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٥٤٩

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

    :      عربي    خص  ل م

  تأثير الديون على العبادات

 عبد الرحمن بن عبــد العزيز آل فواز التميمي / إعداد الدكتور  

 كل مال غري معني ،  ثابت يف الذمة ، أو آيل للثبوت فيها ، وهو حق واجب يف املال ، الدين

ويتعني أداؤه على الفور إذا حل أجله ،  وقد جعل الشرع له مزية وأولوية يف مال املكلف ، وقد تركت هذه 

وإرجائها حىت ال األولوية مجلة من اآلثار على احلقوق األخرى ، إما بإسقاط هذه احلقوق ، أو تأخريها 

 .تؤثر على أداء الدين

                                                                                    وقــد أثبتــت الدراســات الفقهيــة تــأثري الــدين علــى حقــوق العبــاد ، واجتهــت هــذه الدراســة إلثبــات أثــر 

                                                                                         الــدين علــى العبــادات  الواجبــة هللا ، كالــصالة والزكــاة واحلــج والنــذر ، وبينــت الدراســة أن للــدين أثــرا 

                                                   أثرا واضحا يف املنع من وجوب الزكاة ، وله تأثريه على                                      ثابتا على حضور صالة اجلماعة ، وأن للدين

                                                                                     الوعــاء الزكــوي ، وقــد ظهــر ذلــك التــأثري يف حــسم مــا يقابــل الــديون مــن الوعــاء الزكــوي ، كمــا بينــت 

                                                                                 الدراسـة أن للـدين تــأثريا يف حتديـد االســتطاعة املـشرتطة لوجــوب احلـج ، وقــد ظهـر ذلــك التـأثري عنــد 

                                                               اعة إىل املال الفاضـــــل دون املال املنشغــــل بالدين ، وهنـاك خـالف                         مجهور الفقهاء يف صرف االستط

                                                                                 يف تقدمي دين اآلدمي على النذر وحنوه من ديون اهللا إذا ازدمحت يف الرتكة ، أما يف حـال كـون هـذه 

                                                                                         الديون متزامحة يف مال املفلس فاملقدم دين الغرماء ، وهذا احلكم يبني األولوية الشرعية اليت اكتسبها 

   .     الدين

                                                           العبــادات ، الــديون ، الذمــة ، احلقــوق املاليــة، األولويــة الفقهيــة،     :          المفتاحيــة        الكلمــات 

                             تزاحم احلقوق، مسقطات العبادة
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٥٥٠

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

English Summary: 

Effect of Debt on Worship 

Dr. / Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Fawaz Tamimi 

Debt is any unspecified property, fixed in the dhimma, or a 

means to prove it. Either by dropping these rights, or by 

delaying and postponing them so as not to affect the 

performance of the debt,Jurisprudence studies have proven the 

impact of religion on the rights of worshipers, and this study 

aimed to prove the impact of religion on worship due to God, 

such as prayer, zakat, pilgrimage and vow. Zakat receptacle, 

this effect was shown in the deduction of the corresponding 

debt from the Zakat receptacle, The study also showed that 

religion has an influence in determining the required capacity 

for Hajj.This effect has been shown by the majority of fuqaha 

'in distributing power to virtuous money without money 

engaged in religion. In the event that these debts are crowded 

in the money of the bankrupt, the applicant is the debt of the 

adversaries 

Keywords: Worship, Debt, Discharge, Financial Rights, 

Jurisprudence Priority, Contention of Rights, Places of 

Worship 
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  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 املقدمة  

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ، ونعوذ با� من شرور 

أنفسنا وسیآت أعمالنا ، من یھده هللا فال مضل لھ ، ومن یضلل فال ھادي 

لھ ، وأشھد أال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ ، وأشھد أن محمد عبده 

لى هللا وسلم وبارك علیھ ، وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما ورسولھ ، ص

  .كثیرا ، أما بعد 

َّ                                                          فإن الدین حق واجب في المال ، وھو حق متعین األداء ، وأداؤه 

 عن مطل الغني ، وبین أن على الفور إذا حل أجلھ ، وقد نھى النبي 

َّ    إن{ ، وقال هللا سبحانھ )١(»مطل الغني ظلم « َ   هللا ِ ْ            یأمركم َّ ُ ُ ُ ْ ْ    أن َ ُّ        تؤدوا َ َ ُ 

ِ            األمانات َ َ َ َ     إلى ْ َ         أھلھا ِ ِ ْ  لم یرخص هللا « : قال ابن عباس ] ٥٨: النساء[}  َ

 الربیع عن حاتم أبي ابن وأخرج، )٢(»لمعسر وال لموسر أن یمسك األمانة

 )٣(»وغیره المال في الناس وبین بینك فیما األمانات ھذه«  : أنس بن

یة من أمھات األحكام تضمنت جمیع الدین  ھذه اآل«: قال القرطبي و

 وأجمعوا على أن « : اإلشراف في المنذر ابن وقال، )٤(»والشرع

  .)٥(»األمانات مردودة إلى أربابھا األبرار منھم والفجار

 واجبا ، فقد جعل َّ                                             ولما كان الدین بھذه المنزلة ، وكان أداؤه حقا  

الشرع لھ مزیة وأولویة في مال المكلف ، وقد تركت ھذه األولویة جملة 

                                                           
   ،  )     ٢٤٠٠   (   رق��م      ظل��م،       الغن��ي     مط��ل     ب��اب           االس��تقراض،    ف��ي         البخ��اري   ه   روا  ) ١ (

   ).    ١٥٦٤   (   رقم        الغني،     مطل       تحریم     باب           المساقاة،    في       ومسلم

  )   ١٧٢  /  ٧   (      الطبري       تفسیر   )٢ (

  )   ٩٨٥  /  ٣   (    حاتم     أبي     ابن       تفسیر   )٣ (

  )   ٢٥٥  /  ٥   (       القرطبي       تفسیر   )٤ (

  )   ٣٣٠  /  ٦   (      المنذر     البن        اإلشراف   )٥ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٥٢

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

من اآلثار على الحقوق األخرى ، إما بإسقاط ھذه الحقوق ، أو تأخیرھا 

وإرجائھا حتى ال تؤثر على أداء الدین ، وقد تبین لي من خالل التتبع أن 

ا بینھم ، بل لھ تأثیر على تأثیر الدین لیس قاصرا على حقوق العباد فیم

العبادات ، وعلى الحقوق المالیة المؤداة إلى هللا سبحانھ ، كالزكاة والكفارة 

والنذر ، وھذا جانب من جوانب تأثیر الدین لم یفرد بالكتابة ، ولم یتعرض 

البحث العلمي لھ بشكل مستقل ، فأردت أن ألفت االنتباه إلیھ بھذه الدراسة 

مبادرة في ھذا االتجاه ، وإضافة إلى الدراسات المختصرة ، لتكون 

  .    المتخصصة في الدیون

  

  : أھمیة الدراسة وأسباب اختیار الموضوع 

تكمن أھمیة ھذه الدراسة في جوانب عدة ، أدت إلى اختیار ھذا 

  :الموضوع والكتابة فیھ ، من أبرز ھذه الجوانب ما یلي 

 واضح تأثیر اتذ والدیون ، الدیون تأثیر تتناول أنھا - ١

 .  المالیة الحقوق خاصة ، األخرى الحقوق على وعمیق

 من جدیدا جانبا یعالج وكونھ ، الموضوع طرافة - ٢

 .العبادات جانب وھو ، الدیون تأثیر جوانب

 من النوع بھذا خاصة مستقلة منھجیة دراسة وجود عدم - ١

  .فیھ الفقھ إلى الناس وحاجة أھمیتھ مع ، الدیون تأثیر

  : ع الدراسة من الدراسات السابقة موق

                                                                الكتابة الفقھیة عن الدیون كثیرة ، وق�د تناول�ت ھ�ذه الدراس�ات ت�أثیر 

                                                                  الدیون على الحق�وق المالی�ة وعل�ى الزك�اة ونحوھ�ا م�ن العب�ادات ، غی�ر أن 

                                                                   التأثیر الواقع على العبادات بشكل مستقل لم تتعرض لھ أي دراسة م�ن ھ�ذه 
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  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

                             الت��ي عالج��ت ت��أثیر ال��دیون م��ا         الدراس��ات                          الدراس��ات ب��شكل مباش��ر ، وم��ن 

    :    یلي
   ،        معاص��رة       فقھی��ة       دراس��ة   ،        الزك��وي        الوع��اء     عل��ى        ال��دیون     أث��ر -  ١

      مرك��ز      مجل��ة    ف��ي       من��شور   ،         الف��وزان      محم��د    ب��ن      ص��الح        للباح��ث

    ق�د   و   ،    ٢٠١٤     ع�ام  )   ٤٦   (     الع�دد   ،         اإلس�المیة           والدراسات        البحوث

     ورد    م�ا      وأھ�م   ،       مباح�ث     ع�دة     على       للبحث        النظري       اإلطار       اشتمل

        الوع��اء    ف��ي      ت��ؤثر      فھ��ذه       مرج��وة      دی��ون     إل��ى        ال��دیون       تق��سیم    ی��ھ ف

   ،        الزكوي        الوعاء    من      تخصم      فھذه       مرجوة     غیر       ودیون   ،        الزكوي

       ناحی�ة    م�ن          العب�ادات     عل�ى       لل�دین       ت�أثیر    أي     إل�ى         الدراس�ة     تشر     ولم

  .       تأجیلھا    أو         إسقاطھا

       م��صباح      م��ازن        للباح��ث   ،        ال��دیون     عل��ى      ی��زال       ال��ضرر       قاع��دة     أث��ر -  ٢

      جلف���ة       جامع���ة   ،        وأبح���اث        دراس���ات   ة   مجل���    ف���ي       من���شور   ،      ص���باح

      ثالث�ة    ف�ي       البح�ث     جاء     وقد   ،   م    ٢٠١٣     عام  )   ١٠ (     العدد   ،          بالجزائر

   ،       الدین    في          المماطلة       مشكلة        معالجة     على       البحث       ومدار   ،       مباحث

    .      العملة      قیمة      تغیر     عند        بالدین        الوفاء        ومشكلة

        الك��ریم     عب��د       محم��ود        للباح��ث          الث��روات،      زك��اة    ف��ي          التك��الیف     أث��ر -  ٣

   ،          والعربی��ة         اإلس��المیة          الدراس��ات      كلی��ة      مجل��ة   ي ف��     ن��شر   ،       إرش��ید

         النفق�ات       ت�أثیر         الدراس�ة     ھذه        تناولت     وقد    م،    ٢٠١٦     عام   ،  ٥٢       العدد

     ول��م   ،        الزك��وي        الوع��اء    ف��ي     بح��ث     وھ��ي   ،         الث��روات      زك��اة     عل��ى

  .    منھا       المنع    أو        الزكاة       إسقاط    في       الدین     ألثر       یتعرض

         الجامع�ة      مجلة   ،        العمري     ھالل    بن      عواض        للباحث   ،      الحج       موانع -  ٤

     وف����ي    م،    ٢٠٠٥  )    ١٢٧   (     الع����دد   ،         ال����شرعیة        للعل����وم         اإلس����المیة

       موان�ع    م�ن       مانع�ا          باعتب�اره       الدین    عن        الباحث      تكلم        الرابع        المبحث

   .    الحج
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   خطة البحث

                                                 وض��عت خط��ة البح��ث وف��ق ترتی��ب علم��ي مناس��ب لحج��م البح��ث ، 

                                                                وجامع لمسائلھ ، وقد ج�اءت الخط�ة ف�ي مقدم�ة وتمھی�د ومبحث�ین وخاتم�ة ، 

    :        التالي                  وذلك وفق التوزیع 

                                               وفیھ��ا بی��ان الم��راد بالبح��ث وأھمی��ة الموض��وع وأس��باب   :         المقدم��ة 

   .                                               اختیاره والدراسات السابقة وخطة البحث ومنھجي فیھ

                                             وفی���ھ التعری���ف بمف���ردات العن���وان ، وق���د اش���تمل عل���ى   :         التمھی���د 

    :        مطلبین 

  َّ           َّحقیقة الدین  :             المطلب األول   

               حقیقة العبادة  :               المطلب الثاني   

    : َّ                                             َّ تقدیم الدین على غیره من الحقوق ، فیھ مطلبان  :            المبحث األول 

                               تقدیم الدین على الوصیة واإلرث   :             المطلب األول   

                                   تقدیم الدین على حقوق العباد األخرى  :               المطلب الثاني   

  َّ                                           َّتأثیر الدین في العبادات ، وفیھ أربعة مطالب   :               المبحث الثاني 

  ة                               أث���ر المطالب���ة بال���دین ف���ي س���قوط ص���ال  :             المطل���ب األول 

         الجماعة

                               أثر الدین في إسقاط زكاة المال  :               المطلب الثاني   

                                     أثر الدین في الخصم من الوعاء الزكوي  :               المطلب الثالث   

                              أثر الدین في إسقاط وجوب الحج  :               المطلب الرابع   

                                 أثر الدین في تأخیر الوفاء النذر  :               المطلب الخامس 

   .                           وفیھا أجمل أھم نتائج البحث   :       خاتمة 

  منھج البحث 

                                                          ت في ھذا البحث وفق المنھج العلمي العام المتبع ف�ي الدراس�ات   سر

   :                                                        الفقھیة المعمقة ، وأھم ركائز ھذا المنھج تتمثل فیما یلي  
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                                                  التركی���ز عل���ى موض���وع البح���ث وتجن���ب االس���تطراد ، م���ع اتب���اع   ) ١ (
                                                             المنھج االس�تقرائي ف�ي جم�ع الم�ادة العلمی�ة ، والم�نھج التحلیل�ي ف�ي 

  .       تحلیلھا
                                                ث إلى مباحث ، والمباحث إل�ى مطال�ب ، والمطال�ب إل�ى           تقسیم البح  ) ٢ (

                                                          فروع ، والفروع إلى مسائل ، وفق ما استقرت علیھ من�اھج البح�ث 
   .       الفقھي 

  .                                            التمھید للمسائل بتصویرھا وتوضیح المراد منھا   ) ٣ (
                                                          دراس��ة الم��سألة وف��ق الم��نھج العلم��ي المتب��ع ف��ي دراس��ة الم��سائل ،   ) ٤ (

                    ض الخ���الف ، وع���رض أدل���ة   ع���ر    : (                       الق���ائم عل���ى ثالث���ة أرك���ان 
   ).                           األقوال ، وبیان القول الراجح

                                                   االعتم���اد عل���ى أمھ���ات الم���صادر ، والمراج���ع األص���لیة والكت���ب   ) ٥ (
   .                                          المعتمدة التي استقرت علیھا المذاھب الفقھیة

                                                          كتابة اآلیات القرآنیة مضبوطة بالشكل م�ع ذك�ر اس�م ال�سورة ورق�م   ) ٦ (
  .              اآلیة في المتن 

                                    ادرھا األص�لیة ، واالكتف�اء بع�زو الح�دیث                   تخرج األحادیث من مص  ) ٧ (
                                                    إن ك��ان مخرج��ا ف��ي ال��صحیحین أو أح��دھما ، ف��إن ك��ان ف��ي غی��ر 
                                                       ال��صحیحین ف��أبین م��ا ذك��ره أھ��ل ال��شأن م��ن ناحی��ة درجت��ھ والحك��م 

  .     علیھ 
  .                                        تخریج اآلثار من مصادرھا األصلیة ، دون حكم   ) ٨ (
  .                           التعریف بالمصطلحات العلمیة   ) ٩ (
  .               عاجم ا المعتمدة                  توثیق اللغة من الم  )  ١٠ (
  .                                  ترجمة األعالم غیر المشھورین بإیجـاز   )  ١١ (

                                                         ھذا وهللا المرج�و والم�سؤول أن یجع�ل ھ�ذا البح�ث م�ن العل�م الن�افع 

                                                                    الذي یراد بھ وجھ�ھ وال�دار األخ�رة ، كم�ا أس�ألھ س�بحانھ یكت�ب النف�ع لكاتب�ھ 

                                                            وقارئ���ھ ، وأن یجعل���ھ خادم���ا لط���الب العل���م ، وعون���ا للق���ضاة والمفت���ین 

                                                      ص�صین ، وهللا وح��ده ھ�و الم��ستعان ، وھ��و ح�سبنا وعلی��ھ ال��تكالن ،       والمتخ

ِإن أرید إال اإلصالح ما استطعت وم�ا ت�وفیقي إال ب�ا� علی�ھ توكل�ت وإلی�ھ  { ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َّ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َُ َ َ ُ َْ ِْ َّ َّ ََّ ِ ُِ ُ                                                              ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َّ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َُ َ َ ُ َْ ِْ َّ َّ ََّ ِ ُِ ُ

ِأنیُب ُ ُ    ِ    ]  ٨٨  :    ھود [  } ُ

  



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٥٦

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 متهيد    

 يف التعريف مبفردات العنوان

  : وفیھ مطلبان 
  الدین حقیقة : األول المطلب
  العبادة حقیقة : الثاني المطلب

 المطلب األول   
  َّ                      حقیقة الدین

  :َّ           الدین لغة : أوال 
 لسان وفي ،)١(القرض اللغة في وھو ، ِ       الدیون واحد نَّ     الدی

ُ   الدین «  : القاموس وفي ،)٢( »دین حاضر غیر شيء كل«  : العرب     ْ َّ 
ٌ     أجل َ   لھ ما نتھ ،)٣( »َ ُ  َ      وأد  ُ      أعطیتھ  ْ      ُ ْ َْ ٍ      أجل، إلى َ ُ           وأقرضتھ َ ْ َ ْ

 فالن ودان ،)٤(
 علیھ ما كثر مدیون ورجل ، دین علیھ وصار استقرض إذا دینا یدین
ٌ         ومدیان ، الدین من ْ  وبھ ، ویستقرض بالدین یأخذ أن عادتھ كان إذا ِ

 لیس ما وكل ، المؤجل العوض ھو العرب لسان في الدین أن یتضح
   .قولھم حد على دین فھو األعواض من حاضرا

  : َّ            الدین شرعا : ثانیا 
« تتابع الفقھاء على تعریف الدین بعبارة موجزة ، وھي قولھم 

وھذه العبارة تمتاز بقصرھا واستغراقھا كل ، )٥(»ما ثبت في الذمة 
  .ثابت في الذمة بأي سبب من األسباب

الدین ما « : الدین بقولھ ) ھـ١٢٥٢ت ( وعرف ابن عابدین 
 وما صار في ذمتھ دینا وجب في الذمة بعقد أو استھالك ،

  )٦(»باستقراضھ

                                                           
     ).َ   َدین    (     مادة  )     ٢١١٧ / ٥    (       الصحاح    :     انظر  ) ١ (

       ) . َ   َدین    (     مادة  )    ١٦٨ /  ١٣   (     العرب      لسان    :     انظر  ) ٢ (

     ).َ   َدین    (  ة   ماد  )     ١١٩٨ / ١   (      المحیط         القاموس    :     انظر  ) ٣ (

    .       والصفحة       الجزء   ،        السابق    :     انظر  ) ٤ (

         والمطل���ع   ،      ١٣٢٣ ص         والزاھ���ر   ،     ٣٥٤ ص      نج���یم     الب���ن          والنظ���ائر        األش���باه  ) ٥ (
  )   ٣٩٦ / ١   (      للبعلي

    ) .   ١٥٧ / ٥   (       المختار      الدر     على         المحتار    رد       حاشیة  ) ٦ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٥٧

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

، كما )١( یعدوا أن یكون تعدادا ألسباب الدینوھذا التعریف  ال
یؤخذ علیھ أنھ لم یستوعب صور الدین فھو غیر جامع ، ومن الدیون 
التي ال ترجع للعقد وال لالستھالك نفقة األبناء والوالدین واألقارب ، 

  . كالزكاة والكفارة والنذروالدیون الواجبة حقا �
ھو عبارة عن كل « : وعرف بعض المالكیة الدین بقولھ 

  .)٢(»معاملة ، كان أحد العوضین فیھا نقدا ، واآلخر في الذمة نسیئة 
 وتخصیص الدین بالمعامالت أو بكون أحد العوضین فیھا نقدا 

  .)٣(ور في التعریفلیس بمستقیم، فھذا قص
ھو كل مال « : وأجود ما یمكن أن یعرف بھ الدین أن یقال 

  .)٤(»غیر معین ،  ثابت في الذمة ، أو آیل للثبوت فیھا 
الدین یختص فالدین مال غیر معین ، فإن األعیان محددة ، و

  .بالمال الثابت في الذمة كالسلم وثمن المبیع غیر المعین ونحو ذلك
وعدم التقیید بسبب ما یشمل كل ما كان سببا للدین ، سواء كان 
عقدا ، أو إتالفا واستھالكا ، أو ثبت ابتداء دون شيء من ھذه األسباب 

  .كالزكاة 

اني  المطلب الث  
   ةالعباد حقیقة

  :العبادة لغة : أوال 
 طریق: یقال ، التذلیل: والتعبید. والذل الخضوع العبودیة أصل

 السفینة: والمعبدة المذلل، بالقطران المھنوء: المعبد والبعیر معبد،
  .)٥ (التنسك: والتعبد. الطاعة: والعبادة المقیرة،

  :العبادة شرعا : ثانیا 
 الشارع بھ أمر ما « : بقولھم العلماء من طائفة العبادة عرف

 « : بأنھا طائفة وعرفھا )٦(»عقلي اقتضاء وال عرفي اطراد غیر من

                                                           
  .   ٢١٨ ص         اإلسالمي،       الفقھ    في          وأحكامھا        الخاصة         الملكیة     نزع    :     انظر  ) ١ (

    ) .   ٢٤٧ / ١   (      العربي     البن        القرآن       أحكام  ) ٢ (

  .   ٢١٨ ص          وأحكامھا        الخاصة         الملكیة     نزع    :     انظر  ) ٣ (

   ).  ٥٨-  ٥٣ / ١   (        المعاصرة           وتطبیقاتھ       الدین     بیع  ) ٤ (

  )   ٥٠٣  /  ٢   (      الصحاح )٥ (

  )   ٤٤٥ / ١   (      البھیة        األنوار       لوامع   )٦ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٥٨

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 تیمیة ابن اإلسالم شیخ وقال )١(»الخضوع كمال مع الحب كمال
 األقوال من، ویرضاه هللا یحبھ ما لكل جامع اسم ھي «) : ھـ٧٢٨ت(

 «) : ھـ٨٤٥ت (المقریزي وقال ،)٢(» والظاھرة الباطنة واألعمال
  ورسولھ هللا ّ    یحب بما التحقیق وھي : قواعد أربع العبادة أن واعلم

 جامع اسم : ّ          فالعبودیة والجوارح، واللسان بالقلب ذلك وقیام ویرضاه،
  .)٣(»األربع المراتب لھذه

   : )٤(أقسام إلى العبادات وتنقسم
 علیھ، والتوكل هللا، حبةكم القلوب؛ أعمال وھي : قلبیة عبادات

 والصبر لھ، الوجھ وإخالص ورجائھ، منھ، والخوف إلیھ، واإلنابة
 فیھ، والمواالة وعنھ، ولھ بھ والرضا وأقداره، ونواھیھ أوامره على

 أعمال من ذلك ونحو بھ، والطمأنینة إلیھ، واإلخبات فیھ، والمعاداة
  .وجل عز هللا إال بھا یقصد أن یجوز ال التي القلوب

 والدعاء ، اإلخالص بكلمة النطق أجلھا ومن : قولیة وعبادات
  ذلك ونحو القرآن، وقراءة الدین، وتبلیغ والذكر، ،

 وجھاد، صالة، من الجوارح؛ أعمال وتشمل : بدنیة وعبادات
 العاجز، ومساعدة والجماعات، الجمعة إلى األقدام ونقل وحج،

  .ذلك ونحو الخلق، إلى واإلحسان
   . المالي بالنذر والوفاء ، والصدقة كالزكاة : یةمال وعبادات
 والجھاد كالحج : البدن وفعل المال بذل من مركبة وعبادات

  .والذبح
 أصالة بھا یتأثر وإنما بالدیون تتأثر العبادات كل ولیست

   .والبدن المال من المركبة والعبادات ، المالیة العبادات
  
  
  
  

                                                           
  )  ٣٣  :  ص   (    بطین     أبا       للشیخ   ،          الموحدین   هللا      لحزب         االنتصار )١ (

   ).   ١٤٩ /  ١٠   (       الفتاوى       مجموع  ) ٢ (

  )  ٦٣ ص   (      المفید         التوحید       تجرید )٣ (

  )  ٦٣ ص   (      المفید         التوحید       تجرید )٤ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٥٩

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 املبحث األول   

تقديم الدين على غريه من حقوق العباد 
 

                                   
َّ

  

 على مقدم وقضاؤه ، بمكان الشریعة في األھمیة من الدین
 في أستعرض وسوف ، والوصیة كالمیراث المالیة الحقوق من غیره
 ومیزتھ ، للدین الشریعة أسندتھا التي الفقھیة األولویات المبحث ھذا
 المبحث وھذا ، الجملة في علیھا ومتفق معتبرة أولویات وھي ، بھا

   : مطلبین على موزع
  واإلرث الوصیـــة على الدین تقدیم : األول المطلب
  األخرى العباد حقوق على الدین تقدیم : الثاني المطلب

 المطلب األول   
  واإلرث الوصیة على الدین تقدیم

 مقدم وھو ، التجھیز مؤن بعد التركة من یؤدى ما أول الدین
 أولویات أظھر وھذه ، )١(باإلجماع وذلك ، والمیراث الوصیة على
  .امتیازاتھ وأھم ، الدین

 الفروض قسم لما شأنھ جل هللا فإن ، القرآن ذلك على دل وقد
ْ    من {سبحانھ قال وارث لكل ما وبین ِ      بعد ِ ْ ٍ        وصیة َ َّ ِ َ     بھا ُِ     ی وصي َ ْ    أو ِ ین َ ٍَ     د  ْ {

 نظم في جاء وإن الدین أن على اآلیة العلماء فھم وقد] ١١: النساء[
  .الوصیة على مقدم أنھ إال ، مؤخرا اآلیة

 اآلیة ھذه تقرؤون إنكم «: قال  علي عن الترمذي روى
  .)٢(» الوصیة قبل بالدین قضى  هللا رسول وإن

                                                           
   ،  )    ٢٢٨  /  ٢   (    كثی���ر     اب���ن        وتف���سیر    )   ٧٤-  ٧٣ / ٥   (       القرطب���ي       تف���سیر    :     انظ���ر  ) ١ (

  )    ١٦٠ / ٨   (       البخ�ارى      ص�حیح      وش�رح  )   ٨٥ / ٢   (      اإلجم�اع       م�سائل    ف�ي         واإلقناع
         الكبی��ر،        وال��شرح  )    ١٣٨   ،   ١٣٧ /  ٢٩   (       للسرخ��سي         المب��سوط    :     ك��ذلك       وینظ��ر

    )    ٣٦٩ / ٢   (       المنتھ���ى       وغای���ة    )  ٣ / ٣   (       المحت���اج       ومغن���ي  )    ٤٥٧ / ٤   (       لل���دردیر
    ) .   ٣٩٤ /  ١٤   (       والمغني    )    ٢٥٢ / ٩   (       والمحلى

     األب    م�ن       اإلخ�وة       می�راث    ف�ي     ج�اء    م�ا     ب�اب          الف�رائض،    ف�ي   ،         الترمذي      جامع  ) ٢ (
    =     وق�ال       ض�عیف،     وھ�و       األع�ور        الح�ارث      س�نده     وف�ي   ،  )     ٢٠٩٥   (   رق�م       واألم،



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٦٠

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

  .)١(»الوصیة قبل بالدین یبدأ «:  مجاھد عن جریر ابن وأخرج
 من ألحد ذكره تعالى یجعل فلم «) : ھـ٣١٠ت (الطبري قال

 من دینھ قضاء بعد من إال بشيء لھ أوصى ممن ألحد وال المیت ورثة
 قضاء بعد الوصایا أھل جعل ثم ذلك، بجمیع أحاط وإن تركتھ، جمیع
 ثلثھ، ذلك یجاوز لم ما بھ لھم أوصى لما بقي فیما ورثتھ شركاء دینھ
 ذلك من الثلث على زاد ما إجازة في الخیار جعل ثلثھ ذلك جاوز فإن
 شاءوا وإن ذلك، ثلث على الزیادة أجازوا حبواأ إن ورثتھ، إلى رده أو

 ما كل وعلى علیھم، ماض فھو الثلث إلى ذلك من كان ما فأما ردوه؛
  .)٢(»مجمعة األمة ذلك من قلنا

 من یبدأ آدم ابن مات إذا« ) : ھـ٤٨٣ت( السرخسي وقال
 وشواھد لعقولا بقضیة ذلك عرف الحقوق من فاألقوى باألقوى تركتھ

 بعد ثم .. بالمعروف ودفنھ وتكفینھ تجھیزه بھ یبدأ ما فأول األصول
  .)٣(والمیراث الوصیة على الدین یقدم الكفن

 أخرج اإلنسان مات إذا «) : ھـ٧٤١ (الكلبي جزي ابن وقال
 مراتبھا على الدیون ثم وإقباره تكفینھ في یلزم ما مالھ رأس من أوال

  .)٤(»بقي ما یورث ثم ثلثھ من الوصیة تخرج ثم
 بمؤنة المیت تركة من یبدأ« ) : ھـ٦٧٦ت (النووي قال

 ینب الباقي یقسم ثم الباقي ثلث من وصایاه ثم دیونھ تقضى ثم تجھیزه
 والمرھون والجاني كالزكاة حق التركة بعین تعلق فإن: قلت ، الورقة
  .)٥ (»تجھیزه مؤنة على قدم مفلسا المشتري مات إذا والمبیع

 وحنوطھ بكفنھ تركتھ من بدئ مات وإذا « : الحجاوي وقال
 بھ تعلق كان سواء مالھ صلب من بالمعروف ودفنھ تجھیزه ومؤنة

                                                                                                                                           
        الح�ارث    ع�ن       إس�حاق     أب�ي      ح�دیث    م�ن    إال    ف�ھ   نعر   ال      ح�دیث     ھذا  :        الترمذي   =

     أھ�ل     عن�د     ھذا     على        والعمل        الحارث    في       العلم     أھل     بعض      تكلم     وقد      علي،    عن
  .     العلم

  )   ٤٦٩  /  ٦   (      الطبري       تفسیر  ) ١ (

  )   ٤٦٩  /  ٦   (      الطبري       تفسیر  ) ٢ (

  )   ٦٩٦  :  ص   (       الدقائق     كنز    :      وانظر  )    ١٣٦  /   ٢٩     (       للسرخسي         المبسوط  ) ٣  (

   ).   ٥٧٩  /  ٨   (       واإلكلیل       التاج    :      وانظر )   ٢٥٣  :  ص   (       الفقھیة          القوانین  ) ٤  (

  )  ٤٩  /   ١٦   (      المھذب     شرح         المجموع    :      وانظر  )    ١٨٠ ص   (        الطالبین       منھاج  ) ٥  (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٦١

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 دیونھ منھ یقضي ذلك بعد بقي وما یكن لم أو جنایة أرش أو رھن حق
 آلدمي أو الواجب والحج والكفارات والفطر المال زكاة � كانت سواء

 ذلك وغیر المتلفات وقیم والغصوب الجنایات وأرش والعقل كالدیون
 من فتنفذ الورثة یجیزھا أن إال ثھثل من وصایاه تنفذ ذلك بعد بقي وما

  .)١(»ورثتھ على ذلك بعد بقي ما یقسم ثم الباقي جمیع

المطلب الثاني   
  األخرى العباد حقوق على الدین تقدیم

 ، المتحتمة الضروریات من الدین قضاء أن على الحنفیة صن
 وبینوا ، المرء حوائج أصول من الدین في المصروف المال وعدوا

 ، تقدیرا أو تحقیقا اإلنسان عن الھالك یدفع ما بمنزلة الدین قضاء أن
 ، فعلھا عن لإلنسان غنى ال التي األساسیة بالمصالح ألحقوه ولذا

 حقا كانت سواء ، وتنتابھ المال تعرو التي قوقالح سائر على وقدموه
 غیر كالدیون ، للعباد حقا أو ، ونحوھا والنذر والكفارة كالزكاة �

  .المتحتمة غیر والنفقات ، الحالة
 الدین قضاء ثم« ) : ھـ٤٨٣ت (للسرخسي المبسوط في جاء

  .)٢( »ذمتھ بھ تفرغ ألنھ المرء؛ حوائج أصول من
 عن خارج المدیون مال« ) : ھـ٥٨٧ت (الكاساني وقال

 قضاء ألن ؛ أصلیة حاجة المال ھذا إلى محتاج ألنھ ؛ الزكاة عمومات
   .)٣( »األصلیة الحوائج من الدین

 وبین ، األصلیة الحوائج) ٤()ھـ٩٧٠ (الحنفي نجیم ابن وعرف
 یدفع ما«  : ھي : فقال الدین لقضاء المرصد المال على اشتمالھا
 كالنفقة واألول ، َّ       كالدین فالثاني ، اتقدیر أو تحقیقا اإلنسان عن الھالك

                                                           
  )  ٨١  /  ٣   (    حنبل    بن      أحمد       اإلمام     فقھ    في        اإلقناع  ) ١  (

   ).   ١٤٣ /  ٢٧   (       للسرخسي         المبسوط  ) ٢  (

     ). ٧ / ٢ (       الصنائع       بدائع  ) ٣ (

        األش�باه        بكتابھ        واشتھر   ،       حنفیة  ال      كبار    من   ،      نجیم    بن      محمد    بن         إبراھیم    :   ھو  ) ٤ (
       وت�وفي   ،         ال�دقائق     كن�ز     ش�رح        الرائ�ق       البح�ر     ولھ   ،        الحنفي       الفقھ    في          والنظائر

   ).   ٣٥٨ / ٨   (     الذھب       شذرات    :     انظر    .   ھـ   ٩٧٠     سنة



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٦٢

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 والبرد الحر لدفع إلیھا المحتاج والثیاب الحرب وآالت السكنى ودور
  ) ١(»ألھلھا العلم وكتب الركوب ودواب المنزل وأثاث الحرفة وكآالت

 أن على لةالدا الصریحة بالعبارة ضنینة المالكي الفقھ وكتب
 وأھمیة الدین في نصوصھم أن إال ، المنزلة ھذه یشغل الدین قضاء
 في الوارث حق على دینھ قضاء في المیت حق وتقدیم ، قضائھ
 إال میراث ال«  : أنھ المالكي الفقھ في استقر وقد ، بذلك یشھد التركة

  . )٢( »الدین قضاء بعد
 غیر مال بالدین المنشغل المال بأن صرحوا فقد الشافعیة أما

 ، یخدمھ الذي وعبده وكسوتھ المرء مسكن حكم في وھو ، فاضل
 الشخصیة المرء حاجة تستغرقھا التي األصلیة الحوائج من ذلك ونحو

 الیسار من یعد وال ، الحج لوجوب الالزمة االستطاعة بھ تتحقق فال ،
  .المالیة الحقوق بھ تثبت الذي

 قدر عن بالفاضل والمراد« ) : ھـ٥٠٥ت (الغزالي یقول
 ثوب ودست ، یخدمھ الذى والعبد ، المسكن وراء یكون أن الحاجة
 النفقة من أھلھ على یخلفھ وما ، قضائھا إلى یفتقر التي ودیونھ ، یلبسھ

 فسھن على وخاف متأھال یكن لم إن نكاح إلى صرفھ إلى یحتاج وما ،
  . )٣(»العنت

 الزاد بھ یشترى ما وجد وان« ) : ھـ٦٧٦ (النووي وقال
 أو الدین كان حاال - یلزمھ لم علیھ لدین إلیھ محتاج وھو والراحلة

 ، علیھ فقدم التراخي علي والحج الفور علي الحال الدین ألن - مؤجال
 یقضى ما یجد لم الحج في معھ ما صرف فإذا ، علیھ یحل والمؤجل

  .)٤(»الدین بھ
 استغرقتھ ما « أن : مذھبھم في العام فاألصل الحنابلة أما

 الحاجات ذلك بسبب وقدموا ،)٥( »كالمعدوم فھو اإلنسان حاجة
  .األخـرى المالیة الواجبات لىع األصلیة

                                                           
   ).   ٢٦٢ / ٢   (       المحتار     ورد  )    ٢٢٢ / ٢   (      الرائق       البحر  ) ١ (

   ).   ٢٦٥ /  ١٩   (    خلیل       مختصر      وشرح  )    ٢٤١ / ٥   (      الجلیل     منح  ) ٢ (

   ).   ٥٨٣ / ٢     (      الوسیط  ) ٣ (

   ).   ٤٤٤   ١   (       المطالب       وأسنى  )   ٦٨ / ٧   (       المجموع  ) ٤ (

   ).   ٢٦٣ / ٣   (     قدامة     البن         والكافي  )    ٥٨٧ / ٨   (      اإلنصاف    مع        الكبیر       الشرح  ) ٥ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٦٣

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 من الدین قضاء« ) : ھـ٦٢٠ت (قدامة البن المغني وفي
  . )١(»اآلدمیین حقوق بھ ویتعلق األصلیة حوائجھ

 ، األمر لھذا التقریر من مزید المعاصرة الدراسات وفي
 التي الثالث لشعبا إحدى الدین عد والقانون بالفقھ المعتنین وبعض
 و الالزمة المعیشیة األمور وھي األصلیة الحاجة خصال منھا تتكون

  ) .٢(والدیون الواجبة النفقات

 أن من األحناف لدى ترسخ لما تأكید المعاصر الفقھ وفي
 حاجة عن ً     فاضال ً      نصابا بلغت متى األموال في تحل إنما الزكاة

 أقاربھ، ونفقة كدیونھ، المالیة والتزاماتھ عیالھ وحاجة الشخص
   .)٣(علیھ التي والضرائب

 الھیئة عن الصادر) الزكاة وفتاوى أحكام (كتاب في وجاء  
 صلیةاأل للحاجة المقتناة العروض«  : الكویتي الزكاة لبیت الشرعیة

 -  المواصالت ووسائل ، الحرفة وآالت ، والثیاب ، السكنى دور مثل
 المرصد المال وكذلك ، فیھا زكاة ال فھذه ، المنزل وأثاث - كالسیارة

 نفسھ عن لیدفع یده في الذي المال إلى محتاج المدین فإن ، لدین
  .)٤( »والذل الحبس

  

                                                           
   ).   ١٧٢ / ٣   (      اإلنصاف    مع        الكبیر       الشرح  ) ١ (

         الرقمی��ة        األھ��رام       جری��دة      ع��زام     ص��الح     ح��سن    )       األص��لیة         الح��وائج   (    مق��ال  ) ٢ (
  . م    ٢٠١٣        أكتوبر  ١٥

  .  ٤٥ ص        الزرقا       فتاوى  ) ٣ (

  .  ٢١ ص        الزكاة        وفتاوى       أحكام  ) ٤ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٦٤

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 املبحث الثاني   

  تأثري الدين على العبادات 

  : وتحتھ أربعة مطالب 

                                أث���ر المطالب���ة بال���دین ف���ي س���قوط ص���الة   :             المطل���ب األول 

         الجماعة

                               أثر الدین في إسقاط زكاة المال  :               المطلب الثاني   

                           في الخصم من الوعاء الزكوي          أثر الدین   :               المطلب الثالث   

                              أثر الدین في إسقاط وجوب الحج  :               المطلب الرابع   

                                  أثر الدین في تأخیر الوفاء بالنذر  :               المطلب الخامس 

 المطلب األول   
       أثر المطالبة بالدین في ترك صالة الجماعة

تكلم في ھذا المطلب عن المطالبة بالدین ومالزمة الدائن أ
للمدین ، وما لذلك من األثر في إسقاط صالة الجماعة عن المدین 
المعسر ، وسأعتمد في ذلك على عرض أقوال الفقھاء وذكر حججھم 

  :واستدالالتھم ، ثم أبین القول الراجح في المسألة 
 الفقھاء أقوال عرض : أوال :  

 فال تجب على مریض ومقعد وزمن «: لدر المختار جاء في ا
ومقطوع ید ورجل من خالف أو رجل فقط، ذكره الحدادي ومفلوج 
وشیخ كبیر عاجز وأعمى وإن وجد قائدا ، وال على من حال بینھ 
وبینھا مطر وطین وبرد شدید وظلمة كذلك وریح لیال ال نھارا، 

 أي «:  وقال ابن عابدین )١(»وخوف على مالھ، أو من غریم أو ظالم
  .)٢(»إذا كان معسرا لیس عنده ما یوفي غریمھ وإال كان ظالما

                                                           
   ٧٦  :  ص         المختار      الدر )١ (

  )   ٥٥٦  /  ١   (       المحتار    رد  ) ٢ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٦٥

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 وال رخصة في «: في المنھاج ) ھـ٦٥٦ت (قال النووي 
تركھا وإن قلنا سنة إال بعذر عام ؛ كمطر أو ریح عاصف باللیل ، 

أو خاص كمرض وحر وبرد شدیدین وكذا وحل شدید على الصحیح ، 
وجوع وعطش ظاھرین ومدافعة حدث وخوف ظالم على نفس أو مال 

 «:  شرحھا الخطیب الشربیني بقولھ )١(»ومالزمة غریم معسر 
ومحل ھذا إذا عسر علیھ إثبات إعساره وإال لم یعذر كما قالھ في 

كان الحاكم ال یسمع البینة إال بعد الحبس فوجودھا كالعدم البسیط، ولو 
ھذا إذا لم یقبل قولھ في اإلعسار ، أما إذا قبل كأن لزمھ الدین ال في 
مقابلة مال كصداق الزوجة فإنھ ال یعذر، وكذا إذا ادعى اإلعسار 
وعلم المدعي بإعساره وطلب یمینھ على عدم علمھ فرد علیھ الیمین، 

  .)٢(» یكون عذرافالمتجھ أنھ ال
 الجمعة ترك في ویعذر« ) : ھـ٦٢٠ت (قدامة ابن وقال
 ضرر أو فواتھ، أو مالھ، ضیاع من والخائف.. المریض والجماعة،

 مالزمة أو سلطان، أو ضرر، من نفسھ على أو قریبھ، موت أو فیھ،
 ألن حبس المعسر ظلم، « : المبدع في قال )٣(»معھ شيء وال غریم

وكذا إن كان الدین مؤجال، وخشي أن یطالبھ بھ قبل محلھ، وظاھره 
  .)٤(»أنھ إذا قدر على أداء دینھ، فال عذر

 األدلة عرض : أوال :  
علم على ما ذھبوا إلیھ من سقوط صالة الجماعة احتج أھل ال

عن المدین المعسر إذا خاف من غریمھ بأدلة عامة ، ومن ضمن 
  : أدلتھم ما یلي 

  : الدليل األول 

 من سمع النداء«:  أنھ قال  عن النبي حدیث ابن عباس 
وما : ، قالوا »فلم یمنعھ من اتباعھ عذر لم تقبل منھ الصالة التي صلى

  .  )٥(»خوف أو مرض«: العذر یا رسول هللا؟ قال

                                                           
  )   ٤٧٥ / ١   (       المحتاج       ومغني   ،    ٣٨ ص          الطالبین       منھاج  ) ١ (

  )   ٤٧٥ / ١   (       المحتاج      مغني  ) ٢ (

  )  ٦٣  :  ص   (        األرناؤوط   ت      أحمد       اإلمام     فقھ    في        المقنع  ) ٣ (

  )   ٤٩٦  /  ١   (      القناع      كشاف    :      وینظر  )    ١٠٥  /  ٢   (      المقنع     شرح    في        المبدع )٤ (

  )    ٥٥١   (   رق�م          الجماع�ة،     ترك    في         التشدید    في     باب        الصالة،    في      داود     أبو      رواه  ) ٥ (
  =      لك�ن         تدلی�سھ،       لكث�رة       ض�عفوه      حی�ة،     أبي    بن      یحیى      جناب     أبو        إسناده     وفي   ،



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٦٦

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

، » أو خوف«:  عموم قولھ علیھ السالم:وجھ االستدالل 
فیشمل ذلك الخوف على النفس والمال والولد ، ویشمل الخوف على 

  .)١(رالنفس الخوف من الغریم أن یحبسھ ، وھو معس

  : الدليل الثاني 

  . القیاس على عذر المطر
 وألن في أمره علیھ السالم بالصالة في «: قال ابن قدامة 

الرحال ألجل الطین والمطر، مع أن ضررھما أیسر من ذلك، تنبیھا 
  .)٢(»على جوازه

 النتیجة : ثالثا:  
من خالل العرض المتقدم یتبین أن للدین أثر ثابت على صالة 
الجماعة ، وأن ھذا األثر یتمثل في سقوط صالة الجماعة عمن وجبت 
علیھ أو تأكدت في حقھ ، وقد استدل الفقھاء لذلك بما یوضح مرادھم ، 
ویصحح مأخذھم، وقد اتضح ھذا األثر عند من یرى وجوب صالة 

 ، أو من یرى أنھا سنة ال )٤( والحنابلة)٣( الحنفیةالجماعة ، وھم
 ، ولم یتضح ھذا األثر عند المالكیة )٥(رخصة بتركھا وھم الشافعیة

  .)٦(لى أصلھم أن صالة الجماعة سنة بناء ع

 المطلب الثاني   
   المال     أثر الدین في إسقاط زكاة

وما ینجم عنھ ، ل بالدین أتكلم في ھذا المطلب عن انشغال الما
من إسقاط الزكاة أو المنع من وجوبھا ، وسأعتمد في ذلك على 

                                                                                                                                           
      ص�ححھ     وق�د       صحیح،         وإسناده   ،  )    ٧٩٣   (   رقم      ماجة     ابن   د  عن      شاھد        للحدیث =

   ).   ٥٦٠   (    برقم  »     داود     أبي      صحیح   «  في         األلباني       وصححھ   ، .    واحد     غیر

  )   ٤٦٨  /  ٤   (      المقنع     على        الكبیر       الشرح )١ (

  )   ٤٦٨  /  ٤   (      المقنع     على        الكبیر       الشرح )٢ (

  )   ٥٥٦  /  ١   (       المحتار     ورد  )   ٧٦  :  ص   (       المختار      الدر )٣ (

  )   ١٠٥  /  ٢   (      المقنع     شرح    في         والمبدع  )   ٦٣  :  ص   (      المقنع )٤ (

  )   ٤٧٥ / ١   (       المحتاج       ومغني    ٣٨ ص          الطالبین       منھاج  ) ٥ (

  )   ١٢٠  /  ١   (    مالك       اإلمام     فقھ    في         والشامل  )    ٣٩٥  /  ٢   (       واإلكلیل       التاج )٦ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٦٧

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

عرض أقوال الفقھاء وذكر حججھم واستدالالتھم ، ثم أبین القول 
  :الراجح في المسألة 

 الفقھاء أقوال عرض : أوال :   
 ال أنھ النصاب ینقص ال كان إذا َّ      الدین أن الفقھاء بین خالف ال

 ،)١(الدین من السالم النصاب في واجبة الزكاة وأن زكاة،ال یسقط
 بھ تسقط ھل : منھ ینقص أو النصاب یستغرق لذيا الدین في واختلفوا

   :أقوال ذلك في ولھم ؟ تسقط ال أو الزكاة

   : األول القول

 ینقص الذي بالدین تتأثر وال ، المدین مال في تجب الزكاة أن
   .الشافعیة عند المذھب وھو ، النصاب

 یمنع ھل الدین«  : المجموع في) ھـ٦٧٦ت (النووي قال
 نص وھو األصحاب، عند أصحھا أقوال ثالثة فیھ ؟ الزكاة وجوب

 أحمد عن روایة وھو) ٢( »تجب : الجدیدة كتبھ معظم في  الشافعي
 العصر علماء بعض بھ وقال ،)٤(الظاھریة بھ وقال ،)٣()ھـ٢٤١ت(

  .)٥(الحاضر

  : الثاني القول

 يف النصاب ینقض دین علیھ كان من على تجب ال الزكاة أن
 أو األموال كانت ظاھرة ، مؤجال أو الدین كان حاال ، األموال جمیع
  .والحنابلة الحنفیة عند المذھب وھو ، باطنة

                                                           
         عب��دالبر     الب��ن         والك��افي  )    ١٢٣ / ٢   (        والمب��سوط  )  ٧ / ٢ (       ال��صنائع       ب��دائع    :     انظ��ر  ) ١ (

   ، )   ٣١٧-   ٣١٦ / ٥   (        والمجم�����وع    ٨٢ ص         الم�����سالك       وأق�����رب  )    ١٥٨-   ١٥٥ / ١ (
         واإلقن������اع  )   ٢٥-  ٢٤ / ٣   (      اإلن������صاف  )    ١٥٣  -   ١٥٢ / ٦   (       المحت������اج        ونھای������ة

) ٣٩٢ / ١   .(   

    ) .   ١٥٣  -   ١٥٢ / ٦   (       المحتاج       نھایة    :      وانظر   ، )   ٣١٧-   ٣١٦ / ٥   (       المجموع  ) ٢ (

   ).  ٢٥  -  ٢٤ / ٣   (      اإلنصاف      انظر  ) ٣ (

   ).   ٢١٩ / ٤   (      المحلى    :     انظر  ) ٤ (

  )   ٩٩ / ٣   (    س��عدي     اب��ن       ال��شیخ      وفق��ھ  )    ١٨٩ / ٩   (       الدائم��ة        اللجن��ة       فت��اوى    :     انظ��ر  ) ٥ (
    ).   ٣٥ / ٦   (      الممتع        والشرح   ،  )   ٥٠-  ٤٩ /  ١٤   (   باز     ابن       فتاوى        ومجموع



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٦٨

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 عن خارج المدیون مال« ) : ھت٥٨٧ت (الكاساني قال 
   .)١(»أصلیة حاجة المال ھذا إلى محتاج ألنھ ؛ الزكاة عمومات

 ینقص دین علیھ من مال في زكاة وال«  : اإلنصاف في وجاء
  . )٢( »األصحاب أكثر وعلیھ ، استثنى ما إال المذھب ھذا ، النصاب
 الشافعي بھ وقال ،)٣(السلف من طائفة إلیھ مال الرأي وھذا 

   .)٥(العصر علماء بعض فتیا وعلیھ ،)٤(القدیم في

   :الثالث القول

 في الزكاة یسقط للنصاب المنقص أو المستغرق الدین أن
 وقول ،)٧(المالكیة مذھب وھو ،)٦(ھرةالظا دون الباطنة األموال
 األوزاعي بھ وقال)٩()ھـ٢٤١ت(أحمد عن وروایة)٨(للشافعي

   .)١٠()ھـ١٥٧ت(

   : الرابع القول

 كان إذا النصاب ینقص دین علیھ كان من على تجب الزكاة أن
 عن روایة وھو ، الوجوب یمنع فال المؤجل الدین أما ً     حاال، الدین

                                                           
   ).   ١٢٣ / ٢   (       المبسوط    :      وانظر    )  ٧ / ٢ (       الصنائع       بدائع  ) ١ (

   ).   ٣٩٢ / ١   (      اإلقناع    :      وانظر  )   ٢٥-  ٢٤ / ٣   (      اإلنصاف  ) ٢ (

    :     انظ�ر  .        والث�وري        واللی�ث         والنخع�ي        والحسن      یسار    بن         وسلیمان      عطاء      منھم  ) ٣ (
  )   ٣٤٢ / ٢   (      المغني

   ).   ٣١٧  -   ٣١٦ / ٥   (       المجموع    :     انظر  ) ٤ (

  .   ٢٦٠ ص      زھرة     أبو       الشیخ       فتاوى    :     انظر  ) ٥ (

     وھ��ي   ،      تخف��ى   ال      الت��ي          المعاین��ة        األم��وال         الظ��اھرة         ب��األموال         الفقھ��اء      یری��د  ) ٦ (
      تخف�ى      الت�ي        األم�وال         الباطنة         باألموال         ویریدون           والمواشي،         والثمار        الحبوب

-   ٣١٦ / ٥   (       المجم�وع    :     انظ�ر    .        التج�ارة      ع�روض      وق�یم         كاألثمان       الناس     على
    ) .  ٢٥ / ٣   (       واإلنصاف   ، )   ٣١٧

    ) .   ١٥٨-   ١٥٥ / ١   (       عبدالبر     البن         والكافي  )    ٣٢٥ / ١   (       المدونة    :   ظر  ان  ) ٧ (

   ).   ٣١٧-   ٣١٦ / ٥   (      المھذب     شرح         المجموع    :     انظر  ) ٨ (

   ).  ٢٥-  ٢٤ / ٣   (      اإلنصاف    :     انظر  ) ٩ (

   ).   ٣٤٢ / ٢   (      المغني    :     انظر  ) ١٠ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٦٩

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 الدیون أن إلى المتأخرین بعض ومال ،)١()ھـ٢٤١ت (أحمد اإلمام
 یحسم كما ، الزكویة الموجودات من تحسم الحول نھایة قبل المستحقة

 للحول الالحقة المالیة الفترة خالل السداد المستحق السنوي القسط نھام
  . )٢(عنھ المزكى

 األقوال أدلة عرض : ثانیا :   
 الزكاة من یمنع ال ینالد إن : القائلون األول الفریق استدل

 كما ، والسنة الكتاب في الزكاة بأداء اآلمرة األدلة بعموم مطلقا
   : یلي ما بھا احتجوا التي األدلة جملة ومن ، بالمعقــول استدلوا

   : األول الدليل

ُ       وآتوا: +تعالى قولھ  َ         الزكاة َ َ ُ       وآتوا : +تعالى وقولھ )٣("َّ ُ   حقھ  َ   َّ ْ    یو َ  َ  مَ
ِ         حصاده ِ َ َ")٤(.  

   :الثاني الدليل

 السماء سقت فیما«  :  النبي عن  عمر ابن حدیث
   .)٥(»العشر نصف بالنضح سقى وما العشر عثریا كان أو والعیون

   : الثالث الدليل

 أقل في لیس«  :  النبي عن  الخدري سعید أبي حدیث
 أقل في وال صدقة ذود خمس من أقل في وال صدقة أوسق خمسة من
  . )٦(»صدقة أواق خمس من

                                                           
   ).  ٢٥-  ٢٤ / ٣   (      اإلنصاف    :     انظر  ) ١ (

        الزك��اة      لبی��ت         ال��شرعیة        الھیئ��ة    ع��ن        ال��صادر        الزك��اة        وأحك��ام       فت��اوى    :     انظ��ر  ) ٢ (
  .   ١٣٧       الزرقاص       مصطفى       فتاوى   و   ،    ٤٢ ص         الكویتي

  .  ٤٣    :       البقرة      سورة  ) ٣ (

  .   ١٤١    :       األنعام      سورة  ) ٤ (

     م�اء    م�ن      ی�سقى      فیم�ا       الع�شر     ب�اب   ،        الزكاة      كتاب  )    ٤٤٣ / ١   (       البخاري      صحیح  ) ٥ (
   ).    ١٤٨٣   (    حدیث   ،        الجاري         وبالماء        السماء

     ذود     خم�س     دون      فیم�ا     ل�یس     ب�اب   ،        الزك�اة      كت�اب  )    ٤٣٥ / ١   (       البخاري      صحیح  ) ٦ (
      ح��دیث        الزك��اة      كت��اب  )    ٦٧٣ / ٢   (    م��سلم       وص��حیح  )     ١٤٥٩   (    ح��دیث   ،      ص��دقة

) ٩٧٩   .(   



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٧٠

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 جاء قد النصوص ھذه عموم أن : تقدم مما االستدالل وجھ
 بغیر والفضة والذھب والثمر والحب المواشي في الزكاة بإیجاب

 یكون ال بذلك والتخصیص علیھ، دین ال ممن دین علیھ من تخصیص
  . )١(العموم على البقاء فیجب دلیل ال وحیث بدلیل، إال

 روي ما وھو ، یخصصھا ما ءجا قد العمومات بأن : ونوقش
 أال«  : خطبتھ في وقال رمضان شھر في خطب أنھ  عثمان عن
 مالھ فلیحسب دین وعلیھ مال لھ كان فمن حضر قد زكاتكم شھر إن
 رضي – الصحابة من بمحضر وكان )٢(»مالھ بقیة لیزك ثم علیھ بما
 الزكاة أن منھم إجماعا ذلك فكان نھمم أحد علیھ ینكر ولم -  عنھم هللا
 خارج المدیون مال أن تبین وبھ ، بالدین المشغول القدر في تجب ال

  . )٣(الزكاة عمومات عن

   : الرابع الدليل

 ولم اة،الزك علیھ ممن الزكاة بأخذ عمالھ یأمر كان  النبي أن
 ألمرھم یمنع الدین كان ولو ال، أم دین علیھم كان إن : بالسؤال یأمر

   .باالستفسار
 فأینما یجيء المصدق كان« ) : ھـ١١٠ت (سیرین ابن قال 

  .)٤(»الصدقة منھا أخذ قائمة غنما أو ، قائمة إبال أو قائما زرعا رأى
 األموال في أما الظاھرة، األموال في مسلم ھذا بأن :نوقش

 السائمة زكاة یجبون كانوا إنما السعاة ألن ؛ مسلم غیر فھو الباطنة
  . األرض من والخارج

                                                           
    :     انظ��ر    »       الزك�اة         بعموم��ات         ال�شافعي      اح��تج  «     ) :   ھ�ـ   ٥٨٧ ت   (        الكاس��اني     ق�ال  ) ١ (

    ).  ٦ / ٢   (       الصنائع       بدائع

  )   ١٧   (    ح�دیث   ،   ن    ال�دی    ف�ي        الزكاة     باب   ،        الزكاة      كتاب   ،     ١٦٤ ص      مالك      موطأ  ) ٢ (
        الكب���رى         البیھق���ي      وس���نن  )     ٧٠٨٦   (    ح���دیث  )   ٩٢ / ٤   (         عب���دالرزاق       وم���صنف

       وذك�ره  )     ٧٦٠٧   (    ح�دیث   ،        ال�صدقة    م�ع       الدین     باب   ،        الزكاة      كتاب  )    ٢٤٩ / ٤ (
     وھ���و      ص���حیح        إس���ناده  :     وق���ال  )    ٥٠٤ / ٥   (       العالی���ة         المطال���ب    ف���ي     حج���ر     اب���ن

  .     موقوف

   ). ٦ / ٢   (       الصنائع       بدائع    :     انظر  ) ٣ (

    ).    ٣٤٢ / ٦   (   بیر   الك        والشرح        اإلنصاف    مع        المقنع    :      وانظر  )    ٢٣٢ / ١   (       المدونة  ) ٤ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٧١

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 األموال بین فرق ومن مال، كل في عام ھذا بأن: عنھ وأجیب
  . )١(الدلیل فعلیھ والظاھرة، الباطنة،

   : اخلامس الدليل

   .القیاس دلیــل
 ولھ ، ً       مستقراً      ملكا لھ مالك فھو المال لدیھ من أن  :ووجھــــھ

  . )٢(علیھ دین ال كمن الزكاة، علیھ فوجبت ، فیھ التصرف حق
 یملك غني مدینال غیر ألن الفارق، مع قیاس بأنھ: نوقش

 ولیس ، أشد أو الفقیر كحاجة دینھ قضاء إلى محتاج والمدین ً      نصابا
   .)٣(غیره حاجة لدفع المالك حاجة تعطیل الحكمة من

 أن فوجب ، تصرفھ فیھ یجوز ، مالھ بیده ما بأن : عنھ وأجیب
 وجوب من یمنع ال الدین في المال رھن إن ثم ، منھ األخذ یستحق
 في فالرھن ، أقوى بالدین المرھون المال استحقاق أن مع الزكاة
 من مانعا الدین في الرھن یكن لم فلما ، الذمة في والدین الرقبة

 وجوب من مانعا الدین مجرد یكون ال أن أولى كان الزكاة وجوب
  .)٤(الزكاة

   : السادس الدليل

   . الرأي دلیــــل
 فال بالذمة، یتعلق والدین بالعین، تتعلق الزكاة أن:  ووجھـــھ

  . )٥(اآلخر أحدھما یمنع
***  

 المنقص الدین بأن القائلون الثاني القول أصحاب واستدل
 أو الدین كان حاال - األموال جمیع في مطلقا الزكاة یسقط للنصاب

                                                           
   ).   ١٦٨ / ٢   (   سوط    المب    :     انظر  ) ١ (

   ).   ٣٣٨ / ٦   (      الكبیر        والشرح        اإلنصاف    مع        المقنع    :     انظر  ) ٢ (

   ).   ٣٤٠ / ٦   (      الكبیر        والشرح        اإلنصاف    مع        المقنع    :     انظر  ) ٣ (

   ).   ٦٦٥ / ٣   (      الحاوى    :     انظر  ) ٤ (

    ).    ٤٦٤ / ١   (      المھذب    :     انظر  ) ٥ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٧٢

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 الصحابة، وبعمل بالسنة - باطنة أو األموال كانت ظاھرة ، مؤجال
   : یلي ما أدلتھم ومن ، وبالمعقول

   : األول الدليل
 من تؤخذ زكاة علیھم فرض هللا أن فأخبرھم «  النبي قول

  . )١(»فقرائھم إلى  وترد أموالھم
 ینقص أو النصاب یستغرق دین علیھ من أن : االستدالل ھوج

 . )٢(الزكاة علیھ تجب فال كالفقیر الزكاة لھ تحل منھ
   : الثاني الدليل
  . الصحابة عمل
 زكاتكم شھر ھذا« : یقول كان  عفان بن عثمان أن ثبت فقد

 منھا فتؤدون ، أموالكم تحصل حتى دینھ فلیؤد دین علیھ كان فمن
  .)٣( »الزكاة

 عن الزكاة إسقاط الحدیث ھذا من المفھوم أن: االستدالل وجھ
 ینكروه، فلم الصحابة من محضرب  عثمان ذلك قال وقد ، المدین

  . )٤(علیھ اتفاقھم على فدل
 حدیث « أن) : ھـ٤٥٠ت (الماوردي ذكره بما : ونوقش

 تقدیم على یدل وإنما ، بالدین الزكاة إسقاط على فیھ دلیل ال  عثمان
  .)٥(»الزكاة على الدین

   : الثالث الدليل
   .)٦(المعدوم بمنزلة األصلیة بالحاجة المنشغل المال قاعدة

                                                           
  .   ٣٧٤ ص        تخریجھ      تقدم  ) ١ (

   ).   ٦٦٤   / ٣   (      الحاوى  )    ٣٣٩ / ٦   (      الكبیر        والشرح        اإلنصاف    مع        المقنع    :     انظر  ) ٢ (

    .     قریبا        تخریجھ      تقدم  ) ٣ (

         ال��صنائع        وب��دائع  )    ٣٣٩ / ٦   (      الكبی��ر        وال��شرح        اإلن��صاف    م��ع        المقن��ع    :     انظ��ر  ) ٤ (
) ٦ / ٢ .(   

   ).   ٦٦٦ / ٣   (      الحاوى  ) ٥ (

   ،  )   ٨٦ /  ١١   (       والمغن�ي  )    ٤٩٧ /  ١٠   (       والحاوي  )   ٩٧ / ٥   (       الصنائع       بدائع    :     انظر  ) ٦ (
        وأثرھ�ا         والحاج�ة   ،    ٩٩ ص         الجامع�ة        واألص�ول         القواعد    :   في         القاعدة       وانظر

   ).   ٥٥٦ / ٢   (      األحكام    في



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٧٣

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 ، األصلیة الحوائج من الدین قضاء أن : القاعدة انطباق ووجھ
 بھ یتحقق ال ألنھ زكاة؛ مال یكون ال أصلیة حاجة إلیھ المحتاج والمال
   .المعــــــدوم حكم في فھو ، الغنى

 عن خارج المدیون مال« ) : ھـ٥٨٧ت (الكاساني قال 
 ألن ؛ أصلیة حاجة المال ھذا إلى محتاج ھألن ؛  الزكاة عمومات

 بالحاجة المشغول«  : وقالوا ،)١( »األصلیة الحوائج من الدین قضاء
 المستحق الماء مع التیمم یجوز ولھذا ، كالمعدوم األصلیة
  .)٢(»بالعطش

 أنھ إال ، مطلوبا اأمر قضاؤه كان وإن الدین بأن:  ویناقش
 وإنما ، الحقوق من غیرھا على تقدم التي األصلیة الحاجات من لیس
 والثیاب والدور األقوات مثل منھ، لإلنسان بد ال بما مختص ذلك

 عند بما وفاؤه یتعین ال والدین ، ونحوھا الحرفة وأدوات والراحلة
   .النقد من اإلنسان
 الدنانیر لھ تكون لالرج أرأیت : قلت«  : المدونة في جاء 

 أین عروض ولھ دین وعلیھ ً       دینارا عشرون وھي الحول علیھا فیحول
 ھذه زكى دینھ وفاء كانت فإن عروضھ، في: فقال دینھ؟ یجعل

 كانت إن أرأیت: قلت ، عنده الحول علیھا حال التي ّ       الناضة العشرین
ً        وخادما وسرجھ وخاتمھ وسالحھ جمعتھ وثوبي جسده ثیاب عروضھ

 وخاتمھ وسرجھ وسالحھ وداره خادمة أما: فقال یسكنھا؟ ً      ودارا تخدمھ
 زكى الدین وفاء فیھا كان فإن فیھا، الدین یكون عروض فھي

  .    )٣(»تعالى هللا رحمھ مالك قول وھو: قال عنده، التي العشرین
***  

 من مانعا الدین جعلوا الذین الثالث القول أصحاب واستدل
 بدلیلین والثمار السائمة من الظاھرة دون الباطنة األموال في الزكاة

   : وھما المعقول من

  

                                                           
     ). ٧ / ٢ (       الصنائع       بدائع  ) ١ (

   ).   ٢٥٤ / ١   (       الحقائق       تبیین  ) ٢ (

   ).   ٣٢٥ / ١   (       المدونة    :     انظر  ) ٣ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٧٤

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

   :  األول الدليل

 قلوب وتعلق لظھورھا آكد الظاھرة باألموال الزكاة تعلق أن
   .)١(الباطنة األموال بخالف بھا الفقراء

 یرصدون ال كانوا«  ) : ھـ١١٠ت (سیرین ابن نع جاء
  .)٢(» الدین في ترصد أن للعین وینبغي ، الدین في الثمار

   :الثاني الدليل

 ظاھرا ماال وجدوا أینما السعاة أن الناس عمل من المعھود أن 
   .علیھ دین ال ممن الدین علیھ من بین تمییز دون زكاتھ أخذوا

 فأینما یجيء المصدق كان« ) : ھـ١١٠ت (سیرین ابن قال
  . )٣(»الصدقة منھا أخذ قائمة غنما أو ، قائمة إبال أو قائما زرعا رأى

   :)٤( وجھین من الرأي ھذا أدلة نوقشت 
 وجھ ال والباطنة الظاھرة األموال بین التفریق أن: األول الوجھ

  . العموم على تدل قدمنا التي واألدلة لھ،
 اإلمام مطالبة عدم من العمل علیھ جرى ما أن: الثاني الوجھ

 عن الزكاة وجوب إسقاط على ً     دلیال لیس الباطنة األموال لزكاة
  . المصلحــــة ذلك في ــــيروع وإنما المدین،

***  
 یمنع الدین كون إلى مالوا الذین الرابع القول أصحاب واستدل

 بالمعقول مؤجال كان إذا الزكاة من یمنع وال حاال كان إذا الزكاة من
   : فقالوا

 أما ، الزكاة من یمنع فال عادة بھ مطالب غیر المؤجل الدین إن
   . )٥(الزكاة وجوب من فیمنع عادة بھ فیطالب الحال

                                                           
   ).   ٣٤٢ / ٦   (      الكبیر        والشرح        اإلنصاف    مع        المقنع    :     انظر  ) ١ (

   ).   ١٧٤ ( ٢      عبید     ألبي        األموال       وكتاب  )    ١٤٨ / ٤   (      الكبرى       السنن  ) ٢ (

    ).    ٣٤٢ / ٦   (      الكبیر        والشرح        اإلنصاف    مع        المقنع    :      وانظر  )    ٢٣٢ / ١   (       المدونة  ) ٣ (

   ).   ١٦٨ / ٢   (       المبسوط    :  ر   انظ  ) ٤ (

        وال������شرح        اإلن������صاف    م������ع         والمقن������ع  )  ٦ / ٢     (       ال������صنائع       ب������دائع    :     انظ�����ر  ) ٥ (
     ) .    ٣٤٠ / ٦ (      الكبیر



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٧٥

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 المدین تستثن ولم ، عامة بالزكاة اآلمرة األدلة بأن:  ویناقش
 ، مؤجال أو حاال دینھ كان من ذلك في ویستوي ، الزكاة وجوب من

  . العموم من األول القول أصحاب بھ تمسك ما مقتضى وھذا
 الراجح القول بیان : ثالثا :   

 المسألة ھذه في الخالف أن یتبین المتقدم العرض خالل من
 األدلة ناحیة من متكافئان قوالن والثاني األول والقوالن ، قوي خالف

   .وحدیثا قدیما الفقھاء من بھما المتمسك كثر ولھذا ، والحجج
 الثاني قولال ھو المسألة في الراجح القول أن لي یظھر والذي

 یمنع للنصاب المنقص الدین أن وھو ، والحنابلة الحنفیة بھ قال الذي
 وجوب من یمنع للنصاب المنقص غیر والدین ، الزكاة وجوب من

 أو الدین كان حاال ، األموال جمیع في عام وذلك ، قدره في الزكاة
   .باطنة أو األموال كانت ظاھرة ، مؤجال

 من القول ھذا وجاھة یبین ما ذكر األدلة عرض في تقدم وقد
 بالحاجة المنشغل المال كون في للقیاس موافقتھ ومن ، النقلیة األدلة

 بأنھا األول القول أدلة مناقشة تقدم كما ، المعدوم منزلة ینزل األصلیة
   .الثاني القول أدلة تخصھا عامة

***  
  

   :منھا ، الفروع من جملة المسألة ھذه على وینبني
 وافقھم ومن والحنابلة الحنفیة من الجمھور أن : األول الفرع

 ویتمثل ، الزكاة وجوب في مؤثرة أصلیة حاجة الدین قضاء أن یرون
 جعل في یتمثل كما ، الزكاة وجوب من مانعا الدین جعل في تأثیرھا
 حق على مقدمة - الذمة وتفریغ الدین سداد وھي -  األصلیة الحاجة
 المال أو الظاھر المال في حقھم ذلك في یستوي ، الزكاة في الفقراء
   .الباطن

 حتى علیھ زكاة فال مثلھا وعلیھ درھم ألف لرجل كان فإذا 
 المال ھذا ألن ؛ وفاء یكون أن یمكن ما العروض من لھ كان ولو

 علیھ الشافعیة وقال ، المعدوم حكم في فھو ، األصلیة بالحاجة منشغل
 علیھ لیس المالكیة وقال ، دینھ یقضي ذلك بعد ثم األلف في الزكاة



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٧٦

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 فإن دینھ وفاء فیھا عروض لھ یكون أن إال درھم األلف في الزكاة
   .)١(یمنع ال الحال ھذه في الدین

 للدین صورا والحنابلة والمالكیة الحنفیة ذكر : الثاني الفرع
 ، مؤجال أو معجال كان سواء المرأة صداق منھا ، الزكاة یمنع الذي

 الضمان ذلك فیمنع ُ       استحقت ثم السلعة من سلعة ضمن إذا ومنھا
 إذا الزوجة ونفقة ، الحول في االستحقاق كان إذا الزكاة وجوب
  .)٢( الدیون من وغیرھا ، الخراج ودین ، القاضي بقضاء فرضت

 ودین هللا دین بین الحنابلة وال الشافعیة یفرق لم:  الثالث الفرع
 دین ألن ؛ الشافعیة عند الزكاة وجوب یمنع ال فھو ، الحكم في الخلق

 المطلق والنذر الكفارة في هللا فدین الزكاة یمنع ال كان إذا اآلدمي
 كدین ھو الحنابلة وقال ،) ٣(أولى باب من یمنع ال ونحوه الحج ودین

 الدیون بین والمالكیة الحنفیة وفرق ، )٤(الزكاة من المنع في اآلدمي
 الزكاة یمنع فالذي ، العباد من مطالب لھا التي والدیون � المستحقة

 الدیون ھي المالكیة عند الباطنة األموال في ویمنعھا الحنفیة عند مطلقا
  .)٥(العباد جھة من بھا المطالب

  .وهللا أعلم

  

  

  

  

                                                           
      ) .   ٣٢٥ / ١   (       المدونة    :     انظر  ) ١ (

         واإلقن���اع  )    ١٤٨ / ١   (       المدون���ة        وتھ���ذیب  )  ٨-   ٦ / ٢     (       ال���صنائع       ب���دائع    :     انظ���ر  ) ٢ (
) ٣٩٢ / ١   .(   

   ).   ٦٦٩ / ٣   (      الحاوى    :     انظر  ) ٣ (

   ).  ٢٨ / ٣     (      اإلنصاف    :     انظر  ) ٤ (

  .  ٨٢ ص         المسالك       وأقرب  )  ٨- ٦ / ٢ (       الصنائع       بدائع    :     انظر  ) ٥ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٧٧

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 المطلب الثالث   
       أثر الدین في الخصم من الوعاء الزكوي 

 الزكاة فیھ تجب الذي المقدار أو صابالن ھو الزكوي الوعاء
 الغالل ومجموع والثمار الحبوب حاصل بھ والمقصود ، توفره عند

 في المال رب عن بالتخفیف الشرع جاء وقد ، )١(الموسم في الناتجة
 التي الدیون أثر عن أتكلم المطلب ھذا وفي ، والثمار الحبوب زكاة

   .  الزكاة وعاء من الخصم في المال رب استدانھا
 الفقھاء أقوال عرض : أوال :   

 ، الزكوي الوعاء على مؤثرا الدین كون في الفقھاء اختلف
 بعضھم وقال ، الزكاة وعاء من الحسم في تراعى إنھا بعضھم فقال
    : قوالن المسألة ھذه في ولھـــم ، ذلك بضد

      :     األول       القول

 یحسم ال للزكاة وعاء العشر فیھ مما األرض أخرجتھ ما كل أن
 ، النفقات من غیرھا وال ، العامل أجرة وال ، الدیون یقابل ما منھ

   .والحنابلة والشافعیة والمالكیة الحنفیة من الجمھور قول ھو وھذا
 الثمار نیرصدو ال كانوا«  : )٢()ھـ١١٠ت (سیرین ابن قال

  .)٣( »الدین في ترصد أن للعین وینبغي ، الدین في
 یترك أن السنة في نعلم ال« : )٤()ھـ١٢٤ت (الزھري وقال

 دینھ وعلیھ یزكي ولكنھ ، یزكي فال دین فیھ علیھ رجل ثمر أو حرث

                                                           
     رق������م        الملك������ي          بالمرس������وم        ال������صادر        الزك������اة       جبای������ة      نظ������ام    :     انظ������ر  ) ١ (

  .  ھـ    ١٣٧٠     عام  )     ٨٦٣٤ /  ٢٨ / ٢ /  ١٧ (

     روى   ،        الب�صرة    ف�ي      وقت�ھ      إم�ام     ك�ان   ،        الب�صري       س�یرین    ب�ن      محمد    ھو    :   ھو  ) ٢ (
         ال�صحابة    م�ن        وغی�رھم     عل�ي    ب�ن        والح�سن      ثابت    بن      وزید      مالك    بن     أنس    عن

      ت�وفي         بالق�ضاء     من�ھ      أعل�م         بالبصرة     یكن    لم    :    سعد     ابن     قال   ،      عنھم   هللا     رضي
   ).  ١٤ / ٩   (       التھذیب        وتھذیب  )    ٣٣١ / ٥   (     بغداد       تاریخ    :     انظر  .   ھـ   ١١٠     سنة

   ).   ١٧٤ / ٢   (    عبید     ألبي        األموال      كتاب  ) ٣ (

      حافظ   ،        المدني        القرشي        الزھري      شھاب    بن   هللا      عبید    بن      مسلم    بن      محمد    :   ھو  ) ٤ (
  =       الج��م     عن��ھ      وروى   ،         ال��صحابة    م��ن       جماع��ة     لق��ي   ،       األع��الم      وأح��د   ،       زمان��ھ



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٧٨

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 حتى یزكي ال فإنھ دین فیھ علیھ وورق ذھب لھ یكون الرجل فأما ،
  .)١( »الدین یقضي

 على كان إذا«  : فقال )٢()ھـ١٨١ت (المبارك ابن وفسره
 دین علیھ كان وإذا ، الزكاة علیھ تجب لم مثلھ وعنده دین الرجل

 أجل من العشر عنھ یسقط لم العشر فیھا یجب ثمرة أرضھ وأخرجت
  .)٣( »الدین من علیھ ما

 من الیوم الناس علیھ الذي« ) : ھـ٢٢٤ت (عبید أبو اإلمام قال
 فیما الرجل بھ ّ     یقاص ال َّ      الدین أن العراق أھل وعامة الحجاز أھل قول

  .)٤(»خاصــــــة األرض تخرج
 من الغلة على أنفق بما األرض صاحب یعتد ال : الحنفیة وقال

 ویجب بقر، نفقة وال عامل أجرة وال حافظ أجرة وال عمارة وال سقي
  .)٥(الخارج جمیع في نصفھ أو العشر

 « :  المالكیة مذھب مقررا) ھـ٤٧٤ت (الباجي الولید أبو وقال
 ، منھ بھ استأجر بما ذلك في یحتسب أن والحبوب الزیتون رب وعلى
 بدو بعد بھ تعلقت قد زكاةال ألن ؛ الحب من فریكا وأكل علف وبما

 تخلیصھا على بھ استأجر فما ، بمالھ تخلیصھا علیھ ووجب صالحھ
   .)٦( »حصتھ من فھو منھ

 ومؤونة«  : الشافعیة أئمة عن) ھـ٦٧٦ت (النووي ونقل 
 وحفظھ تھوتصفی ودیاسھ وحملھ الحب وحصاد وجذاذه التمر تجفیف

                                                                                                                                           
      أع��الم     س��یر     :      انظ��ر    .   ھ��ـ   ١٢٤     س��نة       وت��وفي   ،          الت��ابعین       أتب��اع   ن م��        الغفی��ر =

   ).   ٤٤٥ / ٩   (       التھذیب        وتھذیب  )    ٣٢٦ / ٥   (      النبالء

    ) .   ١٤٨ / ٤   (       للبیھقي        الكبرى       السنن  ) ١ (

        والعل�م         الروایة    في       األعالم       األئمة     أحد   ،         المروزي         المبارك    بن   هللا     عبد    :   ھو  ) ٢ (
     س��نة         باألنب��ار       وفات��ھ       وكان��ت   ،          الت��ابعین       ت��ابعي    م��ن       جماع��ة     لق��ي   ،        والعم��ل

   ).   ٣٣٥ / ٥   (       التھذیب       تھذیب  )    ٣٧٩ / ٧   (      النبالء      أعالم     سیر    :     انظر    .   ھـ   ١٨١

    ).    ١٧٤ / ٢   (    عبید     ألبي        األموال      كتاب  ) ٣ (

   ).   ١٧٥ / ٢   (      األموال  ) ٤ (

        القدس�ي         والح�اوي   ،   ١٣١ ص        الكبی�ر        الن�افع       وش�رحھ        ال�صغیر        الجامع    :     انظر  ) ٥ (
) ٢٩١ / ١   .(   

   ).   ١٤٣ / ٣   (      األحوذي       عارضة    :      وانظر  )    ١٢١   / ٢   (       المنتقى  ) ٦ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٧٩

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 یحتسب ال ، المالك مال خالص من كلھا تكون مؤنة من ذلك وغیر
  .)١(»خالف بال الزكاة مال من شيء منھا

 إلى الثمرة تلزم التي والمؤنة« :  )ھـ٦٢٠ت (قدامة ابن وقال
 الثمرة ومؤنة ة،كالماشی الثمرة ألن ، المال رب على اإلخراج حین

 ھا كذا ربھا على اإلخراج، حین إلى علیھا والقیام ورعیھا والماشیة
  .)٢(»ھنا

 لھ الذي یعد أن یجوز وال«) : ھـ٤٥٦ت (حزم ابن وقال
 أو درس أو جمع أو حصاد أو حرث في أنفق ما التمر أو الزرع
 تدین سواء ، زكاةال من فیسقطھ ذلك غیر أو حفر أو جداد أو تزبیل

 لم أو الثمر أو الزرع قیمة جمیع على النفقة أتت، یتدین لم أو ذلك في
  .)٣(»تأت

      :       الثاني       القول

 وال ، الوعاء من وتحسم المزكي مال من تخصم النفقة أن
 الذي ھو فھذا ، والنفقات الدیون خصم بعد الصافي في إال الزكاة تجب
  .الفقھاء من واحد غیر عن ویروى ، العشر نصف أو شرالع منھ یؤخذ

 ارفع« ) : ھـ١١٤ت (رباح أبي بن عطاء التابعي اإلمام قال
  . )٤(»بقي ما وزك والنفقة، البذر،

 على أنفق ما استدان من« ) : ھـ٢٤١ت (أحمد عن وروي
 ما دون زرعھ على أنفق ما یحتسب أھلھ على أنفق ما تدانواس زرعھ

   .)٥(»أھلھ على أنفق
 ، المعتادة المال رب ونفقة الدین بین الفقھي المجمع وفرق

 مجمع قرار في وجاء ، المعتادة النفقة دون خاصة الدیون خصم فأجاز
«  : زراعةال زكاة بشأن) ٢/١٣ (١١٩ : رقم بجدة الدولي الفقھ

 من الزرع لوقایة والمبیدات والسماد البذور بشراء المتعلقة النفقات

                                                           
   ).   ٣٨٧ / ١   (       المحتاج      مغني    :      وانظر  )    ٤٢٨   / ٥   (       المجموع  ) ١ (

   ).   ١٧٩ / ٤   (      المغني  ) ٢ (

    ).    ٢٥٨ / ٥   (      المحلى  ) ٣ (

    ).    ٢٥٨ / ٥   (       والمحلى  )    ٣٧٧ / ٢   (    شیبة     أبي     ابن       ومصنف  )    ١٧٥ / ٢   (      األموال  ) ٤ (

   ).   ٢٠١ / ٤   (      المغني  ) ٥ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٨٠

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 المزكي انفقھا إذا الزرع بموسم یتعلق مما ونحوھا الزراعیة اآلفات
 لعدم لھا لالستدانة اضطر إذا أما ، الزكاة وعاء من تحسم ال مالھ من

  .  )١( »الزكاة وعاء من تحسم فإنھا عنده مال توافر
 األقوال أدلة عرض : ثانیا :   

 یتحملھ الدین كون من إلیھ ذھبوا ما على الفقھاء جماھیر استدل
 من نصفھ أو العشر لوجـــــــوب المقتضیة األدلة بعموم المال رب
   :ذلك ومن ، )٢(استثناء غیر

 كان أو السماء سقت فیما«  : مرفوعا  عمر ابن حدیث

  .)٣(»العشر نصف بالنضح سقي وفیما ، العشر َ      عثریا

) ھـ٤٥٦ت (حزم بن محمد أبو عنھ أفصح : لاالستدال وجھ
 جملة الزكاة والشعیر والبر التمر في  هللا رسول أوجب«  : بقولھ

 ذلك عن الزكاة یسقط ولم فصاعدا، أوسق خمسة منھا الصنف بلغ إذا
 لىتعا هللا أوجبھ حق إسقاط یجوز فال النخل، وصاحب الزارع بنفقة
  .  )٤(»ثابتة سنة وال قرآن نص بغیر

***  
 على النفقة أن إلى الذاھبون الثاني القول أصحاب واحتج

 بالسنة الزكوي الوعاء من ساقط یقابلھا ما وأن ، مستثناة الزرع
   :ذلك ومن ، أجمعین عنھم هللا رضي الصحابة عن المرویة واآلثار

      :     األول        الدليل

 تدعوا لم فإن الثلث ودعوا فخذوا خرصتم إذا«  :  قولھ
  .)٥(»الربع فدعوا الثلث

                                                           
         الن�وازل      وفق�ھ   ،   ٢٤٥ ص        ال�دولي        اإلس�المي       الفق�ھ      مجم�ع         وتوصیات        قرارات  ) ١ (

) ٢٠٦ / ٢   .(   

   ).   ٣٨٧ / ١   (       المحتاج      مغني    :     انظر  ) ٢ (

     م�اء    م�ن      ی�سقى      فیم�ا       الع�شر     ب�اب   ،        الزكاة      كتاب  )    ٤٤٣ / ١   (       البخاري      صحیح  ) ٣ (
   ).    ١٤٨٣   (    حدیث   ،        السماء

   ).   ٢٥٨ / ٥   (      المحلى  ) ٤ (

      ١٦٠٥    (     حدیث   ،       الخرص    في     باب   ،        الزكاة      كتاب  )    ٥٠٤ / ١   (    داود     أبي     سنن  ) ٥ (
    =  ،       الخ��رص    ف��ي     ج��اء    م��ا     ب��اب   ،        الزك��اة      كت��اب  )   ٢٢ / ٣   (       الترم��ذي      وس��نن   )  



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٨١

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 وھذه ، الربع أو الثلث بترك أمر  النبي أن : االستدالل وجھ
 المقدار ھذا فیكون ، الغلة على المال رب ینفقھ ما مقابل في الحصة
 ھذا وعلى ،)١(دین غیر أو دینا كان سواء الزكاة وعاء من مستثنى
  . )٢( »للحرفة یدع الخارص«  : وقالوا والرواة الشراح ّ      تأولھ الوجھ

 ذلك لھ یترك أنھ على بحملھ) : ھـ٢٠٤ت (الشافعي وأجاب 
 وجیرانھ أھلھ فقراء ىعل بنفسھ لیفرقھ ؛ المخروص من ال الزكاة من

  .)٣(منھ ذلك في لیطمعھم

  

      :       الثاني        الدليل

 فینفق یستدین الرجل في )٤()ھـ١٠٣ت (زید بن جابر رواه ما
 على أنفق ما یقضي«  :  عباس ابن قال! ؟ وأرضھ أھلھ على

 أرضھ على أنفق ما یقضي«  :  عمر ابن وقال » أرضھ
  .)٥(»وأھلھ

  
 -  عباس وابن عمر ابن من الفتیا ھذه أن : االستدالل وجھ

 وعدم الزراعة في المصروفة النفقة رفع على دالة - عنھما هللا رضي
  .دینا كانت إذا خاصة ، الزكوي الوعاء ضمـــــن احتسابھا

                                                                                                                                           
      انظر    .      جھالة        إسناده     وفي   ،      حثمة     أبي    بن     سھل      حدیث    من  )    ٦٤٣   (    حدیث   =
   ).   ٣٧١ / ١   (        للمرداوي          المستقنع       كفایة  : 

   ).   ١٤٣ / ٣   (      األحوذي       عارضة    :     انظر  ) ١ (

   ).   ٥٠٤ / ١     (    داود     أبي     سنن  ) ٢ (

   ).   ٣٨٧ / ١   (       المحتاج      مغني  ) ٣ (

     أھ��ل    م��ن   ،      فقی��ھ     ثق��ة       ت��ابعي   ،         ال��شعثاء     أب��و   ،       األزدي     زی��د    ب��ن      ج��ابر    :   ھ��و  ) ٤ (
      ج�ابر    م�ن         بالفتی�ا      أعل�م ً      ًأح�دا      رأیت    ما  «     :      دینار    بن      عمرو     عنھ     قال        البصرة

   ٣   (      ال�صفوة     ص�فة       تھ�ذیب    :     انظ�ر    .   ھ�ـ   ١٠٣     س�نة       وفات�ھ      كان�ت   ،    »    زی�د    بن
  )  ٣٨ / ٢   (       التھذیب        وتھذیب  )    ٢٣٧ /

     حزم     ابن       روایة    في      ولیس  )    ٢٥٨ / ٥   (  لى     والمح  )    ١٧٤ / ٢   (    عبید     ألبي        األموال  ) ٥ (
    .    نفقة    كل    في       مطلقة         الروایة    بل           باالستدانة     ذلك       تخصیص



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٨٢

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

      :       الثالث        الدليل

   .الرأي دلیــل
 في فالحاصل الزرع مؤنة من كان ما « أن : ووجھـــــھ

  .)١( »یحصل لم فكأنھ ، غیره إلى صرفھ یجب مقابلتھ
 الراجح القول بیان : ثالثا :   

 مالھ من المزارع أنفقھ ما بین التفریق المسألة ھذه في األقرب
 االستدانة طریق عن أنفقھ فما ، االستدانة طریق عن أنفقھ وما الخاص

 ما فیخصم -  عنھما هللا رضي – عمر وابن عباس ابن بفتیا فیھ یؤخذ
 أصلیة حاجة الدیون من الذمة تفریغ ألن ، بقي ما ویزكي الدین یقابل

 تنقیص في تأثیر لھ فلیس الخاص مالھ من المزارع أنفقھ ما أما ،
   : ألمرین النفقات كثرت ولو ، الزكاة وعاء

  .الواجب القدر في باالعتبار مأخوذة النفقات ھذه أن - ١
 النصاب استھالك إلى یؤدي قد النفقات ھذه خصم أن - ٢

 .جملة
 الزكاة وعاء من یحسم أن ینبغي ال بأنھ یقضي الراجح فالقول

 الزراعیة واألعباء الري وسائل كانت ولو المزارع نفقات من شيء
 .  )٢(كلھ ذلك من شیئا استدان إذا إال ؛ لتكالیفا باھضة الحدیثة

 ***  
 تأثیر لھا الزراعة في المبذولة الدیون أن علم تقدم ما تبین إذا

 الدیون یقابل ما حسم في التأثیر ذلك ظھر وقد ، الزكوي الوعاء على
 عمر ابن بھ قال الذي الراجح القول على وذلك ، الزكوي الوعاء من

  . الدولي الفقھ مجمع بھ أخذ ما وھو – عنھما هللا رضي- عباس وابن
  .أعلم وهللا

                                                           
   ).   ٢٠١ / ٤   (      المغني  ) ١ (

      وفق�ھ   ،     ٢٤٥ ص        ال�دولي        اإلس�المي       الفق�ھ      مجم�ع         وتوصیات        قرارات    :     انظر  ) ٢ (
  .   ١٠٧ ص        الزكاة        ونوازل  )    ٢٠٦ / ٢   (       النوازل



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٨٣

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 المطلب الرابع   
  ن في إسقاط وجوب الحج أثر الدی

استطاعة : قسم جمھور الفقھاء االستطاعة في الحج إلى قسمین 
، وبینوا أن حقیقة االستطاعة المالیة أن یملك من )١(بدنیة واستطاعة مالیة

ً                                 ذلك نفقات سفره إلى الحج ذھابا ّ                                    المال ما یمكنھ من أداء الحج ، ویشمل

ً                                                                  وإیابا، ویدخل في ذلك نفقات المأكل والمشرب والملبس والمسكن ووسیلة 

السفر ، وقد اشترط الفقھاء أن تكون ھذه االستطاعة ماال فاضال عن 
الدیون والنفقات الواجبة ، وفي ھذا المطلب أتكلم عن ھذا الشرط بشيء 

  . من التفصیل 
 الفقھاء لأقوا عرض : أوال:   

اختلف الفقھاء في كون االستطاعة المالیة فاضلة عن الدین 
  : والنفقات الواجبة ، ولھم في ذلك قوالن 

 : القول األول 

أن نفقة الحج ال بد أن تكون فاضلة عن الدین وعما البد لھ منھ ، 
ً                                      ً                            كالثیاب وأثاث المنزل ونحو ذلك ، وزائدة   أیضا عن نفقة عیالھ الذین 

فقتھم ، فال یصرف شيء من ذلك في نفقة الحج ، وال تتحقق تلزمھ ن
االستطاعة حتى تكون ماال فاضال عن ھذه الحقوق المالیة الواجبة ، وھذا 

  .)٢(ھو مذھب الجمھور في الجملة ، ولیس بینھم اختالف في ھذا األصل

                                                           
         والح�اوي  )    ١٦٥ / ٤   (         واالستذكار  )    ٣٠٨ / ٢   (      للجصاص        القرآن       أحكام    :     انظر  ) ١ (

) ٦ / ٤ .(   

       الم�ال      یك�ون    أن       ی�شترط    :        الحنفی�ة      فق�ال   ،       فروع�ھ        تفاص�یل    في         اختلفوا       وإنما  ) ٢ (
    أن       ی�شترط           والحنابل�ة          ال�شافعیة      وق�ال   ،       الح�ال      دین�ھ    عن      فاضال    بھ     یحج      الذي
      یك�ون    أن       ی�شترط    :        الجمھ�ور      وق�ال          والمؤج�ل،       الحال      دینھ    عن      فاضال      یكون
    :         الحنابلة      وقال   ،       عودتھ     حین     إلى       عیالھ      نفقة    عن      فاضال    بھ     یحج      الذي       المال

      عق�ار    م�ن       عودت�ھ     بع�د        الدوام     على        یكفیھم    ما      ألھلھ      أبقى    قد      یكون    أن       یشترط
        الم�سكن      الح�ج    في      یباع    :        الجمھور      وقال   ،     ذلك      ونحو       صناعة    أو       بضاعة    أو

   ال    :        الحنفی��ة      وق��ال   ،     ف��ضل     بم��ا      ویح��ج      دون��ھ       م��سكنا       بثمن��ھ        وی��شتري        الواس��ع
  =          المحت���ار    رد        وحاش���یة  )    ١٢٢ / ٢   (       ال���صنائع       ب���دائع    :     انظ���ر .   ذل���ك       یلزم���ھ



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٨٤

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 الزاد بھ یشترى ما وجد وان« ) : ھـ٦٧٦ (النووي قال
 أو الدین كان حاال - یلزمھ لم علیھ لدین إلیھ محتاج وھو والراحلة

 ، علیھ فقدم التراخي علي والحج الفور علي الحال الدین ألن - مؤجال
 یقضى ما یجد لم الحج في معھ ما صرف فإذا ، علیھ یحل والمؤجل

  .)١(»الدین بھ
وقد أخذت اللجنة الدائمة في المملكة العربیة السعودیة بموجب ھذا 
القول وأفتت فیمن كان دخلھ بقدر نفقتھ أنھ ال یجب علیھ اقتطاع شيء من 

  .  )٢(ھذا الدخل لیحج بھ وأنھ غیر مكلف بالحج

   :القول الثاني 

أن االستطاعة المالیة وجود الزاد المبلغ بحسب أحوال الناس 
وعوائدھم ، وتتحقق االستطاعة بتوفر ذلك ، ولو ببیع بعض الحاجات 
األصلیة التي ال تتسبب في الھالك أو األذى الشدید ، فیباع في نفقة الحج 

 ، كما تباع كتب -  ولو لجمعة - لى المفلس من ماشیة وثیاب ما یباع ع
ً                                                                   العلم ولو كان صاحبھا محتاجا إلیھا، ویحج بما معھ من المال ولو  كان 

  .یترك ولده وزوجتھ ال مال لھم ، وھذا ھو مذھب المالكیة 
عن الرجل تكون لھ  :  -  رحمھ هللا - ) ھـ١٧٩ت(سئل مالك 

ي حجة اإلسالم ویترك أوالده الشيء لھم القریة لیس لھ غیرھا أیبیعھا ف
  . )٣(»نعم ، ذلك علیھ ویترك ولده في الصدقة « یعیشون بھ ؟ قال 

  
 األقوال أدلة عرض : ثانیا:   

استدل الجمھور فیما ذھبوا إلیھ من أن الدیون والنفقات الواجبة  
ة الحــــج فال تباع في الحج بأدلة من المنقول والمعقول ، مقدمـــة على نفق

  : ومن أدلتھم على ھــذا الرأي ما یلي 

                                                                                                                                           
         واإلن���صاف  )    ٢٠٩ / ٢   (       المحت���اج       ومغن���ي  )   ٤٦ / ٧   (        والمجم���وع  )    ٤٦٢ / ٢ ( =
   ).   ١٥٤ / ٢   (      العمدة      وشرح  )   ٤٣ / ٦   (      القناع       وكشاف  )    ٤٠١ / ٣ (

   ).   ٤٤٤   ١   (       المطالب       وأسنى  )   ٦٨ / ٧   (       المجموع  ) ١ (

   ).  ٣٦ /  ١١   (       الدائمة        اللجنة       فتاوى    :     انظر  ) ٢ (

    ) .   ١٧٦ / ٣   (       الذخیرة    :      وانظر  )    ٣٠٢ / ٣   (      الجلیل       مواھب  ) ٣ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٨٥

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

  : الدليل األول 

ابدأ بنفسك فتصدق علیھا ، فإن « :  مرفوعا   حدیث جابر 

»فضل شيء فألھلك ، فإن فضل عن أھلك شيء فلذي قرابتك 
)١(

.  
أن ھذا النص یؤخذ على عمومھ ، وفیھ ترتیب  : وجھ االستدالل

لما یبدأ بھ اإلنسان من النفقة ، وقد قدم حـــــق النفس واألھل والقـــــــرابة 
  .)٢(على غیرھا من الحقوق

  : الدليل الثاني 

كفى « :  قال أن النبي حدیث عبدهللا بن عمرو بن العاص 

»ً                            بالمرء إثما أن یضیع من یقوت
)٣(.  

أن صرف النفقة عن غیر وجھھا إثم وتضییع  : وجھ االستدالل
  .)٤(سان ، فالنفقة متعلقة بحقوق اآلدمیین وحقھم آكدلمن یقوتھ اإلن

  : الدليل الثالث 

  . دلیل القیاس 
أن الحاجات األصلیة مقدمة على الدین ؛ فال تباع  : ووجھـــــــــھ

  .)٥(على المفلس، فألن تقدم على الحج من باب أولى
***  

                                                           
         االبت�داء     ب�اب   ،        الزك�اة      كت�اب  )    ٦٩٢ / ٢   (    مسلم       وصحیح  )   ٧١ / ٣   (    أحمد      مسند  ) ١ (

    ) .   ٩٩٧   (    حدیث   ،         القرابة    ثم      أھلھ    ثم        بالنفس        النفقة    في

   ).  ١٢ / ٥   (       والمغني  )  ٧ / ٤   (      الحاوي    :     انظر  ) ٢ (

     عل��ى       لنفق��ة ا     ب��اب   ،        الزك��اة      كت��اب  )    ٩٦٦   (    ح��دیث   ،  )    ٦٩٢ / ٢   (    م��سلم      ص��حیح  ) ٣ (
   ،       ال��رحم     ص��لة    ف��ي     ب��اب   ،        الزك��اة      كت��اب   ،      داود     أب��و       ورواه   ،         والعی��ال      األھ��ل
       وح�سنھ   ،    »     یق�وت    م�ن      ی�ضیع    أن      إثما        بالمرء     كفى    «     بلفظ  )     ١٦٩٢   (    حدیث

   ).   ٤٠٧ / ٣   (      الغلیل       إرواء    :   في     كما         بشواھده         األلباني

   ).  ١٢ / ٥   (       والمغني  )  ٧ / ٤   (      الحاوي    :     انظر  ) ٤ (

    ف�ي         اختلف�وا        ولك�نھم   ،    ل�ھ       یحت�اج    م�ا    ل�ھ      یت�رك       لمفل�س ا    أن         الفقھ�اء        باتف�اق     ھذا  ) ٥ (
     عب�د     الب�ن         والك�افي  )      ٣١٣٥٤   (       الھدای�ة    :     انظ�ر    .       للمفلس      تترك      التي        األشیاء

   ).   ٤٩٢ / ٤   (       والمغني  )    ١٤٤ / ٤   (        الطالبین       وروضة  )    ٢١٤ / ٢   (    البر



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٨٦

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

واستدل المالكیة فیما ذھبوا إلیھ من أن االستطاعة الواجبة للحج 
ر بدیون المكلف وال نفقاتھ بعموم آیة آل عمران تحصل بالزاد ، وال تتأث

  . التي أوجبت الحج على المستطیع 
َ                                      و� على الناس حج البیت م: + قال تعالى  َ َ َِ ِْ ْ ُّ ِ َّ َ ِ ِ                       ن استطاع إلیھ َِّ ْ َْ ِ َِ َ َ

ً       سبیال ِ َ")١( .  
أن الواجد لما یحج بھ یصدق علیھ أنھ  : وجھ االستدالل

  .)٢(مستطیع
بما تقرر عند أھل العلم من أن الدار والخادم والكتب  : ونوقش

والنفقة الواجبة والمال المرصد لقضاء الدین أموال مشغولة بالحاجة 
األصلیة ، والمال المنشغل بالحاجة األصلیة في حكم المعدوم ، فال تجب 

  .)٣(وال توفى منھ الدیونفیھ الزكوات وال الكفارات وال الحج 
  

 الراجح القول بیان : ثالثا:   
الراجح من قولي أھل العلم في ھذه المسألة ما ذھب إلیھ الجمھور 

 الضروریة ال تباع في الحج ، وأن المال المستحق للغرماء من أن األمور
ال یعد من االستطاعة ، وال تثبت االستطاعة حتى یملك المكلف ماال 

  : فاضال یحج بھ ، ھذا ھو الراجح ، وذلك من وجوه 

  : الوجه األول 

  .األحادیث الصحیحة التي سبق إیرادھا 

  : الوجه الثاني 

ال « من أن الشارع  ) ھـ٧٢٨ت(میة ما ذكره شیخ اإلسالم ابن تی
ینظر في االستطاعة الشرعیة إلى مجرد إمكان الفعل، بل ینظر إلى لوازم 

                                                           
  .  ٩٧    :      عمران    آل      سورة  ) ١ (

   ).   ٣٠٢ / ٣   (      الجلیل       مواھب    :     انظر  ) ٢ (

  )  ٥ / ٣   (   رج���ب     الب���ن         القواع���د       تقری���ر    :      وانظ���ر   ،  )   ١٢ / ٥   (      المغن���ي    :     انظ���ر  ) ٣ (
        األحك����ام    ف����ي        وأثرھ����ا         والحاج����ة   ،    ٧٩ ص         الجامع����ة        واألص����ول         القواع����د

) ٥٥٦ / ٢   .(   



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٨٧

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

ً                                                                    ذلك، فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن استطاعة شرعیة، 

  .)١(»كالذي یقدر أن یحج مع ضرر یلحقھ في بدنھ أو مالھ
 ***  

ویستفاد من عرض الخالف الفقھي في ھذه المسألة أن للدین تأثیرا 
 عند جمھور الفقھاء –في تحدید االستطاعة ، وقد ظھر ذلك التأثیر 

 في صرف االستطاعة إلى المال الفاضـــــل دون المال - باستثناء المالكیة 
  .المنشغــــل بالدین

 .وهللا أعلم

                                                           
   ).  ٤٩ / ٣   (     اإلسالم      لشیخ       السنة       منھاج  ) ١ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٨٨

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 المطلب الخامس   
       أثر الدین في تأخیر الوفاء بالنذر

، )١(أوجب قتلھ: النذر لغة اإلیجاب ، یقال نذر دم فالن أي
 ھذا وفي ، )٢(» إلزام مكلف مختار ولو كان كافرا بعبادة«وشرعا 
 الدین على بالذمة المتعلقة اآلدمیین دیون أثر عن أتكلم المطلب
  .ذلك ونحو أضحیة أو صدقة نذر كمن النذر بسبب � الواجب

 الفقھاء أقوال عرض : أوال :   
یرى الحنفیة أن الدیون التي لھا مطالب من العباد أحق وأجدر 

 ، ویرون أن الدیون التي � بالقضاء من الدیون التي � سبحانھ
كالزكاة والكفارة والنذر تسقط بالوفاة ، وال یتعین قضاؤھا من التركة 

 ثم تقدم دیونھ التي لھا مطالب من جھة «: ، جاء في الدر المختار  
وأما دین هللا تعالى فإن أوصى بھ وجب تنفیذه من ثلث .. العباد 

 والمراد « : الزیلعي وقال ،)٣(»الباقي، وإال ال ، ثم تقدم وصیتھ
 ونحوھا والكفارات الزكاة دین ال العباد جھة من مطالب لھ دین بالدین

 أوصى إذا إال أداؤھا الورثة یلزم فال بالموت تسقط الدیون ھذه ألن
 المكلف نیة العبادات في الركن ألن عندھم من ھم بھا تبرعوا أو بھا

  .)٤(»الواجب بقاء یتصور فال وتھبم فات وقد وفعلھ،
آكد الحقوق وأوالھا بالتبدئة من رأس « ویرى المالكیة أن 

ثم حقوق . .. المال عند ضیقھ عنھا الكفن وتجھیز المیت إلى قبره
اآلدمیین من الدیون الثابتة على المتوفى بالبینة العادلة أو بإقراره بھا 

رضھ لمن ال یتھم علیھ، ثم حقوق هللا تعالى في صحتھ أو في م
 ونقل ،)٥(»المفترضات من الزكوات على مراتبھا والكفارات والنذور

المالكیة أیضا أن قضاء الدین مقدم على النذر ، وأن الشيء المنذور 

                                                           
  )   ٤١٤ / ٥   (     اللغة        مقاییس  ) ١ (

  )   ٤٧٢  /  ٣   (       اإلرادات       منتھى     شرح )٢ (

  )   ٧٦١  :  ص   (       المختار    در  ال )٣ (

  )   ٢٣٠  /  ٦   (       الحقائق       تبیین )٤ (

  )   ١٢٢  /  ٣   (        الممھدات          المقدمات )٥ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٨٩

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

وھو المطابق « یباع في الدین إذا ضاق المال عن قضاء الدین ، 
  .)١(»ن دیون اآلدمیین تقدم على دیون هللا تعالى كالزكاة والنذرلكو

یرى الشافعیة أن حق هللا في مال المكلف مقدم على الدین في 
حال الوفاة؛ فلو اجتمع زكاة ودین آدمي في تركة شخص بأن مات قبل 
 أدائھا وضاقت التركة عنھا قدمت الزكاة ؛ ألن دین هللا أحق

ال « :  ، لكن یختلف األمر في حال الحیاة ، قال النووي )٢(بالقضاء
تجري ھذه األقوال في المحجور علیھ بفلس إذا اجتمع النوعان ، بل 

  .)٣(»تقدم حقوق اآلدمي وتؤخر حقوق هللا تعالى ما دام حیا 
ى الحنابلة التسویة بین دین هللا ودیون اآلدمیین في تركة ویر

المیت ، ال یقدم شيء منھا على شيء ، فما بقي بعد مؤنة تجھیز 
ٍ                                                                المیت یقضى منھ دیونھ ، یبدؤ بالدین المتعلق بمعین من المال ، ثم 

 ودین تعالى هللا دین بین فرق وال « ،الدیون المرسلة في الذمة 
، فیستوي في ذلك النذر ودین اآلدمي ، إال أنھم نصوا )٤ (»اآلدمي

 ،)٥(» فإن كان نذر بمعین قدم لوجوب عینھ«على تقدیم النذر بمعین ؛ 
ھ عن قضاء النذر والدیون التي للغرماء وبالنسبة للحي إذا ضاق مال

فال شك أن دین الغرماء مقدم ، على قاعدة المذھب أن حق اآلدمي 
   .)٦(آكد

  
  

                                                           
  )   ٥٩٧ / ٩   (      الجلیل     منح  ) ١ (

  )   ١٢٦ / ٢   (       المحتاج      مغني )٢ (

  َّ   َّأن�ا  «     ) :    ٣٢٠ /  ١٨   (       للج�ویني        المطلب       نھایة     وفي  )   ٢٥ /  ١١   (        الطالبین      روضة )٣ (
     بع��د       اآلدم��ي      دی��ون     عل��ى       تع��الى   هللا  َ   َدی��ن       تق��دیم    ف��ي       أق��وال      ثالث��ة       ذكرن��ا     وإن

       ف��دیون         ب��الفلس،  َ     َ الحج��ر      علی��ھ        القاض��ي     ض��رب    م��ن    أن     خ��الف    ف��ال         الوف��اة،
        متعلق��ة     غی��ر       مرس��لة      كان��ت     إذا       تع��الى   هللا     دی��ن         یزاحمھ��ا   ال  ٌ     ٌ مقدم��ة       اآلدم��ي

  »       المطلقة         والنذور           كالكفارات          باألعیان،

  )   ٣٣٠ /  ١٠   (      القناع      كشاف    :      وانظر  )    ٢٢١  /  ٢   (      المقنع     شرح    في        المبدع )٤ (

  )   ٣٩٩  /  ١   (       المنتھى      لشرح       النھى      أولي       دقائق    =        اإلرادات       منتھى     شرح )٥ (

  )    ٣٤٤  /  ٨   (      الف��روع        وت��صحیح        الف��روع  )   ١٥  /  ٨   (      المقن��ع     ش��رح    ف��ي        المب��دع )٦ (
  )   ٤٢٧  /  ٨   (        للمرداوي       الخالف    من        الراجح       معرفة    في        اإلنصاف



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٩٠

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 األدلة عرض : ثانیا :    
ء المذاھب األربعة فیما ذھبوا إلیھ من أن دیون استدل فقھا

اآلدمیین مقدمة على الدیون التي � كالكفارة والنذر بجملة من األدلة ، 
  : ومن أبرز أدلتھم ما یلي 

  : الدليل األول 

 أن دیون هللا تعالى تقبل التأخیر ما دام اإلنسان في قید الحیاة، 
  .)١(بخالف دیون اآلدمیین

  : الدليل الثاني 

أن حقوق اآلدمیین مبنیة على الضیق والمشاحة ، وأما حق هللا 
  .)٢(سبحانھ فمبني على السھولة والمسامحة

 النتیجة : ثالثا :    
یستخلص من العرض المتقدم الفقھاء بینھم خالف في تقدیم 
دین اآلدمي على النذر ونحوه من دیون هللا إذا ازدحمت في التركة ، 
أما في حال كون ھذه الدیون واردة على مال المفلس فالمقدم دین 

ضحا الغرماء ؛ لألسباب التي تمت اإلشارة إلیھا ، وھذا یثبت أثرا وا
  .للدین وأنھ مؤثر في تأخیر دین النذر وتأجیلھ 

  

  

  

  

           

                                                           
  )   ٣٢٠  /   ١٨   (      المذھب       درایة    في        المطلب       نھایة )١ (

  )    ٣٤٤  /  ٨   (      الف��روع        وت��صحیح        الف��روع  )   ١٥  /  ٨   (      المقن��ع     ش��رح    ف��ي        المب��دع )٢ (
  )   ٤٢٧  /  ٨   (        للمرداوي       الخالف    من        الراجح       معرفة    في        اإلنصاف



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٩١

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

 خامتـــة  

الحمد � في البدء والختام ، والصالة والسالم على أفضل الرسل 

أھم النتائج التي تم وأزكى األنام ، وبعد ففي نھایة ھذه الدراسة أجمل 

  :، وھي ما یليالتوصل إلیھا 

تتابع الفقھاء على تعریف الدین بعبارة موجزة ، وھي  - ١
، وھذه العبارة تمتاز بقصرھا )١(»ما ثبت في الذمة « قولھم 

ذمة بأي سبب من األسباب، وأجود ما یمكن واستغراقھا كل ثابت في ال
ھو كل مال غیر معین ،  ثابت في « : أن یعرف بھ الدین أن یقال 
  .)٢(»الذمة ، أو آیل للثبوت فیھا 

 وال عرفي اطراد غیر من الشارع بھ أمر ما العبادة - ٢
 أصالة بھا یتأثر وإنما بالدیون أثرتت العبادات كل ولیس ،عقلي اقتضاء

  .والبدن المال من المركبة والعبادات ، المالیة العبادات
 ، األداء متعین حق وھو ، المال في واجب حق َّ      الدین - ٣

   .أجلھ حل إذا الفور على وأداؤه
 ، واجبا حقا أداؤه وكان ، المنزلة بھذه َّ      الدین كان لما - ٤

 ھذه تركت وقد ، المكلف مال في یةوأولو مزیة لھ الشرع جعل فقد
 ھذه بإسقاط إما ، األخرى الحقوق على اآلثار من جملة األولویة
 .الدین أداء على تؤثر ال حتى وإرجائھا تأخیرھا أو ، الحقوق

 مقدم وھو ، التجھیز مؤن بعد التركة من یؤدى ما أول الدین - ١
 ویاتأول أظھر وھذه باإلجماع، وذلك ، والمیراث الوصیة على
 .امتیازاتھ وأھم ، الدین

 ، المرء حوائج أصول من الدین في المصروف المال - ٢
 كانت سواء ، وتنتابھ المال تعرو التي الحقوق سائر على مقدم وھو
 غیر كالدیون ، للعباد حقا أو ، ونحوھا والنذر والكفارة كالزكاة � حقا

                                                           
         والمطل���ع   ،      ١٣٢٣ ص         والزاھ���ر   ،     ٣٥٤ ص      نج���یم     الب���ن          والنظ���ائر        األش���باه  ) ١ (

  )   ٣٩٦ / ١   (      للبعلي

   ).  ٥٨-  ٥٣ / ١   (        المعاصرة           وتطبیقاتھ       الدین     بیع  ) ٢ (



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٩٢

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

  .المتحتمة غیر والنفقات ، الحالة
 على صالة الجماعة ، وأن ھذا األثر  أثر ثابتللدین - ٣

یتمثل في سقوط صالة الجماعة عمن وجبت علیھ أو تأكدت في حقھ ، 
وقد اتضح ھذا األثر عند من یرى وجوب صالة الجماعة ، أو من 
یرى أنھا سنة ال رخصة بتركھا ، ولم یتضح ھذا األثر عند المالكیة 

  .بناء على أصلھم أن صالة الجماعة سنة
 والدین ، الزكاة وجوب من یمنع للنصاب المنقص الدین - ٤

 في عام وذلك ، قدره في الزكاة وجوب من یمنع للنصاب المنقص غیر
 أو األموال كانت ظاھرة ، مؤجال أو الدین كان حاال ، األموال جمیع
   .باطنة

 الوعاء على تأثیر لھا الزراعة في المبذولة الدیون - ٥
 الوعاء من الدیون یقابل ما حسم في التأثیر ذلك ظھر وقد ، الزكوي
 عباس وابن عمر ابن بھ قال الذي الراجح القول على وذلك ، الزكوي

  . الدولي الفقھ مجمع بھ أخذ ما وھو – عنھما هللا رضي-
 تأثیر في تحدید االستطاعة المشترطة لوجوب للدین - ٦

الحج ، وقد ظھر ذلك التأثیر  عند جمھور الفقھاء في صرف 
إلى المال الفاضـــــل دون المال المنشغــــل بالدین ، وعلیھ االستطاعة 

  .ال یعد مستطیعا من كانت نفقتھ للحج مستحقة لغارم
ھناك خالف في تقدیم دین اآلدمي على النذر ونحوه من  - ٧

دیون هللا إذا ازدحمت في التركة ، أما في حال كون ھذه الدیون 
ماء ؛ وھذا یثبت أثرا  مال المفلس فالمقدم دین الغرمتزاحمة في

   .الوفاء بالنذرواضحا للدین وأنھ مؤثر في 

 

  



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٩٣

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

   :قائمة املصادر واملراجع 

     ن�شر   ،       إرش�ید        الك�ریم     عب�د       محم�ود        للباح�ث          الثروات،      زكاة    في          التكالیف     أثر - ١
  . م    ٢٠١٦     عام   ،  ٥٢       العدد   ،          والعربیة         اإلسالمیة          الدراسات      كلیة      مجلة    في

      ص�الح        للباح�ث   ،        معاص�رة       فقھی�ة       دراس�ة   ،        الزكوي        الوعاء     على        الدیون     أثر - ٢
         اإلس�المیة           والدراس�ات        البح�وث      مركز      مجلة    في       منشور   ،         الفوزان      محمد    بن
  .    ٢٠١٤     عام  )   ٤٦   (     العدد   ،

       من�شور   ،      ص�باح       م�صباح      م�ازن        للباح�ث   ،        ال�دیون     عل�ى      ی�زال       الضرر       قاعدة     أثر -  ٣
    . م    ٢٠١٣     عام  )   ١٠ (     العدد   ،          بالجزائر      جلفة       جامعة   ،        وأبحاث        دراسات      مجلة    في

دار المسلم للنشر : تحقیق فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر  ، البن المنذر ، اإلجماع - ٤
  مـ٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥والتوزیع ، الطبعة األولى 

سالم محمد عطا، محمد علي معوض : االستذكار ، البن عبد البر ، تحقیق -٥
  ٢٠٠٠ - ١٤٢١األولى، :  بیروت ، الطبعة–، دار الكتب العلمیة 

 المطالب في شرح روض الطالب ، لزكریا بن محمد بن زكریا أسنى -٦
  .األنصاري ، دار الكتاب اإلسالمي

: األعالم ، لخیر الدین الزركلي ، دار العلم للمالیین ، بیروت ، الطبعة -٧
   م٢٠٠٢الخامسة عشر ، 

  م١٩٩٠/ھـ١٤١٠ بیروت ، –األم ، للشافعي ، دار المعرفة  -٨
اجح من الخالف ، للمرداوي ، دار إحیاء التراث ،  اإلنصاف في معرفة الر - ٩

  .بیروت ، بدون تاریخ
، البن نجیم المصري ، دار الكتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق  - ١٠

   بدون تاریخ- اإلسالمي، الطبعة الثانیة 
في ترتیب الشرائع ، للكاساني الحنفي ، دار الكتب العلمیة ،  بدائع الصنائع  - ١١

  م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦الثانیة، : بعةبیروت ، الط
دار الكتب : التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ، للمواق المالكي ، الناشر -١٢

  م١٩٩٤-ھـ١٤١٦األولى، : العلمیة ، الطبعة
دار : محمد عوض مرعب، الناشر: تھذیب اللغة، لألزھري، المحقق -١٣

  م٢٠٠١األولى، :  بیروت ، الطبعة–إحیاء التراث العربي 
الدكتور : ھذیب في اختصار المدونة ، للبراذعي، دراسة وتحقیقالت -١٤

دار البحوث للدراسات : محمد األمین ولد محمد سالم بن الشیخ، الناشر
   م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣األولى، : اإلسالمیة وإحیاء التراث، دبي، الطبعة

أحمد محمد : جامع البیان في تأویل القرآن، البن جریر الطبري، المحقق -١٥
  م٢٠٠٠ -  ھـ ١٤٢٠األولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: ر، الناشرشاك



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٩٤

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

: بشار عواد معروف، الناشر:  سنن الترمذي، المحقق-الجامع الكبیر  -١٦
   م١٩٩٨:  بیروت، سنة النشر–دار الغرب اإلسالمي 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا علیھ  -١٧
محمد زھیر بن ناصر الناصر، : للبخاري ، المحققوسلم وسننھ وأیامھ ، 

  ھـ١٤٢٢األولى، : دار طوق النجاة ، الطبعة: الناشر
خالد بن علي .د.ألحكام الوقف والھبات والوصایا ، تألیف أالجامع  -١٨

المشیقح ، طبعة وزارة األوقاف والشؤون الدینیة بقطر ، الطبعة األولى 
  ھـ١٤٣٤

: ، البن یونس التمیمي الصقلي ، المحققالجامع لمسائل المدونة  -١٩
معھد البحوث العلمیة وإحیاء : مجموعة باحثین في رسائل دكتوراه، الناشر

سلسلة الرسائل الجامعیة الموصى ( جامعة أم القرى -التراث اإلسالمي 
األولى، : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: ، توزیع)بطبعھا
   م٢٠١٣ - ھـ ١٤٣٤

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  -٢٠
 .دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاریخ : المالكي ، الناشر

یوسف الشیخ : حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، المحقق -٢١
بدون طبعة، تاریخ :  بیروت، الطبعة–دار الفكر : محمد البقاعي، الناشر

  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤: النشر
عبد الرحمن بن محمد بن : الدرر السنیة في األجوبة النجدیة، جمع -٢٢

  م١٩٩٦/ھـ١٤١٧السادسة، : قاسم، الطبعة
دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى اإلرادات ،  -٢٣

  م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤األولى، : للبھوتي ، عالم الكتب، الطبعة
دار الغرب : محمد حجي وآخرون، الناشر:لمحقق ، للقرافي ، االذخیرة -٢٤

   م١٩٩٤األولى، :  بیروت، الطبعة-اإلسالمي
-دار الفكر: رد المحتار على الدر المختار ، البن عابدین، الناشر -٢٥

  م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : بیروت، الطبعة
حاشیة الشیخ : الروض المربع شرح زاد المستقنع، للبھوتي ، ومعھ -٢٦

  .وتعلیقات الشیخ السعديلعثیمین 
زھیر الشاویش، : روضة الطالبین وعمدة المفتین، للووي ، تحقیق -٢٧

الثالثة، :  عمان، الطبعة- دمشق- المكتب اإلسالمي، بیروت: الناشر
  م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢

المكتبة : محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: سنن أبي داود، المحقق -٢٨
   بیروت–العصریة، صیدا 



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٩٥

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، محمد بن محمد بن سالم  -٢٩
دار الكتب العلمیة، لبنان، : عبد المجید خیالي، الناشر: مخلوف ، علق علیھ

   م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة
الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح بن محمد العثیمین ،  -٣٠

   ھـ١٤٢٨ - ١٤٢٢ولى، األ: دار ابن الجوزي، الطبعة
  .دار المعارف: فتاوى السبكي، ألبي الحسن السبكي ، الناشر -٣١
  .الفتاوى الفقھیة الكبرى، البن حجر الھیتمي  -٣٢
األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: الفتاوى الكبرى البن تیمیة، الناشر -٣٣

  م١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٨
حمد بن عبد الرزاق الدویش، أ: فتاوى اللجنة الدائمة ، جمع وترتیب -٣٤

   الریاض- رئاسة إدارة البحوث العلمیة واإلفتاء : الناشر
فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم بن عبد اللطیف آل  -٣٥

: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الناشر: الشیخ، جمع وترتیب وتحقیق
   ھـ١٣٩٩األولى، : مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة

مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوھاب، (فتاوى ومسائل  -٣٦
صالح بن عبدالرحمن األطرم، محمد بن : ، المحقق) الجزء الرابع

جامعة األمام محمد بن سعود، الریاض، : عبدالرزاق الدویش، الناشر
  المملكة العربیة السعودیة

بن رجب الحنبلي زین الدین عبد الرحمن : القواعد البن رجب ، المؤلف -٣٧
  دار الكتب العلمیة: ، الناشر

: ابن عبد البر القرطبي ، المحقق: الكافي في فقھ أھل المدینة، المؤلف -٣٨
مكتبة الریاض الحدیثة، : محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، الناشر

  م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠الثانیة، : الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة
روع ومعھ تصحیح الفروع لعالء الدین علي بن سلیمان كتاب الف -٣٩

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد هللا، شمس : المرداوي، المؤلف
: ، المحقق)ھـ٧٦٣: المتوفى(الدین المقدسي الرامینى ثم الصالحي الحنبلي 

األولى : مؤسسة الرسالة، الطبعة: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، الناشر
  .٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤

: المحقق شیبة، أبي بن بكر ألبي ، واآلثار األحادیث في المصنف الكتاب - ٤٠
 .١٤٠٩ األولى،: الطبعة الریاض، – الرشد مكتبة الحوت، یوسف كمال

دار : منصور البھوتى ، الناشر: كشاف القناع عن متن اإلقناع ، المؤلف -٤١
  الكتب العلمیة



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٩٦

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

:  بیروت، الطبعة–دار صادر : لناشرلسان العرب ، البن منظور ، ا -٤٢
   ھـ١٤١٤ -الثالثة 

دار الكتب العلمیة، بیروت : المبدع في شرح المقنع، البن مفلح، الناشر -٤٣
   م١٩٩٧ -  ھـ ١٤١٨األولى، :  لبنان، الطبعة–

بدون :  بیروت، الطبعة–دار المعرفة : المبسوط ، للسرخسي ، الناشر -٤٤
  م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤: طبعة، تاریخ النشر

دار : متن الخرقى ، البي القاسم عمر بن الحسین الخرقي ، الناشر -٤٥
  الصحابة للتراث

مجموع الفتاوى ، البن تیمیة ، جمعھا عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،  -٤٦
مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، : الناشر
  م١٩٩٥/ھـ١٤١٦

  ووي ، دار الفكرالمجموع شرح المھذب ، للن -٤٧
مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین، جمع  -٤٨

 دار الثریا، - فھد بن ناصر بن إبراھیم السلیمان، دار الوطن : وترتیب 
   ھـ١٤١٣ -األخیرة : الطبعة 

مجموع في المناقلة واالستبدال باألوقاف ، البن قاضي الجبل المرداوي  -٤٩
  ھـ١٤٢٢مان األشقر ، الطبعة الثانیة ، ، تحقیق محمد سلی

 وخطب الشیخ عبد هللا بن زید آل محمود ، إصدار رسائلمجموعة  -٥٠
  ھـ١٤٢٩وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بقطر ، الطبعة الثانیة 

 بیروت، بدون طبعة –المحلى باآلثار، البن حزم األندلسي ، دار الفكر  -٥١
  وبدون تاریخ

َ                                                         اني في الفقھ النعماني ، البن مازة البخاري الحنفي ، عبد المحیط البرھ -٥٢ َ َ
األولى، :  لبنان، الطبعة–الكریم سامي الجندي، دار الكتب العلمیة، بیروت 

   م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤
  ھـ١٤٢٥المدخل الفقھي العام ، مصطفى الزرقا، دار القلم ، دمشق  -٥٣
: المتوفى (المدني األصبحي رعام بن مالك بن أنس بن مالك: المؤلف المدونة، - ٥٤

  م١٩٩٤ -  ھـ١٤١٥ األولى،: الطبعة العلمیة، الكتب دار: الناشر ،)ھـ١٧٩
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى  -٥٥

: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: هللا علیھ وسلم، لمسلم بن الحجاج ، المحقق
  یروت ب–دار إحیاء التراث العربي 

مشاھیر علماء نجد وغیرھم، عبد الرحمن بن عبد اللطیف آل الشیخ ،  -٥٦
األولى، : دار الیمامة للبحث والترجمة والنشر، الریاض، الطبعة: الناشر
  م١٩٧٢/ ھـ ١٣٩٢



       
 

 
 
  

 

 
 

 

٥٩٧

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

ــــتأثي ــ ــــــون على العــــــر الديــ ــ ــ  باداتـ

حبیب الرحمن األعظمي، : المصنف ، عبد الرزاق الصنعاني ، المحقق -٥٧
:  بیروت، الطبعة–سالمي  الھند، المكتب اإل-المجلس العلمي: الناشر

  ١٤٠٣الثانیة، 
المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة ، ألبي الفضل بن حجر  -٥٨

رسالة علمیة قدمت لجامعة اإلمام محمد بن ) ١٧(العسقالني ، مجموع 
دار : سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشثري ، الناشر. د: سعود ، تنسیق

  ھـ١٤١٩األولى، : ة، الطبعة السعودی–العاصمة، دار الغیث 
  السلفي المجید عبد بن حمدي: المحقق ، الطبراني:المؤلف ، الكبیر المعجم - ٥٩
عبد السالم محمد ھارون ، : معجم مقاییس اللغة ، البن فارس ، تحقیق  -٦٠

  .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩دار الفكر، : الناشر
 الشربیني ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ، للخطیب -٦١

  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة
  .م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨المغني البن قدامة ، مكتبة القاھرة،  -٦٢
 ابن الحبیب محمد ، عاشور بن الطاھر محمد ، اإلسالمیة الشریعة مقاصد - ٦٣

  م ٢٠٠٤ -  ھـ ١٤٢٥ قطر، اإلسالمیة، والشؤون األوقاف وزارة الخوجة،
ص الفواكھ العدیدة في المسائل المفیدة ، تلخیص عبد الرحمن بن ملخ -٦٤

  ھـ١٤٢٥قاسم الحنبلي ، الطبعة األولى 
  المھذب في فقة اإلمام الشافعي، للشیرازي ، دار الكتب العلمیة - ٦٥
 للعلوم اإلسالمیة الجامعة مجلة ، العمري ھالل بن عواض ، الحج موانع - ٦٦

  .م٢٠٠٥) ١٢٧ (العدد ، الشرعیة
  دار الفكر: مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ، للحطاب ، الناشر - ٦٧
مؤسسة الرسالة، : موسوعة القواعد الفقھیة، محمد آل بورنو ، الناشر -٦٨

   لبنان-بیروت 
ونة من غیرھا من األمھات ، البن  -٦٩ ِ                               َ                                    النوادر والزیادات على ما في المد  ُ َّ َ ِّ َّ

ون، دار الغرب اإلسالمي، بیروت َّ              محمد حجي وآخر: ، تحقیق) أبي زید(
   م١٩٩٩األولى، : ، الطبعة

النوازل في األوقاف ، تألیف الدكتور خالد بن علي المشیقح، إصدار  -٧٠
  ھـ١٤٣٣كرسي الشیخ راشد بن دایل ، 

شرح . (الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافیة -٧١
ألنصاري، أبو عبد هللا، الرصاع ، ا محمد بن قاسم ا)حدود ابن عرفة

  ھـ١٣٥٠األولى، : التونسي المالكي ، المكتبة العلمیة، الطبعة

 


