زكاة الديون

زكاة الديون
كتبه :د .عبدالعزيز بن سعد الدغيثر يف 7341/5/9هـ 2172/2/71-م

احلمــد أ ق ــم احلمــد ق لــة الالــعة الوــعم عطــه دمحمسـ له الــى ة

بــن عبــد

عطــه لــه

صحبه ن اال ق ة بعد:
فقد اختلف العلماء يف حكم زكاة الديون:
اختطف ال قهةء يف زكةة الدين عطه قق ال ،قشهرهة:
القـو اول  :ال زكـةة يف الـدين ىطقــة .هـ قـ ل عةبنـع ابــن عمـر م قـ ل عبر ـع دمحمق ابــن

زم( .)7هـاا ـة بهـل هليـه احلةةبطـع يف ه ـدا الـر ايتص ،قـد صـححهة يف التط ـيد غـ  ،قـد
اختةدمحمهة شيخ اإلسعم ابـن ييميـع( .)2قـد بكـر افـع يف الوـمثلع قـةل :قضـعف األقـ ال ـن
ي جبهــة لطوــةص الةضــيع ــى ـ العجــز عــن قبضــه ل ـ ن هــاا الق ـ ل ابط ـ ل ــة قن جيــل هل ـ ــة
أيخا نه قنه مل حيال له شيء لهاا ممتة يف النريعع هبا طةل الز ةن كةنت الزكةة قكثر ن
الةل  .ققرب األق ال  :ق ل ن ال ي جل ليه شيئة حبةل ى حي ل عطيه احلـ ل  ،ق ي جـل ليـه
()7الغين،211/3احملطه،717/2لقه الزكةة)745/7
()2اإلنالة  ،24-22/4البدع  291-291/2االختيةدمحمات ال قهيع ص،732ط:الرايض ،دادمحم العةصمع.
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زكــةة ا ــدة عةــد القــب لهــاا القـ ل لــه جــه  ،هــاا لــه جــه  ،هــاا قـ ل قيب ةي ــع هــاا قـ ل
ةلك كعمهة قي به يف اهل قمحد  .قعط (.)4
قــةل يف البــدع عقــل بكــر هــا الر ايــع يف يعطيطهــة ألنــه –ق الــدين-غـ ،م ،هـ خـةدمحم عــن
يد يالرله ،قشبه احلطي دين البتةبع .ألن الزكـةة جبـت يف قةبطـع االنت ـةع ابلةمـةء قيقـع ق
ظةع ،ه

ق د هةة.)3( .

بلك ل جهص:
ق-هن الدين ةل غ ،م ،لط جتل زكةيه ،كعر ض التجةدمحمة.
ب-هن طك ك ن الدابن الدين غ اتم.
صددمحم قرادمحم اجملم أبن الدين عطه العور ال زكةة ليه ىطقة(.)5
القــو الثــا  :جتــل الزكــةة عطــه الــدابن يف الــدين ال ج ـ ىطقــة ،س ـ اء قكــةن عطــه طــيء قــر
ابلدين ق عطه غ

طيء ،هال قنه ال يلزمه إخراجها حىت يقبض الدين ،فيؤدي ملا مضى .هاا

ه اهل احلةةبطع( .)2استدل ا أبنه ق ل عطي

()1

ابن عبةس( )1دمحمضي

عةهمة.

( )4جمم ع ال تة ا .31/25
( )3البدع (.)291/2
( )5جمطع اجملم .774/7/2
( )2انظر:كنة القةةع ،712-717/2اإلنالة .71/4
( )1دمحم ا قمحد يف وةب عبد برق  143عبدالرزاق برق  1772قب عبيد يف األ ال برق  7221ابن قيب شيبع
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القــو الثالـ  :جتـل الزكــةة عطــه الــدابن يف الـدين ال جـ علــى ملـ ء ،هال قنــه ال يطز ــه هخراجهــة
حىت يقبضه.
هــاا ــة بهــل هليــه احلة يــع .ه ـ دمحمق النــةلعيع عطــه األصــو ،بــه قــةل الث ـ دمحم قب ـ

دمحم ،ه ـ

العتمد عةد قكثر الوطف(.)9
القو الرابع :هبا كةن الدين عطه طيء قر ابلدين ،ليجل عطه الدابن قن يعج زكةيه
ةله احلةضر يف ك ل.
بلك ألن الدابن قـةددمحم عطـه قخـا التالـر ليـه ،لطز ـه هخـرا زكةيـه كةل ديعـع .هـ قـ ل طةب ـع
ــن الالــحةبع التــةبعص ،ق ـ ل-غ ـ األرهــر-عةــد النــةلعيع ،ال ت ـةدمحم عةــد قيب عبيــد القةس ـ ابــن
سعم(.)71
القــو امــام  :هبا كـةن الــدين عطــه عـ

اببل لــه ،ليزكيــه صــة به عنــد ضبضــه لوــنة لاحــدة

لق ـ  .ه ـ ق ـ ل ســعيد بــن الوــيل ،عىــةء بــن دمحماب  ،عىــةء افراســةع قيب الــز،د ،دمحم ايــع عــن
قمحد ،بةةء عطه قنه يعترب ل ج ب الزكةة ه بةن األداء ،مل ي جد ليمة ضه( .)77قةل قبـ عبيـد:

 724/4البيهقي  751/3صححه ابن زم يف احملطه .714/2
( )1دمحم ا قب عبيد يف األ ال برق .7222
( )9انظر:الغين،211-229/3دمحمد احملتةدمحم البن عةبدين ،45/2دمحم ضع الىةلبص.793/2
( )71انظر:الغين،211-229/3شر الةهة  ،31/2ال س عع.249/24
( )77انظر :الغين ،211/3اإلنالة .71/4
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لمث ة زكةة عةم ا د ،لع نعر له جهة .هاا ة بكر ابن دمحمشد بالدد استعراضه ققـ ال ال قهـةء
يف زكةة الدين(.)72
القــو الوــادس :الت الــي يف زكــةة الــدين ال ج ـ  ،ه ـ لــاهل الةلبيــع ل ـ ج لرق ـ ا بــص التــةجر
الدير احملتبر:
ل با كةن الدين ال ج لتةجر دير -ه ـن يبيـ ابلوـعر ال اقـ كيـف ـة كـةن خيطـف ـة ابعـهبغ -عطـه ـدين طـيء ،الـدين قـد ننـمث ـن ـن سـطعع ابعهـة ،لتجـل الزكـةة ليـه كـ عـةم ،عطـه
قسةس قن يق م الدين ،حبيث يق م العرض بةقد ،الةقد بعرض ،يزكه القيمع.
ق ــة هبا كــةن الــدين لتــةجر تبــر -هـ ــن يرصــد بعر ضــه ادمحمي ــةع األ ــةن -الــدين ،جـ ــن ــن
عر ض التجةدمحمة ،لع يزكيه الدابن هال بعد قبضه لعةم ا د.
هــاا هـ

بـ زكــةة الــدين الــا قصــطه قــرض .ـ هــاا الــدين لعــةم ا ــد ،هبا مل يـ خر الــدابن

قبضــه لـرادمحما ــن الزكــةة ،هال زكــة لبـ عــةم ضــه( .)74وــتةده قن عــر ة بــن

كتــل هىل عمــر

بن عبد العزيز يف ةل رط ليه الةةس ،لبةن أبيد العمـةل ،لبتـل قن يـرد عطـيه  ،ي خـا ـةه
زكةيــه لراجعــه عة طــه يف بلــك أيخــاهة ــن كـ عــةم ق ســةع ا ــدة ،لبتــل هليــه :هن كــةن ــةال
ضمةدمحما لزكه سةع ا دة  ،قطت له :ة الضـمةدمحم قـةل :الـااهل ( .)73يقالـد بـه الـةل الـا
قخا الوطىةن الةددمحمة ،الدين اجملح د هبا مل يبن لطمةلك بيةع ،الةل الغالـ ب الـا ال يقـددمحم
( )72كتةب األ ال ،345-343بدايع اجملتهد.542/2
( )74انظر :ةشيع الدس قي عطه النر البب  ،313-321/7يبيص الوةلك حملمد النيبةع.17-11/2
( )73دمحم ا عبد الرزاق الالةعةع يف الة ه  -كتةب الزكةة ابب ال زكةة هال يف الةةض  -ديث.2911 :
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صــة به عطــه قخــا  ،الوــر ق الــا ال ي ـددمحم ــن ســرقه ،الــدين عطــه عوــر .قــةل ابــن عبــد
الرب :ال ــدين عة ــد -ق عة ــد ةل ــك -الع ــر ض لغ ـ ال ــدير ابب ا ــد ،مل ي ــر يف بل ــك هال زك ــةة
ا دة لة ضـه ـن األعـ ام اسـية بعمـر بـن عبـد العزيـز يف الـةل الضـمةدمحم ،ألنـه قضـه قنـه ال زكـةة
لي ــه هال لع ــةم ا ــد ،ال ــدين الغةب ــل عة ــد كةلض ــمةدمحم ،ألن األص ـ ـ يف الض ــمةدمحم ــة غ ــةب ع ــن
صــة به… عقــل ابــن عبــد الــرب عطــه هــاا ال ـرق بق لــه :ليس هلــاا الــاهل يف الةظــر كب ـ
ظ (.)75
عط الزدمحمقةع دمحمق الةلبيع مبة أييت :هب ل جبت لب عةم ألدا هىل قن الزكـةة يوـتهطبه ،هلـا
العطــع مل يىطــل يف ق ـ ال القةيــع ،ألن الزكــةة اســةة يف األ ـ ال المبــن يةميتهــة ،لــع ي يتهــة الزكــةة
غةلبة.)72( .
احلمد أ دمحمب العةلص صطه

سط عطه نبيةة

له صحبه قمجعص.

كتبه :الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر 5555233350 -
بريد إلكرتل asd9406@gmail.com- asd@drcounsel.com :
املوضعwww.drcounsel.com :

( )75االستاكةدمحم.91-91/9
( )72شر الزدمحمقةع لطم طمث.735/2
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