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Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının 

eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, 

kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu 

üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan 

ederim. 
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 ملخص

الزكاة من شعائر اإلسالم وميزاته. ومن أحكامه أن تكون اإلعطاء على صورة التمليك من الغين إىل الفقري. 

عندما يشرتطه بعض العلماء يف كل األصناف، ال يشرتطه اآلخرون يف اجلميع. جممعاً عليه.ألنه  لكن هذا ليس أمراً  

يجب دراستها على حدة. واحلكم يف هذا الباب وكل صنف من األصناف له حكمه اخلاص ومسائله املختلفة. ف

يفتح بعض جماالت التطبيق اجلديدة اليت حتتاج إىل دراسات وحبوث جديدة. ويف هذا املقال آخذُت حجج كل رأي 

 حول املسألة وبينُت ترجيحي فيها. ويف النهاية تناولت بعض صور مهمة من حيث املوضوع. 

 

 يك، أصناف الزكاة. الكلمات املفتاحية: زكاة، شرط التمل
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Özet 

İslam dininin şiarlarından olan zekatın hükümlerinden biri de yapılan infakın zenginin 

malını fakire temlik etmesi yoluyla gerçekleşmesidir. Ancak bu temliğin şartiyyeti üzerinde 

ittifak edilmiş bir konu değildir. Zira bazı alimler bunu zekat ayetinde geçen sekiz sınıfın 

tamamında şart koşarken bazıları hepsinde şart koşmamaktadır. Her bir grubun kendine has 

hükümleri farklı meseleleri vardır. Dolayısıyla tek tek ele alınması gerekmektedir. Ayrıca bu 

konu hakkında varılacak görüş yeni bir takım uygulamala alanlarına kapı açabilmektedir. Bu 

makalede konuyla alakalı görüşleri delilleriyle ele alıp tercihte bulunduk. Son olarak da önemli 

gördüğümüz bazı meseleleri inceledik . 

          Anahtar Kelimeler: Zekat, Temlik Şartı, Sarf Yerleri 
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 املقدمة

لقد اهتم اإلسالم مبشكلة الفقر اهتماماً كبرياً، كسائر الدايانت السماوية. وحّرض األغنياء من الناس إىل 

مساعدة الفقراء، وتسديد أمورهم. لكن ميزة اإلسالم يف اجملادلة مع ظاهرة الفقر هي عدم توكيله هذه الوظيفة إىل 

، حيث قال: "ويف أمواهلم حق للسائل عل يف ماهلم حقاً للفقريعاطفة األغنياء، حيث مل يره إكراماً منهم ومنًة، بل ج

 [19واحملروم". ]الذارايت:  

أن يكون اإلعطاء على صورة التمليك من الغين إىل  فريضةالوقد اشرتط مجهور العلماء يف أداء هذه 

 هذا البحث وبعضهم مل يشرتطه إال يف أصناف معينة. ويف ،.  بعضهم اشرتطه يف مجيع األصناف1املستحقني

والرتجيح بني اآلراء  تهبعد دراسو سأتناول هذا املوضوع، أعين "شرط التمليك يف الزكاة" مع ذكر أدلة كل اآلراء. 

 سآخذ أمثلة وُصَوراً جديدة تنبين على شرط التمليك.

 

 
1

"إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل هللا  وهم املذكورون يف قوله تعاىل:   
 [  60وابن السبيل فريضة من هللا وهللا عليم حكيم ]التوبة: 
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 تعريف املفردات

 تعريف الزكاة (أ

ومن معانيها  2ينمو. وكل شيء يزداد فهو يزكو زكاًء.. زكا الزرع يزكو، مبعىن "النماء والريع "يف اللغة  ءالزكا

  3."الطهارة، والربكة، واملدح"أيضا 

 4".متليك مال خمصوص ملستحقه بشرائط خمصوصة  ويف الشريعة واصطالح الفقهاء "

وقد زاد مال خسرو على عبارة مال خمصوص "عيَّنه الشارع" كي خيرج به سائر الصدقات لعدم وجود التعيني 

 5ا.فيه

منه وتُنميه. وقيل  خرجت  ك املال الذي أُ بار  تُ  وهي أهنابني معناها اللغوي واالصطالحي مناسبة وجيهة. و 

ألهنا تزكو عند هللا، أو ألن صاحبها يزكو أبدائها، أو ألهنا ال تؤخذ إال من األموال املعرضة للنماء مسيت بذلك 

  7."مرحباً مبن يوفر مالنا لداران"كان يقول بعض السلف للسائل  من أجلها  و   6والزايدة.

 
2

   358، ص 14ابن منظور، لسان العرب، ج   
3

 307، ص 2ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ج  
4

 536، ص 1الرمحن اجلزيري، الفقه على املذاهب األربعة، ج عبد  
5

 171، ص1، ج درر احلكام مال خسرو،  
6

 179، ص 2الرجراجي، مناهج التحصيل، ج  
7

 5، ص 3القرايف، الذخرية، ج  
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وهو يطلق على نفس املال كما يطلق  8عند العرب قبل ظهور اإلسالم. معهوداً  نوهذا املعىن الشرعي كا

 على نفس فعل اإليتاء. قال ابن مهام: 

رع، قال تعاىل هلل تعاىل على ما نذكر يف عرف الشا مث مسي هبا نفس املال املخرج حقاً 
[ ومعلوم أن متعلق اإليتاء هو املال، ويف عرف الفقهاء هو 43وآتوا الزكاة{ ]البقرة: }

 .نفس فعل اإليتاء ألهنم يصفونه ابلوجوب، ومتعلق األحكام الشرعية أفعال املكلفني

 

 تعريف التمليك (ب

من ابب التفعيل. مبعىن جعل   هوالتمليك مصدر   9امللك يف اللغة: احتواء الشيء والقدرة على االستبداد به.

 10فقد عرّ ف ب "جعل الغري مالكاً للشيء".  الشيء ملكاً لآلخر. وليس معناه االصطالحي خبارج عن معناه اللغوي.

فخرج بقوله   11".امللك هو قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف"  :ابن مهاموالتعريف الدقيق له ما قاله    

. مث زاد ابن جنيم على التعريف "إال ملانٍع" حىت خُيرج احملجور عليه، فإنه مالك وال قدرة "ابتداًء على التصرف" الوكيلُ 

  12له على التصرف.

 
   325، ص5النووي، اجملموع شرح املهذب، ج  8

 492، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج  9

 312نوازل الزكاة، صالغفيلي،  10

 248، ص 6بن مهام، فتح القدير، ج ا 11

 299ابن جنيم، األشباه والنظائر، ص  12
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كي يساعدان يف فهم  التمليك والتفريق  بينه    هب  ما يتعلقف بعض  ك حيسن أن نعرّ يوهنا، بعد التعريف ابلتمل

 شرط التمليك يف الزكاة. ب  املتعلقة  سائلاملبعض فهم  وسيساعدان أيضاً يف    .من الكلمات وبينما يشاهبه

 صلة ابلتمليك  هل  ماتعريف  (ج

I.   اإلابحة 

الح "عبارة عن صطويف اال 13هي يف اللغة اإلحالُل، أي إجازة لشخص بتناول الشيء أو فعله أو متّلكه.

لعدم وجود التمليك  وهي دون التمليك 14."إعطاء الرخصة واإلذن لشخص أن أيكل أو يتناول شيئًا بال عوض

   15فيها.

من الفروق بينها وبني التمليك أن الشخص املباح له ال يستطيع أن يبيح أو ميّلك الشيء املباح من شخص 

آخر. "فلو أابح إنسان آلخر أن أيكل من طعامه أو من مثرة بستانه ال ميلك املباح له شيا من الطعام أو الثمرة، وال 

أن يبيع وال أن يبيح لغريه، وإمنا حيق له أن أيكل فقط.. وهبذا يعلم أن جمرد اإلابحة من مالك لغريه ليست حيق له 

   16هببة وال إعارة، وإمنا هي ترخيص وإذن."

II. نتفاع ملك املنفعة وحق اال 

 ويتفرع من التفريق بني التمليك واإلابحة تفريق آخر وهو ملك املنفعة وحق االنتفاع. 

 
 323، ص 6الزبيدي، اتج العروس، ج  13

 ( 836)املادة:  161جلنة من العلماء، جملة األحكام العدلية، ص  14

   73، ص1بدر الدين الزركشي، املنثور يف القواعد الفقهية، ج  15

 373، ص 1جفى الزرقا، املدخل الفقهي العام،  طمص  16
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عة هو أن ميلك اإلنسان حق االستفادة فقط من الشيء مع احملافظة على عينه، كقراءة الكتب، ملك املنف

   17وسكىن الدور إخل.. بطريق اإلجارة أو اإلعارة، أو بغريمها من األسباب املشروعة لتمليك املنافع.

 األسواق أما حق االنتفاع فهو من قبيل الرخصة ابالنتفاع الشخصي دون االمتالك، كحق اجللوس يف

   18واملساجد، ودخول األماكن اليت أيذن أصحاهبا بدخوهلا، وبتناول ما يسمحون بتناوله منها، وحنو ذلك.

فملك املنفعة يسوغ لصاحبه أن يتصرف يف املنفعة تصرف املالك يف أمالكهم ضمن حدود العقد الذي 

له إال أن ينتفع بنفسه  أما صاحب حق االنتفاع فليس .ملكه إايها، فيحق له متليك املنفعة اليت استفاد ملكيتها.

األفضل . لكن 19عرّب عنهما اإلمام القرايف بتمليك املنفعة ومتليك االنتفاع دون أن يؤجر أو يعري أو يبيح لغريه.

  20تسمية االنتفاع ابحلق ال ابمللك.  واألوضح

 شرطية التمليك يف الزكاة

  :فريقنيإىل  يف شرطية التمليك يف الزكاة ذهب علماء املذاهب األربعة 

 
 وأسباب التمليك األخرى للمنافع الوصية ابملنفعة والوقف.  349، ص 1جمصطفى الزرقا، املدخل الفقهي العام،   17

 375- 374، ص 1جمصطفى الزرقا، املدخل الفقهي العام،   18

 193، ص 1قرايف، الفروق، جال 19

 375، ص 1جمصطفى الزرقا، املدخل الفقهي العام،   20
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 24إّن التمليك شرط يف كل األصناف املذكورة يف اآلية.  23احلنابلةبعض  و   22والشافعية  21قال احلنفية

إّن التمليك يشرتط يف األربعة فقط، وهم الفقراء واملساكني  وغريهم 26وابن تيمية واحلنابلة 25وقال املالكية

 والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم. أما البقية من املصارف ال يشرتط يف الدفع إليهم التمليك. 

 أدلة الرأيي  (أ

I.  أدلة الرأي األول 

إلعطاء مبجرد وال يتأتى ا 27توا الزكاة{، واإليتاء إعطاء، واإلعطاء هو التمليك.آجاء يف القرآن }و  ✓

   28اإلابحة.

   29ومسى هللا تعاىل الزكاة صدقة يف قوله }إمنا الصدقات...{، والصدقة متليك. ✓

   30{ الم التمليك....للفقراءإمنا الصدقات  الالم يف قوله تعاىل } ✓

 
 49، ص 2؛ الكاساين، بدائع الصنائع، ج 111، ص 1، اهلداية يف شرح بداية املبتدئ، ج املرغيناين 21

 215، ص 2؛ ابن الرفعة، كفاية النبيه، ج 22، ص2النووي، اجملموع شرح املهذب، ج  22

 342، ص4؛ مشس الدين ابن مفلح، الفروع وتصحيح الفروع، ج 411، ص 2ملبدع يف شرح املقنع، جبرهان الدين ابن مفلح، ا  23

   60التوبة:  24

؛ اخلرشي، شرح خمتصر خليل،  326، ص 1يفهم هذا من مسائلهم. ينظر مثاًل: ابن عبد الرب، الكايف يف فقه أهل املدينة، ج 25
 493، ص1؛ ابن بزيزة، روضة املستبني، ج 218، ص 2ج

 353، ص 35تيمية، جمموع الفتاوى، ج  ابن  26

 45، ص 2؛ الكاساين، بدائع الصنائع، ج121، ص 1املوصلي، االختيار، ج  27

   171، ص1درر احلكام، ج مال خسرو،  28

 248، ص6، مرعاة املفاتيح، ج املباركفوري ؛ 1812، ص 3الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج 29

 1812ص ، 3الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج 30
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[. قال الكاساين: واإلضافة حبرف الالم 19]الذارايت:  وقوله تعاىل }ويف أمواهلم حٌق للسائل واحملروم{ ✓

  31تقتصي االختصاص جبهة امللك إذا كان املضاف إليه من أهل امللك.

ومنها قوله صلى هللا عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم". قالوا: الرد على الفقراء ال يكون  ✓

 32إال بتمليكهم إايها.

II.  أدلة الرأي الثان 

الالم للتمليك يدفع إىل   كونكون فيه فائدة. لي، وهذا جيب أن  "يف"ل هللا تعاىل يف اآلية من الالم إىل  عد  ✓

   33األصناف األربعة األوىل على صورة التمليك، وألن "يف" للظرفية ال يشرتط يف ابقي األصناف التمليك.

وهو زايدة على  34ليس فيها ما تدل على وجوب التمليك، ومن قال ابلتمليك يلزمه خمالفة ظاهر اللفظ. ✓

 النص.  

III.  الرتجيح 

الثاين. واآلية ليس فيها دليل على وجوب التمليك، خاصة يف القسم الثاين والراجح عند الباحث هو الرأي  

 الذي اقرتن حبرف "يف". 

 
 4، ص2الكاساين، بدائع الصنائع، ج 31

 248، ص6، مرعاة املفاتيح، جاملباركفوري 32

 353، ص 35؛ ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج2017، ص 3الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج 33

 141، ص 3القرايف، الذخرية، ج 34
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واشرتاطه يف بعض املصارف يفضي إىل القريب من إلغائها. فمثال يف فك الرقاب ال جيوز على الرأي األول 

 ومرام الشارع، وهللا أعلم.  أن يعتق العبد، وحىت إعانُة املكاتب عند البعض. وهذا يتناسب مع سوق اآلية

 

 مصارف الزكاة والتمليك (ب

I.  الفقراء واملساكي 

لكنهم اتفقوا يف  35الفقر واملسكنة اختالفًا طوياًل، فال مثرة له يف موضوعنا. صفةلقد اختلف العلماء يف 

 وجوب التمليك عند الدفع إليهم، فقرياً كان أو مسكيناً. 

 له. والدليل على جواز الدفع إىل هلدفع إليه مباشرة، أو إىل وكيل يقبض املال فيسلمابوهذا يكون إما 

 الشارع جلمع املال عامالً. فالعامل مبثابة الوكيل.   وضعُ   الوكيل

بيته وأكرمهم من طعامه، ليس له   فاشرتاط التمليك مينع إطعامهم على طريق اإلابحة. فمن دعا الفقراء إىل

 .اأيكلو   ك الطعام إىل الفقراء، بل أابحهم فقط من أن  من الزكاة، ألنه مل ميلّ   هما أنفق  أن يعدّ 

للمرء أن يعد من الزكاة ما أطعم به األيتام ]والفقراء[. لكن الصواب أن مراده   أجازأنه    َوَرد عن أيب يوسف

 جاء يف البدائع: هنا من اإلطعام ما أعطي على وجه التمليك. فكذا  

وذكر يف العيون عن أيب يوسف أن من عال يتيما فجعل يكسوه ويطعمه وينوي به عن 
 .كسوة جيوز ويف الطعام ال جيوز إال ما دفع إليهوقال حممد: ما كان من   .زكاة ماله جيوز

 
 310-305، ص 14ينظر للتفصيل: الطربي، جامع البيان، ج  35
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وقيل: ال خالف بينهما يف احلقيقة؛ ألن مراد أيب يوسف ليس هو اإلطعام على طريق 
 36.اإلابحة بل على وجه التمليك

II. ى الزكاة العاملون عل 

ن الزكاة، كل الذين يعملون يف اجلهاز اإلداري لشئو يقصد هبم   .ى الزكاةوالصنف الثالث هو العاملون عل

قوهنا رّ فظوهنا، ومن كتبة وحاسبني يضبطون واردها ومصروفها، ومن موزعني يفوحراس حي  لوهنا ومن خزنةمن جباة حيصّ 

   37.أهلها  على

واختلف يف كم أيخذ العاملون. قال الشافعية إنه أيخذ الثمن. وقال املالكية واحلنفية إنه أيخذ قيمة عمله. 

 والصحيح االجتهاد يف قدره. 

 والتمليك يشرتط عند الدفع إليهم، إما مباشرة وإما وكالة كما مر يف الصنف السابق. 

III.  املؤلفة قلوهبم 

عن املسلمني، أو  رهمشالة إىل اإلسالم أو التثبيت عليه. أو بكف وهم الذين يراد أتليف قلوهبم ابالستم

 38عهم يف الدفاع عنهم، أو نصرهم على عدو هلم، أو حنو ذلك.فرجاء ن

أم ال؟ على من يرى بدوام   رضي هللا عنه  وقد اُختل ف يف بقاء هذا الصنف، وهل هو ُنسخ يف عهد أيب بكر

 ط التمليك عند الدفع إليهم.اشرت ااملذاهب وكالم  الفقهاء    سهمه جيوز الدفع إليهم يف يومنا. فظاهر

 
 39، ص2ئع الصنائع، جالكاساين، بدا 36

 552القرضاوي، فقه الزكاة،   37

 567القرضاوي، فقه الزكاة،   38
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IV.  يف الرقاب 

دخلت العبودية يف فرتة اإللغاء منذ أواخر القرن الثامن عشر. ابلنسبة ألورواب مت إلغاؤه هنائيا يف أواخر القرن 

وقعت اتفاقية األمم  1950التاسع عشر، وابلنسبة ألمريكا يف النصف األخري من القرن التاسع عشر. ويف عام 

وهذا تطور جيد لصاحل البشرية، وال يكاد اإلسالم ينجزها بنفسه لوال  39املتحدة على منع التجارة ابألشخاص.

 رب. لذلك كان جيب أن يتحقق ابتفاقية عاملية وإرادة مشرتكة، وهذا الذي قد حصل.  احلاملماثلة يف  

بل أمرها يف مناسبات كثرية. ومن أبرزها أن ض عليها إلسالم قد فتح كل أبواب إعتاق الرقاب، وحرّ او 

 جيعلها مصرفاً من مصارف الزكاة. 

مع أن املسألة ال هتمنا اليوم من حيث التطبيق فقد يشرفنا على أراء املذاهب حول اشرتاط التمليك يف 

 الزكاة. 

عبد   نن البصري، وعمر بفروي هذا عن احلس  ذهب الشافعية واحلنفية أن املقصود من اآلية هم املكاتبون.

أو يعانون هبا. أما  الزكاة دفع إليهمت 40العزيز، وسعيد بن جبري، والنخعي، والزهري، وأيب موسى األشعري والليث.

 لوجوه:   إعتاق الرقاب فال يعد من الزكاة

اإلعتاق إبطال ملك )أي إبطال ملك الصاحب على عبده(، وليس بتمليك، أما ما يدفع إىل املكاتب  ✓

  41مليك، ومن حق الزكاة أال جتزي إال إذا جرى فيها التمليك.فت

 
39 M. Akif Aydın, Muhammed Hamidullah, “Köle”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), (Ankara, 

Türkiye Diyanet Vakfı, 2002), XXVI, 245. 

 168، ص 4العظيم، جابن كثري، تفسري القرآن  40

   39، ص 2، الكاساين، بدائع الصنائع، ج 2023، ص 3الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج 41
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  42يف فك الرقاب ال يدفع املال إىل العبد، بل يدفع إىل سادته. ✓

 الكاساين: قال   ✓

ما أشار إليه سعيد بن جبري فقال: ]الوجه اآلخر لعدم جواز ابتداء اإلعتاق بنية الزكاة[ 
 ،قىن هذا الكالم أن اإلعتاق يوجب الوالء للمعت  ومع  ".ال يعتق من الزكاة خمافة جر الوالء"

 ،فال يكون عبادة ،فال يتحقق اإلخالص ،ومل ينقطع من كل وجه فكان حقه فيه ابقياً 
دفع إىل املكاتب فينقطع عنه حق فأما الذي يُ  .والزكاة عبادة فال تتأدى مبا ليس بعبادة

    فيتحقق اإلخالص.  ،وال يرجع إليه بذلك نفعٌ  ،املؤدي من كل وجه

 وهذا لوجوه:  43وبه قال ابن عباس. .إعتاق الرقبة من الزكاة  جواز  إىلذهب احلنابلة واملالكية  و 

ن الرقاب أعم أن يعطى املكاتب أو يشرتَي املزكي رقية فيعتقها استقالاًل، فهو تعبري مطلق يؤخذ فيه على إ ✓

 إطالقه.

 ابملكاتب لدخل يف حكم الغارمني، ألنه غارم.لو اختصت الرقاب   ✓

ما بقي عليه درهم،   ق أوىل من إعانة املكاتب؛ ألنه قد يعان وال يعتق، ألن املكاتب عبدٌ عتَ إن شراء الرقبة لتُ  ✓

 44وألن الشراء يتيسر يف كل وقت، خبالف الكتابة.

 
 420، ص 3أبو احلسن العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ج  42

 168، ص 4ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج 43

 2031- 2030، ص 3الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج 44
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التمليك، حيث عدل عن الالم إىل يف الدالة فيجاب على الرأي األول أبنه ال دليل يف اآلية على اشرتاط 

   45على الظرفية. أما مسألة الوالء فإنه ال يرد على هذا القول، جلعله على مجاعة املسلمني.

هذا هو الراجح عند الباحث. ألنه ال دليل على وجوب التمليك، واشرتاطه زايدة على النص بال دليل. 

 . وهللا أعلم  ألرقّاءل  جاً رَ الشارع حيث أراد أن جيعل من مال الزكاة ف َ   وكذا ال يناسب اشرتاطُه مقصدَ 

V.  الغارمون 

ألن إعانة املستدين يف املعصية مبعىن إعانته  46هو من عليه َدي ن. وزاد بعضهم "يف غري معصية وإسراف".

 يف ارتكاهبا والعودة إليها. وهذا ال جيوز.

  49وبعض احلنابلة.  48فعيةوالشا  47أما التمليك فهو شرط عند احلنفية

 .ال يشرتط التمليك يف صنف الغارمنيأنه    53وغريهم  52، وابن تيمية51وأمحد بن حنبل يف رواية  50وقال املالكية

 
 349، ص 2، التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب، جبن إسحاق اجلندي خليل  45

 444، ص 5أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، ج 46

 307، ص1حتفة الفقهاء، جعالء الدين السمرقندي،  47

 159، ص 7الشرواين، حاشية الشرواين على حتفة احملتاج، ج 48

 411، ص2برهان الدين ابن مفلح، املبدع يف شرح املقنع، ج  49

 218، ص 2اخلرشي، شرح خمتصر خليل، ج  50

 234، ص 3املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، ج 51

 164، ص 3ابن تيمية، املستدرك عل جمموع الفتاوى، ج  52

 603منهم الشيخ القرضاوي. انظر: فقه الزكاة،  53
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  54فيدفع إليهم ليقضوا حاجتهم. لكن إذا أخذ املال ومل يصرفه ألداء دينه هل يسرتد؟ صرح الشافعية

 واحلنابلة أنه يسرتجع منه. قال ابن قدامة:

وأربعة أصناف أيخذون أخذا مستقرا، فال يراعى حاهلم بعد الدفع، وهم: الفقراء، 
، ال جيب عليهم مستقراَ   دائماَ   واملساكني، والعاملون، واملؤلفة، فمىت أخذوها ملكوها ملكاَ 

سبيل هللا، وابن السبيل؛ فإهنم وأربعة منهم، وهم الغارمون، ويف الرقاب، ويف  .ردها حبال
مراعى، فإن صرفوه يف اجلهة اليت استحقوا األخذ ألجلها، وإال اسرتجع  أيخذون أخذاً 

والفرق بني هذه األصناف واليت قبلها، أن هؤالء أخذوا ملعىن مل حيصل أبخذهم  منهم.
املؤلفني،  للزكاة، واألولون حصل املقصود أبخذهم، وهو غىن الفقراء واملساكني، وأتليف

   55وأداء أجر العاملني.

وقال ابن جنيم احلنفي إبنه مل ير يف علماء املذهب قوالً يف االسرتجاع، وهل لألصناف األربعة األخرية صرفها 

مث نقل ابُن عابدين عن الرملي: "والذي يقتضيه نظر الفقيه اجلواز ]جواز  56يف غري ما أخذوا من أجلها أم ال.

    57صرفهم يف غري اجلهة[". وأضاف أنه جزم املقدسي هبذا الرأي.

 ، وليس عنده أهلية لقبوهلا وقبضها.وعلى الرأي األول ال جيوز أن يقضى هبا دين امليت. ألنه ال متليك فيه

  يتحقق التمليك.  ملأهل الزكاة،  بلالقبض من ق  مل يتحقق    فلما

 
 70، ص 4انظر: زين الدين السنيكي، الغرر البهية، ج  54

 500، ص 2، جابن قدامة، املغين  55

 460، ص 1ابن جنيم، النهر الفائق، ج 56

 341، 2ابن عابدين، رد احملتار، ج  57
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وأيضاً مل يبق أمل  ، وليس فيها معىن التمليك."يفحرف "وقال أصحاب الرأي الثاين إن اآلية عدلت إىل 

  يف قضاء دين األموات، فهم من هذا الوجه أحق من األحياء يف صرف الزكاة إليهم.   

عدم اشرتاط التمليك يف النصف الثاين من األصناف  األول. مع أمني رجحتُ  هو الرأي الراجح عندي

هذا الباب، يعين إجازة  فتحُ مث  منو لفوات املستحق وعدم أهليته.  دفعها إىل دين امليت الثمانية أرى بعدم جواز

بدينه هو احلي، فينبغي إعانته أوالً.   ل  ذ  الذي يَ و قضاء دين امليت من مال الزكاة يفضي إىل نسيان املدينني األحياء.  

 وكذا إجازهتا قد جيعل أصحاب الديون يعتمدون على هذا الفرج من الزكاة، ويغفلون عن أداء ديوهنم، وهللا أعلم.

VI.  يف سبيل للا 

أما سبيل   58[.10السبيل يف اللغة الطريق الذي فيه سهولة، كقوله تعاىل: وجعل لكم فيها سبالً ]الزخرف:

هللا فهو عاّم بقع على كل عمل خالص ُسلك به طريق التقرب إىل هللا تعاىل، أبداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات. 

  59ر لكثرة استعماله كأنه مقصور عليه.وإذا أطلق فهو يف الغالب واقع على اجلهاد، حىت صا

لكن اختلفوا    وأن هذا السهم يصرف لغزاة املسلمني.  أن اجلهاد داخل يف هذا الصنف.على أمجع العلماء  

 يف التفاصيل. 

 
 395الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن،  58

 339، ص 2ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث، ج 59
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. آلنه الركن يف الغزاة أنه يشرتط التمليك يف الدفع إيل 61وبعض املالكية 60وبعض الشافعية ذهب احلنفية

  ، وبه قطع مجاعة من العراقيني ،همال الزكاة إىل الغازي أو إذنُ  تسليمُ يتعني "قال النووي: الزكاة، وال يصح بدوهنا. 

 62."وهو ظاهر عبارة آخرين منهم

فليس يف اآلية ما يدل على  بدون التمليك. اجلواز إىل 65واحلنابلةُ  64والشافعية   63وذهب مجهوُر املالكية  

 التمليك.

شرتى من مال الزكاة آالت احلرب إلجيار الغزاة أو متليكها إايهم، وكذا جيوز شراء توعلى هذا جيوز أن  

  سفن احلرب وطياراهتا وحنوها. 

الراجح عند الباحث عدم اشرتاط التمليك. وهذا ملا مر من أن األصناف اليت قرنت حبرف "يف" تدفع إليهم  

  بدون متليك.

  توي؟حي  أية جهاتعلى  مسألة مهمة، وهي معىن قوله تعاىل "يف سبيل هللا". ماذا يدخل فيه و وبقي هنا   

 
 213، ص6النووي، اجملموع شرح املهذب، ج  60

   387، ص 1، ج الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  61

 213، ص6النووي، اجملموع شرح املهذب، ج  62

   387، ص 1الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ج  63

 427، ص 3العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ج  64

 148، ص2الرحيباين، مطالب أويل النهى، ج  65
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يف هذا الصنف. وجيوز الدفع إىل أشخاص  ابلسيفاتفق علماء املذاهب األربعة على دخول اجلهاد  

السدود والقناطر،  اجملاهدين على صورة التمليك. وال جيوز صرف الزكاة يف جهات اخلري واإلصالح العامة من بناء

 وإنشاء املساجد، واملدارس. 

عدم جواز الصرف إىل جهات اخلري يعتمد على أمرين أساسني: أال يكون فيها متليكًا فرداًي )وهذا على  

    66من يرى التمليك شرطاً يف هذا الصنف(، وأن ينايف احلصر املوجود يف اآلية.

وقال السمرقندي:    67ن هبا ميت، النعدام التمليك وهو الركن".قال املرغيناين: "وال يبىن هبا مسجد وال يكف 

"ولو صرف الزكاة إىل بناء املسجد والرابطات وإصالح القناطر وتكفني املوتى ودفعهم ال جيوز، ألنه مل يوجد 

 68التمليك".

وا احليلة يف ذلك. ز اجلتمليك ومل يعتمدوا على النقطة الثانية. آلهنم أيف التضييق ابوالظاهر أن احلنفية اكتفوا   

قال يف جممع األهنر: "وإن أريد الصرف إىل هذه الوجوه ]بناء املساجد وحنوه[ صرف إىل فقرٍي مث أيمر ابلصرف إليها 

 قلُت هذا، ألن جواز احليلة أيضاً ينايف احلصر املوجود يف اآلية. وهللا أعلم  69الفقري".و فيثاب املزكي  

 
 620القرضاوي، فقه الزكاة،   66

   111، ص1املرغيناين، اهلداية، ج  67

 307، ص1السمرقندي، حتفة الفقهاء، ج  68

 222، ص1داماد أفندي، جممع األهنر، ج  69
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أما السياق فهو تعداد هللا تعاىل املصارف   وتنزيه كالمه عن التكرار.  واحلصر يفهم من سياق الكالم ونظمه 

ائدة، وهي أصال موجودة ألننا عندما أدخلنا فيها كل وجوه اخلري ال يبقى لذكر األصناف األخرى معىن ز   .املستحقني

 قري براً، أوليس إعتاق العبد خرياً؟ فال  على نفاقاإليف وجوه الرب واخلري. أليس  

وكلمة " إمنا " تفيد احلصر، أي تثبت املذكورين   ه. قال البهويت: "رج غريَ ختا تفيد احلصر و وكلمة إمن 

جاز صرف شيء إىل غري الثمانية لكان هلم وتنفي ما عداهم، وكذلك تعريف الصدقات أبل، فإهنا تستغرقها، فلو 

 70."بعضها ال كلها

 {ويف سبيل هللا} واعلم أن ظاهر اللفظ يف قوله. قال الرازي: ""يف سبيل هللا"ووّسع البعض يف تفسري كلمة  

ال يوجب القصر على كل الغزاة، فلهذا املعىن نقل القفال يف تفسريه عن بعض الفقهاء أهنم أجازوا صرف الصدقات 

 71"عام يف الكل.  {ويف سبيل هللا}ألن قوله    .وعمارة املساجد   ،وبناء احلصون   ،إىل مجيع وجوه اخلري من تكفني املوتى

 وه اخلري. قال: جوز الصرف إىل وجوغريه  ومن املعاصرين رشيد رضا  

وهو يشمل سائر املصاحل الشرعية العامة اليت هي مالك أمر الدين والدولة، وأوهلا وأوالها 
... ابلتقدمي االستعداد للحرب بشراء السالح، وأغذية اجلند، وأدوات لنقل وجتهيز الغزاة

هلم إىل ومن أهم ما ينفق يف سبيل هللا يف زماننا هذا إعداد الدعاة إىل اإلسالم، وإرسا
بالد الكفار من قبل مجعيات منظمة متدهم ابملال الكايف كما يفعله الكفار يف نشر 

 . دينهم

 
 270، ص 2البهويت، كشاف القناع، ج  70

 87، ص 16فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ج  71
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 ،عبارة عن مجيع القرب {}ويف سبيل هللا وينسب هذا الرأي إىل الكاساين احلنفي. قال يف البدائع: "

أحق أن  اشرتاط التمليك والفقر دع." لكنه باخلريات إذا كان حمتاجاً  فيدخل فيه كل من سعى يف طاعة هللا وسبيل  

مل يزد على قول املذهب شيئا. لذلك قال صاحب املنار: "إنه هبذا القيد هما يعد من املضيقني. ألنه بعد اشرتاط 

 وهللا أعلم 72أبطل كون سبيل هللا صنفاً مستقالً، إذا أرجعه إىل الصنف األول وهم الفقراء واملساكني".

يف املسألة. يرى أن معىن سبيل هللا يف اآلية هو اجلهاد. فال يدخل  ومعتدل مجيلوللشيخ القرضاوي رأي 

لكن معىن اجلهاد  تتسع جلهات كثرية. فيها القرب والطاعات. ألن اآلية جاءت للحصر فعند األخذ مبعناها العام

علم الن يصرف إىل طالب  . فيجوز أوغريمها  يدخل فيه اجلهاد ابلقلم، وابلعلمبل  ال ينحصر على اجلهاد العسكري.  

  73وإىل إنشاء مدارس، ومساجد، وصحيفة إسالمية إذا كان فيه معىن اجلهاد.

VII.  ابن السبيل 

 74هو كناية عن املسافر، البعيد عن منزله. نسب إىل السبيل ملمارسته إايه.

وقعت يف املسألة بعض من النقاشات. لكن ما يتعلق ابلتمليك فقليل يف كتب الفقه. ألنه مل يكن هناك  

ُصَور تستدعي الدفع بدون متليك. فظاهر املذاهب فيه ما قالوا يف األصناف السابقة. من رأى ابلتمليك يف مجيع 

 مل يوجب فيه. األصناف أوجب فيه أيضاً، ومن مل يرى يف األصناف األربعة األخرية 

 
 431، ص10رشيد رضا، تفسري املنار، ج  72

 636- 620انظر للتفصل: القرضاوي، فقه الزكاة،   73

 395املفردات،  راغب األصفهاين،  74
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وأرجح عدم االشرتاط كما مر. وعلى هذا جيوز أن يشرتى تذكرة البن السبيل حىت يرجع إىل بلده، وغري  

 ذلك من األمثال. 

 75وعلى رأٍي يسرتجع منهم ما فضل مما أعطي إليهم. ألنه مل يعط متليكاً، بل فقط ليحل مشكلته يف السفر. 

منه شيء فيجب عليه الرد ألنه ال يعطاه متليكاً له وإمنا لزوال احلاجة اليت هي فإن فضل  قال يف شرح زاد املستقنع: "

   76".سبب إلعطائه

 

 بعض صور التمليك يف الزكاة

أتناول بعض صور مهمة  ن ملا انقشُت مسألة التمليك يف الزكاة مع ذكر اآلراء وأدلة كل فريق، أحببت أ

 الدفع إىل الدائن مباشرة، واإلبراء عن الدين بنية الزكاة.وهي متليك املنفعة بنية الزكاة،    عليها.ينبين حكمها  

 متليك املنفعة بنية الزكاة (أ

عد أجرة السكىن من زكاة ماله. ودراسة الفقري يف بيته وي  صورة املسألة يف هذا الباب: )مثل( أن ُيسكن الغين  

  هذه حباجة إىل: دراسة مسألة املنفعة ونظرة الفقهاء فيها، ودراسة اإلخراج ابلقيمة يف الزكاة.

 
والعجيب    436، ص10؛ رشيد رضا، املنار، ج 2017، ص3؛ الزحيلي، الفقه اإلسالمي، ج214، ص6النووي، اجملموع، ج   75

 أن الشافعية أفتوا ابالسرتداد مع أهنم يشرتطون ابلتمليك يف الزكاة، ومها يتعارضان وال جيتمعان، وهللا أعلم 

 184، ص9د املستقنع، ج احلمد، شرح زا  76
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I.  فيها  ء املنفعة ونظرة الفقهاتعريف 

i.  تعريف املنفعة 

   78وهو ضد الضرر.  77.توصل به اإلنسان إىل مطلوبهما يَ و  ،اخلريالنفع يف اللغة  

هتيؤ واملفهوم من املنفعة أهنا  وعرفه الزركشي: " 79ابستعمال العني".الفائدة اليت حتصل ويف االصطالح: "

  80."كالدار متهيئة للسكىن  ،العني لذلك املعىن الذي قصد منها

ال جيوز إخراجها بنية الزكاة،  ،ال تعد ماالً  إذا امث اختلفوا يف كوهنا مااًل أو ال. فأمهيته من حيث حبثنا، أهن

  فال جيوز إال إخراج ما هو مال.     .تزكية الغين ماله إبخراج مال معني منهو  ه  يف الزكاة  ألن الواجب

ii.  مالية املنفعة 

ليست مبال. وذلك ألهنم اشرتطوا يف املال أن ختلف يف مالية املنفعة. ذهب احلنفية إىل أن املنافع وقد اُ 

   81."لوقت احلاجةاملال ما مييل إليه الطبع وميكن ادخاره "ومدخرا. قال ابن جنيم:  حمرزاً   يكون 

ة اجلوهر واألعراض. يواملسألة هلا تعلق عميق بعلم الكالم. النظرية الشائعة يف علماء اإلسالم هي نظر 

ل ل، والتموّ أن صفة املالية للشيء إمنا تثبت ابلتموّ واملنفعة يف هذا التصور تندرج حتت األعراض. يقول السرخسي: "

صيانة الشيء وادخاره لوقت احلاجة، واملنافع ال تبقى وقتني، ولكنها أعراض كما خترج من حيز العدم إىل حيز 

 
 618، ص 2أبو العباس احلموي، املصباح املنري، ج 77

 452مشس الدين الرازي، خمتار الصحاح،  78

 ( 159جملة األحكام العدلية )رقم:   79

 230، ص 3الزركشي، املنثور يف القواعد الفقهية، ج  80

 277، ص 5ابن جنيم، البحر الرائق، ج 81
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إذ املعدوم ليس بشيء، وبعد الوجود   ،فإن املعدوم ال يوصف أبنه متقوم  ...لالوجود تتالشى، فال يتصور فيها التموّ 

   82"يتحقق فيما ال يبقى وقتني فكيف يكون متقومام ال يسبق اإلحراز، واإلحراز بعد الوجود ال  التقوّ 

كل ما له قيمة فتعريفه لديهم: "هو  ألهنم مل يشرتطوا فيها االدخار. وذهب اجلمهور إىل أن املنافع أموال. 

وال يقع اسم مال إال على ما له قيمة يباع هبا وتكون إذا استهلكها مستهلك وقال الشافعي: "  83."بضمانه  يلزم متلفه

 84"وما ال يطرحه الناس من أمواهلم مثل الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه.  ،قيمتها وإن قلت  أدى

قبول املنافع كأعراض، لكن الفقه ال ينبين على النظرايت احملض، بل على يف وهم متفقون مع األحناف 

 واقع الناس وعاداهتم وحاجاهتم. وهذا ما يراعيه الشرع يف أحكامه. قال الزجناين:

حكام ولكن األ .هذا مسلم إذا نظران إىل احلقائق وسلكنا طريق النظر ،وحنن نقول"  
واملعدوم الذي ذكروه   .الشرعية غري مبنية على احلقائق العقلية بل على االعتقادات العرفية

والشرع قد حكم بكون . وحكم الشرع والعرف غالب يف األحكام ،وشرعاً  مال عرفاً 
وأثبتت اإلجارة أحكام املعاوضات احملصنة   ،ألجرة يف عقد اإلجارةاملنفعة موجودة مقابلة اب

   85."وأثبتت للمنفعة حكم املال

ال ينتفع به  ابعتبار االنتفاع هبا، وما األعيان إمنا تصري ماالً قال الزيلعي ]نقاًل عن مذهب الشافعي[: "و 

 86".ملالية فيها، وهي متقومة بنفسهاإال ابعتبارها فكيف تنعدم ا فإذا مل تصر األعيان ماالً .  فليس مبال

 
 79، ص 11السرخسي، املبسوط، ج  82

 2877، ص4حيلي، الفقه اإلسالمي، ج الز  83

 171، ص 5الشافعي، األم، ج  84

 226الزجناين، ختريج الفروع على األصول،   85

 234، ص 5الزيلعي، تبيني احلقائق، ج  86
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وعدم اعتبار املنفعة ماالً يضيع احلقوق املعنوية والفكرية وغريها من احلقوق اليت من أهم ما يتملك هبا املرء 

    .ايف زماننا. ومجهور فقهاء العصر يرى مباليته

II.  اإلخراج ابلقيمة 

من جنس األعيان اليت خترج  تاملنافع ليس ابلقيمة. ألن مسألة متليك املنافع بنية الزكاة مرتبطة ابإلخراج 

 فاحلكم فيه يتوقف على حكم اإلخراج ابلقيمة. عنها.  

ون، وهم األحناف؛ واملانعون، وهم وز وقد اختلف الفقهاء يف حكمها، وهم ابإلمجال على رأين: اجمل

  اجلمهور.

والزكاة عند اجلمهور عبادة، والعبادات يغلب يف أحكامها التعبدية. وهذا يعين أن النصوص الواردة فيها ال 

:"وآتوا الزكاة . فصار كأن هللا تعاىل قال  87أربعني شاة شاة"يف كل  "قال:  فالشارع  تقاص عليها وتبقى على حاهلا.  

 88إلبطال حقه من العني.النص، فال جيوز االشتغال ابلتعليل    فتكون الزكاة حقاً للفقري هبذا  من كل أربعني شاة شاة"

وال جيوز أخذ القيمة يف شيء من الزكاة ألن احلق هلل تعاىل وقد علقه على ما نص عليه  قال الشرازي: "

 89."فال جيوز نقل ذلك إىل غريه كاألضحية ملا علقها على األنعام مل جيز نقلها إىل غريها

 
 ( وغريهم.1568(، وأبو داود ) 621(، والرتمذي ) 4634رواه أمحد )  87
 762القرضاوي، فقه الزكاة،   88

 278، ص 1الشرازي، املهذب، ج  89
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وعند احلنفية يغلب يف الزكاة وجه احلق املايل على وجه العبادة، فلذلك األصل يف نصوصها التعليل والتوجيه. 

   90جائز فيها.  اإلخراج ابلقيمةأن  فريون  

 91ليس فيه تعيني فيجري على إطالقه.[، 103خذ من أمواهلم صدقة" ]التوبة:  قال هللا تعاىل "

III.  حكم متليك املنفعة بنية الزكاة 

متليك املنفعة بنية الزكاة. واإلخراج ابلقيمة يتضح لنا أن املذاهب األربعة ال جييزون    بعد دراسة مالية املنفعةو 

وألن اجلمهور ال جييزون اإلخراج ابلقيمة، فيجب يف الزكاة التصدق مبا هو مال؛  وهذا ألن األحناف ال يروهنا ماالً،  

 الزكاة.املنافع ليست من األعيان اليت جتب فيها  ف

أيسر على  هوألن، مالية املنفعة وجواز اإلخراج ابلقيمة ما يرجحه اليوم الكثريون من الفقهاءقبول  لكن

 هذا ال يبقى مانع يف جواز متليك املنافع بنية الزكاة.   اننا، وهو الشائع يف التطبيق العملي. وبعداملسلمني يف زم

قيمة السكىن من حصة الزكاة. واللع يته بنية الزكاة، ويعد وعلى هذا، جيوز على الغين أن يسكن فقرياً يف ب

   أعلم

 الدفع إىل الدائن مباشرة   (ب

إىل الغارم، جيوز أيضا أن يُدفع إىل الدائن مباشرة. لكن اشرتط احلنفية أن يكون بعد  دفع الزكاةكما جيوز 

ين حي فقري: إن قضى بغري أمره مل إذن الفقري، ليتحقق التمليك على صورة الوكالة. قال الكاساين: "ولو قضى د

 
 34، ص2الكاساين، بدائع الصنائع، ج 90

 271، ص 1الزيلعي، تبيني احلقائق، ج  91
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جيز؛ ألنه مل يوجد التمليك من الفقري لعدم قبضه. وإن كان أبمره جيوز عن الزكاة لوجود التمليك من الفقري؛ ألنه ملا 

 أمره به صار ]الدائن[ وكيالً عنه يف القبض فصار كأن الفقري قبض الصدقة بنفسه ومّلكه من الغرمي." 

جُييز دفَعها إىل الدائن بدون إذن املدين. ألن األصل قضاء دين   يف صنف الغارمني  ومن مل يشرتط التمليك

املدين، وهذا ما يتحقق ابلدفع إىل الدائن. بل بطريق األوىل، ألننا ال أنمن هل يصرف الغارم املاَل لقضاء دينه أو 

 إىل غريه. وابلدفع إىل الدائن ال يبقى جمال إلسراف املال وضياعه. 

عندي جواز الدفع إىل الدائن بدون اإلذن، إذا مل يكن هناك أمر خاص وسبب معلوم لرفض الفقري   والراجح

هذا األمر. أما لو كان الظن الغالب أنه يرضى أبن يُقضى ديُنه )وهو الغالب يف العادة( ال حرَج يف الدفع إىل الدائن 

قال ويدفع عن املدينني دون أن أيذن منهم وخُيربَهم. بدون اإلذن. وعلى هذا، جيوز مثالً على املزكي أن يذهب إىل الب

 وهللا أعلم

 اإلبراء عن الدين بنية الزكاة (ج

وبقي هنا مسألة أخرية وهي اإلبراء عن الدين. ذهب اجلمهور أنه ال يُعد  من الزكاة. ألن اإلبراء إسقاط 

، 95، وابن حزم94، وبعض احلنابلة93أما على رأي احلسن البصري، وعطاء، وبعض الشافعية 92وليس بتمليك.

 لو دفعه إليهوغريهم جيوز أن يُعد اإلبراء من الزكاة. وتوجيهه ما قاله النووي نقاًل عن أصحاب هذا الرأي: "ألنه 

 
 ؛  254،  3؛ املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، ج 215، ص 6ابن الرفعة، كفاية النبيه، ج  92

 210، ص 6النووي، اجملموع، ج 93

 251، ص 3اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، جاملرداوي،  94

 224، ص 4حزم، احمللى، ج ابن  95
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 ،كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه جيزئه  ،فكذا إذا مل يقبضه  .مث أخذه منه جاز  ]إىل املدين[

 96".سواء قبضها أم ال

برهان ذلك: أنه مأمور ابلصدقة الواجبة، وأبن يتصدق على أهل الصدقات من زكاته  وقال ابن حزم: "

ق الصدقة على اإلبراء " واستدل يف إطالالواجبة مبا عليه منها، فإذا كان إبراؤه من الدين يسمى صدقة فقد أجزأه.

، قال: أصيب رجل على عهد رسول هللا يف مثار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول هللا 97حبديث أيب سعيد اخلدري

 98"تصدقوا عليه".

  99ومل جُيز مجهور املانعني احليلَة فيه، حبيث أن يزكَي الدائُن ماله على املدين بشرط أن يرده إليه على دينه.

 وغريهم احليلة فيه.  100إىل الدائن بدون املواضعة جيوز ابالتفاق. وأجاز احلنفيةلكن إذا رده 

والراجع عند الباحث هو الرأي الثاين الذي جُييز أن يُ َعدَّ اإلبراء من الزكاة. ألنه مبثابة الصدقة، كما قال ابن 

ذا املنع يؤدي إىل احليلة. حزم. فليس هناك سبب للتمس ك ابلشكل وتصعيب األمور وإغالق ابب اخلري. ومثل ه

 وقبوهلا رأساً أوىل من أن يُتوّسل إىل مثل هذه الطريقة.  

. ألنه عندئٍذ أقرب إىل التهرب من أداء الزكاة. وهذه حيلة، لكن يكره يف ذلك أن يكون الدين ميؤوساً عنه 

 على وجه اإلخالص. وهللا أعلموال تصح الزكاة مبثل هذه النية، ألهنا عبادة من وجٍه. ومن حق العبادة أن يؤتى  

 
 211، ص 6النووي، اجملموع، ج 96

 ( 11317(، وأمحد )2356(، وابن ماجة ) 1556رواه مسلم ) 97

 224، ص 4ابن حزم، احمللى، ج  98

 211، ص 6؛ النووي، اجملموع، ج 193، ص 2ابن قاسم، اإلحكام شرح أصول األحكام، ج  99

 128احلصكفي، الدر املختار،   100
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 اخلامتة

مسألة شرطية التمليك أمر خمتلف فيها عند الفقهاء، ومهم من حيث التطبيق. وقد اشرتطه بعض الفقهاء 

ألن ، أوالً  يف مجيع األصناف الثمانية، يف حني مل يشرتطه اآلخرون يف األصناف األربعة األخرية. وهذا لنظم القرآن 

 اجة التطبيق إليها حلو ( عن حرف "ل" إىل حرف "يف" الدالة على الظرفية. 60ية )التوبة: هللا تعاىل عدل يف اآل

ألن اشرتاط التمليك يفضي إىل شيء من الصعوبة التطبيقية والتمسك ابلشكل، وهذا ما يسبب يف التطرق . اثنياً 

فمثاًل اشرتاطه يف صنف لزكاة. املقصود بفريضة ا مع أهنا هياشرتاطه بعض أبواب اخلري، إىل احليل. وأيضًا يغلق 

لذلك رجحُت عدم اشرتاطها يف األصناف األربعة الرقيق جعل األحناف ال يقبلون إعتاق العبد من مال الزكاة. و 

األخرية، وهم الرقيق، والغارمون، ويف سبيل هللا، وابن السبيل. وبيّ ن ت بعض أبواب اخلري اليت تُفتح بعد عدم االشرتاط 

 شراء تذكرة البن السبيل، أو قضاء دين املدينني بدون إذن الدائن، وغريمهامثل    ابلتمليك.

وهي متليك املنافع بنية الزكاة، والدفع ويف الباب األخري أخذُت بعض الصور اليت تتعلق مبسألة التمليك. 

ة إذا قبلنا مالية الزكاة واإلخراج وبينت أن متليك املنفعة بنية الزكاة جائز إىل الدائن مباشرة، واإلبراء عن الدين بنية الزكاة  

 ابلقيمة. وكذا جيوز الدفع إىل الدائن، واإلبراء عن الدين بنية الزكاة. وهللا أعلم
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