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اإلهذاء

ماـ الخمؽ كالمرسميف ،*إلى صاحب الحؽ المبيف إلى مف أضاء بنكره الككف فأكصؿ لنا أعظـ  ،كا 

 عميو كسمـ.إلى حبيبي كقرة عيني كقدكتي محمد صمى اهلل،إلى سراجي المتؤللئ نكرا  ،رسالة

 ،إلى مف ربتني عمى مائدة القرآف ،كالحب المشع ،إلى النبض الصادؽ،*إلى نبع الحناف كدؼء الركح 

 إلى شمعة حياتي أمي الحبيبة. ،ككانت دعما ال ينطفئ

 ،كرفيؽ الدرب الذم ما زاؿ قمبو ينبض فخرا بأبناء كبنات تكجكا دربو نكرا ،*إلى صاحب القمب الحاني

 أبي الغالي. ،إلى نبع الحياة ،مني حد التفكؽإلى مف أكص

إلى مف كاف محفزا كمساعدا لي في  ،إلى مف ساندني خطكة بخطكة ،كرفيؽ دربي ،*إلى سندم الغالي

كؿ شيء إلى زكجي الغالي أسأؿ اهلل أف يبارؾ فيو.

 كسندم كأممي ابنتي مريـ حفظيا اهلل. ،*إلى رفيقة ركحي

أسأؿ اهلل عز كجؿ أف  ،ف كالدراسات اإلسبلمية كالدعكة كأصكؿ الديف*إلى أساتذتي في كميتي القرآ

 كأف ينفع بيـ اإلسبلـ كالمسمميف. ،يبارؾ فييـ جميعا

كلـ يدخركا كسعا في مساعدتي  ،*إلى إخكتي كأخكاتي الذيف كانت قمكبيـ معي في كؿ خطكة

كرفعة. أساؿ اهلل أف يبارؾ فييـ كأف يزيدىـ عمما ،كمعاكنتي بكقتيـ كجيدىـ

*إلى مف شيد تراب الكطف عمى صدقيـ كمف قدمكا أركاحيـ فداء الكطف......شيداؤنا األبرار.

أىدم اليكـ جميعا ىذا الجيد المتكاضع



 أ 

قزار:إ

 ،بحاثي الخاصةكأنيا نتيجة أ ،لنيؿ درجة الماجستير ،الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس ةأقر أنا معد
يؿ درجة عميا ألم لـ يقدـ لن ،أك أم جزء منيا ،كأف ىذه الرسالة ،شارة لو حيثما كردباستثناء ما تـ اإل
 خر.جامعة أك معيد آ
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انشكز وانعزفاٌ. 

مف اهلل أف يككف عمما يقربني نى الحمد هلل الذم كىبني مف كافر عممو عمما أتم ،خيراالحمد هلل أكال كأ
 لى مرضاتو.إ

لى مف تكـر عمي باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة فضيمة الدكتكر أحمد عبد الجكاد رئيس أتقدـ بالشكر إ
كالذم بذؿ جيدا عظيما في  ،كرعاهدائرة الفقو كالتشريع في كمية الدعكة كأصكؿ الديف حفظو اهلل 

 راجيا عمى ىذا الكجو فجزاه اهلل خيرا كنفع اهلل بو.خـ ىذه الرسالة كا  رشادم كتكجييي إلتماإ
كأتقدـ بالشكر إلى عضك لجنة المناقشة الخارجي فضيمة الدكتكر عبد اهلل أبك كىداف أستاذ الفقو 

لى عضك لجنة المناقشة الداخمي فضيمة  ،اإلسبلمي في كمية الشريعة في جامعة النجاح الكطنية كا 
 ،لفقو كأصكلو في كمية الدعكة كأصكؿ الديف في جامعة القدسالدكتكر محمد مطمؽ عساؼ أستاذ ا

 لتكرميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة فجزاىما اهلل خيرا كنفع بيما اإلسبلـ كالمسمميف.

كعممني  ،شار عمي بمكضكع الرسالةكما كأتقدـ بالشكر لفضيمة الدكتكر حساـ الديف عفانة الذم أ
كميتي القرآف كالدراسات  أنسى جميع أساتذتي في كال ،يرا كنفع بوفجزاه اهلل خ ،ميصكؿ البحث العمأي 

اهلل جيدىـ المتكاصؿ كعطاءىـ الكبير حفظيـ اهلل جميعا  كنفع سبلمية كالدعكة كأصكؿ الديف عمى اإل
 بيـ.

 ،مساندتي إلتماـ ىذه الرسالةلى جميع مف ساعدني كبذؿ جيدا ليسرني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير إكما 
 ؿ اهلل عز كجؿ أف يجزم الجميع عني خير الجزاء.كأسأ



 ج 

 انًهخص 

 ،اؿ المختمؼ فييا في الزكاةتناكلت ىذه الرسالة دراسة دكر مقاصد الشريعة في تكسعة أكعية األمك 
كاألمكاؿ كثيرة منيا ما اتفؽ  ،كليا فكائد عظيمة ككثيرة ،سبلـ الخمسةف الزكاة ركف مف أركاف اإلحيث إ
 .كمنيا ما لـ يتفقكا عميو ،كب الزكاة فيياعمى كجالفقياء 

فصيؿ مقاصد الزكاة الزكاة فييا بعد تكجكب فتناكلت في ىذه الدراسة األمكاؿ التي اختمؼ الفقياء في 
التي شرعت الزكاة مف مية تفصيبل تاما كترجي  أقرب األقكاؿ بناء عمى المقاصد سبلفي الشريعة اإل

 أجميا.

 ،سة جمع أقكاؿ الفقياء في األمكاؿ التي اختمفكا في كجكب زكاتيا أك عدموكقد اتبعت في ىذه  الدرا
 سبلمية.مقاصد الشريعة اإلترجي  ما يتكافؽ مع  كجمع األدلة كمناقشتيا كمف ثـ

 لزركع كالثمار بما فييالييا أف األمكاؿ المختمؼ فييا في الزكاة ىي )اكمف أىـ النتائج التي تكصمت إ
الحمي( كبعد دراسة ىذه األمكاؿ رجحت كجكب الزكاة  ،المستغبلت ،عركض التجارة ،العسؿ  ،الزيتكف 

فييا جميعا ألنيا تنتج في كقتنا الحاضر أمكاال ضخمة تستكجب القكؿ بكجكب الزكاة فييا ما عدا زكاة 
 الحمي رجحت القكؿ بعدـ كجكب زكاتيا.

اة حتى تتحقؽ األىداؼ العظيمة مف كما أكصي بضركرة تكسعة أكعية األمكاؿ التي تؤخذ منيا الزك
 الزكاة كتظير فكائدىا العظيمة عمى جميع النكاحي.
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(Role of the purposes of the law in the expansion of the law in money 

zakat) 

Prepared by :SHorooq  Fadel Hashim SHarabati. 

Supervisor:Ahmad Abd Aljawad. 

Abstract: 

This study examined the role of the purposes of the law in the expansion of 

the law in money zakat as zakat corner of the five pillars of Islam and it's 

great usefulness and many of which one unanimously agreed on the necessity 

of zakat. 

Some of which does not accept on the necessity of the zakat. 

This  study deals with money that scholars differed in necessity zakat ، after 

the breakdown of the purposes of zakat in Islamic law is fully detailed and 

weighted words based on the nearest destinations which began from the zakat. 

It has been followed in this study collecting saying of scholars in the money 

،which differed in the zakat should be whether or not to collect evidence and 

discussed and then tipping the closet to the purposes of Islamic law. 

The most important result reached by the money contentious in zakat is the 

(crops and fruit ،including olives ،honey ، offers trader and exploited، 

jewelry). 

After studying this money should be tipping zakat where all of produced 

amounts of money that of obligatory zakat except jewelry suggested should 

not be. 

It also recommends the need to expand the money containers which zakat 

taken them ،So great from the zakat objectives are achieved and the show for 

all their benefits 
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 نًقذيح :ا

الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف، الصادؽ الكعد األميف، محمد 
نا باليدل، ككضع لحياتنا منيجا يقتدل، صمى أنار طريقالذم –صمى اهلل عميو كسمـ  –بف عبد اهلل 

 -:عميؾ اهلل يا عمـ اليدل، كعمى صحابتؾ الغر المياميف، كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف، أما بعد
كقد قرنيا اهلل تعالى بالصبلة في كتابو في اثنيف كثمانيف  ،فالٌزكاة أحد أركاف اإلسبلـ كمبانيو العظاـ

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ٹ ٹ چ  ،يدؿ عمى عظـ شأنيا كىذاحسب استقرائي لذلؾ؛ مكضعا

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې     ۅۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋٹ ٹ چ  ،چڻ  ڻ  ڻ  

  چ
 

السعاة لقبضيا  صمى اهلل عميو كسمـ رسكؿ اهلل عثى ة الثانية لميجرة النبكية، كبى فرضت في السنكقد 
. كليا أىداؼ ء الراشديف كعمؿ المسمميفكجبايتيا إليصاليا إلى مستحقييا كمضت بذلؾ سنة الخمفا

 عظيمة كفكائد كثيرة بينيا الشارع عز كجؿ.
 

تفؽ الفقياء عمى كجكب الزكاة فيو كمنيا ما كقع بينيـ خبلؼ في كاألمكاؿ في اإلسبلـ كثيرة منيا ما ا
 كاالحتجاج ببعضيا دكف ،كسبب خبلفيـ يرجع الى اختبلفيـ في فيـ بعض األدلة.ازكاتو أك عدمي

 كرٌد بعض األدلة الى العمكـ كبعضيا إلى الخصكص. ،البعض بناء عمى قكتيا
 

دلتيـ كترجي  فقياء في زكاتيا كبياف أقكاليـ كأكقد جاءت ىذه الدراسة لجمع األمكاؿ التي اختمؼ ال
سبلمية التي قمت بتكضيحيا كبيانيا في فصؿ كاة في الشريعة اإلأقرب األقكاؿ بناء عمى مقاصد الز 

 مف ىذه الدراسة. مستقؿ
 

 مشكمة البحث .
 .ما ىي األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة؟1
 .ماىي المقاصد التي تحققيا الزكاة؟2
 .ما ىي األمكاؿ التي اختمؼ الفقياء في كجكب الزكاة فييا؟3
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 ب اختيار الموضوع .سب
تاذم عندما كنت أبحث عف مكضكع يصم  أف يككف أطركحة لمرحمة الماجستير أشار عمي أس

بجمع األمكاؿ التي اختمؼ الفقياء في زكاتيا ،-حفظو اهلل-الفاضؿ فضيمة الدكتكر حساـ الديف عفانة
كقد أقنعني بأىمية ىذا  ،سبلميةعمى مقاصد الزكاة في الشريعة اإل كبياف الراج  مف ىذه األقكاؿ بناء

 هلل عز كجؿ .كأقدمت عميو مستعينة با ،فانشرح صدرم لذلؾ ،المكضكع كبجدكل العمؿ فيو
 

 أىمية الموضوع:
منيا ما حصؿ  ،كثيرة جدا سبلـفاألمكاؿ في اإل ،العظيمة لمزكاة تنبع أىمية ىذه الدراسة مف األىمية

فجاءت  ،ؿ خبلؼ بينيـ عمى كجكب الزكاة فيوكمنيا ما حص ،الفقياء عمى كجكب الزكاة فييا اتفاؽ
مكاؿ التي اختمؼ مية كتفصيميا كمف ثـ جمع األإلسبلىذه الدراسة لتكض  مقاصد الزكاة في الشريعة ا

 كخصكصان أف ،سبلميةعمى مقاصد الزكاة في الشريعة اإل الفقياء في زكاتيا كترجي  أقرب األقكاؿ بناء
تتعمؽ بحكـ شرعي أصيؿ في ىذا الديف، كمف أنكر أك تحايؿ عمى ىذا الركف العظيـ  ألمكاؿاذه ى

 الديف. خرج مف ممة
 
 

 حدود الدراسة:
كسأكض  كؿ  ،كىي التي ذكرتيا في الممخص ،الفقياء في كجكب زكاتيا أك عدمو األمكاؿ التي اختمؼ

 كاحدة منيا عمى حدة في فصؿ مستقؿ. 
 
 

 الدراسات السابقة:
كنصابيا، كمقدارىا،  الزكاة معنى تناول فٌه،لمدكتكر يكسؼ القرضاكم ،فقو الزكاةكتاب  .1

أمكر ك ، ىذه األمكر كاؿ تجب. كأىدافيا، كزكاة الفطركمصارفيا، كمتى تجب، كفي أم األم
ىذا الكتاب مف خبلؿ دراسة في ضكء الكتاب كالسنة. ناقشياأخرل كثيرة تتعمؽ بفريضة الزكاة 
التي ناؿ بيا الدكتكر القرضاكم درجة العالمية مف جامعة  كىذا الكتاب ىك رسالة الدكتكراة
 .1973األزىر بتقدير امتياز كذلؾ سنة 

 
 حكاميا.فصؿ فيو كؿ ما يتعمؽ بالزكاة كأ ،لمدكتكر محمد عقمة ،كتاب أحكاـ الزكاة كالصدقة .2

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9


 س 

 

لمدكتكر محمد سميماف األشقر كمجمكعة  ،كتاب أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة .3
 ،تكمـ فيو الباحثكف عف مجمكعة كبيرة مف القضايا التي تتعمؽ بالزكاة ،رل مف المؤلفيفأخ

 طبع في دار النفائس في األردف. ،كىك كتاب مف مجمديف،لمعاصرة فيياكخصكصان األمكر ا
 

كىك كتاب يفصؿ  ،براىيـلمدكتكر مدحت حافظ إ ،دمة المجتمعكتاب دكر الزكاة في خ .4
 .كامبلن  ة تفصيبلن المقاصد الخاصة بالزكا

 
ىذه الدراسات كضحت مقاصد الزكاة في الشريعة اإلسبلمية كاألمكاؿ التي تجب فييا الزكاة *

حصر األمكاؿ المختمؼ في زكاتيا سة مستكممةن بعض الجكانب مف حيث فجاءت ىذه الدرا
بما  اؿضي  آراء الفقياء في ىذه األمكاؿ كبياف اختبلفيـ فييا كمف ثـ ترجي  أقرب األقك كتك 

 .مية كما كضحتو الدراسات المذككرةمقاصد الزكاة في الشريعة اإلسبل يتكافؽ مع
 
 

 المنيج في البحث:
)األمكاؿ(التي نني عرضت آراء الفقياء في المسائؿإالمنيج الكصفي، حيث  ه الدراسةلقد اتبعت في ىذ
عمى البراىيف كاألدلة  ليو بناءما تكصمت إت كرٌجح ،كأدلتيـ كناقشت األدلة بعد ذلؾ اختمفكا في زكاتيا

 . سبلميةعمى مقاصد الزكاة في الشريعة اإل كبناء ،كقكتيا، بحيادية كمكضكعية
 جرائية التي سرت عمييا فيي:أما الخطكات اإل

خراج الرسالة حسب المكاصفات المطمكبة لكتابة الرسائؿ في جامعة ستخداـ نكع الخط كحجمو كا  .ا1
 القدس.

 كبياف أقكاؿ فقياء المذاىب األربعة في تمؾ المسألة. ،ألة المراد دراستيايراد عنكاف المس.إ2
 بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية في اليامش. الكرية .عزك اآليات القرآنية3
كالباب الذم  ،كذلؾ بذكر اسـ  الكتاب ،مف المصادر األصمية  النبكية الشريفة .تخريج األحاديث4

 ذا لـ ترد في الصحيحيف.كبلـ أىؿ العمـ في الحكـ عمييا إ .ثـ نقؿ كرقـ الحديث،يندرج تحتو الحديث 
 لى بياف مف المصطمحات مف الكتب المختصة بذلؾ..بياف ما يحتاج إ5
 .الترجمة لؤلعبلـ باستثناء المشيكريف منيـ كالخمفاء الراشديف كأئمة المذاىب.6
ثـ الجزء/  ،ابثـ اسـ الكت ، سـ كامبلن الثـ ا،اسـ الشيرة لممؤلؼ  .في التكثيؽ لممرة األكلى يتـ ذكر7

ر الكتاب ف تكر فإ ،كسنة النشر  ،كرقـ الطبعة  ، مع ذكر دار النشر، -ف كجدإ -فالمحقؽ،الصفحة 
 فالجزء كالصفحة . ،كالكتاب  ،أكتفي بذكر اسـ الشيرة



 ح 

 

 ،كاألعبلـ ،فةالنبكية الشري كاألحاديث،القرانية الكريمة .بالنسبة لممسارد جعمتيا لكؿ مف اآليات8
 كالمكضكعات. ،كالمصادر كالمراجع  ،كالمصطمحات 

 .ثـ ترتيب المراجع حسب اسـ الشيرة لممؤلؼ مع مراعاة الترتيب األبجدم لؤلسماء.9
 

 تي: كذلؾ عمى النحك اآل ،لى مقدمة كثبلثة فصكؿ كخاتمةتـ تقسيـ البحث إالخطة التفصيمية لمبحث: 
ة وخصائصيا وتقسيم سالمية وتقسيميا وتعريف الزكايعة اإلل األول: تعريف مقاصد الشر الفص

 جب فييا الزكاة. األموال التي ت
 تعريؼ مقاصد الشريعة كتقسيميا  -المبحث األكؿ:
 تعريؼ الزكاة كخصائصيا العامة كأقساـ األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة-المبحث الثاني:
 ية.مقاصد الزكاة في الشريعة اإلسالم - الفصل الثاني:
 مقاصد الزكاة العامة -المبحث األكؿ:
 مقاصد الزكاة الخاصة -المبحث الثاني:

 الفصل الثالث: أثر مقاصد الزكاة في توسعة أموال الزكاة المختمف فييا
 المبحث األكؿ: زكاة الزركع كالثمار

 المبحث الثاني: زكاة العسؿ
 المبحث الثالث: زكاة عركض التجارة

 مستغبلتالمبحث الرابع: زكاة ال
  المبحث الخامس:زكاة حمي النساء

 الخاتمة كفييا أىـ النتائج كالتكصيات.
مسرد ،ثار كاآل ،النبكية الشريفةمسرد األحاديث  ،الكريمةيات القرآنية المسارد بأنكاعيا :مسرد اآل

مسرد المكضكعات. ،مسرد المصادر كالمراجع ،مسرد المصطمحات  ،األعبلـ
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اة وخصائصيا وتقسيم سالمية وتقسيميا وتعريف الزكاصد الشريعة اإلل األول: تعريف مقلفصا

جب فييا الزكاة.ت ياألموال الت  
 

 .تعريؼ مقاصد الشريعة كتقسيميا-المبحث األكؿ:
 .سبلميةتعريؼ مقاصد الشريعة اإل-ب األكؿ:المطم
 .سبلميةب الثاني:تقسيـ مقاصد الشريعة اإلالمطم

 
 

 كخصائصيا العامة كأقساـ تعريؼ الزكاة -المبحث الثاني:
 .األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة

 .تعريؼ الزكاة لغة كشرعا-المطمب األكؿ:
 .خصائص الزكاة العامة-المطمب الثاني:
 .قساـ األمكاؿ التي تجب فييا الزكاةالمطمب الثالث:أ
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 . هاوذقظيً اإلطالييحانشزيعح  ذعزيف يقاصذ -:لواألانًثحث 

 .اإلطالييحذعزيف يقاصذ انشزيعح -:لوانًطهة األ

 

 -منيا : اإلسبلميةتعريفات في كتب المتأخريف لمقاصد الشريعة كرد عدة 
معظميا  أكالتشريع  أحكاؿكالحكـ الممحكظة لمشارع في جميع  يانالمعىي ):مقاصد التشريع العامة .1

 .1 (الشريعة أحكاـ لككف في نكع خاص مفباال تختص مبلحظتيا  بحيث
 .(2أحكامياالتي كضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف  منيا، كاألسرارلغاية )االشريعة اإلسبلمية:مقاصد  .2
ىي الغاية مف  أكمعظميا  أك أحكاميافي جميع  كاألىداؼ الممحكظة يانالمع):بأنياا ضيكعرفت أ .3

 .3(أحكامياالتي كضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف  كاألسرارالشريعة 
ىي المعاني كالحكـ كنحكىا التي راعاىا الشارع في التشريع عمكما كخصكصا، مف أجؿ تحقيؽ ) .4

 (.4مصال  العباد
كىك خاص بالمقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية كما ىك  5ؿ ىك تعريؼ ابف عاشكرك التعريؼ األ*

صد الخاصة الحيثية غير صال  لتعريؼ المقاصد بمعناىا العاـ الشامؿ لممقا بيذهكاض  فيككف 
 كالعامة.

 
                                                 

، دار  دار السبلـ ، 2009-ىػ 1430 4، ط 55ص  ابف عاشكر، محمد الطاىر، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، 1
 ، تكنس. سحنكف

دار السبلـ لمطباعة  تحقيؽ :إسماعيؿ الحسيني، ،111ص مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارميا، عبلؿ، الفاسي، 2
 ـ.2011-ىػػػ 1432 1ط كالنشر،

ـ الدار العالمية لمكتاب 1992-ىػػ 1412 2ط 1/6 نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي، أحمد، ،الريسكني 3
 اإلسبلمي.

-ىػػػ 1418 1، ط 37-36مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية، ص  ، حمدأمحمد سعد بف  ،اليكبي 4
 دار اليجرة لمنشر كالتكزيع. ـ،1998

بف عاشكر رئيس المفتيف المالكييف بتكنس كشيخ جامع الزيتكنة كفركعو بتكنس، مكلده  محمد الطاىر -بف عاشكر:ا5
مالكي، لو مصنفات مطبكعة مف أشيرىا مقاصد الشريعة  ،لئلسبلـ اـ شيخ1932ككفاتو كدراستو بيا عيف عاـ 

ـ دار 2002 15، ط741 /6ف. الزركمي، خير الديف بف محمكد، األعبلـ، آاإلسبلمية كالتحرير كالتنكير في تفسير القر 
 .العمـ لممبلييف
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 فأشارفيك تعريؼ جامع لممقاصد بنكعييا العامة كالخاصة  1ي كىك تعريؼ الفاسيانأما التعريؼ الث*
لىك  ،العامة بقكلو )) الغاية منيا(( أم مف الشريعة إلى التي كضعيا.....  كاألسرارالخاصة بقكلو )) ا 

 الخ((.
الداؿ  األخيرو حذؼ منو الشطر ان إالعريؼ الفاسي ت إلىالتعريؼ الثالث فيك في الحقيقة يرجع  أما*

اكتفى بالعمكـ المفيكـ مف تحقيؽ المصال  لمعباد عف التصري  بتحقيؽ  ككأنو ،عمى المقاصد الخاصة
 الخاصة. األحكاـ أك باألدلةالمصال  الخاصة المتعمقة 

 
 التعريؼ الرابعامع كىك يستخمص مف التعريفات السابقة لممقاصد تعريؼ ج فأالتعريؼ المختار يمكف 

مف أجؿ  ،كالحكـ كنحكىا التي راعاىا الشارع في التشريع عمكما كخصكصا يانالمعىي ))ممقاصد ل
 كقد اخترت ىذا التعريؼ لشمكلو المقاصد العامة كالخاصة معا كلكضكحو. ((.2تحقيؽ مصال  العباد

 

 .اإلطالييحذقظيى يقاصذ انشزيعح  -ي:انانثنًطهة ا

 .قصد كاعتبار مرتبتيا في ال شمكلياتقسيمات متعددة باعتبار  اإلسبلميةيعة لمقاصد الشر 
 كالذم ييمنا في ىذا البحث ىك تقسيـ مقاصد الشريعة مف حيث الشمكؿ.

المقاصد  ،المقاصد العامة ، المقاصد الخاصة  -أقساـ: ةالشمكؿ ثبلثحيث أقساـ المقاصد مف 
 :الجزئية ، كىذا بيانيا عمى النحك اآلتي 

 
 المقاصد العامة.-:لواأل  فرعال

كفي كمجاالتو،التشريع  حكاؿأكالغايات التي جاءت الشريعة بحفظيا كمراعاتيا في جميع  األىداؼىي 
 .3غمبيافي أ أك سائر أحكاـ الشريعة

في  أك ،التشريع أحكاؿكالحكـ الممحكظة لمشارع في جميع  يانالمعمقاصد التشريع العامة ىي :)
 صاؼأك حكاـ الشريعة فيدخؿ في ىذا ف أحظتيا بالككف في نكع خاص متختص مبل معظميا بحيث ال

                                                 
تقمد  ، تعمـ بالقركييف ، ىك عبد اهلل بف عبد السبلـ بف عبلؿ الفاسي الفيرم أبك محمد، مكلده ككفاتو بفاس -الفاسي:1

 .] 4/98، األعبلـ  الزركمي[القضاء بفاس قريبا مف ثبلث سنكات 
 .37-36، ص  ة الشرعيةمقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدل ،اليكبي 2

 .1/7الريسكني، نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي،  3



4 

 

 افمع -أيضا–خؿ في ىذا دالتي ال يخمك التشريع مف مبلحظتيا كي يانالمعالعامة، ك  كغايتياالشريعة 
 .1(....كثيرة منيا  أنكاع في كلكنيا ممحكظة ،األحكاـ أنكاعمف الحكـ ليست ممحكظة في سائر 

 
العامة التي راعتيا الشريعة في جميع تشريعاتيا  كاألىداؼي القضايا الكمية شريعة العامة ىمقاصد الف

 األحكاؿ.غمب ركعيت في أ أك جنايات،مف عبادات كمعامبلت 
 حفظ رأسياكعمى  الخمس،الضركريات  كأبدادائما  تي تجب مراعاتيامف مقاصد الشريعة العامة الك 

 .بإطبلؽو مراعى نإالديف ف
قتناء فالحاجي:ىك ما تحتاج األمة إليو ال،اعي الشريعة العامة أيضا الحاجيات كالتحسينياتكما تر 

بحيث لكال مراعاتو لفسد النظاـ كلكنو كاف عمى حالة غير  ،مصالحيا كانتظاـ أمكرىا عمى كجو حسف
 كاإلجارات كالمساقاة. ،كمثمو األصكليكف بالبيكع ،فمذلؾ كاف اليبمغ مبمغ الضركرم،منتظمة

كحتى تككف  ،ىي ما كاف بيا كماؿ حاؿ األمة في نظاميا حتى تعيش آمنة مطمئنة أما التحسيني:
كسد ذرائع الفساد؛فيك أحسف  ،األمة اإلسبلمية مرغكبا في االندماج فييا.كمف أمثمتو محاسف العادات

 .2مف انتظار التكرط فيو
مف د العامة لمشريعة كثيرة ك المقاصك  بعض،مف  أىـفي عمكميا فبعضيا  متفاكتةكالمقاصد العامة  

  -:أىميا
 جمب المصال  كدرء المفاسد. .1
 التيسير كرفع الحرج. .2
 
 .3كما عداىما داخؿ فييما ،ـ المقاصد العامةكمف أع باألصكؿ،ف ليما مساس اف المقصدذاكى
 )كمية كجزئية ( إلى. تنقسـ  أفرادىا أكجماعتيا  أك األمةتعمقيا بعمـك  ة باعتبارحصمفالم

ت عائدة عمى جماعة عظيمة مف انكما ك ثبلن امتم عكدان  األمةعمى عمكـ  عائدة تانبالكمية ما ككيراد 
 ذلؾ.كبالجزئية ما عدا  قطر، أكىؿ مصر كأ األمة
 

                                                 
 .55مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ص ،ابف عاشكر 1
2
 88-87صفحة  ،مقاصد الشريعة االسممية ،ابف عاشكر 

 .389-388األدلة الشرعية، ص باليكبي، مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا  3
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 فآكحفظ القر  ،حفظ الجماعة مف التفرؽ كحفظ الديف مف الزكاؿ مثؿ : األمةة العامة لجميع فالمصمح
 يتناكؿكنحك ذلؾ مما صبلحو كفساده ،معا مصاحفوقضاء حفاظو كتمؼ نامف التبلشي العاـ كالتغيير ب

 .األمةكبعض صكر الضركرم كالحاجي مما يتعمؽ بجميع  أفرادىاككؿ فرد مف  األمةجميع 
مصمحة فبمراعاة ال. 1كمراتب أنكاعقبلئؿ كىي  أفراد أك دفيي مصمحة الفر  -الخاصة:المصمحة  كأما

في القسـ  سأبينوكىذا ما ،كميةف المقاصد الخاصة تندرج تحت المقاصدالأل،ان كميٌ الخاصة يتحقؽ مقصدا 
 الخاصة.المقاصد الشرعية مف حيث الشمكؿ كالذم يندرج تحت المقاصد  أقساـمف  يانالث
 
 المقاصد الخاصة  -:يانالث فرعال

 أكبلمية، اإلسالشريعة  أبكابالخاصة بباب معيف مف  يانالمعكالغايات ك  األىداؼ -:المقاصد الخاصة
 كذلؾ  مجاالتيا،معيف مف مجاؿ  أكسة منيا انمتج أبكاب

 .2 المعامبلت كمقاصد ، كالصبلة كالزكاة ، جميعاكمقاصد العبادات 
 .3المقاصد التي تتعمؽ بباب معيف-:بأنياكعرفت أيضا 

 .المقاصد الجزئية -الثالث: فرعال
صبلح المجتمع  بإصبلحيـليحصؿ  ،آحادىـمف  األفعاؿباعتبار صدكر  اآلحادىي ما فيو نفع 

 العمـك فحاصؿ تبعا. كأما ،األفراد إلىابتداء  التفات فييالفا ،المركب منيـ
 .4السنة مف التشريع بو تكمعظـ ما جاء ،القرآنيما جاء بو التشريع  كىك

  -: أيضاعرفت 
الخاصة ىي  أكمة ما تقدـ مف المقاصد العا فأل ،لة معينة دكف غيرىاسأالمقاصد المتعمقة بم بأنيا

ماباعتبار جميع الشريعة  إماكمية :   جزئيةلة ىذه فيي خاصة بمسأ أماباعتبار جميع مسائؿ الباب  كا 
 .5عمة تعتبر مقصدا شرعيا جزئيا أكدليؿ خاص فيما يستنتج مف الدليؿ الخاص مف حكمة  أك

                                                 
  97-96شريعة اإلسبلمية، ص ابف عاشكر، مقاصد ال  1
المعيد العالمي  ، ـ1991-ىػػ1412 1،ط172ص  ، ، المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية يكسؼ حامد ، العالـ ~

 لمفكر اإلسبلمي.
 .411اليكبي، مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية، ص  2
 ـ مكتبة العبيكاف2001 -ىػ1421 1،ط1/72الخادمي، نكر الديف بف مختار،عمـ مقاصد الشرعية،  3
 .72ابف عاشكر، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ص  4
 .415اليكبي، مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية، ص  5
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 -:عمى المقاصد الجزئية األمثمةومن 

 أكلسفيو مدة سفيو فذلؾ نفع لصاحب الماؿ، ليجده عند رشده، حفظ الماؿ مف السرؼ بالحجر عمى ا
ف  حصؿ نفع الجميكر تبعا لنفع صاحب الماؿ . ،1نفعا لمجميكر كليسيجده كارثو مف بعده   كا 

غيرىا  أكالبيكع  أكالصبلة  أكخاصة في الكضكء  ئؿمسا أيضايدخؿ تحت ىذا النكع مف المقاصد ك 
 .2مف الفركع

 
مف المقاصد كالمساكيف كرعايتيـ مف ىذه التقسيمات يمكف اعتبار مصمحة الفقراء كبناء عمى ما تقدـ 

يجاب الزكاة كاألجزامعظـ أ في العامة ألف الشارع قد الحظيا مر ء التشريع مف الحث عمى الصدقات كا 
 . حكاـ الشريعةمبثكثة في معظـ أبالنفقات كنحكىا مف التشريعات ال

 
 
 

                                                 
 .72ابف عاشكر، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ص 1
ـ، مكتبة الممؾ فيد 2002-ىػ 1423 1، ط195ربيعة، عبد العزيز بف عبد الرحمف، عمـ مقاصد الشارع، ص  2

 الرياض.
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 انشكاج.انري ذجة فيها  األيىال وأقظاو وخصائصها انعايح جذعزيف انشكا-ي:انانثنًثحث ا

 .ذعزيف انشكاج نغح وشزعا   -ل:واألانًطهة 

 
ر، فالزكاة ىي النماء   كطيي صمي  إذا فكزكا فبل د،اكز نما  إذاىي مصدر زكا الشيء  -الزكاة لغة:

 كالبركة.كالطيارة كالصبلح 
 .1رت مف الشكائبأم طي األرضكت ز ك  ،زكا الزرع أم نما كزاد يقاؿ:

 
الزكاة تعريفات متعددة تدكر جميعيا حكؿ مفيـك كاحد كمعنى  عرؼ فقياء الشريعة -:الزكاة شرعاا 

 .بياف لبعضيا كالتعبير كىذا  األسمكبلكنيا اختمفت في كاحد ك 
لشخص مخصكص  ،مف ماؿ مخصكص،تمميؾ جزء ماؿ مخصكص -:تعريف الزكاة عند الحنفية

 .2 تعالى لكجو اهلل ،عينو الشارع
فترض عمييـ أف يعطكا الفقراء كمف عمى لذيف يممككف  نصاب الزكاة يكىذا التعريؼ معناه أف ا

   .3مكاليـ بطريؽ التمميؾ ف مستحقي الزكاة قدرا  معينا مف أشاكمتيـ م
 ، تـ الممؾ إف ،لمستحقو ،جزء مخصكص مف ماؿ بمغ نصابا إخراج-: تعريف الزكاة عند المالكية

 .4في غير معدف كحرث كركازيو الحكؿ عم ؿ كحا
 .5سـ لما يخرج عف ماؿ كبدف عمى كجو مخصكصإ-يف الزكاة عند الشافعية:تعر 

 .6لطائفة مخصكصة في كقت مخصكصحؽ كاجب في ماؿ مخصكص -:تعريف الزكاة عند الحنابمة
فية ألني تدكر حكؿ نفس المعنى إال أني أختار تعريؼ الحنأرل أنيا  كبعد عرض جميع التعريفات

 كجدت مف خبللو تكسعة ألكعية الزكاة .
                                                 

، لساف العرب، 1  ىػ، دار صادر، بيركت. 1414 3، مادة زكى، ط14/358ابف منظكر، محمد بف مكـر
، تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة 1/136بف حمادة، عبد الغني بف طالب، المباب في شرح الكتاب، ا 2

 لبناف.–العممية، بيركت 
3
 و.2003 -ْـ 1424،  2، ط 1/536انفقّ عهى انًذاْة األرتعح  ،   ،عثذ انزدًٍ  تٍ يذًذ  ،ٌزي انجش 
 ـ، دار الفكر، بيركت.1989-ىػػ 1409 3، ط2/3حمد، من  الجميؿ شرح مختصر خميؿ، أعميش، محمد بف 4

 تاب اإلسبلمي. ، د.ط، دار الك1/338سنى المطالب في شرح ركض الطالب، أاألنصارم، زكريا بف محمد،   5
 ، دار المؤيد،مؤسسة الرسالة. 1/195ع، نقتالبيكتي،منصكر بف يكنس، الركض المربع شرح زاد المس  6
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 خصائص انشكاج انعايح-ي :اننًطهة انثا

 -الناظر في أحكاـ الزكاة يجدىا تتميز بالخصائص العامة التالية : إف
عمى  كتعالىو انفرضيا اهلل سبح ،اإلسبلـ افككركف مف أر  ،الزكاة حؽ كاجب في ماؿ المسمـ .1

ې  ى  ى  ٹ ٹ چ  ،1النبكية الشريفة كالسنة الكريـ فآالمسمميف في عدة نصكص مف القر 

 ،لو إال اهللإال  فأك قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ :))بني اإلسبلـ عمى خمس :شيادة  ،2چائ     
يتاء الزكاة ، قاـ الصبلةا  ك  ، رسكؿ اهلل امحمد فأك  كحج البيت مف استطاع إليو  ،افكصكـ رمض ، كا 

 3سبيبل((

ٹ  الكريـ : فآكما جاء في القر   4كتعالىو اناهلل سبح إلىنية التقرب  إلىتفتقر  ،ليةالزكاة عبادة ما .2

  5چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ٹ چ 
نما ،األعماؿ بالنيات إنماكقاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ))  .6لكؿ امرئ ما نكل(( كا 

إخراج زكاة بعض  يترؾ لممسمميف فأكلئلماـ  ،الزكاة تجمعيا الدكلة كتكزعيا عمى المستحقيف .3
رضي اهلل عنو حيف ترؾ  افبف عف افكما فعؿ عثم ،7رأل المصمحة في ذلؾ إذا ،بأنفسيـاألمكاؿ 
 ، كىي ما يمكف إخفاؤىا عف أعيف الناس مف ذىب كفضة .8يخرجكا زكاة األمكاؿ الباطنة فألممسمميف 

 
 
 
 

                                                 
 ، دار الكتب العممية1/260الشيرازم، أبك اسحؽ إبراىيـ بف عمي،الميذب في فقو اإلماـ الشافعي،   1
 .78ايةالحج:سكرة  2
،  8حديث رقـ  ، النبي صمى اهلل عميو كسمـ بني اإلسبلـ عمى خمس أخرجة البخارم، كتاب اإليماف، باب قكؿ  3
 ىػػ، دار طكؽ النجاة .1422 1، البخارم، محمد بف إسماعيؿ، صحي  البخارم، تحقيؽ: محمد الناصر، ط1/11
 ـ دار الكتب العممية1986-ىػ  1406  2،ط2/40الكاساني، عبلء الديف،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  4
 .5اآلية البينة :سكرة   5
 .1/6 ، 1حديث رقـ  كتاب الكحي، باب بدء الكحي، ، أخرجو البخارم  6
ـ، دار النفائس، 1998-ىػ  1418 1، ط2/591شقر، عمر سميماف، أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة،األ 7

 .األردف
ـ، مطبعة الحمبي، 1937-ىػ  1356  1، ط1/104المكصمي، عبد اهلل بف محمكد، االختيار لتعميؿ المختار،  8

 القاىرة.
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 -:1ليةتكافرت فييا الشركط التا إذاالزكاة تجب في جميع أمكاؿ المسمميف  .4
 يككف الماؿ مممككا ممكا تاما، فبل تجب الزكاة في الماؿ المغصكب كال المكقكؼ عمى جية  فأ

 عامة كالفقراء كطمبة العمـ.
 لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ في قضية الزكاة:)ليس فيما دكف خمسة  ،يككف الماؿ بالغا النصاب فأ
 .2اؽ مف كرؽ صدقة(أك 
 األصمية لممالؾ. يككف النصاب فاضبل عف الحاجات فأ 
 كالنقكد  ،نامية تقديرا أكتدر الحميب  أكات التي تتكالد انتككف األمكاؿ نامية حقيقية : كالحيك  فأ

تفاع الشخصي نبقصد اال ىعركض التي تقتنكاألمكاؿ غير النامية كال ،ممكف مف تنميتيا ألنو ،المدخرة
 فبل تجب فييا الزكاة.

 كأما النماء المستخرج مف األرض كالزركع  ،ميتو حكؿ قمرميمر عمى ممؾ الماؿ الذم يمكف تن فأ
لك  ألنوالماؿ  برأس اإلضراركمقصد الشارع مف ذلؾ عدـ  كالثمار كالمعادف فتزكى كقت استفادتيا

 عف سماح كتراضكال يدفعيا الدافع يضر رأس الماؿ كؿ شير  أك أسبكعكؿ  أككجبت الزكاة كؿ يكـ 
ؿ المكاعيد مرة ليـ مف الفقراء كالمساكيف فأفض تكجبلعمر يضر بمف كجكبيا مرة كاحدة في ا فأ اكم

 . 3رب الماؿ الفرصة الستثمار مالو كلتحقيؽ النماء المرجك ىكؿ عاـ كذلؾ ليعط
، كال مقدار الكاجب فييا، كليذا صبتياأنالزكاة مقدرة مف قبؿ الشارع، ال دخؿ لمحاكـ في تقدير  .5

فريضة الصدقة التي فرض رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمى سميت )فريضة( فقاؿ أبك بكر ))ىذه 
 .4المسمميف ((

 
                                                 

ىػ، المطبعة الكبرل األميرية، بكالؽ، 1313  1، ط252/ 1الزيمعي، فخر الديف، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ،  1
 القاىرة.

 ـ،دار الغرب اإلسبلمي،1994  1، تحقيؽ محمد بك خبزة، ط3/32حمد بف إدريس، الذخيرة، أالقرافي، شياب الديف  ~
 بيركت.

 .593-2/591أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة، ،األشقر ~
 .2/106أخرجو البخارم، كتاب الزكاة، باب مف أدل زكاتو فميس بكنز،  2
 ، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع.147مدحت حافظ، دكر الزكاة في خدمة المجتمع، ص  ،إبراىيـ 3
 527/ 2، 1454حديث رقـ زكاة الغنـ،أخرجو البخارم، كتاب الزكاة، باب  4
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ڻ    ڻٹ ٹ چ  :كتعالىو انفي قكؿ اهلل سبح 1الزكاة تصرؼ في المصارؼ الشرعية المبينة .6

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

 .2چ﮶  ﮷    ﮸  ﮹    ﮵﮲ ﮳  ﮴    ۓۓ
 -:3يا الزكاة كما كضحتيا اآلية ىيفالمصارؼ الشرعية التي تصرؼ إلي

 :مف ال يممؾ شيئا ألبتة ، أك يجد شيئا يسيرا مف ماؿ أك كسب ال يقع مكقعا  الفقير ىك -الفقراء
  4.مف كفايتو

  5المسكيف ىك مف قدر عمى ماؿ أك كسب يقع مكقعا مف كفايتو كال يكفيو  -:المساكين . 
 .6 سـ ينبئ عف الحاجة كأف كمييما مف مصارؼ الزكاةنيما أف كبل مف الفقير كالمسكيف ا*كالصمة بي

 :أكجاب ليا مف أىميا،  أككىـ كؿ مف لو عمؿ كشغؿ فييا، مف حافظ ليا -العاممون عمى الزكاة 
 نحك ذلؾ، فيعطكف ألجؿ عمالتيـ. أككاتب،  أكحامؿ ليا،  أكراع، 

 
 :يخشى شره،  أكإسبلمو،  المؤلؼ قمبو: ىك السيد المطاع في قكمو، ممف يرجى-المؤلفة قموبيم
 .7إسبلـ نظيره أكو، انيرجى بعطيتو قكة إيم أك
 :8كليا ثبلثة أشياء-الرقاب:- 

 فيعطى ما يكفى بو سٌيده. ،مكاتب اشترل نفسو مف سٌيده بدراىـ مؤجمة في ذمتو -األكؿ:
 رقيؽ مممكؾ اشترم مف الزكاة ليعتؽ.-الثاني:
 ار مف الزكاة لفكيـ ىذا األسير.أسير مسمـ أسره الكفار فيعطى الكف-الثالث:

                                                 
 ـ، مكتبة القاىرة.1986-ىػ 1388، ط 496\2ابف قدامو، أبك محمد مكفؽ الديف،المغني،   1
 . 60اآليةالتكبة :سكرة  2
، تحقيؽ عبد الرحمف بف معبل، 1/34السعدم، عبد الرحمف بف ناصر، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، 3 
 /، مؤسسة الرسالة .2000-ىػ 1420 1ط
4
-ْـ  1415 1، طـ4/173انشزتًٍُ ، شًس انذٌٍ يذًذ تٍ أدًذ ، يغًُ انًذراج  إنى يعزفح يعاًَ أنفاظ انًُٓاج ،  

 و ، دار انكرة انعهًٍح . 1994
5
 .4/176انًزجع انساتق   َفسّ  

6
-ْـ  1404 1، ط32/199ٌٕرٍح ، انًٕسٕعح انفقٍٓح انكٌٕرٍح صادرج عٍ ٔسارج األٔقاف ٔانشؤٌٔ اإلساليٍح انك 

 ْـ ، دار انصفٕج ،يصز. 1427
7
 .1/38،تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،السعدم 

 ،ىػ1413ط ،18/334 ،مجمكع فتاكل كرسائؿ فضيمة الشيخ محمد بف صال  العثيميف ،محمد بف صال  ،العثيميف 8
 دار الثريا . ،دار الكطف
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 :لمصمحة خاصة  أككاإلصبلح بيف المتخاصميف  ،ىـ الذيف يستدينكف لمصمحة عامة -الغارمون
 عمى أىمو. كاإلنفاؽ

 : كال يص  أف يراد بو جميع  ،المراد بو في اآلية ىك الجياد في سبيؿ اهلل ال غير-في سبيل اهلل
سبؿ الخير لـ يكف لمحصر فائدة في اآلية.إذ يككف الحصر  سبؿ الخير ألنو لك كاف المراد بو جميع

الذم يظير  ، فييعطى المقاتؿ في سبيؿ اهلل،فالمراد في سبيؿ اهلل ىك الجياد في سبيؿ اهلل،عديـ التأثير
كيدخؿ في ىذا المصرؼ الذم يتفرغ لطمب العمـ  ،لتككف كممة اهلل ىي العميا مف حالو أنو يقاتؿ

يحتاجيا؛ألف العمـ نكع مف  كاة ما يحتاج اليو مف نفقة ككسكة كشراب ككتب عمـفيعطى مف الز ،الشرعي
فبل شرع إال بعمـ فدخكلو في الجياد في سبيؿ اهلل ،فالعمـ ىك أصؿ الشرع كمو،الجياد في سبيؿ اهلل

 . 1دخكؿ كاض  ال إشكاؿ فيو
 
 : بمده إلىيكصمو  فيعطى مف الزكاة ما ،ىك الغريب المنقطع بو في غير بمده-وابن السبيل . 

 ما بعدفيخذ الزكاة آتحت مطمب مقاصد الزكاة في حؽ  ليؤالءكسكؼ أذكر اليدؼ مف إيجاب الزكاة 
 ف شاء اهلل تعالى.إ
 
ككجكد  ،كال تنقؿ منو إال لمصمحة راجحة ،تكزع في مكطنيا الزككم أنيااألصؿ في تكزيع الزكاة  .7

عدـ كجكد مستحؽ  أك ،جيش يقاتؿ في سبيؿ اهلل لتجييز أك ،شد حاجةأكجكد مف ىك  أكقريب محتاج 
 إف:))أعمميـ -اليمف  إلىحينما بعثو –كيؤيد ىذا األصؿ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ لمعاذ بف جبؿ  ،2

ؿ اليمف ترد أىصدقة  فأ، أم 3كترد عمى فقرائيـ ((  ،اهلل افترض عمييـ صدقة تؤخذ مف أغنيائيـ
 عمى فقرائيـ .

 
                                                 

 .18/336المرجع السابؽ نفسو 1
 .2/594األشقر، أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة،2
بف الحجاج، ا، مسمـ 1/50حديث رقـ  باب الدعاء إلى الشيادتيف كشرائع اإلسبلـ،كتاب اإليماف ،  أخرجو مسمـ، 3

د الباقي، المسند الصحي  المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، تحقيؽ : محمد فؤاد عب
 دار إحياء التراث العربي، بيركت. 
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كقاؿ لو : ))لـ  ،لخطاب عمى معاذ بف جبؿ حينما بعث إليو ثمث صدقة الناسعمر بف ا أنكر*كقد 
ما  ،فقاؿ معاذ ،فتردىا عمى فقرائيـ ،كلكف بعثتؾ لتأخذ مف أغنياء الناس ،كال آخذ جزية ،أبعثؾ جابيا
 .1أجد أحدا يأخذه مني(( كأنابعثت إليؾ 

نطقة ص مية كىذه الفئة ال تخرت اآلمعينة في المجتمع كىـ مف ذككىذا مؤكد أف الزكاة تخدـ فئة 
ف اختصت زكاة كؿ منطقة بفقرائيا كباقي دكف أخرل أك جزءا منيا دكف آخر بؿ ىي مشمكلة جميعا كا  

 مصارفيا.
 

 انشكاج فيهاجة انري ذ األيىال أقظاو-: انًطهة انثانث

 -:2خمسة مف الماؿ كىي  أنكاع يتجب الزكاة ف 
 .النقكد 
 .المعادف كالركاز 
 لتجارة.عركض ا 
 .الزركع كالثمار 
 كالبقر كالغنـ اإلبؿكىي  األنعاـ 
 األقكاؿرب أق سأرج ك ، ي اختمؼ الفقياء في زكاتيا التعمى  األمكاؿ ىذا عمى في بحثي قتصركسأ*

 .اإلسبلميةبناء عمى مقاصد الزكاة في الشريعة  فييا
 
 
 
 
 
 

                                                 
، تحقيؽ: خميؿ محمد ىراس، د.ط، دار 1/710يد القاسـ، األمكاؿ، بـ، أبك عسبٌل [ذكره أبك عبيد في كتاب األمكاؿ  1

 .]الفكر، بيركت
 ، د.ط، دار الفكر .225-2/214ابف اليماـ، كماؿ الديف محمد، فت  القدير،  2
 ـ، دار الفكر المعاصر دمشؽ.1997-ىػ 1418، ط 3/1819اإلسبلمي كأدلتو، الزحيمي، كىبة، الفقو ~
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مقاصد الزكاة في الشريعة اإلسالمية. - الفصل الثاني:  
 

مقاصد الزكاة العامة -بحث األكؿ:الم  
قتصادية لمزكاةالمطمب األكؿ: المقاصد اال  
جتماعيةكاة االالمطمب الثاني: مقاصد الز   

جتماعي كأثر الزكاة عمى المجتمعقاصد الزكاة في تحقيؽ التكافؿ االالمطمب الثالث: م  
 المطمب الرابع :مقاصد الزكاة في التنمية السياسية.

 
مقاصد الزكاة الخاصة -المبحث الثاني:  

 المطمب األكؿ: مقاصد الزكاة في حؽ الماؿ
خذ الزكاةطمب الثاني: مقاصد الزكاة في حؽ آالم  

 المطمب الثالث: مقاصد الزكاة في حؽ المعطي
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 يانلفصل الثا
_______________________________________________________________________- 

 .اإلسالميةفي الشريعة  مقاصد الزكاة
 

 األنفست تمؾ األىداؼ في محيط المحافظة عمى انتحقيقيا سكاء أك إلىيرمي  أىداؼلكؿ تشريع 
 أـ في دائرة المحافظة عمى األمكاؿ. نساؿكالعقكؿ كاأل

كما يد ،و ماؿ اهللنأالماؿ عمى  إلىينظر  كاإلسبلـ. ألم شيء أساسياف اففالماؿ كالعمؿ عنصر 
لو سبيبل  فإمستخمؼ فيو ف كألنو ،في مالو اإلنسافاهلل قد استخمؼ  فأحائزة لو باعتبار  إال اإلنساف

 كىذه ،كمفو اهلل بمراعتيا كالحرص عميياكعميو في ذلؾ كاجبات كقيكد  ،اإلنفاؽك  الكسب محددا في
 -قسميف : إلىتنقسـ  اإلسبلـردىا أك التكاليؼ التي 

 
 -: ىييجابية لمعمؿ بيا كتنفيذىا ك إتكاليؼ  .1
 الكسب مف طريؽ الحبلؿ نماء كعمبل كميراثا 
  حؿ اهلل .أيحتمؿ بيا . كذلؾ في السبؿ التي التكاليؼ التي  تأكموضركرة استثمار الماؿ حتى ال 
 إما مف تمقاء نفسو ككحي ضميره ،في سبيؿ اهلل حسبما يقتضيو كيحدده حاؿ المسمميف  اإلنفاؽ، 

ما بدفعو لكلي   .األمركا 
  تيـ السنة .ـ كحددالكري فآكمف نص عمييـ القر  ،حؽ معمـك لمسائؿ كالمحركـىي التي أداء الزكاة 
 
  -تكاليؼ سمبية يجب االمتناع عنيا كىي : .2
  االحتكار . أكالغبف  أكعدـ استثمار الماؿ عف طريؽ الربا 
  جماعة .أك  اك انكعدـ استعماؿ الماؿ كمصدر ضرر لمغير فردا 
  عدـ  إلى أخرلكمف ناحية  ،فكس الفقراء كالمساكيفنإلثارة ية اإلسراؼ الذم يؤدم مف ناحعدـ

 حؽ اهلل كحؽ العباد . ألداءكجكد فائض 
  أماـالعمؿ  أبكابمف االستثمار كسد  األمكاؿع منالتيمكة ك  إلىعدـ التقتير كاالكتناز الذم يؤدم 

 .المحتاجيف
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  مصال  غير مشركعة .قضاء  أكطبقي  أكنفكذ سياسي  إلىعدـ اتخاذ الماؿ كسيمة لمكصكؿ 
 . عدـ التحايؿ عمى الشريعة بالنسبة لقكاعد الميراث كالكصية 
لىك   ،لـ يغفؿ أىمية العمؿ كشريؾ لمماؿ في التنمية االقتصادية اإلسبلـ فإف ،التكاليؼب ىذه انج ا 

قدر لمماؿ قدره كحماه مف  اإلسبلـكالنظاـ المالي في  ،حيث حرص عمى الحث عميو كتكريـ العامؿ
 بإنذارىـكمف المطففيف  ،كمف الربا بتحريمو،كمف الغصب برد المغتصب ،سرقة بقطع يد السارؽال

  .1بالكيؿ
 

ؽ بمكضكع بحثي المقاصد كثيرة سأذكر منيا ما يتعم كىذه،األمكاؿليا مقاصد في  اإلسبلميةكالشريعة 
ا ما يختص بيذا تحقيؽ كسائؿ تشريعية عدة سأذكر مني و( كالتي شرع مف أجمالتداكؿكىك مقصد )

 كسأدرجيا تحت مطمب المقاصد االقتصادية لمزكاة في المبحث األكؿ. البحث
 -كسيتضمف ىذا الفصؿ مبحثيف كما يأتي:

 مقاصد الزكاة العامة -ل:والمبحث األ 
 ي مقاصد الزكاة الخاصة انالمبحث الث

 
األدلة التي تكجب  إلىكجيزة أشير بإشارة  أفال بد  اإلسبلميةمقاصد الزكاة في الشريعة كقبؿ تفصيؿ  

 المحافظة عمى األمكاؿ.
  األمكاؿ بحفظقد أمر اهلل في مكاطف كثيرة مف كتابو الكريـ ل

 2چ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی    یٹ ٹ چ 

 3  چېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ٹ ٹ چ 
كينياىـ عف  األمكاؿيف المحافظة عمى يطمب مف المكمف تعالىاهلل  أف إلىنا اترشد تافاآلياتاف في

 يعيا بكضعيا في غير ما خمقت لو .ضيكالتبذير كت اإلسراؼ
. كفي ذلؾ قاؿ ظ الماؿ كتنيى عف االعتداء عميويرة تأمر بحفكث أحاديثما السنة فقد كردت فييا أ

رسكؿ اهلل  دان محم فأال إلو إال اهلل ك  أفأقاتؿ الناس حتى يشيدكا  أفعميو الصبلة كالسبلـ :)أمرت 
                                                 

 .، دار المعارؼ، القاىرة225يحيى، أحمد إسماعيؿ، الزكاة عبادة مالية كأداة اقتصادية، ص  1
 .27-26سكرة اإلسراء، اآليات 2

 .67سكرة الفرقاف، آية  3
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كحسابيـ  اإلسبلـفعمكا ذلؾ عصمكا مني دماءىـ كأمكاليـ إال بحؽ  إذاكيؤتكا الزكاة . ف ،كيقيمكا الصبلة
 1(تعالىعمى اهلل 

ت كدلٌ غير مباشرة جاءت لحفظ األمكاؿ ىناؾ أيضا أدلة إذف فيناؾ أدلة كثير مباشرة كما في اآليتيف ك 
 تيا.بتنمي عمى كجكب المحافظة عمى األمكاؿ

 يقاصذ انشكاج انعايح  -ل :وانًثحث األ

 قرصاديح نهشكاج .ل انًقاصذ االوانًطهة األ

فئة مف األغنياء كقبؿ قتصادية كثيرة أىميا التداكؿ كمنع انحصار الماؿ في يد لمزكاة أىداؼ ا .1
شرح ىذا اليدؼ ال بد مف تكضي  معنى التداكؿ في األمكاؿ كالكسائؿ التشريعية التي تحقؽ 

 المقصد)التداكؿ(ىذا 
 -مقصد التداكؿ في األمكاؿ :

 2چ ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںٹ ٹ چ 

: التناقؿ، أم أخذتو ىذه مرة كىذه مرة، كالدكلة ما يتداكؿ، تطمؽ عمى الماؿ معنى التداكؿ في المغة 
ء الذم يتداكؿ كالغمبة، كقيؿ الدكلة بالفت  الظفر في الحرب كغيرىا كىي المصدر، بالضـ اسـ الشي

 .3مف األمكاؿ
ف المقصكد منو في الشرع : أف يككف الماؿ متداكال كمعناه الشرعي ال يختمؼ عف المعنى المغكم، أل

  4.استثمار كميعا كمتحركا في شكؿ استيبلؾ، أبيف أيدم الناس ج
جو الجممة ى ك فالماؿ الذم يتداكؿ بيف األمة ينظر إليو عمى كجو الجممة، كعمى كجو التفصيؿ . أما عم

ف الشارع أف ينظـ إدارتو بأسمكب يحفظو أعمييا بالغنى عف الغير، فمف ش فيك حؽ عاـ لؤلمة عائده 
مكزعا بيف األمة بقدر المستطاع، كتعيف عمى نمائو في نفسو أك بأعكاض بقطع النظر عف ككف 

و عمى كجو المنتفع بو مباشرة أفراد خاصة أك طكائؼ أك جماعات صغرل أك كبرل، كينظر إلي
                                                 

 . 14\1، 25الصبلة كاتكا الزكاة فخمكا سبيميـ ، حديث رقـ  أخرجو البخارم، كتاب اإليماف،باب فاف تابكا كأقامكا 1
 .7ية سكرة الحشر اآل 2
، تحقيؽ محمد نعيـ 1000/1الفيركز أبادم، مجد الديف محمد بف يعقكب، القامكس المحيط، فصؿ الداؿ، 3

 ـ، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف   2005 -ىػ1426 8العرقسكسي، ط
، تحقيؽ : احمد عبد الغفكر 170\4الصحاح تاج المغة كصحاح المغة، باب دكؿ، الجكىرم، أبك نصر إسماعيؿ، 

 ـ، دار العمـ لممبلييف بيركت.1987-ىػ 1407 4عطار، ط
 .497العالـ، المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية، ص  4
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ة أك ينالتفصيؿ باعتبار كؿ جزء منو حقا راجعا لمكتسبو كمعالجو، مف أفراد أك طكائؼ أك جماعات مع
. كىك بيذا النظر ينقسـ إلى ماؿ خاص بآحاد أك جماعات  وة، أك حقا لمف ينتقؿ عف مكتسبينغير مع

قسـ إلى ماؿ خاص بآحاد سبو . كىك بيذا النظر ينتة، أك حقا لمف ينتقؿ عف مكينة أك غير معينمع
لى ماؿ مرصكد إلقامة مصال  طكائؼ م ، كجماعات معينة  . 1معينيف  األمة غير فكا 

 
 -حقيق مقصد التداول :تالوسائل التشريعية ل

المنع مف أف يككف الماؿ دكلة بيف فئة قميمة   منيا يكجد كسائؿ تشريعية كثيرة لتحقيؽ مقصد التداكؿ
 بمكضكع بحثي. شرح ىذة الكسيمة فقط لتعمقيا المباشر ىقتصر عمكسأ مف أفراد األمة

 
ف ىذه الكسيمة تكمؿ المعنى المطمكب لمتداكؿ، كىك شمكلو لجميع أفراد األمة اإلسبلمية،كطكائفيا، أل

التداكؿ الجزئي بيف فئة األغنياء ال يحقؽ مصال  العامة كال يفي بمقصكد الشرع مف األمكاؿ . فيذه 
ة قميمة ال بد ف تركيز الثركة في أيدم فئشمؿ كذلؾ ألأقيؽ صكرة أمثؿ لمتداكؿ ك الكسيمة يقصد بيا تح
 .2ضرار بالسكاد األعظـ مف الناس، كيعـ البؤس، كتشتد الحاجة لدل الكثرة مف أف يؤدم إلى اإل

 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ٹ ٹ چ  ع اهلل ذلؾ بقكلومنكقد 

 . 3چ ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳ  ڳ  ڳ             ڳ
قسمنا الفيء عمى تمؾ المصارؼ : كيبل يككف الفيء شيئا يتداكلو األغنياء بينيـ -كمعنى ىذه اآلية :

كال بينيـ كال يخرجكنو إلى الفقراء، أك كي ال يقسمو امساكو تدإفبل يصيب الفقراء، أك كيبل يككف 
أىؿ الجاىمية كانكا يفعمكف ذلؾ، كاتقكا اهلل أف  فالرؤساء كاألقكياء بينيـ دكف الفقراء كالضعفاء، أل
 .4تخالفكه، كتتياكنكا بأكامره كنكاىيو كاهلل شديد العقاب

                                                 
 . 122بف عاشكر، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، صإ  1
 . 517مية ص العالـ، المقاصد العامة لمشريعة اإلسبل 2

 7سكرة الحشر آية :  3
، 4/502الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف احمد،الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ تفسير الزمخشرم،  4
 ىػ، دار الكتاب العربي،  بيركت. 1407 3ط
ار الكتب ـ، د1964-ىػ  1384 2، ط18/21ف، آالقرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد، الجامع ألحكاـ القر -

 المصرية، القاىرة. 
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اـ، كذلؾ كاآلية عممت تصرفا كاقعيا مف تصرفات الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ فيأخذ حكـ المبدأ الع
غنياء فيما عدا رجميف فقيريف ير كمو لممياجريف الفقراء دكف األنصار كاألضحينما أعطى فيء بني الن

منيـ الشتراكيما في الكصؼ مع المياجريف كي يعيد التكازف االقتصادم بيف فريقي المسمميف في ذلؾ 
األكاف مع أف ىؤالء األنصار كانكا أككا المياجريف، كشارككىـ أحكاليـ،كدكرىـ كمتاعيـ، كآخكىـ إخاء 

 1.كامبل يقـك مقاـ اإلخاء في األنساب
قد  مبدأ تكضع القاعدة األساسية لتكزيع الثركة في األمة اإلسبلمية كال ييـ أف يككف ىذا المبدأكبيذا ال

عطؿ في بعض الفترات . ففي يد الدكلة اإلسبلمية أٌف تنفذه بالطريقة التي تتطمبيا األكضاع 
كىذا المبدأ االقتصادية في كؿ زماف كالتي يتطمبيا السبلـ االجتماعي كالعدؿ اإلنساني في كؿ مكاف. 

يخصص مبدأ الممكية الفردية كيقيده كيجعمو دائما خاضعا لسمطة الدكلة في إعادة تكزيع الثركة العامة 
 2حسب المقتضيات كاألحكاؿ اىتداء بمبادئ اإلسبلـ.

 
ث تمتقي متنافسة، ككؿ مبدأ مف مبادئو يفضي إلى األخر، حيكنظمو كحدة متكاممة  كشرائع اإلسبلـ
ئلسبلـ، فبل يجكز عند التشريع أك التطبيؽ أخد المسائؿ فرادل مبعثرة، بؿ لة الكمية كميا عند الفكر 

 .الفكرة الكمية الشاممة ينبغي الرجكع دائما إلى
 

ف ذلؾ يمحؽ الضرر بالفقراء فقصر تداكؿ األمكاؿ بيف فئة قميمة يتنافى مع مقاصد التشريع كمبادئو، أل
م، كاالجتماعي كاألخبلقي كىذا شيء ينبذه اإلسبلـ كيحاربو كالمحتاجيف كيستمـز االختبلؿ االقتصاد

  .3بكؿ الكسائؿ ألنو يضاد مصال  الديف كمنافع األمة، كييدـ كيانيا كمقكماتيا
 األغنياءلمستحقو كي ال يككف مكدسا في يد  الماؿ جزء مف إخراج كتعالىو انجب اهلل سبحأك فمذا 

يككف الماؿ دكلة بيف  أفيكره  فاإلسبلـ 4چ  ڱ  ڱ  ں ڳ             ڳ    ڱ   ڱ   ٹ ٹ چ ،كحدىـ
ال األمةفي  األغنياء  ىذهفي  كاإلنتاجذلؾ ينتيي بتجميد الحياة كالعمؿ  فتجد الكثرة ما  تنفؽ أل كا 

                                                 
 .518العالـ، المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية ص   1
ـ، الييئة العامة 1986 -ىػ  1406 1، ط12كماؿ، يكسؼ، أضكاء عمى االقتصاد اإلسبلمي الزكاة كأثرىا، ص 2

  لمكتبة اإلسكندرية .
  . 519العالـ، المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية ص 3
  7حشرة اآليةسكرة ال 4
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تنفؽ في شراء ضركريات الحياة  األمكاؿ ىذهكبر عدد منيا يجعؿ أ أيدمفي  األمكاؿبينما كجكد  ،األمة
فتترتب عمييا العمالة الكاممة  اإلنتاجمف ىذا كثرة  أفينش ،السمع عمى اإلقباؿيكثر ليذا العدد الكبير ف

 .1كاالستيبلؾ كدكرتيا الطبيعية المثمرة كاإلنتاجالعاممة . كتدكر عجمة الحياة كالعمؿ  لؤليدم
 
لنمط تغيير ا إلىمستحقييا مف محتاجيف يؤدم  إلىاالستثمار فأداء الزكاة لزكاة تعمؿ عمى زيادة ا.2

كيعمؿ  ،كبيذا يؤثر الطمب االستيبلكي ،كتغيير الطمب االستيبلكي نحك الضركريات ،االستيبلكي
 افالضم اإلسبلـفقد كفر  ،اإلحباطات لممستثمريف تقمؿ مف انعمى زيادة االستثمار . كزيادة الضم

بؿ  ،شاط االقتصادمالمجتمع ضد الخسائر المختمفة المحتممة في الن فرادألاالجتماعي كالكفالة العامة 
كتعمؿ الزكاة عمى  ،طمب مستحقاتيـ لدل المستثمريف المدينيف المعسريف بتأخيرأمر اهلل الدائنيف 

لبلستثمارات الجديدة  أفكال شؾ  ،مخاطر االستثمارات الجديدة كأىمياميف المستثمريف ضد المخاطر أت
 اإلنتاجلتطكير الطاقة لممجتمع كزيادة كبيرة  إمكانيةتكفر  أنيادكرا ىاما في الحد مف الكساد كما 

 .2كالدخؿ القكمي كقمة التعرض لمتقمبات االقتصادية في النشاط االقتصادم
 

تكزيع الدخؿ كتحقيؽ العدالة  إلعادةكذلؾ  ،دالة االستثماريطبؽ نظاـ الزكاة ترتفع  مجتمعكفي 
 -: آلتيةا لؤلسباباالجتماعية عف طريؽ الزكاة كبذلؾ يتضاعؼ حجـ االستثمار 

 .قياـ النشاط االستثمارم التطكعي 
 ات االجتماعية كاالقتصادية لممستثمريف .انتكفير الضم 
  غير المستثمرة. األمكاؿالمستثمر عنيا عف  األمكاؿالزكاة عمى  نسبواختبلؼ 
 

مف منحنى الدخؿ في مجتمع ال أعمى مستكل  كمي في مجتمع يطبؽ الزكاة في كيتحدد الدخؿ الق
عمى مف أ يفتثمار في المجتمع األكؿ في نقطتحيث يمتقي منحنى االدخار باالس ،الزكاة يطبؽ نظاـ

                                                 
ـ،دار أسامة، 1999 1، ط97العاني، العاني،خالد عبد الرزاؽ، مصارؼ الزكاة كتمميكيا في ضكء الكتاب كالسنة ص  1

 األردف، عماف.
 ، دار غريب.152إبراىيـ، مدحت حافظ، دكر الزكاة في خدمة المجتمع، ص  2
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تبلقييا في المجتمع الثاني مما يدؿ عمى زيادة الدخؿ القكمي في مجتمع يطبؽ نظاـ الزكاة عف مجتمع 
  .1ال يطبؽ نظاـ الزكاة

تى يتحقؽ فييا فائض مجز ح أمكالوفالزكاة تشجع حائز الماؿ بطريقة غير مباشرة عمى استثمار 
كيككف المجتمع قد  ،كتحقيؽ الرب  أمكالوفيككف المكمؼ قد استفاد مف استثمار  ،ليؤدم منو الزكاة

االقتصادية في  التنميةالماؿ الذم يساعد في  رأس افالزكاة لمستحقييا كسرعة دكر  ألداء ؛استفاد
 .المجتمع

ىي  إذ ،كخمؽ السيكلة األمكاؿ تداكؿيعو عمى زيادة االستثمار كتشج إلى باإلضافةتعمؿ الزكاة  .3
ال إلـ  تعرؼ  اقتصاديةنظرية  عمىحيث تقـك فمسفتيا  ،تكزيع الدخؿ إعادةفي  اإلحكاـبالغة  أداة

 .3يدىا عند الفقراء(اكتز  األغنياءلمدخؿ عند  2حديثا ىي نظرية )تناقص المنفعة الحدية
تناقص الميؿ  الحدم لبلستيبلؾ كتزايد  إلىيؤدم  األغنياءفي المنفعة الحدية عند  صكىذا التناق

 الميؿ الحدم لبلدخار.
كيترتب  ،أما عند الفقراء فيحدث تزايد في الميؿ الحدم لبلستيبلؾ كتناقص في الميؿ الحدم لبلدخار

الطمب  أفكمعركؼ  ،ذلؾ كثير مف االقتصادييف إلىكما ذىب  ،عمى تمؾ الظاىرة زيادة الطمب الفعاؿ
كعمى كمية  الستيبلؾاعمى  اإلنفاؽبدكره عمى كمية  يتكقؼالذم  ،ثر في حجـ التكظيؼالفعاؿ يؤ 
 أكتعاش االقتصادم سكاء مف ناحية االستيبلؾ نكنتيجة لذلؾ يحدث اال ،عمى االستثمار اإلنفاؽ

حالة الرككد االقتصادم الذم يترتب عمى  إلىعا مف الكصكؿ انتعاش يككف منكىذا اال ،االستثمار
 إلىبشدة  األمكاؿسياب انالزكاة تقمؿ مف  فإإذ  ،المدخرات كنقص االستثمار كقمة الطمب الفعاؿزيادة 

 أكالذم يمنع مف الرككد االقتصادم  األمرمجرل االستيبلؾ  إلىكتحكؿ جزءا منيا  ،مجرل االدخار
 . 4يعمؿ عمى تخفيفو

 األغنياءكارتفاع اليكة بيف  تعمؿ الزكاة عمى القضاء عمى مشكمة تكدس الثركات في يد فئة قميمة .4
بكؿ  ليساعدهفيي تنمي مكرد الفقير كالمسكيف كالمثقؿ بالديكف مف ناحية كتحفز الغني  ،كالفقراء

                                                 
 .154-153إبراىيـ، دكر الزكاة في خدمة المجتمع، ص  1
عن طلب  -عند الوصول إلٌها  -عة الوحدة األخٌرة، أو الوحدة التً تشبع أقل الحاجات بحٌث ٌمتنع الشخص هً منف2  

ما ألن المنفعة منها تنعدم، أو ألنه ٌفضل أن ٌشبع حاجات إ، )خدمة وأ سلعة)وحدات إضافٌة جدٌدة من ذلك الشًء
 (. ar.wikipedia.org)يٕسٕعح ٌٔكٍثٍذٌا َسخح انكرزٍَٔح :.جدٌدة

 157ص ،دكر الزكاة في خدمة المجتمع  ،ابراىيـ   3
 ،د.ط دار المعارؼ،القاىرة .228-226ة اقتصادية، ص ادة مالية كأدابيحيى، أحمد إسماعيؿ، الزكاة ع 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
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سيقكد  مالو مستخمؼ فيو . ىذا المنيج فأسيمكت ك  ألنو اإللياـكال سيما عف طريؽ  ،الكسائؿ الممكنة
 . 1)تقريب الفكارؽ بيف الطبقات( إلىالقريب  األمرفي 

 
 أىداؼككذلؾ مف  ،االقتصاد كاالجتماع افالكبيرة في ميد اإلسبلـكتقريب الفكارؽ أعظـ أىداؼ 

نشرؾ الناس في  أفلفرضو الزكاة إقامة تكازف اقتصادم كاجتماعي عادؿ  كمقتضى ىذا  اإلسبلـ
كحدىـ  اءاألغنيعمى فئة  تداكلياكال يقتصر  األرض ىذهدعيا الخالؽ في أك الخيرات كالمنافع التي 

 .2چەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ٹ ٹ چ  اآلخركفكيحـر 
 
ع مف انكال م ،لمناس المخاطبيف أك ،األرض في لما ف تككف تأكيداأيص   اآلية( في  )جميعان  مةككم
مخمكؽ لمناس جميعا ال لتستأثر بو فئة دكف  األرضما في  إف: المعنييف معا فالمعنى مف ىذا إرادة
 .3أخرل

عطاءد مف الغني فالزكاة أخ ننا،لمفقير كا   ،الصحي  الذم يعمؿ أفراده اإلسبلميتصكرنا المجتمع  إذا كا 
كينتشركف  ،كيمتمسكف الرزؽ ،الذلكؿ األرضيمشكف في مناكب  اإلسبلـاستجابة لنداء  ،فيتقنكف العمؿ

اهلل ليـ في  منتفعيف بكؿ ما استطاعكا مما سخر ،مستغميف كؿ الطاقات ،اران كتجٌ   ،اعان كصنٌ  ،اعان زرٌ 
تصكرنا ىذا المجتمع فكـ تككف نسبة القادريف الذيف تجب عمييـ  إذاجميعا منو  كاألرض السماكات

 ،عف العمؿ العجزنسبة الذيف قعد بيـ ككـ تككف  ،النسبة ستككف كبيرة ببل ريب إفالزكاة في ثركاتيـ .
كىنا كالعدد سيككف محدكدان. جدان  مةضئيببل شؾ ستككف نسبة  نياإأعيتيـ كثرة العياؿ كقمة الدخؿ ؟  أك

الذيف  أك ،الدخؿ الضئيؿ متمميؾ ذك لسعة عف منيا  أخذنل مف الضخامة يتسع المجاؿ كحصيمة الزكاة
 .4األمة أبناءفتقرب المسافة بينيـ كبيف غيرىـ مف المكسريف مف  ،ال دخؿ ليـ
 ب الفقر المدقع(.انج لىإيكجد الثراء الفاحش  أفو )انصيب المجتمع كتيز كيت آفةحيث أعظـ 

                                                 
 -ىػ  1422، ط51-49القرضاكم، يكسؼ، دكر الزكاة في عبلج المشكبلت االقتصادية  كشركط نجاحيا،ص  1

 ـ، دار الشركؽ.2001
2
 .29سٕرج انثقزج :اٌَح  

دار  ،ـ2001-ىػ1421ط ،1/265،تفسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف  ،محمد األميف ،العمكم 3
 لبناف.-بيركت ،طكؽ النجاة

4
 -ىػ  1422، ط51-49القرضاكم، يكسؼ، دكر الزكاة في عبلج المشكبلت االقتصادية  كشركط نجاحيا،ص  

 ـ، دار الشركؽ.2001
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يجد  ي الذم الانيختفي ىذا الفريؽ الث أفقؿ ما تحققو أالشاسع . ك  التفاكتيقع ىذا  الزكاة أالٌ  دؼفي
لئؾ أك مف  ترتفع بيؤالء حتى يقتربكا أفتعمؿ عمى  أنيامف ذلؾ  كأكثرمستكل المعيشة البلئؽ بو 

 .1المالكيف األغنياءزمرة  فيكيدخمكا 
 

مف زيادة االستثمار  مف األمكر في حمكؿ كثير عظيمان  عمبلن الزكاة عممت  أفىذا المقاـ  في أراهكالذم 
كعدـ  التداكؿكاؿ كىك ماإلسبلمية مف األبيف الطبقات كحققت المقصد العاـ لمشريعة  كبيركتقريب 
 االكتناز.
 تعمؿ الزكاة عمى حؿ مشكمة البطالة. .5

 .قية كاجتماعية كاقتصادية كسياسيةئدية كخمعقا أثارليا  األطراؼالبطالة مشكمة متعددة 
 

 -:الضكابط ما يمي ىذهكمف  ،مجمكعة مف الضكابط لتجنب ظيكر البطالة اإلسبلـكلقد كضع 
  و مثؿ ثكاب المجاىد في سبيؿ اهللعمى العمؿ كاعتبره عبادة كقيمة كشرفا كثكاب اإلسبلـحث. 
  عدالمسمميف مسؤكلية تكفير فرص العمؿ  أمرعمى كلي  كتدريب العامميف . ادكا 
  كالمعدات كالخامات لمعماؿ  اآلالتاستخداـ جزء مف حصيمة الزكاة لتكفير مستمزمات العمؿ مف

 .2 إنتاجيةطاقة  إلىحتى يتحكلكا 
تعمؿ عمى تحكيؿ الفقراء  أيضان كلكف ،فكظيفة الزكاة ليست لسد رمؽ الجائعيف مف الفقراء كالمساكيف

 تحقيؽ الخير كالكسب كالنماء لممجتمع . إلىتسعى عامميف منتجيف  إلىالقادريف 
الزكاة مجرد تكزيع مبالغ نقدية في صكرة معكنات لمفقراء  أمكاؿفميس المقصكد بالصرؼ مف 

حرفة  أكة كمنيا )تقديـ أدكات المينة كالحرفة كالتدريب عمى مينة قدمات العينيبؿ ىناؾ الت ،كالمساكيف
قامة صناعة مف الصناعات الصغيرة  .3التكاليؼ( كا 

تعمؿ عمى التنمية االقتصادية لطبقات الفقراء  حيثفأمكاؿ الزكاة تدفع قكل التنمية في المجتمع 
حرفتيـ  أدكاتشراء  أككفاية سنة أمكنيـ تشغيؿ متجر صغير  ىمعكا منيا محص إذاكالمساكيف بحيث 

                                                 
 .المرجع السابؽ نفسو1

ـ، دار 2008-ىػ 1429 1، ط159-158شحاتو، حسيف حسيف، االقتصاد اإلسبلمي بيف النظرية كالتطبيؽ، ص   2
 النشر.

 .160ص المرجع السابؽ نفسو 3
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قامة  كىنا ،لدكلة كخبراتياكتكجيو ا إرشادصناعة مف الصناعات الصغيرة قميمة التكاليؼ تحت  كا 
كفي تنميتيـ اقتصاديا  ،تنمك تجارتيـ كحرفتيـ كصناعتيـ الصغيرة أفلة بعد أيتكففكف عف المس

منتج عندما يستخدـ  إلىمساىمة في التنمية االقتصادية لممجتمع ككؿ كسيتحكؿ الفرد مف مستيمؾ 
  . 1س ماؿ ينطمؽ مف خبللو نحك االستثمارأالزكاة كر 

 
 آالت أكعادتو االحتراؼ أعطي ما يشترم بو حرفتو  نتكافمف ): 2النككم  اإلماـ كفي ىذا يقكؿ

 ،بحيث يحصؿ لو مف ربحو ما يفي بكفايتو غالبا تقريبا هكيككف قدر  ،كثرت أكحرفتو قمت قيمة ذلؾ 
 أكقصابا  أكنجارا  أكخياطا  افككمف  ،نسبة ذلؾ أعطيصرافا  أكعطارا  أكخبازا  أكتاجرا  افككمف 
رسكؿ اهلل صمى اهلل  أجازكقد  ،التي تصم  لمثمو اآلالتالصنائع أعطي ما يشترم بو  أىؿرىـ مف غي
 كاألشخاص كاألزمافالحرؼ  باختبلؼكيختمؼ ذلؾ  ،حاجتو دميو كسمـ المسألة حتى يصيب ما يسع

 .3(كالببلد
كىذا  ،تنزة كما ذكرت سابقان الزكاة في حاؿ بقائيا مك تأكمياحتى ال  أمكاليـكالزكاة تدفع الناس الستثمار 

يجادالعاممة  األيدمزيادة الطمب عمى  إلىيؤدم  أف نوأشاالستثمار مف  كذلؾ  ،فرص عمؿ جديدة كا 
ع يستفيد منيا انمص إنشاء إلىتكجو  أفيمكف  –عند مف يرل جكاز ذلؾ –الزكاة  أمكاؿلة استثمار أمس

 . أخرلالفقراء مف جية كيعمؿ بيا العاطمكف عف العمؿ مف جية 
 التخفيؼ منيا . أككبيذا تككف الزكاة ليا دكر كبير في القضاء عمى البطالة 

 
مقيد بالحبلؿ ككؿ لحـ  اإلسبلـ)تفتيت الثركة ( : كسب الماؿ في أيضاكمف المقاصد االقتصادية  .6

الماؿ ك  ،كلذا فبل احتكار كال غش كال ربا كال احتياؿ في المجتمع المسمـ ،لى بوأك نبت مف حراـ فالنار 
                                                 

 .114-113إبراىيـ، دكر الزكاة في خدمة المجتمع، ص  1
ىك يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف، النككم، أبك زكريا، محيي الديف مف أىؿ نكل، مف قرل جنكبي  -النككم:  2

ؽ كأقاـ بيا زمانا، مف تصانيفو المجمكع شرح الميذب دمشؽ، عبلمة في الفقو الشافعي كالحديث كالمغة، تعمـ في دمش
، الزركمي، 8/395السبكي، طبقات الشافعية، [لـ يكممو ، كركضة الطالبيف، كالمنياج شرح صحي  مسمـ بف الحجاج،

 .] 149/ 8األعبلـ، 
 .6/194النككم، المجمكع شرح الميذب،  3
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فريضة  نياإ ،خراآلب انب كالفقر كالفاقة في الجانالحبلؿ عميو فريضة مالية تمنع تكدس الثركة في ج
 .1في الغنى كالفقر جدان  متفاكتةالزكاة التي تكجد المجتمع المتكازف كىدـ كجكد طبقات 

 
 -:2لمزكاة يمكف تمخيصيا فيما يميكبعد عرض المقاصد االقتصادية      

  كترد عمى الفقراء. األغنياءمف  تؤخذ ألنياتكزيع الدخؿ  ادةإع إلىتؤدم 
  الثركة المكتنزة لتحريكيا لمتنمية. بإنقاصياتحفز التنمية 
  أفرادتحقيقيا كذلؾ بتكفير الحرية لكافة  إلى اإلسبلمية األمةتحقيؽ المثؿ العميا التي تسعى 

 المجتمع.
  مي الماؿ باعتباره حافزا عمى االستثمار كتنميتو فالزكاة تن ،كاإلنتاجعمى العمؿ  األفرادتحث ىمـ

 الزكاة . تأكموحتى ال 
 
أخطر كأقسى  ، فظاىرة التضخـ مفلمزكاة دكر كبير في معالجة مشكمة التضخـ في المجتمع  .7

قتصادية في األنظمة الكضعية المعاصرة  . فالنقكد تتزايد بصكرة سريعة كدائمة في الظكاىر المالية كاال
المجتمع ، كفى الكقت راد المجتمع كطبقاتو .كتتجمد أك تتناقص في أيدم أغمبية أفراد أيدم بعض أف

، كىك أف القادر عمى الحصكؿ  ستمرار ، كيحدث الخمؿ الحتميٌ زايد أسعار السمع كالخدمات بانفسو تت
 ستمرار ، كىؤالءتكاثر النقكد معو  باعمى السمع كالخدمات بسيكلة كيسر يككف ىك مف تتزايد كت

القادركف قمة بينما األغمبية  مف غير القادريف ال يستطيعكف الحصكؿ عمى الضركرات إال بشؽ األنفس 
بنقميا جزءان مف الثركة النقدية تحٌؿ ىذه المشكمة فالزكاة م كالمالي في المجتمع كيستمر الخمؿ اإلقتصاد

ككب  نمك القكل التضخمية تخفؼ مف الضغكط التضخمية فلؤلغنياء إلى ممكية الفقراء كذكم الحاجات 
، ، بحيث تتحؽ درجة أفضؿ مف اإلستقرار النقدل كالتكازف بيف الدخكؿ كاالئتماف في األجؿ القصير 

قكدان جديدة في المجتمع كلكنيا تنقؿ بعض النقكد مف األغنياء إلى الفقراء فإنيا د ني ال تكجً  حيث إنيا
نياء ، فائض السيكلة المتاح لدل األغ اص متصفي األجؿ القصير عف طريؽ إ بذلؾ تكاف  التضخـ

كما يؤدم إليو مف تكازف الطمب عمى السمع الضركرية  التحكـ في كمية النقكد المتداكلو كيؤدم ىذا إلى
                                                 

 .98نة، ص العاني، مصارؼ الزكاة كتمميكيا في ضكء الكتاب كالس 1
2
 ـ، دار الجامعة لمنشر..2000-ىػ 1420، ط 21المميجي،فؤاد السيد، محاسبة الزكاة، ص  
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، كالسمع الكمالية كبذلؾ يتحقؽ أكبر قدر مف التناسب بيف الزيادة في حجـ الناتج القكمي الحقيقي 
 .1ةكالزيادة في كمية النقكد المتداكل

 

 جرًاعيح يقاصذ انشكاج اال -ي :انانًطهة انث

 

 تعمؿ الزكاة عمى عبلج مشكمة الفقر . .1
كال شؾ  اإلسبلميةبيا في المجتمعات  افالفقر مف أبرز المشكبلت التي تكاجو شريحة كبيرة ال يستي

عدة كسائؿ  اإلسبلـلذلؾ فقد شرع  اإلسبلميةكبيرة كخطيرة عمى الدكؿ  ثاران آمشكمة الفقر تترؾ  أففي 
 ثاراآثر كبير في القضاء عمى مشكمة الفقر كترتب أالفقر منيا فرض الزكاة التي ليا لعبلج مشكمة 

 . سأبينوالمشكمة كىذا ما  ليذه معالجتياجتماعية بعد ا  قتصادية ك إ
 

قتصادم سكاء مف كفساد نظامو اال ،ذاتو اإلنساف لذم يكمف خمؼ مشكمة الفقر ىك سمكؾالسبب ا
  -:2ىذا المكقؼ مف ناحيتيف  اإلسبلـج لاىما معا . كقد ع أكسكء التكزيع  أك نتاجاإلناحية 

 أفضؿمف  األرضقتصادية كاعتبر تعمير التنمية اال إلى ىفدع -: اإلنتاجمف ناحية  -لى:و األ 
يككف ىذا الناتج  أفبو بشرط  إالالنافع كاجب ال يكمؿ الكاجب الديني  اإلنتاج فإبؿ  ،ضركب العبادة

مف  ان بانالتي تستنفذ ج الضارةما يسد منافذ الشيكات كالسمككيات  ؿكحك  الحبلؿنسجما في دائرة م
بالمشي في  تعالىاهلل  أمرناكتعتبر التنمية االقتصادية في ىذا فرضا عمى الفرد كالدكلة كليذا  ،المكارد
 .كالحرفية اإلنتاجيةأم ممارسة كافة العمميات  ،تشار فييانكاال األرضمناكب 

 
بمعنى  ،الغنى لكؿ فرد  أكعف طريؽ الزكاة حد الكفاية  اإلسبلـمف ناحية التكزيع كىنا يكفؿ -ية:انالث
نفقتو  فإف إرادتولسبب خارج عف  لممعيشةيكفر لنفسو المستكل المناسب  أففرد عف عجز  إذاو نأ

 ة الدكلة . انأم خز  ،تككف كاجبة في بيت ماؿ المسمميف
ما جاء بو  أىـحد الكفاية ال الكفاؼ كلعؿ ىذا مف  افزكاة تعالج الفقر بضمال أفكمما يجدر ذكره 

الحد البلئؽ لمعيشة كؿ فرد  افاالجتماعي بمعنى ضم افمبدأ الضم،في المجاؿ االقتصادم اإلسبلـ
                                                 

 .169-168صفحة،دكر الزكاة في خدمة المجتمع،ابراىيـ  1
 ـ دار المعرفة .1983،  ط 139-138النجار، عبد اليادم عمي، اإلسبلـ كاالقتصاد، ص   2
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 أفو يتعيف نألممعيشة(. كيؤدم ما تقدـ  األدنى)حد الكفاية ( تمييزا لو عف حد الكفاؼ الذم ىك )الحد 
كالذم يختمؼ باختبلؼ  ،المستكل البلئؽ لممعيشة إسبلمي بأنوفر لكؿ فرد في أم مجتمع يكصؼ يتكا
نفقتو  فإعجز عف ذلؾ لسبب خارج عف إرادتو ف إذاف ،ىك ما يكفره لنفسو بجيده كعممو ،افككالم افمالز 

 .1المسمميف ؿتككف كاجبة في بيت ما
 

ة يقصد بيا القضاء عمى الفقر كالحاجلعار كلكف  ثكب أكفالزكاة ليس مقصكدا بيا كجبة طعاـ لجائع 
يدفع  أكلمحترؼ فقير  أدكاتيا أكدفع الزكاة قد يككف بإعطاء أداة الحرفة  فإكلذلؾ ف ،بطريقة عممية

تشترل مف ماؿ الزكاة كتمن   أفيجكز  األرضيعمؿ عمييا كيكسب قكتو منيا . كحتى  آلةالفقير  إلى
 .2يككف لو كسب دائـ كيصب  منتجالمفقير كبذلؾ يستغني المحتاج ك 

 
 -دكر الزكاة في حؿ مشكمة الفقر يتمثؿ في ما يمي :ل  قتصاديةاآلثار اال أفٌ تقدـ يتبيف  مف خبلؿ ما

 . تعبئة الطاقات البشرية المعطمة في المجتمع 
 . زيادة حجـ االستثمارات في المجتمع 

 .مشكمة البطالةكاة في حؿ عند الحديث عف دكر الز كىذا ما كضحتو في المطمب السابؽ 
 
جتماعية في العبلقات اال في تنمية الفقر فيتمثؿجتماعية لدكر الزكاة في عبلج مشكمة اال اآلثارأما * 

 -جتماعية كىي :العبلقات اإل افتفسد يفآفتالمجتمع المسمـ مف خبلؿ معالجتيا ألخطر 
 التحاسد كالتباغض. آفة 
 التخاصـ كفساد ذات البيف. آفة 
 

                                                 
ـ، دار الكفاء، 1989 -ىػ 1409 1، ط126اف االجتماعي اإلسبلمي، ص عبد اهلل، عثماف حسيف، الزكاة الضم 1

 المنصكر.
 ـ،مكتبة اإلشعاع.1998-ىػ 1418،ط83محيي الديف، نظاـ الزكاة بيف النص كالتطبيؽ، ص  ، مسعد 2
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القمكب قد  إف إذ ،كاألغنياءتغرس المحبة بيف الفقراء  ألنياالتحاسد كالتباغض  آفةاة تقضي عمى فالزك
غير محجكب عنيـ  األغنياءحقيـ في ماؿ  أفعممكا  إذاكالفقراء  إلييا أحسفجبمت عمى حب مف 

 .1زيادة الخير  ـكتمنكا لي ـأحبكى
ذاالرقيؽ ك  عممت الزكاة في تحرير .2 تقـك  أنيامف خبلؿ سيـ )كفي الرقاب ( كما قتيـ نعمة الحرية ا 

الذيف  األمكاؿكفي تعكيض أرباب  السبيؿ أبناءجميمة في حؿ مشكمة المنقطعيف مف  إنسانيةبكظيفة 
كا متحم أك ،كا ديكنا ناءت بسدادىا ككاىميـ مة مف تحمانمصائب كفي إع أكالككارث خسركا نتيجة 

 .2صد كعجزكا عف النيكض بتبعاتيادكنما ق ارتكبكىا أضرارديات كتعكيضات عف 
 إنماالزكاة ) آيةض  اليدؼ مف إعطاء الزكاة لكؿ مصرؼ مف مصارفيا المكضحة في أك كس

 آخذ الزكاةني عند ذكر المقاصد الخاصة لمزكاة في حؽ االصدقات(في المبحث الث
كاج تعمؿ الزكاة عمى التخفيؼ مف ظاىرة )العزكبية ( لدل الشباب غير القادريف عمى الز  .3

 .3كمساعدتيـ عمى ذلؾ
لفقير امف تماـ الكفاية ما يأخذه  ف:)إحيث كرد في كتاب المستقنعالزكاج ) مف تماـ الكفاية (ر بً فقد اعتي 

 .(4نكاحلمكاحتاج  ةلـ يكف لو زكج إذاليتزكج بو 
؟ أيف مف ينادم في الناس كؿ يـك : أيف المساكيف ؟ أيف الغارمكف  5كأمر الخميفة عمر بف عبد العزيز

 .6ىؤالءمف  اج ( أيف اليتامى ؟ حتى أغنى كبلن الناكحكف ؟ )أم يريدكف الزك 
 

                                                 
 ـ، مؤسسة الرسالة . 1981-ىػ 1401، ط 1/112القرضاكم، يكسؼ، فقو الزكاة، ص 1
 ـ مكتبة الرسالة، األردف، عماف.  1982-ىػػ 1402 1، ط13كالصدقة ص عقمو، محمد، أحكاـ الزكاة  2
 ـ، مؤسسة الرسالة بيركت.1985 -ىػ  1406، ط 96القرضاكم، يكسؼ، مشكمة الفقر ككيؼ عالجيا اإلسبلـ، ص  3
 ىػ1397،ط3/311ع،قنالنجدم، عبد الرحمف بف محمد،حاشية الركض المربع شرح زاد المست4
ـ، المكتب 1994-ىػ 1415 ،2،ط2/136تيى، نسعد، مطالب أكلي النيى في شرح غاية الم السيكطي، مصطفى بف-

 اإلسبلمي.
ىك عمر بف عبد العزيز بف مركاف، أمير المؤمنيف، خامس الخمفاء الراشديف، حفظ القراف  مف صغره، تكلى الخبلفة   5

ابف العماد، شياب الديف بف [تبة االجتياد سنتاف كستة أشير، بعثو أبكه مف مصر إلى المدينة فتفقو بو حتى بمغ ر 
ـ، دار ابف 1988-ىػ 1408 1،، تحقيؽ : محمكد األرناؤكط، ط5-2/4أحمد، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، 

 ]كثير، بيركت.
ـ، دار إحياء 1989 -ىػ 1408 1، تحقيؽ : عمي شيرم، ط9/225ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ، البداية كالنياية،  6
كلـ أجد ىذا األثر في أم كتاب مف كتب المصنفات.حيث أينما ذكر في الكتب تـ ذكره مف كتاب البداية اث العربي.التر 

 كالنياية.
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 جرًاعي وأثز انشكاج عهى انًجرًع.قاصذ انشكاج في ذحقيق انركافم االي-انًطهة انثانث:

عمكده  نياإ.تؤدم الزكاة دكرا  ىاما في تحقيؽ التكافؿ االجتماعي ألفراد المجتمع اإلسبلمي بؿ 1
ي تقكم الركابط االجتماعية بيف األمة فبإخراجيا عف طيب نفس يتجمى عطؼ الغني عمى في،الفقرم
 كيمتمئ قمب الفقير حبا لمغني.،الفقير

 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ    ڳک  گ  گ   گ  گٹ ٹ چ  *

 1چ  ۀ  ۀ  ہ  ڻڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ
 

 تؤمف باهلل كيتكلى بعضيا بعضان الجماعة التي يباركيا اهلل كيشمميا برحمتو ىي الجماعة التي  أفأم 
كتقكم بعضيا  ،كتصؿ ما بينيا كبيف اهلل بالصبلة،كتأمر بالمعركؼ كتنيى عف المنكر،صر كالحببالنٌ 

 .2بعضا بإيتاء الزكاة
جتماعي التزاـ األفراد بعضيـ نحك بعض كىك ال يقتصر في اإلسبلـ عمى مجرد يقصد بيذا التكافؿ اال

لحب كالبر كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر بؿ يشمؿ أيضا التعاطؼ المعنكم مف شعكر ا
 .3التعاطؼ المادم بالتزاـ كؿ فرد قادر بعكف أخيو المحتاج

ٹ ٹ چ حيث  جتماعي مف قبيؿ تطبيؽ النص كىك ما عبرت عنو اآلية الكريمةكاألخذ بالتكافؿ اإل

 4چۈ  ٴۇ  ۋ       

 5چ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئٹ ٹ چ 
كلو صمى اهلل عميو كسمـ)مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ كتعاطفيـ مثؿ الجسد إذا اشتكى منو كق

 6عضك تداعى لو سائر الجسد بالسير كالحمى(
 

                                                 
 71سكرة التكبة:آية  1
 ـ،دار الكتاب العربي،بيركت،لبناف.1977-ىػ1379 3،ط1/329سابؽ،سيد،فقو السنة، 2
 ، دار الرياف.27الشربيني، ناجي، كيؼ تقدر كتؤدم زكاة أمكالؾ، ص 3
  10سكرة الحجرات:آية 4
 2سكرة المائدة:آية 5
 .4/1999، 2586أخرجو مسمـ،كتاب البر كالصمة اآلداب،باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ،حديث رقـ 6
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في دائرة  إالذلؾ التكافؿ الذم لـ يعرفو الغرب ،اإلسبلـجتماعي في جزء مف نظاـ التكافؿ اال *فالزكاة
ي دائرة أعمؽ كأفس  ف اإلسبلـكعرفو ،ساعدة الفئات العاجزة الفقيرةضيقة ىي دائرة التكافؿ المعيشي بم

كالسياسي كالتكافؿ  كالعممي،فيناؾ التكافؿ األدبي،ب الحياة المادية كالمعنكيةانبحيث يشمؿ جك 
 1قتصادم كالمعيشي.األخبلقي كاال

 
 ،عجز العاجزيف بعمؿ يسد جتماعي يكجب سد حاجة المحتاجيف ممف ال يستطيعكف القياـفالتكافؿ اال

  2تربية تظير القكل كالمكاىب. ىءالنشكيييئ العمؿ لمقادريف كيربي 
 
 -.تعمؿ الزكاة عمى بناء المجتمع المترابط:2

حيث تكجد عبلقات طيبة بيف الفقراء ،مقكمات المجتمع المتكافؿ المترابط أىـتعتبر زكاة الماؿ مف 
 3-أكلي األمر عمى النحك التالي:ك كاألغنياء 

عطائو لمفقراء يشعر ىؤالء األغنياء أ إف:أكالن  جزء مف المجتمع الذم  بأنيـخذ جزء مف أمكاؿ األغنياء كا 
 ليـ دكرا ىاما في سعادتو كرفاىيتو. أفكيحسكف  ، يعيشكف فيو

 
يشعرىـ ك ذلؾ حقيـ كليس منة مف صاحب الماؿ  أف يـلمفقراء يعمم مف ماؿ األغنياء جزء إعطاء:يان انث
صكنة كيترتب عمى ذلؾ تطيير نفكسيـ مف الحقد كالحسد كما يؤدم إلى ارتياحيـ كرامتيـ م فأب

بذلؾ  ،فبل يتكقع منيـ بعد ذلؾ شرا كال فسادا،سئكلياتمكطاعتيـ ألكلي األمر لما قامكا بو نحكىـ مف 
 حرافيـ بسبب الحاجة.اننحمي المجتمع مف 

 
الحككمة(عضكا كاحدا إذا  ، األغنياء ، قراءتصب  مككنات المجتمع )الف أف:كيترتب عمى ما سبؽ ثالثان 

 اشتكى منو عضك تداعى لو سائر الجسد بالسير كالحمى.   
                                                 

 .2/352القرضاكم،فقو الزكاة، 1
 .20المميجي،محاسبة الزكاة،ص 2
-ـ،دار المريخ،الرياض1986-ىػ1406،ط20-19ص عمي،سمطاف بف محمد،الزكاة تطبيؽ محاسبي معاصر، 3

 السعكدية.
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كالفقراء كتشيع ركح المحبة كالكد  األغنياءالمترابط  بيف  المتعاكففيي بذلؾ تنشئ المجتمع المتحاب 
كصمة لممكدة  األسرةكشفقة مفركضة في  اإلخكةكتجعؿ فيو رحمة بيف  اإلسبلميبيف أفراد المجتمع 

 .1كالمركءة لمجار 
 
 ،2كالنصر عمى أعداء اهلل  األرضف في يتحقؽ الزكاة عنصرا مف أىـ عناصر التمك -3

   گڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کٹ ٹ چ 

 .3چگ  گ  گ   ڳ  
 .ا كسعادتي األمةالمصال  التي تتكقؼ عمييا حياة  إقامةتعمؿ الزكاة عمى -4
 المجتمع الذم يقكـ أفراده عمى أداء الزكاة ينعـ برضا اهلل إفحيث  ،تعالىغضب اهلل  يالزكاة تكق -5

 .4ب اهلل عميوضعمى ىذا المجتمع كتحصينو مف غ
مجتمع حر يكفؿ فيو  ،التعاكفسكد بينيـ يأفراده ك  يتألؼفالزكاة تعمؿ عمى خمؽ مجتمع مترابط متكافؿ 

 .  كؿ فرد حاجاتو األساسية

 يقاصذ انشكاج في انرنًيح انظياطيح. -انًطهة انزاتع :

تمائيـ لمجتمعيـ ككالئيـ لو كابتعادىـ عف انفي  ان كبير  ان لمستحقييا دكر  الزكاة في إعطاء إف .1
كبذلؾ تتكحد القكل  ،اإلرىاب كاالمتناع عف الجرائـمعارضة المذاىب المتطرفة كتقكل مقدرتيـ عمى 

كالتكافؿ كتحقيؽ التنمية الشاممة كالرخاء لجميع  التعاكفاتؼ الجميع في السياسية في المجتمع كيتك
 المكاطنيف.

 كبيذا يككف ليا دكر كبير في تنمية كتقكية كتطيير الركح كالمبادئ السياسية في 
 .5المجتمع 

 
 

                                                 
 .93العاني، مصارؼ الزكاة كتمميكيا في ضكء الكتاب كالسنة، ص  1
 عقمة، أحكاـ الزكاة كالصدقة، ص   2
 .41سكرة الحج : اآلية   3
 .82مسعد، نظاـ الزكاة بيف النص كالتطبيؽ ص   4
 . 121غاكجي،الزكاة كأحكاميا، ص  5
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 ية المقررة لمصارؼ الزكاة تساعد في التنمية السياسية انيكجد ثبلثة أسيـ مف الثم .2
 -:1كىـ 

  جراح كتشبع  يداكمنبيؿ  إنسانيالذم يربط فئة مف المجتمع في عمؿ  العاممين عميياسيم
 حاجات فئات ضعيفة فقيرة مريضة في المجتمع .

  في  لئلسبلـ تمكينان  أكقمكب ذكييـ  أكلقمكبيـ  تأليفان الذيف يعطكف مف الزكاة  قموبيم  المؤلفةسيم
 . بلمياإلسقمكبيـ كىذا يدعـ البناء السياسي لممجتمع 

  تعالىالذم ينفؽ منو عمى الغزاة كالمرابطيف كالجيش كالجياد في سبيؿ اهلل سيم في سبيل اهلل. 
 ب السياسي لممجتمع.انفالزكاة تسيـ في بناء كتقكية الج

 
 
 
 

                                                 
 ،.1/4م، فقو الزكاة، القرضاك  1
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 .يقاصذ انشكاج انخاصح-ي :انانًثحث انث

فا مف مرضاتو كرغبة في ثكابو كخك طمبا لمر اهلل ك يؤدييا المسمـ امتثاال أل أركاف اإلسبلـالزكاة ركف مف 
المقاصد جميمة  ىذه آخذىاكليا مقاصد خاصة في حؽ الماؿ كفي حؽ معطي الزكاة كفي حؽ  ،عقابو

 -المطالب اآلتية:في  سأبينوكعظيمة حققتيا الزكاة كىذا  ما 

 -يقاصذ انشكاج في حق انًال: -: لواألانًطهة 

 ،في الدنيا أضعافوجزء القميؿ الذم يدفعو المزكي يعكد عميو ىذا ال فإف ،فيو الزكاة نماء لمماؿ كبركةه 
نبكية  كأحاديثكثيرة  قرآنية  آياتثكاب عظيـ  كقد كردت  اآلخرةكالبركة كالخمؼ في العاجؿ كفي 

 -تؤكد عمى ىذا منيا:شريفة 

 .1چىئ  يئ        جب    حب     مئی   ی  ی  ی  جئ  حئٹ ٹ چ  . أ
 

 .2چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ٹ ٹ چ  . ب
يير ال طكالت،الكريمة الحكمة مف كراء تشريع الزكاة لمماؿ كىي التطيير كالتزكية اآلية ىذهقد ذكرت ف

 يككف في الماؿ فقط بؿ ىك تطيير لمغني كالفقير كلممجتمع عمى ما سيأتي.  
دـ آيا ابف : )فيما يركيو عف ربورسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ  أفىريرة رضي اهلل عنو  أبيعف  . ت
 .3فؽ ينفؽ عميؾ(نأ
 .4: )ما نقصت صدقة مف ماؿ(اؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـق . ث

 
 
 
 
 
 

                                                 
 39سكرة سبأ:اآلية  1
 103سكرة التكبة:اآلية  2
 .7/62، 5352كتاب النفقات، باب فضؿ النفقة عمى األىؿ، حديث رقـ   أخرجو البخارم، 3
 . 2588،4/2001أخرجو مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة، باب التكاضع، حديث رقـ  4
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 -:1ويكون تطيير المال بما يميوتطييره  ؤهكاة في المال ىو نماز فمقصد ال
 كما لزمو مف كاجبات . ،بو مف حقكؽ المستحقيف ما تعمؽ بأداءطيرة لمماؿ  .1
ه عف مستحقو ز و احتجنأعف مالو حؽ غيره فيو كلك المزكي يبعد  فتطييره مف الحراـ: كذلؾ أل .2

ىذا الحؽ حراما في ذمتو كتطيير الماؿ مف الحراـ تزكية لو محققة  أكىذا الماؿ  ألضحى إياهكمنعو 
 ببل ريب.

 ؿحبلإكليس المقصكد مف ذلؾ مجرد  ،متضمف في مدلكؿ لفظ الزكاة أمرتطيير الماؿ لذاتو كىذا  .3
 أف أكيحتجز  أف أكيكتنز  أف يأبى كتعالىو اناهلل سبح إفبؿ  ،حسبالبركة في الماؿ حتى ينمك ف

 .2كحدىـ األغنياءيظؿ دكلة بيف 
 -:3يقكؿ ابف عابديف  ،البيت آؿمستقذرا فحـر عمى  كاف المدفكعبعضو كلذا  بإنفاؽتطيير الماؿ  .4
كتطير  ،خؿكمف صفة الب ،الزكاة تطير مؤدييا مف الذنكب فكأل ،ككميا تكجد في المعنى الشرعي)

 4(البيت آؿرا فحـر عمى مستقذ كاف المدفكعكلذا  ،بعضو بإنفاؽالماؿ 
 
فيذا  ،نماء لمماؿ كبركة فيو الحقيقةكلكنيا في  ،خراج بعضوفي الظاىر نقص مف الماؿ بإ الزكاة) .5

ىذا الجزء  فإً ف ؛كزيادة في ماؿ الغني نفسو ،النقص الظاىرم كراءه زيادة حقيقية في ماؿ المجمكع
 ال يدرم. أكمف حيث يدرم  أضعافوو يعكد عميو قميؿ الذم يدفعال

دكؿ مف عندىا لبعض ال بأمكاؿتتبرع  ،نراه في بعض الدكؿ الغنية المتخمة كقريب مف ىذا ما
 .5(منتجاتيالقكة شرائية  مؽكلكف لتخ ،ال كاهللفيؿ ىذا ًإحساف منيا؟ ،الفقيرة

 
                                                 

 . 70تاب كالسنة، ص العاني، مصارؼ الزكاة كتمميكيا في ضكء الك 1
أبك السعكد، محمكد، خطكط رئيسة في االقتصاد اإلسبلمي مطبعة الفيصؿ  نشر االتحاد اإلسبلمي العالمي لممنظمات 2

 . 19الطبلبية، الككيت، ص
ماـ الحنفية في عصره، 3 ابف عابديف: ىك محمد أميف بف عمرك بف عبد العزيز عابديف الدمشقي، فقيو الديار الشامية كا 
لده ككفاتو في دمشؽ، مف تصانيفو رد المحتار عمى الدر المختار خمس مجمدات في الفقو كتسمى حاشية ابف مك 

 .6/42عابديف، كالرحيؽ المختـك في الفرائض الزركمي، األعبلـ، 
-ىػػ 1421، ط 2/256ابف عابديف، محمد أميف، حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار،   4

 ، دار الفكر،بيركت.ـ2000
 .148إبراىيـ، دكر الزكاة في خدمة المجتمع، ص  5
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. فالماؿ  1كقبكلو كتعالىو انبرضا اهلل سبح ،فيو تنمية الماؿ كحمكؿ البركة ،أيضان كمف الحكـ  .6
بسبب  كتعالىكىك ينمك عند اهلل تبارؾ  ،كاآلخرةالمزكى سبب في تنمية الماؿ كتطييره في الدنيا 

 . إخراجو
 2.كتقيو مف الفساد ،كتذىب شر الماؿ ككبالو عنو ،الزكاة تطير الماؿ مف لكثاتو كشبياتو .7
ممؾ الماؿ الذم تتكفر فيو شركط  إذاالمسمـ  فإف ؛الفقير بوير الماؿ مف تعمؽ حؽ الزكاة تط .8

لىهلل حؽ كلمفقير حؽ في ىذا الماؿ يتمثؿ بالزكاة . ك  أصب كجكب الزكاة   أشارمعنى التطيير ىذا  ا 
أم  3 الناس( ساخأك  أنيالمزكاة بقكلو ) آؿ البيت أخدرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حينما عمؿ عدـ 

 .4ا تعمؽ بيا مف حقكؽمم أمكاليـ طيارة
بحيث يرل في البذؿ  ،األمكر أعماؽ إلىية العمكية كبنظرتو التي تغكص انبمفاىيمو الرب كاإلسبلـ
 دنيكمبمقياس  األمكرالكسب كالرب  يقؼ في كجو الحضارة المادية التي تقيس  إلى طريقان  كاإلنفاؽ

خرج  إذا أما ،يةانت بو رغائب النفس الفحازتو الجيب كقضي إذا إال كال يقيـ لمماؿ كزنان  ،سطحي قاصر
 .5الشر أكفؽ منو في كجكه البر نأ ما فكاخسارة كمغـر سكاء  فيذهؿ ذعف الحكزة كب

 

 انشكاج ( خذآ) يقاصذ انشكاج في حق -ي:انانثانًطهة 

كجكب الزكاة سد  أسبابمف  أفعمى جمع العمماء أاء كالمحركميف كسد عكزتيـ : فقد مكاساة لمفقر  .1
 . 6لفقير كدفع حاجتوخمة ا

غاثةالضعيؼ  ةانإعالزكاة مف باب  أداء إف) -جاء في بدائع الصنائع: قدارالمييؼ  كا  العاجز  كا 
المفركض  أداء إلىما افترض اهلل عز كجؿ عميو مف التكحيد كالعبادات كالكسيمة  أداءتو عمى يكتقك 

 (.7مفركضة
                                                 

 ىػ، دار القمـ، الككيت . 1378، ط 112الندكم، أبك الحسف، األركاف األربعة، ص  1
 ـ،مؤسسة الرسالة بيركت،بيركت.1978  -ىػػ 1398 1، ط119- 118غاكجي، كىبي سميماف، الزكاة كأحكاميا  2
 .2/752 ،1072حديث رقـ ، باب ترؾ استعماؿ آؿ البيت عمى الصدقة ،الزكاة كتاب  أخرجو مسمـ،  3
 .   13عقمة، أحكاـ الزكاة كالصدقة ص 4
 . 13عقمة، أحكاـ الزكاة كالصدقة ص  5
 ، دار الفكر6/182النككم، أبك زكريا محيي الديف، المجمكع شرح الميذب، 6
 ىػ . بدكف ناشر 1397 1، ط3/167ع، نقتشرح زاد المس ، عبد الرحمف بف محمد، حاشية الركض المربعنجدمال~
 .2/3الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، 7
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 (.2تيـبلدا لخكس اءاساة لمفقر مك  تالزكاة شرع أف) : أيضاا  فتاويوفي  1وذكر السبكي
فيما لو ماؿ مف  إالساة اكال تككف المك  ،شرعت لممكاساة  أنيافيـ الشرع أكقد ) -: 3وقال ابن تيميو

 (.4األمكاؿ
قدرا يحتمؿ المكاساة  كال يجحؼ بيا كيكفي المساكيف كال  جعؿ في األمكاؿ  أفكاقتضت حكمة اهلل 

األغنياء ما يكفي الفقراء فكقع الظمـ مف الطائفتيف الغني شيء ففرض في أمكاؿ  إلىيحتاجكف معو 
 فتيف ضرر عظيـ عمى المساكيف كفاقةكاآلخذ يأخذ ماال  يستحقو فتكلد بيف الطائ ،يمنع ما كجب عميو

  .5لةأالحيؿ كاإللحاؼ في المس أنكاعجبت ليـ أك شديدة 
 ،يشبع كما يشبع الناس أفحقو مف  إنسافككؿ  ،ميف حاجات الفقير الضركريةأت إلىفالزكاة تيدؼ 
البرد  ك كيستكف مف الحر ،بيت يرتاح فيو إلىم أك كي ،كما يفعؿ الناس ،يجمؿ نفسوك  ،كيستر ظيره

يحفظكا  أفحؽ عمى المسمميف ك عالج الناس .كما ي ،يعالج مما بو مف داء كمرضك  ،كما يفعؿ الناس
 . 6ذلؾ لو 

 إلىما دامت حاجتو مقضيو كليس في حاجة  ألنو ،مف الحقد كالحسد كالبغض آخذىا الزكاة تحرر .2
 إلىكيتحكؿ البغض في قمبو  ،لآلخريفتطيب كال يبقى في قمبو حسد  نفسو  فإف لآلخريف يذؿ نفسو أف

 . 7كالمجتمع لؤلفرادحب 
 

                                                 
ىػ مف كبار فقياء الشافعية، كلد 771-727فيك عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي بف تماـ السكبي،-السبكي :1

بحث مف تصانيفو جمع الجكامع في أصكؿ الفقو بالقاىرة، تفقو عمى أبيو كعمى الذىبي، درس بمصر كالشاـ قكم ال
 .184\4الزركمي، األعبلـ،

 ، دار المعرفة .1/199السبكي، أبك الحسف تقي الديف، فتاكل السبكي،  2
حمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف تيمية الحراني الدمشقي، اإلماـ شيخ اإلسبلـ، حنبمي، كلد في أىك -ابف تيمية : 3

أبكه إلى دمشؽ فتعمـ كاشتير، سجف بمصر مرتيف مف اجؿ فتكاه، فصي  المساف، مكثر مف التصنيؼ، حراف كانتقؿ بو 
 .1/144مف تصانيفو : السياسة الشرعية، كمنياج السنة   الزركمي،األعبلـ،

 بيركت. –ىػ، دار المعرفة 1386 1، ط6/180حمد بف عبد الحميـ، الفتاكل الكبارل، أابف تيمية،  4
ـ، مؤسسة الرسالة، 1994-ىػ 1415 27، ط2/8محمد بف أبي بكر، زاد المعاد في ىدل خير العباد،  ابف القيـ، 5

 بيركت، مكتبة المنار، الككيت. 
 .121غاكجي، الزكاة كأحكاميا، ص  6
 .25كيؼ تقدر كتؤدم زكاة أمكالؾ، ص  ،ناجي عميالشربيني، 7

 .594األشقر، أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة، ص 
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فريضة مف اهلل كليست منة  أنياعمى  يأخذىا ألنو ،بانالج رفيعكىك عزيز النفس  لزكاة يأخذىاكآخذ ا
 . 1مف الحقد كالحسد كالذؿ اآلخذكبذلؾ يحصؿ التحرير لنفس  ،الماؿ عمى المستحقيفمف مالؾ 

 
مف تجارة  ،السعة في الرزؽ أبكابالزكاة قد تفت  لو  فإف ،المالية أحكالومساعدة الفقير عمى تحسيف  .3
مف  ا يسترزؽانيفت  غني لفقير دك أفمف صكر دفع الزكاة المفيدة :  افككلقد  ،زراعة أكصناعة  أك

 .2يكسع عميو في عممو أك ،جيتو
 

ٹ ٹ چ  3اإلنسافجؿ المحافظة عمى كرامة لة مف أأالمس يا مف الحاجة كيالزكاة تحرر مستحق .4

 . 4چک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ    ک
 
الغني  افإحسمف دكنو لما يرل  إلى افكاإلحسخذ الزكاة ترغيب لمفقير في فعؿ الخيرات : في أ .5
 .5كالمادم في المجتمع األدبي التعاكفؽ معنى كذلؾ تحقي ،إليو
 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ڻٹ ٹ چ  .6

  6چ﮶  ﮷    ﮸  ﮹    ﮵﮲ ﮳  ﮴    ۓھ  ھ  ے  ے  ۓ
 
 -:7كحكـ كمقاصد عظيمة منيا ألىداؼالتي تصرؼ ليـ الزكاة كذلؾ  األصناؼ .7
  كفاية ليـ  –مف بيت الماؿ  أجرة أكلـ يكف ليـ مرتب  إذا-العامميف عمى الزكاة منيا  إعطاءفي

 إعطائيـعمى البر كالتقكل لما في  التعاكفكصرفيا لمستحقييا ففي ذلؾ  ،بايتياجمدة قياميـ ب كألسرىـ
                                                 

 . 81مسعد،  نظاـ الزكاة بيف النص كالتطبيؽ، ص  1
 .120الزكاة كأحكاميا، ص ، غاكجي  2
 . 19المميجي ، محاسبة الزكاة، ص  3
 .70اإلسراء:اآلية  4
 .88العاني،مصارؼ الزكاة كتمميكيا في ضكء الكتاب كالسنة ص  5
 . 60التكبة : 6
 2، ط41-40مف حكـ كأحكاـ كفكائد تتعمؽ بفريضة الزكاة، ص  القصير، عبد اهلل بف صال ، اإلرشادات إلى جممة 7

 ىػ، دار الكطف، الرياض 1417
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الفقراء في  يـانإخك ليعينكا  ،عمى الخير كتشجيعيـ عمى االستمرار عمى ىذا العمؿ تيـانإعمنيا مف 
ة فييا انالخي إلىتتطمع نفكس العامميف عمييا  أفدكف  كتحصيؿ حقكقيـ ،ما فرض اهلل ليـ إيصاليـ

 كسكء التصرؼ بيا.
 
  كتقكية ما في قمكبيـ مف  ،إلييـكتحبيبو  ،اإلسبلـالزكاة لممؤلفة قمكبيـ ترغيبيـ في  إعطاءكفي

يصاؿكؼ شرىـ عف المسمميف  أك افاإليم  مف لدييـ مف المستضعفيف . إلىالدعكة  كا 
  ذلياـ الديكف بالميؿ كتحريرىـ مف مف ىٌ  عنيـ،يف نكع مف التخفيؼ الزكاة لمغارم إعطاءكفي 

الديكف ىـ بالميؿ كذؿ بالنيار قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ )مف ال يرحـ ال يرحمو  فإف بالنيار.
 أعظـمف  ذلؾ فإاهلل مف مالو ليؤالء المساكيف ف أتاىـيبذلكا مما  أفالماؿ  أصحاب فميحتسب ،1اهلل(

 يعافيؾ اهلل مف بمكل كثرة الديكف كقير الغرماء. أفلعؿ مف ثكابو العاجؿ ك  ،القرب
 عداد ،تجييز المقاتميف في سبيؿ اهلل  األمـبيف  اإلسبلـاهلل لنشر  أعداءما يمـز مف العتاد لقتاؿ  كا 

ڃ  ٹ ٹ چ  كقطع دابر الفتف افككؼ الظمـ كدفع العدك  األقطاركالدفاع عف حياضو في سائر 

 ككممة الذيف كفركا السفمى . ،فتككف كممة اهلل ىي العميا 2 چ  چ      چ   چ   ڃ  ڃ  ڃ  چ 
  إليو افإحسففييا  ،مالوضياع  أكسرقة  أكلنفاذ  النفقةقطع مف ان إذاالسبيؿ  بفال إسعاؼكالزكاة، 

جر و ال يضيع أنٌ أكأخبره  ،إليو افباإلحسصى أك كالجزاء عمى اهلل الذم  ،كمكاساة لو في غربتو
لك  ،رحمو كينصره في مكقؼ مثمويمحسنيف كمف رحـ مسمما في مكقؼ كنصره فيو قيض اهلل لو مف ال

 .3 كاآلخرةفي الدنيا  فىك األبؿ يجزم اهلل عميو الجزاء  ،البر ال يبمى فإقدر لو الكقكع فيو ف
 
 أسديت إذاالشخص  فأل افاإلحس إلىمف قكة  تيوأك بكؿ ما  فيتجوالزكاة تكلد حب الفقير لمغني :  .8
 .4إلييا أساءكبغض مف  ،إلييا أحسفكقد جعؿ اهلل القمكب عمى حب مف  ،حبؾمعركفا أ إليو
 

                                                 
 .4/1809،  2319أخرجو مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب رحمتو صمى اهلل عميو كسمـ بالصبياف، حديث رقـ  1
 .193 :آيةالبقرةسكرة   2
 .43لزكاة، ص القصير، اإلرشادات إلى جممة مف حكـ كأحكاـ كفكائد تتعمؽ با  3
 .89العاني، مصارؼ الزكاة كتمميكيا في ضكء الكتاب كالسنة ص  4
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لمفقراء كغيرىـ  األغنياءمف  يابذل ففإ ،كتكصؿ المحبة في قمكبيـ ،المؤمنيففالزكاة تنشر المكدة بيف 
الجكد  إذ ،إياىــ كمحبتي ،كرقة قمكبيـ نحكىـ كمكدتيـ ليـ ،يدؿ عمى عطفيـ عمييـ أىميا أصناؼمف 

 .1كينشأ عنو ذلؾ كيقكم سببو  ،بالصدقة يدؿ عمى ذلؾ

چ كقاؿ أيضا :  3چ ڀ  ڀچ  2  چھ  ھ  ھ  چ : بأنيـ ءهلياأك  تعالىكقد كصؼ اهلل 

 .4چ ک  گ  گ   گ  گ
 
مثؿ :  ،كالحاجةالفقر  إليياكالتي كثيرا منيا ما يدفع  ،الزكاة تقي الفقراء مف الكقكع في المعاصي .9
 .5غش كالسرقة كالقمار كالرشكة كقطع الطريؽال
  

ما افترض عميو كيحقؽ معنى العبادة  بأداءفيتفرغ لطاعة ربو  اهلل:الزكاة تعيف الفقير عمى طاعة  .10
 .6حراـ إلىتتطمع  أكفبل تنظر عينو 

 -ذكرىا تتمة لمفائدة :أالزكاة  إيجابجممة مف الكجكه في حكمة  7الرازم اإلماـكقد ذكر 
 (في بيتو بقي معطبل عف المقصكد  اإلنسافامسكو  إذا األصميةاؿ الفاضؿ عف الحاجات الم إف

اهلل  فأمر ،كىك غير جائز ،تعالىاهلل  ع مف ظيكر حكمةالمنفي  يكذلؾ سع ،خمؽ الماؿ ألجموالذم 
 الفقير حتى ال تصير تمؾ الحكمة معطمة بالكمية . إلىبصرؼ طائفة منو  تعالى

 
                                                 

 .68إبراىيـ، دكر الزكاة في خدمة المجتمع، ص  1
 .54االية المائدة :سكرة 2
 .29االية الفت  :سكرة 3
 .71االيةالتكبة : سكرة 4
 . 120غاكجي، الزكاة كأحكاميا، ص 5
 .87ضكء الكتاب كالسنة، ص العاني، مصارؼ الزكاة كتمميكيا في 6
فخر الديف، أبك عبد اهلل، المعركؼ بابف الخطيب، مف  ىك محمد بف عمر بف الحسيف بف الحسف، الرازم، -الرازم :7

فقيو كأصكلي شافعي، متكمـ، مفسر، أديب، اشتيرت  لييا نسبو،ا  نسؿ أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو  . كلد بالرم ك 
السبكي، تاج الديف ، [مييا الناس، مف تصانيفو معالـ األصكؿ كالمحصكؿ في أصكؿ الفقو، مصنفاتو في األفاؽ كأقبؿ ع
 ىػ، دار ىجر .1413 2، تحقيؽ محمكد الطناحي، ط8/81طبقات الشافعية الكبرل، 

 ]313/ 6...الزركمي، األعبلـ،  
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 خزائف  كاألغنياء 1 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ     ٱٹ ٹ چ  تعالى الفقراء عياؿ اهلل فأ
 ما ممككا منيا حبة. أيدييـفي  ألقاىا تعالىاهلل  أفكلكال  ،اهلل أمكاؿ أيدييـالتي في  األمكاؿ فاهلل أل

 ىماؿكمو  إليوو غير محتاج نأالماؿ بالكمية في يد الغني مع  -يقاؿ: أف ب الفقير العاجز انج كا 
مف ذلؾ  صرؼ طائفةيجب عمى الغني  أففكجب  الرحيـ،ة الحكيـ مال يميؽ بحك بالكمية،ف الكسب ع

 الفقير. إلىالماؿ 
 تمكف المالؾ  ،الفقير منو جزءا قميبل إلىذلؾ الماؿ كصرؼ  أكثرفي يد المالؾ  أبقىالشرع لما  أف

الفقير ليس لو   أما ،افالنقص يتجر بما بقي في يده مف ذلؾ الماؿ كيرب  كيزكؿ فأل افمف ذلؾ النقص
ذلؾ  افكف ،لبقي معطبل كليس لو ما يجبره األغنياء أمكاؿطائفة مف  إليوفمك لـ تصرؼ  ،أصبلشيء 

 . فىأك 
 فقد جعمت نفسي مدينا مف  ،كنت قد منعتؾ األمكاؿ الكثيرة فإيقكؿ لمفقير  كتعالىو انسبح كأنو

يتضرع إليؾ حتى  تأخذ  فأك  ،يعدك خمفؾ أفد كمفتو كنت قد أعطيت الغني أمكاال كثيرة فق فا  ك  ،قبمؾ
 ،بيذا الدينار أنعمتقاؿ الغني : قد  فإخمصتو مف النار ف فأفتككف كالمنعـ عميو ب ،ذلؾ القدر منو

كفي اآلخرة مف عذاب  ،ا المنعـ عميؾ حيث خمصتؾ في الدنيا مف الذـ كالعارنأفقؿ أييا الفقير : بؿ 
 النار.

 2و يكجب الصبرانو يكجب الشكر كفقدانفكجد الماؿ محبكب بالطبع.) 
 .خذىاآك الزكاة تحققيما لمعطي الزكاة  افعظيمت افالصبر كالشكر نعمت*إذان ف

 

 يقاصذ انشكاج في حق انًعطي. -انثانث:انًطهة 

 -في حق المعطي منيا: وأىدافلمزكاة مقاصد 
فالسر في تكميؼ  ،في ثكابو كأمبلطاعة هلل  اإلنفاؽتعمؿ الزكاة عمى تعكيد نفس المعطي عمى  .1

ندائو  بإجابة كتعالىو انالخالؽ سبح إرضاء إلىالمالي المستمر يرجع  اإلنفاؽالمكسريف ىذا  األغنياء
 .3كامتثاؿ أمره

                                                 
 .6اآلية ىكد :سكرة  1
ىػ ،دار إحياء التراث  1420 3، ط16/79فسير الكبير، الرازم، أبك عبد اهلل محمد بف عمر، مفاتي  الغيب الت  2

 بيركت .–العربي 
 .73إبراىيـ، دكر الزكاة في خدمة المجتمع، ص  3
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 العظيـ، األجركما كعد بو المتصدقيف مف  تعالىيفكز بثناء اهلل  تعالىكالمتصدؽ ابتغاء مرضاة اهلل 
 .1تفاء الخكؼ كالحزف انك 

ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  چ ٹ ٹ 

 .2چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   
كرجائو لما كعد  لو،اهلل كقبكلو  بأحكاـالمزكي كعبلمة عمى تصديقو  افإيمالزكاة دليؿ عمى صحة  .2

 -اهلل عميو كسمـ : صمى،كلذا قاؿ النبي 3الكريـ  كاألجراهلل المطيعيف المنفقيف مف الثكاب العظيـ 
 .4(افبرى )كالصدقة

كيذكر  ،يجحؼ  أكو يبتمي كيختبر الغني : ىؿ يخرج حؽ الماؿ ان: فاهلل سبح افاالبتبلء كاالمتح .3
كىذا عاـ في كؿ التكاليؼ التي كمؼ  ،افاالبتبلء كاالمتح ،ي الزكاةانمف مع إف فتاكيوفي  5السبكي 

االختبار ليظير محسنيـ مف  امر كالنكاىي كالمراد باالبتبلء إماك بيا عباده كفي كؿ األ تعالىاهلل 
 .6ما البمكل بإتعاب البدف كتنقيص الماؿ كالصبر عمى ذلؾ المعنى ا  ك مسيئيـ كطائعيـ مف عاصييـ 

الميمؾ كالتنزه عف صفة البخؿ  ومحبكب بإخراج تعالىففي مشركعية الزكاة ابتبلء مدعي محبة اهلل 
 .7الماؿ كشكر نعمة

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ  اآلخرة،كالفكز بالجنة في  ا،الدنيالزكاة تحقؽ لممسمـ الفبلح في  .4

 .8  چپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
 

عممتو  إذادلني عمى عمؿ  اهلل،يا رسكؿ  فقاؿ:النبي صمى اهلل عميو كسمـ  إلىجاء  أعرابيا أفكقد ركم 
 ،كتؤدم الزكاة المفركضة ،قيـ الصبلة المكتكبةكت ،ال تشرؾ بو شيئا   ،قاؿ: ))تعبد اهلل الجنة.دخمت 

                                                 
 .39القصير، اإلرشادات إلى جممة مف حكـ كأحكاـ كفكائد تتعمؽ بالزكاة، ص  1
 .274 اآلية البقرة :سكرة  2
 .14عقمو، أحكاـ الزكاة كالصدقة، ص  3
 . 1/203، 223، كتاب الطيارة، باب فضؿ الكضكء، جزء مف حديث رقـ أخرجو مسمـ 4
 35ص سبقت ترجمتو 5
 .1/198السبكي، فتاكل السبكي،  6
 ـ، دار العقيدة، القاىرة.2005-ىػ 1426 1، ط29ابف قدامو، محمد احمد، مختصر منياج القصديف، ص   7
 .4-1 :اآلياتسكرة المؤمنكف 8
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 كسمـ:عمى ىذا . فمما كلى قاؿ صمى اهلل عميو  أزيد(( فقاؿ : كالذم نفسي بيده ال  افكتصكـ رمض
 .1ىذا (( إلىالجنة فمينظر  أىؿرجؿ مف  إلىينظر  أف))مف سره 

 

ٹ  ،العظيـ افـ المقيـ كالرضك فالمؤمنكف المتصدقكف مكعكدكف برحمة اهلل كبالجنة كما فييا مف النعي

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ    ڳک  گ  گ   گ  گٹ چ 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ہۀ  ۀ  ہ  ڻڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ

﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ ﮷   ﮾     ﮽ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶ 

 .2 چ                ﮿  ﯀  ﯁

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ   ،3كاآلخرة فدفع الزكاة مف أعظـ أسباب رحمة اهلل لمعبد في الدنيا 

ڤ  ڤ    ڤ    ٹٿ   ٹ  ٹ          ٹٹ ٹ چ   ، 4چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

كفي الصحي  عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ : )مف  ،5چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
 .6ال يرحـ الناس ال يرحمو اهلل (

 
  7زيدىاكر النعـ سبب لدكاميا كملزكاة مف باب شكر المسمـ لمنعـ كشا أداء .5

 .8چ ڦ  ڦ  ڄٹ ٹ چ 
 
 

                                                 
 .2/105، 1397اة، باب كجكب الزكاة، حديث رقـ أخرجو البخارم، كتاب الزك 1
 .71،72 :سكرة التكبة، اآليتاف 2
 .82مسعد، نظاـ الزكاة بيف النص كالتطبيؽ، ص  3
 . 56سكرة النكر، اآلية : 4
 .156سكرة األعراؼ، اآلية :   5
 37ص سبؽ تخريجو 6
 .116غاكجي، الزكاة كأحكاميا، ص  7
 .7سكرة إبراىيـ، اآلية  8
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عاـ في جميع  أيضاكىذا  ،تعالىشكر نعمة اهلل  الزكاة يانكمف مع" -:رحمة اهلل 1السبكي اإلماميقول 
كيجب عمييـ شكر تمؾ النعـ  كاألمكاؿ افباألبدعـ عمى العباد نأ تعالى ف اهللالتكاليؼ الدينية كالمالية أل

تمؾ النعـ شكر نعمة البدف كشكر نعمة الماؿ لكف قد نعمـ فبعض شكر  ،بو مف العبادات مأمكرفكؿ 
 .2 "كقد نتردد فيو كمنو الزكاة يذلؾ شكر مال أفذلؾ شكر بدني كقد نعمـ  أف
 

كتتبدل تمؾ العبكدية في االستجابة ألمر اهلل  تعالىفالزكاة مظير مف مظاىر العبكدية الصادقة هلل 
كاإلضافة تفيد السببية  ،تضاؼ إليو فيقاؿ زكاة الماؿ نياأحتى  ،كقد كجبت شكرا لنعمة الماؿ ،تعالى

كيشكره عمى ذلؾ  ،فيجب عمى المسمـ االعتراؼ بفضؿ اهلل كنعمو ،كصكـ الشير ،كصبلة الظير
ب ككنو دليبل عمى الشكر انكىذا أمر يسبب بقاء النعمة كدكاميا كزيادتيا بج ،ابتغاء مرضاتو

 .3كاالمتثاؿ
 

الفاضمة عف  كاألمكاؿالنعمة  بصنكؼ كفضميـ األغنياءعـ عمى نأاهلل قد  إف" -: 4يانيقول الكاس
كشكر النعمة فرض عقبل كشرعا  ،كخصيـ بيا فيتنعمكف كيستمتعكف بمذيذ العيش األصميةالحكائج 

 . 5"كاف فرضافأداء الزكاة مف باب شكر النعمة 
 

منو عمييـ كجعؿ شكر ذلؾ دكف بعض نعمة كفضبل  باألمكاؿفاهلل عز كجؿ عندما خص بعض الناس 
 ىذهككيؿ كخميفة عف اهلل في  كاإلنساف ،المحتاجيف مف عباده إلىقدر معيف مف الماؿ  إخراجمنيـ 

                                                 
 35ص ترجمتو سبقت 1
 .199/ 1السبكي، فتاكل السبكي،  2
 . 77العاني، مصارؼ الزكاة كتمميكيا في ضكء الكتاب كالسنة، ص  3
الكاساني، ىك أبك بكر بف مسعكد بف احمد، عبلء الديف منسكب إلى كاساف ، بمدة بالتركتساف، خمؼ نير سحيكف،  4

ء ، تكفي في حمب ، مف تصانيفو البدائع كىك شرح تحفة مف أىؿ حمب . مف أئمة الحنفية، كاف يسمى ممؾ العمما
نصر اهلل، عبد القادر بف محمد، الجكاىر المضيئة في طبقات الحنفية، [الفقياء، السمطاف المبيف في أصكؿ الديف  

2/339 . 
 ].2/70...الزركمي، األعبلـ، 

 .2/3الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  5
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 فيبخؿييزمو حب الماؿ  أفدكف  ،ينفؽ الماؿ في سبيؿ اهلل ،الككالة ىذهكىك مؤتمف عمى تنفيذ  األرض
 .1بو 

 .2چ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳٹ ٹ چ 
فالزكاة  ،طمب مرضاة المنعـ إلىشكر النعمة عبارة عف صرفيا  قالكاالعمماء  أف"-: 3يقول الرازي 

 .4"شكر المنعـ كاجب أفشكر النعمة فكجب القكؿ بكجكبيا لما ثبت 
 
نظرية كعممية فالقكة النظرية كماليا  ،افالنفس الناطقة ليا قكت إفاهلل :  بأخبلؽمعطي الزكاة متخمؽ  .6

جب اهلل الزكاة ليحصؿ أك ف ،قكة العممية كماليا في الشفقة عمى خمؽ اهللكال ،اهلل ألمرفي التعظيـ 
دافعا  إلييـالخيرات  إيصاؿالخمؽ ساعيا في  إلىىك اتصافو بككنو محسنا الركح ىذا الكماؿ ك  لجكىر

فاضةفت عنيـ . لئل  ىذهكالسعي في تحصيؿ  كتعالىو انالخير كالرحمة مف صفات الحؽ سبح كا 
 .5اإلنسانيةاهلل كذلؾ منتيى كماالت  بأخبلؽالصفة تخمؽ 

 
 .6الزكاة تمحك ذنكب المزكي كتغفر خطاياه كتدفع الببلء  .7
المسمـ كتطيير نفسو مف  أخبلؽفدكرىا في تقكية  ،الزكاة تطير نفس المزكي مف الش  كالبخؿ .8

سو مف كتطيير نف تعالىحسف عبادتو لربو  إلىيطمئف  المسمـفيك يجعؿ  ،ةكبير  أىميةصفة البخؿ لو 

 7چۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ٹ ٹ چ  الرذائؿ
 

                                                 
 .82اة بيف النص كالتطبيؽ، ص مسعد، نظاـ الزك 1
 .7سكرة الحديد، اآلية :   2
 41ص سبقت ترجمتو 3
 .79/ 16الرازم، التفسير الكبير،  4
 .79/ 16الرازم، التفسير الكبير،  5
ـ،دار الجميؿ، 2005-ىػ 1426 1السيد سابؽ، ط -، تحقيؽ :2/60حمد بف عبد الرحيـ، حجة اهلل البالغة، أالدىمكم، 6

 ف .بيركت، لبنا
 .  16سكرة التغابف، اآلية :7
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فحب الشيء ال ينقطع إال بقير النفس عمى مفارقتو  ،كصفة البخؿ تزكؿ بتعكد النفس عمى بذؿ الماؿ
 ،أم تطير صاحبيا عف خبث البخؿ الميمؾ ،ةطير فالزكاة بيذا المعنى  ،حتى يصير ذلؾ اعتياديا

نما  .1 تعالىاهلل  إلىكاستبشاره بصرفو  بإخراجوحو طيارتو بقدر بذلو كبقدر فر  كا 
تياؾ العرض قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو انسفؾ الدـ ك  إلىقد تدفع صاحبيا  ةنفسية خطير  آفةفالش  

 كاف قبمكـالش  أىمؾ مف  فإكاتقكا الش  ف ،يكـ القيامة إلىالظمـ ظممات  فإكسمـ : ))اتقكا الظمـ ف
 .2تحمكا محارميـ ((سفككا دماءىـ كاس أفحمميـ عمى 

 
تيذيب النفس،  إلىمصمحة ترجع  افعمدة ما ركعي في الزكاة مصمحت أفعمـ إ)-: 3ال الدىموي ق

ات بقي م إذاو نإف كاف شحيحاكمف  ،كالش  أقب  األخبلؽ كأضرىا في المعاد ،أحضرت الش  أنياكىي 
فع نأك  ،نافعا لو كاف ذلؾ لؾ كمف تمرف بالزكاة كأزاؿ الش  عف نفسوذقمبو معمقا بالماؿ كعذب ب

 (.4النفس سخاكةىك  تعالىاألخبلؽ في المعاد بعد اإلخبات هلل 
 
 فإكمف تعاسة العبكدية لمدينار كالدرىـ ف ،الزكاة تحرر النفس  مف حب التعمؽ بالماؿ كالخضكع لو .9

 دان سيٌ  ،هشيء سكا ألممف الخضكع  كحده متحرران  تعالىهلل  يككف المسمـ عبدان  أفيحرص عمى  اإلسبلـ
 األرضفي  اإلنساف يجعؿ اهلل أفمف  أعظـأم تعاسة ك  ،كأشياءلكؿ ما في ىذا الككف مف عناصر 

 .5ىك يعبد نفسو لما عمييا  مف مادة كماؿ إذاف ،دان خميفة كسيٌ 
                                                 

ـ، دار 1999-ىػػ 1420  1، تحقيؽ : محمد سيد، ط1/291الغزالي، أبك حامد محمد بف محمد، إحياء عمـك الديف، 1
 الفجر، القاىرة .

 .1996/ 4، 2578أخرجو مسمـ، كتاب البر كالصمة كاالداب، باب تحريـ الظمـ، حديث رقـ  2
الرحيـ ، أبك عبد العزيز، الممقب شاه اهلل كلي اهلل،  مف أىؿ دىمي باليند، فقيو كأصكلي  حمد بف عبدأىك -الدىمكم : 3

محمد، عمر بف رضا، [ختبلؼ كحجة اهلل البالغة . صاؼ في بياف أسباب اإلنحنفي، محدث كمفسر، مف تصانيفو : اإل
 ت، د.ط مكتبة المثني، دار إحياء التراث العربي، بيرك 272/ 1معجـ المؤلفيف، 

 .[1/149.... الزركمي، األعبلـ، 
 .6/20الدىمكم، حجة اهلل البالغة، 4
 .77إبراىيـ، دكر الزكاة في خدمة المجتمع ص  5
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مغالبة حب يقير نفسو كيقمعيا كيركضيا عمى  أفتعكيد لو  ،المسمـ الزكاة كؿ عاـ طائعان  فبإخراج
كبيذا تككف الزكاة تربية عممية لمنفس تساعدىا عمى مخالفة ىكاىا في  ،ماؿ كالتعمؽ بوالدنيا كحب ال

 .1يا بو حب الماؿ كضنٌ 
 

 كتزكيالذنكب  أنجاسالزكاة تطير نفس المؤدم مف  أفتطيير نفس المؤدم مف الذنكب :  .10
فتتعكد السماحة  ،إذ النفس مجبكلة عمى الضف بالماؿ ،بتخمؽ الجكد كالكـر كترؾ الش  كالضف أخبلقو

يصاؿ اتاناألم ألداءكترتاض  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ مستحقييا كقد تضمف ذلؾ  إلىالحقكؽ  كا 

 .2چں  ں  ڻ  
بالتطيير مف الذنكب ككذلؾ تيذيب النفس  اآليةالزكاة معمؿ في  أخدكجكب  إف )-: 3يقول النووي

 (.4كزرع الفضائؿ فييا كتربية الخمؽ 
 -ع الزكاة منيا:انع الزكاة حيث كردت أدلة كثيرة تبيف عقكبة مانقكبة م.الزكاة تنجي معطييا مف ع11

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ڦٹ ٹ چ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڱک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ

 .5چڻ                  ڻ  ڻ  
لو  ان أقرع ان ؿ لو مالو  يكـ القيامة شجاعمثٌ  وفمـ يؤد زكات اهلل ماالن  أتاهقكلو صمى اهلل عميو كسمـ:)مف ك 

ٹ ٹ چ  ثـ تبل 6كنزؾ أنامالؾ  أنايطكقو يكـ القيامة ثـ يأخذ بمزمتيو_يعني بشدقيو_ثـ يقكؿ: افزبيبت

                                                 
 .81-80العاني، مصارؼ الزكاة كتمميكيا في ضكء الكتاب كالسنة، ص  1
 .103سكرة التكبة اآلية  2
 23سبقت ترجمتو ص 3
 .330/  5النككم، المجمكع شرح الميذب،  4
 .35- 34سكرة التكبة:آية 5
، الكتاب معو تعميؽ البغا كفسر فيو 2/106،  1403أخرجو البخارم،كتاب الزكاة،باب إثـ مانع الزكاة،حديث رقـ 6

 مفردات الحديث اآلتية:
 أقرع:ال شعر عمى رأسو لكثرة سمو كطكؿ عمره.-     شجاعا:الحية الذكر أك الثعباف.-
 أك نقطتاف سكداكاف فكؽ عينيو كىك أكحش مف الحيات كأخبثو.زبيبتاف:ناباف يخرجاف مف فمو -
 شدقيو:جانبي الفـ.    يطكقو:يجعؿ في عنقو كالطكؽ.-
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 يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  ىئی  جئ  حئ                 مئ  یۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی

  .1چ
الزكاة لمستحقييا دليؿ  بإعطائو ألنوح الرأفة كالرحمة في نفس الغني .تعمؿ الزكاة عمى غرس رك 12

 ليـ حؽ في مالو ألنيـمعيـ  كيتعاكفو يشعر بيـ كيعطؼ عمييـ نأعمى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .180سٕرج آل عًزاٌ االٌح : 
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 الفصل الثالث 
______________________________________________________ 

 اة المختمف فييا.أثر مقاصد الزكاة في توسعة أموال الزك
 

 

 ،األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة كثيرة كلكف منيا ما اتفؽ الفقياء عمى كجكب الزكاة فييا دكف اختبلؼ 

فبعد عرض مقاصد الزكاة في الشريعة  ،كمنيا ما اتفقكا عمى زكاتو كلكنيـ اختمفكا في بعض الحيثيات

في كؿ نكع مف ىذه كمناقشة األدلة قكاؿ الفقياء أاإلسبلمية سأتناكؿ األمكاؿ المختمؼ فييا في الزكاة ك 

كسأصنؼ كؿ نكع مف ىذه كاألقكل بناء عمى قكة األدلة  المناسب األمكاؿ كسأقكـ بترجي  القكؿ

 -تي:أكما سيمستقؿ األمكاؿ تحت مبحث 

 .المبحث األول: زكاة الزروع والثمار
 المطمب األكؿ: تعريؼ الزركع كالثمار.

 زكاة الزركع كالثمار. المطمب الثاني: فرضية
 المطمب الثالث: سبب فرضية زكاة الزركع كالثمار.

 المطمب الرابع: أقكاؿ الفقياء في زكاة الزركع كالثمار.
 .المطمب الخامس: أدلة أقكاؿ الفقياء

 المطمب السادس: كقت كجكب زكاة الزركع كالثمار.
 شريعة االسبلمية.المطمب السابع: أقرب األقكاؿ بناء عمى مقاصد الزكاة في ال

 
 .المبحث الثاني: زكاة العسل

 المطمب األكؿ: مذاىب الفقياء في المسألة كأدلتيـ.
 المطمب الثاني: أقرب األقكاؿ لمقاصد الشريعة االسبلمية.

 .المبحث الثالث: زكاة عروض التجارة
 المطمب األكؿ: تعريؼ عركض التجارة.

 كأقكاؿ الفقياء فييا. المطمب الثاني: حكـ الزكاة في عركض التجارة
 المطمب الثالث: أقرب األقكاؿ بناء عمى مقاصد الزكاة في الشريعة االسبلمية.
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 المبحث الرابع: زكاة المستغالت
 المطمب األكؿ: تعريؼ المستغبلت كبياف نطاقيا 

 المطمب الثاني: حكـ زكاة المستغبلت 
 ريعة االسبلمية .المطمب الرابع: مناقشة األدلة كأقرب األقكاؿ لمقاصد الش

  
 

 المبحث الخامس: زكاة حمي النساء.
 قيكد كضكابط في زكاة حمي النساء.-المطمب األكؿ:

 ستعماؿ كأدلتيـ.لبلمماء في زكاة الحمي المعد الع المطمب الثاني: أقكاؿ
 .يُاقشح األدنح ٔانرزجٍخانثانث: المطمب
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 سكاج انشروع وانثًار  -ول:انًثحث األ

 ذعزيف انشروع وانثًار-ول :انًطهة األ

لحب يزرعو زرعا كزراعة إذا يقاؿ زرع ا ،سمي بالمصدر ،بت بالبذر نجمع زرع كىك ما است-الزركع :

  ،كقد غمب عمى البر كالشعير ،بذره 

 1كقيؿ الزرع طرح البذكر ،الزرع نبات كؿ شيء يحرث -كقيؿ :

كىي ما ال ساؽ ليا مف  -:لنجكـشجار كاكؿ مف أحماؿ األكىك ما يؤ  ، الثمار :جمع ثمر بفتحتيف

 2ات كالبطيخ كالقثاء .نبال

 -نشروع وانثًار :فزضيح سكاج ا -انًطهة انثاني :

 جماع كالمعقكؿ .إلف كالسنة كاآمف القر  أدلةاجبة بزكاة الزركع كالثمار ك 

 گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںٹ ٹ چ  -ف :آأما القر 

 5 چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ٹ ٹ چ بدليؿ  4كالزكاة تسمى نفقو .3چ

 .6چ ڭ  ڭ  ۇ     ۇٹ ٹ چ       

                                                 
 8/141 ،فصؿ الزام  ،لساف العرب  ،ابف منظكر  1
 .3/1224 ،الصحاح تاج المغة كصحاح المغة العربية  ،الجكىرم ~
-ىػ 1426 8ط ،1/359،فصؿ الثاء  ،القامكس المحيط  ،بك طاىر محمد بف يعقكب أالديف  مجد ،بادم أالفيركز 2

 لبناف. ،بيركت  ،مكسسة الرسالة  ،ـ  2005
 . 267ية اآل : سكرة البقرة3

دار ىجر  ،ـ 2001-ىػ 1422 1ط ، 11/424 ،تأكيؿ آم القراف  فيجامع البياف  ،محمد بف جرير،الطبرم  4
 لمطباعة .

 .2/203 ،شاؼ القناع ك ،البيكتي  – 3/ 31 ،المغني  ،مة ابف قدا~
5
 .134سٕرج انرٕتح :اٌَح  

 .141ية نعاـ : اآلسكرة األ 6
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 2 .العشر كنصؼ العشر ةن رٌ كقاؿ م ،و الزكاة المفركضة حق -:1قاؿ ابف عباس 

ا مالعشر كفي 3ان فيما سقت السماء كالعيكف أك كاف عثريٌ  -فقكلو صمى اهلل عميو كسمـ : -كأما السنة :

 .6فقد  أجمعت األمة عمى فرضية العشر  -جماع:كأما اإلً  .5نصؼ العشر( 4سقي بالنض 

لى الفقير مف باب شكر إألف إخراج العشر  ،ركعية الزكاة شفكما ذكرت في حكمة م-كأما المعقكؿ :

 7.كشرعان  تزكيتيا ككؿ ذلؾ ثابت عقبلن كمف باب تطيير النفس عف الذنكب ك  ،النعمة 

                                                 
كالـز  ران يأسمـ صغ ،ف آمة كترجماف القر ابف عباس :ىك عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب .قرشي ىاشمي . حبر األ 1

 ،خر عمره . كاف يجمس لمعمـ آ. كاف الخمفاء يجمكنو كؼ بصره في النبي صمى اهلل عميو كسمـ بعد الفت  كركل عنو 
صابة في اإل ،بك الفضؿ بف عمي أ ،ابف حجر  [تكفي بالطائؼ . ،لمشعر  كيكمان  ،لمتأكيؿ  لمفقو كيكمان  فيجمس يكمان 

الزركمي  ~.ت بيرك  ،دار الكتب العممية  ،ىػ 1415 1تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد  ط ،122/ 4 ،تمييز الصحابة 
 .] .95/ 4 ،عبلـ األ ،

حديث رقـ   ،باب ما كرد في قكلو تعالى:)كآتكا حقو يـك حصاده( ،كتاب الزكاة،أخرجو البييقي في سننو الكبرل 2
 ،ـ2003-ىػ1424ط،تحقيؽ:محمد عبد القادر عطا،4/222 ،السنف الكبرل،أحمد بف الحسيف بف عمي،.البييقي751

 لبناف.،بيركت،دار الكتب العممية
 .12/158 ،ف  آكيؿ القر أجامع البياف في ت ،االطبرم~
  164/ 13 ،مفاتي  الغيب  ،الرازم ~
ـ 1994-ىػ 1415 2ط ، 55/ 2 ،مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى  ،مصطفى بف سعد  ،السيكطي ~

 المكتب االسبلمي.
لسيكؿ كاألنيار كىك ما يسمى بالبعؿ سمي بذلؾ ما يشرب مف غير سقي إما بعركقو أك بكاسطة المطر كا -عثريا : 3

تحقيؽ:محمد عكض ،2/195،مادة عثر،تيذيب المغة ،محمد بف أحمد،.]اليركممف العاثكراء كىي الحفرة لتعثر الماء بيا
 دار إحياء التراث العربي.[ ،ـ2001ط،مرعب

 بنض  الماء كالتكمؼ في استخراجيا  -النض  : 4
 كمعو تعميؽ مصطفى البغا ذكر فييا معاني المفردات تحت الحديث. ، 126/ 2 ،الجامع الصحي   ،البخارم ~
 .2/162 ، 1483حديث رقـ  ،باب العشر فيما سقي مف ما ء السماء  ،كتاب الزكاة  ،أخرجو البخارم   5
 دار الفكر  ،د.ط   ، 2/169 ،فت  القدير  ،كماؿ الديف محمد  ،بف اليماـ ا 6
 .53/ 2 ،ئع بدائع الصنا ،الكاساني ~
7
 .54/ 2 ،بدائع الصنائع  ،الكاساني  
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طثة فزضيح سكاج انشروع وانثًار -انًطهة انثانث :
1

 

في  أك تقديران  ،حقيقة في حؽ العشر ،الخارج منيا فيك األرض النامية ب ،كأما سبب فرضية ىذه الزكاة 

كال الخراج في  ،فة  فيمؾ ال يجب فيو العشر في األرض العشرية آفمك أصاب الخارج  ،حؽ الخراج 

فمـ  ،رض عشرية فتمكف مف زراعتيا كلك كانت األ ، حقيقة كتقديران لفكات النماء  ،2األرض الخراجية

 .لكجكد الخارج تقديران  ،يجب الخراجخراجية  كلك كانت أرضان  ،لعدـ الخارج حقيقةن  ، يجب العشرتزرع ال

ال بعد إبت الزكاة في الثمار ثكال ت ،ضو كلك بع ،ال بعد انعقاد الحب كاشتدادهإكال تجب زكاة الزركع 

 ،بحسب المعيكد في كؿ ثمر ،أم ظيكر نضجيا باحمرار أك اصفرار أك تمكه أك تمكف ،بدك صبلحيا

 .كيكفي ظيكر الصبلح في بعض الثمر مف جنس كاحد

 أقىال انفقهاء في سكاج انشروع وانثًار -انًطهة انزاتع :

اختمؼ فيو رض كما ذكرت أما تحديد نكع ىذا الخارج فقد جماع عمى زكاة ما يخرج مف األإىناؾ 

 .كبيران  الفقياء اختبلفان 

  كالقم ، في التمر )ثمر النخيؿ ( كالعنب )ثمر الكركـ ( مف الثمار كجكب الزكاةأجمع العمماء عمى 

 .3كالشعير مف الزركع

                                                 
 .55- 54/ 2،بدائع الصنائع  ،الكاساني   1
2
ـً  -:أىٍرضي اٍلعيٍشرً    مىٍييىا، كىًىيى ًمٍف أىٍرًض اٍلعىرىًب أىٍك أىٍرًض اٍلعىجى ـى أىٍىمييىا عى  كيؿ أىٍرضو أىٍسمى

كىذىًلؾى كيؿ أى  . كى ـٍ كىًىيى أىٍرضي عيٍشرو مىى الشٍّْرًؾ، ، فىًييى لىيي كفى عى ٍنكىةن؛ أًلفَّ أىٍىمىيىا الى ييقىرُّ ا أىٍك عى ٍمحن ٍت صي ٍرًض اٍلعىرىًب، سىكىاءه فيًتحى
مَّـى فىتى ى كىًثيرنا ًمٍف أىٍرًض اٍلعىرىبً  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى تَّى لىٍك دىفىعيكا اٍلًجٍزيىةى؛ كىأًلفَّ النًَّبيَّ صى ٍنكىةن، كىأىٍبقىاىىا عي  حى كىذىًلؾى اأٍلٍرضي عى ٍشًريَّةن، كى

ـي بىٍيفى اٍلفىاًتًحيفى  ا قىسىمىيىا اإٍلمى ٍنكىةن كى ، عى يىا اٍلميٍسًمميكفى  .الًَّتي فىتىحى
رىاجً  تىرىكىيىا ًفي أىٍيًدم أىٍىًميىا، أىٍك كىانىٍت عيٍشًريَّ  - :أىٍرضي اٍلخى ٍنكىةن كى ـي عى ا يىا اإٍلمى ـً الًَّتي فىتىحى مَّكىيىا ًذمّْيّّ ، فيي ًىيى أىٍرضي اٍلعىجى تىمى ةن كى

المكصمي ، [التي يجب فييا الخراج ألنيا في األصؿ أرض الكفار. مثؿ :أرض سكاد العراؽ كالشاـ كمصر كاليند.
أبك ~ـ  ، مطبعة الحمبي ، القاىرة.1937-ىػ 1356،  1، ط 4/142عبداهلل  بف محمكد، اإلختيار لتعميؿ المختار ، 

   ]األزىرية . ،المكتبة  ،، تحقيؽ طو عبد الرؤكؼ سعد ، د.ط  1/82يـ، الخراج ، يكسؼ، يعقكب إبف إبراى
 2/82،مغني المحتاج ،ينيبالشر  3
 1425ط  ، 4/43 ،بداية المجتيد كنياية المقتصد  ،أبك الكليد محمد بف احمد  ،ابف رشد~،3/4 ،المغني ،ابف قدامة~
 القاىرة. ،دار الحديث ،ـ2004 -ىػ 
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 -كما يأتي : ىذه األصناؼ األربعة  في غيرالزكاة  في كجكبئمة اآل اختمؼثـ 

ي نً كعي  ،رض مما يستغؿل أف الزكاة كاجبة فيما أخرجت األأفقد ر  -: 1حنيفة أبي مذىب اإلماـ (1

ى الحطب فبل زكاة فيو كليذا استثن مباحان  أف يككف نباتان  الإ ،بذلؾ ما كاف لو قيمة سكقية 

فإف  ،نيا غير مستثمرة أشريطة أف تككف أرضيا مباحة أم  ،كالحشيش كالقصب )كىك البكص ( 

 .النباتات ففييا الزكاةه استثمرت ىذ

كييبس مف  لى أف الزكاة كاجبة في كؿ ما يقتات كيدخر إ 3 الشافعياإلماـ ك  2لؾ ـ مامااإلذىب  (2

فأخرجكا الجكز  ،ميو يعتمد الناس في غذائيـ ع تادان مع ككصفكا المقتات بأنو المتخذ قكتان  ،الزركع 

 كما أخرجكا الفاكية التي ال تيبس كال تدخر. ،لييا مف الزكاةإكالمكز كما 

فشمؿ مذىبو  ،يبس كادخر ككاف مكيبلن ما ف الزكاة في كؿ أإلى -:4ابن حنبل ماـاإل كذىب (3

ا كالتمر كالمشمش المجفؼ الحبكب كالبذكر كالثمار التي تعارؼ الناس حينذاؾ عمى تجفيفي

 .كأخرج الفاكية الطازجة كالخضر جميعان  ،كالتيف

 

                                                 
 . 1/113،ختيار لتعميؿ المختار اإل،المكصمي 1
د.ط  ،تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد  ، 1/150 ،المباب في شرح الكتاب  ،عبد الغني بف طالب  ،الغنيمي~

 لبناف.  ،بيركت  ،المكتبة العممية
  2ط ،تحقيؽ : محمد أحيد  ، 1/304 ،ىؿ المدينة أالكافي في فقو  ،بك عمر يكسؼ بف عبد اهلل أ ،القرطبي 2

ط  ،2/279 ،كميؿ لمختصر خميؿالتاج كاإل ،محمد بف يكسؼ ،مكاؽال~مكتبة الرياض الحديثة  ،ـ1980-ىػ 1400
 .بيركت ،دار الفكر ،ىػ 1398

تحقيؽ عمى محمد  ، 3/239 ،ماـ الشافعي الحاكم الكبير في فقة اإل ،عمي بف محمد  ،بك الحسف أ ،الماكردم  3
 لبناف  ،بيركت  ،ار الكتب العممية د ،ـ1999-ىػ 1419  1ط ،ةضيعك 
 1ط ،تحقيؽ عبد العظيـ الديب  ، 3/254 ،اية المذىب ر نياية المطمب في د ،عبد الممؾ بف عبد اهلل ،كينيجال~

 . 5/456 ،المجمكع شرح الميذب  ،النككم . ~ دار المنياج ،ـ2007-ىػ 1428
حمد بف أماـ المحرر في الفقو عمى مذىب اإل ،د اهلل عبد السبلـ بف عب ،الحراني~.2/467 ،المغني ،ابف قدامة  4

 مكتبة المعارؼ الرياض . ،ـ1948-ىػ  1404 2ط ، 1/220 ،حنبؿ 
 دار ابف الجكزم. ،ىػ 1422  1ط ، 6/68 ،الشرح الممتع عمى زاد المستنقع  ،محمد بف صال   ،ثيميف عال~



53 

 

 أدنح أقىال انفقهاء -انًطهة انخايض : 

ڱ  ڱ   ڱ  ں  ٹ ٹ چ  فآالقر  حتج أبك حنيفة لقكليـ بعمكـ نصا -دليل الحنفية: (1

فإنو  2 "فيما سقت السماء أك كاف عثريا  العشر".كيقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ : 1چ ں

 3 .كألنو يقصد بزراعتو نماء األرض كاستغبلليا فأشبو الحب ،عاـ فيكخذ عمى عمكمو

استدلكا عمى انتفاء الزكاة في الخضر كالفكاكية بقكؿ النبي صمى  -دليل المالكية والشافعية : (2

 .4"رض مف الخضر زكاة نبتت األأليس فيما :"اهلل عميو كسمـ 

  5تفاح مف الثمار بما كرد أف سفياف بف عبد اهلل الثقفي كعمى انتفائيا في نحك الرماف كال

 

                                                 
 .267ية آلا :سكرة البقرة 1
 50ص سبؽ تخريجو 2
  1/113 ،ختيار لتعميؿ المختار اال ،المكصمي  3
دار الكتاب  ،ىػ 1313 1ط ، 1/292 ،تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي  ،عثماف بف عمي   ،الزيمعي ~
 سبلمي .اإل
أبك الحسف  ،دار قطني ، 1908حديث رقـ  ،كتاب الزكاة باب ليس في الخضراكات صدقة  ،أخرجو الدار قطني  4

 ،بيركت  ،ـ مكسسة الرسالة 2004 -ىػ 1424 1ط ،تحقيؽ : شعيب االزئككط كاخركف  ،2/477 ،عمى بف عمر 
 لبناف .
حاديث التحجيؿ في تخريج ما لـ يخرج مف األ ،عبد العزيز بف مرزكؽ  ،سناده ضعيؼ كما ذكر ]الطريفي إالحديث 

الرياض [.ككرد أف ىذا الحديث معمكؿ  ،ـ مكتبة الرشد 2001 -ىػ 1422 1ط ، 1/126 ،ركاء الغميؿ إثار في كاآل
لمعي في تخريج حاديث اليداية مع حاشية بغية األأنصب الراية  ،بك محمد أجماؿ الديف  ،بعبد اهلل بف شبيب ] الزيمعي 

 لبناف.  ،بيركت ،مؤسسة الرياف  ،ـ 1997 -ىػ 1418  1محمد عكامة ط -تحقيؽ : ، 2/364 ،الزيمعي 
كاف عامؿ عمر بف  ،صحابي   ،الطائفي  ،الثقفي  ،بك عمرك أ ،ف ربيعة بف الحارث ىك سفياف بف عبد اهلل ب 5

  كعف عمر كقيؿ أنو شيد حنينان  ،السبلـ الصبلة الخطاب ركل عف النبي عميو
 . [3/104 ،االصابة في تمييز الصحابة  ،]ابف حجر 

ـ 1994-ىػ 1415  1ط ، 2/496  ،لصحابة أسد الغابة في معرفة ا ،بك الحسف عمى بف أبي الكـر أ ،ثير ابف األ ~
 دار الكتب العممية . ،
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كثر مف أ ىكفييا مف الفرسؾ )الخكخ ( كالرماف ما حيطانان  ومبً عمى الطائؼ أف قى  1ككاف عامبل لعمر

كقاؿ : ىي مف ،في العشر فكتب إليو عمر أف ليس عمييا عشر  هيستأمر  إليو أضعافا فكتب كـرال غمة

 .2 ا صدقةعميييا كليس العفاة كم

ليس فيما دكف خمسة  :"حتج الحنابمة لقكليـ بأف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿا -دليل الحنابمة : (3

تكمؿ فيو دخار فؤلف غير المدخر ال كأما اإل ،اعتبار الكيؿ فدؿ عمى 3"أكاؽ مف تمر كال حب صدقة 

 .4 الن آالنعمة لعدـ النفع بو م

 

 

 

                                                 
1
ىك عمر بف الخطاب بف نفيؿ القرشي العدكم، أبك حفص، ثاني الخمفاء الراشديف، كأكؿ مف لقب بأمير المؤمنيف،أحد  

بخمس سنكات، العمريف المذيف كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يدعك ربو أف يعز اإلسبلـ بأحدىما .أسمـ قبؿ اليجرة 
أكؿ مف دكف الدكاكيف في اإلسبلـ لقبو النبي عميو السبلـ بالفاركؽ ككاف نقش خاتمو كفى بالمكت كاعظا يا عمر 

 ]5/45الزركمي، األعبلـ، [

حديث رقـ  ،باب ال تؤخذ صدقة شيء مف الشجر غير النخيؿ كالعنب  ،كتاب الزكاة  ،أخرجو البييقي في سننو  2
 دار المعارؼ . ،ىػ 1344 1ط ، 4/125 ، للسنف الكبر ا ،البييقي  ، 7702

 6/543 ،فعاؿ قكاؿ كاألكنز العماؿ  في سنف األ ،عبلء الديف عمي  ،ثر في كتاب كنز العماؿ ] المتقي ككرد ىذا األ~
 مؤسسة الرسالة . ،ـ 1981 -ىػ  1401 5ط ،

سناد لو، ركاه يحيى بف آدـ في " الخراج ": كعنو :كقفت عمى إصاحب التكميؿ :)لـ أقؼ عمى إسناده( قاؿ  األلبانيقاؿ 
الببلذرم في " فتكح البمداف ":  ، كالبييقي في " السنف الكبرل ":  قاؿ يحيى: حدثنا عبد الرحمف بف حميد الرؤاسي عف 

جعفر بف نجي  السعدم المدني عف بشر بف عاصـ كعثماف بف عبد اهلل بف أكس، أف سفياف بف عبد اهلل الثقفي 
ره.كجعفر بف نجي  ىك جد عمي بف المديني، ذكره ابف حباف في "الثقات" كذكره البخارم: كابف أبي حاتـ:  كلـ يذكرا فذك

فيو جرحان كال تعديبلن.كركاية بشر بف عاصـ عف جده سفياف الظاىر أنيا مرسمة، فيك يركم عف أبيو عاصـ كأبكه يركم 
صال  بف عبد العزيز، التكميؿ لما فات  ، إبراىيـ [و أيضان مرسمة.عف سفياف، لكنو مقركف بعثماف كاألظير أف ركايت

 ]دار العاصمة لمنشر كالتكزيع، الرياضـ ،  1996 -ىػ  1417 1،ط 1/34تخريجو مف إركاء الغميؿ ، 
 عالـ الكتب . ،ـ 1993 -ىػػ  1414 1ط ، 1/414 ،رادات شرح منتيى اإل ،منصكر بف يكنس  ،البيكتي ~
 . 3/66 ، 2229حديث رقـ  ،باب ما ليس فيما دكنو زكاة  ،كتاب الزكاة   ،ركاه مسمـ  3
 . 1/413 ،رادات شرح منتيى اإل ،ي تالبيك  4
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  أما بالنسبة لزكاة الزيتون 
 ، 4أحمدعف  كركاية  3كىك قكؿ الشافعي القديـ  ،2كالمالكية  1الزكاة في الزيتكف عند الحنفية تجب 

ية كألنو يمكف ادخار غمتو بعد أف ذكر الزيتكف في أكؿ اآل 5چ ڭ  ڭ  ۇ     ۇچ لقكلو تعالى 
 .6فأشبو التمر كالزبيب 

ال زكاة في الزيتكف ألنو يدخر يابسا إلى أنو  8كأحمد في الركاية األخرل 7كذىب الشافعية في الجديد 
 فيك كالخضراكات .

 وقد وجىب سكاج انشروع وانثًار .-انًطهة انظادص :

 -أما بالنسبة لكقت كجكب الزكاة في الزركع كالثمار فاختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى أقكاؿ:  
ڳ  ڳ    ڳ  ڳچ  لقكلو تعالى ،كظيكر الثمر ،: كقت خركج الزرع9.كقت الكجكب عند الحنفية1

فدؿ عمى  ،أمر اهلل تعالى باإلنفاؽ مما أخرجو مف األرض 10چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں
 أف الكجكب متعمؽ بالخركج.

كظيكر الحبلكة في  ،: في الثمار الطيب)كىك الزىك في بم  النخؿ11.كقت الكجكب عند المالكية2
ال باليبس  ،ناؤه عف السقي كاستغ ،أم طيبو كبمكغو حد األكؿ منو  ،كفي الزرع: افراؾ الحب ،العنب(

 كال بالحصاد كال بالتصفية.
 
 

                                                 
 المطبعة الخيرية . ،ىػ 1322 1ط ، 1/25،الجكىرة النيرة  ،بك بكر بف عمي أ ،الحدادم 1
 بيركت .  ،دار الغرب االسبلمي  ،ـ 1994 1ط ، 3/75 ،الذخيرة  ،أبك العباس شياب الديف أحمد  ،القرافي 2
-ىػ  1419 1ط ، 3/235 ،الحاكم الكبير في فقو المذىب الشافعي ل ،أبك الحسف عمي بف محمد  ،الماكردم  3

 دار الكتب العممية بيركت لبناف . ،ـ1999
4
نعهًٍح ، تٍزٔخ و ، دار انكرة ا1997-ْـ 1418 1، ط 2/335اتٍ يفهخ، إتزاٍْى تٍ يذًذ ، انًثذع فً شزح انًقُع ،  

 ، نثُاٌ.
 .141ية سكرة االنعاـ اآل 5
 .3/6 ،المغني  ،ةابف قدام 6
 -ىػ 1421 1ط ،تحقيؽ : قاسـ النككم  ، 3/229 ،ماـ الشافعي البياف في مذىب اإل ،أبك الحسيف يحيى  ،العمراني 7

 .5/455 ،المجمكع شرح الميذب  ،النككم  ،دار المنياج  ،ـ2000
 .3/6 ،ني المغ ،ةابف قدام 8
9
 . 2/63انكاساًَ ، تذائع انصُائع ،  

10
 .267سٕرج انثقزج : اٌَح  

11
 . 3/182انذسٕقً ، داشٍح انذسٕقً عهى انشزح انكثٍز ،  
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كىك  ،ألنو حينئذ ثمرة كاممة ،: تجب الزكاة ببدك صبلح الثمر2كالحنابمة 1.كقت الكجكب عند الشافعية3
 كىك قبؿ ذلؾ بقؿ. ،كبدٌك اشتداد الحب ألنو حينئذ طعاـ  ،قبؿ ذلؾ حصـر كبم 

 ح أقرب األقوال.مناقشة األدلة وترجي -: المطمب السابع

خبلصة القكؿ في ىذه المسألة: أف الفقياء كانكا ما بيف مكسع كمضيؽ فيما تجب فيو الزكاة مف 
ثـ يأتي بقية  ،مف المكسعيف أبك حنيفة ثـ الحنابمة في المعتمد مف أقكاليـ ،الزركع كالثمار كالخضراكات

ي زكاة الزركع كالثمار كالخضراكات أصحاب المذاىب حيث كاف لمقيكد التي كضعكىا كاعتمدكا عمييا ف
 أثر في تضييؽ مساحة األنكاع التي تجب في الزكاة. 

ظر ال يسعو إال القكؿ بترجي  قكؿ أبي حنيفة في أف الزكاة كاجبة في جميع ما تنتجو كالذم يمعف النٌ 
 األرض مف زركع كثمار كخضار لما يمي: 

 . 3حاديثقكة االستدالؿ بالعمـك المستفاد مف اآليات كاأل-1

ف كاف بعضي -2 م بعض كما يا يقكٌ ضعؼ األحاديث الدالة عمى أنو ليست في الخضراكات عشر. كا 
يرل الشككاني  فإنيا تحمؿ عمى أنو ليس في الخضراكات عشر يعطي إلى العاشر لما في انتظاره مف 

 . 4إتبلؼ ليا

حمؿ عمى أف فإنيا تي إف أحاديث الحصر كثير منيا لـ يخؿ مف كبلـ كعمى التسميـ بصحتيا -3
نما ىك إضافي أك أنيا مؤكلة بأنو لـ يكف مف األصناؼ آنذاؾ إال ىذه  الحصر فييا ليس حقيقيان كا 

 األربعة.

إف زراعة األشجار المثمرة كالخضراكات أصبحت تشكؿ تجارة مقصكدة لذاتيا كأف بعض المزارع -4 
إف لـ نقؿ مئات األلكؼ مف  يقاـ عمى مساحات كاسعة مف األرض كتدر عمى أصحابيا عشرات

الدراىـ كالدنانير كبالنسبة لمدكؿ فإف تصدير الخضار كالفكاكو يشكؿ دخبلن قكميان يحسب حسابو فميس 
                                                 

1
 .2/22انشزتًٍُ ، يغًُ انًذراج  إنى يعزفح يعاًَ أنفاظ انًُٓاج ،  

2
 .3/14اتٍ قذايح ، انًغًُ ،  

3
. ،د.ط  ، 1/245 ،الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ االزىار السيؿ  ،محمد بف عمي عمي  ،الشككاني   دار ابف حـز

4
 .المرجع السابؽ نفسو 
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مف المعقكؿ تجاىؿ حؽ الفقراء كالمساكيف كغيرىـ مف األصناؼ المستحقيف لمزكاة في ىذا النكع مف 
 .1األمكاؿ

كال تفرض عمى مف يزرع ،لحنطة كالشعير كالتمر كالعنبال يعقؿ أف تفرض الزكاة عمى مف يزرع ا-5
 .2كقد تككف أكبر نفعان  ،سكاىا مف الحبكب كالثمار التي ىي أعظـ قيمةن 

كأحؽُّ بالتطبيؽ في الحياة ،حنفية أقرب الى منطؽ العدالة في شريعتنا السمحاءاألخذ بقكؿ ال -6
حقؽ كؿ ما سبؽ مف مقاصد الزكاة في الشريعة كبو يت ،كأنفع لمصارؼ الزكاة ،العممية في كقتنا الراىف

 االسبلمية.

كاعتقادم أف المؤسسات كالشركات الزراعية القائمة اليكـ لك كانت مكجكدة عمى ىذا النمط مف قبؿ لما 
 كاهلل أعمـ.  -تردد الفقياء جميعان في القكؿ بزكاة جميع ما ينتج مف أرض 

فاني أرل أف الزكاة كاجبة في جميع ما تنتجو األرض فبعد عرض أدلة الفقياء كمناقشتيا كالترجي  

 ذا بمغت النصاب.ني أرج  أخذ الزكاة منيا جميعان إكلك

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  نسخة الكتركنية عمى المكقع: ،5صفحة  ،زكاة الزركع كالثمار ،ماجد ،أبك رخية 1

content/uploads/2009/.../-iefpedia.com/arab/wp 
 دار القمـ. ،ـ1992-ىػ1412ط ،119ص ،فقو الزكاة المعاصرة ،محمكد ،أبك السعكد 2
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 سكاج انعظم . -انًثحث انثاني :

أكجب اهلل الزكاة فيما  خراج زكاتو كماإب فقياء حكؿ مطالبة مف يممؾ عسبلن لقد نشأ خبلؼ بيف ال

 .رض مف ثمر كزرعأخرجت األ

 نح وأدنرهى.أيذاهة انفقهاء في انًظ -ول :ة األانًطه

  -:كأدلتيـ:إلى كجكب الزكاة في العسؿ 2الحنابمة ك  1حناؼ األذىب -ول :أل المذىب ا

 -لزكاة في العسؿ كىي :حاديث التي تبيف كجكب اما ركل مف األ (1

يا  -لعشر (( قمت :قاؿ : ))أد ا قمت يا رسكؿ اهلل إف لي نحبلن  -قاؿ :  3رة المتعي((ٌياأبي سعف ))أ.

 .4فحماىا لي  ،احميا لي  ،رسكؿ اهلل 

 

 

 

                                                 
 دار الفكر بيركت . ،ـ 1992ىػ 1412  2ط ، 2/325 ،رد المحتار عمى الدر المختار ،ميف أمحمد  ،ابف عابديف  1
 .2/230 ،كشاؼ القناع عف متف االقناع ،البيكتي  2
 .6/20 ،ع نالشرح الممتع عمى زاد المستق ،العثميميف ~
بك القاسـ البغكم : بمغني أقاؿ  ،لو صحبة  ،كاف مكلى لبني بجالة  ،متعي القيسيعمـ الىك عميرة كقيؿ عمير بف األ 3

ركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ في زكاة العسؿ .]أبك الحجاج  ،عزؿ عف يحيى بف معيف : أف اسمو عميرة بف األ
 1ط ،ر معركؼ تحقيؽ : بشا ، 398-33/397 ،تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ،يكسؼ بف عبد الرحمف  ،

 بيركت . ،مؤسسة الرسالة ،ـ 1980-ىػ 1400
 دار المعارؼ[. ،ىػ 1326 1ط ، 12/125 ،تيذيب التيذيب  ،ابك الفضؿ أحمد بف عمي  ،ابف حجر ~
كقاؿ البييقي ىذا أص  ما  4/212 ، 7458حديث  رقـ  ،باب ما كرد في العسؿ  ،كتاب الزكاة ،أخرجو البييقي 4 

الدراية في تخريج أحاديث  ،ابك الفصؿ أحمد بف عمي  ،في العسؿ كىك منقطع ]ابف حجر ركم في كجكب العشر 
 بيركت . ،دار المعرفة  ،د.ط  ،تحقيؽ عبد اهلل المدني ،1/364،اليداية 

سامي بف جاد اهلل  -تحقيؽ : ، 3/58 ،تنقي  التحقيؽ في أحادم التعميؽ  ،حمدأشمس الديف محمد بف  ،عبد اليادم~
 دار السمؼ الرياض . ،ـ2007 -ىػ 1428  1ط ،
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 )العشر دٌ صمى اهلل عميو كسمـ)أ قكلو عميو دؿَّ  ، العسؿ زكاة كجكب في نص الحديث أف-كجو الداللة:

اىن ـه عد كىي صارفة، قرينة مف إال ، الكجكب األمر كحقيقة أمر فإنو
1. 

بعشكر  -متعاف إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ : قاؿ:جاء ىبلؿ أحد بني 2عف عمرك بف الحارثب.

 ،ذلؾ الكادم –فحمى لو النبي صمى اهلل عميو كسمـ   3نحؿ لو ككاف سألو أف يحمي كاديا يقاؿ لو سمبة

إلى عمر بف الخطاب يسألو  5كتب سفياف بف كىب  –رضي اهلل عنو -4فمما كلي عمر بف الخطاب 

كسمـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  –لى إليؾ ما كاف يؤدم ف أدل إإ)عف ذلؾ فكتب عمر بف الخطاب 

ال فإنما ىك ذباب غيث يأكمو مف يشاء ( ، ومف عشكر نحمو فاحـ لو سمب –  .6كا 

                                                 

 iefpedia.com/arab/wp-بحث منشكر عمى االنترنت عمى المكقع:،9صفحة  ،زكاة العسؿ،سمماف نصر ،الداية1 
content/uploads/2010/03 

حفظيـ لمحديث . أكمف أركاىـ لمشعر ك  ،ىؿ عصره اأبك أمية : أخطب  ،ىك عمرك بف الحارث بف يعقكب االنصام  2
  5/76 ،االعبلـ  ،مف المدينة .]الزركمي  صموأ

ىػ 1382  1ط ،تحقيؽ عمي البجاكم  ، 3/252 ،ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ  ،بك عبد اهلل أشمس الديف  ،الذىبي ~
 دار المعرفة لمطباعة كالنشر [. ،ـ 1963

عبد المؤمف  ،د قرب المدينة .]ابف شمائؿ بعده باء معجمة بكاحدة : كاد لبني متعاف كىك كا ،بفت  أكلو كثانيو -سمبة : 3
 بيركت . ،دار الجيؿ  ،ىػ 1412 1ط ، 2/726 ،مراصد اإلطبلع عمى أسماء األمكنة كالبقاع  ،بف عبد الحؽ 

عالـ  ،ىػ 1403 3ط، 3/764 ،معجـ ما استعجـ مف أسماء الببلد كالمكاضع  ،أبك عبيد اهلل بف عد العزيز  ،البكرم ~
 بيركت [ ،الكتب 

 54رجمتو  ص سبؽ ت 4
صحابي مف األمراء  حج مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ  ،المصرم  ،الخكالني  ،أبك أيمف  ،ىك سفياف بف كىب  5

كالزبير بف  وحدث عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كعمر بف الخطاب رضي اهلل عن ،كشيد فت  مصر  ،حجة الكداع 
ـ  2006 -ىػ  1427ط  ،4/450 ،سير أعبلـ النببلء  ،ديف أبك عبد اهلل شمس ال ،العكاـ رضي اهلل عنو . ]الذىبي 

 القاىرة . ،دار الحديث 
 [3/110 ،االصابة في تمييز الصحابة  ،ابف حجر  ~
تاني جسسميماف بف األشعث الس ،] أبك داكد  1602حديث رقـ  ،باب زكاة العسؿ  ،كتاب الزكاة  ،أخرجو أبك داكد  6
 بيركت [ ،دار الكتاب العربي  ، 2/22 ،داكد  أبيسنف  ،

 ،السبيؿ  إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار ،محمد ناصر  ،كقاؿ األلباني : حديث مسند كسنده صحي  ]األلباني 
 المكتب االسبلمي بيركت [.  ،ـ 1985-ىػ 1405  2ط ، 3/248
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ف أم -:كمعناه  كأضاؼ ، النحؿ ذباب مف أخكذم-  العسؿ أم- فإنو ؛ العسؿ عشكر يؤدكا لـ كا 

  .1يشاء مف يأكمو ، كالخصب العشب مف فييا اًلم القطر مكاًضع يقًصد النحؿ ألف ؛ الغيث إلى الذباب

  ألحد مممكؾ غير كىك كالكيكؼ كالكدياف الجباؿ في إما أيامئذ العسؿ أف الحديث أفاد-:الدللة وجو

 مف لكؿ كىك ، ألحد مممكؾ غير ألنو ؛ فيو زكاة ال كىذا ، إليو سبؽ إذا الناس مف شاءه لمف فإنو

 .2وإلي يسبؽ

 مف يككف الجباؿ في يكجد الذم العسؿ أف عمى دليؿ أٌف فيو -ف ىذا الحديث:جاء في عكف المعبكد ع

 .3بو أحؽُّ  إليو سبؽ

 مف ًقربو ًقربة عشرً  كيؿّْ  ًمف ، العسؿ قرب زمانو في يؤخذ كافصمى اهلل عميو كسمـ  اهلل نبي إفج.

 4.أكسطيا

النبي صمى اهلل  حياة في خذتأ فإنيا ، امتراء كال فييا شؾ ال حقيقة العسؿ زكاة أف -كجو الداللة:

 باالستمرارية تؤذف التي المضارعة بصيغة الحديث كرد كقد ، قربة ًقربو  عشر كؿ عميو كسمـ مف

 .5كالتكثير

 .6كالكمفة فيو أقٌؿ منيما ،(أٌف العسؿ يتكلد مف نكر الشجر كيكاؿ كيدخر فأشبو الحب كالثمر2

 -ب الزكاة فيو في نصابو:أما بالنسبة الى نصاب العسؿ فاختمؼ مف قاؿ بكجك 

                                                 
 ،دار الكتب العممية ،ىػ 1415ط ،4/342 ،عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد  ،محمد أشرؼ بف أمير ،العظيـ آبادم 1

 .لبناف،بيركت 
2
 .10صفذح  ،سكاج انعسم  ،انذاٌح  

3
 .4/342 ،عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد ،العظيـ آبادم 

4
]أبك 10053حديث رقـ  ،باب في العسؿ ىؿ فيو زكاة أـ ال؟ ،كتاب الزكاة ،ي مصنفوفأخرجو أبف أبي شيبة  

قاؿ  ،الرياض،مكتبة الرشد  ،ىػ1409ط ،2/373،الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار ،عبد اهلل بف محمد،شيبة
 فركل ، تارة كيكصمو ،تارة يرسمو كاف عمر أف لجكاز كصمو مف كبيف بينو تعارض ال كلكف ، مرسؿ حديث -األلباني:

 ..[3/285اركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،األلباني .  صحي كالكؿ سمع ما كؿ
 .11صفحة  ،زكاة العسؿ ،الداية 5
 .2/14،زاد المعاد في ىدم خير العباد ،ابف القيـ 6
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كشرط أال يككف في أرض خراجية حتى ال يجمع بيف  ،ككثيره العشر  وقاؿ أبك حنيفة بالزكاة في قميم

 .1الخراج كالزكاة 

 2كالفرؽ ستة عشر رطبل عراقيا ،فاشترط النصاب الذم حدده بعشرة أفراؽ  ،كخالفو أحمد في ذلؾ 

 .3رض الخراجية كالعشرية كسكل بيف كجكده في األ ،كف درىما كالرطؿ العراقي مائة كثبلث،

 ألكه كاديان كدليؿ أحمد في اشتراط النصاب ما ركم أف عمر رضي اهلل عنو أتاه ناس مف أىؿ اليمف فس

 قاؿ : كثيران  ف فيو نحبلن إإياه فقالكا : يا أمير المؤمنيف فأعطاىـ 

 .4()فإف عميكـ في كؿ عشرة  أفراؽ فرقان  

 .5ليوإف المصير فيتعي–رضي اهلل عنو –ر كىذا تقدير مف عم

 

                                                 
 بيركت  ،دار المعرفة  ،ـ 1993-ىػ 1414ط   ، 2/216 ،المبسكط  ،محمد بف أحمد  ،السرخسي  1
 .2/325 ،رد المحتار عمى الدر المختار  ،ابف عابديف ~
2
 . المدينة ألىؿ ضخـ مكياؿ كىك ، لفصي ا كىك كتحريكيا الراء بتسكيف :الفرؽ 

 آصع. ثبلثة أك ، رطبل عشر ستة إنو :فقيؿ :أقكاؿ عمى مقداره في اختمفكا :الفرؽ مقدار
 كسمـ. عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ بصاع أصكع أربعة الفرؽ إف :كقيؿ

 صاع. نصؼ كالقسط ، أقساط خمسة إنو :كقيؿ 
 ع.الصا نصؼ كالقسط ، أقساط ستة إنو :كقيؿ
 آصع. ثبلثة أك رطبل عشر ستة الفرؽ أف كىك األكؿ القكؿ الفقياء مف العمـ أىؿ رج  كقد

فيك  (:وأما بالنسبة لمقدار النصاب في األوزان الحديثة) كعميو فإف نصاب العسؿ عند الحنابمة ىك مائة ستكف رطبلن 
 كغـ 65.160=2،172×30 ىكغـ فالنصاب اذف 2،172مقدار الصاع = صاعان.  30=3×10 عند اإلماـ أحمد:

، تحقيؽ  3/437ابف األثير، مجد الديف بف محمد ، النياية في غريب الحديث كاألثر ، ~. 1/619سبٌلـ ، األمكاؿ ، [.
لساف  ،ابف منظكر بيركت .  ،ـ ، المكتبة العممية 1979-ىػ 1319:طاىر أحمد الزاكم كمحمكد محمد الطناجي ، ط 

ثذ هللا تٍ سهًٍاٌ ،  ذذٌٕم انًٕاسٌٍ ٔانًكاٌٍم انشزعٍح إنى انًقادٌز انًعاصزج ، ْٕٔ انًٍُع ، ع~. 10/306، عربال

 http://www.sahab.net]تذث يُشٕر عهى اإلَرزَد ، شثكح سذاب عهى انًٕقع اإلنكرزًَٔ انرانً
 .1/423 ،شرح  منتيى االرادات  ،البيكتي  3
أبك بكر عبد  ،]الصنعاني  6970حديث رقـ  ،صدقة العسؿ باب  ،كتاب الزكاة  ،أخرجة عبد الرزاؽ في مصنفو  4

 بيركت. ،سبلمي المكتب اإل ،ىػ 1403 2ط ،حبيب األعظمي  ،تحقيؽ  ، 4/62 ،المصنؼ  ،الرزاؽ 
 . 3/21،المغني  ،ابف قدامو  5
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 -تية :أنو ال زكاة في العسؿ لؤلدلة اآل لىإ 2كالشافعية  1ذىب المالكية  -لمذىب الثاني :ا

 .3جماع شبو المبف كالمبف الزكاة فيو باإلأنو مائع خارج مف حيكاف فأ .1

 .5))ليس في زكاة العسؿ شيء يص ((4ماقالو الترمذم .2

 .7كال إجماع ،: ليس في كجكب الصدقة في العسؿ خبر يثبت6بف المنذراما قالو  .3

  9جاء كتاب عمر بف عبد العزيز -:8قكؿ ابف حـز  .4

                                                 
 .3/75،الذخيرة  ،القرافي  1
المكتب  ،ـ 1991-ىػ 1412 3ط، 2/232 ،ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف  ،محيي الديف بف شرؼ  ،النككم  2
 بيركت . ،سبلمي اإل
 دار المعرفة بيركت . ،ـ 1990-ىػ 1410ط ، 2/41األـ  ،محمد بف إدريس  ،الشافعي ~
 .2/572 ،المغني  ،ابف قدامو   3
 تمميذ ،مف أىؿ ترمذ  ،مف أئمة عمماء الحديث كحفظو  ،أبك عيسى  ،ىك محمد بف عيسى السممي البكغي الترمذم 4

 ،المعركؼ بسنف الترميذم ] السمعاني  ،مف تصانيفو )الجامع الكبير (  ،كاف يضرب المثؿ في الحفظ ؟ ،البخارم 
 [.6/322 ،االعبلـ  ،الزركمي  –دار المعارؼ  ،ـ 1962-ىػ 1382 1ط ، 3/41،نساب األ ،عبد الكريـ بف محمد 

د.ط عالـ  ،صبحي السامراءم كاخركف  ،تحقيؽ  ،1/102 ،عمؿ الترمذم الكبير  ،محمد بف عيسى  ،الترمذم  5
 بيركت .  ،الكتب 

لقب بشيخ الحـر . أكثر  ،لـ يقمد احدا   ،ىك محمد بف ابراىيـ بف المنذر .نيسابكرم مف كبار الفقياء المجتيديف  6
 ،شمس الديف  ،بلؼ العمماء (]الذىبي تكسط في السنف ( ك)اخبلؼ العمماء . مف تصانيفو :)األتبياف اخ تصانيفو في
طبقات  ،بيركت السبكي  ،دار الكتب العممية  ،ـ 1998-ىػ 1419  1ط ، 3/5 ،تذكرة الحفاظ  ،حمد أمحمد بف 

 [3/102 ،الشافعية الكبرل 
 ىػ .1408  1ط ،عد اهلل بف العزيز  -تحقيؽ : ، 1/173 ،االقناع  ،محمد بف ابراىيـ  ،ابف المنذر  7
كاف فقييا  ،عالـ األندلس في عصره أصمو مف الفرس  ،حـز الظاىرم . أبك محمد ىك عمي بف أحمد بف سعيد بف  8

كثير التاليؼ مف تصانيفو )المحمى (ك)اإلحكاـ في  ،ىؿ الظاىر أحكاـ مف الكتاب كالسنة عمى طريقة حافظا يستنبط األ
 أصكؿ األحكاـ (

 [.4/254،األعبلـ  ،]الزركمي 
 27سبقت ترجمتو ص 9
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 .1خذ مف العسؿ كال مف الخيؿ صدقة(أ تأالَّ ى )نى مً إلى أبي كىك بً 

 . 3بأف ال زكاة في العسؿ 2يضا بما قالو ابف حـز أكاحتجكا 

ميما بشيء قبؿ منيـ  كجعؿ في فإف تطكع أى ،لخيؿال صدقة في العسؿ كال في ا -كقاؿ الشافعي:

 .4المسمميف بيت ماؿ

 .يناقشح األدنح وانرزجيح-انًطهة انثاني :

لقكة ما ذىبكا إليو مف دليؿ في  عرض أدلة المذاىب أجدني أميؿ إلى ما ذىب إليو األكثركف؛ بعد

كقامت  ،قد ثبتت صحتيا حيث اعتمدكا عمى أحاديث لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كجكب زكاة العسؿ

 كصلنصيدخؿ في عمكـ ا العسؿ فَّ ألك ،فتعيف المصير إلييا  ،كليس عند المنكريف ما يعادليا،حجتيا

عمى الدخؿ الناتج مف استغبلؿ  بالقياستثبت زكاتو ك  ،حاديثيات كاألاة مف اآلكجبت الزكأالتي 

 رضاأل

 .5بالزرع  

ف أما ما قالكه بأك ،ف الزركع التي فرضت فييا الزكاةكثر مأك ضخـ أقد تككف  مكاالن أنو قد ينتج العسؿ كأل

) -:جماع كما ذكرت فقد رد صاحب المغني عمى ذلؾ بقكلوشبو المبف كال زكاة في المبف باإلالعسؿ ي

 6صمو كىك السائمة بخبلؼ العسؿ(أإف المبف قد كجبت الزكاة في 

                                                 
 .4/214 ،السند الكبرل  ،البييقي  ،7466حديث رقـ  ،باب ما كرد في العسؿ  ،كتاب الزكاة  ،أخرجو البييقي  1
 ،التخميص الحبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير  ،احمد بف عمي  ،حجر ابف بكتاكرد ىذا االثر  ايضا في ~
 دار الكتب العممية . ،ـ1989-ىػ 1419 1ط ،2/371
 دار المعرفة بيركت .  ،ىػ 1379ط  ،3/348 ،ت  البارم في شرح صحي  البخارم ف ،احمد بف عمي  ،ابف حجر ~
 62ص سبقت ترجمتو 2
 دار الفكر بيركت .  ،د.ط  ، 4/39 ،المحمى باالثار  ،عمي بف احمد  ،ابك محمد  ،ابف حـز  3
 .2/41 ،األـ  ،الشافعي  4
الدار  ،ـ 2009-ىػ 1430 1ط ، 138ة صفحة فقو الزكاة عمى ضكء الكتاب كالسن ،محفكظ ابراىيـ   ،فرج  5

 المصرية البنانية .
 .3/20 ،المغتي  ،ابف قدامو  6
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 .2لعسؿ العشر (اقتنع بكجكبيا فنجده يقكؿ : )كيجب في ا 1ولعل الشوكاني 

أحاديث الباب الكاردة في كجكب الزكاة يقكل بعضيا بعضا كيشيد بعضيا -:حيث يقكؿ في ذلؾ

سيارة  حاديث لمحجة ألف حديث أبيبيا كعندما ذكرت  عدـ انتياض األ لبعض فينتيض االحتجاج

مى ليما بدؿ ما نو حالعسؿ ألف عمى كجكب الزكاة في الَّ دي ف كاف غير أبي سيارة ال يى إً كحديث ىبلؿ 

 .4كجكب الزكاةفي  كىذا تصري  3شر"العي  ارة: "فأدٌ نو قاؿ في حديث أبي سيَّ أخذ منيما كلكف ال يخفى أ

لقائؿ بتحديد نصاب لمعسؿ إذا بمغو كجب فيو فإني أرج  المذىب ا نصاب العسؿكأما بالنسبة إلى 

يعادؿ في األكزاف الحديثة كما بينتو  كىك،حيث حٌددكا النصاب بعشرة أفراؽكىك قكؿ الحنابمة  ،الزكاة 

 كيمك جرامان. 65في مكضعو 

ألف القكؿ بتحديد النصاب أقرب لمعدالة التي  ،فمف يمتمؾ عسبلن بمغ ىذا النصاب كجب عميو زكاتو

 تحققيا شريعتنا السمحاء. كاهلل أعمـ..  

 

 

 

 

 

                                                 
كلد بيجرة شككاف كنشا  ،مف كبار عمماء صنعاء باليمف  ،فقيو مجتيد  ،ىك محمد بف عمي بف محمد الشككاني 1

مف مصنفاتو  ،مؤلفا  114يد . لو ككاف يرل تحريـ التقم ،كمات حاكما بيا  ،ىػ 1229ككلي قضاءىا  سنة  ،بصنعاف 
 [.6/298 ،االعبلـ  ،: )نيؿ االمطار شرح منتقى االخبار ( ك)فت  القدير( ك)السيؿ الجرار(. ]الزركمي 

 دار ابف حـز . ،د.ط  ، 1/247 ،السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ االزىار  ،محمد بف عمي عمي  ،الشككاني 2
3

 58سثق ذخزٌجّ ص
 .1/247 ،ؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ االزىار السي ،الشككاني4

 



65 

 

 سكاج عزوض انرجارج . -انًثحث انثانث :

 ض انرجارج .ذعزيف عزو -انًطهة االول :

نو ال يستقر يعرض ثـ كسمي بذلؾ أل ،ؿ ماؿ سكل النقديف كىك ك ،جمع عرض -تعريف العروض:

 1.يزكؿ 

 .2كقد غمب عمى الخمار ،تجر يتجر تجارة:باع كشرل  -التجارة لغة: تعريف التجارة:

 3تقميب الماؿ بالبيع كالشراء  لغرض تحصيؿ الرب  كىي  

سكاء كاف مف جنس ما تجب فيو زكاة العيف كاإلبؿ  ،المعد لمتجارة  الماؿ -تعريف عروض التجارة :

 .4أك ال كالثياب  ،

 .5نيا عركض تجارةإككؿ مادة مباحة أعدت لمرب  ف

 

 

حكى انشكاج في عزوض انرجارج وأقىال انفقهاء فيها . -انًطهة انثاني :  

 أقوال الفقياء في حكم زكاة العروض المعدة لمتجارة وأدلتيم .

 -مف في حكم زكاة العروض المعدة لمتجارة عمى قولين كما يأتي :اخت*

                                                 
 ،مكتبة العممية ال ، 2/402 ،مادة عرض  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  ،أحمد بف محمد  ،الفيكمي  1

 بيركت .
 . 7/107 ،فصؿ العيف الميممة  ،لساف العرب  ،ابف منظكر ~
دار ابف  ،ىػ 1428-ق 1422  1ط ،6/137 ،المستقنع  الشرح الممتع عمى زاد ،محمد بف صال   ،العثيميف ~

 الجكزم ػ
 1421 ط ،عبد الحميد ىنداكم تحقيؽ:،7/353 ،المحكـ كالمحيط األعظـ ،أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ  ،المرسي  2
 . دار الكتب العممية بيركت ،ـ 2000 -ىػ 

 .2/104 ،مغني المحتاج  ،الشربيني  3
 .2/240 ،شاؼ القناع ك ،البيكتي  4
 ق.1424ط،55ص،مسائؿ في فقو الزكاة كمستجداتيا المعاصرة،عبد الممؾ عبد الرحمف،السعدم 5
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الى كجكب الزكاة  4كالحنابمة 3كالشافعية 2كالمالكية 1ذىب جميكر الفقياء مف الحنفيةالمذىب األكؿ :*

جماع : أبك عبيد القاسـ بف سبلـ كحكى فيو اإل ، 5ىؿ العمـأكبو قاؿ جماىير  ،عركض التجارة  في

خر ما القكؿ اآلأ –يعني عركض التجارة -اجب فييا  مع المسممكف أف الزكاة فرض ك )أج -حيث قاؿ :

 .6ىؿ العمـ عندنا(أفميس مف مذاىب 

ذا حاؿ إ ،التي يراد بيا التجارة الزكاة ف في العركض أىؿ العمـ عمى أجمع أفي قكلو ) :7كابف المنذر

 .8عمييا الحكؿ( 

 -:األدلة

      -أول من الكتاب:

 وجو    9چ گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں گ ٹ ٹ چ  .1

 

                                                 
 دار  الفكر . ،د. ط  ، 2/218 ،العناية شرح اليداية  ،محمد بف محمد  ،البابرتي  1
 د. ط دار الفكر  ، 1/473 ،حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير  ،محمد بف أحمد  ،الدسكقي  2
مكتبة  ،ـ 1980-ىػ 1400 2ط ، 1/299 ،الكافي  في فقو اىؿ المدينة  ،يكسؼ بف عبد اهلل  ،عبد البر ابف ~

 الرياض الحديثة ..
 .6/47 ،المجمكع  شرح الميذب  ،النككم  3
دار الفكر  ،ـ 1984-ىػ 1404ط  ، 3/101 ،نياية المحتاج الى شرح المنياج  ،شمس الديف محمد  ،الرممي ~

 بيركت.
 .2/476 ،المغني  ،قدامو ابف 4
 .2/179 ،كشاؼ القناع عف متف االقناع  ،البيكتي ~
كبو قاؿ جماىير العمماء مف الصحابة كالتابعيف تجب الزكاة في عركض التجارة قاؿ النككم في باب زكاة التجارة :) 5

 . 6/47 ،المجمكع شرح الميذب  ،كالفقياء بعدىـ أجمعيف (النككم 
 .1/522 ،األمكاؿ  ،سبلـ  القاسـ بف ، سبٌلـ 6
 62صسبقت ترجمتو  7
 .6/47 ،المجمكع شرح الميذب  ،النككم  8
 .267ية آسكرة البقرة :  9
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 1تعالى )ما كسبتـ( ينتظميا  ف قكلوأل ،مكاؿ ية يكجب الصدقة في سائر األة اآلأف عمكـ ىذ  الدللة:

 ڳ  ڳ  ڱ    ))ية : أف القكؿ في تأكيؿ قكلو تعالىكقد كرد في تفسير الطبرم ليذة اآل

ما بص ،بتصرفكـ إما بتجارة  ما كسبتـيعني ذلؾ جؿ ثناكه : زككا مف طيب ( مف الذىب  ةاعنكا 

 .  2كالفضة 

 .3چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ  .2

كتبايف أسمائو كاختبلؼ  ،أصنافو ية يشمؿ كؿ ماؿ عمى اختبلؼ : )أف عمكـ اآل ةوجو الدلل

 .4غراضو (أ

 5چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ  .3

  .6چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ٹ ٹ چ  .4

ت دليؿ أكلـ ي ،ماؿ التجارة أعـ األمكاؿ يات أكجبت في كؿ ماؿ حقا ك ذه اآلأف ى وجو الدللة :

خراجو يتطير المسمـ إمميف مف ىذا الحؽ المعمكـ الذم بمف كتاب كال سنة يعفي أمكاؿ تجار المس

 .7كيتزكى

 

 

                                                 
دار  ،ـ 1994-ىػ 1415 1تحقيؽ : عبد السبلـ شاىيف ط ، 3/14 ،ف آحكاـ القر أ ،أحمد بف عمي  ،صاص جال 1

 بيركت. ،الكتب العممية 
 .5/558ف . آالقر كيؿ أجامع البياف في ت ،الطبرم  2
 .103ية آلسكرة التكبة : ا 3
 1/273،فقو الزكاة،القرضاكم 4
 .19 ةيآلسكرة الذاريات : ا 5
 .103ية اآلسكرة التكبة :  6
 .1/274 ،فقو الزكاة  ،القرضاكم  7
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 -لى اليمف :إحيف بعثو  1أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ لمعاذ بف جبؿ ثانيا: من السنو : 

 .2غنيائيـ فترد عمى فقرائيـ (أمكاليـ تؤخذ مف أة في قف اهلل افترض عمييـ صدأعميميـ أ)

 .3ف عركض التجارة ماؿأكال شؾ  ،غنياء مكاؿ األأكجب الزكاة في أأنو  -وجو الدللو:

 -ا قاؿ :مرضي اهلل عني4ف ابف عمر أمف آثار الصحابة رضي اهلل عنيـ  -ثالثا:

 .5ما كاف لمتجارة ( الإزكاة في العركض )ليس 

جناس الثبلثة التي فييا الزكاة فأشبو األ ،ماؿ مقصكد بو التنمية أف العركض المتخذة لمتجارة  -رابعا:

 .6الذىب كالفضة  ،الماشية  ،باتفاؽ :الحرث 

                                                 
 سمـأماـ الفقياء . إاك عبد الرحمف . صحابي جميؿ  ،ىك معاذ بف جبؿ بف عمرك بف اكس االنصارم الخزرجي  1

كعمره ثماني عشرة سنة . شيد بيعة العقبة ثـ شيد بدرا كاحدا كالمشاىد كميا مع الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ . جمع 
سد أ ،ثير ابف األ ، 6/107 ،صابة في تمييز الصحابة اإل ،القراف عمى عيد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ] ابف حجر 

 [.5/187 ،الغابة في معرفة الصحابة 
 . 2/104 ،صحي  البخارم  ،البخارم  ، ، 1395رقـ  حديث،باب كجكب الزكاة  ،كتاب الزكاة ، ،بخارم أخرجو ال 2
 .6/138 ،الشرح الممتع عمى زاد المستقنع  ،العثيميف  3
 أكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ . نشسعمر بف الخطاب . ابك عبد الرحمف . قرشي عدكم . صاحب ر  ىك عبد اهلل بف 4

فتى الناس ستيف سنو . كؼ بصره في اخر أبيو الى اهلل كرسكلو . شيد الخندؽ كما بعدىا . أكىاجر مع  سبلـ في اإل
 4/160 ،االصابة في تمييز الصحابة  ،حياتو ]ابف حجر 

 [.4/108 ،االعبلـ  ،الزركمي ~`
 ،السنف الكبرل  ،قي يلبيا ،7605حديث رقـ  ،باب زكاة التجارة  ،كتاب الزكاة  ،أخرجو البييقي في السنف الكبرم  5
4/284. 

لى النبي صمى اهلل عميو كسمـ .] إخرجو الشافعي في األـ بسند صحي  : حديث مكقكؼ غير مرفكع ألباني قاؿ األ
 .[دار الراية  ، 5ط ،1/364 ،تماـ المنة في التعميؽ عمى فقو السنة  ،بك عبد اهلل أ ،لباني األ
 .2/15 ،مقتصد بداية المجتيد كنياية ال ،ابف رشد  6
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كاختار ىذا القكؿ  ،ف الزكاة غير كاجبة في عركض التجارة ألى إ 1ذىب الظاىرية *المذىب الثاني: 

 .3كطار كغيرهاأل في نيؿ 2يالشككان

    -دليميـ :

 .4قكلو صمى اهلل عميو كسمـ )ليس عمى المسمـ صدقة في عبده كال في فرسو(  .1

خذ مف ماؿ المسمـ إال بكصية أتحريـ كبراءة الذمة فبل يص  أف نأف األصؿ في ماؿ المسمـ ال .2

 .5مف اهلل كرسكلو 

 

 .يناقشح األدنح وانرزجيح-انًطهة انثانث:

سبلمية لمقاصد الزكاة في الشريعة اإل كافقان راه مأأرجحو ك  دلتيـ الذمأرض أقكاؿ الفقياء ك بعد ع 

فيمكف الرد عميو  ما ما استدؿ بو النافكفأي كجكب الزكاة في عركض التجارة ك ىك قكؿ الجميكر ف

ف و عفى عأنده كال في فرسو( يجاب عنو بفي الحديث السابؽ )ليس عمى المسمـ صدقة في عبف

كأما دليميـ  6ك الخدمة أف المراد بذلؾ ما ىك معد لمرككب أك أة عينيا ال عف زكاة قيمتيا زكا

خرل أصؿ عارضو أصكؿ عنو بأف ىذا األصؿ في ماؿ المسمـ التحريـ فيجاب الثاني في أف األ

 . 7بعمكميا كخصكصيا دلت عمى كجكب زكاة العركض

                                                 
 .4/39 ،المحمى بالثار  ،ابف حـز  1
 64ص سبقت ترجمتو 2
ـ 1933 -ىػ 1413 1ط ،تحقيؽ : عصاـ الديف الصبابطي  ، 4/162 ،نيؿ االكطار  ،محمد بف عمي  ،الشككاني  3
 مصر .  ،دار الحديث  ،

صحي   ،البخارم  ، 1464رقـ  حديث ،باب ليس عمى المسمـ  في عبده صدقة  ،كتاب الزكاة  ،أخرجو البخارم  4
 . 2/121 ،البخارم 

 .4/39 ،المحمى باالثار  ،ابف حـز  5
 .3/58 ،المغني  ،ابف قدامة  6
 دار الكتاب العربي . ، 2/622 ،الشرح الكبير عمى متف المقنع  ،عبد الرحمف بف محمد  ،ابف قدامة~
 .1/284 ،فقو الزكاة  ،القرضاكم  7
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ض التجارة كليس فييا نص قطعي مف يقكلكف بكجكب زكاة عرك  ةف جميكر عمماء الممأكما 

نما كرد فييا ركايات يقكم   ،لى النصكص إبعضيا بعضا مع االعتبار المستند الكتاب أك السنة كا 

كبيف الدراىـ كالدنانير التي ىي كىك أف عركض التجارة المتداكلو لبلستغبلؿ  نقكد ال فرؽ بينيا 

فمك لـ  ،كالمثمف كىك العركض  ،النقد  ىكك  ثمفبيف ال غيركيتيتقمب ال في ككف النصاب إثمانيا أ

ال يحكؿ أكا رٌ حف يتجركا بنقكدىـ ك كيتأكثرىـ أغنياء أك لزكاة في التجارة ألمكف لجميع األتجب ا

 ا عندىـ .م. كبذلؾ تبطؿ الزكاة فيي دان أبعمى نصاب مف النقديف 

كاساة الفقراء كمف صدقة لمغنياء مكاؿ األأأف اهلل تعالى فرض في  -لو :أعتبار في المسس االأكر 

نفسيـ أغنياء تطيير ف الفائدة في ذلؾ لؤلأمصال  العامة التي تقدـ بيانيا ك قامة الا  في معناىـ . ك 

كمساعدة الدكلة  ،المستحقيف  صناؼأيا بفضائؿ الرحمة لمفقراء كسائر كتزكيت ،مف رذيمة البخؿ 

عانتيـ عمى نكائب الدىر مع إمفقراء كغيرىـ كرىا . كالفائدة لقامة المصال  التي تقدـ ذإمة في كاأل

كىك المشار  ،ناس معدكديف أمكاؿ كحصرىا في مف سد ذريعة المفاسد في تضخـ األ ما في ذلؾ

ف أ فيؿ يعقؿچ ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںٹ ٹ چ قكلو تعالى في حكمة قسمة الفيء ليو بإ

 . 1يدييـ أى مة في ككف معظـ ثركة األار الذيف ربما تالمقاصد كميا التج هيخرج مف ىذ

قرب لمقاصد الزكاة في الشريعة أالقكؿ بكجكب زكاة عركض التجارة  فأدلة يتبيف األ هفبعد ىذ

 .سبلميةاإل

 

 

 

 

 
                                                 

 يئة المصرية العامة .يال ،ـ 1990ط  ،10/439 ،ار نتفسير الم ،ف الحكيـ آر القر تفسي ،محمد رشيد  ،رضا 1
 1/282،فقو الزكاة،القرضاكم
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 سكاج انًظرغالخ -نًثحث انزاتع :ا

لييا  كخصكصا نتباه إاضر أصبحت  مسألة ميمة تستدعي االاألمكاؿ المستغمة في عصرنا الحزكاة 

ك تحايؿ عمى ىذا الركف العظيـ خرج مف كمف أنكر أ ،ي أصيؿ في ىذا الديف نيا تتعمؽ بحكـ شرعأ

شكاؿ متنكعة لذا يجب بياف الحكـ الشرعي فييا كخاصة أف كزكاة المستغبلت ليا صكر كأ ،الديفممة 

 .اليكـ ىذة الجزئية لـ تكف منتشرة كماىك الكاقع

 اٌ نطاقهاذعزيف انًظرغالخ وتي -ول :انًطهة األ

ىي األمكاؿ التي ال تجب الزكاة في عينيا، كلـ تتخذ لمتجارة كلكنيا تتخذ ) -تعريف المستغالت :

 .1(لمنماء، فتغؿ ألصحابيا فائدة ككسبنا بكاسطة تأجير عينيا، أك بيع ما يحصؿ مف إنتاجيا

العمائر كالدكر زكاة  ،ثابتة صكؿ الاأل ،رل مثؿ : المستحدثات كأطمؽ عمى المستغبلت مسميات أخ

 .2الت آلكا

مف ي تخضع لزكاة المستغبلت أال تككف مكاؿ المستثمرة التيشترط في األ -نطاق المستغالت :

نما األمكاؿ التي  ،عركض التجارة كال مف الحكائج األصمية لمالكيا كالسيارة الخاصة كدكر السكف  كا 

كالمصانع  ،جيرىا )بقصد الكراء( مف تأ يرادلمباني السكنية ذات اإلا -تشمميا زكاة المستغبلت ىي :

كمشركعات مزارع الدكاجف سكاء  ،ت )سفف( كسيارامف طائرات كبكاخر ككسائؿ النقؿ  ،المعدة لبلنتاج 

 . 3كانت لمتسميف أك النتاج البيض

                                                 
 .1/397،فقو الزكاة  ،القرضاكم   1
  ،62ص ،محاسبة الزكاة ،المميجي  2
 .1/397 ،فقة الزكاة  ،القرضاكم  ، 3/1947دلتو  أسبلمي ك الفقة اإل ،الزحيمي ~
 ،بحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة أ ،خركف آك  ،محمد عثماف ،ير شب ،شقرسميماف األ عمر ،شقر األ  3
 االردف. ،دار النفائس ،ـ 2008 -ىػ  1428 1ط ،3/258
 .3/1947،دلتو أسبلمي ك الفقة اإل ،الزحيمي ~

 .42أحكاـ الزكاة كالصدقة ص ،عقمة 
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 حكى سكاج انًظرغالخ . -انًطهة انثاني :

مكسع لمزكاة فييا كبيف مانع )مكاؿ المستغمة بيف مكجب مؼ العمماء في كجكب الزكاة في األاخت

 -:بيف قكؿ كؿ فريؽ مع أدلتيـ كمضيؽ ( فانقسمكا فريقيف كسأ

الذيف منعكا  كجكب الزكاة بالكمية كىؤالء ىـ) المضيقكف ( كىذا مذىب ابف حـز  -ول :الفريق األ 

 .2كالشككاني 1الظاىرم

ؼ في كيفيتيا كىؤالء ىـ ىـ مف قالكا بكجكب الزكاة في المستغبلت مع اختبل -الفريق الثاني:

ف لـ ينصكا عمييا بشكؿ مباشر في مدكناتيـ ،المكسعكف   كلكنيـ تناكلكىا في باب الحمي المعدٌ ، كا 

 . 4ةكالحنابم 3ـ بعض المالكيةكى .لمكراء

 ، 5عبد الكىاب خبلؼ -ساتذة :األأما عمماؤنا المعاصركف فقد نصكا عمييا صراحة كىـ أمثاؿ 

 .6القرضاكم

                                                 
 . 4/29،المحمى ،ابف حـز  ،62ص سبقت ترجمتو 1
 1ط ،2/160،ية شرح الدرر البيية ضالدرارم الم ،محمد بف عمي  ،الشككاني  -ىذا الرأم في : ترجمتو ككرد سبقت 2

 دار الكتب العممية .،ـ 1987-ىػ1407
 دار الفكر بيركت . ،تحقيؽ : محمد عميش  ،1/460 ،حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ،محمد عرفة ،الدسكقي  3
 مؤسسة الرسالة .  ،ـ 2003ىػ  1424 1ط،تحقيؽ :عبداهلل التركي  ،4/205،الفركع  ،محمد،مفم ابف 4

أعضاء  أحد،كاف أستاذ الشريعة بكمية الحقكؽ مف العمماء.،فقيو مصرم ،ىك عبد الكىاب بف عبد الكاحد خبلؼ  5
صكؿ الفقو  ( أ لو تصانيؼ مطبكعو منيا: )عمـ ،تكفي بالقاىرة ،سمؾ القضاء  ،كلد بكفر زيات ،العربية  مجمع المغة

 . 4/184 ،ك)أحكاـ المكاريث(. الزركمي االعبلـ 
 .1/396فقة الزكاة  ،القرضاكم  6
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ف المشاركيف في المؤتمرات كالندكات الفقيية مف خبلؿ المجامع أكثرية العمماء  المعاصريكىك رأم 

 .  1الفقيية

 ول القائمين بعدم وجوب الزكاة مطمقا في المستغالتأدلة الفريق األ 

 لـ يقؿ أحد مف فقياء المسمميف مف مختمؼ العصكر بكجكب الزكاة في المستغبلت، بؿ قالكا:) .1

الذيف ىـ خير القركف كال القرف  األكؿالقرف  أىؿالزمف كال سمع بيا  أذفف عمى كالمستغبلت لـ تط

نما ىي مف الحكادث اليمنية كالمسائؿ التي لـ يسمع بيا  المذاىب  أىؿالذم يميو ثـ الذم يميو كا 

 سنةمف مف عمـ ال مف كتاب كال  أثارةكال تكجد عمييا  أقطارىـكتباعد  أقكاليـعمى اختبلؼ  اإلسبلمية

البحقيا إال أخذىاال يحؿ  اإلسبلـالمسمميف معصكمة بعصمة  أمكاؿ فَّ ا  قياس ك  مف كال كاف ذلؾ  ، كا 

 .2(الناس بالباطؿ أمكاؿ أكؿمف 

فقالكا ال زكاة في دكر  -مكاؿ:ة في ىذه األإف جميكر العمماء نصكا بشكؿ صري  عمى منع الزكا .2

ف كاذف يكك  ، 3كال دكاب الرككب ،دكات المحترفيف كال أ ،ى السكن ف الحكـ:أف ال زكاة في المصانع كا 

ف عظـ كال في الس ،ف شيؽ بنيانيا كال في تمؾ العمارات كا   ،عظـ إنتاجيا  يارات كالسفف  التجارية كا 

 .4يرادىا إ

حدد األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة، فمـ يجعؿ منيا ما ييستغؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ-إف الرسكؿ  .3

عقارات كالدكاب كاآلالت كنحكىا، كاألصؿ براءة الناس مف التزاـ التكاليؼ، كال يجكز أك ما ييكرل مف ال

 .5الخركج عف ىذا األصؿ، إال بنص صري  عف اهلل كرسكلو

                                                 
 ،مي يالزح~ـ.1985 -ىػ 1406سنة  ،2/94 ،سبلمي بجدةلمنظمة المؤتمر اإل ةسبلمي التابعمجمة مجمع الفقو اإل 1

 .3/1948،دلتو كأسبلمي الفقو اإل
2

 .1/237 ،هى دذائق األسْار انسٍم انجزار انًرذفق ع،انشٕكاًَ 
3
 تٍزٔخ.  ،دار انكرة انعهًٍح  ،و 2000-ْـ 1420 1ط ،3/303 ،انثُاٌح شزح انٓذاٌح  ،يذًٕد تٍ أدًذ  ،انعًٍُ  

 نثُاٌ  ،د.ط . انًكرثح انعهًٍح  تٍزٔخ  ، 1/137 ،انهثاب شزح انكراب  ،عثذانغًُ تٍ طانة  ،~انغًًٍُ 
4
 .1/397 ،فقّ انشكاج  ،انقزضأي  

 المرجع السابؽ نفسو. 5
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 -أدلة الفريق الثاني القائمين بوجوب الزكاة في المستغالت :

، 1چڳ  ڳ   گ  گ   گ ٹ ٹ چ ف اهلل أكجب لكؿ ماؿ حقنا معمكمنا، أك زكاة، أك صدقة، إً  .1

 .2چڱ  ڱ  ڱ  ڱٹ ٹ چ 

 .4مف غير فصؿ بيف ماؿ كماؿ 3: "أدُّكا زكاة أمكالكـ"-صمى اهلل عميو كسمـ-كقكلو  

عمة الزكاة  دلة عمى أفكاأل ،كىي النماء كما نص الفقياء ،ف عمة كجكب الزكاة في الماؿ معقكلةإً  .2

 -مايمي :كثيرة منيا النماء 

 5ذا استفادو إً ر داره كقبض كراىا أنو يزكييمف أجحمد فماـ أأنو ركم عف اإل . 

  كأما اليـك  ،في الماضي كانت تتخد لمحاجات نيا فإ ،تغير كصؼ األمكاؿ يقتضي تغير األحكاـ

الفقيية تقكؿ : ال ينكر تغير  كالقاعدة ، 6كال ينكر تغير الحكـ بتغير الكصؼ ،ال نامية امك فصارت أ

 .7زمافاألحكاـ بتغير األ

الحاجة،  كمباب الماؿ أنفسيـ، كالمكاساة لذكىى التزكية كالتطيير ألر  -يع الزكاة أف حكمة تشر  .3

تجعؿ إيجاب الزكاة ىك األكلى كاألحكط  -كاإلسياـ في حماية ديف اإلسبلـ كدكلتو، كنشر دعكتو 

                                                 
 24اآلية المعارج: سكرة  1
 103 اآلية التكبة:سكرة  2
المستدرؾ عمى  ،محمد بف عبد اهلل  ،أخرجو  الحاكـ النيسابكرم في كتابو المستدرؾ عمى الصحيحيف .] الحاكـ 3

 ،ـ 1990 -ػ ى1411 1ط ،تحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا  ، 1/52 ،19كتاب االيماف حديث رقـ  ،الصحيحيف 
 كقاؿ الحاكـ :ىذا حديث صحي  عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه.[

4
 .1/397 ،فقو الزكاة  ،القرضاكم    

 .3/57 ،المغني ،ابف قدامة  5
 .47ص،الزكاة كالصدقة  حكاـأ،عقمة  6
 -ىػ 1411 1ط ،تعريب : فيمي الحسيني ، 1/47، 39درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ  المادة  ،عمي  ،حيدر  7

 دار الجيؿ . ،ـ 1991
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ـ ألرباب الماؿ أنفسيـ، حتى يتزككا كيتطيركا، كلمفقراء كالمحتاجيف، حتى يستغنكا كيتحرركا، كلئلسبل

 .1كممتو ا كدكلة، حتى تقكل شككتو، كتعمكدينن 

دليؿ عقمي : ال يعقؿ أف تككف الزكاة مفركضة عمى مالؾ النصاب مف األمكاؿ، ساقطة عف  .4

صاحب عمارات أك مصانع، تفكؽ غمتيا أضعاؼ ذلؾ النصاب لمجرد أنيما يختمفاف في طريقة 

حكؿ بعض الناس أمكاليـ إلى دكر سكنى الحصكؿ عمى ىذه األمكاؿ، كلك قمنا بذلؾ فإننا نخشى أف ي

 .2أك كسائؿ نقؿ تيربا مف دفع الزكاة

 .وانرزجيحيناقشح األدنح -: انًطهة انثانث

راه أقرب لمقاصد الشريعة لة كأدلة كؿ قكؿ الذم يتبيف لي كأرجحو كأرض األقكاؿ في المسأبعد ع

دلة القائميف أاة في المستغبلت لقكة في الزكاة ىك القكؿ بكجكب الزكية كيحقؽ مقاصد الشريعة سبلماإل

في كاقعنا بشكؿ ضخـ ف المستغبلت انتشرت صد الشريعة السمحاء في الزكاة كألبذلؾ كلمراعاتيـ مقا

مكاال ضخمة كىائمة فالمشاريع المستجدة التي تدخؿ تحت نطاؽ المستغبلت ككفير كأصبحت تحقؽ أ

لمستغبلت كال يؤخد قؿ مف اصناؼ قد تدر دخبل أف تؤخذ الزكاة مف أيكما بعد يكـ فبل يعقؿ أتزداد 

 -كيرد عمى أدلتيـ بما يمي: ،القائميف بعدـ كجكب الزكاة فييا دلةمنيا . كلضعؼ أ

كجكب الزكاة في المستغبلت فذلؾ لـ يقكلكا ب ،عصار األ ف الفقياء في جميع ما مضى مف* قكليـ إً 

يدفع  تعـ بو البمكل نتشاران لـ ينتشر اك أ ،يـ لماؿ لـ يكف مكجكدا في زمانف مثؿ ىذا النكع مف األ

فيمف أجر بيتو ثـ نو كجد مف العمماء مف يقكؿ بكجكب الزكاة عمما بأ ،لمجتيديف لمنظر في حكمو ا

 .3حمد كما ذكرت سابقاماـ أأجره كىك  اإلاكترل منو 

                                                 
1
 .1/396 ،فقّ انشكاج ،انقزضأي  

2
 .48احكاـ  الزكاة كالصدقة ص ،عقمة  

3
 . 1/397،فقّ انشكاج،انقزضأي   
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مف نيا خبلؼ فيو ألف الزكاة فيذا مما ال الت كنحكىا معفاء الدكر كاآلنص الفقياء عمى إ ما ما*كأ

مكاؿ التي يتحقؽ بيا النماء الذم ىك عمة كليست مف األ ، تجب فييا الزكاة صمية التي الالحاجات األ

 .1كجكب الزكاة كما نص العمماء

ص ف عدـ ن عميو كسمـ الزكاة فيرد عميو بأال فيما أخذ منو النبي صمى اهللال زكاة إ -ما قكليـ :*كأ

نما نص فإً  ،يدؿ عمى عدـ كجكب الزكاة فيو خد الزكاة مف ماؿ ال ـ عمى أالنبي صمى اهلل عميو كسم

بؿ كالبقر كالغنـ مف نت منتشرة في عصره كاإلمكاؿ النامية التي كاالنبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى األ

 .2كالثمارالحيكانات كالقم  كالشعير كالزبيب كالتمر مف الزركع 

لفعؿ النبي صمى اهلل عميو  في عصرنا ىذا تطبيؽه  كفيران  خبلن كيدر د ناـو  كبذلؾ يقاس عميو كؿ ماؿو 

   .كسمـ كلما قرر كذكرت مف حكمة فرض الزكاة 

سبلمية كيحققيا فيؿ قرب لمقاصد الزكاة في الشريعة اإلككف القكؿ بزكاة المستغبلت ىك األكبذلؾ ي

لصاحب الزرع  كشرعان  عقبلن  كمساعدة العاجز كتطيير النفس كتزكيتيا بالبذؿ الـز ،يككف شكر النعمة 

كثر مما مما يدر مف الدخؿ أكنحكىا غير الـز لصاحب المصنع كالعمارة كالسفينة كالطائرة  ،كالثمر 

  3قؿ مف جيدىا ؟الذرة كالشعير بأضعاؼ مضاعفة كبجيد أ رضتدره أ

تحت المسمى ف لـ يكف كا   ف مذىب القائميف بعدـ كجكب الزكاة في المستغبلت يكجب القكؿ بتزكيتياكا  

 نيـ يقكلكف بتزكية الماؿ الذم مضى عميو حكؿ بعد بمكغو النصاب .أل ،نفسو 

 

 

 

                                                 
1
 دار انفكز تٍزٔخ . ،د.ط  ، 2/284 ،شزح فرخ انقذٌز  ،كًال انذٌٍ يذًذ  ،انسٍٕاسً  

2
 .1/399 ،فقّ انشكاج ،انقزضأي  

3
 .1/399 ،شكاج فقّ ان،انقزضأي  
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 انًثحث انخايض: سكاج حهي اننظاء.

 .ينحصر الخبلؼ بيف العمماء في زكاة الحمي مف الذىب كالفضة إذا كاف مباحا معدِّا لبلستعماؿ*
 

 قيىد وضىاتط في سكاج حهي اننظاء. -انًطهة األول:

 :زكاة الحمي ثبلثة قيكد ال بد مف اعتبارىا عند النظر في  ناؾى
 .1أف يككف الحمي مف الذىب أك الفضة ، فإف كاف مف غيرىما فبل زكاة فيو باإلجماع .1

 
أف يككف الحمي مباحا ، أما الحمي المحـر فتجب فيو الزكاة عند جميع العمماء ؛ ألف التحمي  .2

ف الشارع لـ يأذف في ىذا التحمي ، فصار في حكـ بو لـ ييخرجو عف ككنو ماالن زككيان ؛ أل
 . 2غير المستعمؿ
اًع " 3كقاؿ النككم ٍجمى ـي فىتىًجبي الزَّكىاةي ًفيًو ًباإٍلً رَّ ًميُّ اٍلميحى : " أىمَّا اٍلحي

4 
 
 

أف يككف معدِّا لبلستعماؿ : فمحؿ النزاع ىك الحمي الذم يتخذه اإلنساف بقصد االستعماؿ  .3
اتخذ الحمي ال بقصد االستعماؿ كالزينة ، بؿ لمتجارة ، أك لتأجيره ، أك أما لك ، كالتزيف بو

  5.لبلدخار كالتكفير ، فتجب فيو الزكاة قكالن كاحدان 
 

ا يىا إنَّمى جاء في المغني:" فىأىمَّا اٍلميعىدُّ ًلٍمًكرىل )اإلجارة( أىٍك النَّفىقىًة إذىا ايٍحًتيجى إلىٍيًو ، فىًفيًو الزَّكىاةي ؛ أًلىنَّ 
كى  مىى اأٍلىٍصًؿ ، كى ٍرًفًو عىٍف ًجيىًة النَّمىاًء ، فىًفيمىا عىدىاهي يىٍبقىى عى اًؿ ، ًلصى ذىًلؾى تىٍسقيطي عىمَّا أيًعدَّ ًلبًلٍسًتٍعمى

ٍنوي " ا ايتًُّخذى ًحٍميىةن ًفرىارنا ًمٍف الزَّكىاًة الى يىٍسقيطي عى مى
6 

                                                 

  
1

 بيركت ،دار المعرفة،ـ 1990-ق1410ط ، 8/145،مختصر المزني ،سماعيؿ بف يحيى إ ،المزني  
 .3/271،الحاكم الكبير في فقو االماـ الشافعي  ،الماكردم~
 .6/125،الشرح الممتع عمى زاد المستنقع ،العثيميف.2/17،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني 2
 ،ق1986-1406 1ط،1/55،الغرة المنيفة في تحقيؽ بعض مسائؿ االماـ أبي حنيفة ،عمر بف اسحؽ ،مالغرنك ~

 مؤسسة الكتب الثقافية.
  .29سبقت ترجمتو ص 3
المكتب ،ـ 1991-ق1412 3ط،2/260،ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ،محيي الديف بف شرؼ ،أبك زكريا،النككم  4
 بيركت. ،سبلمياال

 .2/260،ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ،النككم 5
 .3/42 ،المغني ،ابف قدامة 6
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 طرعًال وأدنرهى.نالهًاء في سكاج انحهي انًعذ انع انًطهة انثاني: أقىال

 -ف:ليستعماؿ عمى قك لعمـ في زكاة الحميّْ المعدّْ لبلاختمؼ أىؿ ا*
، كىذا مذىب الحنفيَّةا-  3، كركاية عف أحمد 2، كقكؿ لمشافعيّْ  1لقكؿ األكَّؿ: تجب زكاة الحميّْ
 .4كبو قاؿ ابف حـز الظاىرم ،
 -األدلَّة:
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ٹ ٹ چ  .1

 5چک   ڑ 
 

اآلية عامة في جميع الذىب كالفضة ، كلـ تخصص شيئان دكف شيء ، كجو الداللة مف اآلية: أف 
 6.فمف ادعى خركج الحمي المباح مف ىذا العمـك فعميو الدليؿ

عف عمرك بف شيعيب، عف أبيو، عف جدّْه: )أفَّ امرأة أتًت النبيَّ صمَّى اهلل عميو كسمَّـ كمعيا  .2
بنتيا مىسىكىتاف غميظتاف مف ذىب، فقاؿ ليا: أتيعطيف زكاة ىذا؟ قالت: ال، ابنة ليا كفي يد ا

قاؿ: أيسرُّؾ أف ييسكّْرؾ اهلل بيما يكـى القيامة سكاريف مف نار؟ فخمعتيما، فألقٍتيما إلى النبيّْ 
 7صمَّى اهلل عميو كسمَّـ، كقالت: ىما هلل كلرسكلو(

 
ة ال يؤدّْم منيا حقَّيا رسكؿي اهلل صمَّى اهلل عميو كسمَّـ: قكؿ ال .3 ))ما مف صاحب ذىبو كال ًفضَّ

ـى فييككل بيا  إالَّ إذا كاف يـك القيامة، صيفحت لو صفائ  مف نار، فأيحمي عمييا في نار جينَّ
جنبيو كجبينيو كظيريه، كمَّما بردت أيعيدت لو في يكـو كاف مقداره خمسيف ألؼ سىنة، حتَّى ييقضى 

مَّا إلى النار... الحديث((بيف العباد؛ فيرل سبيمو؛ إ  8مَّا إلى الجنَّة كا 
                                                 

 .2/216،فت  القدير ،ابف اليماـ~.1/301 ،تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ ،الزيمعي 1
 6/32،المجمكع شرح الميذب ،النككم 2
 .3/44 ،المغني،ابف قدامة  3
 .4/184،لمحمى باآلثار ا ،.ابف حـز 62سبقت ترجمتو ص 4
 . 34سكرة التكبة:االية: 5
 6/128،الشرح الممتع عمى زاد المستنقع  ،ابف عثيميف 6
كقاؿ األلباني: حديث حسف  ،1536حديث رقـ  ،باب الكنز ما ىك؟ كزكاة الحمي ،كتاب الزكاة  ،ركاه أبك داكد  7
تحقيؽ:محمد محيي الديف ،2/95،سنف أبي داكد ،األشعثسميماف بف  ،)األحاديث مذيمة بحكـ األلباني عمييا]أبك داكد،

 [بيركت. ،صيدا ،المكتبة العصرية ،د.ط،عبد الحميد 
 .987حديث رقـ ،باب اثـ مانع الزكاة ،كتاب الزكاة ،أخرجو مسمـ  8
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)دخؿ عميَّ رسكؿي اهلل صمَّى اهلل عميو كسمَّـ فرأل في يدم رضي اهلل عنيا قالت: 1عف عائشة .4

اىت مف كًرؽ فقاؿ: ما ىذا يا عائشةي؟ فقمت: صنعتيفَّ أتزيَّف لؾ يا رسكؿى اهلل، قاؿ:  2فتىخى
؟ قمت: ال، أك ما   3النار( شاء اهلل، قاؿ: ىك حسبيؾ مفأتؤدّْيف زكاتيفَّ

  -:مف األحاديث كجو الدَّاللة
 4أفَّ الحميَّ إذا كاف كًرقنا فإنو يجب فيو حؽُّ الزَّكاة؛ لعمكـ ىذه النُّصكص

 
 5صدقةه( مف كرؽ النبيُّ صمَّى اهلل عميو كسمَّـ: ))ليس فيما دكف خٍمس أكاؽو  كؿق .5

، سكاء كاف 6إذا بمغت خمس أكاؽ باألمكاؿ صدقةلا كجكبأفَّ مفيكـ الحديث  -كجو الداللة:
تبرنا

 .8، أك مضركبنا نقدنا، أك مصاغنا حميِّا  7
 

تجب فييما إذا كانىا  أفَّ عيف الذَّىب كالفضَّة ال ييشترط فييما حقيقة النَّماء؛ كلذا فإفَّ الزَّكاة .6
ميعدَّيًف لمنفقة، أك كاف حميُّ المرأة أكثر مف المعتاد

9. 
 

                                                 
1
يبة ىي عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديؽ عبد اهلل بف عثماف. أـ المؤمنيف، كأفقو نساء المسمميف. كانت أد 

عالمة. كنيت بأـ عبد اهلل. ليا خطب كمكاقؼ. ككاف أكابر الصحابة يراجعكنيا في أمكر الديف. ككاف مسركؽ إذا ركل 
 .8/233،اإلصابة في تمييز الصحابة  ،عنيا يقكؿ: حدثتني الصديقة بنت الصديؽ. ]ابف حجر 

2
ًضعىت ًفي  كاًتييـ ًكباره تيٍمبس ًفي األٍيًدم، كريبما كي كاتيـي الى فيصيكص لىيىا]ابف األثير كىًىيى خى : ًىيى خى ًقيؿى ؿ. كى اًبًع األٍرجي  ،أىصى

 [3/408،النياية في غريب الحديث كاألثر
3
كقاؿ األلباني: حديث حسف  ،1567حديث رقـ  ،باب الكنز ما ىك؟ كزكاة الحمي ،كتاب الزكاة  ،ركاه أبك داكد  
 [2/4،سنف أبي داكد ، ،)األحاديث مذيمة بحكـ األلباني عمييا]أبك داكد،
 .4/191،المحمى ،ابف حـز 4
 9صسبؽ تخريجو  5

6
كتختمؼ األكقية باختبلؼ  : األكقية= أربعكف درىما ، أك ما يزف سبعة مثاقيؿفي الكقت الحاضر مقدار األكقية 

أم   .اجرام١،٨ُِ= ١ُ،ّ×َْجراما . فيككف مقدار األكقية بالجرامات= ١ُ،ّكحيث إف الدرىـ=  اصطبلح الببلد
المنيع ،   .1/80،النياية في غريب الحديث كاألثر ،ابف األثير~ .15/404،لساف العرب،]ابف منظكرجراما تقريبا  ١ُِ

تحكيؿ المكازيف كالمكاييؿ الشريعة إلى المقادير المعاصرة ، كىك بحث منشكر عمى اإلنترنت ، شبكة سحاب عمى 
 .[http://www.sahab.netالمكقع اإللكتركني التالي]

أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ  ،قاسـ بف عبد اهلل ،]القكنكم  التبر: ما كاف غير مضركب مف الذىب كالفضة 7
 بيركت. ،الكتب العممية دار ،ـ2004-ق1424ط،يحيى حسف مراد تحقيؽ: ،1/70،المتداكلة بيف الفقياء

 .3/42 ،المغني ،ابف قدامة 8
 .1/277 ،الدقائؽ تبييف الحقائؽ شرح كنز ،الزيمعي 9
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اني: ال تجب الزَّكاة في الحميّْ المعدّْ لبلستعماؿ ، كىذا مذىب جميكر الفقياء مف القكؿ الث
   كغيره. 4كبو قاؿ الشككاني، 3كالحنابمة ، 2، كالشافعيَّة عمى األص ّْ  1المالكيَّة
 

 -األدلة:
ميّْكفَّ  .1 ، يا معشر النّْساء، كلك ًمف حي  5(قاؿ رسكؿي اهلل صمَّى اهلل عميو كسمَّـ: )تصدٍقفى

؛ إذ لك كانت كاجبةن في كجو الداللة: أف الحديث  دليؿه عمى عدـ كجكب الزَّكاة في الحميّْ
   6الحميّْ لما جعمو النبيُّ صمَّى اهلل عميو كسمَّـ مضربنا لصدقة التطكُّع

 7.أفَّ الحميَّ صار باالستعماؿ المباح مف جنس الثّْياب كالسّْمع، ال مف جنس األثماف .2
ؿ بو عف النماء السائغ إلى استعماؿ سائغ، فكجب أف تسقط زكاتو كاإلبؿ أفَّ الحميَّ معدك  .3

 8العكامؿ

 .يناقشح األدنح وانرزجيحانًطهة انثانث:

ىك أكلى  ،بعد استعراض ىذه اآلراء أرل أف الرأم األخير كىك عدـ كجكب الزكاة في الحمي
فطرت عمى التزيف  ألنيا ،بالترجي  لككف تزيف المرأة بحمي الذىب ىك حاجة أصمية ليا 

ففي كجكب الزكاة  ،لييا الماسة إكلككف ىذه الحمي أيضا غير قابمة لمنماء لحاجتيا ،كالتجميؿ 
 أك ال يككف ليا مكرد مف ماؿ. ،كأف تككف معسرة ،عمييا تكميؼ المرأة بأعباء قد ال تسطيعيا 

عنو. كلقكة أدلة  كأف ىذا الرأم أقرب لمقاصد الشريعة مف التيسير عمى المكمؼ كرفع الحرج
 مف نفى كجكب الزكاة في الحمي. 

 
  -فيجاب عميو بما يمي: *أما ما استدؿ بو مف أكجب الزكاة في الحمي

قد ثبت في  فيجاب عميو بأنو الحميَّ إذا كاف كًرقنا فإنو يجب فيو حؽُّ الزَّكاةأف *ما استدلكا بو 
ة اسـ لمدراىـ المضركبة ، فبل يص  كتب المغة : الصحاح كالقامكس كغيرىما: أف الكرؽ كالرق

                                                 
 ر الكتب العممية.اد،ـ1994-ق1415 ط،1/305،المدكنة ،مالؾ بف انس ،أنس1
 .2/11 ،بداية المجتيد كنياية المقتصد،ابف رشد ~

2
 3/271،الحاكم الكبير في فقو االماـ الشافعي  ،الماكردم~  .6/6،المجمكع،النككم 
3
 .2/234،عف متف اإلقناعكشاؼ القناع ،البيكتي. 
4
 .1/234،المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار السيؿ الجرار، الشككاني، 64ترجمتو ص سبؽ 
 .2،1447/116حيث رقـ ،باب العرض في الزكاة ،كتاب الزكاة ،أخرجو البخارم 5
 .6/284،الشرح الممتع  ،العثيميف 6
7
 .3/276،الحاكم الكبير،الماكردم  
 .273المرجع السابؽ نفسو ص  8
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المفظيف عمى كجكب الزكاة في الحمية ، بؿ ىما يدالف بمفيكميما عمى عدـ  فبياذياالستدالؿ 
مف حديث: "ليس فيما دكف خمس أكاؽ مف  بما ثبت في الصحيحيف 1كجكب الزكاة في الحمية

 .2"الكرؽ صدقة
 
 ،ز ال يطمؽ عمى الحمي المتخذ لبلستمتاع إف لفظ الكن يجاب عميواآلية ،استدالليـ بككذلؾ *

نما المراد باآلية الذىب كالفضة التي مف شأنيا أف تنفؽ بدليؿ قكلو: ) كىالى يينًفقيكنىيىا ( كذلؾ  كا 
 .ال في الحمي الذم ىك زينة كمتاع ،إنما يككف في النقكد 

 فالقكؿ بعدـ كجكب الزكاة في الحمي ىك أكلى بالصكاب كاهلل أعمـ. ذان *إ
 

 

                                                 
 .1/233،ر المتدفؽ عمى حدائؽ األزىارالسيؿ الجرا ،الشككاني 1
 9سبؽ تخريجو ص 2
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 خاذًح :ان

فيذه  ،عدكب ،كالصبلة كالسبلـ عمى مف أكمؿ اهلل بو الرساالت ،الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات
دور مقاصد الشريعة في توسعة أوعية األموال لييا بعد دراسة مكضكع)جممة مف النتائج تكصمت إ
 -المختمف فييا في الزكاة(:

 
لى معرفة المقاصد ة كخاصة كجزئية تكصمت مف خبلليا إً ملى: عامقاصد الشريعة اإلسبلمية تقسـ إ.1

 العامة كالخاصة لمزكاة.
عاـ كالخاص .لمزكاة مقاصد عامة كمقاصد خاصة فيي تعطي ثمارا كفكائد عظيمة عمى النطاؽ ال2

 عظيمة لمماؿ نفسو. ىدافان كتحقؽ أ ،خذىاكآ ،فتنفع معطي الزكاة
كمنيا ما  ،حصؿ اتفاؽ تاـ بيف الفقياء عمى الزكاة فييا.األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة منيا ما 3

 حصؿ بينيـ خبلؼ عمى كجكب زكاتيا أك عدمو.
األمكاؿ التي اختمؼ الفقياء في زكاتيا: الزركع كالثمار بما فييا الزيتكف /العسؿ/ عركض .مف 4

  /حمي النساءالتجارة/ المستغبلت
األنكاع بعض كاالختبلؼ بيف الفقياء في زكاة ،ييازكاة الزركع كالثمار متفؽ عمى كجكب الزكاة ف. 5

 الخارجة مف األرض.
.المستغبلت نكع مف األمكاؿ ليا صكر كثيرة مستحدثة يجب مراعاة أخذ الزكاة منيا اذا تكافرت فييا 6

 الشركط.
 رجحت عدـ الزكاة فيو ألف ىذه الحمي غير قابمة لمنماء..حمي النساء المعد لبلستعماؿ 7
 لعظيمة التي تحققيا الزكاة كفيمة بتكسعة أكعية األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة..األىداؼ ا8
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 -وصي بيا:ات التي أومن التوصي
 القياـ بتنفيذ أنشطة متنكعة لمتكعية بفريضة الزكاة، مف خبلؿ مختمؼ الكسائؿ .1

 كاألياـاإلعبلمية الصحفية، كاإلذاعية، كالتمفزيكنية، باإلضافة إلى المؤتمرات 
 الدراسية كالندكات.

 إحكاـ الرقابة الشرعية عمى أعماؿ الزكاة، في الجمع كالتكزيع، لبللتزاـ .2
 باألحكاـ الشرعية، باعتبار الزكاة عبادة مالية، كلتحقيؽ الطمأنينة كالثقة بيا.

في  صان كضميا ضمف األكعية التي تؤخذ منيا الزكاة كخصك  ،معالجة القضايا المستجدة في الزكاة .3
 يستكجب أخذ الزكاة منيا. كبيران  كقتنا الحاضر حيث ىناؾ الكثير مف المشاريع التي تدر دخبلن 

.كما أكصي بإفراد دراسة خاصة تتعمؽ بجمع أدلة المضيقيف في األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة 4
بلليا إلى تكسعة كمناقشتيا كنقدىا بما يتبلئـ مع مقاصد الزكاة في الشريعة اإلسبلمية لمتكصؿ مف خ

 األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة.
 

ف كاف كا   ،مف صكاب فمف اهلل تعالى كحده فما كاف فييا  ،*كبيذا يتـ ما أردت كتابتو في ىذه الرسالة 
كينفعني ،خبلص في القكؿ كالعمؿ كأسألو أف يميمني الرشد كاإل ،ية غير ذلؾ فأسأؿ اهلل العفك كالعاف

 لي يـك القيامة .بيذا العمؿ كيجعمو حجة 
كصحبو  لو لميـ عمى عبدؾ كرسكلؾ محمد كعمى آكصؿ ا ،خر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميفكآ

 كسمـ.
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 مسرد اآليات القرآنية الكريمة
 

 الصفحة كرقـ اآلية السكرة االية  الرقـ

 21 29البقرة  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    .1

 37 193البقرة   چ      چ   چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ   .2

،49،53 267البقرة  .....گ  گ   گ  ڳ  .3

55،66 

ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    .4

ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  

 ..ەئ  

 40 274البقرة 

 46 180ؿ عمراف آ ........ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ    .5

 28 2المائدة  ..ۈ  ٴۇ  ۋ         .6

 38 54دة ئالما ھ  ھ  ھ    .7

ۉ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ    .8

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ     ۉ  ې  ې

 ەئ  

 49،55 141نعاـ األ

ڤ  ڤ    ڤ  ڤ     ٹٿ   ٹ  ٹ          ٹ   .9

 ...ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 41 156عراؼ األ
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،45،49 34التكبة  .....ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    .10

78 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻ  .11

   ۓہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

 ........﮶  ﮷    ﮸   ﮵﮲ ﮳  ﮴ 

 10،36 60التكبة 

ڳ  ڳ    ڳک  گ  گ   گ  گ   .12

ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  

 ... ۀ  ۀ  ہ  ڻڻ  ڻ   ڻ

 28 71التكبة 

،38،41  

،32،45 103التكبة  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  .13

67،74 

 39 6ىكد  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ     .14

 41 7براىيـ إ  ڦ  ڦ  ڄ  .15

 15 27-26سراء اإل ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی    ی   .16

 36 70اإلسراء  ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ    .17

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     .18

 ..گ  گ  گ   گڑ  ک  ک  ک  ک

 30 41الحج 

 8 78الحج  ې  ى  ى  ائ       .19
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 40 4-1المؤمنكف  ٱ  ٻ  ٻ    .20

 41 56النكر  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ    .21

ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    .22

 .....حئ  

 15 67الفرقاف 

 32 39 سبأ ىئ  يئ        جب  مئی   ی  ی  ی  جئ  حئ چ  .23

 38 29الفت   ڀ  ڀ چ  .24

 28 10الحجرات  ۈ  ٴۇ  ۋ         .25

 67 19الذاريات  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  .26

 43 7الحديد   گ  گ    ڳ      ڳ  ڳ  .27

،16،17 7الحشر  ....   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   .28

18 

 43 16التغابف  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  .29

 74 24المعارج  ڳ  ڳ   گ  گ   گ   .30

 8 5البينة  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      .31
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 يظزد األحاديث واآلثار

 

 

 الصفحة أك األثر الحديث الرقـ

 44 ....كاتقكا الش   ،يـك القيامة إلىالظمـ ظممات  فإاتقكا الظمـ ف  .1

 58 ......لعشر أد ا  .2

 74 أدُّكا زكاة أمكالكـ   .3

 11،68 كترد عمى فقرائيـ ،اهلل افترض عمييـ صدقة تؤخذ مف أغنيائيـ إفأعمميـ   .4

 63 خذ مف العسؿ كال مف الخيؿ صدقةأ تأالَّ   .5

 15 .........ال إلو إال اهلل  أفأقاتؿ الناس حتى يشيدكا  أفأمرت   .6

 59 ........لى إليؾ ما كاف يؤدم ف أدل إإ)  .7

 78 بنتيا مىسىكىتاف أفَّ امرأة أتًت النبيَّ صمَّى اهلل عميو كسمَّـ كمعيا ابنة ليا كفي يد ا  .8

 60   العسؿ قرب زمانو في يؤخذ كافصمى اهلل عميو كسمـ  اهلل نبي إف  .9

نما ،األعماؿ بالنيات إنما  .10  8 لكؿ امرئ ما نكل كا 

 34 الناس ساخأك  أنيا  .11

 8 بني اإلسبلـ عمى خمس :شيادة   .12

ميّْكفَّ   .13 ، يا معشر النّْساء، كلك ًمف حي  80 تصدٍقفى

 40 ...... قيـ الصبلة المكتكبةكت ،ال تشرؾ بو شيئا   ،تعبد اهلل  .14

اىت  .15  79  دخؿ عميَّ رسكؿي اهلل صمَّى اهلل عميو كسمَّـ فرأل في يدم فتىخى

 61 فإف عميكـ في كؿ عشرة  أفراؽ فرقا  .16

 50،54 نصؼ العشر ا سقي بالنض مالعشر كفي ان فيما سقت السماء كالعيكف أك كاف عثريٌ  -:  .17
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 69 ليس عمى المسمـ صدقة في عبده كال في فرسو  .18

 68 ما كاف لمتجارة  الإزكاة في العركض ليس   .19

 53 رض مف الخضر زكاةنبتت األأليس فيما    .20

 54 ليس فيما دكف خمسة أكاؽ مف تمر كال حب صدقة   .21

 9،79 اؽ مف كرؽ صدقةأك ليس فيما دكف خمسة   .22

ة ال يؤدّْم منيا حقَّيا إالَّ إذا كاف يكـ القيامة  .23  78 ما مف صاحب ذىبو كال ًفضَّ

 32 ما نقصت صدقة مف ماؿ  .24

 28 ........مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ    .25

 45 .......... وفمـ يؤد زكات اهلل ماالن  أتاهمف   .26

 41 ىذا إلىالجنة فمينظر  أىؿرجؿ مف  إلىينظر  أفمف سره   .27

 37،41 مف ال يرحـ ال يرحمو اهلل  .28

 9 فريضة الصدقة التي فرض رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمى المسمميفىذه   .29

 54  ا صدقةعميييا كليس ىي مف العفاة كم  .30

 40 افبرى كالصدقة  .31

 32 فؽ ينفؽ عميؾنأدـ آيا ابف   .32
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 ظزد األعالو.ي

 الصفحة العمـ الرقـ

 62 الترمذي  .1

 35 ابن تيميو  .2

 62 حـز ابن   .3

 44 الدىموي  .4

 38 الرازي  .5

 35 السبكي  .6

 53 سفيان بن عبد اهلل الثقفي   .7

 59 سفيان بن وىب   .8

 58 المتعي رةّياأبي س  .9

 64 الشوكاني  .10

 33 عابديف ابن   .11

 2 ابن عاشور  .12

 79 عائشة  .13

 50 عباس ابن   .14

 72 عبد الوىاب خالف  .15

 68 عمر ابن     .16

 54 عمر بن الخطاب  .17
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 27 عمر بن عبد العزيز  .18

 59 عمرو بن الحارث  .19

 3 الفاسي  .20

 42 يانالكاس  .21

 68 معاذ بن جبل   .22

 62 المنذربن ا  .23

 23 النككم  اإلماـ  .24
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 يظزد انًصطهحاخ 

 يظزد انًصادر وانًزاجع.

 رقم الصفحة المصطمح الرقم

 51 األرض الخراجية  .1

 51 األرض العشرية   .2

 45 ان أقرع  .3

 79 تبرنا  .4

 45 افزبيبت  .5

 59 سمبة  .6

 45 ان شجاع  .7

 45 بشدقيو  .8

 50 اعثريٌ   .9

اىت  .10  79 فتىخى

 61 الفرؽ  .11

 20 المنفعة الحدية  .12

 50 بالنض   .13

 45 يطكقو  .14
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 مسرد المصادر والمراجع
 

 ف الكريـالقرآ 
 -ىػ  1417 1لعزيز، التكميؿ لما فات تخريجو مف إركاء الغميؿ  ،طصال  بف عبد ا ، إبراىيـ (1

 .دار العاصمة لمنشر كالتكزيع، الرياض ـ ، 1996
 مدحت حافظ، دكر الزكاة في خدمة المجتمع، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع. ،إبراىيـ (2

-ىػ 1415  1ط ،ة أسد الغابة في معرفة الصحاب ،بك الحسف عمى بف أبي الكـر أ ،ثير ابف األ (3
 دار الكتب العممية . ،ـ 1994

ابف األثير، مجد الديف بف محمد ، النياية في غريب الحديث كاألثر ، تحقيؽ :طاىر أحمد الزاكم  (4
 بيركت .  ،ـ ، المكتبة العممية 1979-ىػ 1319كمحمكد محمد الطناجي ، ط 

ث فقيية في قضايا الزكاة بحاأ ،محمد عثماف ،ير شب ،عمر سميماف االشقر ،كآخركف شقراأل (5
 ردف.األ ،دار النفائس ،ـ 2008 -ىػ  1428 1ط ،المعاصرة 

ـ، دار 1998-ىػ  1418 1شقر، عمر سميماف، أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة، طاأل (6
 .النفائس، األردف

 دار الراية . ، 5ط ،تماـ المنة في التعميؽ عمى فقو السنة  ،بك عبد اهلل أ ،لباني األ (7
ـ 1985-ىػ 1405  2ط ،السبيؿ  إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار ،محمد ناصر  ،لباني األ (8

 المكتب االسبلمي بيركت.  ،
 .دار الكتب العممية،ـ1994-ق1415ط  ،المدكنة ،مالؾ بف انس ،أنس (9

سنى المطالب في شرح ركض الطالب، د.ط، دار الكتاب أنصارم، زكريا بف محمد، األ (10
 اإلسبلمي. 

 دار  الفكر . ،د. ط  ،العناية شرح اليداية  ،محمد بف محمد  ،بابرتي لا (11
ىػػ، دار 1422 1بخارم، محمد بف إسماعيؿ، صحي  البخارم، تحقيؽ: محمد الناصر، طال (12

 طكؽ النجاة .
 3ط، ،معجـ ما استعجـ مف أسماء الببلد كالمكاضع  ،أبك عبيد اهلل بف عد العزيز  ،بكرم ال (13

 .بيركت  ،كتب عالـ ال ،ىػ 1403
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عالـ  ،ـ 1993 -ىػػ  1414 1ط ،رادات شرح منتيى اإل ،منصكر بف يكنس  ، بيكتيال (14
 الكتب .

مؤسسة  ع، ، دار المؤيد،نقزاد المست منصكر بف يكنس، الركض المربع شرح بيكتي،ال (15
 الرسالة. 

 دار المعارؼ . ،ىػ 1344 1ط ، لالسنف الكبر  ،أحمد بف حسيف ،بييقي ال (16
 ،خركف آي ك ئصبحي السامرا ،تحقيؽ  ،م الكبير عمؿ الترمذ ،محمد بف عيسى  ،ترمذم ال (17

 بيركت .  ،د.ط عالـ الكتب 
 بيركت. –ىػ، دار المعرفة 1386 1حمد بف عبد الحميـ، الفتاكل الكبرل، طأتيمية، ابف  (18
 -هـ 9121،  2ربعة  ،  طالفقه على المذاهب األ ،بن محمد  عبد الرحمن  ،الجزٌري  (91

 م.2002

-ىػ 1415 1تحقيؽ : عبد السبلـ شاىيف ط ،ف آحكاـ القر أ ،أحمد بف عمي  ،صاص الج (20
 بيركت. ،دار الكتب العممية  ،ـ 1994

جكىرم، أبك نصر إسماعيؿ، الصحاح تاج المغة كصحاح المغة، باب دكؿ، تحقيؽ : احمد ال (21
 ـ، دار العمـ لممبلييف بيركت.1987-ىػ 1407 4غفكر عطار، طالعبد 

تحقيؽ عبد العظيـ  ،نياية المطمب في دارية المذىب  ،عبد الممؾ بف عبد اهلل  ،كيني الج (22
  .دار المنياج ،ـ 2007-ىػ 1428 1ط ،الديب 

تحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا  ، ،المستدرؾ عمى الصحيحيف  ،محمد بف عبد اهلل  ،الحاكـ (23
 .ـ 1990 -ىػ 1411 1ط ،
تحقيؽ : بشار معركؼ  ،ماؿ في أسماء الرجاؿ تيذيب الك ،يكسؼ بف عبد الرحمف  ،حجاج ال (24

 بيركت . ،مؤسسة الرسالة  ،ـ 1980-ىػ 1400 1ط ،
تحقيؽ عبد اهلل  ،الدراية في تخريج أحاديث اليداية  ،ؿ أحمد بف عمي ضبك الفأ ،حجر ابف  (25

 بيركت . ،دار المعرفة  ،د.ط  ،المدني 
 .دار المعارؼ ،ىػ 1326 1ط ،تيذيب التيذيب  ،بك الفضؿ أحمد بف عمي أ ،حجر ابف  (26
تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد  ،صابة في تمييز الصحابة اإل ،بك الفضؿ بف عمي أ ،حجر ابف  (27

 .بيركت  ،دار الكتب العممية  ،ىػ 1415 1المكجكد  ط
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دار  ،ىػ 1379ط  ،فت  البارم في شرح صحي  البخارم  ،حمد بف عمي أ ،حجر ابف  (28
 المعرفة بيركت . 

 المطبعة الخيرية . ،ىػ 1322 1ط ،الجكىرة النيرة  ،ر بف عمي بك بكأ ،حدادم ال (29
 2ط ،حمد بف حنبؿ أماـ المحرر في الفقو عمى مذىب اإل ، عبد السبلـ بف عبد اهلل ،حراني ال (30

 مكتبة المعارؼ الرياض . ،ـ 1948-ىػ  1404
  .دار الفكر بيركت ،د.ط  ،باآلثارالمحمى  ،حمد أعمي بف  ،بك محمد أ ،حـز ابف  (31
دار ابف  ،ـ2003-ىػ1423 1ط ،الركضة الندية  ،محمد صديؽ حسيف خاف  ،حسيني ال (32

 القيـ .
حمادة، عبد الغني بف طالب، المباب في شرح الكتاب، تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد ابف  (33

 لبناف.–الحميد، المكتبة العممية، بيركت 
ىػ 1411 1ط ،يمي الحسينيتعريب : ف ،درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ  ،عمي  ،حيدر  (34

 دار الجيؿ . ،ـ 1991 -
 .ـ مكتبة العبيكاف2001 -ىػ1421 1عمـ مقاصد الشرعية،ط خادمي، نكر الديف بف مختار،ال (35
 -ىػ 1424 1ط ،خركف آتحقيؽ : شعيب االزئككط ك  ،ف عمر أبك الحسف عمى ب ،دار قطنيال (36

 لبناف . ،بيركت  ،الرسالة  مؤسسةـ 2004
 .بيركت  ،دار الكتاب العربي  ،داكد  أبيسنف  ،تاني جساف بف األشعث السسميم ،داكد بك أ (37
 بحث منشكر عمى االنترنت عمى المكقع: ،زكاة العسؿ،سمماف نصر ،الداية (38

content/uploads/2010/03-iefpedia.com/arab/wp 
دار  ،تحقيؽ : محمد عميش  ،حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ،محمد عرفة ،دسكقي ال (39
 لفكر بيركت .ا
-ىػ 1426 1السيد سابؽ، ط -دىمكم، احمد بف عبد الرحيـ، حجة اهلل البالغة، تحقيؽ :ال (40

 ـ،دار الجميؿ، بيركت، لبناف .2005
دار  ،ـ 1998-ىػ 1419  1ط ،تذكرة الحفاظ ،محمد بف احمد  ،شمس الديف  ،ذىبي ال (41

 .بيركت  ،الكتب العممية 
ـ دار  2006 -ىػ  1427ط  ،سير أعبلـ النببلء  ،شمس الديف أبك عبد اهلل  ،ذىبي ال (42

 القاىرة . ،الحديث 
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 ،تحقيؽ عمي البجاكم  ،ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ  ،بك عبد اهلل أشمس الديف  ،ذىبي ال (43
 دار المعرفة لمطباعة كالنشر . ،ـ 1963ىػ 1382  1ط
،دار إحياء ىػ 31420ر، طرازم، أبك عبد اهلل محمد بف عمر، مفاتي  الغيب التفسير الكبيال (44

 بيركت .–التراث العربي 
ـ، مكتبة 2002-ىػ 1423 1ربيعة، عبد العزيز بف عبد الرحمف، عمـ مقاصد الشارع، طابف  (45

 الممؾ فيد الرياض.
  نسخة الكتركنية عمى المكقع: ،5صفحة  ،زكاة الزركع كالثمار ،ماجد ،أبك رخية (46

9/.../content/uploads/200-iefpedia.com/arab/wp 
 -ىػ  1425ط  ،بداية المجتيد كنياية المقتصد ،أبك الكليد محمد بف احمد  ،رشد ابف  (47

 القاىرة. ،دار الحديث  ،ـ 2004
يئة المصرية ليا ،ـ 1990ط  ،ارنتفسير الم ،ف الحكيـ آتفسير القر  ،محمد رشيد  ،رضا  (48

  .العامة
 ،ـ 1984-ىػ 1404ط  ،اج لى شرح المنيإنياية المحتاج  ،شمس الديف محمد  ،رممي ال (49

 دار الفكر بيركت.
ـ الدار 1992-ىػػ 1412 2، ط نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي ، أحمد ، ريسكنيال (50

 العالمية لمكتاب اإلسبلمي.
 ـ، دار الفكر المعاصر دمشؽ.1997-ىػ 1418كأدلتو، ط   زحيمي، كىبة، الفقو اإلسبلميال (51
 ـ دار العمـ لممبلييف.2002 15ألعبلـ، ، ط، ا  ، خير الديف بف محمكد زركميال (52
الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ تفسير  حمد،أم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف زمخشر ال (53

 ىػ، دار الكتاب العربي،  بيركت. 1407 3زمخشرم، ط
لمعي حاديث اليداية مع حاشية بغية األأشرح نصب الراية  ،جماؿ الديف ابك محمد  ،زيمعي ال (54

بيركت  ،مؤسسة الرياف  ،ـ 1997 -ىػ 1418  1محمد عكامة ط -تحقيؽ : ،ريج الزيمعي في تخ
 لبناف.  ،
ىػ 1313 1ط ،تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي  ،عثماف بف عمي   ،زيمعي ال (55

 دار الكتاب االسبلمي . ،
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لمطبعة الكبرل ىػ، ا1313  1زيمعي، فخر الديف، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، طال (56
 األميرية، بكالؽ، القاىرة.

 لبناف. بيركت، ـ،دار الكتاب العربي،1977-ىػ1379 3ط فقو السنة، سيد، سابؽ، (57
 سبكي، أبك الحسف تقي الديف، فتاكل السبكي، دار المعرفة .ال (58
ىػ، دار 1413 2سبكي، تاج الديف ، طبقات الشافعية الكبرل، تحقيؽ محمكد الطناحي، طال (59

 ىجر .
 .بيركت  ،دار المعرفة  ،ـ 1993-ىػ 1414ط   ،المبسكط  ،محمد بف أحمد  ،رخسي سال (60
 ق.1424ط ،مسائؿ في فقو الزكاة كمستجداتيا المعاصرة ،عبد الممؾ عبد الرحمف ،السعدم (61
سعدم، عبد الرحمف بف ناصر، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، تحقيؽ عبد ال (62

 /، مؤسسة الرسالة .2000-ػ ى1420 1الرحمف بف معبل، ط
 دار القمـ. ،ـ 1992-ىػػػ 1412 2ط ،و الزكاة المعاصرة فق ،محمكد  ،سعكد بك الأ (63
سعكد، محمكد، خطكط رئيسة في االقتصاد اإلسبلمي مطبعة الفيصؿ  نشر االتحاد بك الأ (64

 اإلسبلمي العالمي لممنظمات الطبلبية، الككيت.
 .حقيؽ: خميؿ محمد ىراس، د.ط، دار الفكر، بيركتيد القاسـ، األمكاؿ،  تبسبلـ، أبك ع (65
  .دار المعارؼ ،ـ 1962-ىػ 1382 1ط ،نساب  األ ،عبد الكريـ بف محمد  ،معاني سال (66
 دار الفكر بٌروت . ،د.ط  ،شرح فتح القدٌر  ،كمال الدٌن محمد  ،السٌواسً  (76

-ىػ 1415 2ط ،مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى  ،مصطفى بف سعد  ،سيكطي ال (68
 ـ المكتب االسبلمي.1994

  .المعرفة بيركت دار،ـ 1990-ىػ 1410ط ،األـ  ،محمد بف إدريس  ،شافعي ال (69
ـ، 2008-ىػ 1429 1شحاتو، حسيف حسيف، االقتصاد اإلسبلمي بيف النظرية كالتطبيؽ، ط (70

 دار النشر.
لفاظ المنهاج ، الشربٌنً ، شمس الدٌن محمد بن أحمد ، مغنً المحتاج  إلى معرفة معانً ا (69

 م ، دار الكتب العلمٌة . 9111-هـ  9191 9طـ

 شربيني، ناجي، كيؼ تقدر كتؤدم زكاة أمكالؾ، دار الرياف.ال (72
 1ط ،عمى أسماء األمكنة كالبقاع  االطبلعمراصد  ،عبد المؤمف بف عبد الحؽ  ،شمائؿ ابف  (73

 بيركت . ،دار الجيؿ  ،ىػ 1412
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دار ،ـ 1987-ىػ1407 1ط ،ية شرح الدرر البيية ضالم الدرارم ،محمد بف عمي  ،شككاني ال (74
 الكتب العممية .

ىػ 1413 1ط ،تحقيؽ : عصاـ الديف الصبابطي  ،كطار نيؿ األ ،محمد بف عمي  ،شككاني ال (75
 مصر .  ،دار الحديث  ،ـ 1933 -
دار  ،د.ط  ،السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ االزىار  ،محمد بف عمي عمي  ،شككاني ال (76

 حـز . ابف
مكتبة الرشد  ،ىػ1409ط ،الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار ،عبد اهلل بف محمد،أبك شيبة (77

 الرياض،
 .الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، دار الكتب العممية شيرازم، أبك اسحؽ إبراىيـ بف عمي،ال (78
 ،ىػ 1403 2ط ،حبيب األعظمي  ،تحقيؽ  ،المصنؼ  ،أبك بكر عبد الرزاؽ  ،صنعاني ال (79

 بيركت. ،المكتب االسبلمي 
 ،تحقيؽ : احمد محمد شاكر  ،ف آالقر آم  تأكيؿجامع البياف في  ،محمد بف جرير  ،طبرم ال (80

 . مؤسسة الرسالة  ،ـ 2000 -ىػ  1420ط 
حاديث كاالثار في التحجيؿ في تخريج ما لـ يخرج مف األ ،عبد العزيز بف مرزكؽ  ،طريفي ال (81
 .الرياض  ،ـ مكتبة الرشد 2001 -ىػ 1422 1ط ،ركاء الغميؿ إ
دار  ،ـ 1992ىػ 1412  2ط ،رد المحتار عمى الدر المختار  ،محمد اميف  ،عابديف ابف  (82

 الفكر بيركت .
 دار السبلـ ، 2009-ىػ 1430 4، ط عاشكر، محمد الطاىر، مقاصد الشريعة اإلسبلميةابف  (83

 ، تكنس. ، دار سحنكف
المعيد  ، ـ1991-ىػػ1412 1،ط لمشريعة اإلسبلمية، المقاصد العامة  يكسؼ حامد ، عالـال (84

 العالمي لمفكر اإلسبلمي.
ـ،دار 1999 1خالد عبد الرزاؽ، مصارؼ الزكاة كتمميكيا في ضكء الكتاب كالسنة، طعاني، ال (85

 أسامة، األردف، عماف.
 ،ـ 1980-ىػ 1400 2ط ،ىؿ المدينة أالكافي  في فقو  ،ؼ بف عبد اهلل يكس ،عبد البر ابف  (86

 تبة الرياض الحديثة .مك
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ـ، دار 1989 -ىػ 1409 1عبد اهلل، عثماف حسيف، الزكاة الضماف االجتماعي اإلسبلمي، ط (87
 الكفاء، المنصكر.

 -تحقيؽ : ،تنقي  التحقيؽ في أحادم التعميؽ  ،حمد أشمس الديف محمد بف  ،عبد اليادم  (88
 دار السمؼ الرياض . ،ـ 2007 -ىػ 1428  1ط ،سامي بف جاد اهلل 

 ،ىػ 1428-ق 1422  1ط ،الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ،محمد بف صال   ،عثيميف ال (89
 دار ابف الجكزم ػ

  ،مجمكع فتاكل كرسائؿ فضيمة الشيخ محمد بف صال  العثيميف ،محمد بف صال  ،العثيميف (90
 دار الثريا . ،دار الكطف ،ىػ1413ط
دار  ،ىػ 1415ط  ،نف أبي داكد عكف المعبكد شرح س ،محمد أشرؼ بف أمير ،العظيـ آبادم (91

 .لبناف،بيركت  ،الكتب العممية
 ـ مكتبة الرسالة، األردف، عماف.  1982-ىػػ 1402 1ط،عقمو، محمد، أحكاـ الزكاة كالصدقة  (92
 ـ،دار المريخ،1986-ىػ1406الزكاة تطبيؽ محاسبي معاصر،ط سمطاف بف محمد، عمي، (93

 السعكدية.-الرياض
ـ، دار 1989-ىػػ 1409 3جميؿ شرح مختصر خميؿ،  طعميش، محمد بف احمد، من  ال (94

 الفكر، بيركت.
-ىػ1421ط ،تفسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمكـ القرآف  ،محمد األميف ،العمكم (95

 لبناف.-بيركت ،دار طكؽ النجاة ،ـ2001
عماد، شياب الديف بف أحمد، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، تحقيؽ : محمكد ابف ال (96

 ـ، دار ابف كثير، بيركت.1988-ىػ 1408 1كط، طاألرناؤ 
 1ط ،تحقيؽ : قاسـ النككم  ،ماـ الشافعي البياف في مذىب اإل ،الحسيف يحيى أبك  ،عمراني ال (97

 دار المنياج . ،ـ 2000 -ىػ 1421
دار الكتب العلمٌة  ،م 2000-هـ 9120 9ط ،البناٌة شرح الهداٌة  ،محمود بن أحمد  ،العٌنً  (19

 بٌروت.  ،

 .ـ،مؤسسة الرسالة بيركت1978  -ىػػ 1398 1ط كجي، كىبي سميماف، الزكاة كأحكامياغا (99
 1ط ،ماـ أبي حنيفةة المنيفة في تحقيؽ بعض مسائؿ اإلالغر  ،عمر بف اسحؽ ،غرنكمال (100

 .مؤسسة الكتب الثقافية ،ق1406-1986
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-ىػػ 1420  1غزالي، أبك حامد محمد بف محمد، إحياء عمكـ الديف، تحقيؽ : محمد سيد، طال (101
 ـ، دار الفجر، القاىرة .1999

تحقيؽ محمد محيي الديف عبد  ، ،المباب في شرح الكتاب  ،عبد الغني بف طالب  ،غنيمي ال (102
 لبناف.  ،بيركت  ،د.ط المكتبة العممية  ،حميد 

دار  تحقيؽ :إسماعيؿ الحسيني، ، مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارميا ، عبلؿ ، فاسيال (103
 ـ.2011-ىػػػ 1432 1ط ، ة كالنشرالسبلـ لمطباع

الدار  ،ـ 2009-ىػ 1430 1فقو الزكاة عمى ضكء الكتاب كالسنة ط ،محفكظ ابراىيـ   ،فرج  (104
 المصرية البنانية .

 8ط ،1/359،القامكس المحيط  ،بك طاىر محمد بف يعقكب أمجد الديف  ،بادم آفيركز ال (105
 لبناف. ،بيركت  ،الرسالة  مؤسسة ،ـ  2005-ىػ 1426

 ،مكتبة العممية ال ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد بف محمد  ،فيكمي ال (106
 بيركت .

دار الكتاب العربي  ،/ 2 ،الشرح الكبير عمى متف المقنع  ،عبد الرحمف بف محمد  ،قدامةابف  (107
. 
 ـ، مكتبة القاىرة.1986-ىػ 1388المغني،  ط  قدامو، أبك محمد مكفؽ الديف،ابف  (108
ـ، دار العقيدة، 2005-ىػ 1426 1حمد، مختصر منياج القصديف، ، طأو، محمد قدامابف  (109

 القاىرة.
 ،دار الغرب االسبلمي  ،ـ 1994 1ط  ،الذخيرة  ،أبك العباس شياب الديف أحمد  ،قرافي ال (110

 بيركت . 
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 عميو كسمـ، تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت. 
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