
 1 

 سيم الغارمين وأثره في التكافل االجتماعي
 .م 0212الجامعة األردنية ـ مجمة دراسات 

 جمال أحمد زيد الكيالنـي. الباحـث د
 جامعة النجاح الوطنية –كمية الشريعة 

 الملخــص
في خمسة مباحث، تحدثت " سيم الغارمين وأثره في التكافل االجتماعي"جاء ىذا البحث، 
وىي . مفيوم الزكاة وحكمة مشروعيتيا، وأنيا حق الفقير في مال الغنيفي المبحث األول عن 

وأما . عبادة يتقرب بيا العبد إلى ربو لما فييا من معنى المواساة لمفقراء والمحرومين وسد خمتيم
المبحث الثاني فتكممت فيو عن مفيوم الغارمين ومشروعية إعطائيم من أموال الزكاة، وبينت أن 

وقد نص الشرع عمى إعطائيم سيمًا من مال . دين وليس عنده ما يقضي بو دينوالغارم من لزمو 
وأما المبحث الثالث فتكممت فيو عن أنواع الغارمين وشرط إعطائيم، وأنيم عمى ثالثة . الصدقة

أنواع، غارم لمصمحة نفسو كمن يستدين لبناء منزل، وغارٌم لمصمحة غيره، كمن يتحمل حمالة 
في دٍم أو مال ونحو ذلك، وغارم ضامن، حيث ُيعطي كل نوع بمقدار ما لإلصالح بين الناس 

الحكم الشرعي لبعض المسائل المتعمقة بيذا  وفي المبحث الرابع بينت. يسد بو حاجتو ميما بمغت
وأما المبحث الخامس فتحدثت فيو عن أثر سيم الغارمين في التكافل االجتماعي بين  .السيم

 .واحدةأبناء األمة اإلسالمية ال

Abstract 
 

This article, “The Debtor’s Share and its Contribution to Social 

Solidarity”, falls into three parts. The first part introduces the concept of Zakat 

in Islam. It is the poor’s right to the fortune of the rich. It is also a way for the 

rich to worship and get closer to God through helping the needy and 

underprivileged in the society.  

 

In part two I explain the concept of Debtors and their status in the Share’a. 

A debtor is the one unable to pay back his/her loans. The Share’a Law gives 

them a share to the charity funds. Part three defines three types of debtors and 

the conditions to their assistance. First is the one indebted for his own benefit, 

e.g. house loans. Second is the one for the benefit of others, e.g. contribution to 

social peace in cases of dispute. Third is guarantors Each is allowed the amount 

that covers his/her debt. The fourth section explains the Share’a rulings on 

three issues related to debtor’s share. The last and fifth section discusses the 

debtor’s share and its contribution to social solidarity.   
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمـة
صــمى اا عميــو  - الحمــد ا الكــريم المنــان الــّرحيم الــّرحمن، والصــالة والســالم عمــى محمــد

 .سيد األنام، وعمى آلو وصحبو ومن تبعيم بإحسان، أما بعد - وسمم
ابـو التي يتقرب بيا العبد إلى ربو، ويرجو بيـا ثو  العباداتمن أجّل  في اإلسالم الزكاة فإن

عّدت من أركان اإلسالم، وقرنت بالصالة في عشرات المواضع من القـرآن، لمـا ليـا  وقد .ومغفرتو
تتماسـك عـرا المجتمـع فمـن حـق فـي مـال األغنيـاء،  ليـم بمـا تفرضـو مواساة الفقـراء، من دور في
يم فقيرًا أو وتسري روح األلفة والمحبة والتعاون والتكافل بين أبنائو، فال يتركون بين. وتتحد طبقاتو

 .محروماً 
حكـام، حـدد الشـارع الحكـيم  إنما  ):فقـال سـبحانو. لمـال الصـدقة مصـار وحتى يـتم األمـر بنظـام واا

الصدق ت للفقراء والمس كين والعا ملين للياا  والمفلفال قلاوواي ولاق الرقا ا وال ا رمين ولاق 

  .(1) (سويل هللا واون السويل لريضل من هللا وهللا لليُي حكيي
 ويواســى المحــروم، المحتــاج،، فُتســد خمــة الفقيــر، وتُقضــى حاجــة ل ذي حــق حقــوليأخــذ كــ

وتفــك رقبــة األســير، ويعطــى المثقــل بالــدين، وتــدعم مشــاريع البــر واإلحســان لــيم  اإلســالم بخيــره 
 .األرض ويعم

واقتصـــرت الحـــديث فـــي ىـــذا البحـــث عـــن ســـيم الغـــارمين، لمـــا لمـــدي ن مـــن تـــأثير كبيـــر عمـــى حيـــاة 
ولــيس فــي ذمتــو حــق  - ســبحانو وتعــالى -ســمم، فيســعى لمخــالص منــو كــي يمقــى اا االنســان الم

 .لعبد
 

 :وقسمتو إلى خمسة مباحث مع مقدمة وخاتمة مرتبة عمى النحو التالي
 .مفيوم الزكاة وحكمة مشروعيتيا: المبحث األول
 .مفيوم الغارم ومشروعية إعطائو من أموال الزكاة: المبحث الثاني
 .أنواع الغارمين وشروط إعطائيم من أموال الزكاة: المبحث الثالث
 .مسائل في سيم الغارمين: المبحث الرابع

 .أثر سيم الغارمين في التكافل االجتماعي: المبحث الخامس
 

أرجــو أن يكــون ىــذا البحــث خالصــًا لوجــو اا الكــريم، وأن ينفــع بــو أبنــاء المســممين، إنــو  :وأخيرا  
 .عالمينسميع مجيب والحمد ا رب ال

 الباحث         
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 المبحث األول

 مفيوم الزكاة وحكمة مشروعيتيا
 المطمب األول
 مفيوم الزكاة

 
 :تأتي عمى عّدة معاٍن منيا :الزكاة لغة

 .تطير: أي (0)( قد أفمح من تزكى ):قال تعالى: الطيارة -
 .ىاال تمتدحو : أي (3)( وال تزكوا أنفسكم ىو أعمم بمن اتقى ):قال تعالى: المدح -

(4).نما وازداد: زكا الزرع، أي: تقول: النماء والزيادة -
 

 
 :الزكاة في اإلصطالح

 (5)"لمالك مخصوص ،في مال مخصوص ،إيجاب طائفة من المال :عند الحنفية
إن تـم الممـك  ،لمسـتحقو ،بمـ  نصـاباً  ،من مال مخصـوص ،مخصوص مالإخراج : وعند المالكية
 (6). وحال الحول

 ،يجـب صـرفو ألصـنا  مخصوصـة ،مـن مـال مخصـوص ،لقدر مخصوص إسم: وعند الشافعية
  (7).بشرائط مخصوصة

 (.8). ىي حق يجب في المال: فقالوا وأما الحنابمة
: ، ويمكـن الجمـع بينيـا فـي معنـى واحـد ىـولمعنى الزكاة متقاربـةالفقياء  تعاري ويرا الباحث أن 

 .بشروط مخصوصة في مال الغني يجبحق 
 المطمب الثاني

 احكمي
صـمى اا عميـو  –بكتـاب اا وسـنة رسـولو  - فرت فيـو شـروط وجوبيـااعمى مـن تـو  - وىي فرض

 .جماع األمةواا  - وسمم
 :أما الكتاب الكريم

 ،حتـى قرنـت بالصـالة فـي أكثـر مـن ثمـانين آيـة ،فقد تضافرت آياتو في إيجاب الزكاة والعنايـة بيـا
  (9)(وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة):عز وجل قولو منيا

والـــ ين يكنـــزون الـــ ىب ): فقـــال ،ســـبحانو وتعـــالى مـــن يشـــ  فـــي إخراجيـــا بالعـــذاب األلـــيم وتوعـــد
والفضة وال ينفقونيا في سبيل اهلل فبشرىم بع اب أليم يـوم يحمـى عمييـا فـي نـار جيـنم فتكـو  

وقــال  ،(12)(بيــا جبــاىيم وجنــوبيم وظيــورىم ىــ ا مــا كنــزتم ألنفســكم فــ وقوا مــا كنــتم تكنــزون
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لم نك من المصمين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخـوض مـ   :ما سمككم في سقر قالوا:)سبحانو
 .(11)(الخائضين

 : وأما السنة الشريفة
 :يتيا بأحاديث كثيرة منياضوجوب الزكاة وفر  فأكّدت عمى

 -بعـث معـاذًا  - صمى اا عميو وسـمم -أن النبي  - رضي اا عنيما - ابن عباس اهما رو  -
رسـول اا، فـإن  يال اا وأنـال إلـو إلـى شـيادة أن أدعيـم إ ":لى اليمن فقالإ -  عنورضي اا

فــأعمميم أن اا افتـرض عمــييم خمــس صــموات فــي كـل يــوم وليمــة، فــإن ىــم  ،ىـم أطــاعوا لــذلك
فـأعمميم أن اا افتـرض عمـييم صـدقة فـي أمـواليم تؤخـذ مـن أغنيـائيم وتـرد فـي  ،لذلك أطاعوا
ق دعـوة المظمـوم واليم، واتـفـإن ىـم أطـاعوا لـك بـذلك فإيـاك وكـرائم أمـ: دوفي رواية زا ،فقرائيم

 .(10)"فإنو ليس بينو وبين اا حجاب
بنــي  ":- صــمى اا عميــو وســمم –قــال . الكبــرا وأركانــو الخمســة اإلســالممــن دعــائم  والزكــاة -

قـــام الصـــالرســـول اا اً شـــيادة أن ال إلـــو إال اا وأن محمـــد: ســـالم عمـــى خمـــساإل يتـــ، واا اء ة واا
 .(13)"ًً  ليو سبيال، وحج البيت لمن استطاع إوصوم رمضان ،الزكاة

 
 :واإلجماع

 -رضـي اا عـنيم –ما اتفق الصحابة الكرام ك. جوبيا في جميع األمصارو أجمع المسممون عمى 
 .(14)وأن من جحدىا كافر مرتد عن الدين ،وأخذىا كرىاً  نعيياعمى قتال ما

 
 لثالمطمب الثا

 اة وحكمة مشروعيتيافضائل الزك
 :نذكر منيا ما يمي ،وحكم كثيرة ،فضائل عظيمة لمزكاة

والمؤمنـــــون  ):قـــــال ســـــبحانو. رحمـــــة اا وعنايتـــــو إن الــــذين يـــــدفعون زكـــــاة أمـــــواليم ىـــــم فـــــي -
بعضيم أولياء بعض يأمرون بـالمعرو  وينيـون عـن المنكـر ويقيمـون الصـالة  والمؤمنات

 .(15)( ؤلئك سيرحميم اهلل إن اهلل عزيز حكيمويؤتون الزكاة ويطيعون اهلل ورسولو أ
لمعـاذ  - صـمى اا عميـو وسـمم - الصدقة تكفـر الـذنوب وتمحـو الخطايـا وا ثـام لقـول الرسـول -

أن يخبــره عــن  - صــمى اا عميــو وســمم - عنــدما ســأل الرســول - رضــي اا عنــو - بــن جبــل
الصـوم جنـة . عمـى أبـواب الخيـرأال أدلـك : ثـم قـال... عمل يدخمو الجنـة ويباعـده عـن النـار، 

(16)..."والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصالة الرجل في جو  الميل
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لقولـو صـمى  ،فيو فـي ظـل عـرش اا يـوم القيامـة ،ومن تصدق بصدقة فأخفاىا ولم يبارز بيا -
ورجل تصـدق ... وذكر منيم... سبعة يظميم اا في ظمو يوم ال ظل اال ظمو: اا عميو وسمم

(17).... بصدقة فأخفاىا حتى ال تعمم شمالو ما أنفقت يمينو
 

عـن رســول  - رضـي اا عنـو - والصـدقة ال تـنقص المـال بـل تزكيــو وتنميـو، فعـن أبـي ىريــرة -
ال ومــا زاد اا عبــدًا بعفــو إ. ن مــالمــا نقصــت صــدقة مــ: قــال - صــمى اا عميــو وســمم -اا 

(18)" عو ااعّزا، وما تواضع أحد ا إال رف
 

وبركــات الســماء، فعــن ابــن  األرض وحجــب خيــر ،فســبب فــي المحــن واالبــتالءات ،وأمــا منعيــا -
يــا  :فقـال - صــمى اا عميـو وسـمم -أقبـل عمينـا رسـول اا  :قــال - امـرضـي اا عني - عمـر

ولــم يمنعــوا ... ومنيــا... وأعــوذ بــاا أن تــدركوىن،  ،إذا ابتميــتم بيــن معشــر الميــاجرين خمــس
(19)" ولوال البيائم لم يمطروا ،زكاة أمواليم إال منعوا القطر من السماء

 

الـذي ىـو مـن أقـب  األخـالق وأذميـا عنـد  - وفي الزكاة طيارة لنفس المزكي من الش  والبخـل -
احة لمنفس وصـولة عمـى حـب انشراح لمقمب ور  السخاء الذي فيووتعويدىا عمى  - اا سبحانو
 .(02)(خ  من أمـواليم صـدقة تطيـرىم وتـزكييم بـو ):انو وتعـالىقال سبح. ضو عنوالمال ونف

السـخي قريـب  ":قـال - صـمى اا عمـو وسـمم -أن النبي  - رضي اا عنو -عن أبي ىريرة و 
مــن اا قريــب مــن الجنــة  قريــب مــن النــاس بعيــد مــن النــار، والبخيــل بعيــد مــن اا بعيــد مــن 

لــى اا عــز وجــل مــن عابــد ىــل الســخي أحــب إيــب مــن النــار، والجاالجنــة بعيــد مــن النــاس قر 
 .(01)" بخيل

ـــتالءالزكـــاة  وفـــي - ـــاء، فيظيـــر مـــنيم المحســـن والمســـيء،  اب والطـــائع واختبـــار وامتحـــان ل غني
ليكـــون عالمـــة عمـــى  ،اليمو مـــأمـــتحن عبـــاده بـــإخراج جـــزء مـــن إ - ســـبحانو – والعاصـــي، فـــاا

 .فرضو لربيم وصدقيم في ذلك، حين يمتثمون أمره ويؤدونمحبتيم 

لــى اا ســبحانو وتعــالى، ويرجــو بأدائيــا حســن الجــزاء فــي بيــا المســمم إ والزكــاة عبــادة يتقــرب -
ا خرة، ىذا فضاًل عن نماء مالو وزيادة بركتـو فـي الـدنيا، فيشـعر المزكـي بالثقـة المطمقـة بـاا 

 .(00)سبحانو، واالعتماد عميو، فيي مظير من مظاىر العبودية الصادقة ا عز وجل

ين وسد خمتيم ودفع حـاجتيم، وىـذا مقصـد عظـيم مـن ن والمعوز ييا مواساة لمفقراء المحروميوف -
غاثــــة  ،إن أداء الزكــــاة مــــن بــــاب إعانــــة الضــــعي : "قــــال صــــاحب البــــدائع. مقاصــــد الزكــــاة واا

قـــدار العـــاجز ،يـــ يالم  مـــن التوحيـــد والعبـــادات،وتقويتـــو عمـــى أداء مـــا افتـــرض اا عميـــو،  ،واا
–اقتضــت حكمتــو  ":ويقــول ابــن القــيم الجوزيــة ،(03)" المفــروض مفروضــة لــى أداءوالوســيمة إ
ويكفـــي المســـاكين وال أن جعـــل فـــي األمـــوال قـــدرًا يحتمـــل المواســـاة وال يجحـــ  بيـــا،  -ســـبحانو

(04)..."لى شيء، ففرض في أموال األغنياء ما يكفي الفقراءيحتاجون معو إ
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خاصـة  -والحسـد، فـال يـنقم عمـى مجتمعـوزكاة تطير قمب الفقير والمحتـاج مـن الغـل والحقـد ال -
وتغنيـــو عـــن ذل . وتمنعـــو مـــن ســـموك طريـــق الحـــرام لمحصـــول عمـــى المـــال - األغنيـــاء مـــنيم

تخمــق فيــو مــن األمــن  فتشــيع فــي المجتمــع روح التعــاون والتــ ل  بمــا. الســؤال، وتزيــل فاقتــو 
و  والفوضــــى بــــدل الخــــ. يســــود الرضــــا والمحبــــة والوفــــاق كافــــة أبنــــاء المجتمــــعوالطمأنينــــة، و 

 .واالضطراب، فيي وسيمة ضمان وأمان وتعاون وتكافل وتراحم

تبعـــًا لتنـــوع  وذلـــك ،كـــاة تســـاعد فـــي معالجـــة مـــا يظيـــر مـــن مشـــكالت اجتماعيـــة متنوعـــةز وال -
ىنـاك سـيم . راء والمسـاكين والعـاممين عمييـاسـيم لمفقـصارفيا، فيي فضاًل عمـا ضـربتو مـن أم

مغــارمين يــد الــذين ســمبوا نعمــة الحريــة، وكــذلك ســيم لالعبلممؤلفــة قمــوبيم، ومثمــو لتحريــر رقــاب 
الذين تحمموا ديونا عجزت كواىميم عن دفعيا، وفي سبيل اا، وابـن السـبيل الـذي انقطـع عـن 

وتمي ىذه المصمحة األساسية مصمحة " :يقول الندوي. الة اجتماعية عامةفيي كف. أىمو ومالو
ـــة الالزمـــة الضـــرورية وســـد حاجـــات الفقـــراء الجماعـــة والمجتمـــع، وىـــي كفالـــة المجتمـــع الك فال

الطبيعيــة، وتييئــة كــل عضــو مــن أعضــاء المجتمــع بأســباب الحيــاة الشــريفة التــي يســتطيع بيــا 
.(05)" القيام بحقوق اا وحقوق النفس والوصول الى الكمال المطموب

 

 
 المبحث الثاني

 مفيوم الغارم ومشروعية إعطائو من أموال الزكاة
 المطمب األول
 مفيوم الغارم

: عميـو ديـن، وفـي الحـديث الشـري : رجـل غـارم، أي: ىو المثقـل بالـدين، وفـي المسـان :الغارم لغة
 .، أي لذي حاجة الزمة من غرامة مثقمة(06)"ال تحل المسألة إال لذي ُغرم ُمفظع"
زعيم ىــو ، والــ(07)" الــزعيم غــارم ":ومنــو قولــو صــمى اا عميــو وســمم. زومصــل الُغــرم فــي المغــة المّــوأ

ألن الــدين لزمــو،  اً أي يمتــزم بمــا ضــمنو وتكفــل بــو، وُيــدعى المــدين غارمــ :، ومعنــى غــارمالكفيــل
 .وتعين عميو أداؤه

ىـم الـذين لـزميم الـّدين فـي غيـر : وقيل. ىم الذين لزميم الدين في الحمالة: الغارمون: قال الزّجاج
 .معصية
عـ ابيا  إن ):ومنـو قولـو تعـالى. (08)عـذاب الـالزمال: والغـرام. يقـال لمـن لـو الـدين أو عميـو :والغريم
 .(09)( ماكان غرا

 :الغارم في اصطالح الفقياء
و السرخسـي قالـ ىم المدينون الـذين ال يممكـون نصـابًا فاضـاًل عـن ديـنيم،: الغارمون: عند الحنفية
 مو، أو مث أو ،أكثر من المال الذي في يده ،ىو الذي عميو الدين: البدائع وفي. (32)في مبسوطو
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 .(31)أقل منو، لكن ما وراءه ليس بنصاب
أو رجـل لـو عيـال  ،أو أصابو حريـق فأذىـب مالـو ،من ذىب السيل بمالو: الغارم: وقال الجصاص

وال يجـد  ،ىـومن عميـو الـدين مـن أي جيـة كـان: المجم وفـي  (30)فيستدين ،ال يجد ما ينفق عمييم
 .(33) قضاءً 

ي فـاًء، أو معيـم أمـوال ال تفـن فـي غيـر سـفو وال فسـاد وال يجـد و اىو مـن أدّ : الغارم :عند المالكية
ن لــم تكـن ليـم أمـوالفُيعطـون مـن الزكـاة قضـاًء  ،ديـونيم يعطــون  ،فقـراء غـارمون يـمف ،لـديونيم، واا

 .(34)بالوصفين
صــالح ذات إلأو  ،اســتدان لمصــمحة نفســو وعيالــو فــي غيــر معصــية مــن :الغــارم :وعند الشافعية

طفاء ثائرة بوتسكين فتن ،البين  .(35)ين قبيمتين أو شخصين أو طائفتينة واا
ـــة أو  ،صـــالح نفوســـيم فـــي مبـــاحينون إلىـــم المـــد: الغـــارمون: صـــاحب العـــدةفقـــال  :وأمـــا الحنابم

فــــاء ىــــم المــــدينون العــــاجزون عــــن و : المغنــــيوفــــي . (36)صــــالح بــــين طــــائفتين مــــن المســــممينإل
 .(37)ديونيم

الــذين عمــييم ديــون ال تفــي أمــواليم بيــا، أو مــن : ن ىــموذىــب ابــن حــزم الظــاىري إلــى أن الغــارمي
ن كان في مالو وفاء بيا ،تحّمل بحمالة  .(38)واا
 ". عامـةأو  - معصـيةفـي غيـر  - من لزمو دين لمصمحة خاصة ":الغارم ىوإن : ويمكن القول

وم ويفيـم مـن عمـ ،وىذا الحد مـن التعريـ  متفـق عميـو بـين الفقيـاء، نـص عميـو الشـافعية والحنابمـة
 .قول الحنفية والمالكية والظاىرية
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 المطمب الثاني
 األدلة الشرعية عمى إعطاء الغارم من أموال الزكاة

 :القرآن الكريم:أوال  
إنمــا الصــدقات لمفقــراء والمســاكين والعــاممين عمييــا والمؤلفــة قمــوبيم وفــي الرقــاب  ):قــال تعــالى

 .(39)( واهلل عميم حكيم ، فريضة من اهللوالغارمين وفي سبيل اهلل وابن السبيل
ــة ىــم الــذين و  ،الغــارمون :نصــت ا يــة الكريمــة عمــى مصــار  الزكــاة الثمانيــة ومنيــا: وجــو الدالل

 .(42)فيعطون من مال الصدقة لسد حاجتيمركبيم الّدين وال وفاء عندىم 
 ولم يجد قضاًء في عين وال عرض فيو ،واتفق أىل التأويل عمى أن من استدان في غير معصية

المستدين في غير سر  ينبغي لإلمام أن يقضي عنيم من بيـت و . ارم، ُيعطى من مال الصدقةغ
ن ادّ الفقـ لـم يعطـوا إال مـع ،في مصال  أنفسـيم ، فإن اّدانوا(41)المال فـي المصـال  العامـة نـوا ار، واا

 .(40)راعطوا مع الغنى والفق
 :السنة النبوية الشريفة:ثانيا  

ى اا عميـو صـم -فأتيـت رسـول اا  ،مـت حمالـةتحم: اللـي قـالقبيصة بـن مخـارق الي رواهما  -
يـا قبيصـة إن : ثـم قـال: قـال. أقم حتـى تأتينـا الصـدقة فنـأمر لـك بيـا: أسألو فييا فقال - وسمم

فحمـــت لـــو المســـألة حتـــى يصـــيبيا ثـــم  ،المســـألة ال تحـــل إال ألحـــد ثالثـــة، رجـــل تحمـــل حمالـــة
 مت لو المسألة حتى يصـيب قوامـًا مـن عـيش،فح ،ئحة اجتاحت مالويمسك، ورجل أصابتو جا

حتـى يقـوم ثالثـة مـن ذوي الحجـا مـن قومـو لقـد  ،قـةل سدادًا من عـيش، ورجـل أصـابتو فاأو قا
سدادًا من عيش، : أو قال. أصابت فالنًا فاقة، فحمت لو المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش

 . (43)"سحتًا يأكميا صاحبيا سحتاً  ،فما سواىن من المسألة يا قبيصة
 ":-صـمى اا عميـو وسـمم - قـال رسـول اا: قال –رضي اا عنو  - وعن أبي سعيد الخدري -

أو لغنـــي اشـــتراىا  ،لعامـــل عمييـــا، أو لغـــاز فـــي ســـبيل اا: ال تحـــل الصـــدقة لغنـــي إال لخمســـة
 .(44)" فأىداىا لغني أو لغارم ،أو فقير تصدق عميو ،بمالو

أو لـذي  ،فظـعرم مُ أو لـذي ُغـ ،دقعلذي فقر مُ : ثالثةلإال  ص إن المسألة ال ت: وعند أبي داود -
 .(45)وجعدم مُ 

صــمى -أصـيب رجـل فـي عيـد رسـول اا : قــال - رضـي اا عنـو - وعـن أبـي سـعيد الخـدري -
 - صــمى اا عميــو وســمم –فكثــر دينــو، فقــال رســول اا  ،فــي ثمــار ابتاعيــا - اا عميــو وســمم

صـمى اا عميـو  -يبم  ذلك وفاء دينـو، فقـال الرسـول  ممو، فتصدقوا عميو، فتصدق الناس عمي
 .(46)ما وجدتم وليس لكم إال ذلك خذوا: مائولغر  - وسمم

ــة وجــو ــث الســابقة الدالل تحــل لــو المســألة  ،أن مــن تحمــل دينــًا لنفســو أو لغيــره: مــن األحادي
 .ويعطى من أموال الزكاة
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ولـم يعـر  فـي  ،ء الغـارم مـن أمـوال الزكـاةوقد اتفـق العممـاء عمـى مشـروعية إعطـا :جماعاإل: ثالثا
 .(47)ذلك مخال 

 

 المبحث الثالث
 أنواع الغارمين وشروط إعطائيم من أموال الزكاة

لـــى أن الغـــارمين إ (51)والحنابمـــة (52)والشـــافعية (49)والمالكيـــة (48)ذىـــب جميـــور الفقيـــاء مـــن الحنفيـــة
مـا  :افعية والحنابمـة نوعـًا ثالثـًا ىـوا  الشصمحة نفسو وغارم لمصمحة غيره، وأضغارم لم: نوعان

 :وسأبين ىذه األنواع في المطالب التالية، التزمو بضمان
 :النوع األول: األول المطمب

 ،منزل أو شراء أثاث بيـت ،اءأو بن ،أو عالج ،كمن استدان في زواج: من استدان لمصمحة نفسو
في كارثة  تجارتو ذىبتأو  ،ووكذا من ذىب مال عيال من أكل وشرب وكساء ونحو ذلك، أو نفقة
رجـــل : ثالثـــة مـــن الغـــارمين: قـــال مجاىـــد .(50)أو حريـــق  ،أو ســـيل ،أو إعصـــار ،كزلـــزال ،طبيعيـــة

فيــو يــّدان  ،ذىــب الســيل بمالــو، ورجــل أصــابو حريــق فــذىب مالــو، ورجــل لــو عيــال ولــيس لــو مــال
مسـجد أو قـرا ضـي   الشافعية بيذا النوع من اسـتدان لعمـارةبعض وألحق  (53)وينفق عمى عيالو 

، خالفـًا لمحنفيـة -واألولى إلحاقيا بالنوع الثـاني: قمت  (54)أو فك أسير أو بناء حصن واحتفار نير
 .(55)ألنيا ليست من األصنا  الثمانية فاق عميو من أموال الزكاة عندىم،فإن ذلك ال يجزئ اإلن

 :ويشترط إلعطاء ى ا النوع من أموال الزكاة ما يمي
أن يكون الغـارم الـذي اسـتدان لمصـمحة نفسـو محتاجـًا ال يممـك مـا يقضـي بـو دينـو،  :الشرط األول

ومن ممك السـداد مـن نقـد أو عـرض لـم ُيعـط، ولـو وجـد مـا يقضـي بـو الـبعض قضـى وأعطـي 
ن قضــى كــل ذا لــم دينــو ممــا يممــك ولــم يبــق معــو شــيء أعطــي مــن ســ البــاقي، واا يم الفقــراء، واا

 :خال  عمى قولينكتساب، اإل شيئًا وقدر عمى قضاء دينو من يجد
 (57)والمالكيــة (56)الفقيــاء مــن الحنفيــة وىــو قــول جميــور. ُيعطــى مــع قدرتــو عمــى االكتســاب: األول

 :واستدلوا بما يمي ،(59)واألظير عند الحنابمة (58)والمعتمد عند الشافعية
 .إن أدلة دفع الصدقة لم تفرق بين القادر عمى الكسب والعاجز عنو -
. والغارم يحتاج فوق تـأمين نفقتـو، قضـاء دينـو ،ى مع قدرتو عمىتأمين نفقتو بالعملالفقير ُيعط -

ضو   .لعدم قدرتو عمى السداد إال بعد زمن ،ار بالدائنر في ىذا إطالة ألمد الدين واا

ولـو . (61)والحنابمـة (62)ىـذا بعـض الشـافعية إلـىذىب . مع قدرتو عمى االكتساب ال ُيعطى: الثاني
  :وحجتيم في  لك .يماأعطى ب لفقر في موضع واحداجتمع الغرم مع ا

ـــى تـــأمين مـــا يحتاجـــو بالعمـــل ال يُ  أن - وكـــذا الغـــارم  ،عطـــى مـــن مـــال الصـــدقةالفقيـــر القـــادر عم
 .الكسوب لقدرتو عمى قضاء دينو من كسبو
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 :الراجح
إن : مـــن حيـــث ،أرا أن قـــوة األدلـــة ظـــاىرة فـــي القـــول األول، إال أن اإلطـــالق فـــي الجـــواز مشـــكل

ــاً  مــب النــاس فــي ىــذه األيــام مــدينون فــي حــوائج أصــميةأغ وىــم  -وكماليــة، ولســنوات طويمــة أحيان
إن لـم يكـن معظميـا مـن  -واسـعة مـن المجتمـعإعطـاء شـريحة : قادرون عمى الكسـب، وىـذا يعنـي

 :أرا تقييد إطالق الجواز بقيود منيا وليذا. سيم الغارمين
يصعب عميو سداد دينـو ويشـق، وقـد يحتـاج  أن يكون المدين من ذوي الدخل المحدود، بحيث -

 .لقضائو فترة طويمة
 .واا أعمم. حرج ومشقة في حياتو  ووالتي بدون قضائيا يمحق. أن يستدين في حوائج أصمية -
 

 .ال يجوز صرفو في غيره. ومن أعطي لسداد دين عميو
أو ُقضي عنو، رّد فمو أعطي الغارم من مال الصدقة ما يقضي بو دينو ولم يقضو، أو أبرئ منو، 

لعــدم ثبــوت . مــا أخــذه ألن أخــذه كــان لمحاجــة وقــد زالــت، وال يجــوز صــرفو إلــى غيــر مــا أعطــي لــو
اا تعـالى زي في سبيل اا وابن السبيل، ألن اممكو عميو من كل وجو، كالذي يأخذه المكاتب والغ

رئ أو صرفو فـي غيـر مـا فية، وليذا يسترد المأخوذ منو إذا بوىي لمظر ( في)أضا  إلييم الزكاة بـ
فـــي آيـــة المصـــار  يـــدل عمـــى أن " يفـــ"الـــالم، إلـــى، "فعدولـــو ســـبحانو وتعـــالى مـــن . خصـــص لـــو

نما ُيصــر  فيمـــا ممكيــة مطمقــة،وبالتــالي فيــم ال يممكــون المــال  ،ســتحقاق لمجيــة ال لمشــخصاإل واا
 .تعمق بيم من مصال 

جـاز لـو صـرفو فيمـا  ،والتـألي  ،مالـةوالع ،والمسـكنة ،كـالفقر ،وأما لو أخذه لسبب يسـتقر األخـذ بـو
فتأمــل  ،" بــالم الممــك "كــاة فــإن اا أضــا  الــييم الز . لممكــو إيــاه ممكــًا تامــاً  - كســائر مالــو -شــاء 

 .(60)في اآلية الكريمة دقة الممحظ
 

 .من سيم الغارمين سداد دين الميت
- :نالميت من أموال الزكاة عمى قوليفي جواز إعطاء الغارم  إختم  العمماء
وكـذا  ،(65)والحنابمة في المعتمد ،(64)والشافعية ،(63)ذىب جميور الفقياء من الحنفية: القول األول

 :وحجتيم في  لك ة،كاإعطاء الغارم الميت من أموال الز  إلى عدم جواز ،(66)بعض المالكية
 .عدم أىمية الميت لمتممك -
 :قـال أبـو عبيـد. ار في آية المصانية الذين ورد ذكرىم إن األموات ليسوا من األصنا  الثم -

نما أفترق الحي عن الميت ألن الّدين الذي أّدانو قد تحول عمى غيره وىو الوارث، فإن كـان  واا
ن لــم يكــن لــو مــال فمــيس عمــى وارثــو شــيء ولــيس  لمميــت مــال وفــاه مــن مالــو دون الصــدقة واا
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، والسـنة "والغـارمين: "عـالىلقولـو ت: بالكتـاب. حي فإنو ُيعطاىـا بالكتـاب والسـنةوأما ال... بغارم
 .(67)"لحديث قبيصة

 :القول الثاني
لــى جــواز إعطــاء الغــارم ، إ(69)وكــذا بعــض الحنابمــة ،(68)ذىــب المالكيــة فــي المعتمــد مــن مــذىبيم

كونــو حيــًا أو  بــين ال فــرق فــي المــدين: وقــالوا. الميــت مــن أمــوال الزكــاة وســداد مــا عمــييم مــن ديــن
لى أن دين الميت أحـق مـن بل ذىب بعضيم إ. ضي بيا دين الميتيقفيأخذ منيا السمطان ل. ميتاً 

 :بخال  دين الحي واستندوا لقوليم بما يمي ،ألنو ال يرجى قضاؤه ،دين الحي في أخذه من الزكاة
 .حيث لم تفرق بين غارم وآخر ،"والغارمين: "العموم في قولو تعالى -
ولــم " والغــارمين: "لقولــو تعــالى ،دقةكمـا أنــو ال يشــترط تممــك الغــارم حتــى ُيعطــى مــن مــال الصــ -

 .(72)يقل لمغارمين

لمالحقتـو بالمطالبـة بخـال  أرا أن القول األول ىو األوجو لقوة حجتو، وألن الحي أولـى  :الراجح
 .وال مانع من سداد دين الميت من أموال الزكاة إذا فضل شيء منيا واا أعمم الميت،

وأما  ،مييند، كحق ا مما يحبس فيو ويسجن أن يكون في دين الغارم كما يشترط: ثانيالشرط ال
فإنو ال ُيعطى من مال الزكاة شيئًا  ،كحق اا من الكفارات والزكوات ،ال يحبس فيو ما

ألن  (73)والشافعية (70)والمالكية (71)وىذا ما ذىب إليو جميور الفقياء من الحنفية. لقضائو
فيقع  ،لمشاحةحيث يقوم عمى ا ،  دين العبدبخال ،لمسامحة والمساىمةدين اا يقوم عمى ا

 .المدين تحت ذل السؤال  ومطالبة القضاء
وذلك لعموم آية . ميكدين ا د - في األخذ لقضائو - اا إن دين: وقالوا (74)وخال  الحنابمة

 .المصار  التي لم تفرق بين دين ودين
فيقـدم ديـن العبـد عمـى ديـن اا  .ص أرا أن ما ذىب إليو جميور الفقياء ىو األولى واأل: الراجح

وال مـانع مـن سـداد ديـن  ،و في الحـرج والشـقة جـراء المطالبـةفي العطاء، لعدم المساىمة فيو ووقوع
 .واا أعمم .اا إن فضل شيء من مال الصدقة

أو  ،وزنـــا ،ولعـــب قمـــار ،كشـــرب خمـــر ،أن ال يكـــون الغـــارم اســـتدان فـــي معصـــية :الشـــرط الثالـــث
ولــو  ،نفــاقفــي اإلأو توســع  ،أو غايــة غيــر مشــروعة ،فاىةســ، فمــن اّدان فــي إســرا  فــي نفقــة
ــو تعــالى. عطــى، لفســاد مقصــدهال يُ  ،ســرا  والتبــذيرلــى حــد اإل، إفــي المباحــات كمــوا  ):ولقول

آخـر أنفـس وأوسـع، أو وذلك كمن يممك منزاًل مناسبًا فيبيعو ليشـتري  .(75)(واشربوا وال تسرفوا
فترة وأخرا ويـّدان  أو يغير أثاث منزلو ويبدلو بين مودياًل،  ثا أحدأخر  يبيع سيارتو ليشتري

 .في كل ذلك
يعطى من الزكاة ما يقضي بو دينو في غيـر معصـية، واإلسـرا  فـي النفقـة : "قال صاحب الكفاية

 .وألن في إعطائو عمى ىذه الحال إعانة لو عمى المعصية . (76)"حرام
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 :ما يقضي بو دينو؟ خال  بين الفقياء عمى ثالثة أقوالىل ُيعطى من أموال الزكاة : فإن تاب
والحنابمــة  (78)وكــذا المالكيــة (77)- فــي المعتمــد -ذىــب جميــور الفقيــاء مــن الحنفيــة : القــول األول

لــى جــواز إعطائــو مــن إ ،(82)وصــححو الرويــاني ،ي قــول مــن مــذىبيموالشــافعية فــ (79)الــراج فــي 
قــال . وغمـب عمـى الظـن صـدقو ،وحسـنت توبتــو ،الـون حالزكـاة مـا يقضـي بــو دينـو، إن حسـأمـوال 
 :واستدلوا بما يمي .وىو األحسن: الخرشي

 .(81)وآخر مدينعموم آية المصار  التي لم تفرق بين  -
واإلعانـة عمـى الواجـب . يـاذمة ليس من المعصـية، بـل يجـب تفريغإن بقاء الدين في ال: وقالوا -

 .(80)قربة ال معصية

 . (83)قد زالت فُيعطى  -عدم الدفع وىي سبب –وألن المعصية  -

وجـزم بـو الرافعـي فـي المحـرر وىـو األصـ  عنـد  -ذىـب الشـافعية فـي القـول الثـاني: القول الثـاني
والحنابمــــة فــــي  ،(85)وكــــذا الحنفيــــة -(84)األكثــــرين مــــن فقيــــاء الشــــافعية ورجحــــو صــــاحب الروضــــة

 :وحجتيم في ذلك. حتى لو تاب ،لى عدم جواز إعطاء من اّدان في معصية، إ(86)قول
 .قضىثقة منو بأن دينو يُ  ،ستدانة في المعاصينو يحتمل أن يعود لإلأ -
ثــم يعــود إلــى  ،ال يــؤمن مــن أن يظيــر التوبــة حتــى يأخــذ المــال ،مــن كانــت حالــو ىكــذا: قــالوا -

 .(87)فسقو

حتـى لـو لـم  ،فـي معصـية مإلى جواز إعطاء مـن غـر  ،في قول ثالثفعية ذىب الشا :القول الثالث
 .(88)وىو شاذ: قال النووي. م قد وجب والمعصية قد انقضتألن الغر  ،يتب

صــالح إعانــة لمغــارم عمــى التوبــة واا . ألولأرا أن األوجــو مــا صــار إليــو أصــحاب القــول ا: الــراجح
 .واا أعمم. عماًل بما آل إليو ظاىر حالو من الخير والصالح ،نفسو

خــال  بـــين  ،وىــذا الشـــرط و والمطالبــة بـــو، أن يكــون الـــدين حــااًل وجـــب اســتحقاق :الشــرط الرابـــ 
 :ثالثة أقوالالفقياء عمى 

وقـــــول عنـــــد  (91)والحنابمـــــة (92)يـــــةوالمالك (89)ذىـــــب جميـــــور الفقيـــــاء مـــــن الحنفيـــــة: القـــــول األول
ولــو قبــل حمــول أجــل  ،لــى جــواز إعطــاء الغــارم مــن أمــوال الزكــاة مــا يقضــي بــو دينــوإ (90)الشــافعية
 :وذلك الدين

 .صار  التي لم تفرق بين دين حال ودين مؤجللعموم آية الم -
 .ولظاىر خبر قبيصة الذي لم يشترط فيو حمول أجل الدين -

لـى عـدم جـواز إعطـاء الغـارم إذا إ ،(93)ذىب الشافعية فـي القـول الثـاني مـن مـذىبيم: القول الثاني
صـ  ال األ :قـالو ذكره النووي في الروضة،  .وذلك لعدم حاجتو ا ن. كان دينو مؤجاًل وغير حال
 .ُيعطى، وبو قطع في البيان
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ة أعطـي وذىب الشافعية في القول الثالث إلى أن األجل إذا كان يحل في تمك السن: القول الثالث
 .(94)ك السنة واإل فالمن صدقات تم

 :الراجح
عطــى ولــو كــان دينــو مــؤجاًل مــا دامــت ذمتــو يــذا الشــرط وأن يُ برئــة ذمــة الغــارم بأرا عــدم تقييــد ت

ـــدينمشـــغولة  ـــد ،بال ـــى ىـــذا التقيي ـــل عم وتمشـــيًا مـــع قواعـــد الشـــريعة الســـمحة فـــي . لعـــدم وجـــود دلي
مـع أولويـة إعطـاء مـن كـان دينـو . و جميور الفقيـاءوىذا ما ذىب الي. في قضاء المغارمالمساىمة 

 .واا أعمم. ستحقاقاًل ووقع تحت طائمة المطالبة واإلحا
. ألنـــو لـــيس مـــن أىـــل الزكـــاة (95)لـــو ذميـــًا باتفـــاقســـالم، فـــال ُيعطـــى الكـــافر و اإل :الشـــرط الخـــامس

 .(96).." تؤخذ من أغنيائيم ثم ترد في فقرائيم: "- رضي اا عنو - لحديث معاذ بن جبل
بل  - عند حاجتيم - إعطاء أىل الذمة من أموال بيت مال المسممين من غير الزكاة وأرا جواز

 –ضي اا عنو ر  –ل عمر بن الخطاب كما فع .يجب ذلك تكافاًل مع أبناء المجتمع الواحد
أن كنا أخذنا منك  أنصفناكما : مر بشيخ من أىل الذمة يسأل عمى أبواب المساجد فقالعندما 

 .(97)الجزية في شيبتك، ثم ضيعناك في كبرك، ثم أجرا عميو من بيت المال ما يصمحو
 

 :النوع الثاني: الثاني المطمب
الـــذين وقـــع بيـــنيم العـــداوة  ،لـــدين إلصـــالح ذات البـــينكمـــن تحمـــل ا: محة غيـــرهمـــن اســـتدان لمصـــ

يمتــزم بمبمــ  مــن المــال ليطفــئ ثــائرة العــداوة النــزاع، فــي الــدماء أو األمــوال، فوالبغضــاء والشــجار و 
بينيم، فيـذا أتـى عمـى معـرو  عظـيم ُيعـان عميـو مـن مـال الصـدقة، وقـد فـرض ليـم الشـارع سـيمًا 

وكـل مـا فيـو  ،مـن اسـتدان ألجـل إقامـة مشـروع خيـري ،ويحمل عمى ىـذا المعنـى ،من أموال الزكاة
 (98)... نفع عام كبناء مدرسة أو مستشفى ونحو ذلك

 
 :إعطاء الغارم الغني

أن يكـــون  ،مـــن مـــال الزكـــاة ُيعطـــىيشـــترط فيـــو ل ،أن مـــن يســـتدين لمصـــمحة نفســـو -ســـابقاً -ذكرنــا 
صالح بين الناس وىو غ. محتاجاً  فيل ُيعطى من أمـوال . نيوأما الذي يستدين لمصمحة عامة أواا
 :إختم  الفقياء في ى ه المسألة عمى قولين. الزكاة

 
 :القول األول

سـكان الثـائرة بـين النـاس من اّدان إلصالح ذات البين كمـن تحمـل قيمـة مـال  ،أو غيـره ،فـي دم ،واا
نيـًا ان فقيـرًا أم غسـواء أكـ ،وجعـل لـو نصـيبًا مـن مـال الصـدقة ،أباح لو الشـارع المسـألة فيـو ،متم 
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 (121)والحنابمــة (122)فعيةوالشـا (99)جميـور الفقيـاء مـن المالكيـة لـى ىـذا الـرأيذىـب إ ،بنقـد أو عقـار
 :وُيعطى بشرطين

 .أن يستدين فعالً  -1 
 من استدان ووفى أووأما لو لم يستدن وأعطى من مالو ابتداًء . من مالو يأن ال يوف -0 

. اة، ألنـــو قـــد ســـقط الُغـــرم فخـــرج عـــن كونـــو مـــديناً الزكـــ، وال يأخـــذ بدلـــو مـــن مـــال ىفـــال ُيعطـــ ،مالـــو
اسـتدلوا بمـا و  .ألن الغـرم بـاق بسـبب الحمالـة ،بخال  ما لـو اسـتدان وأدا الحمالـة مـن مـال الـدين

 :يمي
  (120) (فاتقوا اهلل وأصمحوا  ات بينكم): قولو تعالى -

ســبيل فــي ا يــة الكريمــة أمــر بوجــوب إصــالح ذات البــين، ومــن تحمــل فــي : وجــو الداللــة
فكان من المعرو  حممـو عنـو مـن مـال الصـدقة  ،فقد أتى عمى معرو  عظيم ،ماالً ذلك 

فيوىن عزائميم عن تسـكين الفـتن وكـ   ،يجح  بمال المصمحينوتوفير مالو عميو، لئال 
ن كان غنياً  ،المفاسد، فيدفع إليو ما يؤدي بو حمالتو  .(123)واا

رجل تحمل : ثالثةال ألحد إالمسألة ال تحل  يا قبيصة إن: "ولحديث قبيصة بن المخارق وفيو -
 ،دليل عمى أنو غنـي"  ثم يمسك :"فقولو (124)"مسكت لو المسألة حتى يصيبيا ثم يمّ حمالة فح

ســواء  ،وىــو نــص عــام فــي كــل مــن تحمــل حمالــة. ألن الفقيــر والمحتــاج لــيس عميــو أن يمســك
 (125).كان فقيرًا أم غنياً 

أنـو  - صـمى اا عميـو وسـمم -عن رسـول اا  - اا عنورضي  -أبو سعيد الخدري  ما رواه -
ــــــال ــــــي إال لخمســــــة ":ق أو  ،أو لعامــــــل عمييــــــا ،لغــــــاٍز فــــــي ســــــبيل اا: ال تحــــــل الصــــــدقة لغن
 .وىذا نص في المسألة (126).."الغارم

 :القول الثاني
ليا ال يجـوز أن يأخـذ بـد ،وىو قادر عمى الوفاء بيا مـن مالـو ،من تحّمل حمالة في مصحمة عامة

لـى ىـذا ذىـب الحنفيـة ،من مال الصـدقة ن كـان غنيـاً : "يمـامقـال ابـن ال .واا  ،وعـن الشـافعي يأخـذ واا
 .(127)"إال إذا لم يفضل لو بعد ما ضمنو قدر نصاب ،وعندنا ال يأخذ

وأعمميـم أن اا افتـرض عمـييم : لـى الـيمناا عميو وسمم لمعاذ حـين بعثـو إ بقولو صمى: واستدلوا
 . (128)..."غنيائيم ثم ترد في فقرائيمصدقة تؤخذ من أ

ًُ فــي الحــديث الشــري  داللــة عمــى أن الزكــاة : وجــو الداللــة  ال لفقيــر محتــاج، والغــارمعطــى إال ُت
 .وىذا المعنى ال يكون في الغنى. ىو الذي ال يجد ما يقضي بو دينو

 :الراجح
 :من خالل النظر في أدلة الفريقين نرا ما يمي
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الصــدقة لغنــي إال  تحــل ال": ام خصصــو حــديث أبــي ســعيد الخــدريل عــحــديث معــاذ بــن جبــ -1
 .الغارمون: منيم ،فالحديث يستثني من حل إعطاء األغنياء خمسة أصنا ... "لخمسة

كمـن  ،يـدل كـذلك عمـى حـل المسـألة ألصـنا  ولـو كـانوا أغنيـاء ،ن المخـارقوحديث قبيصة ب -0
 .ألن الفقير ال يمسك" مسكثم ي: "بدليل قولو صمى اا عميو وسمم. تحمل حمالة

 .مانو إذا كان مميئًا وال مالءة مع الفقرم لمصمحة غيره إنما يوثق بقولو وضثم إن الغار  -3
 . (129)ليذا فإني أرا أن ما ذىب إليو الجميور ىو األقوا نظرًا واا أعمم

 
 :النوع الثالث: الثالث المطمب

ــــق الضــــمان ــــدين بطري ــــي شــــيء معــــين  شخصــــاً كــــأن يضــــمن : مــــن لزمــــو ال ــــال بيــــذا . خــــر ف ق
 :ليذا النوع أربعة أحوال ىيذكروا و  (111)والحنابمة (112)الشافعية

لمتولي قال ا. ن فُيعطى الضامن ما يقضي بو الدينيكون الضامن والمضمون عنو معسري أن -1
 .عو وىو األصلمضمون عنو وىو أولى ألن الضامن فر لى الويجوز صرفو إ: من الشافعية

 .فال ُيعطى، ألنو إذا غرم رجع عمى األصيل بما بذلو من مال ،يننا موسر أن يكو  -0
لــم ُيعــط ألنــو يرجــع عمــى  عنــو موســرًا والضــامن معســرًا، فــإن ضــمن بإذنــو إذا كــان المضــمون -3

ال أعطي في األص . األصيل وىو مميء موسر  .واا
 .ون الضامنالمضمون عنو د أن يكون المضمون عنو معسرًا والضامن موسرًا، ُيعطى -4
 

 .مقدار ما ُيعطى الغارم من أموال الزكاة
ُيعطــى مقــدار مــا يســد بــو حاجتــو ويقضــي بــو دينــو  ،أو لغيــره ،تفــق الفقيــاء عمــى أن الغــارم لنفســوإ

 .(110)ميما بم ، تحقيقًا لمقصود إعطائو وىو تبرئة ذمتو من حق ا خرين وك  سؤاليم عنو
ن لــم يتــو  رضــي اا  - لحــديث أبــي ســعيد الخــدري. الموجــود منيــا فر قــدر كفايتــو ُيعطــى بمقــداراواا

فكثـر اعيـا فـي ثمـار ابت - صـمى اا عميـو وسـمم -أصيب رجل عمـى عيـد رسـول اا : قال -عنو
تصدقوا عميو، فتصدق الناس عميو ولم يبم  ذلك وفاء  - صمى اا عميو وسمم –فقال النبي . دينو

 .(113)ال ذلكخذوا ما وجدتم وليس لكم إ: غرمائول -صمى اا عميو وسمم –دينو، فقال النبي 
 

 
 
 الراب المبحث 

 مسائل في سيم الغارمين
 .منح القرض الحسن من سيم الغارمين: المسألة األولى
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 .إسقاط الدين من مال الزكاة: المسألة الثانية
 إثبات الغرم: المسالة الثالثة

ليك بيانيا في المطالب التالية  :وا 
 .منح القرض الحسن من سيم الغارمين :مسألة األولىال :األول طمبالم

قـــال . نـــدب إلييـــا اإلســـالم بـــاب مـــن أبـــواب الخيـــر التـــي - مـــن حيـــث األصـــل - المحتـــاج إقـــراض
تفـريج لكربـة  ووفيـ. (114)( وتعاونوا عمـى البـر والتقـو  وال تعـاونوا عمـى اإلثـم والعـدوان ):سبحانو

صـمى اا  -قـال رسـول اا : قـال –ضـي اا عنـو ر  –عـن أبـي ىريـرة .المكروبين وىـم الميمـومين
يـوم نفـس اهلل عنـو كربـة مـن كـرب  ،مـن كـرب الـدنيا كربـة مـؤمنعن  نفسمن  ": -عميو وسمم

سـتره اهلل  ،ا  مسـممومن يسر عمى معسر يسر اهلل عميو فـي الـدنيا واآلخـرة، ومـن سـتر  ،القيامة
 .(115)"د في عون أخيوفي الدنيا واآلخرة، واهلل في عون العبد ما كان العب

ذا أجاز الشرع الحني  إعطاء الغارم المحتاج سيمًا من مال الصدقة ليقضي بو دينو ويبـرئ بـو  واا
لـى بنـاء منـزل أو ترميمـو أو تأثيثـو أو فيل يجوز إعطاء األسـر المحتاجـة إ. ذمتو دون مقابـل 

–قرضـا  حسـنا  " و  لـكلـى سـداد ديـن ونحـأو إ ،أو تطبيبـو ،أو تعميمـو ،أفرادىـالى تزويج أحـد إ
عادتــو الــى  -بــدون فائــدة مــن أمــوال الزكــاة إذا كــان ليــم القــدرة عمــى تســديده خــالل فتــرة معينــة، واا

وىكــذا فــتعم الفائــدة والمنفعــة شــريحة واســعة مــن .. صــندوق الزكــاة ليــتم إقراضــو الــى محتــاج آخــر
 !المحتاجين؟

ًا مــن أن الزكــاة والصــدقة تقــوم فــي لمــا ذكرنــاه ســابق–عــدم الجــواز : األصــل فــي حكــم ىــذه المســألة
 ،نظرًا لظـرو  طـرأت وأمـور اسـتجدت فـي ىـذا العصـر: األساس عمى نية اإلخراج والتمميك ولكن

لعممـاء المعاصـرين خـالفوا ىـذا األصـل وقـالوا بـالجواز، وبعضـيم تمسـك بحكـم األصـل افإن أغمـب 
 :وبوجو عام ىناك قوالن في المسألة. وىو المنع

ليــو ذىــب أكثــر العممــاء المعاصــرين جــو : القــول األول از مــن  القــرض الحســن مــن مــال الزكــاة واا
غيـرىم وتأخـذ يوسـ  القرضـاوي و . د الـرحمن حسـن ودوعبـد الوىـاب خـال  وعبـ زىـرةكاالمام أبي 

 :وحجتيم في ذلك (116)معظم لجان الزكاة في العالم االسالمي بيذا الحكم 
أولــى أن ُيعطــى منــو إذا كــان فــي  بــاب فمــن ،أن الغــارم ُيعطــى مــن مــال الصــدقة دون مقابــل -

ــــو وفــــي. مقــــدوره إرجاعــــو ــــة ل ــــة ىــــذا مســــاعدة وحماي ــــى البنــــوك الربوي قــــال . مــــن التيافــــت عم
أم نق  عند حرفية النص وال نجيـز  ،ىل يجوز قياس المستقرضين عمى الغارمين: القرضاوي

تجيــز لنــا القــول  ســالم فــي بــاب الزكــاةلقيــاس الصــحي  والمقاصــد العامــة لإلذلــك؟ أعتقــد أن ا
وبـذلك  ،عمـى أن يـنظم ذلـك وينشـأ لـو صـندوق خـاص ،باقراض المحتاجين من سيم الغـارمين
 .(117)تساىم الزكاة عمميًا في محاربة الربا
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وكذا مصر  المكاتب وابن السبيل وفي سـبيل اا " في"ثم إن مصر  الغارمين اقترن بحر   -
أن تمميـك الغـارم مـن : وىـذا يعنـي "م التمميـكبـال"بخال  بقية المصار  األخرا التـي اقترنـت 
 .(118)أعطى العمماء فسحة لما ذىبوا إليو مما مال الصدقة ليس تمميكًا تامًا من كل وجو

الظرو  التي نشأت ودفعت العمماء المعاصـرين لمقـول بجـواز مـنح القـرض الحسـن مـن           
 :مال الزكاة

والركن العظيم من  ،ليامةالمسممين بيذه الفريضة اسالمية عن دورىا في إلزام تخمي الدول اإل -
لصــال  األفــراد والجمعيــات الخيريــة، ممــا جعــل دفــع الزكــاة متروكــًا لضــمائر  ،ســالمأركــان اإل

يــرادات صــناديق الزكــاة فأصــبحت ال تفــي ىــذا انعكــس عمــى حجــم إو األفــراد ونــوازعيم الدينيــة، 
 .لسد حاجة المعوزين من أبناء المسممين

 .بنوك الربوية التي أغرقت الناس بالقروض الحرامانتشار ال -

 .(119)قمة القروض الحسنة المقدمة لممعوزين من إخوانيم المسممين الموسرين -

يا عنـد انتيـاء مـدة لـى قـروض حسـنة ثـم اسـترجاععـدم جـواز تحويـل أمـوال الزكـاة إ :القول الثـاني
 :يم في ذلكوحجت ،حسام عفانو. لى ىذا القول دومن الذين ذىبوا إ. القرض

عــدم وضــع أمــوال الزكــاة فــي مصــارفيا التــي : يعنــي ،مــن  القــروض الحســنة مــن أمــوال الزكــاة -
 .حددتيا آية المصار 

أنيـا ستسـتمر فـي الـدوران : يعنـي ،وىكـذا.. إقراضـياإن إقراض أموال الزكاة ثم استرجاعيا ثـم  -
الزكــاة إمــا أن يــدفعيا عمــوم أن المكمــ  بــإخراج مومــن ال. تمميكــاً  وال تقــع فــي أيــدي مســتحقييا

مــــا أن يـــــدفعيا لإل ،تحقييا مباشـــــرةلمســــ الــــذي يتـــــولى ايصـــــاليا  –مـــــام أو مــــن يقـــــوم مقامـــــو واا
 .(102)وال تبرأ ذمتو من ىذه العبادة إال بأحد ىذين األمرين. ألصحابيا

 :الراجح
 : وذلك لما يمي ،أولى ل خذ بو إال أن القول الثاني ،وقوة حجتو األولمع وجاىة القول 

الـــذي فـــي آيـــة المصـــار ، تخصـــيص جـــزء مـــن مـــال الزكـــاة لمقـــرض الحســـن ينـــافي الحصـــر  -1
 .والقرض الحسن ليس منيا

أو تعميمو  ،أو تزويج ولد ،أو ترميمو ،أو تأثيثو ،إن اإلقراض من مال الزكاة ألجل بناء منزل -0
الستحواذ عمـى قسـم يفت  الباب أمام أغراض ال حصر ليا، وبالتالي ا... وغير ذلك  ،تعميما عاليا

 .كبير من أموال الزكاة
ولـــم تـــذكر مـــن  ،بـــين مـــن غـــرم وبـــين مـــن ســـيغرم، وا يـــة ذكـــرت الغـــارمين فـــرقكمـــا أن ثمـــة  -3

 .واا أعمم. سيغرمون
 :إسقاط الدين من مال الزكاة: ةالمسألة الثاني :المطمب الثاني
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يصـح ىـ ا االسـقاط؟ إختمـ  فيل . راد أن يجعمو عن زكاة مالوين وأإ ا كان لرجل عمى معسر د
 :العمماء في ى ه المسألة عمى قولين

لــــى ىــــذا القــــول جميــــور الفقيــــاء مــــن ذىــــب إ. مالــــوال يجــــزئ احتســــابو مــــن زكــــاة : القــــول األول
 :بما يمي واستندوا لقوليم. (104)ص والشافعية في األ (103)والحنابمة (100)والمالكية (101)الحنفية

ال  ،من وجبت في ذمتو الزكاةفعمى ممك المالك دون إخراج،  ىاتحاد القابض والمقبض وبقاؤ إ -
ال يكفـــي فـــي إخـــراج الزكـــاة إطعـــام  :وقـــالوا. يبـــرأ منيـــا إال بإقباضـــيا لمســـتحقيا وتمميكـــو إياىـــا

 .بل ال بد من التمميك ،ولو أطعمو بنية الزكاة ،الطعام
 .حياء مالو لم يجزإن أراد إ: قال أحمد. لى منافعو الخاصةىي ا فال يجوز أن يصرفيا إ -

لجــاز لمرجــل أن يعطــي أقــل ممــا وجــب عميــو مــن الزكــاة، ألن مالــو عمــى  ،لــو جــاز ىــذا: قــالوا -
ن كانت لو قيمة يريد بذلك أنو دين ميت : قمت (105)فقيمتو دون ،الفقير من دين ال قيمة لو، واا

 .ألن قيمتو ناقصة بإعسار المدين ،ال حياة لو وال قيمة

، وىـــو مـــذىب الحســـن (107)والشـــافعية (106)ذىـــب إليـــو بعـــض الحنفيـــة. لـــكيجـــزئ ذ: القـــول الثـــاني
 .واحتجوا بما يمي. البصري وعطاء

لــو : قــالوا. قياســًا عمــى الوديعــة إذا كانــت عنــد مســتحق الزكــاة، وممكــو المــودع إياىــا زكــاة جــاز -
 .(108)كانت عنده دراىم وديعة ودفعيا عن الزكاة، فإنيا تجزئو سواء قبضيا أم ال

 :جحالرا
والوفـاء  ن كان القول الثاني يتفق مع قواعد الشريعة فـي المسـاىمة والمسـامحة فـي قضـاء الـديوناا و 

 ،بيا، إال أنو يخال  مقصدًا عامًا من مقاصد الزكاة، وىو انتفاع المزكي مـن زكـاة مالـو فـي الـدنيا
ا أرا أن مـا ليـذ، إن كـان حـاال وبقضـائو ،وذلك بإحياء مالو، فيتعجـل قضـاء دينـو إن كـان مـؤجال
 .واا اعمم .ذىب إليو جميور الفقياء من عدم الجواز ىو األرج 

قباضـو إياىـا حتـى يسـترج  دينـو منيـا؟ فـي راج الزكـاة مـن الـدائن إوىل يجوز إخ لـى المـدين وا 
 :ى ه المسألة أحوال

ن وال فــال يصــ  قضــاء الــدي ،لــى المــدين بشــرط أن يردىــا إليــو ســدادًا لدينــوإن دفــع الزكــاة إ: األولــى
أن يعطيـــو : ويعنـــي بالحيمـــة ،فـــال أراه... أخـــا  أن يكـــون حيمـــة: قـــال أحمـــد. تســـقط الزكـــاة باتفـــاق

 :وفـي المدونـة. (109). ألن شـرطيا تمميكيـا تمميكـًا صـحيحاً  ،فال تجزئو. بشرط ردىا إليو من دينو
الفقـراء  يت الرجل يكون لـي عميـو الـدين فتجـب عمـي الزكـاة فأتصـدق عميـو بـذلك الـدين وىـو مـنرأأ

 .(132)ني ذلكبفيما بمغني ال يعج: قال مالك. أنوي بو أنو من زكاة مالي
 .ه عن الزكاة، وأجزأجاز باإلتفاق ،ا عميويتفقولو نويا ذلك ولم يشرطاه ولم : الثانية
 ،أجـزأه عـن الزكـاة ،إذا طمب المدين مـن الـدائن أن يـدفع لـو زكـاة مالـو ليقضـيو دينـو ففعـل :الثالثة

 .(131)فإن فعل أجزأه عن الدين باتفاق ،لى الدائن، لكن ال يمزمو رده إمدينوتممكو ال
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ذا طمب الدائن من المدين سـداد الـدين: الرابعة   صـ. يـرده إليـو مـن زكـاة مالـو فقضـاه عمـى أن ،واا
ن فعل ص  بإ. إليو من زكاة مالوالقضاء وسداد الدين، لكن ال يمزم الدائن أن يرده   .(130)تفاقواا

 .إثبات الغرم: المسألة الثالثة:لثالثالمطمب ا
 :لمصمحة غيره ينظر ذا ادعى شخص الغرم لمصمحة نفسو أوإ

أحــد ذلــك طمعــًا فــي أمـــوال  حتــى ال يــدعي فعميــو البينــة ،تيرفــإن كــان الــدين خفيــًا غيــر مشــ -
حتــى يشــيد لــو ثالثــة : ةفــي حــديث قبيصــ: دليــل ذلــك قولــو صــمى اا عميــو وســمم،  (133)الزكــاة

 ".سحت يأكمو صاحبو يا قبيصة ،وما سوا ذلك ،أن فالنًا أصابتو فاقة لحجامن ذوي ا

ثالثـة مـن ذوي العقـول والخبـرة بباطنـو مـن قومـو، ألن  ،وقد اشترط الشافعية في بينة اإلعسار
نمــا شــرط الحجــا تنب. إال مــن كــان خبيــرًا بصــاحبو المــال ممــا يخفــى فــي العــادة وال يعممــو  يــاً يواا

قبــل مــن عــدلين ت: وقــال الجميــور. فــال تقبــل مــن مغفــل ،شــاىد التــيقظعمــى أنــو يشــترط فــي ال
 .(134) وحمموا الحديث عمى االستحباب. غير الزنا ،كسائر الشيادات

ن كان الدين  -  .فاألص  أنو ال يطالب بيا ،بين الناس اً مشتير واا

أصـــــحيما : ففـــــي جـــــواز إعطائـــــو بـــــال بينـــــة وجيـــــان ،عـــــى الغـــــرم وصـــــدقو الـــــدائنادّ  وأمـــــا لـــــو -
  .(135)ازالجو 

 
 الخامسالمبحث 

 ثر سيم الغارمين في التكافل االجتماعيأ
  طارئة وخارجة عن إرادتو، وجب عميو أن يسعى لسداد و إذا غرم الرجل ووقع في الدين لظر 

فراغيا من حقوق العباد براء ذمتو واا ذا عجز عن ذلك قامت الدولة . دينو واا بما عمييا من  –واا
وتأمين  ،د يد العون لو ومساعدتو، وتكفمت بضمان دينو وسدادهبم - امسؤوليات تجاه مواطنيي

 . عن طريق صندوق الزكاة ،حوائجو
ىذا المسمك في الضمان والتكافل االجتماعي في اإلسالم بين أبناء المجتمع ضد الحوادث 

يحمي الفرد من مخاطر السموك االقتصادي غير المشروع في سداد دينو،  ،واألخطار الطارئة
خال  الوعدالسموك االجتماعي من اضطراره لاطر وكذا مخ ر منو ذّ الذي ح ،(136)مكذب واا
 .(137)"ث فكذب ووعد فأخم إن الرجل إذا غرم حدّ :" -صمى اا عميو وسمم -قال  ،اإلسالم

عمى تصور متكامل ومترابط، وىـو ذو صـمة بعقيـدة الفـرد  يقوم في اإلسالم االجتماعيالتكافل  إن
 .داتو وقيمو وأىدا  الدولةوُمثل المجتمع وعا

ـــى التضـــامن  االجتمـــاعيفنظـــام اإلنفـــاق العـــام فـــي اإلســـالم يتعـــدا بســـموه التضـــامن  المـــادي، إل
لــذلك . ووحــدة العقيــدة بــين أفــراد المجتمــع الواحــد اإلســالمالروحــي واألخالقــي، ترســيخًا لمبــدأ أخــوة 

ــًا عمــى الفــرد والمجتمــ قــال صــمى اا عميــو . ع والدولــةكــان تحقيــق التكامــل االجتمــاعي واجبــًا ديني
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مثـل : "وقـال صـمى اا عميـو وسـمم (138)"ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسـو: "وسـمم
المؤمنين في توادىم وتراحميم وتعاطفيم كمثـل الجسـد إ ا اشـتكى منـو عضـو تـداعى لـو سـائر 

 . (139)"الجسد بالسير والحمى
 

أتباعو في  اإلسالمتعاون، وابتغاًء لمثوبة اا عز وجل، رغب وقضاًء لحق األخوة، وأداًء لواجب ال
-صـــمى اا عميـــو وســـمم - معونـــة المحتـــاجين وســـد خمـــتيم، وقضـــاء ديـــونيم، فقـــد أمـــر رســـول اا

فتصدق النـاس عميـو، ولـم . اعياإبتصيب في ثمار أصحابو أن يتصدقوا عمى رجل كثر دينو لما أُ 
خذوا ما وجدتم ولـيس لكـم إال : لغرمائو - مى اا عميو وسممص - يبم  ذلك وفاء دينو، فقال النبي

 . (142)ذلك
مـا يـنيض بيـم إذا عثـروا ويصـميم بالحيـاة  - من بيت المـال -كما فرض لذوي الحاجات الطارئة 

ـــــي مصـــــار  الزكـــــاة ســـــيمًا  ـــــدوا وخســـــروا، فجعـــــل ف إذا انقطعـــــوا، ويعـــــوض عـــــنيم بعـــــض مـــــا فق
 .(141)لمغارمين
فــــي أخــــذىا بيــــد الغــــارم المجيــــود ومعاونتــــو، حفظــــت عميــــو مقومــــات حياتــــو  اإلســــالميةوالشــــريعة 

األساســية والضــرورية مــن مســكن وخــادم ودابــة وأثــاث مــا يكفــل لــو عيشــًا كريمــًا، ودون تكميفــو بيــع 
اقضـوا أن  ":لخميفة عمر بن العزيز إلى والتووقد كتب ا. ليسد ما عميو من دين ،حوائجو األصمية
فكتـب لــو . إنـا نجـد الرجــل لـو المســكن والخـادم والفـرس واألثــاث: و أحــدىم، فكتــب إليـعـن الغـارمين

إنو ال بد لممرء المسمم من مسكن يسكنو وخادم يكفيو مينتو وفـرس يجاىـد عميـو عـدوه، وأن : عمر
 .(140)اقضوا عنو، فإنو غارم. يكون لو األثاث في بيتو، نعم

فــي قضــاء الــدين عــن المــدينين مــن  - صــمى اا عميــو وســمم - وعمــر فــي ذلــك كــان متبعــًا ليديــو
بل وتكفـل بسـداد الـدين عمـن عجـز مـنيم ولـو بعـد موتـو، وىـذا . أمتو، بوصفو إماميم وولي أمرىم

من أسمى وأرقى معاني التكافل والتضامن االجتماعي، بما يحممو من إشاعة لروح المحبة واأللفة 
قـال صـمى . إلقـراضوالتشجيع عمـى ا ،قموبوالراحة في ال ،والوالء واإلنتماء والطمأنينة في النفوس

فعمـي   ولـم يتـرك وفـاء ،وعميـو ديـن  مـاتفمـن  ،أنا أولى بالمؤمنين من أنفسيم ":اا عميو وسـمم
 .(143)" ومن ترك ماال  فمورثتو ..قضاؤه

لذلك قرر بعض الفقياء ضرورة قضاء الـدين حتـى لـو أنفقـو المقتـرض فـي غيـر طاعـة اا حفاظـًا 
 . (144)يينعمى حق ا دم

مــن اضــطرار التجــار المــدينين إلــى إعــالن  ،جــاءت بــو القــوانين الوضــعية الحديثــة خــال  مــاىــذا و 
فــالس  وخسـارتيا، وتصـفية تجـارتيم ،إفالسـيم ممـا نسـمعو فـي ىـذه األيـام مـن انييـار البورصـات واا

غـــالق البنـــوك العالميـــة، دون أن تقـــدم ليـــم الدولـــة أو المجتمـــع عونـــًا، ســـوا  إغـــراقيم الشـــركات، واا
جـاء بـو التشـريع الرومـاني  وخال  ما بل!! بمئات المميارات من القروض الربوية دعمًا لصمودىم
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قـانون األلـواح اإلثنـي  في بعض مراحمو، حيث أباح لمدائن أن يسترق المدين، كما نص عمى ذلـك
عميــو  إن المــدين إذا عجــز عــن دفــع الــدين يحكــم عميــو بــالرق إن كــان حــرًا، أو يحكــم ":عشــر وفيــو

 .(145)"بالحبس أو القتل، إن كان رقيقاً 
 :بسداد الدين عن العاجز قد حقق أىدافًا كبيرة منيا اإلسالمإن 

بث األمل والطمأنينة في نفس المدين الـذي أشـغمو دينـو وأىمـو، كربـو، وأصـب  بسـببو مطموبـًا  -1
 .الدين ىم بالميل ذل بالنيار: لذلك قالوا. لمقضاء، وربما الحبس

ة الـدائن بمجتمعـو، وأن مـا أقرضـو مـن مـال مضـمون الوفـاء، ولـن يضـيع عميـو شـيء، ممـا ثق -0
 .يشجع أبناء المجتمع عمى المروءة والتكافل والتعاون والقرض الحسن الخالي من الربا

ىذه الروح التضامنية بين أبناء المجتمع، تمنع الغارمين من المجوء إلى وسائل غير مشروعة  -3
ــــونيم، أ لســــداد عــــالن إفالســــيم، أو حتــــى مالحقــــتيم ومقاضــــاتيم دي و بيــــع حاجــــاتيم األساســــية واا

 !!!وحبسيم، وىذا فيو من جمال التشريع والرحمة والروعة ما فيو
في ىذا الجو المميء بالثقـة والطمأنينـة واألمـل، تنطمـق حركـة المـال واأليـدي والعقـول بأقصـى  -4

 .ىذا واا أعمم... .(146)ىار،، والرخاء واالزدطاقاتيا، نحو التنمية واإلعمار
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 -نسأل اهلل حسنيا -الخاتمة

 وأىم النتائج التي توصل إلييا الباحث م  التوصيات
 

الغــارم ىــو المثقــل بالــدين، ُيعطــى مــن مــال الصــدقة، ســواء اســتدان لمصــمحة نفســو كبنــاء أو  :أوال
مـن وقـع بيـنيم نفقة عالج أو تعميم، ونحو ذلك أم استدان لمصـمحة غيـره كاإلصـالح بـين 

 .العداوة والبغضاء في الدماء أو األموال
مــن اســتدان فــي فســاد ومعصــية ثــم تــاب، ُيعطــى مــن مــال الزكــاة مــا ُيبــرئ بــو ذمتــو، عمــى  :ثانيــا  

 .األرج  عند العمماء، ومن أسر  في المباحات ال ُيعطى
، ســواء أكــان مــن تحمــل حمالــة إلصــالح ذات البــين فــي دم أو مــال ُيعطــى مــن مــال الزكــاة :ثالثــا

 .لو عمى عمل البر إعانةغنيًا أم فقيرًا، 
 .ميما بم . ُيعطى الغارم من مال الزكاة مقدار ما يقضي بو حاجتو، ويفي بو دينو :رابعا

عطــى الغــارم الميــت مــن مــال الصــدقة لعــدم أىميتــو لمتممــك وعــدم مالحقتــة بالمطالبــة، ال يُ  :خامســا
 . اءبخال  الغارم الحي، وعميو جميور الفقي

عطى الغارم من أموال الصدقة ولو كان قادرا عمى الكسب، لعموم النصوص الواردة فـي يُ  :سادسا
 .وىو قول جميور الفقياء ،اإلعطاء
وعميــو  ،وىــو الــراج  ،مــؤجال مأســواء كــان دينــو حــاال  ،الصــدقة أمــوالعطــى الغــارم مــن يُ  :ســابعا
 . العمم أىلجميور 

ويعطــى مـن مـوارد بيــت  ،الزكـاة باتفـاق أمــوالالذمـة مـن  أىــلن كـان مـ إذاعطـى الغــارم ال يُ  :ثامنـا
 .عمى سبيل التكافل األخراالمال 
تعطــى عمــى وجــو التمميــك،  أنن شــرط الزكــاة ألمــن مــال الصــدقة،  اإلقــراضعــدم  األولــى :تاســعا

 . ن تنفق في مصارفيا التي حددىا الشرع، وباب القرض ليس منياأو 
 :لممقاصـد العامـة لمزكـاة، ومنيـا الـرأيىـذا مـال الزكـاة، لموافقـة  الـدين مـن إسـقاطال يجوز  :عاشرا

كـــان  إنبتعجيــل قبضــو  ،مالــو إحيــاءعــدم انتفــاع المزكــي مــن زكــاة مالــو فــي الـــدنيا، عــن طريــق 
 .العمم أىلوىذا قول جميور  ،كان حاال إنوبقضائو  ،مؤجال

ســتغل ىــذا ة، حتــى ال يُ الزكــا أمــواليثبــت حاجتــو ببينــة ليعطــى مــن  أنعمــى الغــارم  :حــد عشــرأ
 .النفوس المريضة أصحابالمصر  من 

الشـريعة اإلسـالمية فـي أخـذىا بيـد الغـارم ومعاونتـو ومناصـرتو، حفظـت عميـو مقومـات  :عشر ثناإ
ء إلـى وسـائل غيـر مشـروعة حياتو األساسية، وبثت في نفسو األمل والطمأنينـة، ومنعتـو مـن المجـو 

أقرضـــو مـــن مـــال، وىـــذا مـــن أســـمى معـــاني التكافـــل  ، كمـــا حفظـــت عمـــى الـــدائن مـــادينـــو ادلســـد
 .اإلجتماعي بين أبناء األمة الواحدة
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 : التوصيات فيي وأما
العمــم فيمــا يتعمــق بيــا مــن  أىــللوا أن يســأو ، أمــواليمزكــاة  إخــراجال يتيــاون المســممون فــي  أن :أوال

 .ويبتعدوا عن التحايل فييا ،شرعية أحكام
 ةوممــن يتمتعــون بالنزاىــة وحســن الســير  ،ة مــن ذوي االختصــاصيــتم تشــكيل لجــان الزكــا أن :ثانيــا

 .والسموك
يصالياجدية التحري عن مستحقي الزكاة  :ثالثا  .ذل المسالة وايتحمم أندون  ،إلييم واا
مـا ل -خاصـة مـن ذوي الـدخل المحـدود  –فـي شـراء الحاجـات غيـر الضـرورية  اإلفـراطعدم  :رابعا

 .يترتب عمى ذلك من الغرق في الدين
بتخصـيص جـزء  -رسـمية كانـت أم أىميـة  -ولة عـن جمـع الزكـاة ؤ أن تقوم الجيات المسـ :خامسا

مـــن إطفـــاء الفـــتن والثـــارات بـــين  ،مـــن أمـــوال الزكـــاة لمســـاعدة لجـــان اإلصـــالح فـــي القيـــام بعمميـــا
 . التي غالبا ما يتوق  حل الكثير منيا عمى المال ،المتخاصمين

  
ننـا بفضـمك عمـن سـواك، آمـين وصـل الميـم وسـمم عمـى سـيدنا الميم اكفنا بحاللك عن حرامـك، وأغ

 .محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين، والحمد ا رب العالمين
 البـاحـث                                                                    
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 .وما بعدىا 0/702حجة اا البالغة : الدىموي: أنظر ما سبق من معاني -00
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من االيمان أن يحب ألخيو ( 7)كتاب االيمان،باب  -مع شرح الفت  –الصحي  : البخاري -138
 1/73، (13)ما يحب لنفسو، حديث رقم 

تراحم المؤمنين : كتاب البر والصمة وا داب، باب -مع شرح النووي -الصحي : مسمم -139
 .16/139ج(0585)وتعاطعيم رقم 

 .46في ىامش  الحديث سبق تخريجو -142
دور : القرضاوي. ، د09واجب الحكومة اإلسالمية إزاء الزكاة ص: أبو زيد. د: انظر -141

 القيم واألخالق في اإلقتصاد اإلسالمي ص
 .577األموال ص: أبو عبيد -140
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