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 "(قهًفأسئلة رواد صفحته على الفٌسبون "على 

 جواب سؤال

 الزكاة ودٌون الوالد والولد

 Abu Khaledإلى 

 السؤال:

 ..ة لن.رالسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته شٌخنا الجلٌل، وتحٌاتً الحا

 :لدٌن الولت لإلجابة على أسئلتً لدي سؤال حول الزكاة والدٌون، وآمل أن ٌكون

هذا  ؛ال أو الدٌون التً لألب أو االبنواآلن أصبح من المعتاد أن ال نمٌز بٌن الم ،والدي علٌه دٌون كثٌرة

ً الشرٌعة اإلسالمٌة؟ وبخاصة ٌعنً بأن دٌونه هً دٌونً تلمائٌا وكالنا ٌعمل لسدادها. لكن ما هو والع األمر ف

  زكاة علٌه أم أننً ويٌا  سواء؟من حٌث زكاة المال؟ هل ٌعد الدٌن على أبً فمط فال

 ا من كثٌر من شباب ألمانٌا.وتحٌاتنا الحارة لن أوجهه ،حفظكم هللا ،بارن هللا فٌكم

As Salaam Alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuhu our honourable Sheikh, and warm 
greetings to you. 

I have a question regarding Zakat and debts, I hope you have the time to answer my questions. 

My father has a lot of debt. Now it is customary with us that we do not distinguish between the 
money or debts of the father and the son. That means his debts are also mine automatically and we 
both work to settle them. But what does it look like in Islamic law? Especially from the perspective of 
Zakat? Is only my father debtor and is freed from the zakat or are we both? 

Barkallahu feekum، my Allah bless you and many greetings from the Shabab in Germany 

 :الجواب

 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته

، ودٌن الوالد هو غٌر دٌن الولد، فالشرع جعل للوالد إن مال الوالد من ناحٌة شرعٌة هو غٌر مال الولد -1

ً وواجبات بغض النظر  أن ٌتصرف بماله، وجعل للولد أن ٌتصرف بماله، ولد جعل الشرع فً مال الوالد حمولا

ً وواجبات بغض النظر عن مال الوالد ألن لكل واحد منهما ذمة  عن مال الولد، وجعل فً مال الولد حمولا

مستملة... فمثالً أوجب الشرع على الوالد أن ٌخرج زكاة ماله عندما ٌبلغ ماله النصاب وٌحول علٌه الحول بغض 

د ، وكذلن فعل بالنسبة للولد... ومثالً أجاز للولد أن ٌمتلن ماالً ممابل جهد ٌؤدٌه بغض النظر النظر عن مال ول

 ذمة خاصة به وفك أحكام الشرع... عن مال أبٌه... وهكذا، فلكل فرد فً اإلسالم

 :ومال الوالد غٌر مال الولد ومن األدلة على أن مال الولد غٌر مال الوالد، -2

الولد بل ٌشاركه غٌر  لال  كل مال الوالد بل ٌشاركه غٌر ، وكذلن الوالد ال ٌرث كل مالأن الولد ال ٌرث  -أ

ٌْنِ ﴿ تعالى: ٌِْه ِلُكّلِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ﴿[ ثُمَّ لَاَل 11]النساء:  ﴾ٌُوِصٌُكُم هللاُ فًِ أَْوََلِدُكْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحّظِ اأْلُْنثٌََ َوأِلَبََو

ا تََركَ  ٌَْر اْلَولَِد َمَع اْلَواِلِد ِمْن َماِل ااِلْبِن فَاْستََحاَل أَْن ٌَُكوَن اْلَماُل ِلأْلَبِ  .[11]النساء:  ﴾ِممَّ َث هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َغ  فًِ فََورَّ

ٌِْر اأْلَِب. َولَْد لَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِفً آٌَِة اْلَمَوا ٌِْه ِلُكّلِ َواِحٍد ِمْنُهَما ﴿ِرٌِث: َحٌَاةِ ااِلْبِن ثُمَّ ٌَِصٌُر بَْعُضهُ ِلغَ َوأِلَبََو

ِه نَ 11]النساء:  ﴾السُُّدسُ  َوُمَحاٌل أَْن تَْستَِحكَّ بَِمْوِت اْبنَِها ُجْزًءا ِمْن َماٍل أِلَبٌِِه  ِصٌبًا فًِ َماِلِه بَِمْوتِِه،[ فََجعََل أِلُّمِ

 ُدونَهُ!



وتنفذ وصٌته سواء أرضً الولد أو الوالد أم لم ٌرض، لبل توزٌع اإلرث، فإن للوالد أو الولد أن ٌوصً  -ب

ولبل ذلن فٌُسدد دٌنه لبل أن ٌوزع اإلرث ما ٌدل على أن تركة المٌت هً ماله ولٌست مال والد  أو ولد : لَاَل َعزَّ 

 : ٌْنٍ ﴿َوَجلَّ ٌٍْن ِمْن َماٍل أِلَبٌِِه [ فَاْستََحاَل أَْن ٌَِجَب لَ 11]النساء:  ﴾ِمْن بَْعِد َوِصٌٍَّة ٌُوِصً ِبَها أَْو َد ٌِْه ِمْن َد َضاُء َما َعلَ

 ُدونَهُ أَْو تَُجوَز َوِصٌَّةٌ ِمْنهُ ِفً َماٍل أِلَبٌِِه ُدونَهُ...

ِ  الحدٌث -ج ِ ْبِن َعْمٍرو، لَاَل: أَتَى َرُجٌل َرُسوَل َّللاَّ فً األضحٌة الذي أخرجه أحمد فً مسند  َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُجُل فَمَاَل  ...ئْنًِ ٌَا َرُسوَل َّللاَّ أَْلرِ ، فَمَاَل: "صلى هللا علٌه وسـلم ٌَْها أَبًَدا، ثُمَّ أَْدبََر الرَّ ، اَل أَِزٌُد َعلَ َوالَِّذي بَعَثََن ِباْلَحّكِ

 ِ ٌْجِ : »صلى هللا علٌه وسـلمَرُسوُل َّللاَّ َو ٌِْجُل، أَْفلََح الرُّ َو ًَّ بِِه، فََجاَءهُ، فَقَاَل لَهُ: «لُ أَْفلََح الرُّ أُِمْرُت »، ثُمَّ قَاَل: َعلَ

ُ بِ  ةِ ٌَْوِم اأْلَْضَحى، َجعَلَهُ ّللاَّ ا ِلَهِذِه اأْلُمَّ ً بَِها؟ قَاَل: « ِعٌد  ٌَْت إِْن لَْم أَِجْد إَِلَّ َمنٌَِحةَ اْبنًِ، أَفَأَُضّحِ ُجُل: أََرأَ ، فَقَاَل الرَّ

وأخرج  «ُق َعانَتََك، فََذِلَك تََماُم أُْضِحٌَِّتَك ِعْنَد ّللاَِّ ََل، َولَِكْن تَأُْخذُ ِمْن َشْعِرَك، َوتُقَلُِّم أَْظفَاَرَك، َوتَقُصُّ َشاِربََك، َوتَْحلِ »

ُجُل: فَإِْن لَْم أَِجْد ِيالَّ  فً سننهالدارلطنً  ً شرح معانً اآلثار نحو . وأخرجهأبو داود نحو . وف بلفظ )فَمَاَل الرَّ

ْم أَْظفَاَرَك َوقُصَّ َشاِربََك َواْحِلَق َعانَتََك فََذِلَك »لَاَل:  ؟،ً َوَمنٌَِحتَُهْم أَْذبَُحَهاَمنٌَِحةَ أَبًِ أَْو َشاةَ أَبًِ َوأَْهلِ  ََل َولَِكْن قَلِّ

 .«تََماُم أُْضِحٌَّتَِك ِعْنَد ّللاَِّ 

اَلبن بمنٌحة أبٌه، فهذا ٌعنً أن مال األب غٌر مال  ًاألب بمنٌحة ابنه أو ٌضح ًولما لم ٌجز أن ٌضح

 اَلبن.

(، لمؤلفه: شمس الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن دمحم 505/  2ً شرح مختصر خلٌل )وجاء فً مواهب الجلٌل ف -د

عٌنً المالكً "المتوفى:   هـ":954بن عبد الرحمن الطرابلسً المغربً، المعروف بالحطاب الرُّ

ٌٌْن فَمََضاُؤ ُ ُممَدٌَّم َعلَى اْلَحّجِ بِاَل ِخاَلٍف بِِخاَلفِ  ٌِْه َد ٌِْه، َسَواٌء  )التَّاِسُع( يَذا َكاَن َعلَ ُم اْلَحجُّ َعلَ ٌِْن أَبٌِِه فَإِنَّهُ ٌُمَدَّ َد

رَ  اًل أَْو َحاالا لَالَهُ فًِ الّطِ ٌُْن ُمَؤجَّ ٌٌْن لُْلنَا: اْلَحجُّ َعلَى اْلفَْوِر أَْو َعلَى التََّراِخً َوَسَواٌء َكاَن الدَّ ٌِْه َد هُ َولَْو َكاَن َعلَ اِز، َونَصُّ

ٌٌْن أٌََمْ َوبٌَِِدِ  َماٌل فَالدَّ  اِزٌَِّة لٌَِل لَهُ: فَإِْن َكاَن َعلَى أَبٌِِه َد ٌَْن أَبٌِِه أَْم ٌُْن أََحكُّ بَِماِلٍه ِمْن اْلَحّجِ لَالَهُ َماِلٌن ِفً اْلَموَّ ِضً َد

ٌِْه لُْلنَا: بِاْلفَْوِر أَْو بِ  ٌٌْن َعلَ اًل ٌَُحجَّ لَاَل: بَْل ٌَُحجُّ َوَهَذا بٌٌَِّن فَإِنَّ اْلَحجَّ َد ٌِْه َحاالا َواَل ُمَؤجَّ ٌَْس َعلَ ٌُْن أَبٌِِه لَ التََّراِخً، َوَد

ٌِْه( اْنتََهى. ٌِْه أَْولَى ِمْن فِْعِل َما اَل ٌَِجُب َعلَ  فَِفْعُل َما ٌَِجُب َعلَ

 :وهكذا ٌفهم الحدٌث )أنت ومالك( -3

، صلى هللا علٌه وسـلمَجاَء يلَى َرُسوِل هللِا  ُجاًل َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، أَنَّ رَ ثار: )جاء فً شرح مشكل اآل -

صلى هللا علٌه فَمَاَل َرُسوُل هللِا  ٌَأُْخَذ َماِلً يلَى َماِلِه، فَمَاَل: ينَّ ِلً َمااًل َوِعٌَااًل، َوِينَّ أِلَبًِ َمااًل َوِعٌَااًل، َويِنَّهُ ٌُِرٌُد أَنْ 

أَْنَت »فًِ َهَذا اْلَحِدٌِث  صلى هللا علٌه وسـلمفَمَاَل: لَْولُهُ  ... َوَسأَْلُت اْبَن أَبًِ ِعْمَراَن َعْنهُ «أَْنَت َوَمالَُك أِلَبٌِكَ »: وسـلم

ِ «َوَمالَُك أِلَبٌِكَ  ًّ ًَ هللاُ َعْنهُ ِللنَّبِ ا  صلى هللا علٌه وسـلم... َكمَْوِل أَبًِ بَْكٍر َرِض "ينََّما أَنَا َوَماِلً لََن ٌَا َرُسوَل هللا "لَمَّ

ٌَْرةَ، ٌَْعنًِ بَِذِلنَ  «اُل أَِبً بَْكرٍ َما نَفَعَنًِ َماٌل َما نَفَعَنًِ مَ » صلى هللا علٌه وسـلملَاَل َرُسوُل هللِا   الحدٌث عن أَبًِ ُهَر

ًَ  لَاَل: فَمَاَل أَبُو بَْكرٍ  «َما نَفَعَنًِ َماٌل قَطُّ َما نَفَعَنًِ َماُل أَبًِ بَْكرٍ »: صلى هللا علٌه وسـلملَاَل: لَاَل َرُسوُل هللِا  َرِض

ًَ هللاُ َعْنهُ بِمَْوِلِه َهَذا أَْي أَنَّ أَْلَوالََن َوأَْفعَالََن نَافَِذةٌ  ينََّما أَنَا َوَماِلً لََن ٌَا َرُسوَل هللِا فََكانَ  :هللاُ َعْنهُ  ُمَراُد أَِبً بَْكٍر َرِض

صلى هللا علٌه َرُسوِل هللِا فًِ َوفًِ َماِلً َما تَْنفُذُ اأْلَْلَواُل َواأْلَْفعَاُل ِمْن َماِلِكً اأْلَْشٌَاِء فًِ اأْلَْشٌَاِء فَِمثُْل َذِلَن لَْوُل 

 (.َذا اْلَمْعنَى َوهللاُ أَْعلَمُ ِه اْلَمْذُكوِر فًِ َهَذا اْلَحِدٌِث َوُهَو َعلَى هَ ِلَسائِلِ  وسـلم

ِ  ًوكذلن أخرج ابن حبان فً صحٌحه: )عن عائشة رض - صلى هللا هللا تعالى َعْنَها أَنَّ َرُجاًل أَتَى َرُسوَل َّللاَّ

ِ  علٌه وسـلم ًُّ َّللاَّ ٌِْه فمَاَل نَبِ ٌٍْن َعلَ لَاَل أَبُو َحاتٍِم َمْعنَا ُ ( «ومالك ألبٌك أنت» صلى هللا علٌه وسـلمٌَُخاِصُم أَبَا ُ ِفً َد

ْفِك بِِه ِفً اْلمَْوِل َواْلِفْعِل َمعًا  بِِه اأْلَْجنَبٌٌَِِّن َوأََمرَ  َزَجَر  َعْن ُمعَاَملَتِِه أَبَا ُ بَِما ٌُعَاِملُ  صلى هللا علٌه وسـلمأَنَّهُ  ِ  َوالّرِ بِبِّرِ

ٌِْه َمالُهُ فمَاَل لَهُ أَْنَت َوَما ٌِْر ِطٌِب نَْفٍس ِمَن يِلَى أَْن ٌَِصَل يِلَ لَُن أِلَبٌَِن اَل أَنَّ َماَل ااِلْبِن ٌَْمِلُكهُ اأْلَُب ِفً َحٌَاتِِه َعْن َغ

بَاَحِة اَل ِللتَّْمِلٌِن، فَإِنَّ َماَل اْلَولَِد لَهُ َوَزَكاتَهُ َعلٌَْ  ُم ِلإْلِ  ِه َوُهَو َمْوُروٌث َعْنهُ.ااِلْبِن به. ولَاَل اْبُن َرْساَلَن: الالَّ

وعلٌه فإنن تزكً مالن، وٌزكً والدن ماله يذا بلغ النصاب وحال علٌه الحول ين لم ٌكن هنان دٌن علٌه  -4

وذلن ألن الرأي الراجح عندنا هو أن  فإن كان فٌزكً ما بمً بعد سداد الدٌن يذا كان هذا البالً أكثر من النصاب
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" عند الحدٌث ء فً كتابنا "األموال فً دولة الخالفةنمصه عن النصاب. جا  أو أدالدٌن مانع من الزكاة ين استنف

 ما ٌلً: 165عن زكاة الدٌن صفحة 

)من كان عند  مال لد بلغ النصاب، وحال علٌه الحول، وكان علٌه دٌن ٌستغرق النصاب، أو ٌجعل المال 

ألف دٌنار دٌناً، أو  البالً، بعد سداد الدٌن، ألل من النصاب، فال زكاة علٌه، وذلن كأن ٌملن ألف دٌنار، وعلٌه

كأن ٌملن أربعٌن دٌناراً ذهباً، وعلٌه ثالثون دٌناراً ذهباً، ففً هاتٌن الحالتٌن ال زكاة علٌه؛ ألنّه ال ٌكون مالكاً 

إذا كان لرجل ألف درهم، وعلٌه ألف : »صلى هللا علٌه وسـلمللنصاب. عن نافع عن ابن عمر لال: لال رسول هللا 

 المغنً.ذكر  ابن لدامة فً « درهم، فال زكاة علٌه

وأّما ين كان المال الفاضل عن الدٌن ٌبلغ نصاباً، فٌجب علٌه أن ٌزّكٌه، لما روى أبو عبٌد عن السائب بن 

لٌؤده، حتى تخرجوا زكاة هذا شهر زكاتكم، فمن كان علٌه دٌن ف»ٌزٌد لال: سمعت عثمان بن عفان ٌمول: 

، لال ذلن «دٌن فلٌقض دٌنه، ولٌزّكِ بقٌة مالهفمن كان علٌه »: بلفظ . وذكر  ابن لدامة فً المغنً«أموالكم

 بمحضر من الصحابة فلم ٌنكرو ، فدّل ذلن على اتفالهم.( انتهى ما جاء فً كتاب األموال فً دولة الخالفة.

وعلٌه فإن كان عند والد السائل مال بلغ النصاب وحال علٌه الحول وعلٌه "الوالد" دٌن فإنه ٌخصم الدٌن  

ل الذي معه، فإن استغرق الدٌن المال كله أو بمً منه ما هو دون النصاب فإنه لٌس على الوالد الذي علٌه من الما

 زكاة... ويذا بمً من ماله ما ٌزٌد عن النصاب فإنه ٌدفع زكاة عما بمً من المال بعد خصم الدٌن الذي علٌه...

ؤال بل هو دٌن على والدهم ومتعلك بذمة أما أوالد المدٌن "الوالد" فإن الدٌن لم ٌتعلك بذمتهم كما ٌفهم من الس

، وهو أمر وما ٌفعلونه هم هو مساعدة والدهم فً سداد دٌنه وهو من باب البر بالوالدٌنوالدهم ال بذمتهم هم... 

ٌِْن إِْحَسان ا﴿ ٌحث علٌه اإلسالم بشدة ُ ، وأخرج البخاري عن ﴾َوبِاْلَواِلَد ًَ ّللاَّ ِ ْبُن َمْسعُوٍد َرِض َعْنهُ: َسأَْلُت  َعْبُد ّللاَّ

 ِ ِ، أَيُّ العََمِل أَْفَضُل؟ قَاَل: صلى هللا علٌه وسـلمَرُسوَل ّللاَّ ، قُْلُت: ثُمَّ «الصَّالَةُ َعلَى ِمٌقَاتَِها» قُْلُت: ٌَا َرُسوَل ّللاَّ

؟ قَا ٌْنِ »َل: أَيٌّ ؟ قَاَل: «ثُمَّ بِرُّ الَواِلَد  .«الِجَهاُد فًِ َسبٌِِل ّللاَِّ »، قُْلُت: ثُمَّ أَيٌّ

ولكن األوَلد مسؤولون عن زكاة مالهم بعد أن مساعدة األوالد لوالدهم هو من باب بر الوالدٌن،  ولذلن فإن

، فإذا بلغ مالهم النصاب وحال علٌه الحول فعلٌهم أن ٌزكوا أموالهم... غٌر أنهم يذا سددوا دٌن ٌسددوا دٌنهم هم

لمال الذي سددوا به دٌن والدهم ألنه خرج والدهم من أموالهم لبل أن ٌحول الحول فإنهم ال ٌدفعون زكاة على ا

منهم لبل وجوب الزكاة علٌهم، وٌبمى علٌهم أن ٌخرجوا الزكاة عن المال الذي ٌبمى لهم بعد سداد الدٌن يذا كان 

 ما فوله وحال علٌه الحول.المال البالً ٌبلُغ النصاب ف
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 رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبوك:

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.10

73741828.122848424578904/658722957658112/?type=3&theater 

 :بلسرابط الجواب من صفحة األمٌر على غوغل 

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517

653/posts/JC6Q9jhRjYA 

 :الجواب من صفحة األمٌر على توٌتررابط 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/658722957658112/?type=3&theater
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/658722957658112/?type=3&theater
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/JC6Q9jhRjYA
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/JC6Q9jhRjYA


https://twitter.com/ataabualrashtah/status/886640652192276480 

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/886640652192276480

