مجيع األصناف إال العامل ، ألنه يأخذها يف مقابل عمله ، وإال ابن السبيل حيث ال يعتد بغناه يف وطنه 
)59(. 

وأدخل بعض احلنفية يف الغارمني : من له دين على الناس ال يقدر على أخذه ، وليس عنده نصاب ، ورد عليهم ابن 
فقري  كان لغة يطلق على من له دين لكن املراد به هنا هو املدين فقط وأما الذي ذكره فهو عابدين بأن الغارم وإن  

 .)60(ويدخل يف سهم الفقراء 
وقد اشرتط  )61(وقال الدردير : " ومصرفها .. مدين ، يعطي منها ما يويف به دينه إن كان حرا مسلما غري هامشي " 

اة ، وكذلك البد أن املالكية أن يكون املدين مما حيبس فيه إذا مل يؤده ، ولذلك ال يعطي ملدين بدين الكفارات ، والزك
ال يكون الدين قد أنفقه يف فساد كشرب اخلمر ، وحنومها ، وكذلك ال يعطي ملدين استدان حىت يأخذ الصدقة ، كأن 

يكون عنده ما يكفيه لكنه توسع يف اإلنفاق بالدين ألجل أنه يأخذ منها ، فال يعطي ، ألنه قصد مذموم للقاعدة 
انه عوقب حبر مائه " إال إذا تاب يف احلالتني فإنه يعطي على أحسن القولني القائلة " من استعجل الشيء قبل أو 

عندهم ، مث إن املدين إمنا يعطي له عندهم إذا أعطى يف دينه ما بيده من عني ، وفضلت عليه بقية ، ومن فضل غريها 
تعطي حىت تباع ، ويدفع  كمن له دار تساوي مائة دينار ، وعليه مائة ، وتكفيه دار خبمسني فال  -أي غري العني-

 .)62(الزائد يف دينه ، فلو كان الفاضل يفي بدينه فإنه يعطي بوصف الفقر ال الغرم 
والشافعية فسروا الغارمني مبن غرم إلصالح ذات البني ، ومبن غرم ملصلحة نفسه ، قال الشريازي : " وهم ضرب غرم 

، فيعطي إلصالح ذات البني ، وضرب غرم ملصلحة نفسه ، فأما األول فضرب بأن : أحدمها : من حتمل دية مقتول 
مع الفقر والغىن .. والثاين : من محل ماال يف غري قتل لتسكني فتنة ، ففيه وجهان : أحدمها : يعطي مع الغىن ، ألنه 
غرم إلصالح ذات البني فأشبه إذا غرم دية مقتول ، والثاين ال يعطي مع الغىن ، ألنه مال محله يف غري قتل فأشبه إذا 

 ضمن ضمنا يف بيع .
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ملصلحة نفسه فإن كان قد أنفق يف غري معصية دفع إليه مع الفقر ، وهل يعطي مع الغين فيه قوالن ، قال وأما من غرم 
يف األم : ال يعطي ، ألنه يأخذ حلاجته إلينا فلم يعطي مع الغىن كغري الغارم . وقال يف القدمي والصدقات من األم : 

ذات البني . فإن غرم يف معصية مل يعط مع الغىن . وهل يعطى ، ألنه غارم يف غري معصية فأشبه إذا غرم ال صالح 
يعطى مع الفقر ؟ ينظر فيه فإن كان مقيما على املعصية مل يعط ، ألنه يستعني بفعل املعصية ، وإن تاب ففيه وجهان 

 ، أحدمها يعطي ، ألن املعصية قد زالت ، والثاين : ال يعطي ، ألنه ال يؤمن أن يرجع إىل املعصية.
ي الغارم إال ما يقضي به الدين ، فإن أخذ ومل يقض له الدين ، أو أبرئ منه ، أو قضى عنه قبل تسلم املال وال يعط

 اسرتجع منه ، وإن ادعي أنه غارم مل يقبل إال ببينة .. "
 .)63(ويعطي كذلك ملن ضمن ماال يف غري الديات يعطي له إذا كانا معسرين ، أو كان الضامن معسرا على األصح 

النووي هذه النقطة بالتفصيل نقتطف منه األهم حيث ذكر أن " الغارم " هو الذي عليه دين والغرمي يطلق  وقد شرح
على املدين وعلى صاحب الدين ، وأصل الغرم يف اللغة اللزوم ، وأن املراد بإصالح ذات البني هو كما قاله األزهري : 

قة ، ويكون وصال ، وهو هنا وصل " ومعناه أن يستدين ماال إصالح حالة الوصل بعد املباينة قال : " والبني يكون فر 
 .)64(، ويصرفه يف إصالح ذات البني 

ا الغارمني مبا هو قريب عما ذكره الشافعية ، قال ابن مفلح : " الغارمون .. هم املدينون ، وهو وأما احلنابلة فقد فسرو 
ضربان : ضرب غرم إلصالح ذات البني .. واملراد أن تقع بينهم عداوة وضغائن يتلف هبا نفس ، أما ماال فيتحمل 

بينهم ، مث خيرج يف القبائل فيسأل حىت يؤديها ، إلطفاء الفتنة ، وسكون النار اليت كانت  -بفتح احلاء  -إنسان محالة 
فورد الشرع بإباحة املسألة فيها ، وجعل هلم نصيبا من الصدقة ، وحديث قبيصة شاهد بذلك ، وظاهره : أن الغارم 

،   يأخذ وإن مل حيل دينه ، وإن كانوا كفارا ، ويف " العمدة " و " ابن متيم " ، و " الرعاية الكربى " : من املسلمني
، أو كسوهتم .. مث ذكر بأن الغارم ال  وضرب غرم إلصالح نفسه يف مباح كمن استدان يف نفقة نفسه ، وعياله 

يشرتط متليكه ، ألن اهللا تعاىل قال : " والغارمني " ومل يقل للغارمني ، وكذلك يعطي من سهم الغارمني من حتمل 
 .)65(ماال ومها معسران ، جاز الدفع إىل كل منهما  بسبب إتالف مال ، أو �ب أحد ، وكذا إن ضمن عن غريه

 أنواع الغارمني وحكم كل نوع وشروطه :
تطرق الفقهاء ، واملفسرين إىل أنواع الغارمني ، وحكم كل نوع بالنسبة إلعطاء الزكاة إليهم على خالف بينهم ، فقد 

 ذكروا أن الدين إما أن يكون ملصلحة نفسه ، أو ملصلحة آخر ، أو ملصلحة عامة .
وإذا كان الدين ملصلحة نفسه ، فإما أن يكون الدين يف معصية أم ال ، وكذلك إما أن يكون مستغرقا جلميع أمواله ، 

 أم ال.
وإذا كان الدين ملصلحة آخر إما أن يكونا معسرين ، أو موسرين ، أو أحدمها موسرا ، ومن ناحية أما أن يكون 

 الضمان بغرامة دية أم ال ؟
 ين ملصلحة عامة أما أن يكون للمدين املتحمل أمواال أم ال ؟وكذلك إذا كان الد

 فعلى ضوء هذا فاألقسام الرئيسية هي ثالثة تتفرع منها عدة أنواع كثرية فنحن نذكرها مع أهم تفريعاهتا : 

عالج  النوع األول : الغارم ملصلحة نفسه وعياله ، كأن يستدين يف نفقه نفسه ، أو من يعوله ، أو يف زواج ، أو يف
 .)66(مرض ، أو بناء مسكن حمتاج إليه ، أو حنو ذلك 

 ثة :من أصابته كار 
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يدخل يف هذا النوع من فاجأهتم كوارث مدمرة ، ونزلت هبم جوائح اجتاحت ماهلم ، بسبب السيول ، أو احلريق ، أو 
حنو ذلك ، فقد قال جماهد يف تفسري قوله تعاىل ( ويف الغارمني ) : " الغارم من احرتق بيته ، أو يصيبه السيل فيذهب 

ى عنه " الذي يذهب السيل واحلريق مباله ، ويدان على عياله " وقد روى متاعه ، ويدان على عياله " ويف رواية أخر 
مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري قال : " أصيب رجل يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مثار ابتاعها 

 ، فكثر دينه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه " . 

: من أصابته جائحة ضمن الثالثة الذين جيوز هلم دفع الزكاة ، وروى اإلمام  -السابق ذكره  -د ذكر حديث قبيصة وق
أمحد بسنده إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على أن الدين املشروع يشمل هذه الكوارث كلها ، حيث قال 

ن يوم القيامة حىت يوقف بني يديه ، فيقول : يا ابن آدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " يدعو اهللا لصاحب الدي
فيما أخذت هذا الدين ، وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول : يارب . إنك تعلم أين أخذت فلم آكل ومل أشرب ، ومل 

أضيع ، ولكن على يدي إما حرق ، وإما سرق ، وإما وضيعة ، فيقول اهللا : صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك 
 .)67( اليوم ..

 .)68(بيد ما يدل على دخول هؤالء يف " الغارمني "وكذلك ذكر أبو ع
الزكاة هبذا كما يقول أستاذنا القرضاوي تقوم بنوع من التأمني االجتماعي ضد الكوارث ، ومفاجآت احلياة ، سبق كل و 

ما عرفه العامل بعد من أنواع التأمني ، لكنه أمسى وأكمل وأمشل من التأمني الذي عرفه الغرب يف العصر احلديث مبراحل 
يعوض إال من اشرتك بالفعل يف دفع أقساط حمددة لشركة التأمني ، وعند  ومراحل ، فالتأمني على الطريقة الغربية ال

إعطاء التعويض نالحظ كمية املبلغ الذي أمن به .. أما التأمني اإلسالمي فال يقوم على اشرتاط دفع أقساط سابقة ، 
 .)69(وال يعطي املصاب باجلائحة إال على أساس حاجته ، ومبقدار ما يعوضه خسارته ويفرج ضائقته 

وتتفرع من هذا النوع عدة فروع :الفرع األول : إذا كان الغارم ملصلحة نفسه له مال حبيث يفي بديونه وزيادة تكفيه مع 
 حتديدها فإن مجهور الفقهاء على أنه ال يعطي له من سهم الغارمني ، وذهب بعض العلماء منهم الشافعي خالف يف

 أنه يعطي. -يف قوله القدمي ، ويف كتاب الصدقات 
وكذلك األمر فيما لو مل يكن له مال بقدر الدين لكنه غين بالقدرة على االكتساب حيث اختلفوا فيه االختالف 

 السابق.
 ضح أبعاد هذا الفرع بكل تفصيالته عند املذاهب املعتمدة نذكر آراءهم بشيء من التفصيل :وحىت تت

فقد اشرتط احلنفية يف دفع الزكاة إىل الغارم أن ال ميلك نصابا فاضال عن دينه ، أما إذا كان ميلك ما يساوي دينه ، 
الفقر شرط يف األصناف كلها إال العامل وابن وزيادة ما يصل إىل حد النصاب من أي مال كان فإنه ال تعطى له ، ألن 

السبيل الذي ال مال يف وطنه ، وإذا كان ماله يفي لبعض ديونه ، فإنه يعطي له بقدر ال يصل معه إىل أن يكون له 
 . )70(نصاب 

دليل على أنه إذا مل ميلك فضال عن  -أي يف قوله تعاىل : ( ويف الغارمني )  -وعلل اجلصاص ذلك بقول : " ويف هذا 
دينه مائيت درهم فإنه فقري حتل له الصدقة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : " أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم 

فحصل لنا مبجموع اآلية واخلرب أن الغارم فقري ، إذا كانت الصدقة ال تعطى إال الفقراء  )71(وأردها على فقرائكم " ، 
، وهذا يدل أيضا على أنه إذا كان عليه دين حييط مباله وله كثري أنه ال زكاة عليه ، إذا كان فقريا جيوز له اخذ الصدقة . 

اآلية فقال : " واآلية خاصة يف بعض الغارمني دون بعض ، وذلك ، ألنه لو كان له ألف  مث رد على االستدالل بعموم
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درهم وعليه دين مائة درهم مل حتل له الزكاة ، ومل جيز يف معطيه إياها وإن كان غارما ، فثبت أن املراد الغرمي الذي ال 
عل املقدار املستحق بالدين مما يف يده كأنه يف يفضل له عما يف يده بعد قضاء دينه مائيت درهم ، أو ما يساويها فيج

 غري ملكه ، وما فضل عنه فهو فيه مبنزلة من ال دين عليه " .
غري أن اجلصاص بني بأنه ال اعتداد بالقوة على الكسب يف هذا اجملال حيث يعطي للغارم حىت ولو كان قادرا على 

ى أن الغارم إذا كان قويا مكتسبا ، فإن الصدقة حتل له ، الكسب فقال : " ويف جعله الصدقة للغارمني دليل أيضا عل
 .)72(إذ مل تفرق بني القادر على الكسب والعاجز عنه "

واشرتط املالكية أن ال يكون ما يبقى بعد الدين كافيا ، ولذلك تباع داره ويسكن بالكراء إال إذا خيف عليه من الضياع 
نارا ، وبيده عشرون دينارا فال يعطى من الزكاة شيئا إال بعد إعطاء العشرين اليت بيده ، وكذلك لو كان عليه أربعون دي

للغرماء فيبقى عليه عشرون فيعطى حينئذ ، ويكون من الغارمني ، وكذلك لو كان له دار تساوي مائة دينار ، وعليه 
طى له بقدر ما يفي دينه ، قال اخلرشي : مائة وتكفي دار خبمسني فال يعطى حىت تباع ، ويدفع الزائد يف دينه ، مث يع

 .)73(" إن املدين ال يعطى شيئا من الزكاة لوفاء ما عليه إال بعد دفع ما معه من العني للغرماء " 
وقد نبه الدردير على أنه ال يشرتط إعطاء ما يف يده بالفعل ، بل املدار على إعطائه منها ما بقي عليه على تقدير 

. وقال العالمة ابن اجلالب البصري " الغارمون : الذين عليهم من الديون بإزاء ما يف أيديهم من املال ،  إعطاء ما بيده
فيجوز أن يدفع إليهم شيء من الصدقة وإن كانت هلم أموال ، ألن أمواهلم ديون عليهم ، فإن مل تكن هلم أموال فهم 

 .)74(فقراء وغارمون يستحقون األخذ بالوصفني مجيعا " 
وكذلك الشافعية على القول األصح اشرتطوا أن يكون به حاجة إىل قضائه منها ، فلو وجد ما يقضيه من نقد ، أو 

قال النووي : " أن يكون حمتاجا إىل ما يقضي به الدين ، فلو كان غنيا قادرا بنقد ، أو عرض  عرض فاألصح املنع ،
مث  )75(على ما يقضي به فقوالن مشهودان .. وأصحهما عند األصحاب ، وهو نصه يف األم أيضا أنه ال يعطى " 

قال : " فعلى هذا لو وجد ما يقضي به بعض الدين أعطي البقية فقط " مث أوضح معىن كونه حمتاجا فقال : " وأما 
املذكورة فعبارة األكثرين تقتضي كونه فقريا ال ميلك شيئا ، ورمبا صرحوا به ويف بعض شروح املفتاح أنه ال  معىن احلاجة

يعترب املسكن ، وامللبس ، والفرش واآلنية وكذا اخلادم ، واملركوب إن اقتضامها حاله ، بل يقضي دينه وإن ملكها ، وقال 
بل لو ملك قدر كفايته ، وكان لو قضي دينه لنقص ماله عن كفايته ترك  بعض املتأخرين ال يعترب الفقر واملسكنة هنا ،

 .)76(ما يقضي به الباقي ، وهذا أقرب "  معه ما يكفيه ، وأعطي 
واختلف فقهاء الشافعية يف املدين الذي ال ميلك شيئا ولكن يقدر على قضائه باالكتساب حيث ذهب بعضهم إىل أنه 

 ال يعطي كالفقري ، وذهب آخرون إىل أنه يعطي ، وقد رجح الرافعي والنووي هذا الوجه اخلري حيث قاال : " وأصحها
: ألنه ال يقدر على قضائه إال بعد زمن " مث ردا على قياسه على الفقري بأنه قياس مع الفارق ، ألن الفقري حيصل 

 .)77(حاجته يف احلال يف حني أن املدين القادر على الكسب يكون على خطر حصوله على املطلوب 
إىل أنه ال يعطى ، ألنه  -منهم الشافعية  -وإمنا اخلالف يف الدين الذي مل حيل بعد حيث ذهب مجاعة من الفقهاء 

ن وقت أدائه ، وهو حينئذ ليس مضطرا ألدائه ، وقد يأيت له مال وفري نتيجة غري حمتاج إليه عند الدفع ، حيث مل حي
 ارث ، أو أي عمل آخر فيصبح قادرا على أدائه من ماله .

 وذهب رأي ثان اختاره وجه الشافعية إىل أنه يعطي ، ألنه غارم فيدخل يف " الغارمني " .
حيل تلك السنة أعطي ، وإال فال يعطى من صدقات تلك  وذهب رأي ثالث عليه وجه للشافعية إىل أنه إن كان األجل

 .)78(السنة 
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والذي يظهر رجحانه هو القول األول ، وذلك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قيد الغرم بكونه مفزعا ، والدين املؤجل 
ذ الصدقات له ضرورة ، الذي مل حيل أجله ، أو مل يقرب حدا ال حيتاج صاحبه إىل الصدقات ، وقد يسر اهللا له ، وأخ

أما إذا كانت كثرية واستفاضت  ولذلك ينبغي أن تقدر بقدرها ، هذا إذا كانت أموال الزكاة قليلة ، ويوجد حمتاجون 
 فانه يعطي هلؤالء أيضا ، وذلك تطبيقا للقاعد الفقهية القاضية بالبدء بالضرورات مث احلاجيات.

 الفرع الرابع : املدين بدين اهللا تعاىل :
ال خالف بني الفقهاء إذا كان دينه دين العباد فإنه يعطى إذا توافرت الشروط املطلوبة أما إذا كان الدين دين اهللا تعاىل  

، ذهبوا إىل أنه ال تدفع الزكاة ألداء ديون اهللا تعاىل ، وإمنا يعطى يف دين  )79(كالزكاة ، والكفارات ، فإن املالكية 
م " يف دين حيبس فيه " قال اخلرشي : " ويشرتط يف هذا املدين الذي يأخذ من الزكاة أن العباد ، أو على حد تعبريه

يكون دينه مما حيبس فيه كحقوق اآلدميني فإن كان الدين مما ال حيبس كالزكاة والكفارات فإنه ال يعطي من الزكاة شيئا 
 لوفاء ذلك ".

أن حيبس فيه فدخل دين الولد على والده ، فيدفع الزكاة  وقال العالمة العدوي يف شرح : " حيبس فيه .. " أي شأنه
 .)80(للوالد يقضي هبا دين ابنه .. " 

بلة اعطاء الزكاة ملدين بدين اهللا مثل الزكاة والكفارات ، وقالوا : " فدين اهللا كدين اآلدمي بل هو أحق " وأجاز احلنا
)81(. 

الثاين : الغارمون ملصلحة عامة ، أو كما قاله الفقهاء إلصالح ذات البني ، فهؤالء من أهل اخلري والشهامة املروءة  النوع
يتدخلون إلصالح ما يقع بني قبيلتني ، أو قريتني من تشاجر يف دماء وأموال ، فيتوسطون بالصلح بينهما ، ويف سبيل 

، يقول النووي يف بيان هذا  )82(، وقد يستدينون هلذا الغرض فعال ذلك يلتزمون يف ذمتهم ماال عوضا عما بينهم 
ذات البني ، بأن خياف فتنة بني قبيلتني ، أو شخصني ، فيستدين النوع : " ومعناه أن يستدين ماال ويصرفه يف إصالح 

 .)83(ماال ، ويصرفه يف تسكني تلك الفتنة .. " 
 )84(وقد أحلق بعض الشافعية هبذا النوع من استدان لعمارة املسجد ، أو بناء قنطرة ، وقرى الضيف ،أو فك األسري 

، أو مستشفى لعالج الفقراء ، ، وميكن أن يلحق هبؤالء من استدان ملشروعات اجتماعية خريية نافعة كمؤسسة أليتام 
 أو ما شابه من أعمال الرب ، واخلري مادامت الضرورة ، أو احلاجة تقتضي ذلك . 

، ومن  )87(، والظاهرية  )86(، واحلنابلة )85(فهؤالء الغارمون ملصلحة عامة يعطون الزكاة مع غناهم عند الشافعية 
 .)88(معهم 

لوا : إذا استدان ماال وصرفه يف وقد فصل الشافعية يف هذا النوع بعض الشيء وفرقوا بني االستدانة ، أو غريه فقا
تسكني الفتنة ينظر : فإن كان ذلك يف دم تنازعت فيه القبيلتان ، أو غريمها ، ومل يظهر القاتل ، أو حنو ذلك ، وبقي 

الدين يف ذمته فهذا يصرف إليه من سهم الغارمني سواء كان غنيا أو فقريا وال فرق بني غناه بالنقد أو بالعقار 
لنووي"هذا هو املذهب به قطع العراقيون،ومجاعة من خراسانيني،وقال أكثر اخلرسانيني إن كان فقريا دفع وغريمها،قال ا

بال خالف ، فإن كان غنيا بنقد ففيه عندهم وجهان ، الصحيح يعطي ، والثاين ال يعطي إال  إليه وكذا إن كان غنيا 
لعقار على املذهب ، وقيل : كالنقد ذكره السرخسي يف مع الفقر ، ولو كان غنيا بالعروض غري العقار فهو كالغين با

 األماين " . 
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وأما إذا كانت االستدانة إلصالح ذات البني يف غري دم ، بأن حتمل قيمة مال متلف ، فوجهان مشهوران لدى 
 يعطى إال الشافعية أصحهما عند أكثرهم أنه يعطي مع الغىن ، ألنه غارم إلصالح ذات البني ، فأشبه الدم . الثاين ال

 .)98(مع الفقر ، ألنه غرم يف غري قتل ، فأشبه الغارم لنفسه 
وقد أجاز احلنابلة إعطاء الزكاة هلؤالء الغارمني إلصالح ذات البني ، حىت ولو كان ذلك إلصالح ذات البني بني 

طائفتني من أهل الذمة ، ويف ذلك مدى السماحة اليت يتمتع هبا فقهنا اإلسالمي ، كما صرحوا بأنه ال يشرتط حلول 
 .)90(الدين حيث يعطون وإن مل حتل ديو�م 

إىل أ�م ال يعطون مع غناهم ، وإمنا حاهلم حال الغارمني ملصلحة أنفسهم ،  )92(، واملالكية  )91(وذهب احلنفية 
أو ال يبقى بعد أدائها وتطبق حبقهم مجيع الشروط من كون الدين مستقرا يف ذمتهم ، وكو�م ال يقدرون على أدائها ، 

 من أمواهلم إال أقل من النصاب كما سبق.
وهذا يعين عدم االعرتاف هبذا النوع ، ولذلك مل تذكر كتبهم هذا النوع من الغارمني وإمنا ذكرت : املدينني مطلقا الذين 

 .)93(رأي األول بل إ�ا ردت على منهج ال -على التفصيل السابق  -وقعت عليهم ديون وال يقدرون على أدائها 
 األدلة واملناقشة والرتجيح :

 استدل الشافعية واحلنابلة والظاهرية مبا يأيت :
من قوله ( والغارمني ) وهذه اللفظة تشمل كل غارم سواء كان أوال : الكتاب ، حيث ذكر اهللا تعاىل هذا الصنف ض

ملصلحة نفسه ، أو ملصلحة غريه ، وجاءت السنة املشرفة لتبني لنا أن من استدان إلصالح ذات البني أو حتمل محالة 
 يدخل يف سهم الغارمني كما سبق .

صالح ذات البني جيوز دفع الزكاة له حىت ثانيا : السنة املشرفة ، حيث وردت أحاديث صحيحة أن من حتمل محالة إل
ولو كان غنيا ، منها حديث قبيصة الصحيح ، حيث قال : " حتملت محالة ، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أسأله فيها ، فقال : " أقم حىت تأتينا الصدقة فنأمر لك هبا " قال : مث قال : " يا قبيصة إن املسألة ال حتل إال ألحد 

 .)94(ة : رجل حتمل محالة فحلت له املسالة حىت يصيبها ، مث ميسك . " ثالث
ه ، حيث قال صلى اهللا عليه وسلم " واحلديث نص يف أن من حتمل محالة يعطى من الزكاة بقدرها دون النظر إىل غنا

فنأمر لك هبا " أي بأداء محالتك ، وقال : " حىت يصيبها " أي احلمالة ، وهي ما يتحمله اإلنسان ، ويلتزم به عن 
غريه من دية ، أو غرامة ، قال السيوطي : " هي بالفتح : ما يتحمله اإلنسان عن غريه من دية ، أو غرامة ، مثل أن 

. وقال )95(فريقني يسفك فيه الدماء فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتل ليصلح ذات البني " يقع حرب بني 
من دية ،أو  السندي يف حاشيته على النسائي : " قوله : " حتملت محالة " بفتح احلاء : ما يتحمله االنسانعن غريه 

قع بني القوم التشاجر يف الدماء واألموال ، غرامة ، أي تكفلت ماال الصالح ذات البني ،قال اخلطايب : هي أن ي
وخياف من ذلك الفنت العظيمة فيتوسط الرجل فيما بينهم ، يسعى يف ذات البني ، ويضمن هلم ما يرتضاهم بذلك 

 .)96(حىت يسكن الفتنة"
 ومنها حديث أيب سعيد اخلدري الصحيح الذي هو نص يف املوضوع حيث يدل على جواز الزكاة إىل هؤالء الغارمني
وإن كانوا أغنياء ، ونصه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة : لغاز يف سبيل 

 .)97(اهللا ، والعامل عليها ، والغارم .. " 
 واستدل احلنفية واملالكية مبا يأيت :

أوال : أن املراد بالغارمني يف اآلية هم املدينون الذين ال تفي أمواهلم بديو�م ، أو ال يبقى بعد وفائها إال شيء قليل 
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يصبحون  قال اجلصاص : واآلية خاصة يف بعض الغارمني دون بعض أي هم املدينون الذين -التفصيل السابق-على 
 .)98(فقراء بعد ديو�م ، مث قال : " معلوم أن احلمالة وسائر الديون سواء "

صلى اهللا عليه وسلم : " ال حتل الصدقة لغين ، وال لذي مرة سوى " ، يف بعض رواياهتا " .. وال ثانيا : قول النيب 
لذي مرة قوي " ويف بعضها " وال لصحيح سوي ، وال لعامل قوي " ويف بعضها " وال حظ فيهما لغين ، وال لقوي 

 .)99(مكتسب " 
 فقريا .فاحلديث نص يف أن الصدقة ال حتل إال ملدين يصبح بعد أداء دينه 

 المناقشة :
وقد ناقش احلنفية ومن معهم أدلة الشافعية ومن معهم ، حيث قال اجلصاص : " ومعلوم أن احلمالة وسائر الديون 

سواء ، ألن احلمالة هي الكفالة ، واحلميل هو الكفيل ، فإذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أجاز له املسألة ألجل ما 
م مساواة دين الكفالة لسائر الديون فال فرق بني شيء منها ، فينبغي أن تكون إباحة عليه من دين الكفالة وقد عل

املسألة ألجل احلمالة حممولة على أنه مل قدر على أدائها ، وكان الغرم الذي لزمه بإزاء ما يف يده من ماله كما نقول يف 
 .)100(سائر الديون "

وميكن اجلواب عن هذه املناقشة بسهولة ، حيث ال يسلم القول باملساواة بني دين ملصلحة نفسه ، ودين ملصلحة عامة 
م ذلك لغة ، فإن الشرع قد جاء وفرق بينهما ، فحديث قبيصة الصحيح ، لوجود اختالف جوهري بينهما ، ولو سل

ظاهر يف أن املسألة حتل لغين إذا كان قد حتمل محالة ، حيث يعطى له بقدرها ، كما أن احلديث الثاين نص يف أن 
 يف السنة الصحيحة . الغين يعطى له مع غناه إذا كان غارما ، فال ينبغي القول باملساواة بينهما مع ثبوت تفرقة بينهما

 وميكن أن نناقش أدلة احلنفية مبا يأيت : 

 أوال : ال نسلم ختصيص الغارمني باملدينني الذين يصبحون بعد أداء ديو�م فقراء ألحاديث السابقة . 

ثانيا : أن هذا احلديث عام وقد خصص باألحاديث الصحيحة الثابتة اليت تدل على أن الزكاة تدفع إىل الشخص مع 
ناه يف مخس أحوال منها حالة الغرم كما سبق . وقضية التخصيص واردة وشائعة ، حىت أصبح القول بأنه " ما من غ

 عام إال وقد خص " شائعا منتشرا .
ومن جهة أخرى أن احلنفية ومن معهم أباحوا إعطاء الزكاة للعامل عليها حىت ولو كان فقريا ، فبأي شيء خصصوا 

 احلديث العام خنصص به .
وأيضا أن القول بأن الفقر هو املدار يؤدي إىل إلغاء التعدد يف املصارف ، فلما كان اهللا تعاىل ذكر مثانية أصناف البد 

 أن نبقي كل صنف على استقالله .
 الرتجيح :

ال يسعنا  وبعد هذه املناقشة اليت تبني فيها ضعف أدلة الرأي الثاين وعدم قدرهتا أمام املناقشة ، وقوة أدلة الرأي األول
إال أن نرجح رأي الشافعية واحلنابلة والظاهرية ، باإلضافة إىل أن القول به يتمشى وروح اإلسالم ، وحيقق املعاين النبيلة 

اليت يريد من خالهلا اإلسالم اإلبقاء على روح الشهامة والنخوة اإلسالمية ، والتشجيع إلصالح ذات البني ، حيث أمر 
، فإذا كان اإلسالم يعطي لقضاء ديون بسب  )101(" فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم " اهللا تعاىل بذلك فقال : 

 يكون اإلنفاق من الزكاة هلؤالء املدينني إلصالح ذات البني ، وإطفاء نار مصاحل فردية من نفقة وحنوها فمن طريق أوىل
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فكان من املعروف محله عنه من الصدقة لئال جيحف ذلك  -الفتنة ، وإسكان الثائرة ، فهم بأعماهلم قد فعلوا معروفا 
 . )102(بسادات القوم املصلحني ، أو يوهن عزائمهم " 
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  ) .52خمتصر الطحاوي ، ط. دار الكتاب العريب بالقاهرة ص ( -31

  ) . 127 - 3/126أحكام القرآن للجصاص (  -32

  ) . 127 - 3/126أحكام القرآن للجصاص (  -33

  ) . 2/986أحكام القرآن البن العريب (  -34

  ) . 2/61) وراجع : األم (  1/1166أحكام القرآن للشافعي (  -35

  ) . 2/148تفسري املاوردي (  -36

  ) . 6/112تفسري الرازي (  -37

  ) . 10/114تفسري الطربي ، ط. دار الفكر (  -38

  ).10/111/112تفسري غرائب القرآن املطبوع هبامش الطربي ، ط. دار الفكر (  -39

  ) . 185-8/183تفسري القرطيب ، ط. دار احياء الرتاث العريب (  -40

  ) . 3/414راجع : تفسري ابن كثري ، ط. األندلس / بريوت (  -41

) ، وابن ماجة / كتاب الزكاة (  3/316كتاب الزكاة (   -مع شرحها حتفة األحوذي  -يراجع : سنن الرتمذي  -42
يراجع :نيل األوطار ط. ) و  3/92) وجممع الزوائد ( 5/42مع شرحها عون املعبود ( -) وسنن أيب داود  1/589

  ) . 2/634) وسبل السالم ، ط. دار اجلبل (  5/220األزهرية ( 

والنسائي ، كتاب  )5/50كتاب الزكاة (  -مع العون  -) وأبو داود  2/722صحيح مسلم ، كتاب الزكاة (  -43
) واالحسان برتتيب صحيح ابن  5/60،  3/477) وأمحد (  1/334) والدارمي ، كتاب الزكاة (  5/88الزكاة ( 

  ). 3387 - 3386حبان احلديث ( 

  ) . 5/89) وحاشية السندي على النسائي (  5/221( نيل األوطار  -44

  ) . 2/634سبل السالم (  -45

رواه احلاكم وصححه ، وقال : هذا حديث صحيح علر شرط الشيخني ، ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب على ذلك  -46
كتاب الزكاة (   -مع العون  -ورواه أبو داود  7151) احلديث  4/109) وعبد الرزاق يف مصنفه (  1/408( 
) ، وقال النووي يف اجملموع  127،  3/114) وأمحد (  1/590) . وابن ماجه كتاب التجارات (  5/44
  ) : احلديث حسن ، أو صحيح ، حيث روى بطريقتني " .6/206(
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) ط. جامعة أم القرى  285 ( ت ) ، ويراجع : غريب احلديث أليب إسحاق املريب 3/318حتفة األحوذي (  -47
 )3/1074 . (  

  سبق خترجيه . -48

ص (  5يراجع يف تفصيل ذلك : حبثنا بعنوان : مشكلة الديون ، املنشور مبجلة كلية الشريعة بقطر ، العدد  -49
  ) ، مصادره املعتمدة . 228

  60سورة التوبة اآلي  -50

  ) . 2/197الكشاف / طبعة دار املعرفة ، بريوت (  -51

  ) . 2/197دار املعرفة (  -ط  -هبامش الكشاف  املطبوع -االنتصاف  -52

  ) .25/40) ويراجع : جمموع الفتاوى البن تيمية ( 671 - 2/670املغين البن قدامة (  -53

  ) ط. دار الفكر . 10/112تفسري الطربي يف تفسري هذه اآلية (  -54

  ) . 10/436رية العامة للكتاب ( تفسري املنار ، ط. اهليئة املص -55

  ) . 25/40راجع : جمموع الفتاوى ، ط. السعودية (  -56

) وتفسري  226) واإلفصاح البن هبرية ص ( 90رمحة األمة يف اختالف األئمة ، ط. مصطفى احلليب ص ( -57
  ) . 8/183القرطيب ( 

  ) . 2/906ريا يوسف ( بدائع الصنائع ، ط. زك -58

) ، وحاشية ابن عابدين ، ط. دار إحياء الرتاث  1/188الفتاوى اهلندية ، ط. دار إحياء الرتاث العريب (  -59
  ) . 1/266)، وفتاوى قاضيخان هبامش اهلندية (  4/58مش اهلندية ( ) والفتاوى البزازية هبا 2/61العريب ( 

  ) . 1/188) ، الفتاوى اهلندية (  22/61حاشية ابن عابدين (  -60

) وشرح اخلرشي على املختصر ط  497 -496الشرح الكبري على املختصر للدسوقي ، ط. عيسى احلليب (  -61
، ) وقال : " واملراد باملدين هنا الذي عليه للغرماء من اآلدميني الذين يتخاصون فيه يف الفلس  2/218بوالق ( 

فتخرج حق اهللا تعاىل كالزكاة والكفارات ، وال فرق يف املدين بني كونه حيا أو ميتا " . وراجع تبني املسالك لرتتيب 
  ) . 1/119السالك إىل أقرب املسالك ، د. دار الغرب اإلسالمي ( 

  ) . 492 - 1/491املصادر السابقة .. بلغة السالك ، ط. احلليب (  -62
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)  2/317( ) وروضة الطالبني ، ط. املكتب اإلسالمي 211 - 6/205املهذب مع شرحه : اجملموع (  -63
  ) . 1/393) والغاية القصوى ، ط. دار اإلصالح (  3/197واملنهاج مع شرحه احمللي / ط. عيسى احلليب ( 

  ) . 209 - 6/206اجملموع (  -64

  / ).1) ، والكايف ، ط. املكتب اإلسالمي ( 2/421املبدع ، ط. املكتب اإلسالمي (  -65

  ) . 2/623الزكاة لفضيلة الدكتور القرضاوي ( فقه  -66

  ) .10/114) وتفسري الطربي ، ط. دار الفكر ( 3/126أحكام القرآن للجصاص (  -67

  ) . 7/275) والنسائي (  3/192صحيح مسلم ، كتاب املساقاة (  -68

) هبذا احلديث على مشول " الغارمني  3/414كثري يف تفسري (   ) وقد احتج ابن 1/198مسند اإلمام أمحد (  -69
  " لألنواع الثالثة .

  ) . 610األموال . ص (  -70

  ) .1/188) والفتاوي اهلندية ( 22/61) حاشية ابن عابدين ( 1) ( 624 - 2/623فقه الزكاة (  -71

واه البخاري ومسلم وغريمها بسندهم عن ابن عباس ، قال : أن النيب بعث معاذا إىل احلديث ورد بعدة ألفاظ ، ر  -72
اليمن فقال : " ادعهم إىل شهادة أن ال اله إال اهللا وأين رسول اهللا .. " وفيه " فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا 

كتاب   -مع الفتح  -صحيح البخاري  جع :افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائه وترد على فقرائهم " . يرا
 5/3) والنسائي (  311،  3/259مع التحفة (  -) وسنن الرتمذي  1/50) ومسلم (  360،  3/211الزكاة ( 

  ) . 5/369) وأمحد (  1/568) وابن ماجه ( 

) ، وتبني املسالك ، د. دار الغرب  2/218) وشرح اخلرشي (  1/497حاشية الدسوقي على الشرح الكبري (  -73
  ) . 1/119اإلسالمي ( 

  نفس املصادر السابقة . -74

  ) . 1/298التفريع ، حتقيق د. حسني الدمهاين ، ط. دار الغرب (  -75

  ) . 2/317) والروضة (  207 - 6/206اجملموع (  -67

  ) . 208املصادر السابقة ، ويراجع اجملموع (  -77
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) ، ومثله قال الدسوقي يف حاشيته على الشرح  2/218شرح اخلرشي على املختصر مع حاشية العدوي (  -78
  ) : فتعطى للوالد ألجل قضاء دين ولده على املعتمد " . 1/496الكبري ( 

) ، ومثله قال الدسوقي يف حاشيته على الشرح  2/218شرح اخلرشي على املختصر مع حاشية العدوي (  -79
  ) : " فتعطى للوالد ألجل قضاء دين ولده على املعتمد " . 1/496الكري ( 

  ) . 3/319حاشية الروض املربع (  -80

  املصادر السابقة مجيعها . -81

  ) . 207 - 6/206اجملموع (  -82

ر ( ) وحتفة احملتاج مع حاشييت الشرواين والعبادي عليها ، ط. صادر ط. صاد 2/319روضة الطالبني (  -83
7/159 . (  

  ) . 7/159) وحتفة احملتاج (  2/218) والروضة (  6/206اجملموع (  -84

  ) . 1/335) والكايف ( 143) والعدة ( ص 3/319) والروض املربع (  2/421املبدع (  -85

  ) . 215 - 6/214احمللي (  -86

  ) وغريه . 10/114تفسري الطربي (  -87

  ) . 2/218) والروضة (  207 - 6/206اجملموع (  -88

  ) . 2/143) ، ومطالب أويل النهي (  2/421املبدع (  -89

  ) . 1/188) والفتاوي اهلندية (  2/61ن ( حاشية ابن عابدي -90

  ) . 1/496) والدسوقي على الشرح الكبري (  2/218شرح اخلرشي (  -91

  املصادر السابقة للحنفية واملالكية . -92

  سبق خترجيه . -93

  سبق خترجيه . -94
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شرح السيوطي على سنن النسائي ، ط. دار البشائر اإلسالمية ببريوت ، نشر مكتب املطبوعات اإلسالمية  -95
  ) . 5/89ية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ( حبلب بعنا

) وراجع : السراج الوهاج شرح صحيح مسلم ، ط. الشئون  5/89حاشية السندي على سنن النسائي (  -96
  ) . 2/634) وسبل السالم ( 5/221األوطار ( ) ، ونيل  3/644الدينية بقطر ( 

  سبق خترجيه . -97

  ) . 3/126أحكام القرآن للجصاص (  -98

احلديث رواه احلاكم يف مستدركه ، وقال : هذا حديث على شرط الشيخني ، ومل خيرجاه " ووافقه الذهيب (  -99
) وأبو  1/589) ابن ماجه ، الزكاة (  3/316كتاب الزكاة (   -فة األحوذي مع شرح حت -) والرتمذي  1/407

: رجاله رجال الصحيح.  ) وقال 3/92) وراجع : جممع الزوائد (  5/42الزكاة ( -مع شرح عون املعبود  -داود 
  ) حيث خرج طرفه بالتفصيل . 401 - 2/399وراجع : نصب الراية 

  ) . 3/126أحكام القرآن للجصاص (  -100

  1سورة األنفال اآلية  -101

  ) . 3/317شرح زاد املستقنع (  -102
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