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١٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

ا  

z { | }  

تعالى علم الحمد هللا رب العالمین واهب النعم، ومعلم اإلنسان بالقلم، سبحانه و

اإلنسان ما لم یعلم، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له، شهادة تهدي إلى 

ًالطریق األقوم، وأشهد أن سیدنا محمدا عبد اهللا ورسوله، المخصوص بجوامع الكلم 

  وودائع العلم والحكم والكرم، 
  ،،،،وبعد

قیقا، لدرجة أنه فمما ال شك فیه أن اإلسالم قد فصل جانب العبادات تفصیال د

اشتهر القول بأن العبادات توقیفیة، أما جانب المعامالت فمنه ما هو مفصل، ومنه 

ما هو متروك ینبني على المفصل بالضوابط والشروط المقررة في علم األصول، 

غیر أن هناك بعض المسائل التي تدور بین فقه العبادات وفقه المعامالت، تحتاج 

ومن تلك المسائل التي انشرح صدري .  ودقة تفكیرمن الباحث إلى إمعان نظر

للكتابة فیها حكم اإلبراء من الدین بنیة الزكاة وما یدور حوله من مباحث ومطالب، 

فكثیر من الناس ال یدركون صورة تلك المسألة وضوابطها، والبعض اآلخر یستهین 

 حق اهللا ًبالشروط المتعلقة بذلك الحكم، خصوصا وأنها مسألة یدور رحاها بین

تعالى ومصلحة صاحب الدین، وهي في نفس الوقت ترتبط بتصرف من التصرفات 

بین الدائن والمدین، فما هو حكم تلك المسألة، وما أصلها، وما العالقة بینها وبین 

األحكام الفقهیة " غیرها من صور الحط والترك؟ من هنا رأیت تسمیة البحث بــ 

  "  دراسة فقهیة مقارنة -  الزكاة وأثره المتعلقة باإلبراء من الدین بنیة

  .وقد اقتضت طبیعة البحث تقسیمه إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة وفهرس 



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

  . بینت فیها سبب اختیاري  للموضوع وأهمیة البحث: المقدمة 

  .ماهیة اإلبراء وأنواعه : المبحث األول

  :وینقسم إلى ثالثة مطالب

  .الحا اإلبراء لغة واصط:  المطلب األول - 

  .األلفاظ ذات الصلة باإلبراء :  المطلب الثاني - 

  . أنواع اإلبراء:  المطلب الثالث - 

  .الوصف الحكمي لإلبراء  : المبحث الثاني

  .اإلبراء بین اشتراط القبول وعدمه : المبحث الثالث

  :وفیه مطلبان

  .أوجه االختالف بین اإلسقاط والتملیك :  المطلب األول - 

  .اشتراط القبول من عدمه لصحة اإلبراء: ني  المطلب الثا- 

  .اإلبراء من الدین بنیة الزكاة واآلثار المترتبة علیه : المبحث الرابع

  :وفیه ثالثة مطالب

  . صورة المسألة وحكمها وآراء الفقهاء فیها والرأي الراجح :  المطلب األول - 

  .آثار الحكم على الدائن والمدین  :  المطلب الثاني - 

  .آثار الحكم على المجتمع: طلب الثالث  الم- 

  .وقد بینت فیها أهم استنتاجات البحث: الخاتمة 

هذا واهللا أسأل أن یجعله خالصا لوجهه الكریم، وصلى اهللا وسلم على سیدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعین 



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

  ا اول

ااء وأما   

  ا اول

وا  اءا  
یقال برئ . السالمة والمباعدة من الشيء واإلسقاط والتخلیص : ء لغةاإلبرا

، )٢("فربأه اهللا مما قالوا: " ومنه قوله تعالى، )١(أي سلم: بمنه ومن الدین والعی

ُأي بعدت عنه: وبرأت برءا
 وبرئ )٤( " إنني براء مما تعبدون:"  ومنه قوله تعالى) ٣(

  .فهو برئ وبارئ وبراء ، ه سقط عنه طلب: زید من دینه یبرأ براءة 

شفي وتخلص : ، وبرئ المریض برءا)٥(أي خلقها فهو البارئ: وبرأ اهللا الخلیقة

   )٦(.خالص من الدین: وبرئ الذمة، تباعد وتخلى عنه: وبرئ من فالن براءة، مما به

ًبراء تبعا الختالفهم في اختلف الفقهاء في تعریف اإل: ًاإلبراء اصطالحا

ومنهم من توسط ، ومنهم من قال بأنه تملیك ، ن قال بأنه إسقاط فمنهم م، طبیعته

  : وتفصیل ذلك كما یلي . األمر

ٕوالى  .إسقاط ما في الذمة من حق أو دین: اإلبراء هو : التعریف األول - 

 ، والشافعیة في )٨(عندهــم   ، والمـالكیة في قـــول مرجــوح)٧(هــذا ذهــب بعض الحنفیة

                                                           

 . ١٨مختار الصحاح ص : انظر )١(
 .  من سورة األحزاب٦٩جزء من اآلیة  )٢(
 .١/٢٣٦معجم مقاییس اللغة : انظر  )٣(
 . من سورة الزخرف ٢٦جزء من اآلیة  )٤(
 .٤٧المصباح المنیر ص : انظر  )٥(
  .١/٤٦المعجم الوسیط :  انظر )٦(

:  وجـــــاء فیـــــه٨٤-١٢/٨٣المبـــــسوط للسرخـــــسي ، ٦/١٢١و٣/١٥٢بـــــدائع الـــــصنائع :  انظـــــر)٧(

قبول، ولكن والحاصل أن هبة الدین ممن علیه الدین ال تتم إال بالقبول، واإلبراء یتم من غیر "

تـتم : وقال ،  أنه یسوي بینهما – رحمه اهللا تعالى –وعن زفر … للمدیون حق الرد قبل موته 

الهبة واإلبراء قبل القبول بنـاء علـى أصـله أنـه یعتبـر مـا هـو المقـصود والمقـصود فـي الـوجهین 

   .١/٣٥الجوهرة النیرة ، ٥/٧٠٨الدر المختار ، "اإلسقاط دون التملیك 

: "  وجــاء فیـــه ٤/٣٩بلغــة الــسالك  ، ٣/٣١٠ حاشــیة الدســـوقي ١/٢٢٨رح میــارة شــ: انظــر  )٨(

= إنـه إسـقاط للحـق، وهـذا : وقیـل، وهـو الـراجح … إنـه نقـل للملـك : فقیـل: اختلـف فـي اإلبـراء



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

 نص علیه ، وعلیه جماهیر )٢(حنابلة على الصحیح من المذهب  ، وال)١(المذهب 

  .األصحاب وقطع به كثیر منهم 

ٕوالى هذا ذهب .  أن اإلبراء هو تملیك المدین ما في ذمتهالتعریف الثاني - 

 ، )٥( ، والشافعیة في قول لهم )٤(، والمالكیة في الراجح عندهم)٣(بعض الحنفیة 

   )٦(.والحنابلة في وجه لهم

أن اإلبراء تملیك في حق من له الدین إسقاط في حق  : عریف الثالثالت

وهو . أن اإلبراء هو تملیك من المبرئ إسقاط عن المبرأ:  وبعبارة أخرى. المدین

  .)٨( ، وبه قال ابن السمعاني من الشافعیة)٧(المشهور عند الحنفیة 

                                                                                                                                               

وعلـــى مـــا ذكـــره  . ٤/٩٩حاشـــیة الدســـوقي : وانظـــر أیـــضا". أن قـــول اإلســـقاط مرجـــوح یعنـــي=

ته مـن أن الـراجح أنـه تملیـك فحینئـذ یحتـاج اإلبـراء إلـى الصاوي في بلغتـه والدسـوقي فـي حاشـی

ٕ وابــراء منــه أشــار – أي الــدردیر – قولــه ٣/٣١٠قبــول، ومــع هــذا قــال الدســوقي فــي حاشــیته 

، بـل المـراد بهـا اإلبـراء … بـذلك إلـى أنـه لـیس المـراد بالهبـة حقیقتهـا حتـى یحتـاج فیهـا للقبـول 

ًا أبـرأت زیـدا ممـا علیـه صـح وان لـم یقبـل خالفـا فإذ، على المعتمد …وحینئذ فال یشترط قبول  ًٕ

 " .من أن اإلبراء یحتاج لقبول ) خش(لما في 

المنثـور  ، ١٧١األشباه والنظـائر صــ ، ٢٩٦/ ٤روضة الطالبین ، ١/٤٤٨المهذب للشیرازي  )١(

 .٨٤- ١/٨٣في القواعد للزركشي صـ 

  .٥/٣٨٤المغني  ، ٧/١٢٧ اإلنصاف  )٢(

ال یبرأ الغریم من الدین إال أن : وقال زفر : " یقول . ا حكاه عنه الجصاصوهو قول زفر كم )٣(

  .٢/٣٢٢أحكام القرآن " یقبل، وكذلك الصدقة وجعله بمنزلة هبة األعیان 

  ٤/٣٩بلغه السالك  )٤(

ال یطلـــــق " ٕ وان كـــــان النـــــووي رحمـــــه اهللا قـــــال ٤/٢٩٦روضـــــة الطـــــالبین ، ١/٤٤٨المهـــــذب ) ٥(

 .١/٨١المنثور : انظر"  یختلف بحسب الصورالترجیح هاهنا، بل إنه

  .٧/١٢٧اإلنصاف ) ٦(

 حاشــــــیة ابــــــن عابــــــدین، ٧/٢٩٦البحــــــر الرائــــــق ، ٩/٥٤العنایــــــة  ، ٣/٣٢٠الهدایــــــة : انظــــــر )٧(

٨/٤٩١. 

 .١/٨١المنثور  )٨(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

 لنا أن بالنظر إلى ما سبق من تعریفات للفقهاء یظهر: التعریف المختار

بینما اإلسقاط یزیل هذه الملكیة ، والشك أن اعتبار المعنیین ، التملیك ینقل الملكیة 

أولى من ترجیح أحدها على اآلخر، ولهذا أرى أن تعریف الحنفیة في المشهور 

عندهم وما قاله ابن السمعاني من الشافعیة هو الراجح في نظر الباحث؛ وذلك ألن 

 باعتبار أن الدین مال، وهو إنما یكون ماال في حق من له اإلبراء إنما یكون تملیكا

فإن أحكام المالیة إنما تظهر في حقه، ولهذا قلنا إنه تملیك من المبرئ ، الدین 

  . إسقاط عن المبرأ 

إن تملیك الدین فیه معنى اإلسقاط، واإلبراء منه إسقاط فیه معنى : أو نقول

لى المال حتى تجب الزكاة ویصح شراؤه التملیك؛ ألن الدین مال من وجه بالنظر إ

به من المدین، ووصف من وجه بالنظر إلى الحال حتى لو حلف أنه ال مال له 

فمن وجه أنه مال كان تملیكا ومن وجه أنه وصف . وله دیون على الناس ال یحنث

  . )١(كان إسقاطا 

                                                           

  .١/٨١ ، المنثور ٥/١٠٤تبیین الحقائق : انظر )١(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

   اما

  اظ ذات ا اء

من البراءة والمبارأة واالستبراء، كما یتضمن غیر الشك أن لفظ اإلبراء یتض

  .ذلك

   :وبیانه على النحو التالي 

غیر أن البراءة كما تحصل ، )١(وهي مصدر برئ، البراءة هي أثر اإلبراء: أوال

كالوفاء والتسلیم من ، باإلبراء الذي یتحقق بفعل الدائن تحصل بأسباب أخرى غیره

 عند من )٢(اءة باالشتراط ؛ كالبراءة من العیوبكما تحصل البر، المدین أو الكفیل

  . قال بها

وهي في ، المبارأة وهي مفاعلة، وتقتضي المشاركة في البراءة :  ثانیا

وهو بذل المرأة العوض على ، والمعنى واحد ، االصطالح اسم من أسماء الخلع 

 صورة فالمبارأة، لكنها تختص بإسقاط المرأة عن الزوج حقا لها علیه، طالقها 

وهي أن یقول : یقول الجرجاني المبارأة بالهمز) ٣(.خاصة لإلبراء تقع بین الزوجین

   )٤(.برئت من نكاحك بكذا وتقبله هي : المرأته 

                                                           

 .  ١/٤٦، المعجم الوسیط ١/٤٧المنیرالمصباح ، ١٠/٢٨٦المحكم والمحیط األعظم :  انظر)١(

  .١/١٤٢الموسوعة الفقهیة الكویتیة  )٢(

ـــات للجرجـــاني صــــ ١/٦٥ُفـــي ترتیـــب المعـــرب  المغـــرب )٣( الموســـوعة الفقهیـــة  ، ٢٥٢ ، التعریف

   .١/١٤٣الكویتیة 

  .      ٢٥٢ التعریفات للجرجاني ص )٤(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

أو بمعنى ، وهو إما أن یكون بمعنى تعرف براءة الرحم : االستبراء: ثالثا 

  .یر مرادین هناوالشك أن هذین المعنیین غ، طلب نقاء المخرجین مما ینافي التطهر

وهو أن ، اإلستبراء الذي یذكر مع االستنجاء في الطهارة: یقول ابن الجزري

  .)١(یستفرغ بقیة البول وینقي موضعه ومجراه حتى یبریها منه 

  )٢(.واستبراء الجاریة طلب براءة رحمها من الحمل: ویقول المطرزي

وقد سبق . مستحقاإلسقاط وهو إزالة الملك أو الحق ال إلى مالك أو : رابعا

  )٣(. بیان من قال بذلك

فإن اإلبراء واإلسقاط یلتقیان في أن كال منهما عقد یراد به رفع  الحق : وعلیه

ألن الساقط ینتهي ، فتسقط بذلك المطالبة به ، من قبل صاحبه والتخلي عنه 

  .ویتالشى وال ینتقل 

  )٤(. الساقط ال یعود : یقول ابن مفلح 

   )٥(.الساقط ال یعود كما أن المعدوم ال یعود: عدلیةوفي مجله األحكام ال

  .)٦(ترك حقه إذا أسقطه: الترك، یقال: خامسا 

فعند الحنفیة ال : ختلف الفقهاء فیمن قال تركت الدین الذي لي علیكاوقد 

  )٧(.یكون إبراء، ویحمل على ترك الطلب في الحال 

                                                           

  .١/١٤٨تاج العروس  ، ١/٣٣ ، لسان العرب ١/١٢النهایة في غریب األثر  )١(

تحریــر  ، ١/٢٣٧مقــاییس اللغــة  ، ١/٣٣ ، لــسان العــرب ١/٦٠المغــرب فــي ترتیــب المعــرب  )٢(

 .٢٨٧ألفاظ التنبیه للنووي ص 

 .  وما بعدها من البحث ٣انظر صـ  )٣(

 .٥/٢٥٨المبدع  )٤(

 .٢١المجلةً ص )٥(

  .١٧٣التعاریف للمناوي صـ ، ١/٧٤المصباح المنیر  )٦(

  .٢٣٦ الحكام صـ لسان )٧(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

ترك الدین للمدین : الهیتميیقول . وعند الشافعیة ترك الدین للمدین كنایة إبراء

   )١(. كنایة إبراء… كأن یقول تركته لك، أو ال آخذه منك 

یقول الحصني الدمشقي . وهو إسقاط بعض الدین أو كله، الحط : سادسا

: بأن یقول، وصورة اإلبراء بلفظ الصلح، ویسمي صلح الحطیطة: الشافعي

بعض الدین  راء عناأللف الذي لي علیك على خمسمائة ، فهو إبصالحتك على 

  )٢(.بلفظ الصلح

وال شك أن المعنى . هبة عین وهبة دین: الهبة ، وتنقسم إلى قسمین: سابعا 

هبة الدین للمدین إبراء له عنه، ولغیره : یقول أبو بكر الدمیاطي. الثاني هو المراد

  )٣(. هبة صحیحة

یر ٕدین وابراؤه عنه یتم من غهبة الدین ممن علیه ال: "ویقول الحصكفي

   )٤(.قبول

وعلیه إذا وهب الدائن الدین ، هبة الدین للمدیون إبراء : ویقول علي حیدر 

ولو لم ، للمدیون منجزا فلیس للواهب الرجوع ما لم ترد هذه الهبة من جانب المدیون

  )٥( .والساقط ال یعود، ؛ ألن هذه الهبة إسقاط …یوجد موانع الرجوع 

  

                                                           

  .٦/٣٠٥تحفة المحتاج  )١(

 .٢/٣٠٦اإلقناع للشربیني:  وانظر أیضا ، ٢٦١ كفایة األخیار صـ )٢(

حواشــي الــشروني علــى تحفــة المحتــاج شــرح المنهــاج :  ، وانظــر أیــضا٣/٧٠إعانــة الطــالبین  )٣(

  .٣٠٨ ، كفایة األخیار صـ٦/٣٠٥

  .٥/٦٠٨الدر المختار  )٤(

 .٢/٤٢٥رح مجلة األحكام درر الحكام ش )٥(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

   اا

  أماع ااء

  . ٕإبراء إسقاط وابراء استیفاء: م الفقهاء اإلبراء إلى قسمین قس

إبراء إسقاط ، واآلخر إبراء : أحدهما.  اإلبراء على قسمین)١(:قال علي حیدر

ٕوابراء اإلسقاط هو أن یبرئ أحد آخر بإسقاط تمام حقه القابل لإلسقاط . استیفاء

" تمام حقه " من تعبیره ویفهم . الذي هو عند اآلخر، أو یحط مقدارا منه من ذمته

فإذا  أضاف المبرئ اإلبراء إلى نفسه بأن ، بأن البراءة یجب إضافتها إلى الحق 

ًإني برئ من زید أو إن زیدا برئ مني یتناول المواالة والمحبة، ولیس البراءة : یقول

من الحقوق، أال یرى بأن البراءة من نفس الغیر هي إظهار لوجود العداوة والوحشة 

ٕأما اإلبراء من الحق الذي له على الغیر فهو إنعام واظهار ، وبین المبرئ بینه 

  . للمحبة لذلك الغیر 

وأما إبراء االستیفاء فهو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستیفاء حقه الذي هو 

وهو نوع من اإلقرار؛ ألن تعریف اإلقرار یشمل هذا النوع من . في ذمة اآلخر

  . رأتك براءة االستیفاء وبراءة القبضوتستعمل ألفاظ أب. اإلقرار

إذا ثبت ذلك فإنه یجب على المبرئ أن یحدد المراد من براءته، إن كانت 

  . استیفاء أو إسقاطا

أما إن أطلق المبرئ اإلبراء من دون أن یفید ذلك ببراءة اإلسقاط أو ببراءة 

  : االستیفاء ففي ذلك قوالن

                                                           

 .٥/١٥٧حاشیة ابن عابدین ،  وما بعدها ٤/٨درر الحكام شرح مجلة األحكام  )١(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

قال ابن . ؛ ألنه أقل كأنه نص علیهأنها تحمل على براءة االستیفاء: أحدهما

حملها عند اإلطالق على براءة القبض واالستیفاء؛ ألنه أقل، … الظاهر : عابدین

  )١(ألن حمله على معنى اإلسقاط یوجب الرجوع علیه بما أخذ، وهذا أكثر 

إذا أطلق اإلبراء حمل على براءة القبض واالستیفاء؛ ألن : وقال علي حیدر

ًإبراء أقل من إبراء اإلسقاط، فاألقل یكون متیقنا واألكثر مشكوكا اإلبراء المذكور 

  )٢(. فیه، فیجب حمله على المتیقن

لو استوفى دینه من غریمه ، وكان الوفاء من مال حرام ، ولم : وقال النووي

إن أبرأه براءة استیفاء لم یصح، . یعلم القابض أنه حرام ، ثم أبرأه صاحب الدین

  .ٕته، وان أبرأه براءة إسقاط سقطویبقى الدین في ذم

والظاهر حمله على براءة االستیفاء، ، وسكت عما إذا أطلق : قال الزركشي

  )٣(.فال یبرأ

 ألنه المتبادر إلى الذهن )٤(أنه یجب حمله على براءة اإلسقاط ؛: القول الثاني

  .عند اإلطالق، یشهد لذلك المعنى اللغوي 

   )٥(. فهو برئ، سقط عنه طلبه :  براءة برئ زید من دین یبرأ: قال الفیومي

                                                           

 .٥/١٥٧حاشیة ابن عابدین  )١(

 . ٤/٩درر الحكام شرح مجلة األحكام  )٢(

  .٣/٦٩ ، الفتاوى الفقهیة الكبرى البن حجر الهیتمي ١/٨٣المنثور  )٣(

  .٤/٩ األحكام درر الحكام شرح مجلة: انظر )٤(

 .٤٧المصباح المنیر صـ  )٥(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

وقد ذكر ابن حجر الهیتمي في فتاویه مسألة بین فیها حمل اإلبراء عند 

سئل رضي اهللا عنه فیما إذا أبرأ األصیل على : یقول. اإلطالق على اإلسقاط فیها

ظن انتقال الدین عن ذمته إلى ذمة الضمین، هل یبرأ األصیل والضامن معا، أم 

وال … بأن الذي دلت علیه صرائح كالمهم أنه یبرأ كل منهما : فأجابأحدهما؟ 

  … یحمل اإلطالق فیها على االستیفاء؛ ألنه ال استیفاء فیها

ومن ذلك ما نقله األذرعي عن بعض الفضالء واعتمده وقال إنه مقتضي 

   )١(.القواعد، وهو أن البراءة من الصداق من الرشیدة ینبغي نفوذها

باحث قول من ذهب إلى أنها عند اإلطالق براءة إسقاط ؛ لقوة ویترجح لدى ال

  .والحمل على األكثر متعین ، ًوألنها أكثر وقوعا من براءة االستیفاء ، دلیله 

  :ٕإذا ثبت ذلك أمكننا أن نفرق بین إبراء اإلسقاط وابراء االستیفاء فنقول 

  : یوجد بین هذین النوعین من اإلبراء فروق على أربع صور

  .فرق من حیث اللفظ وقد بیناه في المطلب السابق: لصورة األولى ا- 

إبراء اإلسقاط إنشاء، فال تسمع فیه دعوى الكذب، أما إبراء :  الصورة الثانیة- 

  .االستیفاء فهو إخبار فتسمع فیه دعوى الكذب

إذا أبرأ الدائن المدین بعد إیفائه الدین إبراء إسقاط فللمدین :  الصورة الثالثة- 

  .رداد الدین الذي دفعه، أما إذا أبرأه براءة استیفاء فلیس له استرداده است

  )٢(. ٕإبراء االستیفاء أقل وابراء اإلسقاط أكثر:  الصورة الرابعة 

                                                           

ـــن حجـــر الهیتمـــي )١( ـــة الكبـــرى الب ـــراءة والمقـــصود أنهـــ ، ٣/٦٩ الفتـــاوي الفقهی ا عنـــد اإلطـــالق ب

  .إسقاط

  .٤/٩درر الحكام شرح مجلة األحكام : انظر )٢(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

ما ا  
  ا ا اء

براءة إسقاط وبراءة استیفاء كما وضحنا ، الشك أن البراءة تنقسم إلى قسمین 

  .ًذلك سابقا 

وعلیه سیكون بیان ، براء من الدین بنیة الزكاة إنما یقصد به براءة اإلسقاطواإل

  .الوصف الحكمي لإلبراء متعلق بتلك البراءة

  : وفیما یلي بیان ذلك تفصیال

وإن كان ذو : " ندب المولى الكریم في كتابه وحث على البراءة بقوله تعالى

   )١(". تعلمونعرسة فنظرة إىل ميرسة وأن تصدقوا خري لكم إن كنتم

الصدقة : قال علماؤنا" وأن تصدقوا خیر لكم : " قوله تعالى: یقول ابن العربي

بدلیل ما روي ، وذلك أفضل عند اهللا من إنظاره إلى المیسرة، على المعسر قربة

علمت : قالوا، تلقت المالئكة روح رجل ممن كان قبلكم: "  قالحذیفة عن النبي 

الموسر ویتجاوزوا عن المعسر،  مر فتیاني أن ینظرواكنت آ: من الخیر شیئا؟ قال

كعب بن عمرو أنه ، ، وقد روى عن أبي الیسر)٢("تجاوزوا عنه: قال اهللا عز وجل

  )٣(. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله اهللا في ظله وهذا مما ال خالف فیه: قال

، سرعلى المع ندب اهللا تعالى بهذه األلفاظ إلى الصدقة:" ویقول القرطبي

   )٤( ".من إنظاره وجعل ذلك خیرا

                                                           

  من سورة البقرة٢٨٠اآلیة  )١(

ًأنظــر معــسرا مــن حــدیث أبــي  بــاب مــن – كتــاب البیــوع ٢/٧٣١البخــارى فــي صــحیحه  رواه )٢(

كـان تـاجر یـداین النـاس، فـإذا رأى معـسرا قـال لفتیانـه تجـاوزوا عنـه :  قـال هریـرة أن النبـي 

 . فتجاوز اهللا عنه ، لعل اهللا أن یتجاوز عنا 

 .١/٣٢٦أحكام القرآن البن العربي  )٣(

  .٣/٣٧٤تفسیر القرطبي  )٤(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

 على أن صاحب الدین على المعسر األمةأجمعت : " القرافي ومن هنا یقال

  .)١(" وأن اإلبراء أفضل في حقه ،مخیر بین النظرة واإلبراء

ٕإبراء المعسر سنة، وانظاره فرض وابراؤه: " ویقول الخطیب الشربیني   )٢(" أفضلٕ

  . المدینین ه عنسقاط كل الدین أو بعض الدائنین على إ هوقد ثبت حض

 عن كعب أنه ،فقد روى البخاري من حدیث عبد اهللا بن كعب بن مالك

حتى ، ارتفعت أصواتهماف، ًي حدرد دینا كان له علیه في المسجدبن أمتقاضى 

: فنادى، فخرج إلیهما حتى كشف سجف حجرته،  وهو في بیتهسمعها رسول اهللا 

، وأومأ إلیه أي الشطر ، ضع من دینك هذا: قال، سول اهللالبیك یا ر: قال ،كعب یا

   )٣(.هقم فاقض: قال ، رسول اهللا لقد فعلت یا :قال

 ،صلح الحطیطة ویصح بلفظ اإلبراء والحط ونحوهما: " یقول الشربیني

 .…ٕ واذا جرى ذلك بصیغة اإلبراء -  ثم ذكر الحدیث السابق -كالوضع واإلسقاط 

  )٤( .  " سواء أقلنا اإلبراء أسقاط أم تملیك،مذهبال یشترط القبول على ال

  .هو الندب  الحكم التكلیفي لإلبراء إنماأن سبق یتضح لنا  وعلیه فجملة ما

  

                                                           

 .٢/١٠الفروق  )١(

  . ٤/٢١٤مغنى المحتاج  )٢(

 . باب التقاضي والمالزمة في المسجد – كتاب الصالة ١/١٧٤صحیح البخاري  )٣(

 .١٧٩/ ٢مغني المحتاج : وانظر أیضا  ، ٢/٣٠٦اإلقناع للشربیني  )٤(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

ا ا  

ل وا اا  اءا  

 ورجحنا في حینها قول من قال )١(سبق وأن بینا آراء الفقهاء في حقیقة اإلبراء،

  .ك في حق من له الدین إسقاط في حق المدینبأن اإلبراء تملی

والذي یهمنا في هذا المقام أن نبین أوجه االختالف بین اإلسقاط والتملیك، ثم 

  . نعقب ذلك بأقوال الفقهاء في اشتراط القبول من عدمه لصحة اإلبراء 

  : وبیان ذلك في هذین المطلبین

  

  ا اول

وا ا  فا أو  

. ولهذا یتم بنفسه، الشك أن اإلسقاط تصرف من المسقط في خالص حقه

واألصل في اإلسقاط أن یتم بإرادة المسقط نفسه؛ ألن جائز التصرف ال یمنع من 

  )٢(.إسقاط حقه مادام لم یمس حق غیره

فإسقاط الحق ، وقد میزت اإلسقاطات في الفقه اإلسالمي بأسماء اختصارا 

  )٣(.وعن الرق عتق، وعن البضع طالق،  الذمة إبراءوعما في، عن القصاص عفو

وقد ذكر الفقهاء ألفاظا متعددة تؤدي معنى اإلسقاط وذلك مثل الترك والحط 

  . والمدار في ذلك على العرف وداللة الحال، والعفو واإلبراء واإلبطال واإلحالل

  

                                                           

 . وما بعدها من البحث ٣صـــ : انظر )١(

 .٤/٢٣٠الموسوعة الفقهیة الكویتیة  ، ١٢/٨٤المبسوط : انظر )٢(

 . ٣/٦٣٩الدر المختار : انظر  )٣(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

  )١(.یقتهاولذلك جعلوا من األلفاظ الهبة والصدقة حین ال یراد بهذه األلفاظ حق

أو أحلله ،  أي الدین لمدینه أوهبهومن أبرأ مدینه من دینه "  :یقول البهوتي

 قأو أسقطه عنه أو تركه له أو ملكه له أو تصد، أنت في حل منه: منه بأن قال

وكان ، صح ذلك جمیعه، أي الدین، أوعفا عنه، أي المدین، به أي الدین علیه

  )٢( ".ًمسقطا للدین

 نقل الحق الثابت من شخص معین إلى آخر بواسطة تصرف أما التملیك فهو

عوض أم كان بغیر ، سواء أكان هذا النقل بمن التصرفات الناقلة لملكیة الحقوق

  )٣( .عوض

  : یلي  وأهم تلك الوجوه ما،غیر أن كال من اإلسقاط والتملیك یختلفان من وجوه

  .هذه الملكیة أما اإلسقاط فإنه یزیل ،أن التملیك ینقل الملكیة: أوال

 وینقسم إلى ،النقل تصرف یفتقر إلى القبول: یقول محمد على المكي المالكي

واإلسقاط ...  فإن ذلك كله نقل ملك ،ٕ والى وما هو بغیر عوض،هو بعوض ما

ویسقط ... ٕ وهو إما بعوض واما بغیر عوض كاإلبراء ،تصرف ال یفتقر إلى القبول

  )٤(.قل لغیر األولت وال ین،فیها الثابت

                                                           

ـــه : عبـــد اهللا محمـــد حلمـــي عیـــسى. أد: انظـــر )١( القـــبض الحكمـــي وتطبیقاتـــه المعاصـــرة فـــي الفق

 .٣٩٧االسالمي صــ

 .٢/٤٣٣شرح منتهى اإلرادات  )٢(

 بحـث منـشور بالعـدد الحـادي ٢٩٥هبـة الـدین صــ : مـصباح المتـولي الـسید حمـاد. أد: انظر  )٣(

 . هرة القا–عشر من مجلة كلیة الشریعة والقانون 

 . بتصرف ٢/٢٠٢تهذیب الفروق والقواعد السنیة في األسرار الفقهیة  )٤(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

  )١( . بخالف اإلسقاط فإنه ال یرتد بالرد، التملیك یرتد بالرد:ثانیا

  .یصح فیه ذلك ال  بخالف التملیك فإنه،اإلسقاط یصح تعلیقه بالشرط: ثالثا 

  . بخالف إسقاطه فإنه صحیح،تملیك المجهول ال یصح:  رابعا

 بخالف اإلسقاط فإنه یصح مع إبهام ،تملیك المبهم شيء ال یصح: خامسا

  . الشخص المسقط عنه

 بخالف التملیك فإنه ،یشترط فیه القبول من المسقط عنه ط الااإلسق: سادسا

 وسیأتي تفصیل هذا الشرط في المطلب )٢(.یشترط فیه القبول ممن یراد النقل إلیه

  . القادم

  

                                                           

 . ١/٨١، المنثور في القواعد للزركشي ٧/١٩١العنایة  ، ٢/٢٤٥الفروق للكرابیسي  )١(

، حاشـیة الدسـوقي علـى ٢٤٥-٢/٢٤٤الفـروق للكرابیـسي : انظر في أوجه االختالف الـسابقة )٢(

. د ، ٢٩٧مرجع سابق : مصباح المتولي. ، د١/٨١ور للزركشي  ، المنث٤/٩٩الشرح الكبیر 

 . ٣٩٩مرجع سابق صـ : عبداهللا حلمي



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

ما ا  

  ا ال    ااءا

 ،ا في تكییف اإلبراء بین قائل بأنه إسقاطعلمنا مما سبق أن الفقهاء قد اختلفو

  . وثالث بأنه یدور بینهما،وقائل بأنه تملیك

 اختالف آخر وهو مدى اشتراط القبول من عدمه  على اختالفهم هذاوقد ترتب

  :ختلف الفقهاء في ذلك على قولین وقد ا .من قبل المدین لصحة اإلبراء

، وعلیه فتبرأ ذمته دینمل من الإلى القبو أن اإلبراء ال یفتقر: القول األول

 والمالكیة في ،ٕ والى هذا ذهب جمهور الحنفیة.صدر اإلیجاب من الدائنبمجرد أن ی

    )١( . والحنابلة على الصحیح، والشافعیة في المعتمد،المرجوح عندهم

  :ویحتج لهذا القول بالكتاب والمعقول

 میسرة وأن تصدقوا ٕوان كان ذو عسرة فنظرة إلى " : فقوله تعالى:أما الكتاب

   )٢( ".لكم إن كنتم تعلمون خیر

  . عتبار لقبول لها اهللا عز وجل مجرد الصدقة من دون افقد اعتبر 

 فلم یفتقر إلى ، فهو أن اإلبراء إسقاط حق لیس فیه تملیك مال:وأما المعقول

 كالطالق والعتق والعفو عن الشفعة والقصاص فإنها تصح من غیر ،قبول المدین

   .)٣(قبول

                                                           

حاشــیة ابــن  ، ٣/٣٤٦البحــر الرائــق ، ٨٤-٨٣/ ١٢المبــسوط، ١/٣٢٥انظــر الجــوهرة النیــرة  )١(

ــــــــــور، ٥/١٣، روضــــــــــة الطــــــــــالبین٤/٩٩، حاشــــــــــیة الدســــــــــوقي ٣/٣٢٨عابــــــــــدین ، ١/٨١المنث

 . ٧/١٢٧اإلنصاف

 .  من سورة البقرة ٢٨٠ رقم اآلیة )٢(

 .١/٤٤٨، المهذب ٥/٣٦٥المبدع  )٣(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٨٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

 وعلیه فال تبرأ ذمة المدین إال ،أن اإلبراء ال یصح إال بالقبول: القول الثاني

 ، وهو وجه للشافعیة، والمالكیة على الراجح عندهم، وبهذا قال بعض الحنفیة.به

  )١(.وبه قال الحنابلة في وجه عندهم أیضا

  

   : بالمعقولالقولویحتج لهذا  

 ، فافتقر إلى قبوله،ین المتبرع علیهأن اإلبراء تبرع یفتقر إلى تعی: أوال

  )٢( .كالوصیة والهبة

 فلم یملك من غیر قبوله ،لتزام من المتبرع علیهأن اإلبراء فیه ا: ثانیا

  )٣(.كالهبة

 ومعلوم أنها یشترط فیها ، فیكون من قبیل الهبة،أن اإلبراء ناقل للملكیة: ثالثا

  )٤(. فكذا اإلبراء،القبول

 ، من قال بأن اإلبراء ال یفتقر إلى قبول المدین قولویترجح لدى الباحث

 ، واإلبراء محض إسقاط،الهبة تملیك عین  إذ؛وقیاسه على الهبة قیاس مع الفارق

  .  فال وجه إللحاقه بهبة العین ،أو یدور بین اإلسقاط والتملیك

  .ومع ترجیحنا هذا فإني أمیل إلى قول من قال بأن اإلبراء یرتد بالرد

                                                           

حاشــیة الدســوقي علــى الــشرح ، ١٨٤-١٢/١٨٣المبــسوط ، ٣/١٩٩أحكــام القــرآن للجــصاص  )١(

تتمــة اإلبانــة دراســة وتحقیــق مــن أول كتــاب الهبــات ، ٢/٢٠٢الفــروق للقرافــي  ، ٤/٩٩الكبیــر 

، ٥/١٣روضــة الطــالبین ، ١١٨-١١٧صـــ مــصطفى خلیفــة  / إلــى نهایــة الوصــایا للباحــث د

  .٧/١٢٧اإلنصاف 

 .١/٤٤٨المهذب : انظر )٢(

 .نفس الموضع : المرجع السابق: انظر )٣(

 .٤/٩٩ ، حاشیة الدسوقي ٢/٢٠٢الفروق للقرافي : انظر )٤(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

 وذوو المروءات واألنفات ،إن المنة قد تعظم في اإلبراء " :لقرافيقال اإلمام ا

 للضرر الحاصل  الشرع لهم قبول ذلك أو رده نفیافجعل صاحب... یضر ذلك بهم 

اإلبراء تملیك :  وقال المرغیناني)١( ". المنن من غیر أهلها أو من غیر حاجةمن

 یرتد بالرد وال :ولهذا قلنا ... وهبة الدین ممن علیه إبراء ،من وجه إسقاط من وجه

   )٢( .یتوقف على القبول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٢/٢٠٢الفروق  )١(

 .٣/٢٣٠الهدایة  )٢(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

اا ا  

 ر اة واا  ا  اءا  

  :وفیه ثالثة مطالب

  .صورة المسألة وحكمها وآراء الفقهاء فیها والرأي الراجح: المطلب األول

  .آثار الحكم علي الدائن والمدین: المطلب الثاني

  . آثار الحكم على المجتمع: المطلب الثالث

  ا اول

اأي اوا  ءوآراء ا و رة ا  

ًإذا كان الشخص المكلف دائنا آلخر، وكان هذا اآلخر معسرا بالدین،
وأراد ) ١(

  الدائن أن یحسبه من مبلغ الزكاة التي وجبت علیه، فهل یصح ذلك؟ 

ًأن رجال سأل جعفر : " دق تصویر تلك المسألة ما نصهجاء في فقه الصا

الصادق عن دین له على قوم قد طال حبسه عندهم، ال یقدرون على قضائه، وهم 

  )٢(".مستوجبون للزكاة، هل لى أن أدعه فأحتسب به علیهم من الزكاة 

  : اختلف الفقهاء في المسألة على أربعة أقوال

أن یجعل ما أسقطه عن المدین من مبلغ أنه ال یجوز للدائن : القول األول

ٕوالى هذا ذهب المالكیة على تفصیل لهم إال أشهب، والشافعیة . الزكاة الواجبة علیه

  )٣(.وبه قال أبو عبید، في األصح، والحنابلة على الصحیح

                                                           

ــــضیق اإلعــــسار مــــصدر أعــــسر وهــــو ضــــد الیــــسار، والعــــسر اســــم مــــ: معــــسرا )١( صدر وهــــو ال

: ار اصـطالحا سواإلعـ. ١/١٨١ ، مختـار الـصحاح ٤/٥٦٤لـسان العـرب : انظر. والصعوبة

انظـر الموسـوعة الفقهیـة الكویتیـة . عدم القـدرة علـى النفقـة أو أداء مـا علیـه مـن مـال وال كـسب

٥/٢٤٦.  

  .٤٩٤-٤٩٣/ ١الشرح الكبیر للدردیر : وانظر أیضا ، ٧/٥٥ فقه الصادق )٢(

ــــشرح )٣( اإلنــــصاف  ، ٦/١٩٩المجمــــوع ،  ٥/١٣ ، روضــــة الطــــالبین ٤٩٤-١/٤٩٣ الكبیــــر ال

 .٣٩٤األموال ألبي عبید صـ  ، ٢/٤٦٩، الفروع ٣/٢٥١



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

 یجعل ما سقط دینه من ذمة المدین جاز له أنأن الدائن إذا أ: القول الثاني

ٕ والى هذا ذهب . عن غیرهیجزئ وال ،لك الدین فقطأسقطه زكاة عن مقدار ذ

  )١(.ختاره الشیخ تقي الدین ابن تیمیة، وهو وجه عند الحنابلة االحنفیة

  

أنه یجوز للدائن أن یجعل ما أسقطه عن المدین عن سائر : القول الثالث

بشرط أن ، وبه قال المالكیة في قول لهم. األموال التي فیها الزكاة من عین ودین

، سواء أكان المدین  ذهب أشهب مطلقإوالیه، هن عند المدین ما یجعله في دینیكو

 واإلمام ،وبه قال عطاء،  ووجه عند الحنابلة،وهو وجه عند الشافعیة،  أم ال معدما

  )٢(.جعفر الصادق

  

أن الدائن إذا أبرأ المدین فإنه ال یجوز أن یحسب هذا من زكاة : القول الرابع

ٕوالى هذا ذهب اإلمام . ٍفإنه یجوز حینئذ ،  الدین عن قرضماله إال إن كان أصل

  )٣(.الحسن البصري

 بین الفقهاء في تلك المسألة إلى االختالفویرجع سبب : سبب الخالف

 فمن قال إنه إسقاط لم یجوز أن یحتسب ذلك زكاة عن ،اختالفهم في حقیقة اإلبراء

  )٤(. ومن قال إنه تملیك أجاز ذلك،أمواله

                                                           

 .٣/٢٥١اإلنصاف، ٢/٤٦٩الفروع ، ٢/٢٠٤أحكام القرآن للجصاص،٢/٢٠٣المبسوط )١(

 ، روضــــــة ٦/١٩٩، المجمــــــوع ١/٤٩٤حاشــــــیة الدســــــوقي  ، ٣٩٤-١/٣٩٣ الــــــشرح الكبیــــــر )٢(

 .٧/٥٥ ، فقه الصادق ٢/٤٦٩ ، الفروع ٣/٢٥١ ، اإلنصاف ٥/١٣لطالبین ا

 . ١٩٩/ ٦المجموع  ، ٣٩٤األموال ألبي عبید صـ : انظر  )٣(

 . ٣/٢٥١ ، اإلنصاف ٥/١٣روضة الطالبین : انظر )٤(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

  األدلة

استدل أصحاب هذا القول على عدم جواز اإلبراء من الدین  :األولة القول أدل

  : بنیة الزكاة مطلقا بما یلي

ٕواقامة اإلبراء مقام التملیك   ،براء المدین من الدین لیس تملیكاأن إ :أوال

  )١(وذلك ال یجوز، إبدال

 بأنه مبني على األصل من منع اإلبدال في :ویمكن أن یناقش هذا الدلیل

فإن الزكاة عندهم كما تحصل بدفع العین ،  أما المجوزون فال یلزمهم ذلك،لزكاةا

  )٢(.تحصل بدفع القیمة

له قیمة   أو،أن المال الذي في ذمة المدین مال هالك ال قیمة له: ثانیا

   )٣(.دون

 قد خرج من ید صاحبه على ،غیر موجود، )٤(ٍن هذا مال تاوإ: یقول أبو عبید

 أى إلى مال حاضر ،ثم هو یرید تحویله بعد التواء إلى غیره، معنى القرض والدین

فهذا لیس بجائز في معامالت الناس بینهم حتى یقبض ذلك الدین ثم ، بالنیة

   )٥(؟ فكیف یجوز فیما بین العباد وبین اهللا عز وجل،یستأنف الوجه اآلخر

                                                           

 .٥/١٣روضة الطالبین : انظر  )١(

  . ٢٢٤مرجع سابق صـ : عبد اهللا حلمي / د: انظر نحو ذلك  )٢(

 .١/٤٩٤الشرح الكبیر للدردیر )٣(

 .١/١١٠المغرب في ترتیب المعرب : انظر. المال التاوي هو المال الهالك : تاو  )٤(

   .٣٩٥األموال ألبي عبید صـ  )٥(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

اة لحق  ألن الزك؛لم یجز… متى قصد بالدفع إحیاء ماله " : ویقول ابن قدامه

  )١(."نفعه إلى  صرفهافال یجوز ، اهللا تعالى 

 ألنه مضمون في أن المال ال یعتبر هالكا؛: ویمكن أن یناقش هذا الدلیل

 وقد ،على الحوالة والمقاصة بین الدینین، وذلك قیاسا یهلكال  وما في الذمة ،الذمة

  . تحول المال بهما من هالك إلى حاضر بمجرد وقوع التصرف

 ألنه ؛ في الصدقة كانت على خالف هذا الفعل سنة رسول اهللا نأ: ثالثا

 ،في الفقراء اثم یردها من أعیان المال عن ظهر أیدي األغنیاء هكما كان یأخذ

  .وكذلك كان الخلفاء من بعده

،  ولم یأتنا عن أحد منهم أنه أذن ألحد احتساب دین من زكاة :یقول أبو عبید

  )٢( .ي دهرهموقد علمنا أن الناس یتداینون ف

  : وقد نوقش ذلك بما یلي

  :  من زكاة ألمرینأنه لم یرد عن أحد أنه احتسب دیناعدم التسلیم بالقول 

 فیحمل على ،أن اهللا عز وجل سمى إبراء المعسر من الدین صدقة: أوال

وا خیر لكم إن دقٕوان كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة وأن تص " :قال تعالى. ظاهره

  )٣(."كنتم تعلمون 

                                                           

 .٢/٢٧٢المغني  )١(

  .٣٩٥ -٣٩٤األموال صـ  )٢(

 . من سورة البقرة ٢٨٠اآلیه  )٣(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

المنع  إال أنه لم یرد ، في نص خاص بهاالحتسابٕأنه وان لم یرد : ثانیا

  )١(.أیضا

 واإلبراء من الدین ،ٕ والمكلف مأمور بأدائها وایتائها،أن الزكاة في الذمة: رابعا

   )٢(.ٕ بل هو حط واسقاطالزكاة لیس من قبیل األداء واإلیتاء،بنیة 

ثم إن اإلبراء لیس ، ي األمر األولبما نوقش به الدلیل السابق فویناقش ذلك 

  )٣( .ٕبل هو تملیك فیه معنى اإلسقاط واسقاط فیه معنى التملیك، بإسقاط محض 

أن المحتسب لدینه زكاة الذي أبرأه بنیة الزكاة ال یؤمن من أن یكون : خامسا

 إذا كان لماله یقیه به ، فیجعله رداءاإنما أراد أن یقي ماله بهذا الدین الذي یئس منه

  )٤(.  واهللا تعالى ال یقبل إال ما كان خالصا لوجههمنه یائسا،

    :ما یليویناقش ذلك ب

: " حجلقال اهللا تعالى عن ا. ال مانع أن یكون هناك مصلحة للعبد في العبادة

  . هذا من جهة )٥(" لیشهدوا منافع لهم 

؛   فإنه ال ینبغي أن ال تغفل مصلحة المدین المستحق للزكاة:ومن جهة أخرى

  )٦( .حیث ینزاح عن عاتقه ثقل الدین وهمه

                                                           

  .١١٩ن في الفقه اإلسالمي صـ أحكام زكاة الدیو: محمد الضویني. د: انظر  )١(

 .٢/٢٧٢المغني : انظر  )٢(

 . من البحث ٥انظر التعریف الراحج لإلبراء صــ  )٣(

  . ٣٩٥األموال ألبي عبید صـ  )٤(

  .  من سورة الحج٢٨ جزء من اآلیة )٥(

  .٢/٨٥٦فقه الزكاة : یوسف القرضاوي/  د)٦(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

   : أدلة القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول على أن الدائن إذا أسقط دینه من ذمة المدین جاز 

  : بالكتابأن یجعل ما أسقطه زكاة عن مقدار ذلك الدین 

ٕوان كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة وأن تصوموا خیر لكم  " :وهو قوله تعالى

  )١(."تم تعلمون إن كن

 الدین صدقة اقتضى من اإلبراء أن اهللا تعالى لما سمى : االستداللووجه 

 إال أنه قید ، ألنه سمى الزكاة صدقة وهي على ذي عسرة؛ جوازه عن الزكاةهظاهر

 والحقوق ال ،عینب ألن الدین إنما هو حق لیس منه دون غیره؛بسقوط زكاة المبرئ 

ة إیاه بالصدقة ال توجب توتسمی،  الدار وخدمة العبدى مثل سكن،تجري مجرى الزكاة

أال ترى أن اهللا تعالى قد سمى البراءة من ، جوازه عن الزكاة في سائر األحوال

إلى  ..."  علیهم فیها أن النفس بالنفسناوكتب " :القصاص صدقة في قوله تعالى

  . القصاصوالمراد به العفو عن )٢(،"فمن تصدق به فهو كفارة له: "قوله تعالى

 بین أهل العلم أن العفو عن القصاص غیر وال نعلم خالفا: " یقول الجصاص

  )٣( . "مجزي في الكفارة

وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكیل  " :خوة یوسفوقال تعالى حكایة عن إ

  )٤( "وتصدق علینا

                                                           

  . من سورة البقرة٢٨٠اآلیة  )١(

 .من سورة المائدة ) ٤٥(جزء من اآلیة  )٢(

  .٢/٢٠٤أحكام القرآن للجصاص  )٣(

 . من سورة یوسف علیه السالم ٨٨من اآلیة  )٤(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

ٕوانما سألوه أن یبیعهم وال یمنعهم ، وهم لم یسألوه أن یتصدق علیهم بماله

وهو ما اشتروه " فأوف لنا الكیل "  أال ترى أنهم قالوا ، ألنهم كانوا منعوا بدیا؛لالكی

 فإذا كان وقوع اسم الصدقة علیه لم یوجب جوازه عن الزكاة لم یكن ،ببضاعتهم

  ) ١( .إطالق اسم الصدقة على الدین علة لجوازه عن الزكاة فى كل األحوال

  

ین جواز أن یقع اإلبراء من الدین  بأنه ال فرق ب:ویمكن أن یعترض على ذلك

 فاآلیة فى ظاهرها اقتضت ؛بنیة الزكاة عن الدین المبرأ منه وبین أن یقع عن غیره

ٕ واثبات الفرق بالقول بأن الدین حق لیس بعین ال یعتمد أن یكون ،الجواز مطلقا

  . فالدین مال فى الحقیقة  أو مآله إلى مال فرقا،

وهو ، اعتبار أن الدین مال إنما یكون تملیكا باإلبراء: " یقول ابن السمعاني

  )٢(. "هفإن أحكام المالیة إنما تظهر في حق، إنما یكون ماال في حق من له الدین

  

  :أدلة القول الثالث

سقاط الدین عن المدین بنیة الزكاة استدل أصحاب هذا القول على جواز إ

  :  بالقرآن واألثر والمعقول مطلقا

ٕوان كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة وأن تصوموا  " :قوله تعالى: القرآن: أوال

  )٣( ."خیر لكم إن كنتم تعلمون

                                                           

  .٢٠٥ -٢/٢٠٤أحكام القرآن للجصاص : انظر  )١(

 .٢/٢٤٠حاشیة الرملي الكبیر على أسنى المطالب  ، ٨٢-١/٨١المنثور للزركشي  )٢(

 . من سورة البقرة٢٨٠اآلیه  )٣(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

أن اهللا تعالى قد سمى اإلبراء من الدین  :وجه الداللة من اآلیة الكریمة 

ألن اهللا تعالى سمى الزكاة ؛  وهذا یقتضي بظاهره جوازه عن الزكاة ،صدقة

  )٢(  ".خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم بها"  :قال تعالى  )١(.صدقة

  :اآلثار: ثانیا

 لي على رجل دین وهو :ال قال لعطاء بن أبي رباحأن رجعبید   روى أبو-١

  )٣(. نعم: فقال؟ فأدعه له واحتسبه من زكاة مالي،معسر

 ،ً روي أن رجال سأل جعفر الصادق رضي اهللا عنه عن دین له على قوم-٢

هل لي أن  ، وهم مستوجبون للزكاة ،یقدرون على قضائه هم القد طال حبسه عند

   )٤(.  نعم:أدعه فاحتسب به علیهم من الزكاة ؟ قال

الزكاة واضح على جواز اإلبراء من الدین بنیة من هذه األثار ووجه الداللة 

  .مطلقا

  :المعقول : ثالثا

ن شرط جاز  لدینه دوادا ثم أخذها سد،أن الدائن لو دفع إلى المدین الزكاة

 ودفعها عن الزكاة فإنه ، كما لو كانت عنده دراهم ودیعة فكذا إذا لم یقبضه،ذلك

  )٥(.قبضها أم ال ، سواء یجزئه

  

                                                           

القـــبض الحكمـــي وتطبیقاتـــه وانظـــر نحـــو ذلـــك  ، ٢/٢٠٤أحكـــام القـــرآن للجـــصاص : انظـــر  )١(

 .٤٢٧مرجع سابق صـ : المعاصرة

 . من سورة التوبة١٠٣من اآلیة  )٢(

 .٣٩٤األموال ألبي عبید صـ  )٣(

   .٥٧فقه الصادق ص  )٤(

 .٦/١٩٩المجموع  )٥(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

  :أدلة القول الرابع

استدل اإلمام الحسن البصري صاحب هذا القول على أن الدائن إذا أبرأ 

دین عن قرض المدین جاز أن یحسب هذا اإلبراء من زكاة ماله إذا كان أصل ال

  :بالمعقول

 فإذا أعیاهم ،في البیع رغبة في مزید الربح نلویسترس وهو أن التجار قد

    )١(.فیه  حتسبوه من الزكاة وفیه ماالدین اقتضاء ا

 إذا ال یرى بذلك بأسافقد روي أبو عبید بسنده عن الحسن البصري أنه كان 

   )٢( . فأما بیوعكم هذه فال:قال، كان من قرض

دلیل لإلمام الحسن البصري رضي اهللا عنه على الجواز إذا كان عن وأما ال

  .  فلیرجع إلیها من قال بالجواز مطلقاقرض فهي نفس أدلة 

هذا وبعد عرض المسألة وبیان أقوال الفقهاء فیها وذكر أدلتهم : الرأي الراجح 

قطه ومناقشة ما أمكن مناقشته فإني أمیل إلى ترجیح جواز أن یجعل الدائن ما أس

یضاف  . وذلك لقوة أدلتهم وسالمتها من المعارض؛عن المدین زكاة عن ماله مطلقا

المساكین فهو بال وإلى ذلك أن المدین العاجز عن سداد دینه إن لم یكن من الفقراء 

  .ض والتملیكالقب واإلبراء یقوم مقام ، والغارم من أهل الزكاة،شك من الغارمین

متى علم من "  : قاله العالمة الدسوقيولیس أفضل في هذا المضمار مما

 فإنه ،على العدیم من زكاته لم یزك حال من تجب علیه الزكاة أنه إن لم یحسب ما

                                                           

 . ٢/٨٥٦یوسف القرضاوي / د: فقه الزكاة  )١(

 .  ٣٩٤عبید صـ األموال ألبي  )٢(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

ألن إخراج الزكاة على قول أحسن من لزومها على ، )١(ینبغي العمل بما قاله أشهب

  )٢("لكل قو

  : یلي   هذا الترجیح ماالعتبارهذا ویشترط 

  )٣( . للزكاةتحقا أن یكون المدین مس-١

  )٤( . أن یكون اإلبراء بنیة الزكاة-٢

 لمنةوذلك ألن ا. )٥(وقال بهذا المالكیة.  وجوب إعالم المدین المعسر بذلك-٣

 ،السفلة من سیما ال ،بهم ذلك یضر واألنفات المروآت وذوو ،اإلبراء في تعظم قد

 من المنن من الحاصل للضرر نفیا ؛رده أو ذلك قبول لهم الشرع صاحب فجعل

  )٥( .حاجة غیر من أو أهلها غیر

 أن یكون أصل ثبوت الدین عن قرض كما قال اإلمام الحسن البصري -٤

  .رضي اهللا عنه 

                                                           

وقــد ســبق ذكــر ذلــك عنــد عــرض . واإلمــام أشــهب رضــى اهللا عنــه مــن القــائلین بــالجواز مطلقــا )١(

 .أقوال الفقهاء في المسألة  

 .١/١٩٩حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  )٢(

 .٤٩٤ -١/٤٩٣ ، الشرح الكبیر للدردیر ٦/١٩٩المجموع ، ٧/٢٥٥فقه الصادق  )٣(

، ٤٩٤ -١/٤٩٣ ، الــشرح الكبیـر للــدردیر ٢/٢٠٣المبـسوط  ، ٣٩٤یـد صـــ األمـوال ألبــي عب )٤(

  .٦/١٩٩المجموع 

 .٤٩٤-١/٤٩٣الشرح الكبیر  )٥(

 .٢٠٢ص/٢ج هوامشه مع  الفروق)٥(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

ما ا  

وا اا  ر اآ  

  

علمنا مما سبق أن اهللا عز وجل سمى حط الدین واإلبراء منه صدقة، والشك 

 المآل، ففیه التأكید على مصلحة المدین المستحق أن هذا یعد ضمن قاعدة اعتبار

للزكاة، وذلك بإزالة ثقل الدین عن كاهله، فینزاح عنه همه، كما تنزاح عنه المطالبة 

  . به في الدنیا واالحتباس به في اآلخرة 

وقضیة اإلبراء من الدین الشك أن لها نطرة فقهیة أخرى متفرعة على اإلبراء، 

ین معاملة المقبوض في وجوب إخراج الزكاة إذا تحققت هل یعامل ذلك الد: وهي

  فیه شروط الزكاة أم أن األمر غیر ذلك؟ 

أورد اإلمام ابن قدامة صورة هذه المسألة تحت بند صداق المرأة إذا كان دینا 

إن كان الصداق دینا فأبرأت الزوج منه بعد مضي الحول : على الزوج، حیث یقول

  : ففیه روایتان

  . یها الزكاة؛ ألنها تصرفت فیه، فأشبه ما لو قبضته عل: إحداهما

زكاته على الزوج؛ ألنه ملك ما ملك علیه، فكأنه لم یزل ملكه : والروایة الثانیة

  .عنه

ٕواألول أصح، وما ذكرنا لهذه الروایة ال یصح؛ ألن الزوج لم یملك شیئا، وانما 

  .كاة ما مضىسقط الدین عنه، ثم لو ملك  في الحال لم یقتض هذا وجوب ز



 
 

 

    

 

 
 
 

 

١٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

ویحتمل أال تجب الزكاة على واحد منهما؛ لما ذكرنا في الزوج والمرأة لم 

  )١(. تقبض الدین أصال، فلم تلزمها زكاته، كما لو سقط بغیر إسقاطها

  .وهذا االحتمال ضعیف؛ ألن اإلبراء یعامل معاملة القبض

 الصحیح من ض علىكالقب الحوالة به أي بالدین واإلبراء منه : "قال المرداوي

  )٢( . "المذهب

 وكل دین على إنسان أبرأه صاحبه منه بعد مضي الحول :ابن قدامةیقول 

  )٣( .علیه فحكمه حكم الصداق فیما ذكرنا

ن اإلبراء بعد وقوعه تبرأ به ذمة المدین براءة  إ :إذا اثبت ذلك أمكننا أن نقول

مرة أخرى عما عنده من كما أن الدائن ال یطالب بأداء الزكاة ، ة بعدهاال مطالب

ٍ على أن یكون ما أسقطه مساو لما وجب علیه حقا ،أموال إذا أسقط ذلك بنیة الزكاة

  .هللا تعالى 

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٢/٣٤٩المغني  )١(

 .٣/١٨اإلنصاف  )٢(

  .٢/٣٤٩ المغني )٣(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٢٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

ا ا  

ا  ر اآ  

ال شك أن القول بجواز اإلبراء من الدین بنیة الزكاة فیه فتح باب عظیم من 

  . وهو أصل من أصول تشریع الزكاة ،األمة بین أفراد االجتماعيأبواب التكافل 

روى مسلم ، فقد لتراحم المنشود بین المجتمع اإلسالميا لباب اكما أن فیه فتح

 في أصیب رجل في عهد رسول اهللا :  رضي اهللا عنه قالالخدريعن أبي سعید 

 ، فتصدق الناس علیه،تصدقوا علیه" : فقال رسول اهللا ، فكثر دینهابتاعها، ثمار

 خذوا ما وجدتم ولیس لكم إال :لغرمائه  فقال رسول اهللا ، یبلغ ذلك وفاء دینهفلم

  )١( "ذلك

منشود  وهذا هو التراحم ال،"تصدقوا علیه "  الصحابة بقوله فقد أرشد النبي 

 وذلك یبین مدى عظمة الشریعة ورفعها للحرج ، للدین بنیة الزكاةٕوان كان إسقاطا

 فاألول ،فكل منهما برأت ذمته، دین والمدین جمیعاومراعاة التیسیر على صاحب ال

 ، واآلخر برئت ذمته من حقوق العباد،برئت ذمته من حق اهللا تعالى الواجب علیه

  .وساد الوئام والسالم بین أفراد المجتمع 

                                                           

  . باب استحباب الوضع من الدین ٣/١٩١صحیح مسلم  )١(



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٢٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

ا 

فإن یكن ، ووسعه الجهد والوقت، على به فهذا ما من اهللا تعالى  ، و

واهللا تعالى ، ومن الشیطانٕ وان كانت األخرى فمنى ،وحدهصوابا فمن اهللا تعالى 

 . بریئان من ذلكورسوله 

  :و  ه ا أ م ا و ، ا 

فهو إسقاط فى ، سقاط والتملیك  اإل یدور بیناإلبراءیترجح لدى الباحث أن  : أو

  .تملیك فى حق من له الدین ، حق المدین 

م : اإلسقاط  ،رك مع اإلبراء ألفاظ كثیرة تحمل معناه وتؤدى مؤداه منهایشت 

  .والترك والحط والهبة والبراءة 

 :  ٕوابراء ، ٕ وابراء استیفاء إسقاطإبراء : ینقسم اإلبراء إلى قسمین هما

 الذى هو فى ذمة هاالستیفاء عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستیفاء حق

ویترجح لدى الباحث أن اإلبراء عند ، ر  وهو نوع من اإلقرا،اآلخر

  .اءة اإلسقاط ألنها األكثر وقوعااإلطالق ینصرف إلى بر

ٕان كان و" براءة اإلسقاط مندوب إلیها من قبل رب العالمین بقوله تعالى  : را

  ."ذو عسرة فنظرة إلى میسرة وأن تصدقوا خیر لكم إن كنتم تعلمون

 : أن التملیك ینقل الملكیة:بعدة أمور أهمها عن التملیك اإلسقاطیتمیز  ، 

   .اإلسقاط فإن التملیك یرتد بالرد بخالف وأیضا، بینما اإلسقاط یزیلها 

د : لى قبول المدین إیفتقر  یترجح لدى الباحث قول من قال بأن اإلبراء ال.  



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٢٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

 : من الدین بنیة الزكاة بشرط أن یكوناإلبراءیترجح لدى الباحث جواز  

 وأن یكون أصل ، بنیة الزكاةاإلبراء وأن یكون ذلك ،المدین من أهل الزكاة

  .ثبوت هذا الدین عن قرض ال عن البیوعات والتجارة

 :  كما أن ، أن اإلبراء بعد وقوعه تبرأ به ذمة المدین براءة ال مطالبة بعدها

أسقط یطالب بأداء الزكاة مرة أخرى عما عنده من أموال إذا  الدائن ال

  .ذلك بنیة الزكاة على أن یكون ما أسقطه مساو لما وجب علیه 

 : لإلبراء من الدین بنیة الزكاة فضل كبیر على االستقرار بین أبناء

ویحقق ،  یقوى العالقة بین جمیع أطرافه هحیث إن، المجتمع اإلسالمى 

  .التكامل المنشود من تشریع الزكاة 

وو م  و ا  أ و آ و  م  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٢٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

ادر واس ا  

  :والغریب والمصطلحاتكتب اللغة 

 تاج العروس من جواهر القاموس لإلمام محمد مرتضى الحسینى الزبیدى ، – ١

  .مجموعة من المحققین: دار الهدایة ، تحقیق

 - لنووى دار القلم  تحریر ألفاظ التنبیه لإلمام أبى زكریا یحیى بن شرف ا– ٢

   عبد الغنى الدقر: تحقیق،األولى:ط   هـ١٤٠٨دمشق 

 -   دار الكتاب العربىم على بن محمد بن على الجرجانى ، التعریفات لإلما– ٣

  . إبراهیم اإلبیارى : تحقیق،هـ األولى١٤٠٥بیروت 

 التوقیف على مهمات التعریف لإلمام محمد عبد الرؤؤف المناوى دار الفكر – ٤

محمد / األولى تحقیق  د:ط ١٤١٠ دمشق – بیروت –دار الفكر ، معاصر ال

  .الدایة

 المحكم والمحیط األعظم لإلمام أبى الحسن على بن إسماعیل ابن سیده –٥

عبد الحمید :  األولى، تحقیق:ط، ٢٠٠٠ى، دار الكتب العلمیة بیروت المرس

  .هنداوى

:  القادر الرازى دار النشر مختار الصحاح لإلمام محمد بن أبى بكر بن عبد -٦

   .تحقیق محمود خاطر - ١٩٩٥ بیروت -  مكتبة لبنان

بن على ا المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر لإلمام أحمد بن محمد – ٧

  .بیروت  -   المكتبة العلمیة: دار النشر،المقرى الفیومى



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٢٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

ار د:   أحمد بن فارس ، نشر معجم مقاییس اللغة لإلمام أبى الحسین– ٨

  .عبد السالم هارون : ، الطبعة الثانیة ، تحقیق ١٩٩٩ بیروت لبنان - الجبل

،   دار الدعوة :دار النشر، المعجم الوسیط تألیف إبراهیم مصطفى وآخرین -٩

  .تحقیق مجمع اللغة العربیة

 المغرب فى ترتیب المعرب ألبى الفتح ناصر بن عبد السید بن على –١٠

  .ى  دار الكتاب العرب،المطرزى

 دار ، لسان العرب لإلمام محمد بن مكرم بن منظور اإلفریقى  المصرى– ١١

  .الطبعة األولى، بیروت  - صادر 

بن محمد ا النهایة فى غریب الحدیث واألثر لإلمام أبى السعادات المبارك – ١٢

 طاهر الزاوى ومحمود :تحقیق،  ١٩٧٩بیروت  -  المكتبة العلمیة ،الجزرى

  .الطناحى

  :فسیر مراجع الت

دار الفكر ،  لإلمام أبى بكر محمد بن عبد اهللا بن العربىالقرآن أحكام – ١

   محمد عبد القدر عطا: تحقیق،لبنان - للطباعة والنشر

 محمد بن أحمد األنصارى  الجامع ألحكام القرآن لإلمام أبى عبد اهللا– ٢

   القاهرة -   دار الشعب:ط،القرطبى

حیاء  أحمد بن على الرازى الجصاص دار إ أحكام القرآن لإلمام أبى بكر– ٣

  . محمد الصادق قمحاوى:تحقیق،  ١٤٠٥بیروت  - التراث العربى 

  :كتب الحدیث 



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٢٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

 صحیح البخارى لإلمام محمد بن إسماعیل أبى عبد اهللا البخارى الجعفى دار – ١

 د مصطفى دیب : تحقیق،الطبعة الثانیة ، ١٩٨٧ بیروت - بن كثیر الیمامةا

  البغا

بابورى دار سرى النییحیح مسلم لإلمام مسلم بن الحجاج أبى الحسین القیش ص– ٢

   . بیروت، نحقیق محمد فؤاد عبد الباقي-  العربي احیاء التراث

  :كتب الفقه 

  الحنفیة

دار :  البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإلمام زین الدین بن نجیم الحنفى ط– ١

   بیروت الطبعة الثانیة - المعرفة 

ئع الصنائع فى ترتیب الشرائع لإلمام عالء الدین الكاسانى  دار الكتاب  بدا– ٢

   .الطبعة الثانیة،  ١٩٨٢ بیروت -  العربى

  الزیلعى تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لإلمام فخر الدین  عثمان بن على– ٢

   هـ ١٣١٣ القاهرة - الحنفى ، دار الكتاب اإلسالمى 

   الخیریة :طالحدادى العبادى ،  بكر بن على النیرة لإلمام أبى الجوهرة – ٤

 حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر األبصار لإلمام محمد – ٥

 بیروت - بن عمر الشهیر بابن عابدین ، دار الفكر للطباعة والنشر اأمین 

٢٠٠٠  

دار ،  ىفالحصك الدر المختار شرح تنویر األبصار لإلمام محمد عالء الدین – ٦

  الطبعة الثانیة،  ١٣٨٦بیروت  - فكر ال



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٢٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

دار :  الدین محمد بن محمود البابرتى طأكمل العنایة شرح الهدایة لإلمام – ٧

  الفكر 

وزارة األوقاف :  الفروق لإلمام أسعد بن محمد الینسابورى الكرابیسي ط–٨

  .طموم  محمد:  ، األولى تحقیق ١٤٠٢ الكویت –والشئون اإلسالمیة 

الباب الحلبى  فى معرفة األحكام لإلمام إبراهیم محمد الحنفى ط  لسان الحكام-٩

   .١٩٧٣القاهرة 

   بیروت- دار المعرفة  المبسوط لإلمام شمس الدین السرخسى– ١٠

   .كارخانة تجارة كتب :  مجلة األحكام العدلیة ، دار النشر- ١١

لرشدانى  الهدایة شرح بدایة المبتدى لإلمام أبى الحسن على بن أبى بكر ا– ١٢

  اإلسالمیةالمكتبة ، نانى یالمرغ

  :المالكیة

 - بلغة السالك ألقرب المسالك لإلمام أحمد الصاوي ، دار الكتب العلمیة -١

  .محمد عبد السالم شاهین: ضبطه ، ١٩٩٥ بیروت -لبنان  

مام محمد بن علي عد السنیة في األسرار الفقهیة لإل تهذیب الفروق والقوا-٢

: ، األولى ، تحقیق لبنان-  بیروت - ر الكتب العلمیة دا: المكي المالكي، ط

  . خلیل المنصور

محمد عرفه الدسوقي، دار :  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، تألیف-٣

  محمد علیش:  بیروت، تحقیق- دار الفكر : النشر



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٢٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

دار : سیدي أحمد الدردیر أبو البركات، دار النشر: الشرح الكبیر، تألیف -٤

  .محمد علیش: روت، تحقیق بی- الفكر 

أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن محمد المالكي، : شرح میارة الفاسي، تألیف -٥

م، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ - بیروت /  لبنان- دار الكتب العلمیة : دار النشر

  عبد اللطیف حسن عبد الرحمن: األولى، تحقیق: الطبعة

:  القرافي، دار النشرأبو العباس أحمد بن إدریس الصنهاجي: الفروق، تألیف -٦

خلیل : األولى، تحقیق: ط - هـ ١٤١٨ - بیروت -دار الكتب العلمیة

  .المنصور

  :الشافعیة

دار الكتب : ائر لإلمام عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطى، طظ األشباه والن– ١

  هـ١٤٠٣ بیروت - العلمیة 

ت الدین إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین لشرح قرة العین لمهما -٢

لإلمام أبى بكر بن السید محمد الدمیاطى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

   بیروت- 

 اإلقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع لإلمام محمد الشربینى الخطیب دار الفكر -٣

  . دار الفكر–مكتب البحوث والدراسات :   ، تحقیق١٤١٥ بیروت - 

 لإلمام المتولى النیسابورى الشافعى  الدیانة تتمة اإلبانة على أحكام فروع– ٤

دراسة وتحقیق من أول كتاب الهبات والعطایا إلى آخر الوصایا، الباحث 

  .عبد الغفار خلیفة، رسالة مقدمة إلى كلیة الشریعة والقانون بطنطا مصطفى



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٢٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

دار  تحفة المحتاج لإلمام شهاب الدین أحمد بن محمد بن حجر الهیتمى، - ٥

  إحیاء التراث العربى

 المطالب لإلمام أبى العباس أحمد الرملى  أسنى حاشیة الرملى الكبیر على– ٦

  . المطالب أسنى مطبوع مع–الكبیر األنصارى 

 حواشى الشروانى على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لإلمام عبد الحمید – ٧

   بیروت- الشروانى ، دار الفكر 

 ،یا یحیى بن شرف النووىبى زكر لإلمام أ روضة الطالبین وعمدة المفتیین– ٨

  ١٩٩٥بیروت  -  دار الفكر للطباعة والنشر :ط

  دار الفكر:  الفتاوى الكبرى الفقیه لإلمام بن حجر الهیتمي، ط– ٩

بن محمد ا كفایة األخیار فى حل غایة االختصار لإلمام تقى الدین أبى بكر - ١٠

 على :األولى تحقیق:  ، ط ١٩٩٤ دمشق - الحصینى الشافعى، دار الخیر 

  عبد الحمید

  . بیروت – شرف النووى، دار الفكر  المجموع لإلمام أبى زكریا یحیى بن– ١١

 ، مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج لإلمام محمد الخطیب الشربینى– ١٢

  بیروت -  دار الفكر:ط

 المنثور فى القواعد لإلمام أبى عبد اهللا محمد بن بهادر الزركشى وزارة – ١٣

د تیسیر فائق :  الكویت، الطبعة الثانیة، تحقیق-  والشئون اإلسالمیة األوقاف

   .احمد



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٢٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

 المهذب فى فقه اإلمام الشافعى لإلمام أبى إسحاق إبراهیم بن على بن – ١٤

   بیروت- دار الفكر : یوسف الشیرازى، ط

    :الحنابلة

بن حنبل اجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد ااإلنصاف فى معرفة الر -١

 دار إحیاء التراث العربى –لإلمام أبى الحسن على بن سلیمان المرداوى 

  .  محمد حامد الفقى: تحقیق–بیروت 

 شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولى النهى لشرح المنتهى لإلمام منصور -٢

 .  الطبعة الثانیة– عالم الكتب ببیروت –بن یونس ابن إدریس البهوتي 

 بیروت –دار الكتب العلمیة د بن مفلح المقدسى ،  الفروع لإلمام محم-٣

  تحقیق الزهراء حازم القاضى– الطبعة األولى - هـ١٤٨

اهیم بن محمد بن عبداهللا بن  المبدع فى شرح المقنع لإلمام أبى اسحق إبر-٤

 هـ١٤٠٠ بیروت -  المكتب اإلسالمى–مفلح

ن أحمد بن قدامة المغنى فى فقه اإلمام أحمد لإلمام أبى محمد عبد اهللا ب -٥

 . یروتب دار الفكر –المقدسى 

   : عامة وحدیثةمراجع فقهیة

محمد عبد الرحمن / دكتور  أحكام زكاة الدیون فى الفقه اإلسالمى لل-١

 . م ٢٠٠٤ – مكتبة ومطبعة الغد للطبع والنشر–الضوینى

 مكتبة – ١٩٨١ األموال لإلمام أبى عبید القاسم بن سالم الطبعة الثالثة -٢

 محمد خلیل هراس :  تحقیق– القاهرة –لكلیات األزهریة ا



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٢١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية مقارنة باإلبراء من الدين  بنية الزكاة وأثره األحكام الفقهية املتعلقة 

هـ ١٤١٤ الطبعة الثالثة – فقه الصادق تألیف السید محمد الحسینى الروحانى -٣

 . قم- المطبعة العلمیة 

 – دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها فى ضوء القرآن والسنة – فقه الزكاة -٤

ختار  مطابع الم–م ١٩٨٦ – الطبعة السادسة –للدكتور یوسف القرضاوى 

 .  القاهرة – عابدین – الناشر مكتبة وهبة –اإلسالمى

، دراسة فقهیة مقارنة اإلسالمي القبض الحكمى وتطبیقاته المعاصرة فى الفقه -٥

عبد اهللا محمد حلمى رسالة مقدمة لكلیة الشریعة والقانون / لألستاذ الدكتور 

  ٢٠٠٥سنة 

   إصدار وزارة األوقاف الكویتیة –الموسوعة الفقهیة الكویتیة  -٦

 بحث منشور –مصباح المتولى السید حماد / هبة الدین لألستاذ الدكتور  -٧

 .  مجلة كلیة الشریعة والقانون بالقاهرة –بالعدد الحادى عشر 


