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 بسم ا الرٞبن الرحيم
 مقدِّمة

تطهّبًا وتزكيًة للنفس  ا٢بمد  الذي فرض الفرائض وأحكم األحكام، وبْبَّ ا٢ببلل وا٢برام، وجعل الزكاة ثالث أركان اإلسبلم،
صاالا ا وساالم علااا رسااوله األمااْب، ءااامل األنبياااى وا٤برساالْب، وعلااا  لااه وصااحبه وا٤بااال، وٙبقيقااا لؤلجاار وال ااواب يف ا٢بااال وا٤باا ل، 

 أٝبعْب.
َءَلَق ا٣بلق، وأَفْاَقَر بعَضهم إىل بعض، وَجَعل منهم األغنياى والفقراى، وذوي ا٢باجات ا٤بختلفة؛ ليستقيم  ا  فإنَّ ا بعد: أم

انَاُهم مَِّعيَشاتَاُهْم يف ا)الوجاود؛ كماا قاال تعااىل:  إجياُد ا٣بليقة، فلو ُءِلُقوا كلهم أغنيااى أو فقاراى، لبطلاك حكماةُ  ٢ْبَيَااِة ٫َبْاُن َقَساْمَنا بَاياْ
نْاَيا َوَرفَاْعَنا بَاْعَضُهْم فَاْوَق بَاْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَِّخَذ بَاْعُضُهم بَاْعًضا ا حقوقً  والفقراى للمحتاجْب اُ  أوجبفَ ، [ٕٖ]الزُّءُرف: ( ُسْخرِيِّا الدُّ

 نظااٍم عرفتاه البشارية، أوَّلَ  ؤّاذا كاناك الزكااةُ  ، وأرفقهاا بأربااب األماوال،حتااجْبعلا أكمل الوجاو،، وأنفعهاا للم يف أموال األغنياى
"من األمور الظاهرة  وغّب ذلك ،(1)التكافل االجتماعي بْب طبقات آّتمع تأمْبتاجْب، و ا رعايةبا٤بزكّْي، وٗباله، مع ٙبقيق  يعتِب

الااٍب يصااعب إحصااايها، ويتعااذر ، و (2)مصااا٢بها"فوائاادها، الباااهرة  ثارهااا، الساااطعة أنوارهااا، الك ااّبة منافعهااا، الجلزياارة ٜبرا ااا، ا١بمااة 
وقد  ؛(4)تأمَّل هذ، ا٤بعاين واتساقها، علم أنَّ مصدر هذ، األحكام من عند أحكم ا٢بكماى" نْ "ومَ  ؛(3)استقصايها يف موضع واحد

روى أباو  حيث؛ يف عصور اإلسبلم األوىل، مل يبق هنالك فقّب وال ٧بتاج طُبّْقك تطبيقا أمينابأنَّ فريضة الزكاة حينما  شهد التاريخ
ثاابلث  با٤بدينااة بَاَعااَث بزكاااة الاايمن إىل أمااّب ا٤بااؤمنْب عماار باان ا٣بطاااب  عبيااد القاساام باان ساابلم بإسااناد، أنَّ معاااذ باان جباال 

كتاب التااريخ أنَّ الرجال كاان خُيارج   كماا ذكارتْ   ؛(5)«ا يَْأُءاُذُ، ِماِبّْ َما بَاَع ْاُك ِإلَْياَك ِبَشاْيٍى َوأَنَاا َأِجاُد َأَحادً : »قائبًل  ،سنوات متتاليات
حينماا حصال ناوٌع مان التفاريل يف الزكااة، فقاد  ويف ا٤بقابل من ذلاك؛ (6)زكاة ماله يف زمن عمر بن عبد العزيز فبل جيد أحًدا يقبلها

باْب  اليوم، حياث تعااين تلاك آّتمعاات مان هاوة شاساعةديكن التم يل ٥با بواقع بعض آّتمعات اإلسبلمية وقعْك مفاسد ءطّبة، 
ا١بمعياة كماا ورد ذلاك يف التقريار الصاادر مان ،  من جهة، مع شدة انتشار الفقر وا١بوع وا٢برماان مان جهاة أءارى األغنياى والفقراى

ريقيا، أغلب سكاهنا من ا٤بسلمْب، وثبلثْب دولة يف  سيا وإف ؛ وهي سكّّ فاالدول ا٤بعدمة واألك ر ٚبلُّ  بشأن لؤلمم ا٤بتحدةالعمومية 
 إذا كانااك فريضااةُ با١بملااة فااو  ؛(7)تشاااد، وغينيااا، ومااايل، والنيلاار، والصااومال، والسااودان، وجيبااو ، وأفجلانسااتان، وباانلبلدي م اال: 

يف العصار ا٢باديث، وطاارح  اإليضااح الفارص والتحاديات ا٤بتعلقااة ّٔا ،ابتساليل الضاوى عليهاا ةٌ حريَّا فهااي ،الزكااة ّٔاذ، األةياة الكاربى
 بااادر العلماااى و٥بااذاا٤بعاصاارة ٔبَاادارة؛  ابكفاااىة، وتعاازز تطبيقا اا اوابتكااار ايليااات ا٤بفياادة، الااٍب ٙبقااق أهاادافه ،ا٤بشااروعات العمليااة

ومان أهام تلاك الوساائل عقاد  إىل العناية ٗبوضوع الزكاة بوسائل ٨بتلفاة، وأسااليب متنوعاة؛ وا٤بهتمُّون بالشؤون اإلسبلمية والباح ون
تفعيال الادور و  الاذي ياأ  يف إطاار دعام ،بعناوان مماؤٛبر الزكااة والتنمياة الشااملة وا٤بساتدامة  ا٤بؤٛبرات، والٍب منهاا هاذا ا٤باؤٛبر ا٤بباارك

ع اور الشرعي ٥بذا وكان من أهم فرو  ،ا٢بضاري لفريضة الزكاة يف ٨بتلف ٦باالت التنمية الشاملة وا٤بستدامة يف آّتمعات ا٤بعاصرة
  ا٤بقاصااد أرواح األعمااالمم إذ ا٤بااؤٛبر ا٤ببااارك: فاارع االعتناااى ٗبقاصااد الزكاااة يف اإلساابلم؛

يقااول  ا٤بعااارف؛أشاارف و  ،العلااوم وأجاالُّ  ،(8)

                                 
 .ٓٔ-ٚ  ينظر لبلستزادة: مصارف الزكاة يف الشريعة اإلسبلمية للدكتورة مرًن أٞبد الداغستاين ص: ٔم
 .ٕٚص: ما بْب عبلمٍب التنصيص مقتبس من كتاب مواهب البديع يف حكمة التشريع للسنندجي   ٕم
 .ٚٔص: انظر: ٧باسن اإلسبلم وشرائع اإلسبلم لئلمام ٧بمد بن عبد الرٞبن البخاري ا٢بنفي   ٖم
 .ٓٚٔص: كبلم العبلمة القفال الكبّب يف كتابه ٧باسن الشريعة ما بْب عبلمٍب التنصيص مقتبس من    ٗم
 .ٖ٘ٛ، وضعفه األلباين يف ٛبام ا٤بنة ص: ٓٔٚروا، أبو عبيد القاسم بن سبلم يف كتابه األموال ص:   ٘م
 .ٜ٘ٔ/٘ٗ، وٖٛٛ/ٖٚ، وتاريخ دمشق البن عساكر ٗٛٔانظر م بل: تاريخ واسل أليب ا٢بسن الواسطي ص:   ٙم
 .ٜٕ-ٕٛور نبيل الطويل   ينظر لبلستزادة: كتاب ا٢برمان والتخلف يف ديار ا٤بسلمْب للدكتٚم
  .ٗٗ/ٖنصَّ علا ذلك اإلمام الشاطيب يف كتابه ا٤بوافقات   ٛم
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ا، هاو علام وأعظمهاا مقادارً  ،منزلاةً  وأعبلهاا ،-فيماا أرى–العبلمة الكبّب شا، ويلُّ ا الادهلوي: "وأوىل العلاوم الشارعية عان  ءرهاا 
يا اا، وأسارار ءاواص األعماال ونكا اا، فهاو وا أحاقُّ أسارار الادين  نْ العلاوم باأن يصارف فياه َما ، الباحاث عان ِحَكام األحكاام وِلمّْ

 إذ به يصّب اإلنسان علا بصاّبة فيماا جااى باه الشارع ؛٤بعاد، بعد ما ُفرض عليه من الطاعات أطاقه نفائس األوقات، ويتخذ، ُعدَّةً 
، فإنه يبقا عرضة للس مة لم إذا كان فاقًدا ٤بقاصد األحكام؛ فا٤بس(1)"ه يأمن من أن يكون كحاطب ليل، أو كجلائص سيل... وب

والضلر، والتلكؤ واالنقطاع، بل رٗبا يتعرض حٌب للحّبة واالضطراب، وعلا العكس من ذلك، فإن معرفة مقاصد األحكام ٙبرك 
 وا٤بواظبة عليها، وتبعث علا إتقاهنا واإلحسان فيها.النشاط إليها، وتدعو إىل الصرب 

َفَمْن وجبك عليه الزكاة وهو ال يدري ٥با مقصًدا، وال يرى ٥با فائادة جينيهاا، كاان إىل التهارب منهاا أقارب، فاإن مل يتهارب منهاا 
حنا لاه ا٤بصااا ا١بليلاة الاٍب تَبتاب اهاا مان أردأ ماا ديلكاه، وكاان ماع ذلاك مساتاى متحسارًا، فاإذا وضاٙبايل يف تقليلهاا وتأءّبهاا، وأدَّ 

يف اإلساابلم   ؛ و٥بااذا جاااىت مشاااركٍب بعنااوان: ممقاصااد الزكاااةعلااا أداى الزكاااة، فاابل شااك أن موقفااه ساايتجلّب، وأن تطبيقااه سااّبتقي
 .ٙبقيًقا ٥بذا ا٥بدف، وٙبصيبل ٥بذا الجلرض

 موضوع البحثأهمية 
 تتبْبَّ أةيته من:

  عااام، فهااي ثالااُث أركااان اإلساابلم، جعلهااا ا شااعارًا للاادءول يف الاادين، واسااتحقاق أءااوة أةيااة الزكاااة يف اإلساابلم بشااكل
 من  يات الذكر ا٢بكيم.  وقَاَرن ذكرها بالصبلة يف بضع وعشرين موضعا ا٤بسلمْب،

 البشارية ٦ببولاٌة علاا ُحابّْ ؛ ألن الطبيعاة الوفاى بإءراجهاا، وااللتازام بأدائهااإىل  ْبيف مبادرة ا٤بكلف الزكاة أةية العلم ٗبقاصد
 .(2)ما ظهرْت له منفعُتها؛ وتبيَّنك له مصلحُتها

  (3)ا، والدفاع عنها، والدعوة إليها، واالعتزاز ّٔا، وتعميق معانيهاترسيخ اإلديان بوجؤّ يف الزكاةفهم مقاصد عظم أثر. 
 الدراسات السابقة

؛ وإمنااا الجلالااب علااا صاانيع العلماااى والباااح ْب هااو التعاارُّض مقاصااد الزكاااة يف اإلساابلم تناااول دراسااةَ  مسااتقل   علااا ٕبااث مل أقااف
دون اساااتيعاب ١بمياااع جواناااب ا٤بوضاااوع، وسااايأ  ِذْكاااُر أهااام تلاااك ا٤بؤلفاااات  ؛ا١بامعياااة وإٔبااااثهم العلمياااة، ثناياااا مؤلفاااا م لاااذلك يف

 قاه يف موضاع، ١بماع شاتاته، وترتياب متفرّْ تياار هاذا ا٤بوضاوعهاذا ماا ٞبلاِب علاا اءواألٕباث عناد اإلحالاة عليهاا يف ثناياا البحاث؛ و 
 واحد، مع االستفادة من جهود السابقْب، سائبل ا عز وجل التوفيق والسداد.

 خطَّة البحث
 من مقدّْمة، وٛبهيد، ومبح ْب، وءاٛبة، وفهارس، حسب التفصيل التايل: ءطُة البحثتكوَّنْك 
 وفيها االفتتاحية، وأةية ا٤بوضوع، وءطة البحث، ومنهله. المقدِّمة:
 البحث. تعريف مفردات عنوانوفيه  التمهيد:

 مقاصد الشريعة يف الزكاة ا٤بالية؛ وفيه ثبلثة مطالب:   المبحث األول:
 الامطلب األول: الامقاصد ا٤بتعلقة با٤بزكّْي.

 ألصناف ال مانية .الامطلب ال اين: الامقاصد ا٤بتعلقة ٗبصارف الزكاة ما

                                 
  .ٕٕ/ٔحلة ا البالجلة لويل ا الدهلوي   ٔم
 .ٗٓٔ  انظر: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور يوسف البدوي ص: ٕم
 .ٗٓٔ-ٕٓٔواستنباط ا٢بكم للدكتور ٠بيح ا١بندي ص:   انظر: أةية ا٤بقاصد يف الشريعة اإلسبلمية وأثرها يف فهم النص ٖم
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 الامطلب ال الث: الامقاصد ا٤بتعلقة ب ءذ الزكاة ماإلمام .
 .االجتماعية واالقتصادية العامة يف الزكاة: الامقاصد رابعالامطلب ال
 .ا٤بتعلقة باألموال الٍب ٘بب فيها الزكاة: الامقاصد امسالامطلب ا٣ب
 .ا٤بتعلقة بنصاب الزكاة : الامقاصدسادسالامطلب ال

 .ا٤بتعلقة ٗبقدار الزكاة: الامقاصد سابعمطلب الالا
 .ا٤بتعلقة بوقك إءراج الزكاة : الامقاصد امنالامطلب ال
 .مزكاة الفطر  الشريعة يف الزكاة البدنية مقاصد المبحث الثاني:

 البحث. توصياتوفيها أهم  خاتمة:
 فهرس ا٤بصادر وا٤براجع.
 فهرس ا٤بوضوعات.

 أهداف البحث 
  الكلية وا١بزئيةإبراز مقاصد الزكاة يف اإلسبلم، وِحَكمها. 
 وتطبيقه. ،ضوى ا٤بقصد الذي سيعينه علا فهم ا٢بكم وٙبديد نظر يف ا٤بستلدات ا٤بتعلقة بالزكاة يفال مساعدة الفقيه علا 
  الٍب تتحقق بالزكاة، وك رة  بة عليها، وذلك من ءبلل تعريفهم بك رة ا٤بصااعامة ا٤بكلفْب بالزكاة يف الصرب وا٤بواظترغيب

   ا٤بفاسد الٍب ُتدرأ ّٔا.
 وقادر ا  ، ومرونتهاا،وواقعيتهاا صابلحية الشاريعة لكال زماان ومكاان، مقاصد الزكاة يف التأكياد علاا ءصوصاية إبراز أةية

 علا التحقيق والتفاعل مع ٨بتلف البيئات والظروف واألطوار.
  منهج البحث

 البحث منهًلا وصفيِّا ٙبليليِّا، وذلك من ءبلل: سلكُك يف هذا
 وترتيبها حسب فقرات ا٣بطة.ا٤بادة العلمية من مظاهنا َٝبْع ، 
  ْإىل سورها، مع بيان رقمها، وكتابتها بالرسم الع ماين القر نية و ايياتعز.  
  ْو، إليهما أو إىل أحدةا؛ وإال عزوتُه األحاديث النبوية: فإن كان ا٢بديث يف الصحيحْب أو يف أحدةا، اكتفيُك بَعزْ  وعز

 .إىل كتب ا٢بديث ا٤بعتمدة، مع ذكر ا٢بكم عليه من كبلم أهل االءتصاص
 ا٤بعتمدة األصلية من مصادرها واألقوال توثيق النقول. 
 .ٙبليل ا٤بادة العلمية ٙبليبل علميِّا دقيًقا 
 تفسّب الكلمات الجلريبة بشكل موجز. 
  الَبقيم، وضبل ما حيتاج إىل ضبل.االلتزام بوضع عبلمات 

 وأسأل ا ٗبنّْه وكرمه أن جيعل عملي ءالصا لوجهه الكرًن، إنه ٠بيع قريٌب ٦بيب.
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 البحث عنوان مفرداتب التعريفالتمهيد: 
 ينتظم ٙبته ثبلثة فروع:

 )المقاصد(: صطلحم تعريفالفرع األول: 
؛ إال أن ألصاقها باا٤بعُب (1)عديادة والقصاد ياأ  يف اللجلاة ٤بعاانمان الفعال قصاد؛  ٝباع مقصاد؛ وا٤بقصاد ماأءوذٌ  المقاصد لغةة::
بأنَّاه ابُن جِب هذا ا٤بعاُب  العبلمة اللجلوي أبو الفتح ؛ وقد وصف(2)النهود والنهوض ٫بو الشيىوالتوجُّه و  العتزاماالصطبلحي هو: ا

 .(3)األصل يف معاين هذ، الكلمة
ا٤بهتماون با٤بقاصاد وقاد عرَّفهاا قصاود با٤بقاصاد هناا: مقاصاد الشاريعة؛ ا٤ب؛ و (4)ا٤بارادات : تعاِبوالمقاصد في االصةطالح العةام

لتحقيااق ، أواماار، ونواهيااهحاادي ا بتعريفااات عدياادة، مل تساالم ماان األءااذ والاارد؛ ولعاال أساالمها مااا قياال: ا٢ِبَكاام الااٍب أرادهااا ا ماان 
 .(5)عبوديته، وإصبلح العباد يف ا٤بعاش وا٤بعاد

الِعلال، والجلاياات، وا٤بناافع، وا٢ِبَكام، وا٤بصااا، وااسان، واألسارار،  بألفاظ أءرى متقاربة؛ م ل: العلماى عن ا٤بقاصدوقد عربَّ 
 .(6)، وغّب ذلكوا٤بطالبالعواقب، و 

 )الزكاة(: مصطلح لفرع الثاني: تعريفا
َواأْلَْصاُل يف َذلِاَك ُكلّْاِه رَاِجاٌع ِإىَل َهاَذْيِن " بعاض اساتعماالت لفال الزكااة يف اللجلاة، : قاال: اباُن فاارس رٞباه ا ذََكار الزكاة لغة::

ّٔا ا٤بال بالربكة، كو ؛ ألن الزكاة يز يف االصطبلح الشرعيلزكاة امعُب كبل ا٤بعنيْب متناسبان مع و ؛ (7)"َوالطََّهاَرةُ  اْلَمْعنَايَاْْبِ، َوُةَا النََّماىُ 
 .(8)و٫بو ذلك، وترك البخل والشح ،با٤بجلفرة وتطهر نفس دافعها

مااع اتفاااقهم علااا ا٤بعاااين الرئيسااة؛ وأكتفااي ٗبااا رجَّحااه بعااض  ،اءتلفااك تعاااريف الفقهاااى للزكاااة اصااطبلحا :الزكةةاةا اصةةطال :ا
 الباح ْب بقوله: نصيٌب مقدٌَّر شرعا يف مال معْب، ألصناف ٨بصوصة، علا وجه ٨بصوص.

  .(9)أو يقال: إءراج نصيب مقدر شرعا ...؛ ألن الزكاة تطلق علا ا٤بال ا٤بخرج، وعلا فعل اإلءراج
 بالصدقة، وا٢بق، والنفقة أيضا.وقد ُعربّْ عنها يف القر ن 

  .ةا ٝبيعا؛ وسنتعرض لذكر مقاصد(10)البدنية: وهي زكاة الفطرا٤بالية: وهي زكاة ا٤بال، و  وقسَّم العلماُى الزكاَة إىل قسَمْب:
 )اإلسالم(: مصطلح تعريف الفرع الثالث:

 .(12)واالنقياد له بالطاعة، وا٣بلوص من الشركهو االستسبلم  بالتوحيد، واصطال ا:  .(11)االنقيادلغة::  اإلسالم
يف  ا٤بَبتبة علا فريضة الزكاة والجلايات إبراز تلك ا٤بصاا :هذا البحثالمراد بعنوان يتبين أنَّ  التمهيد روعفومن ءبلل استعراض 

                                 
 .ٖٖ٘/ٖ لسان العرب البن منظور  انظر: ٔم
 .ٖٔ-ٕٚص:  مقاصد الشريعة اإلسبلمية وعبلقتها باألدلة الشرعية للدكتور ٧بمد سعد اليويب  انظر: ٕم
 .ٖ٘٘/ٖلسان العرب   انظر: ٖم
 .ٕ٘ٔص:  كتور سليمان سليم ا الرحيليالطريق القاصد إىل مبادئ علم ا٤بقاصد للد   انظر: ٗم
 .ٖٙٔ-ٚ٘ٔ، والطريق القاصد ص: ٗ٘ص: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور يوسف البدوي   انظر: ٘م
 .ٕ٘-ٔ٘ص: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية   انظر: ٙم
 .ٛٔ-ٚٔ/ٖمقاييس اللجلة البن فارس   انظر: ٚم
 .ٔٔٔالشافعي لؤلزهري ص: الزاهر يف غريب ألفاظ   انظر: ٛم
 .ٖٗنوازل الزكاة للدكتور عبد ا الجلفيلي ص:   انظر: ٜم
 .ٕٔٔ، ٛٛٔلباب اللباب أليب عبد ا ٧بمد القفصي ا٤بالكي ص:   انظر: ٓٔم
 .ٖٜٕ/ٕٔلسان العرب   انظر: ٔٔم
 .ٚٙٔ/ٔمعلم مصطلحات العلوم الشرعية   انظر: ٕٔم
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َناها وأساَسَها علا ا٢ِبكم ومصاا العباد يف ا٤بعاش وا٤بعاد، وهي َعاْدٌل كلُّهاا، ورٞباٌة كلهاا، ومصاااُ كلهاا، وحكماٌة   فإنَّ ؛ "اإلسبلم الشريعة َمباْ
عااان ا٤بصااالحة إىل ا٤بفسااادة، وعااان ا٢بكماااة إىل العباااث؛ فليساااك مااان الشاااريعة وإن أُدءلاااك فيهاااا بالتأويااال،  ... كلهاااا؛ فكااال مساااألة ءرجاااك
 .(1)"أمَلَّ داللٍة وأصدقَاَها وعلا صدق رسوله  ،، ورٞبته بْب ءلقه، وظله يف أرضه، وحكمته الدالة عليهد،فالشريعة َعْدل اللَّه بْب عبا

 .(2)لفقهاى متفقون علا إثبات ا٢بكمة وا٤بصاا يف أحكامه الشرعية"وقال شيخ اإلسبلم ابن تيمية: "فأئمة ا
 مقاصد الشريعة في الزكاة المالية ول:المبحث األ

 ة مطالب:وفيه ثماني
 المزكِّيالمتعلقة ب المقاصد المطلب األول:

 ؛ّٔا، بل عموم آّتمعٝبيع ا١بهات ذات العبلقة  بل مشلك جانٍب دون غّب،، علا يف اإلسبلم الزكاة مقاصدمل تقتصر 
الٍب ال تكاد تنظر إىل ا٤بعطي إال  ،الضرائب الوضعية فكانك هذ، الشمولية يف مقاصد التشريع من أجلّْ مزايا فريضة الزكاة علا

  ا٤بزكّْي. ا٤بتعلقة ب؛ وسنورد فيما يلي ٝبلًة من مقاصد الزكاة (3)باعتبار، مورًدا أو ٩بوّْال ٣بزانتها
أعظم ا٤بقاصد الشرعية علا اإلطبلق؛ فإنَّ ا تعاىل ءلق ا٣بلق ألجلها، وبَاَعاَث  وهذا : العبودية هللمقصد  تحقيق أوال:

َأِن  ُساواًل َوَلَقْد بَاَع ْاَنا يف ُكلّْ أُمٍَّة رَّ ﴿؛ وقال: [ٙ٘]الاذاريات: ﴾َوَما َءَلْقُك ا١بِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَاْعُبُدون﴿الرُّسل بالدعوة إليها؛ قال تعاىل: 
صابلحهم وساعاد م يف أن يكاون ا هاو معباودهم الاذي تنتهاي إلياه ٧بباتهم  ا٣بلقُ فاا" [ٖٙالنحال: ]؛ ﴾اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنبُاوا الطَّااُغوتَ 

عةدَّة فةي فريةةة الزكةاة مةن مقصةد تحقيةق العبوديةة هلل ويتجلة   .(4)"غاياة الجلاياات، وهناياة النهاياات وإراد م، ويكون ذلك
 أوجه:
، كماا أمار ا بااذلك يف بةخخراج الزكةةاة، وصةرفها فةي مصةارفها الشةرعية والقيةام بفرضةه ،بامتثةال أمةر  التعبةد هلل  -1

 .[ٖٗ]البقرة: ﴿َوأَِقيُمواْ الصَّبَلَة َو ُتواْ الزََّكاَة﴾ نصوص عديدة؛ منها قوله تعاىل:
الفقّب مقصود يف سد ا٣بلة، وهو جلاي ساابق إىل األفهاام؛  فحلُّ : "-الزكاةيف سياق تقرير نوع فريضة –قال أبو حامد الجلزايل 

 . (5)"وحق التعبد يف اتباع التفاصيل مقصود للشرع، وباعتبار، صارت الزكاة قرينة للصبلة وا٢بج يف كوهنا من مباين اإلسبلم
زُيّْااَن ﴿ علااا حااب ا٤بااال، قااال تعاااىل: الطبيعااة البشاارية ٦ببولااةٌ وذلااك أنَّ  :غيةةر  علةة   اةةبِّ   اهلل  اةةبِّ  تقةةدي  حقيةةقت -2

] ل  ﴾ِل اْلُمَسااااوََّمِة َواألَنْاَعاااااِم َوا٢ْبَااااْرثِ لِلنَّاااااِس ُحاااابُّ الشَّااااَهَواِت ِمااااَن النَّْساااااى َواْلَبنِااااَْب َواْلَقنَاااااِطِّب اْلُمَقنطَااااَرِة ِمااااَن الااااذََّهِب َواْلِفضَّااااِة َوا٣ْبَْياااا
هااوى  ءاار ألحااد ٨بلوقاتااه،  ا يف قلااب ا٤بساالم أيُّ  فاإلساابلم يعماال علااا تقااوًن هااذا الاادافع، ٕبيااث ال يشااارك حاابَّ  ؛[ٗٔعمااران:

َولَااِكنَّ الْاربَّ َماْن ﴿ :قال تعاىل واالنقياد ألوامر،؛ ،ا علا االعَباف بوحدانية االزكاة برهانً  يتاىَ إالقر ُن  ، ولذلك جعلمهما عظمكْ 
اْلَمَسااِكَْب َوابْاَن السَّاِبيِل َوالسَّا ئِِلَْب اْليَاْوِم ايِءِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَّْْب َو َتا اْلَماَل َعَلا ُحبِّْه َذِوي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَما وَ  َمَن بِالّلِه وَ 

، فاعتيااد ا٤بسالم علاا إءاراج [ٚٚٔ]البقارة: ﴾أُولَاِئَك الَّاِذيَن َصاَدُقوا َوأُولَااِئَك ُهاُم اْلُمتاَُّقاون ... َويف الرّْقَاِب َوأَقَاَم الصَّبلَة َو َتا الزََّكاةَ 
 هذا الدافع، ويعمل علا تقليله إىل ا٢بد األدىن. هيكسر يف نفس ،ةٍ نَ سَ  الزكاة كلَّ 

 ؛باإفراد ا٤بعباود للتوحياد، وشاهادةٌ  الشاهادة التازامٌ ن الاتلفل بكلماٍب "إ: -حاب ا تعااىلٙبقياق الزكااة يف  ثارمبيّْناا أ-قال الجلازايل 
اباة ال تقبال الشاركة؛ والتوحياد باللساان قليال ا١بادوى،  ٛبام الوفاى به أن ال يبقا للموحد ٧بباوب ساوى الواحاد الفارد، فاإنَّ  وشرطُ 

                                 
 .ٖٖٚ/ٗالبن القيم إعبلم ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب   ٔم
  .ٔٗٔ/ٔ البن تيمية منهاج السنة  ٕم
   .ٕٜٔ-ٗٙٔسْب ص: ديكن الوقوف علا مقارنة مفصلة بْب الزكاة وبْب بعض أنظمة الضمان والتأمْب ا٢بدي ة يف: الزكاة، الضمان االجتماعي اإلسبلمي لع مان ح  ٖم
  .ٖٖٚ-ٕٖٚ/ٜ العقل والنقل البن تيمية درى تعارض  ٗم
  .ٖٕٔ/ٔ إحياى علوم الدين  ٘م
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 ،وبسااببها يأنسااون ّٔااذا العااامل ،هم بالاادنياعنااد ا٣ببلئااق؛ ألهنااا  لااة ٛبااتع وإمنااا ديااتحن درجااة اااب ٗبفارقتااه ابااوب؛ واألمااوال ٧ببوبااةٌ 
ماااع أن فياااه لقااااى اباااوب، فاااامتحنوا بتصاااديق دعاااواهم يف اباااوب، واساااتنزلوا عااان ا٤باااال الاااذي هاااو مرماااوقهم  ،وينفااارون مااان ا٤باااوت

 . (1)"[ٔٔٔ]التوبة: ﴾بَِأنَّ ٥َبُُم ا١بَنَّةَ ِإنَّ الّلَه اْشتَاَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَْب أَنُفَسُهْم َوأَْمَوا٥َبُم ﴿ومعشوقهم؛ ولذلك قال ا تعاىل: 
 ،وترتكب األءطار ،الٍب تبذل ذا ا يف ٙبصيله ،النفس ومعشوقها ا٤بال ٧ببوبُ  نَّ : "إ-يف فوائد ايية السابقة-وقال ابن القيم 

فاإن ا٤بقصاود أن  ،يف مرضااته ياه آّاهادين يف سابيله إىل باذل معشاوقهم و٧بباؤّمفندب ا تعااىل ٧ببّْ  ...وتتعرض للموت يف طلبه 
 .(2)"وال يكون يف الوجود شيى أحب إليهم منه ،يكون ا هو أحب شيى إليهم

بااه علااا األغنياااى ماان عباااد،،  مَ َعاناْ أنَّ ا٤بااال الاذي ديلكااه الجلااِبُّ هااو يف ا٢بقيقااة ماااُل ا، أَ  : وذلااكشةة ر نعمةةة اهللتحقيةةق  -3
َعَلُكام مُّْساَتْخَلِفَْب َوأَنِفُقاوا ٩بَّاا جَ ﴿؛ وقاال: [ٖٖ]الناور: ﴾مَّااِل اللَّاِه الَّاِذي  تَااُكمْ َو ُتوُهم مّْن ﴿وجعلهم مستخلفْب فيه؛ قال تعاىل: 

لَااِئن َشااَكْرمُلْ ﴿؛ قااال تعاااىل: تحقااق دوام الاانعم وزياد اااي؛ وماان ا٤بعلااوم أنَّ شااكر النعمااة فاارٌض علااا ا٤بساالم؛ وبااه [ٚ]ا٢بديااد: ﴾ِفيااهِ 
َعَلا َعْبِدِ،  فَِإنَّ لِلَِّه " ؛(3)وإذا تبْبَّ ما ذُِكر، فليعلم أنَّ الزكاة من أجلّْ ما يتحقق به شكر نعمة ا٤بال ؛[ٚبراهيم:]إ ﴾أَلزِيَدنَُّكمْ 

َوقَاْد  ،َوَماا َأَءاسَّ َماْن يَاْنظُاُر ِإىَل اْلَفِقاّبِ  ،َواْلَمالِيَّاُة ُشاْكٌر لِِنْعَماِة اْلَماالِ  ،فَاْلِعَباَداُت اْلَبَدنِيَُّة ُشاْكٌر لِِنْعَماِة اْلبَاَدنِ  ؛نِْعَمًة يف نَاْفِسِه ويف ماله
؛ (4)"َواِج َغااّْبِِ، ِإلَْيااهِ َوِإْحاا ،ُ:َّ اَل َتْسااَمُح نَاْفُسااُه بِااَأْن ياُااَؤدَّْي ُشااْكَر اللَّااِه تَاَعاااىَل َعلَااا ِإْغَنائِااِه َعااِن السُّااَؤالِ  ،َوُأْحااوَِج ِإلَْيااهِ  ،ُ ُضاايَّْق َعَلْيااِه الاارّْْزق

ياِه لَاُه، َويَاْدَفُع َعْناُه َِّٔاوبأداى الزكاة ٙبفل نعمة ا٤بال؛ "َفما  ا اْيفَااِت، زَاَلِك الناّْْعَمُة بِاْلَماِل َعَلا َمْن أَدَّى زََكاَتُه، بَاْل حَيَْفظُاُه َعَلْياِه َويُاَنمّْ
 .(5)"ارًِسا َلهُ َوحَ  ،َوِحْصًنا َلهُ  ،َوجَيَْعُلَها ُسورًا َعَلْيهِ 

؛ إذ االبااتبلى واالءتبااار ماان مقاصااد تشااريع (6)ثاني:ةةا: امتحةةان األغنيةةاا بةةخخراج المةةال المحبةةو  إلةة  النفةةوس فةةي سةةبي  اهلل
لُااوَُكْم أَيُُّكااْم َأْحَسااُن َعَماابًل﴾ ]ا٤بلااك: األحكااام؛ قااال تعاااىل:  ﴿َوُهااَو الَّااِذي َجَعَلُكااْم َءبَلئِااَف اأْلَْرِض َوَرفَااَع بَاْعَضااُكْم وقااال: ، [ٕ﴿لَِيباْ
لُاوَُكْم يف َماا  تَااُكمْ فَاْوَق بَاْعٍض َدَرَجااٍت  يف ابتجلااى مرضاات ا دلايبل علاا الفاوز والفابلح  الزكااةأداى كاون في ؛[٘ٙٔ: نعاام]األ ﴾لَِيباْ

أي: علا صحة إديان ا٤بتصدق، ؛ "(7)  َوالصََّدَقُة بُرَهانٌ مم الصدقَة برهانًا لصاحبه؛ حيث قال: ؛ و٥بذا جعل النيبُّ االبتبلىمقصد 
أو علا أنه ليس من ا٤بنافقْب الذين يلمزون ا٤بطّوعْب من ا٤بؤمنْب يف الصادقات، أو علاا صاحة ٧بباِة ا٤بتصادق  تعااىل، و٤باا لدياه 

  .(8)"والفّضة؛ حٌب أءَرُجه  تعاىل اى ثوابه، علا ما ُجبل عليه من ُحّب الذهبمن ال واب؛ إذ قد  ثر ٧ببة ا تعاىل وابتجل
يِهم َِّٔاُءْذ ِمْن أَْمَوا٥بِِْم َصَدَقًة تُ ﴿واألصل يف ذلك قوله تعاىل:  :المزكِّيتطهير  :ثالث:ا ُرُهْم َوتُازَكّْ قال شيخ  .[ٖٓٔ]التوبة: ﴾َطهّْ

ُرُهمْ تُ ﴿اإلسبلم ابن تيمية: "   .(9)"با٣بّب ﴾َوتُازَكّْيِهم﴿ من الشر ﴾َطهّْ
ا، ِكيَاُة: َجْعاُل الشَّاْيِى زَِكيِّاَوالتاَّْز ": -يف تفساّب ايياة الساابقة– قال العبلمة ٧بمد الطاهر بن عاشاور: الفرق بين التطهير والتزكية

ُرُهمْ تُ ﴿ فَاَقْوُلُه: ؛َأْي َكِ َّب ا٣ْبَياْرَاتِ  ِإَشاَرٌة ِإىَل َمَقاِم التَّْحِلَيِة بِاْلَفَضااِئِل  ﴾تُازَكّْيِهم﴿َوقَاْوُلُه:  ؛لتَّْخِلَيِة َعِن السَّيَّْئاتِ ِإَشاَرٌة ِإىَل َمَقاِم ا ﴾َطهّْ

                                 
  .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٔ إحياى علوم الدين  ٔم
 .ٗٛٔ-ٖٛٔوينظر أيًضا: إثبات العلل للحكيم الَبمذي ص:  .ٛٚ/ٔ بدائع الفوائد البن القيم  ٕم
 .ٖ/ٕانظر: بدائع الصنائع للكاساين   ٖم
 . ٕٗٔ/ٔإحياى علوم الدين للجلزايل   ٗم
 . ٘/ٕزاد ا٤بعاد البن القيم   ٘م
 . ٗٛحبلل العقد يف بيان أحكام ا٤بعتقد للطويف ص:   ٙم
 . ٖٕٕروا، مسلم يف صحيحه برقم   ٚم
 . ٛٗ/ٚ؛ وينظر أيًضا: شرح النووي علا مسلم ٙٚٗ/ٔا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم   ٛم
 . ٚٙٔ. وينظر أيًضا: ٧باسن الشريعة للقفال ص: ٖٗٙ/٦ٔٓبموع الفتاوى   ٜم



ٚ 

 

َمٌة َعَلا التَّْحِلَيةِ َواَل َجَرَم َأنَّ التَّْخِلَيَة ؛ َسَناتِ َوا٢بَْ    .(1)"َو٦ُبِْلَبٌة لِل اََّواِب اْلَعِظيمِ  ،فَاْلَمْعَُب َأنَّ َهِذِ، الصََّدَقَة َكفَّاَرٌة ِلُذنُؤِِّمْ  ؛ُمَقدَّ
ةا: التطهّب،  ٧بكمتْب؛وذلك يف كلمتْب  ،وا٢بكم الشرعية يف فرض الزكاة ،ك ّبًا من ا٤بقاصد  كْ عَ ٝبََ  ايية ا٤بتقدمة ؤّذا تبْبَّ أنَّ 

يف الفقرات مقصد التطهّب ا٢باصل بالزكاة  وسنفصل؛ لا ا٤بعاين الك ّبة بألفاظ قليلةيظهر إعلاز القر ن بداللته عؤّذا  والتزكية؛
 :التالية
 تعليال وجاوب أءاذ الزكااة باالتطهّب الاوارد يف ويتبْب هذا ا٤بقصد جليِّا مان :ي من الذنو  والسيئاتتطهير نفس المزكِّ  -1

ُرُهمْ ُءْذ ِمْن أَْمَوا٥بِِْم َصَدَقًة تُ ﴿قوله تعاىل:  بأنَّ ا٤براد هو التطهّب مان ايثاام والاذنوب  جمّّ غفّب من أهل التفسّب حيث صرَّح ،﴾َطهّْ
ِطيَئَة َكَما يُْطِفُئ اْلَماُى النَّارَ مما ما ورد يف ا٢بديث ا٤برفوع: ؛ ويؤكّْد، أيضً والسيئات  .(2)  الصََّدَقُة ُتْطِفُئ ا٣بَْ
﴿َوُأْحِضاَرِت  تعااىل:؛ قاال يف نفاس اإلنساان طبيعاةٌ  فاإن الّشاح: (3)الشةح   دنةس البلة ، ودنةااة تطهير نفس المزكةي مةن -2

ْنَسااُن قَاتُاورًا﴾ ؛ وقاال:[ٕٛٔ]النسااى: (4)األَنُفاُس الشُّاّح﴾ مان أساباب هابلك األمام الساابقة؛ كماا ورد  حّ والشُّا ؛[ٓٓٔ:ساراى]اإل (5)﴿وََكااَن اإْلِ
َلُكْم، »يف ا٢بديث الصحيح:  ويف ؛ (6)«َٞبََلُهاْم َعلَاا َأْن َساَفُكوا ِدَمااَىُهْم َواْساَتَحلُّوا ٧َبَاارَِمُهمْ َواتاَُّقوا الشُّحَّ، فَِإنَّ الشُّاحَّ َأْهلَاَك َماْن َكااَن قَااباْ

 .[ٜ]ا٢بشر: ﴿َوَمن يُوَق ُشحَّ نَاْفِسِه َفُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون﴾ا٤بقابل من ذلك فإنَّ النلاة من الشُّح من أسباب الفبلح؛ قال تعاىل: 
وإمنااا تاازول ": فلاايعلم أنَّ الزكاااة أفضاال عاابلج لبلنتصااار عليهمااا، والنلاااة ماان  ثارةااا؛ قااال الجلاازايلالبخاال، و  حّ وإذا تقاارَّرت ءطااورة الشُّاا

 صفة البخل بأن تتعود بذل ا٤بال، فحب الشيى ال ينقطع إال بقهر النفس عن مفارقته، حٌب يصّب ذلك اعتيااًدا، فالزكااة ّٔاذا ا٤بعاُب طهارةٌ 
 .(7)"وإمنا طهارته بقدر بذله، وبقدر فرحه بإءراجه، واستبشار، بصرفه إىل ا تعاىل عن ءبث البخل ا٤بهلك، -أي تطهّْر صاحبها-

زَالَاِة َماَرِض ُحابّْ : "-بعد تقرير ميل النفس البشارية إىل حاب ا٤باال–ويقول الفخر الرازي  فَِإجيَااُب الزََّكااِة ِعابَلٌج َصااِلٌح ُمتَاَعاْبٌّْ إِلِ
نْاَيا َعِن اْلَقْلِب، فَاللَّهُ    .(8)"ُسْبَحانَُه أَْوَجَب الزََّكاَة ٥ِبَِذِ، ا٢بِْْكَمةِ  الدُّ

 فيحتااج إىل تطهاّب، بالزكااة؛ تدنُّس، وكذب؛ُشَبه، و تكسُّب ا٤بال ال خيلو يف الجلالب من  أنَّ  وذلك تطهير مال المزكِّي: -3
أنَّ التااجر قاد ياتكلم بكاذب، وقاد حيلاف أي:  (9)«َوا٢ْبَْلُف، َفُشوبُوُ، بِالصَّاَدَقةِ يَا َمْعَشَر التُّلَّاِر، ِإنَّ اْلبَاْيَع حَيُْضرُُ، اللَّجْلُو »: يقول 

لّبتفاع ا٣بباث ا٤باتمكن يف البياعاات بسابب اللجلاو والكاذب، وإذا ارتفاع ا٣بباث عان فااءلطوا ذلاك اللَّجلاَو وا٢بَلِاَف بالصادقة؛ علا ذلاك، 
َاا ِهااَي َأْوَساااُخ ممبقولاه: الزكاااَة  ؛ و٥بااذا وصاف الناايبُّ (10)-وهاو ا٤بااال–يرتفاع عاان ا٤بساابب  -وهااو البيااع–السابب  ِإنَّ َهااِذِ، الصَّااَدقَاِت ِإمنَّ
 .(12)"الجلسالة الٍب تعاب ماىإمنا كانك الصدقة كذلك؛ ألهنا تطهرهم من البخل، وأموا٥بم من إ: الكنز، فصارت كو ؛ "(11)  النَّاسِ 

                                 
 . ٖٕ/ٔٔ البن عاشور يرالتحرير والتنو   ٔم
   .ٖٙٔ٘، وقال: "هذا حديٌث حسن صحيح"؛ وصححه األلباين يف صحيح ا١بامع برقم ٕٙٔٙ، والَبمذي يف سننه برقم ٕٗٛ٘ٔروا، أٞبد يف مسند، برقم   ٕم
 .٘ٔانظر: ٧باسن اإلسبلم وشرائع اإلسبلم مد بن عبد الرٞبن البخاري ا٢بنفي ص:   ٖم
ِماْن أَفْاَعااِل ا١ْبِِبلَّاِة بُاِِبَ ِفْعلُاُه لِْلَمْلُهاوِل َعلَاا َطرِيَقاِة اْلَعاَرِب يف بِنَااِى ُكالّْ ؛ ولَاامَّا كاان الشُّاح  َكأَنَُّه َحاِضاٌر لَاَديْاَهاالشُّحّْ لِلناُُّفوِس اْلَبَشرِيَِّة َحٌبَّ  ُمبَلَزَمةُ يعِب:   ٗم

 .ٕٚٔ/٘انظر: تفسّب التحرير والتنوير  َكَقْو٥بِِْم: ُشجِلَف ِبُفبَلنٍَة، َواْضطُرَّ ِإىَل َكَذا.ِفْعٍل َغّْبِ َمْعُلوِم اْلَفاِعِل لِْلَمْلُهوِل،  
نْاَفاقاْلَقُتوُر: الشَِّديُد اْلُبْخِل، ُمْشَتقّّ ِمَن اْلَقَْبِ َوهُ   ٘م  .ٕٕٗ/٘ٔانظر: تفسّب التحرير والتنوير  .َو التَّْضِييُق يف اإْلِ
 . ٕٛٚ٘روا، مسلم يف صحيحه برقم:   ٙم
 . ٓٙ/ٕوانظر أيًضا: حلة ا البالجلة  .ٕٗٔ/ٔ إحياى علوم الدين  ٚم
 . ٚٚ/ٙٔتفسّب الرازي   ٛم
، وقاال: "هاذا حاديث صاحيح اإلساناد ٖٕٛٔ، وا٢بااكم يف ا٤بساتدرك بارقم: ٖٓٓٛ، والنسائي يف سننه برقم: ٕٖٖٙروا، أبو داود يف سننه برقم:   ٜم

 رجا،"، ووافقه الذهيب يف التلخيص، وصححه األلباين. ومل خي
 . ٖٖٚ/ٖ، وكشف األسرار لعبلى الدين البخاري ٘ٓٗ/ٖانظر: ا٤بفاتيح يف شرح ا٤بصابيح للُمظهري ا٢بنفي   ٓٔم
 . ٕٚٓٔروا، مسلم يف صحيحه برقم   ٔٔم
 . ٕٛٔ/ٖا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم أليب العباس القرطيب   ٕٔم
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َما َتَصدََّق َأَحٌد ِبَصَدَقٍة ِمْن طَيٍّْب، »فإن قيل: إن وصف الزكاة بأهنا أوساخ الناس يتعارض مع ما ورد يف ا٢بديث الصحيح: 
 ؟، فكيف يقع الوسخ يف كفه الوسخس عن الرٞبن مقدَّ  ؛ إذ كفُّ (1)«َذَها الرَّْٞبَُن بَِيِميِنهِ َواَل يَاْقَبُل اُ ِإالَّ الطَّيَّْب، ِإالَّ َأءَ 

يف حالة واحدة يف  احرامً  حبلاًل  فقد تكون العْب الواحدة ؛الواحد بالضّدين من أحكام الشرع الشيى وصفُ قلنا: ال ديتنع 
يف يد ا٤بستحق إذا  ، ورزق حسنٌ قة طُهرة للمال يف حق صاحب ا٤بالفالصد ؛أو يف حالْب يف حق شخص واحد ،حق شخصْب
ته وأءب ته، فإذا ءرجك عنه ءرجك طاهرة يف ذا ا فطّهرته؛ فبل تقع يف كف الرٞبن إال  ،حصلك يف يديه ولو بقيك يف ا٤بال لجلّبَّ

 .(2)وهي طاهرة مطهَّرة؛ وال تبقا عند الجلِب إال وتكون ءبي ة ٨ببّ ة
؛ (3)«َماِلَك أَْذَهْباَك َعْناَك َشارَّ،ُ ِإَذا أَدَّْيَك زََكاَة » :ويدل عليه قوله  المال من الشرور واآلفات المحفوفة به:تطهير  -4

 فماان العقوبااات الدنيويااة الااٍب توّعااد ّٔااا تااارك د بااه تاركهااا ماان عقوبااات دنيويااة وأءرويااة؛بااأداى الزكاااة: هااو مااا توّعااوأعظاام شاار  يُاادفع 
 وقولاه  ؛(5)-والسّْانْب: ا١باوع، وا١بادب، والقحال- (4)«بِالسِّْنْبَ َما َمَنَع قَاْوٌم الزََّكاَة ِإالَّ ابْاَتبَلُهُم اللَُّه » :: ما ورد يف قوله الزكاة

د ومن العقوبات األءروية الٍب توعّ ؛ (6)«َوَلْواَل اْلبَاَهائُِم مَلْ دُيَْطُروا ،ومَلْ دَيْنَاُعوا زََكاَة أَْمَوا٥بِِْم ِإالَّ ُمِنُعوا اْلَقْطَر ِمَن السََّماىِ »يف رواية أءرى: 
ُْم َبْل ُهَو َشرّّ ٥بَُّْم َسُيطَ ﴿ ما ورد يف قوله تعاىل:ّٔا تارك الزكاة  رًا ٥بَّ وَُّقوَن َما َوالَ حَيَْسََبَّ الَِّذيَن يَاْبَخُلوَن ٗبَا  تَاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه ُهَو َءياْ

الاذََّهَب َواْلِفضَّاَة َواَل يُنِفُقونَاَهاا يف َساِبيِل اللّاِه فَاَبشّْاْرُهم ِبَعاَذاٍب َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن ﴿؛ وقوله تعاىل: [ٓٛٔ] ل عمران: ﴾ٖبَُِلوْا ِبِه يَاْوَم اْلِقَياَمةِ 
َهاا يف نَااِر َجَهانََّم فَاُتْكاَوى َِّٔاا ِجبَااُهُهْم َوُجناوبُاُهْم َوُظُهاوُرُهْم َهااَذا َماا َكنَااْزمُلْ ألَ . أَلِايم  ﴾ُزوننُفِساُكْم فَاُذوُقواْ َماا ُكناُتْم َتْكنِااياَاْوَم حُيَْماا َعَلياْ
 .[ٖ٘-ٖٗ]التوبة:

التفريق بْب كلمٍب التطهّب والتزكية، الواردتْب يف تعليل وجوب الزكااة يف قولاه  سبق التنبيه علا :(المزكِّي) المعِطي تزكية: رابعا
يِهمتُ ﴿ :تعاىل ُرُهْم َوتُازَكّْ من إذ  ؛زائد علا ٦برد التطهّب قدروعلا هذا فالتزكية  ؛والتزكية ٙبلية ،؛ وتقرَّر هنالك أنَّ التطهّب ٚبلية﴾َطهّْ
 ؛ وسنفصّْل ذلك يف الفقرات التالية:(7)بالزكاة تزكو نفس ا٤بتصدق، ويزكو قلبه، وماله؛ فالنََّماى َوالزّْيَاَدة :الزََّكاة يف اللُّجَلةمعاين 
ميالة إىل ا٢برص علا : ألن النفس ٤با كانك تعويد المزكِّي عل  الجود وال رم واإلنفاق، وغيرها من م ارم األخالق -1

 ؛، وياازول البخاال عنهااايصااّب الكاارم ٥بااا عااادة تبلااهب ّٔااا إىل حااد   ، حااٌبافشاايئً  اشاايئً  علااا البااذلرياضااًة وٛبرينًااا ٥بااا  ا٤بااال، كانااك الزكاااةُ 
البعد عن االعتداى علا أموال ايءرين، إذ  شدّ أوتبتعد بذلك  ؛(8)وترتاض النفس ألداى األمانات، وإيصال ا٢بقوق إىل مستحقيها

 عد أن يأءذ ما ليس له، فيللب بذلك سخل ا علا نفسه.البُ  كلَّ   دُ عُ باْ يَ عطي ماله ابتجلاى مرضاة ا، فإنه لَ ن يُ مَ 
أعظام مان البخال، فلاو مل يكاان يف البخال إال ساوى الظان بااا  البخااري ا٢بنفاي: لايس يف الادين  فااةٌ  بان عباد الاارٞبن قاال ٧بماد

ا؛ وألن با١بود تزداد قوة اليقاْب؛ واليقاْب ا تامِّ با تعاىل، لكان شرفً  ا، ولو مل يكن يف ا١بود إال حسن الظنّ ا تامِّ تعاىل، لكان هبلكً 
د حساان ثنائااه علااا ألساان العااا٤بْب؛ وهااذا مطلااوب أصاال الاادين؛ وبااا١بود ياازداد حبااه يف قلااوب ا٣بلااق، وكفااا بااه رٕبااا؛ وبااا١بود ياازدا

                                 
 . ٗٔٓٔبرقم يف صحيحه روا، مسلم   ٔم
 .  ٖ٘ٗ، ٕ٘ٗانظر: القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي ابن العريب ص:   ٕم
؛ وقااال: "هاذا حااديث صااحيح علااا شارط مساالم ومل خيرجااا،"، ووافقااه ٜٖٗٔ، وا٢بااكم يف ا٤بسااتدرك باارقم ٕٕٛ٘روا، ابان ءزديااة يف صااحيحه باارقم   ٖم

 . ٕٛٗ/٘األلباين: حسٌن لجلّب،. سلسلة األحاديث الضعيفة  الذهيب عليه يف التلخيص؛ وقال
. وانظاار أيضااا: سلساالة األحاديااث الصااحيحة لؤللباااين ٙٙ/ٖ". ٦بمااع الزوائااد ورواتااه ثقاااتقااال ا٥بي مااي: " ،ٚٚ٘ٗباارقم  روا، الطاارباين يف األوساال  ٗم

 . والسنْب: هو ا١بوع وا١بدب والقحل. ٕٕٓ/ٔ
 . ٜٙ/ٖٔنووي علا مسلم ، وشرح الٕٚٔ/ٚانظر: ا٤بفهم   ٘م
 . ٕٚٔ/ٔ. وانظر: سلسلة األحاديث الصحيحة هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجا،وقال:  ،ٖٕٙٛا٢باكم يف ا٤بستدرك برقم روا،   ٙم
 . ٛ/ٕ٘، وٜٙ/ٓٔانظر: ٦بموع الفتاوى   ٚم
 . ٖ/ٕ، وبدائع الصنائع للكاساين ٗٛص:  للطويف حبلل العقدانظر:   ٛم



ٜ 

 

 . (1)[ٗٛ:الشعراى] ﴾َواْجَعْل يل ِلَساَن ِصْدٍق يف اْيِءرِينَ ﴿ العقبلى أٝبعْب، كما سأله إبراهيم ا٣بليل عن رب العا٤بْب بقوله:
 ؛ وقاال:[ٙ٘]الناور: ﴾الرَُّساوَل َلَعلَُّكاْم تُاْرَٞبُاونَوأَِقيُماوا الصَّابَلَة َو تُاوا الزََّكااَة َوَأِطيُعاوا ﴿قاال تعااىل:  : ر مة اهلل استحقاق -2
َواْلُمْؤِمنُاوَن َواْلُمْؤِمنَااُت بَاْعُضاُهْم أَْولِيَااى ﴿: ؛ وقاال[ٙ٘ٔ]األعاراف: ﴾ُقاوَن َويُاْؤتُاوَن الزََّكاااةَ َوَرْٞبٍَِب َوِسَعْك ُكلَّ َشْيٍى َفَسَأْكُتبُاَها لِلَّاِذيَن يَاتاَّ ﴿

َهاااْوَن َعاااِن اْلُمنَكاااِر َويُِقيُماااوَن الصَّااابَلَة َويُاْؤتُاااوَن الزََّكااااَة َويُِطيُعاااوَن اللّاااَه َوَرُساااوَلُه أُ بَاْعاااٍض يَاااْأُمُروَن   ﴾ْولَااااِئَك َسااايَاْرَٞبُُهُم اللّاااهُ بِااااْلَمْعُروِف َويَاناْ
 .[ٔٚ]التوبة:
ِفُقوَن أَْمَوا٥َبُْم يف َسِبيِل اللَِّه َكَمَ ِل ﴿َمَ ُل الَِّذيَن يُانْ : قال تعاىل: ، والفوز بجنات النعي استحقاق مةاعفة األجر عند اهلل -3

﴿الَّااِذيَن يُنِفُقااوَن ؛ وقااال: [ٕٔٙالبقاارة:] َعلِاايٌم﴾ َحبَّااٍة أَنْاَبتَااْك َسااْبَع َسااَناِبَل يف ُكاالّْ ُسااْنبُاَلٍة ِمائَااُة َحبَّااٍة َواللَّااُه ُيَضاااِعُف ِلَمااْن َيَشاااُى َواللَّااُه َواِسااعٌ 
ِااْم َواَل َءااْوٌف َعلَااْيِهْم َواَل ُهااْم حَيَْزنُااون﴾أَْمااَوا٥َبُم بِاللَّْيااِل  ؛ وقااال تعاااىل يف وصاااف [ٕٗٚ]البقاارة: َوالناََّهاااِر ِساارِّا َوَعبلَنِيَااًة فَاَلُهااْم َأْجااُرُهْم ِعنااَد َرّّْٔ

 يَن يَرِثُااااوَن اْلِفااااْرَدْوَس ُهااااْم ِفيَهااااا َءالِااااُدون﴾الَّااااذِ . ﴿أُْولَئِااااَك ُهااااُم اْلَوارِثُااااونإىل قولااااه:  ﴿َوالَّااااِذيَن ُهااااْم لِلزََّكاااااِة فَاااااِعُلون﴾ا٤بااااؤمنْب ا٤بفلحااااْب: 
   .[ٔٔ-ٗ]ا٤بؤمنون:
وقااال:  [ٕٙٚ]البقارة: ﴾الرّْبَاا َوياُاْريب الصَّاَدقَاتِ دَيَْحاُق اللَّاُه ﴿ قاال تعااىل: ، وكثرتةه، و لةول البركةة فيةةه:نمةاا مةال الزكةاة -4
اُر ﴿، وقال: [ٜٖ]الروم:  ﴾َفُأولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَوَما  تَاْيُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَه اللَِّه ﴿ َوَما أَنْاَفْقُتْم ِمْن َشْيٍى فَاُهَو خُيِْلُفُه َوُهاَو َءياْ

نْاَيا بِاْلبَااَدِل، َويف اْيِءااَرِة بِااا١بَْزَاِى َوال اَّااَوابِ " أي:؛ [ٜٖ{]ساابأ:﴾الرَّازِِقْبَ  ويشااهد لااذلك قااوُل ا تعاااىل يف  ؛(2)"خُيِْلُفااُه َعلَااْيُكْم يف الاادُّ
َماااا ِماااْن ياَاااْوٍم ُيْصاااِبُح الِعبَااااُد ِفياااِه، ِإالَّ َمَلَكااااِن يَاْنااازاَِلِن، فَايَاُقاااوُل مم: ه ؛ وقولااا(3)  أَْنِفاااْق يَاااا ابْاااَن  َدَم أُْنِفاااْق َعَلْياااكَ مما٢باااديث القدساااي: 

؛ وأيضاا (5)«ا نَاَقَصْك َصاَدَقٌة ِماْن َماالٍ مَ » :؛ وقوله (4)  : اللَُّهمَّ أَْعِل ٩بُِْسًكا تَاَلًفاَأَحُدُةَا: اللَُّهمَّ أَْعِل ُمْنِفًقا َءَلًفا، َويَاُقوُل ايَءرُ 
زكاًة من مال ا٤بسلم، فإنه يكون حافزًا له علا است مار ماله حٌب ال تأكله الزكاة؛ وهذا االست مار  حولٍ  ؤءذ كلَّ فإن ا١بزى الذي يُ 

منااه؛ ففااي مناااى ا٤بااال بالزكاااة تكااذيٌب للشاايطان فيمااا يَعِااُد العبااَد بااه ماان الفقاار يف اإلنفاااق  لااا رب ا٤بااال بأضااعاف مااا ُأِءااذيعااود ع
 والصدقة.

 ف الزكاة )األصناف الثمانية(ار بمصالمطلب الثاني: المقاصد المتعلقة 
َفاِن ِمَن النَّاسِ َوَجزَّأََها َٜبَانَِيَة َأْجزَاٍى، جيَْ  ،َوالرَّبُّ ُسْبَحانَُه تَاَوىلَّ َقْسَم الصََّدَقِة بِنَاْفِسهِ ": قال ابن القيم رٞبه ا  :َمُعَها ِصناْ

ِة ا٢ْبَاَجاااِة َوَضاااْعِفَهاَأَحاااُدُةَا:  َواْلَمَسااااِكُْب، َويف الرّْقَااااِب، َوابْاااِن  ،اْلُفَقاااَراىُ  :وََك ْاَرِ َاااا َوِقلَِّتَهاااا، َوُهااامُ  ،َماااْن يَْأُءاااُذ ٢ِبَاَجاااٍة فَاَيْأُءاااُذ ِٕبََساااِب ِشااادَّ
 السَِّبيِل.

َفَعِتهِ  ْصبَلِح َذاِت اْلبَاْْبِ،  :َوُهمُ  ،َوال َّاين: َمْن يَْأُءُذ ِلَمناْ َها، َواْلُمَؤلََّفُة قُاُلوبُاُهْم، َواْلجَلارُِموَن إِلِ  .(6)"َواْلجُلزَاُة يف َسِبيِل اللَّهاْلَعاِمُلوَن َعَلياْ
فَاِإْن ملَْ ؛ "(7)"حادةا حاجاة ايءاذ، وال ااين نفعاهأمارين مهماْب: أ -أي الزكااة–ا راعاا يف ا٤بساتحقْب ٥باأن الشاارع " ّٔذا تباْبَّ و 

َفَعٌة لِْلُمْسِلِمَْب، َفبَل َسْهَم َلُه يف الزََّكاةِ  َفِقّبًا أُبِيَحْك َلُه َفَمْن َكاَن " ؛ ألن الزكاة من أوساخ الناس؛(8)"َيُكِن اْيِءُذ ٧ُبَْتاًجا، َواَل ِفيِه َمناْ

                                 
 . ٚٔص:  يسّب ٧باسن اإلسبلم بتصرفانظر:   ٔم
 .  ٖٕ٘/ٙ تفسّب ابن ك ّب  ٕم
 . ٕٖ٘٘روا، البخاري يف صحيحه برقم:   ٖم
 . ٕٗٗٔروا، البخاري يف صحيحه برقم:   ٗم
 . ٕٛٛ٘روا، مسلم يف صحيحه برقم:   ٘م
  .ٜٙ/ٕحلة ا البالجلة قريب من كبلم ابن القيم. ينظر:  . والدهلوي َصنَّف مصارف الزكاة يف ثبلثة أصناف؛ وكبلمهٛ/ٕ البن القيم زاد ا٤بعاد  ٙم
  .ٖٖ٘/ٖ البن القيم إعبلم ا٤بوقعْب  ٚم
 . ٛ/ٕ البن القيم زاد ا٤بعاد  ٛم



ٔٓ 

 

 .(1)"الضَُّروَرَة اْلُمِبيَحَة َلهُ  َوَمْن َكاَن َغِنيِّا فَاَقْد َعِدمَ  ،ِلَضُروَرتِهِ 
 ا٤بصنَّفة يف ٦بموعتْب: ،تشريع الزكاة ا٤بتعلقة ٗبصارفها ال مانية وفيما يلي سنتعرَّض لذكر مقاصد

 :المتعلقة بذوي الحاجةالمقاصد أوال: 
حوله ينعم با٤بال  نْ مَ إذا رأى  اتاج وذلك أنَّ  ِحقد وال راهية:وتلليصها من الحسةد وال ذوي الحاجة سو تطهير نف -1
علا الجلِب،  هفلُرٗبا تسبَّب ذلك يف بّث ا٢بسد وا٢ِبقد والعداوة والبجلضاى يف قلب ومرارة الفاقة وا٢باجة، وهو يكابد أمل الفقر، ،الوفّب

، ودفعك اتااج إىل ارتكااب السارقة، وشبَّك نار الكراهية ،عك أواصر األءوةوأءيه، بل رٗبا تقطَّ  ؤّذا تضعف العبلقة بْب ا٤بسلم
ببياااان  وتزلااازل كياناااه، وقاااد ساااعا اإلسااابلم ٤بعا١بتهاااا ،أدواى فتاكاااة،  ااادد آّتماااعوالنهاااب، واالءاااتبلس؛ فا٢بساااد وا٢بقاااد والكراهياااة 

أساالوب عملااي فاعاال ٤بعا١بااة تلااك األدواى، ولنشاار ابااة والوئااام بااْب أفااراد  نااه، وتشااريع مااا يزيلهااا، كتشااريع إجياااب الزكاااة، فإءطرهااا
إذ  فاإهنم حيبااوهنم، ويتمناون ٥باام مزياًدا ماان ا٤باال واالسااتقرار؛ حينماا ياارون اهتماام األغنياااى ّٔام،؛ ألنَّ ذوي ا٢باجااة (2)آّتماع ا٤بسالم

وفاااجر، ويستحسان ماان كال مااؤمن وكااافر؛ وانظار إىل حااامل الطاائي ماان العاارب كياف ٙببااه الطبااع، وتنقاااد لااه  ر  باَاا ه كالُّ الساخي حيبُّاا"
 . (3)"األتباع، حٌب إنه ال يذكر باللعن واإلبعاد وإن كان كافرا من ذوي العناد

السااؤال، والتطلااع إىل مااا يف أياادي  لّْ عان ذُ  موإغنااائه م، احاجاا بساادّْ وذلاك  التزكيةةة والنمةةاا للمحتةةاجين، ومواسةةاته : -2
، وإشااعارهم بااأهنم ليساااوا وإعااانتهم علااا طاعاااة ا ،وحفااال كاارامتهم ،وإعفاااى نفوسااهم ،؛ ويف ذلااك ماان صااايانة وجااوههم(4)ا٣بلااق

 . (5)يهمما هو من أعظم أنواع اإلحسان إل ضائعْب يف آّتمع، وال مَبوكْب لضعفهم وفقرهم
؛ وذلة  مةن ، و مايته، ونشةر  فظ اإلسالمتعود هذ  المقاصد جميعا إل   المنفعة:المقاصد المتعلقة بأصحا  ثانيا: 
 خالل:
 كلمة ا.   وعلوّْ  ،انودفع العدو  ،الظلم ألةية ذلك يف نشر اإلسبلم، والدفاع عنه، وكفّْ  في سبي  اهلل:مصرف  -1
 وٙببيبه إليهم، وتقوية ما يف قلؤّم من اإلديان، أو كافّْ  ،٤با يف ذلك من ترغيبهم يف اإلسبلم المؤلفة قلوبه :ومصرف  -2
 هم عن ا٤بسلمْب، وإيصال الدعوة إىل من لديهم من ا٤بستضعفْب. شرّْ 

تطبياق هاذا يف مهماة  علا االساتمرار ا ٥بموتشليعً  ،إعانة ٥بم علا ا٣بّب ن الزكاةألن يف إعطائهم م ن:يالعاملومصرف  -3
 .(6)كل من الجلِب والفقّب يف استبلم الزكاة وتسليمها  أداى دور الوساطة بْب، و التشريع
٤با يف ذلك من دفع ا٤بشاجرات بْب ا٤بسالمْب، والاٍب قاد تاؤدي إىل فاًب كباّبة،  ومصرف الغارمين إلصالح ذات البين: -4
  . (7)ءطّبةوشرور 

  ثالثا: مقصد الشريعة في عدم إدخال أه  بيت النبوة ضمن مصارف الزكاة:
َا ِهَي أَْوَساُخ النَّاسِ  َهِذِ، الصََّدقَاتمموعلا أهل بيته؛ ألنَّ  كر ك ٌّب من العلماى أنَّ الزكاة إمنا حرمك عليه ذ  ، فحرمك (8)  ِإمنَّ

                                 
  .ٕٖٙ/ٚا٤بنتقا شرح ا٤بوطأ   ٔم
 .ٔ٘نوازل الزكاة ص:   انظر: ٕم
 .٧ٔ٘باسن اإلسبلم. ص:   ٖم
 . ٗٛحبلل العقد ص: و  ،ٖ/ٕالصنائع للكاساين ، وبدائع ٧ٔٙٚباسن الشريعة ص:   انظر: ٗم
 .ٖٛٗأهداف التشريع اإلسبلمي مد أبو حيٓب ص: ، و ٔٗاإلشارات إىل ٝبلة من حكم وأحكام فريضة الزكاة لعبد ا القصّب ص:   انظر: ٘م
 .ٕٗاإلشارات إىل ٝبلة من حكم وأحكام فريضة الزكاة ص:   انظر: ٙم
 .ٜٙ/ٕ حلة ا البالجلة  انظر: ٚم
 . ٕٚٓٔروا، مسلم يف صحيحه برقم   ٛم



ٔٔ 

 

الَّذين يكاون نفعهام ، أو ٣باصته لنفسه لئبل يقول الناس طلب  ؛إمنا حرمك عليهم لنفي التهمة عنهم وقي : عليهم تنزيًها ٥بم.
 زّْ ايءاذ وِعاا لّْ ألهناا تنبائ عان ذُ  ؛صايانة ٤بنصابه الشاريفإمناا ُحرّْماْك علايهم  وقية :. ةِ َهاَذا اْلبَااب بِاْلُكلّْيَّا فَاَأرَاَد َأن يسادّ ، ٗبَْنزِلَاة نَفعاه
ٌر ِمَن الَيِد السُّْفَلا الَيُد الُعْلَيا»لقوله عليه الصبلة والسبلم:  ؛ا٤بأءوذ منه مان أهال  باا٤بطهَّرين وا٤بناوَّ، ّٔام يف اْلملَّاةبَل يَِلياق ف ؛(1)«َءياْ
 . (2)ا٤بأءوذ منه لّْ ايءذ وذُ  زّْ ا٤بنبئ عن عِ  ،ّٔا الفيى الذي يؤءذ علا سبيل القهر والجللبة واوأبدل بيك النبوة؛

أراد، ا ّٔم يف  ؛ ويكون ٙبرًن الصدقة علا أهل بيك النبوة من التطهّب الذيٝبيعا وبا١بملة فبل مانع من اجتماع هذ، ا٢ِبَكم
َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرّْْجَس أَْهَل اْلبَاْيِك َويَُطهّْرَُكْم َتْطِهّبًا﴿قوله:  َيُكوُن ِمْن َٛبَاِم َتْطِهّبِِهْم ِصَيانَاتُاُهْم َعِن فاَ ، [ٖٖ]األحزاب: ﴾ِإمنَّ

   .(3)الصََّدَقِة الٍَِّب ِهَي أَْوَساُخ النَّاسِ 
 :(4)د المتعلقة بآخذ الزكاة )اإلمام(الث: المقاصالمطلب الث 

كااان يبعااث سااعاته ١ببايااة  الناايبُّ ٥بااذا تااواتر يف كتااب الساانَّة أنَّ و  ؛(5)ماان الواليااات ا٤بنوطااة بإمااام ا٤بساالمْب: واليااة الصاادقات
َواللَِّه َلْو َمنَاُعوين َعَناقًا َكانُوا يُاَؤدُّونَاَها ِإىَل َرُسوِل اللَّاِه »: الزكاة؛ : عمل بذلك ا٣بلفاى الراشدون من بعد،؛ قال أبو بكر الصديق 

 ه ألهال األماوال؛ ألهنام أمنااى علاا أءاذ، ألهلاه رٞباه ا: "وال يساع الاوالة ترُكا قاال اإلماام الشاافعي؛ و (6)«َلَقاتَاْلتُاُهْم َعَلا َمْنِعَها
 ﴾ْذ ِمْن أَْمَوا٥بِِْم َصَدَقةً ءُ ﴿علا من زعم أنَّ ا٣بطاب الوارد يف قوله تعاىل  كّبَ العريب النَّ بو بكر ابن ٥بذا شدَّد القاضي أو ؛ (7)منهم"

يف  كٌ ُمتَاَهاف ،بالدين متبلعبٌ  ،عن مأءذ الشريعة غافلٌ  ،بالقر ن جاهلٌ ه بأنَّه: "صف قائلَ وَ ، ال يلتحق به غّب،؛ وَ ءاصّّ بالنيب 
، ال جيوز التعدي عليها، مٌب ماا قاام ويل األمار ّٔاا، -الدولة–وإذا تقرَّر أنَّ جباية الزكاة من الواليات ا٤بنوطة بويل األمر  ؛(8)"النََّظرِ 
 صد الشريعة يف ذلك:مقاٝبلة من نتعرض اين إىل ذكر لف

ألنَّ ويلَّ األمااار أو مااان ينيباااه ماااؤٛبن عليهاااا، وأعلااام  ؛اوالتأكاااد مااان صااارفها يف وجوههاااا ا٤بقاااررة شااارعً  ،الزكااااة ضااابل أماااوال -1
؛ كمااا أّن يف ، والواقااع يشااهد بااذلكافااإهنم ال يعلمااون أحكااام الزكاااة ومصااارفها غالبًاا ،ٖباابلف مااا عليااه أصااحاب األمااوال ٗبصااارفها،

الادين، وباسام اإلصابلح، ماع ذلك قطًعا لدابر من تسوَّل له نفسه استجلبلل هذا ا٤بورد العظيم يف التسلل علاا أماوال النااس باسام 
وال تساأل  ؛لتجلذياة ٙبزباات ماا أنازل ا ّٔاا مان سالطانالاٍب تساخَّر والدعاوى ا٤بضللة،  ،من الَبويج الكاذب ما قد يصاحب ذلك
 .(9)وٖبس حق مستحقي هذ، الزكاة ،، من ويبلت علا الدولةوما ُ٘برُّ  ،بعد ذلك عن العواقب

 يف سادّْ ؤّاذا تسااهم الزكااة ا٤بوازنة بْب األصناف ال مانية، وتقدير حاجات كال صانف؛ كما أن قيام الدولة ٔبمع الزكاة ديكّْن من  -2
أوجاااه الصااارف الاااٍب تساااتهدف ب فيماااا يتعلاااق، وءصوصاااا األفاااراد بطريقاااة فعالاااةوهاااذا ماااا ال ياااتمكن مناااه عاماااة  ؛ابكافاااة أنواعهااا ثجلااارات آّتماااع
نشار الادعوة اإلسابلمية ك،  نبيلاة قد حيقق يف الوقاك ا٢باضار عادة أهاداف، فإنه ما٤بؤلفة قلؤّم م ل مصرف دولة اإلسبلمية؛ السياسة العليا لل

يف األقطاااار األءااارى، ومسااااندة آّتمعاااات اإلسااابلمية ا٤بجللوباااة علاااا أمرهاااا، ودرى الشااار عنهاااا؛ كماااا أن مصااارف ميف سااابيل ا  ياااوفر للدولاااة 
؛ كمااا ، والاادفاع عاان ا٤بقدسااات اإلساابلميةتساااعدها يف بناااى القااوات ا٤بساالحة، و٘بهيزهااا بالعتاااد اربااة أعااداى اإلساابلماإلساابلمية األمااوال الااٍب 

                                 
 . ٖٖٓٔ، ومسلم يف صحيحه برقم: ٕٚٗٔروا، البخاري يف صحيحه برقم:   ٔم
  .ٓٚ/ٕحلة ا البالجلة ، و ٘ٚ/ٖإرشاد الساري للقسطبلين ، و ٜٛٔٔالقبس شرح موطأ مالك بن أنس البن العريب ص: انظر:   ٕم
  .ٖٛ/ٚ، وٕ٘/ٗاج السنة البن تيمية ، ومنهٚٓٗ/ٖانظر: ٦بموع الفتاوى   ٖم
  .ٕٛٓانظر: لباب اللباب ص:   ٗم
  .٘ٔٔ، واألحكام السلطانية أليب يعلا ص: ٜٚٔانظر: األحكام السلطانية للماوردي ص:   ٘م
 . ٕٜ٘ٙروا، البخاري يف صحيحه برقم:   ٙم
 . ٜٛ/ٕ للشافعي األمكتاب    ٚم
 . ٙٚ٘/ٕ أحكام القر ن للقاضي أيب بكر ابن العريب  ٛم
 . ٖٛٗأهداف التشريع ص: انظر:   ٜم



ٕٔ 

 

بااْب فئااات آّتمااع، وساادّْ ال جلاارات الااٍب قااد يسااتجللها أعااداى اإلساابلم يف  التقااارب االجتماااعي أنَّ قيااام الدولااة ٔبمااع الزكاااة سيساااعد علااا إجياااد
يناادفع الفقااراى إىل  ماان َ:َّ قيااق العدالااة االجتماعيااة، و وعلااز ا٢بكومااة اإلساابلمية عاان ٙب ،بساابب انتشااار الفقاار إلساابلميالتساالل إىل آّتمااع ا

 وا٤بخدرات، فيلد أعداى اإلسبلم الفرصة ا٤ببلئمة يف هذا ا٤بناخ السيى للهلوم علا العقيدة اإلسبلمية. ،و٘بارة األعراض ،ا١بردية
منااا يناادرج يف سااياق حفاال كرامااة الفاارد، ومراعاااة شااعور أبناااى آّتمااع، فلااو كااان األغنياااى هاام إن قيااام الدولااة ٔبمااع الزكاااة إ -3

ألحدث ذلك يف نفوسهم انكسارا، ورٗبا عطل قدر م علا التصرف بكل حرياة؛ ألهنام  ،الذين يقومون بدفع الزكاة للفقراى مباشرةً 
 .(1)سيعتربون أسارى ٝبيل هؤالى األغنياى

 في الزكاة االجتماعية واالقتصادية العامةمقاصد ال: رابعالمطلب ال
   قيق أهداف اجتماعية، واقتصادية؛ وسنتطرق فيما يلي ألةّْها:ٙب٪بد أهنا أداة ذات كفاىة عالية يف  ،ءبلل عملية ٙبصيل الزّكاة وإنفاقها من

 :ةصد االجتماعياأوال: المق
أّن البيئااات  طَّلِااع علااا أحااوال العاااملحيااث يبلحاال ا٤ب :مةةعالقةةي  اإلنسةةانية فةةي المجت بَةةث  و  ،المعةةاني األخالقيةةةغةةرس  -1

 والاَباحم وا٤بواسااة، ،وا٤باودة ا٤بتبادلاة ،ها الزّكااة، تتمتاع بنسابة أعلاا مان معااين الاَبابل االجتمااعيأغنيايُ  فيها وآّتمعات اّلٍب يؤدي
اْلُماااْؤِمُن لِْلُماااْؤِمِن  »: ٙبقيًقاااا لقولااه يشااد بعضاااه بعضااا،  ،كالبنيااان ا٤برصاااوص  ،آّتمااع ا٤بسااالم متحااابْب متماساااكْبفيعااي  أفاااراد 

َياِن َيُشدُّ بَاْعُضاُه بَاْعًضاا ِهْم، َوتَاَعااطُِفِهْم َم َاُل ا١بََْساِد ِإَذا اْشاَتَكا ِمْناُه ُعْضاٌو مَ »:، وقولاه (2)«َكاْلبُاناْ  َاُل اْلُماْؤِمِنَْب يف تَااَوادِّْهْم، َوتَاارَاٞبُِ
   .(3)«َتَداَعا َلُه َسائُِر ا١بََْسِد بِالسََّهِر َوا٢بُْمَّا

مااان حلقاااة التكافااال االجتمااااعي، الاااٍب تقاااوم علاااا تاااوفّب  رئااايسٌ  فالزكااااة جااازىٌ  :والت افةةة  االجتمةةةاعي ،تحقيةةةق الةةةةمان -2
ومسكن، وسداد الديون، وإيصال ا٤بنقطعْب إىل ببلدهم، وفك الرّقاب، و٫بو ذلك من أوجه  ،ضروريات ا٢بياة، من مأكل، وملبس

م علاا هاذا التكافال والتضاامن ا ٢بارص اإلسابلونظارً  ؛با١بساد الواحاد الاذين وصافهمباْب أفاراد آّتماع  التكافل، الٍب قررهاا اإلسابلم
أو أي معااُب يااؤذي   ،أو االمتنااان ،ا يفهاام منااه االسااتعبلى علاايهمأو جاارح إحساسااهم ٗباا ،ماان إهانااة ا٤بسااتحقْب للزكاااة ا  رحااذَّ 

 .[ٕٗٙ:بقرة]ال ﴾يَا أَياَُّها الَِّذيَن  َمُنوا اَل تُاْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنّْ َواأْلََذى﴿؛ قال تعاىل: كرامتهم، وينال من عز م
 تقلاايبًل  يف ماانح الزكاااة ٤بسااتحقيها وذلااك أنَّ : طبقةةات المجتمةةعبةةين  واألمةةان االجتمةةاعي تحقيةةق العدالةةة االجتماعيةةة -3
؛ بقاى ال روة ا٤بالية مكدسة يف فئات ٧بصاورةقضاًى علا ، و دة التفاوت يف ٛبلك األموال٢ب الفلوة بْب الفئات االجتماعية، وٚبفيفً ل
، ٕبلة أهناا ٧بروماة ٩باا ٙبتااج غّبهاطبقة باالعتداى علا أموال أيّْ  ٙبدّْث نفسُ  فلنْ سيمتلك كل فئة ما حيتاج إليه؛ بأداى الزكاة إذ 

وٞبايته مان ا١بارائم عموًماا، وا١بارائم ا٤بالياة ءصوًصاا، الاٍب  ،وهذا يساهم يف إشاعة األمن وترسيخه، وٙبصْب آّتمع؛ إليه من ا٤بال
 .مع ا٢باجة إليه ،يرجع ك ّب من أسبأّا إىل ا٢برمان من ا٤بال

 :ةاالقتصادي ثانيا: المقاصد
كاّل   %٘.ٕفهاو مضاطر ألن يادفع الزّكااة عناه ٗبقادار أدناا،  ،ن ا٤بسالم إذا َكناز مالاهوذلاك أ :األمثة  لممةوالالتوظيف  -1

فتكااون  ؛حااٌب ال تأكلهااا الزكاااة ،زيااادة ضااخّْ األمااوال بكفاااىة ٫بااو األنشااطة اإلنتاجيااة ساايدفعه إىل وهااذا ساانة، ٩بّااا يااؤّدي إىل نفاااِد،،
  .(4)تعمُّ الفائدةا٢بركة االقتصادية، و سن توظيف األموال، ٩با تنشل معه ٢ب زالزكاة ٗب ابة افّْ 

                                 
 انظر: ا٤بصدر السابق.   ٔم
 . ٕ٘ٛ٘، ومسلم يف صحيحه برقم: ٕٙٓٙروا، البخاري يف صحيحه برقم:   ٕم
 . ٕٙٛ٘روا، مسلم يف صحيحه برقم:   ٖم
 . ٛ٘ ص: اقتصادية ألٞبد إ٠باعيل حيٓب الزكاة عبادة مالية وأداةو ، ٓٛض ا٣بليفي ص: معيار ٧باسبة زكاة الشركات للدكتور ريا انظر:  ٗم



ٖٔ 

 

ال بكفااىة ٫باو وهذ، الزيادة نتيلة طبيعية وحتمية كلماا تزاياد ضاخ األماو  زيادة معدالت الناتج المحلي في االقتصاد: -2
ا من جهة مصارف الزكاة، فؤلن اتاج إذا أءذ جزًىا أما من جهة الجلِب فِلما تقدَّم ِذْكرُ، يف الفقرة السابقة؛ وأم ،األنشطة اإلنتاجية

ا يف ذاته، وإما أن يشَبي به من وسيل ٘باري، فيزداد طلب ا، ليصبح بدور، منتلً ا مباشرً من ا٤بال؛ فإما أن يسلك به سلوكا إنتاجيِّ 
 .(1)االقتصاد الوسيل من ا٤بنتج العيِب اإلنتاجي؛ ويف كلتا ا٢بالتْب سيؤثر علا زيادة الناتج الي يف

وذلك أن الزكاة تؤدي إىل زيادة الطلب علا االستهبلك، وزيادة الطلب علا  القةاا عل  الركود ومعدالت التةل : -3
االسااتهبلك تااؤدي إىل زيااادة الطلااب علااا االساات مار واإلنتاااج؛ وزيااادة اإلنتاااج ٛب اال إضااافة عينيااة حقيقيااة تزيااد ماان عاارض الساالع، 

 .(2)لق تنافسية يف العرض والسعر، فتَباجع األسعار، ومعدالت التضخموا٣بدمات يف االقتصاد، ٩با خي
 ،ال اروة الكباّبة بياد أفاراد معيناْبوذلك أنَّ يف االكتناز تبقا  األموال بيد طبقة محددة: انحصارالقةاا عل  االكتناز و  -4

، وٗباا أن الطبقاة الفقاّبة أو فائادة ربوياة ،أو ضاريبة ،يضطر ايءرون إىل االقَباض مانهم؛ ولكانهم ال يقرضاون أحادا إال بعاد دفاع جزياة
واالحتكااار ؛ و٥بااذا كااان القضاااى علااا االكتناااز ال تقاادر علااا ردّْ القاارض بالصاافة ا٤بااذكورة غالبااا، فتبقااا األمااوال ٧بتكاارة بيااد األغنياااى

اربااة الزكاااة ماان أهاام وسااائل ٧ب ، وتُعاادُّ [ٚ:شاار]ا٢ب ْنُكْم﴾﴿َكااْي اَل َيُكااوَن ُدولَااًة بَاااْْبَ اأْلَْغِنيَاااِى ِمااا ماان مقاصااد الشااريعة؛ قااال تعاااىل: مقصاادً 
وجاود ا٤باال يف أيادي أك ار  ا من ريوس األموال مالزكاة  ديكّْنهم من زيادة استجلبل٥با بالعمل فيها؛ إذاالكتناز؛ ألنَّ منح اتاجْب جانبً 

 ، والقضاى علا االكتناز.آّتمع يؤدي لصرفه يف شراى ضروريات ا٢بياة، فيك ر اإلقبال علا السلع، فينشأ من هذا ك رة اإلنتاج
 وذلك من عدة أوجه: :البطالةالقةاا عل  توظيف األيدي العاملة، و  -5
اإلنتاااجي؛ وهااذا سيسااتدعي توظيااف األياادي العاملااة، كلمااا أنَّ الزكاااة توجااه صاااحب ا٤بااال ٫بااو توظيااف مالااه يف القطاااع  - أ

 اتسعك دائرة األعمال اإلنتاجية لدى الجلِب.
وألنَّ الزكااة تسااعد مساتحقَّها علاا إجيااد فرصاة عمال ٦بزياة كعامال يف مشاروع إنتااجي، أو كصااحب عمال مساتقل بذاتااه  -  

ايااة، : الجلاُب، وعنادها يصاال إىل حالاة ٘باب عليااه يتوساع نشااطه ماع األيااام، فيكتساب ءاربة، وحيااوز مااال، فيَبقاا يف الكف
 .(4)؛ وسيكون أحد ا٤بساةْب يف توظيف األيدي العاملة(3)الزكاة بعد أن كان مستحقا ٥با

 .الزكاة؛ وهو مصرف ثابٌك بنصّْ القر ن الكرًنفّب فرص عمل ٤بن يرغب يف وظيفة جباية تو  - ت
ا عااان كفااااىة التشااااجليل يف ا سااالبيِّ إن زياااادة الاااواردات وقلاااة الصاااادرات تعطااااي مؤشااارً  :تقليةةة  الةةةواردات وزيةةةادة الصةةةةادرات -6

الزكااة بفضال اساتهدافها لتعزياز األنشاطة اإلنتاجياة  ساية، يف حاْب أناالقتصاد، حيث يكاون االقتصااد عالاة علاا غاّب، يف حاجاتاه األسا
   .(5)ا بالقوة وا٤بتانة واالكتفاى الذا مر علا االقتصاد تدرجييِّ تعمل علا تقليل الواردات وزيادة الصادرات تدرجييا؛ وسينعكس هذا األ

وزاد الاارواج  ،: إن النقااد ماار ة القتصاااد، قااوة وضااعفا، فكلمااا قااوي اإلنتاااج الاايقةةوة النقةةد )العملةةة الوطنيةةة( واسةةتقرار  -7
ا لاذلك؛ وهاذ، األساباب كفيلاة بتعزياز قاوة النقاد  العيِب للسلع وا٣بدمات يف االقتصاد، تزايدت الصاادرات، وتراجعاك الاواردات تبًعا

تراجاع كنتيلة لزيادة الطلب عليه؛ وهذ، الزيادة يف الطلب علا النقد يربرها طلب شراى منتلاته، والعكس بالعكس ٛباما؛ فكلماا 

                                 
 . ٓٛمعيار ٧باسبة زكاة الشركات ص:  انظر:  ٔم
 ا٤بصدر السابق.  انظر:  ٕم
اى القاادرين مان تشّب بيانات الزكاة يف ٝبهورية السودان إىل دور مشاريع وبرامج الزكاة يف إغناى الفقراى؛ وقد ٙبقق ذلك فعليا يف مشاريع ٛبكاْب الفقار   ٖم

إلغناااى يف ٦بااال أدوات ا٢برفاة، ولااوازم الصاانعة، حااٌب يتحولاوا إىل أغنياااى بصاانعتهم، فتلااب علاايهم الزكااة بعااد أن كانااك ٘بااب ٥باام، كماا باارزت صااورة ا
ها تتحااول األساارة ال ااروة ا٢بيوانيااة، حيااث تُعطااا األساارُة الفقااّبة ا٤بعدومااة عاادة ريوس ماان الجلاانم، أو ُٛباانح بقاارًة فتجلتااِب األساارة ب مرا ااا وبتناساالها؛ وعنااد

 .ٔٛكات ص: الفقّبة من كوهنا تستحق الزكاة لتصحب أسرة غنية ٘بب الزكاة يف أموا٥با. من حاشية معيار ٧باسبة زكاة الشر 
 . ٔٛمعيار ٧باسبة زكاة الشركات ص:  انظر:  ٗم
 ا٤بصدر السابق.  انظر:  ٘م



ٔٗ 

 

  . (1)ي الطلب عليهالنهاية إىل ضعف النقد، وت كله، وقابليته لبلهنيار كنتيلة طبيعية لتبلشالنشاط اإلنتاجي  ل األمر يف 
  :الزكاة األموال التي تجب فيها: المقاصد المتعلقة بلامسلمطلب الا

ر، والااذهب والفضاة، وعااروض : ا٤بواشااي، والازروع وال ماافقال؛ وهاي يف أربعااة أجنااس مان ا٤بااالذكار أهاُل العلاام أنَّ الزكااة ٘باب 
 :التاليةاألمور  يفالشريعة ا٤بتعلقة باألموال الٍب ٘بب فيها الزكاة  مقاصد وديكن تلخيص؛ التلارة

، ففيهااا تسااهيل علااا ا٤بزكاائّااا معااامبل م، وضاارورة تصاارفا م؛ ؛ أك اار أمااوال الناااس الاادائرة بياانهمألنَّ األصااناف ا٤بااذكورة  أوال:
 .(2)وتسهيل علا ا٤بستحق، لعموم حاجة الناس إليها

وشادة ا٢باجاة  ،ونفعاه ،ووصافه ،وغاّب ءااٍف ٛبياز ماا أوجاب فياه الزكااة عماا مل يوجبهاا فياه يف جنساه"قال ابن القيم رٞباه ا: 
٤با عدا، من أجناس األموال، ٕبيث لو فقد ألضر فقد، بالناس، وتعطل عليهم ك ّب من  جود،، وأنه جاٍر ٦برى األموالوك رة و  ،إليه

 .(3)"الٍب لو فقدت مل يعظم الضرر بفقدها فإنه جار ٦برى الفضبلت والتتمات ،مصا٢بهم، ٖببلف ما مل يوجب فيه الزكاة
؛ وهي الٍب ٙبتمل ا٤بواساة، ويك ر فيها الربح والدر والنسلاألصناف ا٤بذكورة تقتُب للنمو وطلب الفضل فيها،  هذ، ألنو  ثانيا:

انقراض مال ا٤بزكي شيئا فشيئا عند تكرر السنْب، وءصوصا وعلا هذا ال ٘بب الزكاة يف ا٤بال الذي ال مناى له أصبل، ألن م له إىل 
كعبياد،، وإمائاه، ومركوباه، وثياباه، ، كما ال ٘بب الزكاة يف ا٤بال الذي حيتاج إلياه العباد ٩باا ال غاُب لاه عناه  (4)مع ا٢باجة إىل اإلنفاق

 . (5)؛ ألنَّ م له إىل فقر ا٤بزكي، وهو ءبلف ا٤بعقول وا٤بنقولودار،، وسبلحه
 كااال جااانس مااان هاااذ، األجنااااس  مَ سَّااا: قَ " :-مبياّْنًاااا أثااار النمااااى يف ٚبصااايص بعاااض األماااوال بالزكااااة دون بعاااض- ابااان القااايمقاااال 
 ٕبسب حاله وإعداد، للنماى إىل ما فيه الزكاة، وإىل ما ال زكاة فيه. ]األربعة[
  :فقسم ا٤بواشي إىل قسمْب 
يها  والنَّماى ف ،والكلفة فيها يسّبة ،وا٤بنَُّة فيها وافرةٌ  ،فيها كاملةٌ سائمة؛ ترعا بجلّب كلفة وال مشقة وال ءسارة، فالنعمة  -

 .ك ّب؛ فخص هذا النوع بالزكاة
 ة؛متعتهم؛ فلم جيعل يف ذلك زكااوٞبِل أ ،وحروثِهم ،أو عاملة يف مصاا أربأّا يف زكاة دواليِبهم ،وإىل معلوفة بال من -

 فهي ك يأّم وإمائهم وعبيدهم وأمتعتهم. ،وحاجة ا٤بالكْب إىل العوامل ،لكلفة العلوفة
  :قّسم الزروع وال مار إىل قسمْب : 
 فأوجب فيه العشر.  ،قسٌم جيري ٦برى السائمة من ّٔيمة األنعام يف سقيه من ماى السماى بجلّب كلفة وال مشقة -
فكاان مرتباة  ،كال ياوم  ولكان كلفتاه دون كلفاة ا٤بعلوفاة بك اّب؛ إذ تلاك ٙبتااج إىل العلاف ،وقسم ُيسقا بكلفاة ومشاقة -

بْب مرتبة السائمة وا٤بعلوفة، فلم يوجب فيه زكاة ما َشاِرب بنفساه، ومل يساقل زكاتاه ٝبلاة واحادة، فأوجاب فياه نصاف 
 العشر.

  :قسم الذهب والفضة إىل قسمْب : 
 كالنقدين والسبائك و٫بوها.   ،والتكسب، ففيه الزكاة ،والتلارة به ،أحدةا: ما هو معدّّ لتنميته -
 فبل زكاة فيه. ،و الت السبلح الٍب جيوز استعمال م لها ،كحلي ا٤برأة  ،لبلنتفاع دون الربح والتلارة ىل ما هو معدّّ وإ -
  :قسم العروض إىل قسمْب : 
  .ففيه الزكاة ،للتلارة أعدَّ  قسمٌ  -

                                 
 ا٤بصدر السابق.  انظر:  ٔم
  .ٕٛومواهب البديع ص: ، ٚٔو٧باسن اإلسبلم ص: ، ٖٖٖ/ٖإعبلم ا٤بوقعْب ، و ٧ٜٔٙباسن الشريعة ص: انظر:   ٕم
  .ٖٖ٘/ٖإعبلم ا٤بوقعْب   ٖم
   .ٕٛ، ومواهب البديع ص: ٚٔ، و٧باسن اإلسبلم ص: ٛٙٔ، و٧باسن الشريعة ص: ٕٛٗ/ٔ، وفتح القدير البن ا٥بمام ٖٖٖ/ٖا٤بوقعْب إعبلم  انظر:  ٗم
 . ٕٛ، ومواهب البديع ص: ٖٖٖ/ٖإعبلم ا٤بوقعْب  انظر:  ٘م



ٔ٘ 

 

 .(1)"فبل زكاة فيه ،فهو مصروف عن جهة النماى ،للِقْنية واالستعمال أعدَّ  وقسمٌ  -
"وقصاد إىل كال جانس مان أجنااس وألنَّ هذ، األجناس األربعة أعلا أجنااس األماوال وأشارفها؛ قاال ابان القايم رٞباه ا:  ثالثا:
وأوجاب  ؛ن ا٢بديد والرصاص والنحااس و٫بوهاادو  ،فأوجب الزكاة يف أعبل، وأشرفه؛ فأوجب زكاة العْب يف الذهب والورق ،األموال

ودون  ،كالصاايود علااا اءااتبلف أنواعهااا  ،ودون مااا يقاال اقتناااي، ،دون ا٣بياال والبجلااال وا٢بمااّب ،زكاااة السااائمة يف اإلباال والبقاار والجلاانم
 .(2)"دون البقول والفواكه وا٤بقاثي وا٤بباطخ واألنوار ،وهو ا٢ببوب وال مار ،وأوجب زكاة ا٣بارج من األرض يف أشرفه ؛الطّب كله

 المطلب السادس: المقاصد المتعلقة بنصا  الزكاة:
ا مل أن الزكااة مواسااة، و٤با: والح مةة فةي ذلة  ؛ر، الشارعال يبلاهب النصااب الاذي قادَّ يكون عند اإلنسان ملزكاة حٌب ال ٘بب ا

اَل ُ٘بِْحاااُف بَِأْربَااااِب اأْلَْماااَواِل، َوتَاَقاااُع َمْوِقَعَهاااا ِماااَن ، "قااادرةقااادَّر الشاااارع ٤باااا حيتمااال ا٤بواسااااة ُنُصاااًبا م ،يكااان كااال ماااال حيتمااال ا٤بواسااااة
َوِهاَي َٟبَْساُة َأْٞبَااٍل ِماْن َأْٞبَااِل -أَْوُساٍق،  اْلَمَساِكِْب، َفَلَعَل لِْلَورِِق ِماائَاٍَبْ ِدْرَهاٍم، َولِلاذََّهِب ِعْشارِيَن ِم ْاَقاااًل، َولِْلُحبُاوِب َوال َّْمااِر َٟبَْساةَ 

ِبِل َٟبًْسا؛ َلِكْن َلمَّا َكاَن ِنَصابُاَها اَل -بِ ِإِبِل اْلَعرَ  ِجْنِساَها أَْوَجاَب  حَيَْتِمُل اْلُمَواَساَة ِمانْ ، َولِْلجَلَنِم أَْربَِعَْب َشاًة، َولِْلبَاَقِر َثبَلِثَْب بَاَقَرًة، َوِلئْلِ
َها ،ِعْشرِينَ فَِإَذا َتَكرََّرِت ا٣ْبَْمُس َٟبَْس َمرَّاٍت َوَصاَرْت َٟبًْسا وَ ، ِفيَها َشاة   .(3)"َفَكاَن ُهَو اْلَواِجبُ  ،اْحَتَمَل ِنَصابُاَها َواِحًدا ِمناْ

وجبك ا٤بواساة الزكاة مواساة، فلم ٘بب إال يف مال يفضل منه ما حيتمل ا٤بواساة، ولو ءولف هذا ل ألنَّ ": الشاشي قال القفال
بااه ذلااك يف قوتااه، وال  يصاارفه يف ٜباان قوتااه، فااإذا لزمااه فيااه زكاااة أضاارَّ ومعقااول أن اإلنسااان قااد ال جيااد إال مااا ...  يف القلياال والك ااّب

 . (4)"موضع للمواساة من ا٢باجات إال الشيى ا٤بوسا؛ ألن ا٢باجة إىل الشيى وا٤بوسا فقّب، سبيله أن يواسا؛ وهذ، ٝبلة معقولة
َاا  شرعا لوجوب الزكاة إمنا هو لكونه مقدارًا يكفي أقل أهل بيك إىل سانة؛ حياث يقاول: النصاب ادَّد ذكر الدهلوي أنَّ و  "ِإمنَّ

زَّْوَجة وثالث َءاِدم أَو ولد قدَّر من ا٢ْبّب َوالتَّْمر َٟبَْسة أوسق؛ أِلَناََّها َتْكِفي أقل أهل بَيك ِإىَل سنة، َوَذِلَك أِلَن أقل اْلبَاْيك الزَّْوج َوال
ْنَساان َرطْال أَو ماد مان الطََّعاام، فَاِإذا أكال كال َواِحاد مان َهاُؤاَلِى َذلِاك بَينهَما، َومَ  ا يضاهي َذلِاك مان أقال اْلبيُاوت، وغالاب قاوت اإْلِ

َاا قادر مان الْاَورق ٟباس أوراق أِلَناََّهاا ِمْقاَدار َيْكِفا ياك سانة  ي أقال أهال بَ اْلِمْقَدار كفاهم لسانة، َوبقياك بَِقيَّاة لناوائبهم أَو إَدامهاْم، َوِإمنَّ
  .(5)"ة يف الرُّءص والجلبلىَكاِمَلة ِإذا َكاَنك األسعار ُمَوافَقة يف َأك ر األقطار، واستقرئ عادات اْلِببَلد ا٤بعتدل

 المطلب السابع: المقاصد المتعلقة بمقدار الزكاة:
 ور:وسنتطرق يف هذا ا٤بطلب إىل إبراز ا٤بقاصد ا٤بتعلقة بتحديد مقادير الزكاة من ءبلل عدة أم

ط، لَاْواَل التاَّْقاِدير لفارط ا٤بفارّْ   تْعياْب مقاادير الزََّكااة، ِإذك ا٢ْبَاجاة ِإىَل مسَّاإمناا  أوال: مقصد الشريعة في أصة  تحديةد المقةادير:
 .(6)فأوجب الشارع مقدارًا ينفع الفقّب أءَذ،، وال يضرُّ ا٤بخرج فقُد،، وال يعسر عليه أداي،، والعتدى ا٤بعتدي
  :الشريعة في التفاوت بين مقادير الواجبثانيا: مقاصد 

ُ:َّ ِإنَُّه فَاَوَت بَاْْبَ َمَقاِديِر اْلَواِجِب ِٕبََسِب َسْعِي ": رٞبه ا قال ابن القيممراعاة مقدار سعي أرباب األموال يف ٙبصيلها:  -1
  :ُسُهوَلِة َذِلَك َوَمَشقَِّتهِ أَْربَاِب اأْلَْمَواِل يف َٙبِْصيِلَها، وَ 

ْنَساُن ٦َبُْموًعا ٧ُبَصَّبًل ِمنَ   ... اأْلَْمَواِل َوُهَو الرَّْكازُ  َفَأْوَجَب ا٣ْبُُمَس ِفيَما َصاَدَفُه اإْلِ

                                 
 .ٜٙٔوانظر أيضا: ٧باسن الشريعة للقفال ص:  .ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٖإعبلم ا٤بوقعْب   ٔم
 .ٖٖ٘/ٖإعبلم ا٤بوقعْب   ٕم
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٖإعبلم ا٤بوقعْب ، وانظر أيضا: ٛ-ٚ/ٕزاد ا٤بعاد   ٖم
 .ٗٚٔص:  ٧باسن الشريعة  ٗم
 .ٙٙ/ٕحلة ا البالجلة   ٘م
 .ٔٙ/ٕحلة ا البالجلة ، و ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٖإعبلم ا٤بوقعْب انظر:   ٙم



ٔٙ 

 

ُروِع الٍَِّب يُاَباِشُر َحْرَث أَْرِضَها ال َّْماِر َوالزُّ  َوأَْوَجَب ِنْصَفُه َوُهَو اْلُعْشُر ِفيَما َكاَنْك َمَشقَُّة َٙبِْصيِلِه َوتَاَعُبُه وَُكْلَفُتُه فَاْوَق َذِلَك، َوَذِلَك يف 
  ِإثَاَرِة بِْئٍر َوُدواَلٍب.َوَسْقيَاَها َوبَْذَرَها، َويَاتَاَوىلَّ اللَُّه َسْقيَاَها ِمْن ِعْنِدِ، ِببَل ُكْلَفٍة ِمَن اْلَعْبِد، َواَل ِشرَاِى َماٍى، َواَل 

 َيُه بِاْلُكْلَفِة َوالدََّوايل َوالناََّواِضِح َوَغّْبَِها. َوأَْوَجَب ِنْصَف اْلُعْشِر ِفيَما تَاَوىلَّ اْلَعْبُد َسقْ 
أْلَْرِض تَااَرًة، َوُهَو رُبُُع اْلُعْشِر ِفيَما َكااَن النََّمااُى ِفياِه َمْوُقوفًاا َعلَاا َعَماٍل ُمتَِّصاٍل ِماْن َربّْ اْلَمااِل بِالضَّاْرِب يف ا ،َوأَْوَجَب ِنْصَف َذِلكَ 

َداَرِة تَ    .(1)"ُكْلَفِة الزَّرِْع َوال َّْمارِ َواَل َرْيَب َأنَّ ُكْلَفَة َهَذا أَْعَظُم ِمْن   ؛اَرًة، َوبِالتاََّربُِّص تَاَرةً َوبِاإْلِ
مُنُااوّْ َوأَْيًضااا فَااِإنَّ مُنُااوَّ الاازَّرِْع َوال َّْماااِر َأْظَهااُر َوَأْك َاااُر ِمااْن : "رٞبااه ا مراعاااة تفاااوت ظهااور النمااّو يف األمااوال: قااال اباان القاايم -2

نْاَهااِر َأْك َااُر ٩بَّاا ُيْساَقا بِالادََّوايل َوالناََّواِضاِح، التَّْلاَرِة، َفَكاَن َواِجبُاَها َأْك َاَر ِمْن َواِجِب التَّْلاَرِة، َوُظُهوُر النُُّماوّْ ِفيَماا ُيْساَقا بِالسَّاَماِى َواأْلَ 
 . (2)"َأْك َاُر َوَأْظَهُر ِمَن ا١بَِْميعِ َوُظُهورُُ، ِفيَما ُوِجَد ٧ُبَصَّبًل ٦َبُْموًعا َكاْلَكْنِز، 

 في زكاة بهيمة األنعام: متعلقة بما يجب ثالثا: مقاصد جزئية
واألساهل واألوفاق بِاْلَمْصاَلَحِة َأال "قاال الادهلوي: : في إخراج الزكاة من جةنس األمةوال التةي وجبةت فيهةا الزكةاة الح مة -1

َقااَرة بقاارة، َوماان كاال ثلااة ماان اْلجلاانم شااا،  ،اأْلَْمااَوالْ٘بَعاال الزََّكاااة ِإالَّ ماان جاانس تِْلااَك  بِاال نَاقَااة، َوماان كاال قطيااع ماان اْلباَ فتؤءااذ ماان كاال صاارمة ماان اإْلِ
  .(3)"م بل

األصال أال تؤءاذ الزكااة إال مان جانس  :الح مة في جعة  الواجةب مةن غيةر  فيمةا دون اللمةس وعشةرين مةن اإلبة  -2
يما دون ا٣بمس وعشرين من اإلبل؛ ألن الزكاة شرعك للمواساة، ويف إءراج جنس جيب إءراجه ف من ذلك ماا٤بال؛ ولكن اسُت ِب 

وأك رهااا فَائِااَدة دُيكاان َأن تُااذَبح، وتُارَْكااب، وُٙبلااب،  ،أِلَن األباال أعظاام اْلَمَواِشااي ج ااةاإلباال فيمااا دون ا٣بمااس وعشاارين إجحاااٌف؛ 
َهاا النَّ  وََكااَن بَعضاهم يقتاِب ٪َبَائِاب قَليلَاة َتْكِفاي ِكَفايَاة الصارمة، وََكااَن اْلَبعِاّب ُيَساوَّى مان  ؛ْسال، ويساتدفأ بأوبارهاا وجلودهااَويُْطلب ِمناْ

 .(4)؛ و٥بذا جعلك ا٤بواساة الواجبة بإءراج غّب،واثتِب عشر َشاة ،وب مان ِشَيا، ،َذِلك الزََّمان ِبعشر ِشَيا،
: "اأَلْصال يف َذلِاك أَناه ِإذا أَرَاَد توزياع الناوق الادهلويقاال  :تزايد القدر الواجب إخراجةه مةن اإلبة  الح مة في كيفية -3

نصااف، َووجاد الصارمة اَل تَاْنطَلِاق يف عارفهم ِإالَّ علاا والكبّبة للكباّبة رَِعايَاة لئل ،علا الصرم، َفلعل النَّاقة الصَّجِلّبَة للصرمة الصَّجِلّبَة
عشاَرة زِيَاااَدة ساّن مان اأْلَْساَنان ا٤برغاوب ِفيَهاا ِعْناد اْلَعاَرب َغايَاة الرَّْغبَااة، َأك ار مان عْشارين، فضابل ِٖبْماس َوعْشارين، :َّ جعال يف كال 

 . (5)"َفلعل زياد ا يف كل َٟبَْسة عشر
بِااِل َوقِ "قااال اباان القاايم: و  َر ِساانَّ َهااَذا اْلَواِجااِب يف الزّْيَاااَدِة َوالناُّْقَصاااِن، ِٕبََسااِب َك ْاااَرِة اإْلِ ااا قَاادَّ لَِّتَهااا ِمااَن ابْااِن ٨َبَاااٍض، َوبِْنااِك ُ:َّ ِإنَّااُه َلمَّ

بِاُل زَاَد السّْانُّ ِإىَل َأْن َيِصاَل السّْانُّ  ؛ْوقَاُه ا١ْبَاذَُع َوا١بََْذَعاةُ ٨َبَاٍض، َوفَاْوَقُه اْبُن لَُبوٍن، َوبِْنُك لَُبوٍن، َوفَاْوَقُه ا٢بِْقُّ َوا٢بِْقَّاُة، َوفاَ  وَُكلََّماا َك ُااَرِت اإْلِ
 . (6)"يَنِئٍذ َجَعَل زِيَاَدَة َعَدِد اْلَواِجِب يف ُمَقابَاَلِة زِيَاَدِة َعَدِد اْلَمالِ ِإىَل ُمْنتَاَهاُ،، َفحِ 

قال الدهلوي: "اأَلْصل ِفيِه َأن ثلة من الشَّااى تكاون َك ِاّبَة،  :الح مة في كيفية تزايد القدر الواجب إخراجه من الغن  -4
َهااا تكااون قَليلَااة، َوااِلْءااِتبَلف ِفيَهااا يتفاااح ؛ أِلَناََّهااا يسااهل اقتنايهااا، وكاالّّ يقتااِب ِٕبَسااب التاَّْيِسااّب، فضاابل النَّاا أقاال ثلااة  يب وثلااة ِمناْ

                                 
، وحلااااة ا البالجلااااة ٕٛٔ، ٧ٜٔٙباساااان الشااااريعة ص: ، و ٛ/ٕ٘و٦بمااااوع الفتاااااوى ، ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٖإعاااابلم ا٤بااااوقعْب ، وانظاااار أيضااااا: ٙ/ٕزاد ا٤بعاااااد   ٔم

ٕ/ٙٚ. 
 .ٕٙ-ٔٙ/ٕ، وحلة ا البالجلة ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٖ، وانظر أيضا: إعبلم ا٤بوقعْب ٙ/ٕزاد ا٤بعاد   ٕم
 .ٕٙ-ٔٙ/ٕحلة ا البالجلة   ٖم
 .ٙٙ/ٕحلة ا البالجلة ، و ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٖإعبلم ا٤بوقعْب انظر:   ٗم
 .ٚٙ/ٕا البالجلة حلة   ٘م
 .ٛ-ٚ/ٕزاد ا٤بعاد   ٙم



ٔٚ 

 

  كل ماَئٍة شاًة؛ تيسّبا يف ا٢ْبساب. بَِأْربَِعَْب، َوأعظم ثلة بَِ بَلث أربعينات، :َّ جعل يف 
اْلَبقار يف كال  يف  َصحَّ من َحاِديث مَعااذ " قال الدهلوي:بقر: في كيفية تزايد القدر الواجب إخراجه من ال ا٢بكمة -5

 .(1)"يَها شبههماَثبَلِثَْب تبيع، أَو تبيعه، َويف كل أَْربَِعَْب مسن، أَو ُمِسنَّة، َوَذِلَك أِلَناََّها متوسطة َبْب اإلبل َوالشَّاى، فروعي فِ 
كاون إال أن ي ،ومباُب أءاذ الصادقة علاا اإلنااث فيهاا دون الاذكورقاال القفاال: " الح مة في أخذ اإلنةاث فةي الزكةاة: -6

  .(2)"ا٤بال كله ذكرانا، فيؤءذ واحد منها، وذلك ٤با يف اإلناث من وقوع ا٤بنافع والنتاج واللَب
َواَل خُيْارَُج يف الصَّاَدَقِة َهرَِماٌة َواَل »: قاال النايب  :أعالهةا وال أدناهةاأخةذ الزكةاة مةن أوسةم األمةوال دون الح مة في  -7

َصاادّْقُ َذاُت َعاَواٍر، َواَل تَاااْيٌس ِإالَّ َمااا 
ُ
؛ حيااث دلَّ (4)«اَك وََكاارَائَِم أَْمااَوا٥بِِمْ فَِإيَّاا» :-حاْب بع ااه إىل الاايمن ٤بعاااذ - قااال ؛ و (3)«َشاااَى ا٤ب
صاادّْق شاار فاا أوساال األماوال يف الزكاااة؛ ذا٢بادي ان ٗبلموعهمااا علااا أءاا

ُ
ليكااون ذلااك  ؛ار األماوال، كمااا ال يأءااذ كرائمهااابل يأُءااذ ا٤ب

طابَااك نفااُس َربّْ ا٤بااال بشايٍى ماان كاارائم أموالااه؛ ؛ إال إذا بااْب الفااريقْب، ال جُيحااف بأربااب األمااوال، وال يَاازرى ٕبقااوق الفقاراى عاداًل 
 .(5)جاز

 السّْاّر يف َمْشاُروِعيَّة ا٣ْبارص دفاع ا٢ْبَارج َعان أهال الزّْرَاَعاة، فَاِإناَُّهم"قاال الادهلوي:  :للزرع اللرص مشروعية رابعا: الح مة في
أَلهنام اَل يُِطيُقاوَن ا٢بِْْفال َعان أَهلَهاا ِإالَّ بشاق اأْلَْنفاس، َو٤باا   ؛قْبَوَعن ا٤بصدّْ  ؛ونضيلا ،ونيئا ،َوِعَنًبا ،ورطبا ،يُرِيُدوَن َأن يَْأُكُلوا بسرا

َهة، َوالزََّكاة من َحّقَها التَّْخِفيف  .(6)"بعبَبك ال اُُّلث أَو الرّ  الشارعُ  أَمر ،َكاَن ا٣ْبرص ٧َبل الشُّباْ
 المطلب الثامن: المقاصد المتعلقة بوقت إخراج الزكاة:

 ٤باا يف ذلاك مان اإلضاارار ؛وال كال شاهر ،كال ياومتقادَّم عادَّة مارات أنَّ الزكااة ُشارِعك للمواسااة، إال أن ا٤بواسااة مل تكان ٙبتماال  
تْعيْب اْلمدَّة الٍَِّب ُ٘بىب ، كما أنَّ يف االكتفاى ّٔا مرة واحدة علا اإلطبلق إضرارًا بالفقراى، فكانك ا٢باجة ماسة "إىل بأرباب األموال

 تاادّر علااا ِفيَهااا الزكااوات، َوجيااب َأال تكااون َقِصااّبَة يْساارع دوراهنااا، فتعساار ِإقَاَمتَهااا ِفيَهااا، َوأال تكااون َطِويلَااة اَل تنلااع ماان ٖبلهاام، َواَل 
  .(7)"ظة ِإالَّ بعد انِْتظَار َشِديداتاجْب وا٢بف

وبناى علا هذا فقد أوجب الشارع الزكاَة يف عاماة األماوال مارًَّة كالَّ عاام؛ إذ النُّماو يتحقاق يف ا٢باول غالباا؛ وَجَعال حاوَل الازروع 
ِإْذ ُوُجوبُاَهاا ُكالَّ َشاْهٍر أَْو ُكالَّ ُٝبَُعاٍة ُيِضارُّ بَِأْربَااِب اأْلَْماَواِل،  ؛ا أَْعاَدُل َماا َيُكاونُ َوَهاذَ وال مار عند كما٥با واستوائها، ألنه وقاك منوُّهاا؛ "

 . (8)"َوُوُجوبُاَها يف اْلُعْمِر َمرًَّة ٩بَّا ُيِضرُّ بِاْلَمَساِكِْب، فَاَلْم َيُكْن أَْعَدَل ِمْن ُوُجؤَِّا ُكلَّ َعاٍم َمرَّةً 
 :هْوُل َوَما ملَْ يُاْعَتبَاْر لَواْلَفْرُق بَاْْبَ َما اُْعُتربَ َلُه ا٢بَْ ": -ما اشَبط له ا٢بول وما مل يشَبط لهمبياًّْنا وجه التفريق بْب – قال ابن قدامة
رّْْبِح، وََكَذا اأْلَْٜبَاُن، فَاْعُتربَ َلُه ا٢بَْْوُل؛ فَاْلَماِشَيُة ُمْرَصَدٌة لِلدَّرّْ َوالنَّْسِل، َوُعُروُض التَّْلاَرِة ُمْرَصَدٌة لِل ؛ا٢بَْْوُل َمْرَصٌد لِلنََّماىِ  َأنَّ َما اُْعُتربَ َلهُ 

َا َوَجَبْك ُمَواَساًة، وملَْ نَاْعَتربْ َحِقيَقَة النََّماىِ  ؛، فَِإنَُّه َأْسَهُل َوأَْيَسرُ فَِإنَُّه َمِظنَُّة النََّماِى، لَِيُكوَن إْءرَاُج الزََّكاِة ِمْن الرّْْبحِ  ِلَك ْااَرِة  ،َوأِلَنَّ الزََّكاَة إمنَّ
َوأِلَنَّ الزََّكااَة تَاَتَكارَُّر يف َهاِذِ، اأْلَْماَواِل،  ؛، َكا٢بُْْكِم َمَع اأْلَْساَبابِ َوأِلَنَّ َما اُْعُتربَْت َمِظنَُّتُه ملَْ يُاْلتَاَفْك إىَل َحِقيَقِتهِ  ؛اْءِتبَلِفِه، َوَعَدِم َضْبِطهِ 

َفَد َماُل اْلَماِلِك. َفبَل بُدَّ ٥َبَا ِمْن َضاِبٍل، َكْي اَل يُاْفِضيَ   إىَل تَاَعاُقِب اْلُوُجوِب يف الزََّمِن اْلَواِحِد َمرَّاٍت، فَايَاناْ

                                 
 .ٚٙ/ٕحلة ا البالجلة   ٔم
 .٧ٜٔٚباسن الشريعة ص:   ٕم
 . ٘٘ٗٔروا، البخاري يف صحيحه برقم:   ٖم
 . ٜٔ، ومسلم يف صحيحه برقم: ٜٙٗٔروا، البخاري يف صحيحه برقم:   ٗم
 .ٜٚٔص:  للقفال الشريعة٧باسن ، و ٖٓٙ/ٖ، وفتح الباري البن حلر ٖٛٔ/ٔانظر: ا٤بفهم   ٘م
 .ٛٙ/ٕحلة ا البالجلة   ٙم
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٖإعبلم ا٤بوقعْب وانظر أيًضا:  .ٔٙ/ٕحلة ا البالجلة   ٚم
 .ٕٙ-ٔٙ/ٕحلة ا البالجلة ، و ٧ٔٛباسن اإلسبلم للبخاري ا٢بنفي ص: ، و ٓٚٔص:  للقفال ٧باسن الشريعةوانظر أيًضا: . ٘/ٕزاد ا٤بعاد   ٛم



ٔٛ 

 

َها، فَاتُاْؤَءاُذ الزَّ  َهاا ِحيَنئِاٍذ، ُ:َّ تَاُعاودُ أَمَّا الزُُّروُع َوال َّْماُر، َفِهَي مَنَاٌى يف نَاْفِسَها، تَاَتَكاَمُل ِعْنَد إْءرَاِج الزََّكاِة ِمناْ يف الاناَّْقِص اَل يف  َكااُة ِمناْ
  .َعَدِم إْرَصاِدَها لِلنََّماىِ النََّماِى؛ َفبَل ٘بَُِب ِفيَها زََكاٌة ثَانَِيٌة، لِ 

اِن، َفِفيااِه الزََّكاااُة ِعْنااَد ُكاالّْ ِمااْن ِجااْنِس اأْلَْٜبَاا َوا٣ْبَااارُِج ِمااْن اْلَمْعااِدِن ُمْسااتَاَفاٌد َءااارٌِج ِمااْن اأْلَْرِض، ٗبَْنزِلَااِة الاازَّرِْع َوال ََّمااِر، إالَّ أَنَّااُه إْن َكااانَ 
َذا َٙبُْصاُل اْلُمَضاااَربَُة َوالشَّاارَِكُة، َوِهااَي ٨َبُْلوقَااٌة َحاْوٍل، أِلَنَّااُه َمِظنَّااٌة لِلنََّماااِى، ِماْن َحْيااُث إنَّ اأْلَْٜبَاااَن قِااَيُم اأْلَْماَواِل، َوَرْأُس َماااِل التَّْلااارَاِت، َؤَِّاا

 . (1)"ا َوِءْلَقِتَها، َكَماِل التَّْلاَرِة اْلُمَعدّْ ٥َبَاِلَذِلَك، َفَكاَنْك بَِأْصِلهَ 
 :)زكاة الفطر( المبحث الثاني: مقاصد الشريعة في الزكاة البدنية

 :أوال: مقاصد مشروعية زكاة الفطر
وٗبا أنَّ الشارع أمر بزكاة  وقد سبق تقرير القول بأنَّ هذا أهم ا٤بقاصد الشرعية علا اإلطبلق؛ :تحقيق العبودية هلل  -1

زََكااَة الِفطْاِر َصااًعا ِماْن َٛبْاٍر، أَْو  فَاَرَض َرُساوُل اللَّاِه » الفطر، وجب علا ا٤بأمور امت ال أمر،؛ فعن ابن عمر رضي ا عنهما قال:
، َوالاااذََّكِر َواألُنْا َاااا، َوالصَّاااجِلِّب َوالَكبِااا ُْساااِلِمَْب، َوأََماااَر َِّٔاااا َأْن تُااااَؤدَّى قَاْباااَل ُءاااُروِج النَّااااِس ِإىَل َصااااًعا ِماااْن َشاااِعٍّب َعلَاااا الَعْباااِد َوا٢بُااارّْ

ِّب ِماااَن ا٤ب
علا التوفيق يف  ويندرج يف هذا ا٤بقصد ما سبق ِذْكرُ، يف مقصد ٙبقيق العبودية بإءراج الزكاة ا٤بالية من شكر نعمة ا .(2)«الصَّبَلةِ 
  .(3)وتعويد ا٤بزكّْي علا األءبلق والعادات ا٢بسنة، وغّب ذلك والفرحة بالعيد، ،الصيام
ِث، َوطُْعَماااًة زََكااااَة اْلِفطْااِر ُطْهاااَرًة لِلصَّااائِِم ِماااَن اللَّجْلااِو َوالرَّفَااا فَااااَرَض َرُسااوُل اللَّاااِه »َعاااِن ابْااِن َعبَّااااٍس، قَاااَل: فاَ  :طهةةرة للصةةةائ  -2

نقصااان ٛبكاان يف الصااوم، و٧بااو لكاال عصاايان ٚبلاال يف الشااهر، فكااأن صاادقة  ؛ وعلااا هااذا فصاادقة الفطاار جاارٌب لكاال(4)«لِْلَمَساااِكْبِ 
باإلمسااااك عااان الرفاااث والطعاااام  عباااادةٌ  ؛ ومااان ا٤بعلاااوم أنَّ عباااادة الصاااومالفطااار يف بااااب الصاااوم كسااالد  الساااهو يف بااااب الصااابلة

 .(5)لواحد ال يستوعب صومْبوالشراب، فلرب نقصانه بشيى من اإلطعام؛ ومل يكن أن يشرع جابر الصوم بالصوم؛ ألن الدعاى ا
وذلك بإغنائهم عن السؤال يف ياوم الفطار، وتفاريجلهم ٤بشااركة إءاواهنم يف السارور بالعياد؛ وقاد تقادَّم يف  :راامواساة الفق -3

 .(6)نصّْ ا٢بديث ما يدل عليه
َا ُقدّْر بالصاع أِلَنَُّه بصاعصدقة الفطر  تحديدلح مة في ثانيا: ا َيٌة ُمْعَتدّّ َّٔا : قال الدهلوي: "َوِإمنَّ يْشبع أهل اْلبَاْيك، َفِفيِه ُغناْ

ْنَسان بإنفاق َهَذا اْلقدر َغالِبا، َوٞبل يف بعض الرَّْوايَات نصف َصاع من َقمح علا َصاع من ش عّب؛ أِلَنَُّه َكاَن لْلَفِقّب، َواَل يَتَضرَّر اإْلِ
 . (7)"كل اْلَمَساِكْبعم، ومل يكن من أَغالًِيا يف َذِلك الزََّمان اَل يَْأُكلُه ِإالَّ أهل التن

إمنااا كانااك ا٤بواساااة يف عيااد الفطاار  :الح مةةة فةةي دفةةع صةةدقة الفطةةر قبةة  اللةةروج إلةة  المصةةل  بلةةالف األضةةح ثالثةةا:  
 . (8)مسنونة قبل الجلدو إىل الصبلة؛ ألن عيد الفطر موضع لئلفطار، فبل معُب لتأءّب،، وكذلك ال معُب لتأءّب مواساة ا٤بساكْب

 التوصيات خاتمة:
 جامعة ا١باوف تنا العريقة معلم النهضة العلمية يف مشال ا٤بملكةبحث؛ كما أشكر جامعهذا ال ٪بازأن وفقِب إل أشكر ا 

                                 
 .ٚٙٗ/ٕ البن قدامة ا٤بجلِب  ٔم
 . ٖٓ٘ٔروا، البخاري يف صحيحه برقم:   ٕم
 . ٖٙ٘-ٖ٘٘أهداف التشريع  انظر:  ٖم
 ، وحسنه األلباين. ٜٓٙٔ، وأبو داود يف سننه برقم: ٕٚٛٔروا، ابن ماجة يف سننه برقم:   ٗم
  .ٛٙ/ٕالبالجلة حلة ا ، و ٘٘ٔص:  للحكيم الَبمذي إثبات العلل، و ٧ٕ٘باسن اإلسبلم ص: انظر:   ٘م
 .  ٖٖ٘/ٗ، وإعبلم ا٤بوقعْب ٖٗٔ، و٧باسن الشريعة ص: ٕٔٔلباب اللباب ص:  انظر:  ٙم
 .  ٛٙ/ٕحلة ا البالجلة   ٚم
 .  ٖٗٔص:  للقفال ٧باسن الشريعة :انظر  ٛم
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  هذا البحث ا٤بتواضع بأهم التوصيات: ؛ : أءتم٢بضور هذا ا٤بؤٛبر العلمي الكبّب علا دعمها إياي
وتنبيه ا٤بسلم علا دورها يف توضيح الصورة ا٤بتكاملة للدين   ،وربل األحكام ّٔا ،تعميق الوعي ٗبقاصد الشريعة اإلسبلمية -1

يف الاادارين، وذلااك ماان ءاابلل: التااأليف والنشاار، والكتابااة يف الصااحف وا١برائااد، وتقاادًن الااربامج التلفزيونياااة كونااه طريااق السااعادة 
 ا٤بية.واإلذاعية، وعقد الندوات وااضرات، وإنشاى ا٤بواقع علا الشبكة الع

القيااام بعملياااة توعيااة وت قياااف علميااة واعياااة ومساااتمرة، تشااَبك فيهاااا ا٤بؤسسااات الَببوياااة والتعليميااة والدعوياااة واإلعبلمياااة،  -2
 تستهدف ٘بديد التزام الناس بالنظام الزكوي بأبعاد، العقدية والقيمية.

 فيها. ٍب مل تنشأيف الدول اإلسبلمية ال مستقلة للزكاة وهيئات ضرورة إنشاى مؤسساتالتأكيد علا  -3
تنظيم ٝبيع شؤون ، واءتيار أحد الدول اإلسبلمية مقرِّا ٥با؛ وذلك لبلعتناى بأو اٙباد ٤بؤسسات الزكاة ،إنشاى أمانة عامة -4

 قضايا ٚبصصية.، لتبادل ا٣بربات، ومناقشة والندوات واللقاىات سنويِّاالزكاة، وعقد ا٤بؤٛبرات 
وا٤بتخصصااْب إلحياااى فقااه الزكاااة ا٤بعاصاار، وتأصاايله، وتبصااّب الناااس ّٔااذا الااركن العظاايم، تشااكيل ١بنااة علميااة ماان الفقهاااى  -5

مع دراسة التطبيقاات ا٢بالياة،  وذلك عرب تقدًن الدراسات العلمية، وإنشاى مواقع متخصصة علا الشبكة العا٤بية ٗبختلف اللجلات،
 ٚبصصية يف الزكاة.  الٍب ٚبدم جوانبواإلشراف علا استحداث التطبيقات الفنية ا١بديدة 

 وصلا ا وسلم وبارك علا نبينا ٧بمد وعلا  له وصحبه أٝبعْب.
 :فهرس المصادر والمراجع

 /م.ٜٜٛٔ، ٔإثبات العلل. تأليف: ا٢بكيم الَبمذي. ٙبقيق: ءالد زهري. كلية ايداب والعلوم اإلنسانية، الرباط. ط 
 ٤باوردي. دار ا٢بديث، القاهرة.. تأليف: أيب ا٢بسن علي بن ٧بمد ااألحكام السلطانية 
 تاااااأليف: القاضاااااي أيب يعلاااااا الفاااااراى. ٙبقياااااق: ٧بماااااد الفقاااااي. دار الكتاااااب العلمياااااة، باااااّبوت، ط/األحكاااااام السااااالطانية .ٕ ،

 ه.ٕٔٗٔ
 /ه.ٕٗٗٔ، ٖأحكام القر ن. للقاضي أيب بكر ابن العريب. ٙبقيق: ٧بمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بّبوت. ط 
  الدين. تأليف: أيب حامد ٧بمد الجلزايل. دار ا٤بعرفة بّبوت.إحياى علوم 
 ه.ٖٕٗٔ، ٚلشرح صحيح البخاري. تأليف: أيب العباس أٞبد بن ٧بمد القسطبلين. ا٤بطبعة األمّبية، مصر، ط/ إرشاد الساري  
  ٕالااااوطن، الرياااااض. ط/اإلشااااارات إىل ٝبلااااة ماااان حكاااام وأحكااااام وفوائااااد تتعلااااق بفريضااااة الزكاااااة. تااااأليف: عبااااد ا القصااااّب. دار ،

 ها.ٚٔٗٔ
  ،ه.ٖٕٗٔإعبلم ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب. تأليف: ابن القيم. ٙبقيق: مشهور حسن سلمان. دار ابن ا١بوزي، الدمام 
 .األم. لئلمام أيب عبد ا ٧بمد بن إدريس الشافعي. دار ا٤بعرفة، بّبوت 
 ه.٘ٓٗٔ، ٔر الفرقان، عمان. ط/أهداف التشريع اإلسبلمي. تأليف: د. ٧بمد حسن أبو حيٓب. دا 
  ،ها.ٜٕٗٔأةية ا٤بقاصد يف الشريعة اإلسبلمية وأثرها يف فهم النص. تأليف: د. ٠بيح ا١بندي. مؤسسة الرسالة، بّبوت 
 .بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع. تأليف: عبلى الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين ا٢بنفي. دار الكتب العلمية، بّبوت 
 وائد. تأليف: ٧بمد بن أيب بكر، مشس الدين ابن قيم ا١بوزية. دار الكتاب العريب، بّبوت.بدائع الف 
  ،ه.٘ٔٗٔتاريخ دمشق. تأليف: أيب القاسم علي، ا٤بعروف بابن عساكر. ٙبقيق: عمرو بن غرامة. دار الفكر بّبوت 
 ه.ٙٓٗٔ، ٔمل الكتب بّبوت. ط/تاريخ واسل. تأليف: أيب ا٢بسن أسلم بن سهل الواسطي. ٙبقيق: كوركيس عواد. عا 
  ،ه.ٜٗٛٔالتحرير والتنوير. تأليف: ٧بمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر 
 .ٛبام ا٤بنة يف التعليق علا فقه السنة. تأليف: ادث ٧بمد ناصر الدين األلباين. دار الراية 
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  .ها.ٕٙٗٔٙبقيق: السيد سابق. دار ا١بيل، بّبوت، حلة ا البالجلة. تأليف: شا، ويل ا ابن عبد الرحيم الدهلوي 
  م.ٜ٘ٛٔا٢برمان والتخلف يف ديار ا٤بسلمْب. تأليف: د. نبيل الطويل. الشركة ا٤بتحدة للنشر والتوزيع 
  ،حبلل العقد يف بيان أحكام ا٤بعتقد مقدوة ا٤بهتدين إىل مقاصد الادين . تاأليف: ٪بام الادين الطاويف. ٙبقياق: ليلاا دماّبي

 ه.ٖٚٗٔ، ٔدية. ا٤بعهد األ٤باين لؤلٕباث الشرقية، بّبوت. ط/وإسبلم 
  ،درى تعاااارض العقااال والنقااال. تاااأليف: شااايخ اإلسااابلم ابااان تيمياااة. ٙبقياااق: د. ٧بماااد رشااااد ساااامل. جامعاااة اإلماااام ٧بماااد بااان ساااعود

 ه.ٔٔٗٔ
 ه.٘ٔٗٔ، ٕٚة، بّبوت، ط/زاد ا٤بعاد يف هدي ءّب العباد. تأليف: ٧بمد بن أيب بكر ا٤بعروف بابن القيم، مؤسسة الرسال 
 .الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي. تأليف: أيب منصور األزهري ا٥بروي. ٙبقيق: مسعد عبد ا٢بميد السعدين. دار الطبلئع 
  ،ها.ٖٔٗٔالزكاة األسس الشرعية والدور اإلمنائي والتوزيعي. تأليف: د. نعمك مشهور، ا٤بؤسسة ا١بامعية للدراسات والنشر بّبوت 
  ها.ٜٓٗٔالضمان االجتماعي اإلسبلمي. تأليف: ا٤بستشار ع مان حسْب عبد ا، دار الوفاى، القاهرة الزكاة 
 لاة كلياة دار الطريق القاصد إىل مبادئ علم ا٤بقاصد. تأليف: د. سليمان بان ساليم ا الرحيلاي. ٕباث ٧بكام منشاور يف ٦ب

 .ٕٓٔ – ٔٗٔص  ، ٕٕٔٓم ،ٕٙع ، مصر ،جامعة القاهرة ،العلوم
 م.ٕٜٜٔ، ٔ. تأليف: القاضي أيب بكر ابن العريب. ٙبقيق: د. ٧بمد عبد ا. دار الجلرب اإلسبلمي، ط/القبس شرح موطأ مالك بن أنس 
 .كتاب األموال. تأليف: أيب عبيد القاسم بن سبلم ا٥بروي. دار الفكر، بّبوت 
 وانع واألساباب. تاأليف: القاضاي ٧بماد بان راشاد لباب اللباب يف بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من األركان والشروط وا٤ب

 ه.ٕٛٗٔ، ٔالقفصي ا٤بالكي. ٙبقيق: ٧بمد ا٤بدنيِب وا٢ببيب بن طاهر. دار البحوث للدراسات اإلسبلمية، ديب. ط/
  ،ه.ٗٔٗٔلسان العرب. تأليف: ٧بمد بن مكرم أبو الفضل ٝبال الدين ابن منظور األنصاري. دار صادر، بّبوت 
  ه.ٖٚ٘ٔا٢بنفي. مكتبة القدسي، القاهرة،  ٧بمد بن عبد الرٞبن البخاري . تأليف: أيب عبد اشرائع اإلسبلم٧باسن اإلسبلم و 
  ٧باسن الشريعة يف فروع الشاافعية. تاأليف: اإلماام أيب بكار ٧بماد بان علاي الشاشاي ا٤بعاروف بالقفاال الكباّب. اعتاُب باه أباو

 ه.ٕٛٗٔ، ٔت. ط/عبد ا ٧بمد علي ٠بك. دار الكتب العلمية، بّبو 
  ها.ٕٔٗٔمصارف الزكاة يف الشريعة اإلسبلمية. تأليف: د. مرًن أٞبد الداغستاين. ا٤بطبعة اإلسبلمية ا٢بدي ة 
  معلم مصطلحات العلوم الشرعية، إعداد: ٦بموعة من الباح ْب، طبع مدينة ا٤بلك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون ماع

 ه.ٜٖٗٔبا٤بملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون اإلسبلمية 
  ،م.ٕٛٔٓمعيار ٧باسبة زكاة الشركات. تأليف: د. رياض منصور ا٣بليفي. ٝبعية ااسبْب وا٤براجعْب الكويتية 
 /ٔا٤بفاااااتيح يف شاااارح ا٤بصااااابيح. تااااأليف: ا٢بسااااْب الشااااّبازي ا٢بنفااااي ا٤بشااااهور بااااا٤بظهري. ٙبقيااااق: ١بنااااة ماااان ا٤بختصااااْب. دار النااااوادر، ط ،

 ه.ٖٖٗٔ
 /ٔا٤بفهاااام ٤بااااا أشااااكل ماااان تلخاااايص كتاااااب مساااالم. تااااأليف: أيب العباااااس القاااارطيب. ٙبقيااااق: ٦بموعااااة. دار اباااان ك ااااّب، دمشااااق، ط ،

 ه.ٚٔٗٔ
 .مقاصد الشريعة عند ابن تيمية. تأليف: د. يوسف بن أٞبد البدوي. دار النفائس، األردن 
  ه.ٜٖٗٔأٞبد اليويب. دار ابن ا١بوزي، الدمام، مقاصد الشريعة وعبلقتها باألدلة الشرعية. تأليف: د. ٧بمد سعد بن 
  ،ه.ٜٜٖٔمقاييس اللجلة. تأليف: أيب ا٢بسْب أٞبد بن فارس. ٙبقيق: عبد السبلم هارون. دار الفكر، بّبوت 
  ،ه.ٙٓٗٔمنهاج السنة النبوية. تأليف: شيخ اإلسبلم ابن تيمية. ٙبقيق: ٧بمد رشاد سامل. جامعة اإلمام ٧بمد بن سعود 
 ها.ٚٔٗٔت. تأليف: إبراهيم اللخمي، الشهّب بالشاطيب. ٙبقيق: مشهور حسن سلمان. دار ابن عفان. الدمام، ا٤بوافقا 
 /ه.ٜٕٖٔ، ٔمواهب البديع يف حكمة التشريع. تأليف: عبد القادر معروف السنندجي. مطبعة كردستان العلمية، مصر، ط 



ٕٔ 

 

 ف: د. عبااااد ا منصااااور الجلفيلااااي، دار ا٤بيمااااان، الرياااااض، نااااوازل الزكاااااة، دراسااااة فقهيااااة تأصاااايلية ٤بسااااتلدات الزكاااااة. تااااألي
 ها. ٜٕٗٔ

 فهرس الموضوعات:
 الصفحة الموضوع

 ٖ-ٔ االفتتاحية، وأةية ا٤بوضوع، وءطة البحث، ومنهله مقدمة البحث:
 ٘-ٗ التمهيد: تعريف مفردات عنوان البحث.

 ٚٔ-٘ ا٤ببحث األول: مقاصد الشريعة يف الزكاة ا٤بالية
 ٜ-٘ األول: الامقاصد ا٤بتعلقة با٤بزكّْي الامطلب

 ٓٔ-ٜ الامطلب ال اين: الامقاصد ا٤بتعلقة ٗبصارف الزكاة ماألصناف ال مانية 
 ٔٔ الامطلب ال الث: الامقاصد ا٤بتعلقة ب ءذ الزكاة ماإلمام 

 ٖٔ-ٔٔ الامطلب الرابع: الامقاصد االجتماعية واالقتصادية العامة يف الزكاة
 ٗٔ-ٖٔ ا٣بامس: الامقاصد ا٤بتعلقة باألموال الٍب ٘بب فيها الزكاةالامطلب 

 ٘ٔ-ٗٔ الامطلب السادس: الامقاصد ا٤بتعلقة بنصاب الزكاة
 ٚٔ-٘ٔ الامطلب السابع: الامقاصد ا٤بتعلقة ٗبقدار الزكاة

 ٚٔ الامطلب ال امن: الامقاصد ا٤بتعلقة بوقك إءراج الزكاة
 ٛٔ-ٚٔ يف الزكاة البدنية مزكاة الفطر  ا٤ببحث ال اين: مقاصد الشريعة

 ٛٔ ءاٛبة: توصيات البحث
 ٕٓ-ٜٔ فهرس ا٤بصادر وا٤براجع
 ٕٓ فهرس ا٤بوضوعات

 


