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 بسم اهلل الرٛتن الرحيم
 

 للزكاة:التعليل المقاصدي 
 :المقدمة

مُد هلل الواحِد األحد الفرد الصمد، وصلَّى اهلل على نبيو وعلى آلو وصحبو ومن اتبع طريقو وسلَّم تسليما كثَتا، اٟت
 وأشهد إْن ال إلو إال اهلل وحدُه ال شريك لو وأنَّ ٤تمدا عبده ورسولو، وبعد:

وواجب اجتماعي وشعور إنساين، ّٔا خيفف الغٍت عن الفقراء وىي عبادة دينية ، تعَبَدنا اهلل ّٔا، فإنَّ الزكاة فريضة
 وا١تساكُت وباقي ا١تستحقُت ٢تا، ويساعدىم ُب تلبية حاجاهتم وحاجات من يعولون.

مقاصد وآثار تًتتب عليها عند القيام ّٔا وإيصا٢تا إىل مستحقيها، مصاّب و حسنة ومنافع و وىذه الزكاة ٢تا مآالت 
ويًتتب على منعها مفاسد كثَت ومضار تتناَب مع مقاصد يام ّٔا، فإن تلك ا١تصاّب تنتفي وُب حال عدم أدائها والق

 تشريعها، بل وتنقضها.
درء و اليت تنطوي على مصاّب من جهة جلب ا١تنافع منها فجاءت ىذه الدراسة للوقوف على بعض ىذه ا١تقاصد 

دالة شرعية يم دعوى وجود ا١تصاّب وا١تقاصد إال بأدلة واالستدالل عليها، إذ ال تستق والبحث عن ىذه ا١تصاّب، ا١تفاسد
 عليها وتشهد ٢تا.

 وىذه ا١تصاّب ا١تؤدية للمقاصد ينبغي أن تكون معتربة شرعا، و٢تا نظائر ُب الشرع أو مندرجة ٖتت األصول الكلية
 والقواعد العامة وكليات الشريعة.

ومنها ما  ،بالضرورات ا٠تمس، ومنها يتعلق با١تزكيفوقفت ُب ىذه الدراسة على بعض ا١تقاصد؛ منها ما يتعلق 
ومنها مقاصد عامة للزكاة، فحاولت ٚتع أىم تلك ا١تقاصد وأبرزهتا  ،ال ذاتوومنها ما يتعلق با١ت ،يتعلق با١تستحقُت ٢تا

 .حت بينها وبُت ا١تفاسد ا١تستدفعة، ووضحت كيف أن الزكاة من جهتها ٖتقق تلك ا١تصاّب وا١تقاصدباألدلة ورج
 

 تتلخص أمهية البحث ُب اآلٌب:، اختياره أىمية الموضوع وأسباب
 .وىو الزكاة وركن من أركان اإلسبلممهمة أوال: أن ىذا البحث يتعلق بفريضة 

 وا١تصاّب ا١تعتربة شرعا ثانيا: أن ىذا البحث يتناول التعليل با١تقاصد لفريضة الزكاة، وال شك أن البحث عن ا١تقاصد
 ا١تهمة وذات األثر الكبَت. ا١توضوعات من

، إىل معرفة مقاصد الشرع فيما يصح التعليل فيو، حىت يتوافق قصده مع قصد الشارع وآّتهد ثالثا: حاجة ا١تكلف
 .وال يناقضو



 لزكاة.الدراسات فيو وىو مقاصد ا ترابعا: رغبيت ا١تشاركة با١تؤ٘تر ُب جانب قل اٟتديث عنو وشح
 :أىداف الموضوع

ا٠تمس   لقة ْتفظ بعض الضروراتا١تتع الزكاة مقاصدالبحث عن و  ،م ا١تصاّب وا١تقاصد ُب فريضة الزكاةز أىإبراأوال: 
 وا١تتعلقة ا١تال ذاتو. كحفظ الدين وا١تال والنفس وا١تقاصد العامة وا١تقاصد ا١تتعلقة با١تزكي وا١تستحق وا١تال

 ، وبُت مراعاة الشارع ٢تذه ا١تصاّب.وترجيحها على ا١تفاسد ا١توىومة الزكاة مقاصدُب ذات  بيان ا١تصاّب ا١تعتربةثانيا: 
وبيان وجو االستدالل ّٔا على  األدلة الشرعية الصحيحة الثابتة٢تا شهد ال بد أن ت ُب الزكاة : بيان أن ا١تصاّبثالثا

 ا١تصاّب.
لبحث عن ، واوا١توازنة بينها وبُت ا١تفاسدّب التأصيل ١تقاصد الزكاة وإبراز ىذه ا١تقاصد من خبلل تتبع ا١تصاخامسا: 

ىذه ا١تصاّب يقتضي الرجوع إىل كتب التفسَت وشروح األحاديث وأسباب النزول، فهي تكشف عن جوانب مهمة ٢تذه 
 ا١تصاّب.

 :منهج الدراسة
 منهج البحث ا٠تاص: -

 إن لزم األمر ذلك. -وأبرزه بعنوان مستقل ٍب أبُت معناه ومعٌت مفرداتو الزكاة ١تقصدأعرض  -ٔ

، أسوق األدلة على ا١تقصد من الكتاب والسنة، واقتصر على بعض األدلة وأشَت لبعضها اآلخر -ٕ
 وبيان وجو الداللة منها إن لزم االمر ذلك.

 ح اٟتديث وغَتىا.األدلة وكتب التفسَت وشرو من خبلل للزكاة أْتث عن ا١تصاّب ا١تعتربة  -ٖ

 .ا١تصاّب اليت تؤسس للمقصد وبيان رجحان ىذه ا١تصاّب على ا١تفاسد  تلك أربط بُت -ٗ
  :الدراسات السابقة

تأصيلية كدراسة اإللكًتونية مل أجد من تناول ىذا ا١توضوع  من خبلل البحث ُب بعض ا١تكتبات واحملركات 
 تفتقر إىل التأصيل ومنهجية البحث.ولكنها  واألوراق؛ ، إال بعض ا١تقاالتمستقلة مقاصدية

 .جاءت ىذه الدراسة ُب مقدمة وٜتسة مباحث وخا٘تة وثبت ا١تصادر وا١تراجعتقسيمات البحث: 
ىداف ا١توضع وا١تنهج ا٠تاص للدراسة والدراسات السابقة أمهية ا١توضوع وأسباب اختياره، وأمقدمة: وفيها تناولت 

 وتقسيمات البحث.
 .وٖتقيق الزكاة لو قصد حفظ الدينم: ا١تبحث األول

 ا١تبحث الثاين: مقاصد عامة للزكاة، وفيو ثبلثة مطالب:
 ا١تطلب األول: مقصد التعاون. -
 ا١تطلب الثاين: تقوية نسيج آّتمع وحفظ أمنو.   -
 : مقصد أداء اٟتقوق.لثا١تطلب الثا -

 مطالب:ا١تبحث الثالث: مقاصد متعلقة ٔتستحق الزكاة، وفيو ثبلثة 
 سد حاجة ا١تستحق للزكاة.حفظ النفس و ا١تطلب األول: مقصد  -
ستحق للزكاة وٗتليصها من اٟتقد والكراىية. -

ُ
 ا١تطلب الثاين: مقصد تطييب نفس ا١ت

 ا١تطلب الثالث: ا١تقصد من تعدد مستحقي الزكاة. -
زكي

ُ
 :، وفيو ثبلثة مطالبا١تبحث الرابع: مقاصد متعلقة با١ت



زكي من الشح والبخل والطمع واألنانية.ا١تطلب  -
ُ

 األول: مقصد ٗتليص نفس ا١ت
 مل ا١تسؤولية.رفق وٖتا١تطلب الثاين: مقصد ال -
 ا١تطلب الثالث: مقصد التعبد واالمتثال ألمر الشرع. -

 :وفيو مطلبانقة بوعاء الزكاة ا١تبحث ا٠تامس: مقاصد متعل
زكّ  -

ُ
 ى.ا١تطلب األول: ا١تقصد من تنوع ا١تال ا١ت

 .وتزكيتو هتطهَت حفظ ا١تال و ا١تقصد الثاين: مقصد  -
 ا٠تا٘تة وفيها أىم النتائج والتوصيات.

 ثبت ا١تراجع وا١تصادر.
 :1صد حفظ الدين وتحقيق الزكاة لومقالمبحث األول: 

  
على رأس الضرورات  وأوجبها على ا١تكلفُت، وىو ،الشرع حفظ الدين من ا١تقاصد الضرورية ا٠تمس اليت دعا ٢تا

أن حيفظ  ؛ومقصود الشرع من ا٠تلق ٜتسة وىويقول الغزايل: "  -الدين والنفس والعقل والعرض وا١تال -ا٠تمس ا١تعلومة
 .ٖوىذه الضرورات معتربة ُب كل ملة ،ٕ"عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما٢تم

وأطلق  ،و يكون من جهتُت: ما يقيمو ويثبت أركانوواحملافظة علي ،من تلك الضرورات وحفظ الدين مقدم على غَته
اإلديان اإلحسان و والدين يشمل . ٗجانب العدم :الوجود، ومنع ما ينقضو ويهدمو وأطلق عليو: جانب عليها الشاطيب

الوجود، فأصول العبادات راجعة إىل حفظ الدين من جانب يقول الشاطيب: " ومنها العبادات، ٘وأركانو، واإلسبلم وأركانو
 .ٙ"والنطق بالشهادتُت، والصبلة، والزكاة، والصيام، واٟتج، وما أشبو ذلك كاإلديان

 وىي الزكاة.وىي مدار البحث  م العباداتاسقأقسم واحد من وسيكون اٟتديث ىنا عن  
 ا المقصد:األدلة على ىذأوال: 

ارة ت ؛من الكتاب والسنة وغَتىاوكثرت  ،ال خيفى أن حفظ الدين ومنو فريضة الزكاة ٦تا استفاضت بذكره األدلة
وتنوعت األحكام ُب ىذه األدلة فمنها ما نص على وجوب ، وتارة ذكرت مستقلة ،ىاوتارة مع غَت  ،مقًتنة مع الصبلة

ُب ىذه الدراسة، ولكن سأذكر  وال ٣تال ٟتصر األدلة عليهاالزكاة، ومنها ما توعد وىدد على تركها ورتب العقاب عليو، 

                                 
 ، إال ما لو عبلقة بفريضة الزكاة.كثَتة ومعلومة، فأرى انو ال حاجة لذكرىااألدلة على ىذا النوع من ا١تقاصد   (ٔ)
 (ٗٚٔ/ٔا١تستصفى ) (ٕ)
 .(ٕٓ/ٕ)ا١توافقات ينظر:  (ٖ)
والثاين: . أحدمها: ما يقيم أركاهنا ويثبت قواعدىا، وذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب الوجودن: واٟتفظ ٢تا يكون بأمرييقول الشاطيب: " (ٗ)

 .( ٛٔ/ٕ" ا١توافقات )يدرأ عنها االختبلل الواقع أو ا١تتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب العدمما 
 
 

َنَما ٨َتُْن ِعْنَد َرُسوِل اللَِّو  كما ورد ُب حديث عمر بن ا٠تطاب الطويل : )  (٘) َنا َرُجلٌ  -صلى اهلل عليو وسلم-قَاَل بَ ي ْ  َذاَت يَ ْوٍم ِإْذ طََلَع َعَلي ْ
َعرِ  ( أخرجو: مسلم فَِإنَُّو ِجرْبِيُل أَتَاُكْم يُ َعلُّْمُكْم ِديَنُكمْ وقال صلى اهلل عليو وسلم ُب آخره: ) ...(َشِديُد بَ َياِض الث َّْياِب َشِديُد َسَواِد الشَّ

 .(ٕٛ/ٔ( )ُٕٓٔب صحيحو، باب معرفة اإلديان واإلسبلم والقدر، رقمو )

 .(ٜٔ/ٕا١توافقات ) (ٙ)



 :تعلق بفريضة الزكاةما يبعض 
 من القرآن الكريم:

.{ٖٗ}البقرة،  چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  چ  قولو تعاىل:  - 

قولو و ، {ٓٔٔ}البقرة،  چۅ  ى  ى  ې  ې   ې    ۅې  ۉ  ۉ   ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ېڭ  ڭ  ڭ  ڭچ   وقولو تعاىل:

{ٙ٘ }النور، چڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ   تعاىل:  

{ٕٓ}ا١تزمل، من اآلية چھ      ڳڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    چ  تعاىل:قولو و    
، ، فالزكاة واجبةبإقامة الصبلة وإيتاء الزكاة، واألمر للوجوب اصرحيمر ُب ىذه اآليات الكردية، جاء األوجو الداللة:        

.وما كان واجبا فيجب احملافظة عليو وإقامتو وعدم تضييعو   

{٘}البينة، من اآليةچہ  ہ   ہ  ہ    ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ڳچ وقولو تعاىل:   

  .1مين القيّ ، وكل ذلك من الدّ إيتاء الزكاةبالعبادة واإلخبلص هلل وإقامة الصبلة و مر فأُ وجو الداللة: 
{                             ٖٗ}التوبة، من اآلية    چڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ     ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ    )وقولو تعاىل:  

                                                                
وأعقبها بوصف  جو الداللة: أن الذين يكنزون ىم الذين ال ينفقوهنا، فقد توعدىم على فعلهم ذلك بالعذاب األليمو 

                                                                                  .2، وىي عامة لكل الناسذلك العذاب

 ومن السنة:
ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُو قول الرسول صلى اهلل عليو وسلم: ) - ُبٌِتَ اإِلْسبَلُم َعَلى َٜتٍْس َشَهاَدِة أَْن اَل إَِلَو ِإالَّ اللَُّو َوأَنَّ ٤ُتَمَّ

 ٖ(ِة َوإِيَتاِء الزََّكاِة َوَحجّْ اْلبَ ْيِت َوَصْوِم َرَمَضانَ َوِإقَاِم الصَّبلَ 
 ن اليت ذكرت ُب اٟتديث الزكاة، وما كان ركنا للشيء فهو مأمور بإقامتو وواجب أداءه.من أركان الديوجو الداللة: 

َها َحقََّها ِإالَّ ِإَذا َكاَن يَ ْوُم اْلِقَياَمِة َما ِمْن َصاِحِب َذَىٍب َواَل ِفضٍَّة اَل يُ َؤدّْى قول النيب صلى اهلل علو وسلم: ) - ِمن ْ
َحْت َلُو َصَفاِئَح ِمْن نَارٍ   .ٗ...(ُصفّْ

 .٘يقتضي الوجوب الفعل وىو ىنا الزكاة تركالداللة: أن ترتيب العقاب على  وجو
 حفظ الدين:ثانيا: تحقيق الزكاة لمقصد 

 وكيف ٖتقق ىذا ا١تقصد؟ ما دور الزكاة ُب حفظ الدين؟ٔتعٌت: 
أىم وأول كما أمر الشرع ٦تا حيافظ على ، فأداءىا  اٟتنيف الدينركن من أركان  وىي ،الزكاة عبادة من العبادات        

                                 
 .(ٗٗٔ/ٕٓ) اٞتامع ألحكام القرآنينظر:  (ٔ)
حيمى عليها ُب نار جهنم وتكوى ّٔا جباىهم وجنؤّم... وىذا الوعيد  ليس خاصا بأىل الكتاب بل ىو لكل من  ؛فذكر طبيعة العذاب (ٕ) 

 .(ٛٚٔ/ٗ(؛ والدر ا١تنثور للسيوطي )ٖٕٔ/ٛيكنز الذىب والفضة، ينظر: اٞتامع ألحكام القرآن )
 ،؛ ومسلم ُب صحيحو، كتاب: اإلديان(  ٕٔ/ٔ( )  ٛي: كتاب: اإلديان، باب: اإلديان قول النيب بٍت اإلسبلم، رقمو ) أخرجو: البخار  (ٖ)

 .( ٖٗ/ٔ(  )ٕٓٔباب: قول النيب بٍت اإلسبلم على ٜتس، رقمو:  ) 
 .(ٓٚ/ٖ)   ( ٖٖٕٚاٟتديث بطولو أخرجو: مسلم ُب صحيحو، كتاب: الزكاة ، باب: إٍب مانع الزكاة، رقمو: ) (ٗ)

 (.ٕٙٚينظر: األساليب الشرعية للمطرودي ) (٘)



الضرورة وينقضها، فالقيام ّٔا ٦تا حيفظ ضرورة الدين من  ها ٦تا يهدم ىذهلدين، وتركا ضرورة من الضرورات ا٠تمس وىي
 .ا ركنا من أركان اإلسبلمكوهن جهة الوجود

 .ٔسبلم وأركانو ومنها الزكاة كلها راجعة إىل حفظ الدين من جهة الوجوداإلديان وأركانو و اإلفأصول العبادات من        
؛ ألنو وخروجو من ا١تلة هٚتع العلماء على كفر جحودا مطلقا وأصر على ذلك فأ -صاحب ا١تال -حدىافإن ج   

 ٕضرورة.أنكر معلوما من الدين 
أن الزكاة جاءت ُب مواضع كثَتة ُب القرآن الكرمي مقًتنة  ؛الزكاة ُب حفظ الدين من جهة أخرى وىييربز دور و    

ومكانتها، فما جعل الشارع الزكاة مقًتنة بالصبلة إال ألمهيتها ُب الدين ومكانتها ُب  وال ٗتفى أمهية الصبلة، ٖبالصبلة
 الشرع.

من أىم ا١تصاّب  إقامة ركن من أركان اإلسبلم، وىذهظاىر وواضح ويتمثل ُب  الفريضةفإذن النظر ا١تصلحي ٢تذه 
 .وأعبلىا على اإلطبلق

وبشكل  ،كذلك جاء اٟتديث عن الزكاة بصورة خاصة وعن النفقة بشكل عام ُب القرآن والسنة ُب مواضع كثَتة   
، وىذا التفصيل يكشف عن ن ىم ا١تستحقُت ٢تاوماليت ٕتب فيها، موال أنصبتها وعن األ فرضيتها وعن تفصيلي عن

 اىتمام ّٔا من قبل الشارع.
، ٦تا حيفظ عليهم دينهم واٟتث عليها دائها وتوزيعهاوالتعاون على أالزكاة أداء فريضة فقيام األمة أفرادا وٚتاعات ب 

َواللَِّو )فقد قال الصديق رضي اهلل عنو : بل إن تركها واالمتناع عن أدائها ٦تا يوجب القتال، وال يكتمل اإلسبلم إال ّٔا، 
بَلِة َوالزََّكاِة فَِإنَّ الزََّكاَة َحقُّ الْ  صلى اهلل -ِعَقااًل َكانُوا يُ َؤدُّونَُو ِإىَل َرُسوِل اللَِّو  َماِل َواللَِّو َلْو َمنَ ُعوين ألُقَاتَِلنَّ َمْن فَ رََّق بَ ُْتَ الصَّ

 مها، فاقتضى منعهم ٢تا مقاتلتهم.وذلك ألن تركها ٦تا ينقض ضرورة الدين ويهد .ٗ(ْنِعوِ َلَقاتَ ْلتُ ُهْم َعَلى مَ  -عليو وسلم
، فإن أعلى مراتب مصاّب ا١تكلفُت تلك اليت تتعلق بآجل أمرىم، وتتمثل ُب اداء العبادات وطاعة اهلل عز وجل       

 من تلك ا١تصاّب األخروية. ا، فإن أداء الزكاة حيقق جانب٘والفوز بالنعيم والنجاة ورضا رب العا١تُت
وأما ما يرافق ىذه العبادات من مشاق أو مفاسد، كا١تشاق اليت ترافق الصبلة والزكاة والصيام واٟتج، فهي مشاق        

، فهي ٦تا ال تنفك عن ، ُب مقابل ا١تصاّب الكبَتة ا١تتحققة من تلك العباداتمقدورة ومضار غَت معتربة شرعا فهي ملغاة
يقول القراُب: " العبادات مشتملة على مصاّب العباد ومواىب ذي  ٙوال يستوجب التخفيف ألنو قرر مع العبادةالفعل، 

اٞتبلل وسعادة األبد فبل يليق تفويتها ٔتسمى ا١تشقة مع يسارة احتما٢تا ولذلك كان ترك الًتخص ُب كثَت من العبادات 
 .ٚالطواعية وأبلغ ُب التقرب"أوىل وألن تعاطي العبادة مع ا١تشقة أبلغ ُب إظهار 

ومفسدة لو، إال أنو  يدفعو ا١تزكي ١تستحقيو، فهو وإن كان فيما يبدو أنو ضرر عليو القليل الذيوكذلك فإن ا١تال        

                                 
 .(ٜٔ/ٕينظر: ا١توافقات ) (ٔ)
 .(ٕٙ٘/ٕ(؛ وكشاف القناع )ٖٖٛ/ٔينظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٕ)
 قد سبق ذكر مناذج على ذلك، وىي كثَتة ُب القرآن والسنة ا١تطهرة. (ٖ)
(؛ ومسلم ُب صحيحو، كتاب: اإلديان،  ٚٓ٘/ٕ( ) ٖٖ٘ٔأخرجو: البخاري ُب صحيحو، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة رقمو: ) (ٗ)

ٌد َرُسوُل اللَّوِ باب:   .( ٖٛ/ٔ( )ٖٖٔ، رقمو: ) اأَلْمِر بِِقَتاِل النَّاِس َحىتَّ يَ ُقوُلوا الَ إَِلَو ِإالَّ اللَُّو ٤ُتَمَّ
 .(ٕٖٗ/ٕ)ينظر: ا١توافقات  (٘)
 (.ٛٔٔ/ٔينظر: الفروق ) (ٙ)
 (.ٕٓٔ/ٔالفروق) (ٚ)



بالنظر ُب مقابل ا١تنافع وا١تصاّب اليت حيققها ذلك ا١تال ١تستحقيو، فبل يلتفت إىل ىذا الضرر ويعد ضرر قليل ومرجوح 
 .غَت معترب الشرعي

 
 المبحث الثاني: مقاصد عامة للزكاة:

  المطلب األول: مقصد التعاون:
 أوال: معنى التعاون وتعريفو:

ا١تعٌت اللغوي: التعاون من َعْوَن: الظهَت على األمر واٞتمع أعوان، واستعان بو فأعانو، وتعاون القوم أو اعتونوا  -
 .ٕوبو: طلب منو العون ساعده، واستعان فبلن بفبلنلشيء: ، وأعانو على أأي أعان بعضهم بعضا

 تعريفو اصطبلحا:  -

 . ماموا بتحقيق ىدف ما واتقان مهمة شًتاك بُت ٣تموعة من األفراد وتكاتفهم من أجل أن يقو ا
مساعدة اآلخرين من أجل إ٘تام حاجتهم والعمل على ايثار وتفضيل ا١تصلحة العامة على ا١تصلحة  أو 

 .ٖالشخصية
 .بقصد إ٧تازه من األعمال الدنيوية أو األخروية أو ُب مال تعريفو بأنو: اشًتاك بُت اثنُت أو أكثر على عملوديكن 

 ثانيا: األدلة على ىذا المقصد:
 ىناك العديد من األدلة من الكتاب والسنة على التعاون واٟتث عليو، ومنها:

 من القرآن:
.{ٕ}ا١تائدة، من اآلية چ         ەئەئ     ەئ  ەئ   ەئ  ەئ  ەئەئ  ەئ  ەئ  ەئ   چ    قولو تعاىل: -  

بالتعاون على الرب والتقوى؛ أي ليعن وجو الداللة: أنو أوجب عليهم التعاون على فعل الرب والتقوى، وىو أمر ٞتميع ا٠تلق 
 .ٗو، وانتهوا عما هنى اهلل عنو وامتنعوا منلى ما أمر اهلل تعاىل وأعملوا بوبعضكم بعضا، وٖتاثوا ع

 ومن السنة:
ِهْم َوتَ َعاطُِفِهْم َمَثُل اٞتََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُو  َمَثُل اْلُمْؤِمِنَُت ُِب قول الرسول صلى اهلل عليو وسلم : )  - تَ َوادِّْىْم َوتَ رَاٛتُِ

ى َهِر َواٟتُْمَّ  .٘(ُعْضٌو َتَداَعى َلُو َسائُِر اٞتََْسِد بِالسَّ
َياِن َيُشدُّ بَ ْعُضُو بَ ْعًضا  وقولو صلى اهلل عليو وسلم: ) -  .ٙ(اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبُ ن ْ

وأن كل واحد منهما عون " :يقول ابن بطال، ٚالتعاطف أن يعاون بعضهم بعضا: من اٟتديثُت وجو الداللة
 توقيفو إياه على عيوبو ونصيحتو لو ُب أمر الدنيا واآلخرة كالبنيان يشد بعضو بعًضا و كا١ترآة لو ُب لصاحبو ُب

                                 
 .(ٜٖٗ/ٕ(؛ وا١تصباح ا١تنَت، كتاب العُت ) ٜٕٛ/ٖٔلسان العرب، مادة )عون( )  (ٔ)
 .(ٖٛٙ/ٕا١تعجم الوسيط، باب العُت ) (ٕ)
 ا١توسوعة العربية الشاملة/ موقع إلكًتوين:          (ٖ)

www.mosoah.com/career-and-education/education 
 .(ٙٗ/ٙاٞتامع ألحكام القرآن ) (ٗ)
 .(ٕٔ/ ٛ(  )  ٔ٘ٚٙأخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب: الرب والصلة واآلداب، باب: تراحم ا١تؤمنُت وتعاطفهم وتعاضدىم رقمو: )  (٘)
 .(ٕٓ/ٛ( )ٓ٘ٚٙا١تؤمنُت وتعاطفهم وتعاضدىم، رقمو: )أخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب: الرب والصلة اآلداب، باب تراحم  (ٙ)
 .(ٙ٘ٙ/٘( )٘٘ٔٛينظر: فيض القدير، رقمو: ) (ٚ)



 .ٔ"فيو صبلحو ما خيفى عليو ا١تشد وا١تغيب وتعريفو إياه من خطة وما
 ، ومها قولو تعاىل:ديث اليت تنهى عن التفرقاآليات واألحاكثَت من   ىناك من جهة أخرىو 

، فهذا نص صريح بوجوب {ٖٓٔمن اآلية ، }آل عمران چ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ   
 التمسك واالٖتاد والنهي عن التفرق.

 :المصالح المتحققة من مقصد التعاون وتحقيق الزكاة لهذا المقصد
٦تا ال شك فيو أن التعاون على فعل ا٠تَت والرب ّتميع صوره وأشكالو ٦تا ىو ٤تمود، وتفضلو النفوس الطيبة     

 وتنفر من عدم التعاون وتنبذه وتذم صاحبو. ،والفطر السليمة
وا١تقصود ىنا التعاون على الرب والتقوى؛ ألن ما عداه منهي عنو وىو التعاون على اإلٍب  – بالنظر ُب مآالت التعاون

عل ا١تتعاون عليو، فقد يكون قق منو، وذلك ْتسب طبيعة الفتتحالكربى وما يثمر عنو، فإن كثَتا من ا١تصاّب  -والعدوان
التعاون يكون ُب ، و مة كلهاآثارا ونفعا على آّتمع وعلى األ وقد يكون لو ،عةوقد يكون ّٓمو  ،ردفأثره ونفعو يعود على 

اون على الرب والتقوى التعو يقول القرطيب : " القولية أو أي تصرف يتطلب االشًتاك وا١تسامهة، الفعلية أو األمور ا١تادية أو
الغٍت ٔتالو، والشجاع بشجاعتو ُب سبيل اهلل، ؛ فواجب على العامل أن يعُت الناس بعلمو فيعلمهم، ويعينهم يكون بوجوه

 :ا١تتحققة من التعاون من ىذه ا١تصاّب. و ٕ"وأن يكون ا١تسلمون متظاىرين كاليد الواحدة
 ، وأنو ليس وحيدا، بل ىناك من يقف معو.واالنفراد بعدم العزلةيشعر الفرد واٞتماعة وآّتمع  أن التعاون -

، ذلك أن اإلنسان ا١تتعاون ٖ والتناصر، وتتقوى أواصر األخوة، وتنزرع احملبة ُب القلوب اداالٖتأن يظهر بو  -
 عند اآلخرين. ٤تبوب ومقبول أكثر من غَت ا١تتعاون

ا١تتصدق عليو بواجباتو  ا يقومّٔ، و ٦تا خيفف من أعباء اٟتياة ومتطلباهتا ومنها الزكاة أن التعاون ُب األموال -
  .ا١تالية ونفقتو على زوجتو وأبنائو

 .ٗا، وما ال ديكن للشخص إ٧تازه ٔتفرده، ال سيما فيما يشق منهعمال وتسهلأن بو تتيسر األ -

 بو تتحقق الوحدة واأللفة واحملبة بُت األفراد وآّتمع وما يًتتب على ذلك من آثار إجيابية ٤تمودة. -

 د في التعاون:المصالح والمفاسالموازنة بين 
وليس فيو مفاسد تذكر أو معتربة شرعا، أو أهنا مفاسد مرجوحة ومغمورة  ،ذكرت سابقاكما   والتعاون كلو مصلحة

من  بو ويفرح أنو أمر حث عليو الشارع، ويرضي اهلل ويرضي البشر ؛، والدليل على ذلكال توازي ا١تصاّب الكبَتة منو
ا١تعتادة كاليت ترافق أي فعل   البلزمة هي من قبيل ا١تشاقر فيو فاوا١تض وأما ا١تفاسد تفد منو.ومن مل يس ،استفاد منو

من حيث ىي موجودة  -فإن ا١تصاّب الدنيوية ، ومصاّب الدنيا ليست ٤تضة، يقول الشاطيب: "كالصبلة واٟتج وغَتىا
حياة اإلنسان و٘تام عيشو، ونيلو ما تقتضيو أوصافو ما يرجع إىل قيام  ال يتخلص كوهنا مصاّب ٤تضة، وأعٍت با١تصاّب -ىنا

الشهوانية والعقلية على اإلطبلق، حىت يكون منعما على اإلطبلق، وىذا ُب ٣ترد االعتياد ال يكون؛ ألن تلك ا١تصاّب 
 والشرب واللبس والسكٌت والركوب كاألكل مشوبة بتكاليف ومشاق، قلت أو كثرت، تقًتن ّٔا أو تسبقها أو تلحقها،

                                 
 .(ٖٕٚ/ٜ(  )ٖٙشرح صحيح البخاري، كتاب األدب، باب اٟتب ُب اهلل ، رقمو: ) (ٔ)

 .(ٚٗ/ٙاٞتامع ألحكام القرآن) (ٕ)
 (.ٜٛٛ/ٙينظر: التحرير والتنوير ) (ٖ)
 .(ٛٛ/ٙوالتنوير )ينظر: التحرير  (ٗ)



 .ٔ"وغَت ذلك، فإن ىذه األمور ال تنال إال بكد وتعب ،والنكاح
 

 قصد التعاون:تحقيق الزكاة لم
لصندوق الزكاة ىي عبادة دينية وفريضة أوال، وىي كذلك شعور  سواء للفرد أو الزكاة ٔتا فيها من دفع لؤلموال

فإخراج مال ، ومسؤولية من الفرد ٕتاه إخوانو من فقراء ا١تسلمُت، وال شك أن ىذا الشعور ىو نوع من التعاون ا١تادي
 تحقيها ىو نوع من ا١تواساة.الزكاة ١تس

أو صناعة أو زراعة أو ٕتارة أو غَتىا يتحقق  كبناء جداراك ُب عمل ما إل٧تازه  فمقصد التعاون كما يتحقق باالشًت 
، فما يقدمو ا١تزكي من زكاة أموالو ّتميع أنواعها ىو نوع من التعاون الذي حث عليو اإلسبلم بل أيضا با١تساعدة با١تال

ال ينفك عن  امنو م، فإن من التعاون ما يكون واجبا ومنو ما ىو مندوب إليو، فأما الواجب فوأوجبو ُب ىذه الصورة
 يكون حصولو ٔتجرد أداء ذلك الفعل كالزكاة.الفعل، أو ىو مبلزم لو، 

 ألهنا نوع من التعاون با١تال.ذكرت من مصاّب تتحقق بالتعاون ومنافع كثَتة ومتعددة، فالزكاة ٖتققو  وكل ما
 

 المطلب الثاني: مقصد تقوية نسيج المجتمع وحفظ أمنو:
 أوال: المقصود بالمطلب:

وٚتاعات ذكورا وإناثا كبارا وصغارا أغنياء وفقراء صناع وٕتار  وأسر من أفرادوشرائحو مكوناتو نسيج آّتمع: ىي       
 فكل ذلك يشكل مع بعضو البعض ٣تتمعا. ...وعلماء وحكام و٤تكومُت

: أحدمها األمانة اليت ىي ضّد ا٢تمزة وا١تيم والنون أصبلن متقاربانيقول ابن فارس: " ، ٕاألمن: األمن واألمان ضد ا٠توف
ا٠تيانة، ومعناىا ُسكون القلب، واآلخر التصديق. وا١تعنيان كما قلنا متدانيان. قال ا٠تليل: اأَلَمَنُة ِمن األْمن. واألمان 

 .ٖ"إعطاء اأَلَمَنة. واألمانة ضدُّ ا٠تيانة
 :ثانيا: األدلة على ىذا المقصد

واالختبلف والشقاق  ذ الفرقةونب وتأمر ّٔا ،على الوحدة النبوية كثَت من النصوص ٖتثورد ُب القرآن الكرمي والسنة      
ّٓتمع، وٖترمي كل ما يقطع ىذه اوذلك على مستوى األفراد واألسر واٞتماعات و  ،للتماسك والًتابط وتدعو والنزاع،

 ، وتذم خبلفو وىو ا٠توف.وأمانو، وتأمر بو و٘تدحو متعلقة بأمن آّتمعكثَتة وجاءت نصوص أخر  الصبلت، 
 : ومنها األخوةٖتقيق و  وحدة آّتمع وتقوية نسيجو، الدعوة للتآخي اآليات واألحاديث اليت ٖتث على ومن 

 من القرآن:
 .{ٓٔ}اٟتجرات، چى  ې   ې  ې      ىۋ  ۅ  ۅ ې  ٴۇ  ۋچ   قولو تعاىل:  -

ُب الدين وىي أقوى من أخوة النسب،  فإذا حصل ٗتاصم  األخوةوأكدت وجو االستدالل: أن اآلية أقرت 
، فالدعاء ، وال شك أن األخوة من عوامل ترابط آّتمع وقوتو و٘تاسك نسيجوٗفأمر باإلصبلح بينهمابينهم 

                                 
 .(ٗٗ/ٕا١توافقات ) (ٔ)
 .(ٕٔ/ٖٔلسان العرب، ماد أمن، ) (ٕ)
 .(ٖٛٔ/ٔمقاييس اللغة، مادة )أمن( ) (ٖ)
 .(ٖٛٙ/ٗ(؛ والكشاف )ٖٕٖ/ٙٔينظر: اٞتامع ألحكام القرآن ) (ٗ)



 .للصلح ىو لنبذ الفرقة على صعيد األفراد واٞتماعات
ٿ  ٿ  ٹ     ٿٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٿ   ٹٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       پ  پ  پ      پ  ٹ  ٹچ   وقولو تعاىل:  -

وجو الداللة: أن ىذه األفعال  {ٕٔ}اٟتجرات،  چڦ   ڦ  چ   چ  چ    ڦڤ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
 من ٕتسس وغيبة ٦تا يفتت آّتمع ويزرع الكراىية.

 ومن السنة:
َواَل َتَدابَ ُروا َواَل يَِبْع بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْيِع بَ ْعٍض اَل َٖتَاَسُدوا َواَل تَ َناَجُشوا َواَل تَ َباَغُضوا : ) قولو صلى اهلل عليو وسلم -

 .ٔ(َوى َىا ُىَناوَُكونُوا ِعَباَد اللَِّو ِإْخَوانًا. اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم الَ يَْظِلُمُو َوالَ خَيُْذلُُو َوالَ حَيِْقرُُه. الت َّقْ 
، وحرم كل أسباب هتدف للوحدة والًتابط وتقوية نسيج آّتمعديث عناوين وأمور مهمة كلها ٚتع ىذا اٟت: وجو الداللة

الرغبة ُب  -والتناجش والتباغض  -زوال النعمة عن اآلخرين - فنهى عن اٟتسد العداوة والبغضاء والطرق ا١تفضية ٢تا،
ٖترمي ُب . وىي .. -مأخوذ من تولية الرجل لآلخر دبره إذا أعرض عنو حُت يراه - والتدابر -الشيء و٤تبة االنفراد بو

 .ٕقطيعة ا١تسلم وبغضو واالعراض عنو
في  ومنها ، فقد وردت آيات كثَتة ٘تدحو وٖتث عليو وترغب فيو،وأما فيما بتعلق بالشق اآلخر وىو األمن واألمان

 :القرآن
  چٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   :قولو تعاىل على لسانودعاء إبراىيم ُب  -

 .{ٖ٘}ابراىيم، 
 .ٖمكةعلى نفسو ومالو وا١تراد  ىذا البيت من دخلو كل  إي ذا أمن فيأمنوجو الداللة: 

، وىو إذ ال أمن بدوهنافإن أمن الببلد يستتبع ٚتيع خصال السعادة ويقتضي العدل والعزة والرخاء يقول ابن عاشور: "
، وإذا اختل اختلت الثبلثة األخَتةيستتبع التعمَت واإلقباَل على ما ينفع والثروَة فبل خيتل األمن إال إذا اختلت الثبلثة األول 

 .ٗ"وإمنا أراد بذلك تيسَت اإلقامة فيو على سكانو لتوطيد وسائل ما أراده لذلك البلد من كونو منبع اإلسبلم
ألمن، ، فامنت عليهم بنعمتُت ومها اإلطعام وا{ٗ}قريش،  چڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ قولو تعاىل:  -

 فتبُت بأهنما من أجل النعم، إذ الباري ال دينت إال ٔتا ىو خَت وفضيلة.

، فجعل جائزهتم {ٕٛ}األنعام،  چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    پ  پ  پ  پ     ٹ  ٹ  ٹ  چ   ٹ ٹ  -
 ٦تا يدل على عظمو ومكانتو عند اهلل عز وجل. ،األمن -من آمن ومل يشرك -وثوأّم

فتمدح األمن وٖتث عليو، وٖتذر من ا٠توف وتذمو  ىناك الكثَت من األحاديث تتعلق باألمن وا٠توف، :ومن السنة
 :، ومنهاواالبتعاد عنو

، ُمَعافًا ُب َجَسِدِه ، ِعْنَدُه طََعاُم يَ ْوٍم ، َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ُب ِسْربِِو )قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليو وسلم :  -

                                 
 .( ٓٔ/ٛ( )ٙٓٚٙواحتقاره، رقمو : )أخرجو: مسلم ُب صحيحو، كتاب: الرب والصلة واآلداب، باب: ٖترمي ظلم ا١تسلم وخذلو  (ٔ)

 .(ٜٗٔ/١ٗتزيد معرفة شرح ا١تفردات وا١تعاين، ينظر: سبل السبلم ، باب الًتىيب من مساوئ االخبلق ) (ٕ)
 .(ٕٙ/ٖأيسر التفاسَت، ) (ٖ)
 .(٘ٔٚ/ٔالتحرير والتنوير ) (ٗ)



نْ َيا ِْتََذاِفَتِىا َا ِحيَزْت َلُو الدُّ داللة على  مقدما على غَته مع غربه من أعظم النعم، وجعلو ، فجعل األمنٔ(َفَكَأمنَّ
 أمهيتو.

 .ٕ(ألمن يوم ا٠توفاإين أسألك النعيم يوم القيامة و  اللهمكان من دعاء النيب صلى اهلل عليو وسلم: ) -
، وما حيقق األمن على كل ما من شأنو تقوية ىذا النسيج واحملافظة عليوالشارع ُب األدلة السابقة وغَتىا نص ف       

، فأوجب اإلحسان للجار والقرىب وصلة األرحام وبر األقارب وحسن التعامل مع اآلخرين والعطف والرٛتة للفرد وآّتمع
من الغيبة سيج آّتمع ويقطع العبلقات لنفسو، وأن ال يقول إال خَتا.  وهنى عن كل ما يفتت نوأن حيب لغَته ما حيب 

 ...والتحاسد والتناجش والتباغض والتشاحن واٟتقد واٟتسد واالعتداء على اآلخرين وعلى أموا٢تم
    

 :صد حفظ األمن وتقوية نسيج المجتمع وتحقيق الزكاة لهامقة من المصالح المتحقق
أنفسهم وأوالدىم وأموا٢تم و  دينهم و يطمئن الناس علىفيوكلو مصاّب ومنافع، ، أن األمن نعمة كلوال ينكر       

 ، على الفرد واألسرة وآّتمع واألمة،كبَتة  فاسدعظيمة وم مضارفيو ا٠توف، فوىو خبلفو وإمنا الشر كلو ُب  وأعراضهم،
ع فرق بُت حالة الشخص ُب أمنو وحالو ُب ا٠توف وراعى ذلك فيما الشار فولو خَت أي شخص بينهما الختار األمن، 

في حال ف فظ الناس دينهم ويقوموا بالشعائر والفرائض على أًب وجهها،باألمن حي ووىذا يدل على أن افًتض عليو،
  چ         ەئەئ  ەئ   ەئ  ەئ   ەئ      ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  چ  قال تعاىل: ا٠توف، 

 چٹ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ھ    ٹڻ  ں  ں   چ   ُب حالة األمن قال: و  {ٔٓٔ من اآلية }النساء،

وٝتى  ،اٟتالُت والتمييز بينهما من قبل الشرع دليل على أن ا٠توف ليس كاألمن فالتفريق بُت {ٖٓٔ}النساء، من اآلية 
 األمن طمأنينة.

القاعدة الرابعة من القواعد اليت تصلح ّٔا الدنيا: أمن عام تطمئن قال ا١تاوردي، عند حديثو عن قواعد الدنيا : "        
إليو النفوس، وتنتشر فيو ا٢تمم، ويسكن إليو الربيء، ويأنس بو الضعيف، فليس ٠تائف راحة، وال ٟتاذر طمأنينة، وقد 

مصاّب معتربة اليت ذكرىا ا١تاوردي . وال شك بأن كل تلك ٖ"وى جيشقال بعض اٟتكماء: األمن أىنأ عيش، والعدل أق
 .على غَته اجحة غالبة لؤلمنومنافع ر 

ا١تواد اليت ّٔا قيام  ٍب قال: " وألن ا٠توف يقبض الناس عن مصاٟتهم وحيجزىم عن تصرفهم  ويكفهم عن أسباب      
 .ٗأودىم وانتظام ٚتلتهم"

 .مفاسد ومضار للخوف وآثار سلبية تنفر منها النفوس والعقول والطبائعىنا ىي ا١تاوردي وما ذكره       
حفظ األمن: : "، يقول الزحيليظائف الدولة الداخلية وا٠تارجيةواجب، وىو من أىم و وٖتقيقو بل إن حفظ األمن        

عدوانًا على غَته، أو وذلك ٔتراقبتهم األشرار والدعار واللصوص، وطلبهم ُب مظاهنم، وأخذىم على يد كل من يرتكب 

                                 
( ٕٛٛٔاألوسط، رقمو ) (؛ والطرباين ُبٕٔٔ/ٔ( )ٖٓٓأخرجو البخاري ُب األدب ا١تفرد، باب من أصبح آمنا ُب سربو، رقمو: ) (ٔ)

 وسنن الًتمذي: حسن. اين ُب التعليق على األدب األلب(؛ قال ٗٚ٘/ٗ( )ٖٕٙٗ( رقمو: )ٖٗ(،  والًتمذي ُب سنن، باب )ٖٕٓ/ٕ)
ىذا حديث صحيح ٟتاكم: "(، وقال اٙٛٙ/ٔ( )ٛٙٛٔأخرجو اٟتاكم ُب ا١تستدرك، كتاب الدعاء والتكبَت والتهليل والتسبيح، رقمو: ) (ٕ)

 ".على شرط الشيخُت و مل خيرجاه
 .(ٖٕٔأدب الدين والدنيا ) (ٖ)
 .(ٖٕٔأدب الدين والدنيا ) (ٗ)



 .ٔ"يقدم على عمل من شأنو إثارة الناس وهتييج الفتنة
اليت يعود نفعها على األفراد وعلى آّتمع بأسره، وذلك  فيو من ا١تصاّب الكثَتة وحدة آّتمع وقوة نسيجوكما أن        

ول ما كل ما حيقق ىذه ا١تصلحة فأ  حث على، فنجد أن الشرع ٓتبلف لو كان ىذا آّتمع ٦تزق النسيج مشتت األفراد
ىي أساس رباط  فا١تؤاخاة، ٕبُت ا١تهاجرين واألنصار ا١تؤاخاةقام بو النيب صلى اهلل عليو وسلم بعد ا٢تجرة مباشرة ىو 

بُت أصحابو لتذىب عنهم وحشة الغربة، ويتآنسوا من مفارقة  -صلى اهلل عليو وسلم  -آخى  ، قال السهيلي: "آّتمع
 .ٖ"عشَتة، ويشد بعضهم أزر بعضاألىل وال

بل  ،دعا ٢تا اإلسبلممنصوص عليها ُب الكتاب والسنة، و  وا١تبادئكما أن ىناك كثَت من القيم واألخبلق اٟتميدة        
اٞتوار ْتسن كرب الوالدين وصلة األرحام واألمر   و٘تاسكو، من روابط آّتمع ةتقويال ١تا ٢تا من دور ُب ،وأوجب كثَت منها

ا ، وكل ىذه وغَتىا ىي منافع ومصاّب معتربة شرعا، وإن ظهر فيهدمي العون وا١تساعدة لكل ذي حاجةوتق ا١تريض وعيادة
مشاق مقدور عليها  وال اعتبار ٢تا مثل أن يكون ىناك تعب أو مشقة فيها ولكنها ،هي مرجوحةجوانب مفسدة ومضرة ف

لذىاب وآّيء ولكنها مضار مرجوحة ُب مقابل ما يتحصل من فعيادة ا١تريض وصلة األرحام قد يكون فيها مشقة ا
كبذل بعض ا١تال واٞتهد والتعب، ولكنها ال   من قد يرافقو من ا١تضار وا١تشاق اليت ال تنفك عنو،، وٖتقيق األمصاّب كبَتة

مصلحة ٤تضة، يقول  كل مصاّب الدنيا فليس ىناك وىذا الشأن ُب اعتبار ٢تا ُب مقابل ما يتحقق منو من منافع ومصاّب،
 .ٗضة"احملضة قليلة وكذلك ا١تفاسد احمل عبدالسبلم: "ا١تصاّب العز بن

 تحقيق الزكاة لمقصد األمن وتقوية نسيج المجتمع:
١تستحقيو على جهة الوجوب، فإن ىذا يعد نوعا من الصلة بُت ا١تزكي وا١تستحق  ١تا كانت الزكاة دفع مال مستحق       

واحملبة  وٖتقق معاين األخوة ،وٖتقق أصول التكافل االجتماعي، وتقوي رابط آّتمع األغنياء والفقراء ، فتوثق الصلة بُت٢تا
هنا عمل فردي يعطى من غٍت لفقَت أو مسكُت، بل ٢تا لى أن الزكاة ال ينظر إليها على أ، ع٘والشعور با١تسئولية بينهم

تمع وطبقة واسعة؛ لذا فهم شرحية كبَتة من آّ ،مستحقيها ومشو٢تمأبعادىا وآثارىا الواسعة اليت تتحقق من خبلل تعدد 
 فنفع الزكاة وآثارىا ومنافعها ٣تتمعية بل ولؤلمة كلها.

األغنياء يؤدون زكاة ما٢تم ويشعرون معهم  فعندما يرى الفقراءُ  ؛وكل ذلك يعود نفعو على قوة آّتمع و٘تاسكو        
وعلى فاإلنسان ا١تزكي ١تالو ٤تبوب عند الناس، من أساسيات وحدة آّتمع و٘تاسكو،  ىذا، فإن فيبادلوهنم الود واحملبة

بُت أفراد آّتمع  وحيصل التنافر ،الغٍت زكاة مالو فهنا يشعر الفقراء بأن بينهم وبُت األغنياء فجوة فإن مل يؤدِ  ؛خبلف ذلك
 .اإلنسان غَت ا١تزكي والقتور البخيل مبغوض عند الناس، فويؤثر سلبا على نسيج آّتمع ،وىو خبلف الوحدة ،والتباعد

فإنو يسود ُب ذلك آّتمع الطمأنينة واألمن على  ؛ٙكاةالناشئ عن أداء الز  فإذا ٖتقق ُب آّتمع ذلك التماسك      

                                 
 .(ٚٗ/ٛالفقو اإلسبلمي وأدلتو ) (ٔ)
رقمو  باب إخاء النيب صلى اهلل عليو و سلم بُت ا١تهاجرين واألنصارأخرجو: البخاري ُب صحيحو، كتاب فضائل الصحابة، باب:  (ٕ)

(ٖٜ٘ٙ( )ٖ/ٖٔٚٛ ). 
 .(ٕٕ٘/ٕالروض األنف) (ٖ)
 (.ٜٔ/ٔالقواعد الكربى ) (ٗ)
 .(٘٘ٔ/ٖينظر: الفقو اإلسبلمي وأدلتو ) (٘)
منها ُب  ا عدة أسبابال يعٍت ىذا اٟتديث أن وحدة آّتمع تتحقق فقط ُب الزكاة، ولكنها عامل مهم وأساس ُب ذلك، فوحدة آّتمع ٢ت (ٙ)

 جانب العبادات وا١تعامبلت وغَتىا.



من مال الزكاة سيصلو،  حقوأن د واألسر وآّتمعات والدولة واألمة؛ ألن ذلك ا١تستحق للزكاة مطمئن إىل مستوى األفرا
 .ليسد حاجتو وحاجة من يعول فبل يعتدي أو حياول ٖتصيل ذلك اٟتق بطرق غَت مشروعة،

صاحب ا١تال زكاتو فإنو حيرم أصحاب اٟتق من حقهم، لذا فإن ما حيصل من تنافر وبغض بُت  وأما إذا مل يؤد      
إذ يلجأ صاحب اٟتاجة من فقراء وغَتىم التباع األغنياء وا١تستحقُت، فإن لو آثارا سلبية على أمن آّتمع وطمأنينتو، 

، وىذا خيلخل أمن آّتمع وجيعلو ٣تتمعا مضطربا، وجوعهم طرق رٔتا غَت مشروعة كسرقة أو حرابة أو غَتىا لسد حاجتهم
    أمنو.ون أذى بآّتمع كلو وبيلحقأو بضعة ٣ترمُت فمجرم واحد 

                                 :     وما وضع الشارع حدا للحرابة إال ٠تطورة ىذا الفعل على أمن آّتمع، قال تعاىل
ڎ   ڎ  ڳ    ڌڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌچ   

                                                                 {ٖٖ}ا١تائدة، چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڳڳ  ڳ
            

يقطع السبيل  يلجأ لشدة حاجتو وحاجة من يعول بأن فقد ،االستدالل ّٔذه اآلية لبيان خطورة من حيرم من حقووجو و  
            .ويفسد ُب االرض، وليس ىذا حكما مطردا، لكنو قد يسبب ذلك اضطراب األمن، فهو احتمال قائم و٦تكن

الذين يدافعون  ع الزكاة للمقاتلُت ُب سبيل اهللمن خبلل دفالزكاة، وذلك  أيضا من من للمجتمع واألمةويتحقق األ     
                                      : قال تعاىل ،1فهو من ا١تصارف ا١تنصوص عليها ،ُب ٕتهيز ا١تقاتلُتو عن الوطن وأمنو 

{ٓٙمن اآلية  ،التوبة }چې  ې    ۉ  ۉ    ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓھ  ھ  ے  ے  ۓ چ     

 ، ويؤمنون الناس ُب أوطاهنم.العدوان عنو وعن حدوده وثغوره فهؤالء ا١تقاتلون يدافعون عن أمن األمة وآّتمع، ويصدون 
    

 مقصد أداء الحقوق:: الثالث مطلبال
وأوجب ٢تا واليت دعا من ا١تبادئ ُب شرعنا اٟتنيف وىي من أساسيات ديننا ُب ٣تاالت اٟتياة كلها، مبدأ اٟتق       

فرديا أم ٚتاعيا حقا هلل أم  سواء كانت حقا ماديا أم معنويا، وحرم ىضمها ومنعها عن مستحقيها، الوفاء ّٔا ألصحأّا،
 .ٕحقا للعباد

 معنى الحق وتعريفو:
اٟتاء  ، ٖٚتعها حقوق وحقاق، وىو نقيض الباطللو معان كثَتة تدور حول الوجوب والثبوت، : حقّ معٌت اٟتق لغة: 

 .ٗوجبوالقاف أصل واحد، وىو يدل على إحكام الشيء وصحتو، ويقال حق الشيء: 
 .٘اختصاص يقرر بو الشرع سلطًة أو تكليفاً تعريف اٟتق اصطبلحا: 

 األدلة على ىذا المقصد:

                                 
 .(ٕٕٖ/ٖٕ(؛ وا١توسوعة الفقهية )ٓ٘٘/ٓٔينظر: الفقو اإلسبلمي وأدلتو ) (ٔ)
 .(ٗ/١ٗتعرفة أقسام اٟتقوق، ينظر: الفقو اإلسبلمي وأدلتو ) (ٕ)
 .(ٜٗ/ٓٔلسان العرب، مادة حقق، ) (ٖ)
 .(ٔٔ/ٕمقاييس اللغة، مادة حق ) (ٗ)
 (.ٔٔ/ٕنظرية االلتزام )ا١تدخل إىل  (٘)



إما صراحة أي بالنص على لفظ عها وحكمها، اا على اٟتقوق وأنو وردت أدلة كثَتة وتواردت من الكتاب والسنة وغَتمه
 على ذكر بعضها.وسأقتصر ، أو بصورة غَت مباشرة، أو بلفظ الوجوب اٟتق أو مشتقاتو

 :قرآن:من ال
.{ٕٙ}اإلسراء، چ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ   ەئ  ەئ  ەئ  ەئچ  :قولو تعاىل - -           

.{ٜٔالذاريات،} چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ    :ىلقولو تعا - -  

.{ٕٔٗ}البقرة، چڑ  ڇ  ڇ  ڍ    ڑڍ  ڇ   ڇچ  قولو تعاىل: -  

.{ٖٕمن اآلية ،اإلسراء} چ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ     چ  قولو تعاىل: -  

.{ٛ٘} النساء،  چ   ۉ    ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ     چ  قولو تعاىل: -  

نعام، من }األ چٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ېۉ  ې  ۉے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ې     ې      چ   قولو تعاىل: -
.{ٔٗٔاآلية   

ألصحأّا سواء ُب  واألمر ّٔا اٟتق ووجوب أداء اٟتقوقكل ىذه اآليات نصت على وجو الداللة من اآليات السابقة:  
ُب غَته. مال أو  

:ومن السنة النبوية  
ومنها: أحاديث كثَتة تبُت أنواع اٟتقوق وتقررىا وتوجبها، ىناك   

حق ا١تسلم على ا١تسلم ٜتس رد السبلم وعيادة ا١تريض واتباع اٞتنائز وإجابة الدعوة ) قولو صلى اهلل عليو وسلم: -
.1(وتشميت العاطس  

إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا وألىلك عليك حقا فأعط كل ذي حق ): صلى اهلل عليو وسلم  قولو -
 .ٕ(حق

 ص على بعض أنواع اٟتقوق وأصحأّا، واألمر بإيصا٢تا ٢تم.وجو الداللة: ُب األحاديث السابقة ن
النساء } قال اهلل تعاىل } إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أىلها { مانات:  "ما رواه البخاري ُب تفسَت آية األ -

و ى :بالعدل . أصحأّا: أىلها ،ٚتع أمانة وىي كل ما اؤ٘تن عليو من حق مادي أو معنوي: األمانات ، فقال:{ٛ٘
نات واٟتكم نعم الشيء الذي يعظكم بو وىو أداء األما: نعما يعظكم بو، إعطاء كل ذي حق حقو دون ٤تاباة

 .ٖ"بالعدل
فتوزيع  .ٗ(َحقٍّ َحقَُّو َفبَل َوِصيََّة ِلَواِرثٍ  يِإنَّ اللََّو َقْد أَْعَطى ُكلَّ ذِ  وُب ا١تواريث، قال صلى اهلل عليو وسلم: )  -

                                 
 ( ٛٔٗ/ٔ( )ٖٛٔٔأخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب: اٞتنائز، باب: االمر باتباع اٞتنائز رقمو )  (ٔ)
 باب من أقسم على أخيو ليفطر ُب التطوع ومل ير عليو قضاء إذا كان أوفق لو أخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب الصوم،  (ٕ)

(ٔٛٙٚ()ٕ/ٜٙٗ) 
 (ٔٗٛ/ٕ( )ٖ، باب أداء الديون)كتاب االستقراض وأداء الديون واٟتجر والتفليس  ُب صحيحو،  أخرجو البخاري (ٖ)
(؛ والًتمذي ُب سننو، كتاب: الوصايا، ٖٚ/ٖ( ) ٕٕٚٛأخرجو: أبو داود ُب سننو، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء ُب الوصية للوارث ) (ٗ)

 ( وقالٜ٘ٓ/ٕ( )ٖٕٔٚباب: ال وصية لوارث، رقمو ) جو ُب سننو،(؛ وابن ماٖٗٗ/ٗ( ) ٕٕٔٔباب: ال وصية لوارث، رقمو ) 
 عنو األلباين ُب التعلق على أحاديثها: حسن صحيح.



 اٟتقوق ُب ا١تواريث جاء من قبل اهلل عز وجل، وىذا يدل على عظم تلك اٟتقوق.
َوَما َحقُّ  قَاُلوا«. ِإْن أَبَ ْيُتْم َفَأْعطُوا الطَّرِيَق َحقَُّو ) اهلل عليو وسلم: وُب حديث إعطاء الطريق حقو، يقول صلى -

بَلِم َواألَْمُر بِاْلَمْعُروِف َوالن َّْهُى َعِن اْلُمنْ » الطَّرِيِق يَا َرُسوَل اللَِّو قَاَل   .ٔ(َكرِ َغضُّ اْلَبَصِر وََكفُّ اأَلَذى َوَردُّ السَّ
 أداء الحق:المصالح المتحققة في 

فهي تتضمن مصاّب ومنافع  ،عامة أو خاصة أو غَتىامعنوية  وأمادية من  ؛اٟتقوق ّتميع تقسيماهتابالنظر ُب         
 وإعطاء الطريق حقها فيو ،واٟتق ُب صلة األرحام وبر الوالدين مصلحة ،ثةر ١تستحقيها، فاٟتق ُب ا١تَتاث مصلحة للو 

 وحسن عشرة ورضاع وحضانة وعدةوسكن نفقة مهر و من  ؛وحقوق الزوجة مصلحة ٢تا ،مصلحة للمارة والعابرين
، وحقوق اآلباء مصاّب ٢تم من صلة وبر وعطف وحنان ورٛتة، وحقوق األبناء مصاّب ٢تم من نفقة وتربية ورعاية، ٕوغَتىا

وجعل ، ات أم با١تعامبلت أم بالعقوباتوحقوق اهلل فيها مصاّب يعود نفعها على العامة وعلى آّتمع سواء ما تعلق بالعباد
لكل إنسان حقوقا شخصية كحقو ُب اٟتياة وحقو ُب الزواج وحقو ُب التعليم وحقو ُب العمل وحرية الرأي وغَتىا الكثَت، 

 .ٖللوجوبعند ٚتهور األصوليُت ولذلك جاء ا٠تطاب ّٔا بصيغة األمر وأساليبو ا١تعروفة، واألمر 
فإن  اٟتق ال يبطلو شيء، قال عمر أليب موسى : "أن أحكام خاصة باٟتق، كبقائو وعدم زوالو، و ومن ٍب ىناك         

 .ٗ"اٟتق قدمي ومراجعة اٟتق خَت من التمادي ُب الباطل
يواجو بإجراء قرره الشارع كعقوبة أخروية أو عقوبة دنيوية أو  ذه اٟتقوق أو أكلها أو التعدي عليهاع ٢تأي منفولذلك 

 تصرف النتزاع ىذا اٟتق، فمن ذلك:
يا رسول اهلل إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيٍت ما يكفيٍت وولدي إال ما  :أن ىند بنت عتبة قالت)  -

 .٘(خذي ما يكفيك وولدك با١تعروف :أخذت منو وىو ال يعلم فقال
، أن من لو على غَته حق وىو عاجز عن استيفائو جيوز لو أن يأخذ من مالو قدر حقو بغَت إذنووجو الداللة: 

 .ٚعرف عند الفقهاء ٔتسألة الظفر وفيها تفصيل عندىموىي ما ي ٙوىذا يدل على انتزاعو من مانعو
 تحقيق الزكاة لمقصد أداء الحقوق:

أداء اٟتقوق من ا١تقاصد العظيمة ُب شرعنا اٟتنيف، ّتميع أنواعها وصورىا، والذي تضافرت على مشروعيتو         
 ومن جهة ،حيةإجياده من ناو  احملافظة عليوب من جهيت الوجود والعدم؛ فالزكاة ٖتقق ىذا ا١تقصدالنصوص كما سبق، 

 الشاطيب.ناحية العدم كما ٝتامها أخرى وىي منع ما ينقضو ويهدمو وىي 
 مقصد أداء اٟتقوق من عدة جوانب: ٖتقق الزكاةف

                                 
األلباين:  (، قال ٕٜٖ/ٗ( ) ٚٔٛٗجزء من حديث أخرجو: أبو داود ، كتاب: األدب، باب: ُب اٞتلوس ُب الطرقات، رقمو: ) (ٔ)

 صحيح..

 .وما بعدىا(ٜٚٔ)ينظر: حقوق ا١ترأة ُب اإلسبلم  (ٕ)
 (.ٕٛ/ٕ(؛ واإلّٔاج )ٙٔ/ٔينظر: أصول السرخسي ) (ٖ)
 .(ٚ/ٔاألشباه والنظائر ) (ٗ)
، رقمو أن تأخذ بغَت علمو ما يكفيها وولدىا من معروف ةللمرأفإذا مل ينفق الرجل  أخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب: النفقات، باب: (٘)

(ٜ٘ٓٗ( )٘/ٕٕٓ٘.) 
 .(ٚ/ٕٔ(، )ٗٔٚٔى مسلم، باب قضية ىند، رقمو: )ينظر: شرح النووي عل (ٙ)
 (.ٜٓ٘/ٜ( )ٜٗٓ٘رقمو: ) إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغَت علمو ما يكفيها وولدىا با١تعروفينظر: فتح الباري، باب:  (ٚ)



ا١تزكي ما جيب  كان ماليا أم غَته، فعندما يدفعسواء أ ،واٟتق جيب أداءه ، أصلها حق مايل ١تستحقيهاأوال: أن الزكاة ُب
 قا عن أصحابو.فقد قام بأداء اٟتق الواجب عليو، وعلى خبلف ذلك فإنو إذا مل يدفعها فإنو يكون قد منع ح ُب مالو

 ومن صور احملافظة عليو من جهة الوجود:
وما طلب الشارع الذي يقتضي اإللزام ّٔا،  الوجوب على جهة أمر بصيغة أو أسلوبأن الشارع طلبها من ا١تكلفُت 

 تعاىل:   ومن  ذلك قولوشيئا على وجو الوجوب إال ألمهيتو وضرورتو، 

 .{ٔٗٔ}األنعام، من اآلية  چ      ۉے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ې     ې   چ   
 على مانعيها، من جهة العدم بفرض عقوباتى مقصد أداء اٟتقوق من خبلل الزكاة ويتحقق احملافظة عل

 :وُب اآلخرة أعد ٢تم العذاب األليم تهم،ومقاتل

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ                    ڱڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳچ  قولو تعاىل:  -

 {ٖ٘}التوبة، چٹ  ٹ  
فقال واهلل ألقاتلن من فرق بُت الصبلة ) :مقاتلة أيب بكر ١تانعي الزكاة ومن صور احملافظة عليو من جهة العدم،

 .ٔ( سلم لقاتلتهم على منعهاوالزكاة فإن الزكاة حق ا١تال واهلل لو منعوين عناقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو و 
وا١تساعدة وغَتىا، اٞتوار حسن القرابة و صلة و  مع اآلخرين الصلةقوق أخر غَت ا١تادية كتأدية ٟت ثانيا: أن ُب أداء الزكاة

 و مفاسد ُب ٖتصيل ىذا ا١تقصد.من مضار أربة راجحة على ما يتوىم توكل ىذه مصاّب مع
 

 الزكاة، وفيو ثالثة مطالب:المبحث الثالث: مقاصد متعلقة بمستحق 
 سد حاجة المستحق للزكاة.حفظ النفس و المطلب األول: مقصد 

 معنى سد الحاجة:
السُت والدال أصل واحد، وىو يدلُّ على ردم شيء وُمبلَءَمتو ابن فارس: " يقول، ٕالسدُّ لغة ىو: إغبلق ا٠تلل وردم الثْلم

اً. وكلُّ حاجٍز بُت  داد، أي االستقامة؛ كأنّو ال ثُ ْلمة من ذلك سَددت الثُّلمة سدَّ ديد، ُذو السَّ . ومن ذلك السَّ الشيئُت َسدّّ
 .ٖ"فيو

اٟتاء والواو واٞتيم أصٌل واحد، وىو االضطرار  ، يقول ابن فارس: "ٗا١تأربة ، واٟتاجة واٟتائجة ىي:واٟتاجة لغة: من حوج
 .٘"أْحَوَج الّرُجُل: احتاجَ  االضطرار إىل الشيء، فاٟتاجة واحدة اٟتاجات. واَٟتْوجاء: اٟتاجة. ويقال

ا١تؤدي ُب الغالب إىل اٟترج  قمفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيما ىو بأهنا: "  ٙوقد ُعرّْفت اٟتاجة ٔتعناىا ا٠تاص
اٟترج وا١تشقة، ولكنو ال يبلغ مبلغ  -على اٞتملة -ا١تكلفُت ىاع دخل علوا١تشقة البلحقة بفوت ا١تطلوب، فإذا مل تر 

                                 
 .( ٚٓ٘/ٕ( )ٖٖ٘ٔأخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، رقمو: ) (ٔ)
 .(ٕٚٓ/ٖالعرب ، مادة) سدد( )لسان  (ٕ)
 .(ٛٗ/ٖمقاييس اللغة، مادة سد ) (ٖ)
 .(ٕٕٗ/ٕلسان العرب، مادة حوج، ) (ٗ)
 (.ٕٜ/ٕمقاييس اللغة، مادة حوج، ) (٘)
ا١تقصود ٔتعناىا ا٠تاص: أي كوهنا قسما من أقسام ا١تصاّب اليت ىي الضروريات واٟتاجيات والتحسينيات، ينظر: ا١توافقات للشاطيب  (ٙ)

(ٕ/ٜٔ). 



 .ٔ"الفساد العادي ا١تتوقع ُب ا١تصاّب العامة
خيدم ضروري، ومنها ما خيدم ولكن اٟتاجة ا١تقصودة ىنا ُب ْتثي ما ىو أعم من ذلك، حيث إن منها ما         

والعادات راجعة إىل حفظ النفس  العادات، فقال: "ٝتاىا الشاطيبوقد  ،وغَتىا األكل أو الشرب أو ا١تسكنك  ؛حاجي
. فهذا النوع ٕ"ا١تأكوالت وا١تشروبات، وا١تلبوسات، وا١تسكونات، وما أشبو ذلك والعقل من جانب الوجود أيضا، كتناول

 من العادات ىي مصاّب مهمة ُب حياة اإلنسان، قد تفوت بفقدىا النفس أو العقل وىي ضروريات.
، كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات ٦تا ىو حبلل، مأكبل ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا، وما أشبو ذلكومن العادات  

ويتوقف عليها  فالفرق بينها وبُت ما حيفظ الضروري، أن ىذه متعلقة بالتمتع واألوىل تتوقف بأصل تناول ىذه العاديات
 .ٖحفظ النفس والعقل

 وديكن تعريفها ٔتعناىا العام بأهنا:
كاألكل أو الشرب أو إما باالستعمال أو االستهبلك أو التصرف   دنيوية اجة: كل ما تتطلبو حياة اإلنسان من عاداتاٟت

 ا١تسكن أو ا١تركب أو العبلج أو غَتىا.
 .وٖتصيلها سواء كانت للنفس أم للغَتالضرورية أو اٟتاجية القيام ٔتصاّب العادات  :بأنو سد اٟتاجةويعرَّف 
 :سد الحاجة قصدأدلة م

ومساكُت وأيتام وأرامل  من فقراء ؛ورد ُب كتاب اهلل وسنة نبيو الكثَت من النصوص اليت تبُت أصناف احملتاجُت        
سواء أكانوا أقارب أم جَتان وتوجب العطف عليهم والرٛتة ّٔم ومساعدهتم، ، ومرضى ووالدين وأبناء وغَتىم السنوكبار 

  أو دفع الكفارات ٢تم ،أو صدقة غَت الزكاة ،إعطائهم من ا١تال زكاة ؛ا١تساعدات ىذه بُتوتنوعت صور غَتىم،  أم
أو قد تكون مساعدات معنوية أو مساعدة مدين ُب قضاء دينو أو مريض ُب عبلجو، ، ككفارة القتل ا٠تطأ وكفارة اليمُت

كاٟتاجة إىل ا١تساعدة ُب إ٧تاز عمل ما، فكل من كان عاجزا عن القيام بشيء ٔتفرده واحتاج ١تساعدة   ،ليست ٔتال
بل  فاإلنسان ا١تريض أو كبَت السن العاجز عن القيام حيتاج ١تن يساعده ُب قيامو أو قضاء حوائجو،  ؛اآلخرين فهو ٤تتاج

 ت قوتو وسلطتو.كل إنسان بطبعو ٤تتاج إىل غَته ١تا فيو من ضعف مهما بلغ
  من القرآن: :سد حوائج المحتاجينب األمرومن األدلة على 

 ، ومنها:لسد حوائجهم توجب الصدقة با١تال على احملتاجُتاآليات اليت  -
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    چ    قال تعاىل: -

 {.ٚٚٔالبقرة، من اآلية }  چ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   قال تعاىل:   -

 {ٛ}النساء، اآلية چڄ     ڄ  
ا١تراد: وإذا حضر قسمة ا١تَتاث ذوو القرىب ٦تن ليس بوارث واليتامى وا١تساكُت فَ ْليَ ْرَضْخ ٢تم من  وجو الداللة: "

                                 
 (.ٜٔ/ٕا١توافقات ) (ٔ)
 .(ٜٔ/ٕا١توافقات ) (ٕ)
 .(ٜٔ/ٕينظر: ا١توافقات ) (ٖ)



 .ٔ"اإلسبلم. وقيل: يستحبالًتكة نصيب، وأن ذلك كان واجبا ُب ابتداء 
ې  ې    ۉ    ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   چ قال تعاىل:  -

 ، ففرض ٢تم الشارع من اٟتق ما يقوم ْتوائجهم ويسد خلتهم.{ٓٙ}التوبة،اآلية چ ۉ
 ومن السنة النبوية:

َعزَّ َوَجلَّ َشْيًئا ِمْن أَْمِر اْلُمْسِلِمَُت فَاْحَتَجَب ُدوَن َحاَجِتِهْم َوَخلَِّتِهْم َمْن َوالَُّه اللَُّو قولو صلى اهلل عليو وسلم: ) -
 .ٕ(َوفَ ْقرِِىُم اْحَتَجَب اللَُّو َعْنُو ُدوَن َحاَجِتِو َوَخلَِّتِو َوفَ ْقرِهِ 

و كان اهلل ُب قولو صلى اهلل عليو وسلم: ) ا١تسلم أخو ا١تسلم ال يظلمو وال يسلمو ومن كان ُب حاجة أخي -
حاجتو ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهلل عنو كربة من كربات يوم القيامة ومن سًت مسلما سًته اهلل يوم القيامة 

)ٖ. 
: أي امتنع من حاجتهمدون "من سعى ُب حاجة احملتاج وقام ّٔا، قام اهلل ْتوائجو، ومن امتنع دوهنا: أن وجو الداللة: 

وا١تعٌت منع أصحاب اٟتوائج أن يدخلوا عليو ويعرضوا  : ىي اٟتاجة الشديدة .خلتهمو  .احتياجاهتما٠تروج إليهم وقضاء 
 .ٗ"حوائجهم وقيل اٟتاجة والفقر وا٠تلة متقارب ا١تعٌت كرر للتأكيد

أو القائم الليل   الساعي على األرملة وا١تسكُت كآّاىد ُب سبيل اهلل)قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -
 .٘(لصائم النهاروا

 .ٙومصاٟتهم كآّاىد أو القائم أو الصائمأي أن أجر العامل على حوائجهم وجو الداللة: 
 مقصد سد الحاجة:المتحققة من  المصالح

، عجز عن تأمينو ٔتفرده غَته شيء يساعده كمال أوإنسان مفتقر إىل  :بقة بأن احملتاج ىوُب األدلة الساكما قدمت       
 ،اوغَتىا الكثَت من متطلبات اٟتياة وحاجياهتوتعليم وعبلج  ،ّتميع أشكا٢تا وصورىا نفقةالوىذه اٟتوائج تتنوع بُت 

فاألكل والشرب  ،ولكنها تتفق ُب جوانب متعددة، وىي كلها مصاّب معتربة شرعا ،ُب أموروحوائج احملتاجُت ٗتتلف 
 ، ١تا ٢تاوأوجبها أحيانا ،ومصاّب حث عليها الشرع ،ا١ترضى كلها حاجاتوتعليم األبناء وعبلج واللباس وا١تسكن وا١تركب 

 .من أمهيةوما فيها 
و من حقق جزء من منظومة حياتو اليومية األساسية لو و١تن ٕتب عليو نفقتوعندما تسد اٟتاجات فإن الشخص يكون قد 

 .زوجة ووالدين وأوالد وغَتىم، فيكون قد ادى تلك اٟتقوق اليت ترتبت عليو
وبالنظر ُب ، وٖتصل لو العفة أنو يبتعد صاحبها عن سؤال الناس ،ومن ا١تصاّب اليت تتحقق أيضا من سد اٟتاجة       

                                 
 .(ٜٕٔ/ٕتفسَت ابن كثَت ) (ٔ)
(؛ والبيهقي ُب ٜٙ/ٖ( )ٜٕٓ٘، رقمو: )باب ِفيَما يَ ْلَزُم اإِلَماَم ِمْن أَْمِر الرَِّعيَِّة َواٟتََْجَبِة َعْنُو.أخرجو: أبو داود ُب السنن، كتاب: ا٠تراج،  (ٕ)

( قال ٕ٘ٗ/ٛ( )ٕٖٔٙ) باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي ُب موضع بارز للناس السنن الصغَت، كتاب أدب القاضي، باب: 
 األلباين ُب ذيل سنن أيب داود: صحيح.

 .(ٕٙٛ/ٕ( )ٖٕٓٔأخرجو: البخاري، كتاب: ا١تظامل، باب: ال يظلم ا١تسلم ا١تسلم،  رقمو ) (ٖ)
 .(ٕٕٗ/ٔالكبائر ) (ٗ)
 (.ٕٚٗٓ/٘( )ٖٛٓ٘على األىل، رقمو )باب: فضل النفقة  النفقة، أخرجو:  البخاري ُب صحيحو، كتاب: (٘)
 .(ٖٚٗ/ٓٔ()ٖٛٓ٘ينظر: فتح الباري، كتاب: النفقات، باب: الساعي على األرملة، رقمو: ) (ٙ)



، ولكن رٔتا خيالطها مضار ومشاق وال تنال إال بكدر وىي مصاّب معتربة شرعا ىذه ا١تصاّب ا١تتحققة من سد حوائجهم، 
، وىذه حقيقة مصاّب الدنيا ففيها ا١تنافع ويرافقها أو يسبقها أو ا١تتوقعة، فهي ليست معتربة موازنة مع ا١تصاّب وتعب

 .ها بعض ا١تضار وا١تشاق وا١تفاسديلحق
 تحقيق الزكاة لمقصد سد الحاجة:

، يقول ٔويتحقق بأدائها ا١تقصد األعظم من الزكاة ، وىو٢تا أوال: ٔتا أن الزكاة مال فهي تدفع حاجة ا١تستحق       
ن ىناك مستحقُت ؛ ألفقط بل ىي أوسع من دفع حاجة الفقَت، ٕ"والزكاة سعي ُب دفع حاجة الفقَت: " الرازيالفخر 

ُب أي دفع حاجة الفقَت كما  ن حسنها لسد ا٠تلةإفرين للزكاة غَت الفقَت، يقول ابن أمَت اٟتاج ُب مصلحة الزكاة: "آخ
نو إتيار للعبد ُب ذلك ٓتبلف دفعها فياه عليها بدون اخإالكائنة للعبد ٓتلق اهلل تعاىل  هناإالزكاة والوجو ٟتاجة الفقَت ف

 .ٖ"الختيار العبد فيو دخل
ثانيا: وألن فيها دفع ٟتاجتهم على سبيل الوجوب فإهنا مصلحة مستعجلة فورية عند استحقاقها، وال جيوز تأخَتىا       

}َوالَِّذيَن ُىْم لِلزََّكاِة فَاِعُلوَن{ أي يأتون ّٔا على سرعة من غَت توان ُب تعاىل: "، يقول الزركشي ُب تفسَت قولو ٗإال لعذر
اجة اٟتمصلحة دفع وفيو ٖتقيق ، ىو مقصد ُب أدائها واإل٧تاز ن الفورية واالستعجال، وال شك أ٘"دفع حاجة الفقَت

والتأخَت خيل با١تقصود ورٔتا أدى إىل الفوات إال ، يقول البهوٌب :"فورية معجلة ال تقبل التأجيل -اٟتاجة –الفقَت وىي 
 .ٙ"لضرر كخوف رجوع ساع أو على نفسو أو مالو و٨توه ولو تأخَتىا ألشد حاجة

كالنقدين والزروع   األموال، فهي ٖتقق دفع حاجتهم لتلك من األموال ثالثا: وألن الزكاة ٕتب ُب أصناف متعددة      
)لقضاء حاجة الفقَت ( أي وحاجة الفقَت ل الطحاوي عند حديث عن الصدقة : "، يقو وغَتىا والغنم والبقر واإلبل

وألن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقَت وشكرا لنعمة ا١تال واٟتاجات متنوعة فينبغي أن  "ويقول ابن قدامة:  .ٚ"متنوعة
با١تواساة من جنس ما أنعم اهلل عليو يتنوع الواجب ليصل اىل الفقَت من كل نوع ما تندفع بو حاجتو وحيصل شكر النعمة 

 .ٛ"بو
ألن التأكد من حاجة الفقَت من كل الوجوه فيو صعوبة رابعا: أن اٟتكم على حاجة الفقَت حيصل ٔتا يظهر للمزكي؛      

بو ، وأما ما تندفع ٜ إذا مل يتبُت لدافع الزكاة خبلف ذلكومشقة، فاكتفي ُب ذلك بظاىر اٟتال، ودعوى ا١تعطى أنو فقَت
 .حاجة ا١تستحق للزكاة ففيو خبلف بُت العلماء والراجح فيو واهلل أعلم أنو يعطى ما يكفيو حوال كامبل

وكل ما تقدم من مصاّب متحققة ىي ٗتدم ضرورة حفظ النفس، باألكل والشرب والعبلج وغَتىا من حوائج ومتطلبات، 
 فيضة مشهورة.واليت أوجب الشارع احملافظة عليها، واألدلة عليها كثَتة مست

                                 
 .(ٖٙٙ/ٕينظر: ا١تبدع  شرح ا١تقنع ) (ٔ)
 .(ٙ/ٕالغيب )مفاتيح  (ٕ)
 .(ٖٙٔ/ٕالتقرير والتحبَت  ) (ٖ)
 .(ٕٕٚ/ٕينظر: حاشية ابن عابدين ) (ٗ)
 .(ٖٛ/ٗالربىان ُب علوم القرآن ) (٘)
 .(ٓ٘ٔ/ٔالروض ا١تربع ) (ٙ)
 .(ٙٚٗ/ٔحاشية الطحاوي على مراقي الفبلح ) (ٚ)
 .(ٕٚ٘/ٕ( وينظر: الشرح الكبَت )ٔٚٙ/ٕا١تغٍت ) (ٛ)

 .(ٜٕٙ/ٗٔابن باز )ينظر: ٣تموع فتاوى  (ٜ)



 
 :كاة وتخليصها من الحقد والكراىيةالمطلب الثاني: مقصد تطييب نفس الُمستحق للز 

فهي ٤تبوبة اٟتب ونقاء السريرة وسبلمة القلب، مذمومة شرعا، وىي عكس غَت ٤تببة و ة صفات يوالكراىوالغلُّ اٟتقد 
 ومطلوبة شرعا.

 األدلة على ىذا المقصد:
للتوابُت كثَتة جدا، فمنها ما أضافو اهلل سبحانو وتعاىل لنفسو ُب أمور كحبو األدلة اليت نصت على اٟتب وأنواعو          

 كره اهللنو، و وحس للمحسنُت وحبو للمتقُت وغَتىا الكثَت، وما أضاف اهلل لنفسو شيئا إال ألفضليتو ومكانتووللمتطهرين و 
دين وكل كفار توا١تع ينوالفخور  ُتوا١تختال فبل حيب ا١تنافقُت والكافرين وا١تسرفُت والفرحُت أمورا وأبغضها سبحانو وتعاىل

، فاٟتب والبغض صفات ربانية، واإلنسان ٥تلوق من ٥تلوقات اهلل ثبتت لو ىذه الصفات، فطبيعة البشر وغَتىا أثيم
؛ ألهنا ٗتدم سواء كانت أقواال أم فعبل سهم بأمورأهنم حيبون أمورا ويبغضون أخر ويكرىوهنا، وتطيب أنف وجبلتهم وفطرهتم

سواء كانت  مصاٟتهم وتليب رغباهتم، ولو كانت فردية، وٖتقد على أخر وتبغضها؛ ألهنا ال ٖتقق مصاٟتهمٖتب من ٖتقق 
ب ، واٟتب والبغض كما بقول الشاطيب متعلق باألفعال، فإذا قلت أحب الشجاع وأكره اٞتبان، فهذا اٟتفعلية قولية أو

، عنوية أو غَتىامادية كانت أو م اليت تؤدي إليوواٟتب لو أسبابو  .ٔوالكراىية يتعلقان بذات موصوفة ألجل ذلك الوصف
 ومن ىذه األدلة ، وحب من يبذل ٢تا ا١تال، وتكره من كانت يده مغلولة وٓتيل.فالنفوس ٣تبولة على حب ا١تال، غَتىا

 :البغضالدالة على الحب و 
 من القرآن الكريم:

، {ٜ٘ٔ}البقرة،  چھ    ھ  ے    ے  ۓ    ھھ   ہڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہ      ہچ  قولو تعاىل:  -
 فهي نص ُب حب اهلل للمنفقُت واحملسنُت.

}البقرة،  چڇ  ڇ     ڑ  ڑ          ڇ           ڇ       ڍ     ڍڌ   ڌ  ڈ  ڈ  ڍچ  قولو تعاىل: -
ٕٚٙ} 

واهلل ال  ، يقول الطربي: "، فنفي اٟتب داللة كرىوٕبتحليلو الربا فاجر ُب أكلووجو الداللة: إن اهلل ال حيبو 
متماد ُب اإلٍب، فيما هناه عنو من : أثيم حيب كل ُمصرٍّ على كفر بربو، مقيم عليو، مستِحّل أكل الربا وإطعامو،

 .ٖ"أكل الربا واٟترام وغَت ذلك من معاصيو

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ      پ     پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  چ  قولو تعاىل: -

 {ٓٔ}اٟتشر،  چٹ  ٹ  
 على أحد من أىلوبغضا وغبل  بنا حقدا وحسداأي وال ٧تعل ُب قلو ىذا دعاء من ا١تؤمنُت، وجو الداللة: 

 .ٗاإلديان

                                 
 .(ٕٔٗ/ٕينظر: ا١توافقات للشاطيب ) (ٔ)
 .(ٛ٘/ٔينظر: تفسَت اٞتبللُت ) (ٕ)
 .(ٕٔ/ٙجامع البيان ) (ٖ)
 .(ٜٛ٘/ٛٔ(؛ واللباب ُب علوم الكتاب )ٖٖ/ٛٔينظر: اٞتامع ألحكام القرآن ) (ٗ)



را من الطعام أو الشراب وحيب أمو كان النيب صلى اهلل عليو وسلم جيب كل ما حيبو اهلل ويرضاه،   ومن السنة:
 فيها اٟتب أو الكره: روالعسل، ومن ىذه األحاديث اليت ذك واٟتلواء

 .ٔ(إن اهلل حيب أن يرى أثر نعمتو على عبدهقولو صلى اهلل عليو وسلم: ) -
قال رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم : حيب اهلل ثبلثة ويبغض ثبلثة يبغض ا١تختال ا١تقل  :عن أيب ذر قال) -

 ٕ(والبخيل ا١تستكثر والشيخ الزاين
) إن اهلل حيب الرفق ويعطي على الرفق ماال يعطي على العنف وما ال يعطي على قولو صلى اهلل عليو وسلم:  -

 . ٖما سواه (
 .ٗ(هلل تعاىل كرمي حيب الكرم وحيب معايل األخبلق ويكره سفسافهاإن اقولو صلى اهلل عليو وسلم: ) -
 .٘(حياتو السخى عند موتو إن اهلل يبغض البخيل ُب)قولو صلى اهلل عليو وسلم:  -

 :وتخليصها من الحقد والغل  المستحق للزكاة  تطييب نفسمقصد لحة المتعلقة بالمص
يًتتب ها شرعنا اٟتنيف وكلفنا ّٔا، و األخبلق واليت حث علير وطيب النفوس واٟتب من مكارم و سبلمة الصدإن      

، وىذه احملبة األفراد وُب آّتمعات والبيئات والرٛتة وانتشار السلم واألمن بُت عليها مصاّب كبَتة جدا منها األلفة وا١تودة
 .وسبلمة الصدور ٢تا أسبأّا اليت تؤدي إليها منها ما ىو معنوي ومنها ما ىو مادي

على  ة فمآالهتا خطَتة ومفاسدىا كبَتة وضررىا عظيميوخبلف ذلك من صفات مذمومة كاٟتقد والغل والكراى       
 ألن ُبيقول ابن بطال: "ويعيش األفراد وآّتمع ُب حالة اضطراب ووحشة، ، أو٢تا أهنا مانعة من السعادة ؛األفراد وآّتمع

منها ما ىو مادي  اليت تنتجو وىذا اٟتقد والكراىة والبغض لو أسبابو أيضا،  ٙ"تباغضهم افًتاق كلمتهم وتشتت أمرىم
 .ومنها ما ىو معنوي

ال تدخلوا اهلل عليو وسلم: ) طرق اٞتنة، فقد قال رسول اهلل صلىطريق من على سبيل ا١تثال ىي احملبة بُت ا١تؤمنُت ف      
فربط اإلديان ، ٚ(: أفشوا السبلم بينكمعلى شيء إذا فعلتموه ٖتاببتملكم ، أوال أد تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت ٖتابوااٞتنة حىت

 .ٛ"االديان اال بالتحاب ال يكمل اديانكم وال يصلح حالكم ُبقال النووي: " باحملبة وربط دخول اٞتنة باإلديان،
على األمر با١تعروف والنهي عن ، وتعانوا على الرب والتقوى، وتعانوا َتكلما ٖتابوا وتآخوا تعاونوا على ا٠ت"و يقول اٞتربين: 

ا١تنكر، وعلى إظهار دين اهلل تعاىل، وقوى بعضهم بعضاً، وساعد بعضهم بعضاً، ٓتبلف ما إذا تباغضوا وٖتاقدوا 

                                 
( ٜٕٔٛ، رقمو: )حيب أن يرى أثر نعمتو على عبده إن اهلل تعاىلأخرجو: الًتمذي ُب سننو، كتاب: األدب عن سول اهلل، باب:  (ٔ)

 .( قال الًتمذي: حسن وقال عنو األلباين معلقا على أحاديث الًتمذي: حسن صحيحٖٕٔ/٘)
 .(ٕٛٙ/ٗ( )ٖٙٔٚأخرجو: النسائي ُب السنن الكربى، كتاب: الرجم، باب: تعظيم الزنا، رقمو:) (ٕ)
 .: إسناده صحيح على شرط مسلم طاألرناؤو قال ( ٕٖٔ/ٕ()ٕ٘٘أخرجو: ابن حبان ُب صحيحو، باب الرفق، ) (ٖ)
=  ( قال اٟتافظ العراقي ُب اٟتكم على اٟتديث ُب إحياء علوم ٖٚٗ/ٙ()ٜٜٔ٘ٔأخرجو: ُب كنز العمال: باب ُب الًتغيب ُب اآلداب ) (ٗ)

 (.ٚٗٗ/ٗالدين للغزايل: إسناده صحيح )= 
(؛ وا٢تندي ُب الكنز، فصل: ُب األخبلق واألفعال،  ٓٗٛٛ/ٔ( ) ٕٕٙٙا٢تمزة، )رواه: السيوطي ُب اٞتامع الكبَت، حرف  (٘)

(ٖٚٚٙ()ٖ/ٗٗٚ) 
 (ٜٕ٘/ٜ( )ٙٛ) باب : ما هنى عنو من التحاسد والتدابرشرح صحيح البخاري، كتاب األدب،  (ٙ)
 (ٖ٘/ٔ()ٖٕٓ... ، )َة ِإالَّ اْلُمْؤِمُنونَ باب بَ َياِن أَنَُّو الَ َيْدُخُل اْٞتَنَّ أخرجو: مسلم ُب صحيحو، كتاب: اإلديان ، باب:  (ٚ)
 (ٖٙ/ٕ()ٗ٘شرح النووي على صحيح مسلم، باب: ال يدخل اٞتنة إال ا١تؤمنون ) (ٛ)



وتقاطعوا، فبل شك أنو حيصل بينهم التهاجر والتقاطع، ويستبد كل منهم برأيو، وحيقد كل على أخيو، فبل ٖتصل األخوة 
 .ٔ"مُتا١تطلوبة بُت ا١تسل

 ٖتقق الزكاة ىذا ا١تقصد من خبلل:: تحقيق الزكاة لمقصد الحب وسالمة والقلوب ومنع الحقد والكراىية
ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   أوال: أن النفوس البشرية ٣تبولة على حب ا١تال، ولذا وصفو اهلل عز وجل بأنو زينة، فقال تعاىل:       

 {ٙٗ}الكهف،  چپ  پ   پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    پڦ
وكل متطلبات اٟتياة، وال  وا١تركب وا١تلبس منها النفقة والتعليم وتأمُت ا١تسكن ؛وذلك ألن فيو تتحقق مصاّب كثَتة       

يستغٍت عن ا١تال إنسان ُب حياتو. ولكن ىذا ا١تال يتفاوت الناس ُب امتبلكو وحيازتو سواء أكان نقدا منقوال أم غَت 
ىذه ا١تصاّب أعطيو وىناك من حرمو، فعندما يؤدي ا١تزكي زكاتو للمستحق تتحقق  ا، فهناك منمنقول كعقارات وغَتى

 .وا١تتطلبات أو بعضها
وألن الفقر واٟترمان من ا١تال من األمور اليت تنفر منها النفوس، فقد كان النيب صلى اهلل عليو وسلم يتعوذ منو  ثانيا:     

، وذلك ١تا يًتتب على الفقر من ذل اٟتاجة وا١تسألة ٕ(الكفر والفقراللهم اين أعوذ بك من ُب دعائو، فكان يدعو: )
، من مصارف ين أو غَتىاللنفوس اليت حرمت بسبب الفقر أو الدَّ  اتطييبإىل مستحقيها  في دفع الزكاة، فٖوضيق العيش

من اٟتقد واٟتسد فيطهر قلؤّم والتآلف، جاء ُب ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي: " وتطييب النفوس ىو من صور احملبة
يِهْم َِّٔا { اآلية الكردية إشارة إىل ذلك: } لؤلغنياء، ففي ُرُىْم َوتُ زَكّْ أي : تطهر { ٖٓٔالتوبة: }ُخْذ ِمْن أَْمَوا٢تِِْم َصَدَقًة ُتَطهّْ

 ."نفوسهم وتزكي أعما٢تم
 ٗهتادوا ٖتابوا(): أن النفوس ٣تبولة على حب من يقدم ٢تا ماال أو ىدية أو ىبة أو غَتىا، فال صلى اهلل عليو وسلم: ثالثا

 تؤلف القلوب وترسي احملبة بُت أفراد آّتمع و من وجوه العطاء كالصدقة تقاس عليها ّتامع الصلة،فا٢تدية للغَت وأي وج
وا١تصاّب  فكثَت من ا١تعاين  ،٘حر الصدرو وتذىب  باب التواصل اليت تؤكد ا١تودةنفوس ا١تستحقُت ٢تا، فهي من أسوتطيب 

فا١تستحق ٢تا إن أعطيها يفرح ّٔا فرحا   .، وإن افًتقتا ُب أمور كثَتةوا١تصاّب اليت تثبت با٢تدية تثبت أيضا بالصدقة والزكاة
 كبَتا وينشرح ٢تا صدره.

رابعا: أن النفوس تكره البخيل وتبغض اليد ا١تغلولة، واليت ال تشعر مع اآلخرين وال تؤدي ما عليها من حقوق، فتحقد 
سلبية على األفراد وآّتمع، فآّتمع الذي  اوىذا يًتتب عليو آثار ، على الغٍت الذي يغلق بابو دون الناس، وال يزكي مالو

 .ت ٥تلخلة أركانومشتمتباغض ٘تنع فيو الزكوات ٣تتمع 
 

 .المطلب الثالث: المقصد من تعدد مستحقي الزكاة 
 ا١تقصود بتعدد مستحقي الزكاة:

                                 
 ( ترقيم ا١تكتبة الشاملة.ٕ/٘ٗشرح عمدة األحكام للجربين ) (ٔ)
 اين ُب التعليق على أحاديثو: حسن.( قال األلبٕٗٗ/ٔ( )ٔٓٚأخرجو: البخاري ُب االدب ا١تفرد، باب الدعاء عند الكرب، ) (ٕ)
على الدوام، بل قد يكون العكس، ولكن اٟتديث ىنا  اوشقي ا. وىذا ال يعٍت بالضرورة أن يكون الغٍت سعيدا على الدوام، والفقَت تعيس (ٖ)

 وليست كلها. عن توفَت ىذه ا١تتطلبات وتأمُت اٟتاجيات وىي إحدى طرق السعادة
 .( قال االلباين معلقا على أحاديثو: حسنٕٛٓ/ٔ()ٜٗ٘األدب ا١تفرد، باب: قبول ا٢تدية )أخرجو البخاري ُب  (ٗ)
 .(ٕٗٔ/ٔ( )ٚٔٙٔ(؛ وتنوير اٟتوالك، كتاب الصيام، )ٖٓٓ/ٗ( )ٖٔٗٔينظر: ا١تنتقي شرح ا١توطأ، باب: ما جاء ُب ا١تهاجرة ) (٘)



، كما سيأٌب ُب األدلة  بثمانية مصارف صناف اليت تصرف ٢تا أموال الزكاة، وال ٕتب لغَتىم وىي ٤تددة شرعاأي األ
 .الغٍت والكافر وبنو ىاشم وغَتىمليهم أخذ الزكاة وال ٖتل ٢تم أبدا منهم وىناك أصناف حرم ع

  األدلة على ىذا المقصد:
ذكرت ىذه األصناف ا١تستحقة للزكاة ٣تتمعة ُب آية واحدة ُب سورة التوبة، وجاء ذكرىا متفرقة ُب مواضع كثَتة من 

 الكتاب والسنة، ومن ىذه األدلة:
َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء قولو تعاىل:  - َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َوُب الرّْقَاِب َواْلَغارِِمَُت َوُِب } ِإمنَّ َواْلَمَساِكُِت َواْلَعاِمِلَُت َعَلي ْ

ِبيِل { ]التوبة:  [َٓٙسِبيِل اللَِّو َواِْبِن السَّ
ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     چ  وقال تعاىل: -

 {ٚٚٔمن اآلية  }البقرة، چ ڦ

 {ٕٗ}ا١تعارج،  چڌ  ڎ   ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  وقال تعاىل:  -
 .ٔ(وقولو صلى اهلل عليو وسلم: ) فأعلمهم أن اهلل افًتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فًتد على فقرائهم -
 . ٕرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: ) إن الصدقة ال ٖتل لغٍت وال لذي مرة سوي (قال  -
 .ٖ(ال تَ زَاُل ا١تْسألُة بأَحدُِكم حىت يَ ْلَقى اهلل عزَّ وجلَّ وليس ُب وجهِو ُمزعُة ٟتمٍ صلى اهلل عليو وسلم: )لو قو  -

وىذا فيمن سأل لغَت قال النووي: " وجو الداللة: أن ىذا تشنيع على من طلب الصدقة وىو ليس مستحقا ٢تا
 .ٗ"األخرى من سأل تكثراضرورة سؤاال منهيا عنو وأكثر منو كما ُب الرواية 

ْلُت َٛتَاَلًة فَأَتَ ْيُت َرُسوَل اللَِّو ) - » َأْسأَلُُو ِفيَها فَ َقاَل  -صلى اهلل عليو وسلم-َعْن قَِبيَصَة ْبِن ٥ُتَارٍِق ا٢تِْبَلىِلّْ قَاَل َٖتَمَّ
َل يَ » قَاَل ٍُبَّ قَاَل «. أَِقْم َحىتَّ تَْأتِيَ َنا الصََّدَقُة فَ َنْأُمَر َلَك َِّٔا  لُّ ِإالَّ أَلَحِد َثبلَثٍَة َرُجٍل َٖتَمَّ ا قَِبيَصُة ِإنَّ اْلَمْسأََلَة الَ ٖتَِ

لَّْت َلُو اْلَمْسأََلُة َحىتَّ َٛتَاَلًة َفَحلَّْت َلُو اْلَمْسأََلُة َحىتَّ ُيِصيبَ َها ٍُبَّ دُيِْسُك َوَرُجٍل َأَصابَ ْتُو َجاِئَحٌة اْجَتاَحْت َمالَُو َفحَ 
َوَرُجٍل َأَصابَ ْتُو فَاَقٌة َحىتَّ يَ ُقوَم َثبلَثٌَة ِمْن َذِوى اٟتَِْجا ِمْن  -أَْو قَاَل ِسَداًدا ِمْن َعْيٍش  -اًما ِمْن َعْيٍش ُيِصيَب ِقوَ 

َفَما  -َداًدا ِمْن َعْيٍش أَْو قَاَل سِ  -قَ ْوِمِو َلَقْد َأَصاَبْت ُفبلَنًا فَاَقٌة َفَحلَّْت َلُو اْلَمْسأََلُة َحىتَّ ُيِصيَب ِقَواًما ِمْن َعْيٍش 
 .٘(ِسَواُىنَّ ِمَن اْلَمْسأََلِة يَا قَِبيَصُة ُسْحًتا يَْأُكُلَها َصاِحبُ َها ُسْحًتا

ل لو الصدقة ٦تن ذكر من ن النيب صلى اهلل عليو وسلم بُت من ٖتل لو الصدقة، ومن ال ٖتأوجو الداللة: 
 إن ما يأخذه مال حرام.، ومن ليس من أىلها فاألصناف

 ىي: ا١تنصوص عليها إذن فهذه األصناف
 وىم ا١تؤمنون الذين ال جيدون ما يسد حاجتهم الضرورية من طعام وشراب وكساء ومأوى.: الفقراء -ٔ
وىم الفقراء الذين ال جيدون ما يسد حاجتهم ومل يتعففوا فكانوا يسألون الناس ويظهرون : ا١تساكُت -ٕ

                                 
 (.٘ٓ٘/ٕ( )ٖٖٔٔأخرجو: البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ) (ٔ)
 .: إسناده قوي طاألرناؤو قال شعيب ( ٗٛ/ٛ()ٜٕٖٓأخرجو ابن حبان ُب صحيحو، باب: مصارف الزكاة، ) (ٕ)
 .(ٜٙ/ٖ()ٖٕٗٗأخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب: الزكاة، باب: كراىية مسألة الناس،) (ٖ)

 .(ٖٓٔ/ٚ()ٓٗٓٔشرح صحيح مسلم،  باب كراىية مسألة الناس) (ٗ)
 .( ٜٚ/ٖ( )ٕٔ٘ٗصحيحو، كتاب: الزكاة،  باب من ٖتل لو ا١تسألة )أخرجو: مسلم ُب  (٘)



 ٢تم واٟتاجة. ا١تسكنة
من سعاة جباة وأمناء وكتاب وموزعُت يعطون على عملهم فيها أجرة أمثا٢تم ُب العمل  وعاملُت عليال -ٖ

 اٟتكومي.
ا١تؤلفة قلؤّم وىم من يرجى نفعهم لئلسبلم وا١تسلمُت ١تناصبهم وشوكتهم ُب أقوامهم، فيعطون من الزكاة  -ٗ

يكون أحدىم يسلم بعد فيعطى ترغيباً لو تأليفاً أي ٚتعاً لقلؤّم على اإلسبلم و٤تبتو ونصرتو ونصرة أىلو، وقد 
 ُب اإلسبلم، وقد يكون مسلماً لكنو ضعيف اإلسبلم فيعطى تثبيتاً لو وتقوية على اإلسبلم.

ُب الرقاب وىو مساعدة ا١تكاتبُت على تسديد أقساطهم ليتحرروا أما شراء عبد بالزكاة وٖتريره فبل جيوز  -٘
 والء ا١تعتوق لو.ألنو يعود بالنفع على دافع الزكاة ألن 

الغارمُت ٚتع غارم وىو من ترتبت عليو ديون بسبب ما أنفقو ُب طاعة اهلل تعاىل على نفسو وعائلتو، ومل  -ٙ
 يكن لديو مال ال نقد وال عرض يسدد بو ديونو.

 ُب سبيل اهلل وىو ٕتهيز الغزاة واإلنفاق عليهم تسليحاً وإركاباً وطعاماً ولباساً. -ٚ    
 ٔالسبيل وىم ا١تسافرون ينزلون ببلد وتنتهي نفقتهم فيحتاجون فيعطون من الزكاةابن  -ٛ

توقيفي من الشارع ال جيوز ٥تالفتو بإحداث مصرف آخر مل ينص عليو، يقول أبو بثمانية مصارف وىذا التحديد       
نحو جعلو اهلل تعاىل فريضة الزمة أي ىذه الصدقات وقسمتها على ىذا ال  وقولو تعاىل }فريضة من اهلل {بكر اٞتزائري: "

على عباده ا١تؤمنُت. وقولو }واهلل عليم{ أي ٓتلقو وأحوا٢تم }حكيم{ ُب شرعو وقسمتو، فلذا ال جيوز أبدًا ٥تالفة ىذه 
 .ٕ"القسمة فبل يدخل أحد فيعطى من الزكاة وىو غَت مذكور ُب ىذه اآلية

 المصلحة في تعدد مستحقي الزكاة:
موضوع تعدد مستحقي الزكاة وٖتديدىم جاء من قبل الشارع وذلك بالنص عليهم كما سبق بيانو، فيجب أوال: أن       

 .ٖاالقتصار عليهم، وىي  فريضة الزمة على العباد دينع إعطاء غَت من ذكروا
ىذا العدد دون  أن ىذه التحديد بعدد الثمانية اليت نص عليها باآلية الكردية ليس ىناك دليل على سبب وعلةثانيا:       

قَ ْولِِو تَ َعاىَل : ، يقول ا١تاوردي ُب تفسَت غَته، فهو ٦تا استأثر بو اهلل ُب علمو، فإدراك القصد منو والغاية عسَت ومتعذر
 .ٗ"اْلِقْسَمةِ َأْي َعِليٌم بِاْلَمْصَلَحِة َحِكيٌم ُِب  : "[ٓٙ] الت َّْوبَِة:  (يٌم َحِكيمٌ َفرِيَضًة ِمَن اللَِّو َواللَُّو َعلِ )

، ولكن اختلف الفقهاء ُب مسألة أن األصل ُب توزيع الزكاة أن تشمل كل األصناف الثمانية ا١تستحقة ٢تاثالثا:      
 ٘فللمالك أن يعمهم ولو أن خيص بعضهم عند اٟتنفية قصرىا على بعض مستحقيها كالفقَت وا١تسكُت مثبل دون غَتىم

وعند اٟتنابلة: أنو يستحب دفعها للجميع، ، ٚمشول ٚتيع األصناف إال إذا تعذر أحدىا.وذىب الشافعية إىل ٙوا١تالكية

                                 
 .(ٖٚٔ/ٚ(؛ وينظر: ا١تغٍت )ٖ٘ٛ/ٕأيسر التفاسَت) (ٔ)
 .(ٖٙٛ/ٕأيسر التفاسَت ) (ٕ)
 .(ٖٙٛ/ٕينظر: أيسر التفاسَت ) (ٖ)
 .(ٛٛٔٔ/ٛاٟتاوي الكبَت ) (ٗ)
 .(ٖٓٔ/ٔينظر: ٖتفة ا١تلوك ) (٘)
 .(ٖٛ/ٔوأشرف ا١تسالك)(؛ ٓٗٔ/ٖينظر: الذخَتة ) (ٙ)
 .(ٜٙٔ/ٔينظر: ا١تهذب ) (ٚ)



 .ٔوإن أعطاىا لبعضهم أجزأتو
فالفقراء طبقة كبَتة وكذلك  ،رابعا: أن العلة من تعدد ا١تصارف ىو توزيع مال الزكاة على أكرب قدر ٦تكن من آّتمع     

 .متنوعة ليعم النفع ٢تموعلى فئات كُت وُب سبيل اهلل، ا ا١تس
ٍب إنا عللنا فقلنا: إمنا صاروا وأما العلة ُب تعدد ىذه ا١تصارف فقد ذكرىا البخاري صاحب كشف األسرار، فقال: "      

مصارف بفقرىم وحاجتهم واستحقاقهم الرزق لذي اٟتاجة على موالىم، وىو اهلل جل جبللو بوصف آخر مل يعرف سببا 
والرزق و٨توىا أال ترى أن الغارم وابن السبيل والغازي ُب سبيل اهلل مل يكونوا فقراء ال حيل ٢تم الزكاة،  شرعا من الغرم والغربة

 .ٕ"ولو صاروا مصارف باالسم ٞتاز الصرف إليهم مطلقا من غَت اشًتاط اٟتاجة كما ُب ا١تواريث
جيب استيعأّم إذا وجدوا  : " العطاء، فقالواوتنوعها ومشول ٚتيع مستحقيها ُب ومقاصد ٢تذه ا١تصارفأورد الشافعية علبل و 
بل يندرس العلم باستحقاقهم و١تا فيو من اٞتمع بُت مصاّب سد ا٠تلة واإلعانة على الغزو ووفاء الدين وغَت ذلك و١تا ئل

 .ٖ"يرجى من بركة دعاء اٞتميع بالكثرة ومصادفة ويل فيهم
 حقُت ىو:ذن ا١تصلحة وا١تقصد من تعدد ا١تستفإ

، وال يقتصر على فئة معينة، وىنا تتحقق مصلحة أخرى وىي من ا١تسلمُت يشمل ىذا ا١تال عدد كبَتأن  -ٔ
 .بُت فئات ٥تتلفة تداول ا١تال

ة واإلعانة ُب الغزو واإلعانة على فعل ع ١تصاّب ٚتة منها سد ا٠تلة واٟتاجٚت للزكاة ُب تعدد ا١تستحقُت -ٕ
والرب، وال شك أن تعدد ا١تصاّب وا١تنافع أفضل من ٖتقيق مصلحة واحدة وىي سد اٟتاجة فقط،  ا٠تَت

 فكلما كثرت ا١تصاّب دل على أمهية الشيء وعظمو.
، هأنو ١تا كان فيو دفع مال لعدد من ا١تستحقُت، فإنو تتحقق فيو مصلحة بركة دعائهم للمزكي وتكثَت  -ٖ

 ٦تا وقع شرعا.والدعاء للمزكي 
 .)أي قصرىا على فئة فيندرس العلم فيظن استحقاق فئة ٢تا دون غَتىا(يندرس العلم باستحقاقهم لئبلو  -ٗ

 
 المبحث الرابع: مقاصد متعلقة بالُمزكي:

 
 :من الشح والبخل المطلب األول: مقصد تخليص نفس الُمزكي

وكذلك تبغضها الفطر السليمة والعقول الشح والبخل واألنانية والطمع من الصفات ا١تمقوتة واليت يبغضها الشارع ويذمها، 
، ٓتبلف البخيل الشحيح فالكل ينفر منو ، ويتقربون منو ويتوددون إليو، فالناس يفضلون الكرمي السخي ا١تعطاءالراجحة

 .ويذمو
 األدلة على مقصد تطهير النفس من البخل واألنانية:

 {ٜٕ}اإلسراء، ا چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  قولو تعاىل:  -

  ىئمئ  ی  جئ  حئ      یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ چ   قولو تعاىل:  -

                                 
 .(ٚٓٚ/ٕينظر: الشرح الكبَت البن قدامة ) (ٔ)
 .(ٜ٘ٗ/ٖكشف األسرار عن أصول البزدوي) (ٕ)
 .(ٓٗٔ/ٖينظر: الذخَتة ) (ٖ)



}آل  چيت  جث   مث  ىث  يث     ىتجت  حت  خت  مت   يبيئ  جب  حب  خب  مب  ىب
 {ٓٛٔعمران، 

 {ٖٚ} النساء،  چ   ەئ  ەئ  ەئ   ەئې    ېې  ې  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ى  ى   ې  ېچ  قولو تعاىل:  -

  ەئ  ەئ  ەئ            ەئ  ەئ  ەئ   ەئ  ەئەئ  ەئ  ەئ    ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئې   چ قولو تعاىل:  -

 {ٕٗ-ٖٕ،}اٟتديد چ   ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئی  ی       ڈڈ   ەئ    ەئ  ەئ  ەئ
 الشي .، والذم من الشارع دليل النهي عن ٔوجو الداللة: جاءت ىذه اآليات ُب ذم البخل وأىلو

   ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئی     یڈ    ڈ     ەئ   ەئ  ەئ  ەئ  ەئ   چ  قولو تعاىل: -

 .{ٜر، }اٟتشچ

، {ٙٔ}التغابن، چۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې    ۉ    ۓہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےچ : قولو تعاىل -
 فأثٌت ىنا على من يتقي الشح باإلعطاء والتصدق.

 {ٛ}الليل،  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  چ   قولو تعاىل: -
َب بِا٠ْتََلِف ِمَن اهلِل "البيهقي قَالَ :  وجو الداللة َل ٔتَالِِو، َواْستَ ْغٌَت َعْن رَبِّْو، وََكذَّ  .ٕ: " ٓتَِ

 من السنة النبوية:
 .ٖ(وأي داء أدوى من البخلقول النيب صلى اهلل عليو وسلم: ) -
اللهم إين أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك ) :يقولمن البخل، كان رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم يتعوذ و  -

 .ٗ"(من اٞتنب وأعوذ بك من ا٢ترم وأعوذ بك من البخل
َنِة اْلَمْحَيا  إيناللَُّهمَّ ومن أدعيتو بالتعوذ منو أيضا: ) - أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُبْخِل َواْلَكَسِل َوأَْرَذِل اْلُعُمِر َوَعَذاِب اْلَقرْبِ َوِفت ْ

 ٘(َواْلَمَماتِ 
؟ هل علي جناح أن آخذ من مالو شيئاإن أبا سفيان رجل شحيح  فزوجة أيب سفيان حيث قالت: )وحديث  -

 .ٙ(«خذي ما يكفيك وولدك با١تعروف » قال : 
 .الشحيح : الشديد البخل واٟترص على متاع الدنيا

أقرع لو زبيبتان  ) من آتاه اهلل ماال فلم يؤد زكاتو مثل لو مالو شجاعا: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -
يقول أنا مالك أنا كنزك (. ٍب تبل ىذه اآلية } وال حيسنب  -يعٍت بشدقيو  -يطوقو يوم القيامة يأخذ بلهزمتيو 

 .ٚالذين يبخلون ٔتا آتاىم اهلل من فضلو {

                                 
 .(ٕٚٚ/ٖٔينظر: شعب اإلديان، باب اٞتود والسخاء)  (ٔ)
 (ٕٚٚ/ٖٔ)شعب اإلديان للبيهقي، باب اٞتود والسخاء،  (ٕ)
 ُب التعليق على أحاديثو: صحيح.     ( قال األلباينٔٔٔ/ٔ( )ٜٕٙجزء من حديث أخرجو: البخاري ُب األدب ا١تفرد، باب: البخل ) (ٖ)
 ( قال األلباين ُب التعليق على أحاديثو: صحيح.ٕٙٔ/ٔ( )٘ٔٙأخرجو: البخاري ُب األدب ا١تفرد، باب: رفع اليدين ُب الدعاء ) (ٗ)
 .(٘ٚ/ٛ( )ٔ٘ٓٚو: مسلم ُب صحيحو، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة، باب: التعوذ من العجز والكسل وغَته  رقمو)أخرج (٘)
 (.ٕٕ٘ٓ/٘( )ٜٗٓ٘أخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب: النفقات باب: إذا مل ينفق الرجل) (ٙ)
 .(ٖٙٙٔ/ٗ()ٜٕٛٗأخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب: التفسَت،  باب: تفسَت آل عمران ) (ٚ)



َماُم َأْٛتَُد: " فَ ثََبَت ِّتَِميعِ  َما ذََكْرنَاُه أَنَّ اْٞتُوَد ِمْن  قال البيهقي بعد ذكر ٚتلة األدلة السابقة وغَتىا: " قَاَل اإْلِ
اَل اْلَبِخيُل الَِّذي دَيَْنُع ُِب َمَكارِِم اأْلَْخبَلِق، َواْلُبْخَل ِمْن أَرَاِذ٢ِتَا، َولَْيَس اٞتََْواُد الَِّذي يُ ْعِطي ُب َغَْتِ َمْوِضِع اْلَعطَاِء، وَ 

ْوِضِع اْلَمْنِع، َواْلَبِخيُل الَِّذي دَيَْنُع ُب َمْوِضِع اْلَعطَاِء، َفُكلُّ َمِن اْستَ َفاَد َمْوِضِع اْلَمْنِع، َلُكنَّ اٞتََْواَد َمْن يُ ْعِطي ُِب مَ 
 َبَسَط اْلَكبَلَم ِفيِو"ٔتَا يُ ْعِطي َأْجرًا أَْو َٛتًْدا فَ ُهَو اٞتََْواُد، َوَمِن اْسَتَحقَّ بِاْلُبْخِل َذمِّا أَْو ِعَقابًا فَ ُهَو اْلَبِخيُل، وَ 

 .ٔ(َشرُّ ما ُب الرجل ُشحّّ ىالٌع وُجنْبٌ خالعٌ صلى اهلل عليو وسلم: )قولو  -
رص على ا١تال واٞتزع على ذىابو شح حيمل على اٟتوجو الداللة: يقول ا١تناوي: "أي وشر مساوي أخبلقو، 

فإذا فالشح والبخل كل منهما مذموم على انفراده ، يد فكأنو خيلع فؤاده من شدة خوفووجنب خالع ( أي شد)
وُب التفرقة بينو وبُت البخل أقوال فقيل ُب تفسَت  . والفرق بُت البخل والشح: "ٕ"اجتمعا فهو النهاية ُب القبح

الشح أنو أشد من البخل وأبلغ ُب ا١تنع من البخل وقيل ىو البخل مع اٟترص وقيل البخل ُب بعض األمور 
وف وقيل الشح اٟترص على ما ليس عنده والبخل ٔتا والشح عام وقيل البخل با١تال خاصة والشح با١تال وا١تعر 

 .ٖ"عنده
 :لتطهير من البخل والشحامقصد المصلحة في 

 كون، فكما تٗدرء ا١تفاسد وأىي اليت تشتمل على أمرين أو أحدمها؛ جلب ا١تنافع  دائما ا١تصلحة ا١تقصودة      
لمفاسد ُب والبخل والنهي عنهما ىو درء ل فمنع الشح، كون أيضا ُب درء ا١تفاسد مصلحةتا١تصلحة ُب جلب ا١تنفعة، 

 .ذات البخل والشح وفيما يًتتب عليهما من آثار سلبية
وذلك ١تا  ،، و٤تاربتها والتقليل منها٘بالتخلص من رذائل األخبلق ناأحيانا ويأمر علينا ويوجب  الشرع اٟتنيف ناحيثو       

وخطرىا  ودعا حملاربتها إال لضررىا العظيم ا، وما هنى عنهومفاسد كبَتة يًتتب على ىذه األخبلق من آثار سلبية مذمومة
دلة السابقة وغَتىا الكثَت من ذم الشارع ٢تذا ا٠تلق وىو وقد ورد ُب األ، ، إذ الشارع ال ينهى إال عما ىو قبيحالكبَت

اآلخرين وتعديا عليها، وىو ما يسميو العز منعا ٟتقوق رتب عليها عقوبة أخروية؛ ألن فيها أحيانا و  والشح البخل واألثرة
من عصى اهلل معصية تتعلق بغَته، فهو مسيء إىل نفسو، ظامل ٢تا، مضيع  قول: "دية، فياإلساءة ا١تتعبدالسبلم ابن ع

 . وال شك أن مانع الزكاة ٓتيلٟٙتقها وحق ربو من طاعتو وحق من تعلقت بو معصيتو من الناس والبهائم واٟتيوان احملًتم"
: " واٟترص والشح أصبل كل ذم، وسببا كل لؤم؛ ألن الشح دينع من أداء اٟتقوق، ٚوبقول ا١تاوردي إساءتو متعدية لغَته.

                                 
( ٖٕٔ٘(؛ أبو داود ُب سننو، كتاب: اٞتهاد، باب: ُب اٞترأة واٞتنب، )ٕٖٓ/ٕ( )ٜٜٚٚريرة، )أخرجو: أٛتد ُب مسنده، مسند أيب ى (ٔ)

 معلقا على أحاديث مسند أٛتد: ط( قال األرناؤو ٕٗ/ٛ( )ٕٖٓ٘(، وابن حبان ُب صحيحو، باب: الوعيد ١تانع الزكاة)ٕٖٓ/ٕ)
، وقال األلباين معلقا على سنن أيب داود: صحيح.، وقال شعيب األرناؤوط معلقا على إسناده صحيح رجالو ثقات رجال الصحيح 

 أحاديث ابن حبان: إسناده صحيح.
 (ٓ٘ٔ/ٕالتيسَت بشرح اٞتامع الصغَت) (ٕ)
 (ٗٛٔ/ٗسبل السبلم ) (ٖ)
 .(ٗٔ/ٔينظر: قواعد األحكام) (ٗ)
ويل ُب ىذا ا١توضوع واالستطراد فيو فهو ٦تا ال خيفى على قارئ القرآن وا١تتتبع لسنة النيب صلى اهلل عليو وسلم، واألدلة ليس ىنا ٣تال التط (٘)

 على ذلك واألمثلة كثَتة جدا.
 .(ٜٖٙ/ٕالقواعد الكربى ) (ٙ)
 .(ٖٚ٘أدب الدين والدنيا ) (ٚ)



 .َٔشرُّ ما ُب الرجل ُشحّّ ىالٌع وُجنْبٌ خالٌع(ولذلك قال النيب صلى اهلل عليو وسلم: ) ويبعث على القطيعة والعقوق
١تا ها فدعا للتخلص منديقتها الشارع فمنع اٟتقوق والقطيعة والعقوق واٟترص والطمع واألنانية واألثرة كلها مفاسد         

١تا يًتتب عليها من آثار سيئة ومآالت غَت و فيهما من طمع وأنانية ٦تقوتة ُب الدنيا، وتستجلب غضب اهلل جل وعبل، 
أربعة أخبلق،  -وإن كان ذريعة إىل كل مذمة -من األخبلق ا١تذمومة، يقول ا١تاوردي: "وقد حيدث عن البخل ٤تمودة

ره وسوء الظن ومنع اٟتقوق" صاحبها ، فأي خَت يبقى مع . وىذه من أفسد ا١تفاسدٕناىيك ّٔا ذما؛ وىي اٟترص والشَّ
 .ٖوأي صبلح يرجى منو بعدىا"

، فالسخاء ٗفيو مصلحةوال يأمر إال ٔتا ، باإلحسان والكرم والسخاء باعتدال الشارع قد أمرومن جهة أخرى ف       
ىي منافع ُب ذاهتا، وما يًتتب عليها من آثار ونتائج ٤تمودة، وىو من اإلحسان  والعطاء والكرم ا١تًتتب على أداء الزكاة

ا١تتعدي كما يقول العز بن عبدالسبلم: "من فعل واجبا متعديا أو مندوبا متعديا، أو اجتنب ٤ترما أو مكروىا متعديُت، 
 .٘ذا النوع"اب مشحون بالًتغيب ُب ىفقد قام ْتق نفسو وحق ربو وحق من عدى إليو ذلك، والكت

 تحقيق الزكاة لمقصد التطهير من البخل والشح:
لسلوك الفرد  يعود ، ولكن رجحان جانب ا٠تَت والطاعةوالطاعة وا١تعصية أوال: النفس البشرية فيها ا٠تَت وفيها الشر       

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  چ  چ  چ   قال تعاىل:، ، بامتثال ما أمر الشارع بالقيام بو، واالمتناع عما هنى عنووأفعالو وتصرفاتو

وعن ٤تمد بن كعب قال : إذا أراد اهلل عز وجل بعبده قال القرطيب: " {ٓٔ-ٛ} الشمس،  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
، فعرفها طريق الفجور والتقوى والطاعة وا١تعصية ٙ"خَتا، أ٢تمو ا٠تَت فعمل بو، وإذا أراد بو السوء، أ٢تمو الشر فعمل بو

فقد ترجح جانب ا٠تَت والعطاء والسخاء على جانب العصيان  ا١تكلف بأداء زكاة مالو، فإنو إن قام ٔتا أمر بوفأمر الشارع 
 وىو الوجوب والشر والشح والبخل، فتكون الزكاة قد حققت ىذه ا١تصاّب وا١تقاصد من جانب اتباع األمر الشرعي

 .والطاعة

يقول البغوي ُب  {ٕٓ ،الفجر}ا چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ  ال تعاىل: ثانيا: أن النفوس البشرية ٣تبولة على حب ا١تال، ق
 فلذا فإن لئلنسان ٚ"أي كثَتًا، يعٍت: ٖتبون ٚتع ا١تال وتولعون بو، يقال: جم ا١تاء ُب اٟتوض، إذا كثر واجتمعتفسَته: " 

 ان ماال موروثا أم بكسب أم غَتىا.تعلق كبَت بو، سواء أك
ول ا١تاوردي ُب بيان أحوال الناس ُب طلب ا١تكاسب: " السبب الرابع: أن جيمع ا١تال ويطلب ا١تكاثرة استحبلء يق       

فهذا أسوأ  -أي ٚتعو وضم ما انتشر منو واالستلذاذ ّتمعو وجذبو كما جيذب الشيء باحملجن –ٞتمعو، وشغفا باحتجانو 
١تبلوم حىت صار وباال عليو، وَمذامَّ لو، وُب مثلو قال اهلل تعاىل: قد توجهت إليو سائر االناس حاال وأشدىم حرمانا لو، 

                                 
 .ُب أدلة ىذا ا١تطلب سبق ٗترجيو (ٔ)
 .(ٜٕٚوالدنيا)أدب الدين  (ٕ)
 ا١ترجع السابق. (ٖ)
 .(ٕٖٚ/ٔ(؛  تبيُت اٟتقائق )ٖ٘ٗ/ٔينظر: قواطع األدلة ) (ٗ)
 (.ٜٖٗ/ٕالقواعد الكربى ) (٘)
 .(ٚٚ/ٕٓاٞتامع ألحكام القرآن ) (ٙ)
 .(ٕٕٗ/ٛتفسَت البغوي )معامل التنزيل(  ) (ٚ)



 .ٔ)والذين يكنزون الذىب والفضة(
ٍب يقول: " وآفة من بلي باٞتمع واالستكثار، ومٍت باإلمساك واالدخار، حىت انصرف عن رشده فغوى، وا٨ترف عن سنن 

حب ا١تال على اٟترص ُب طلبو، ويدعوه بعد األمل على قصده فهوى... أن يستويل عليو حب ا١تال وبعد األمل، فيبعثو 
 من عدة وجوه منها:، والشغف واٟترص... عاِب ىذا اٟتب الشديد للمال وٚتعو ولكن الشارع، ٕالشح بو"

دليل على قبحو، وىذا ما جيعل النفوس تنفر منو ومن صاحبو، ، وذم الشارع للشيء أن الشارع ذم ىذا الفعل -
 يوصف اإلنسان بالبخيل أو الشحيح.فليس أقبح من أن 

 كما عاِب ىذا اٟترص والشح بوصف من يتقيو بأوصاف حسنة، فقال تعاىل: -
وقولو  {ٜ،اٟتشر}چ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئی     یڈ    ڈ     ەئ   ەئ  ەئ  ەئ  ەئ   چ 

ا١تال { فوصفهم با١تفلحُت وىذا يدفع صاحب ٙٔ}التغابن،چۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې    ۉ   چ تعاىل: 
 .والتخلص منهما التقاء الشح والبخل

وجعلها ركنا من أركان اإلسبلم، ال يكتمل اإلسبلم إال ّٔا، وقرهنا الشرع الزكاة،  ضا من جهة فرضوعاٞتو أي -
 مع الصبلة الستشعار أمهيتها ومكانتها.

ورتب على أدائها ن اٟتقوق، ٔتا وضعو من حق واجب األداء فيو كأي حق معاِب ىذا البخل والشح ذلك كو  -
 قال تعاىل:  يل والثواب ُب مواضع كثَتة، منها:ز األجر اٞت

 {.ٕٗٚ}البقرة، چ   ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئې  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې   ې  ې   چ   
 ومضاعفة أجورىم، قال تعاىل:

ڎ  ڎ    ڌڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ    ڌ   ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ       ڇ  ڑ  ڑچ   

 .{ٕٔٙ}البقرة، چڳ  ڳ  
 

 :اآلخرين وتحمل المسؤوليةرفق بالمطلب الثاني: مقصد ال
 

فا١تال هلل ىو خالقو وىو مصرفو ومقسمو  ، فهو خليفة اهلل عليو،على ىذا ا١تال وأ٘تنو عليومن آتاه اهلل ماال فقد وكلو اهلل 
 قال تعاىل:  وإليو يرجع،

 فا١تال من عند اهلل، ٖأي وأعطوىم من مال اهلل الذي أعطاكم {ٖٖ}النور،  چ   ڎچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ   
 و.نوينمو  ويتداولونو ويتوارثونو ومصَته إىل اهلل، وإمنا سخره اهلل للبشر لينتفعوا بو

العطاء، سواء  ناك من أعطي وىناك من منع منو، ومن أعطيو متفاوتون ُب ىذاوأحوال البشر مع ىذا ا١تال متفاوتة، فه
 َتاث أو غَتىا.أكان ذلك بتجارة أم ٔت

رفيق بعباده من الرفق لُت اٞتانب بالقول والفعل واألخذ باألسهل وىو ضد العنف، وُب النهاية يقال: الّلو  : "والرفق ىو

                                 
 (.ٖ٘٘أدب الدنيا والدين) (ٔ)
   (.ٖ٘٘أدب الدنيا والدين) (ٕ)
 .(ٓٚٔ/ٜٔجامع البيان ُب تأويل القرآن ) (ٖ)



 .ٔ"والرأفة 
منو، لذا سيكون اٟتديث عن جيب أن يصرفو ُب وجوه اٟتق ويشعر فيمن حرم لذا فهذا ا١تال أمانة ومسؤولية ا١تالك لو، 

 ىذا الشعور وىذه ا١تسؤولية كمقصد شرعي.
 اآلخرين وتحمل المسؤولية:األدلة على مقصد الرفق ب

األدلة اليت ديكن االستدالل ّٔا على ىذا ا١تقصد كثَتة، واليت تتعلق بالرفق والرٛتة والشعور مع اآلخرين وٖتمل ا١تسئولية 
 ٕتاه الغَت، ومنها:

فوصف  .{ٜٕ}الفتح ، من اآلية  چ       ٹڦ  پ  پ  پ  پ       ٹ  ٹ  ڦٱ  ڦ  ڦچ قولو تعاىل:  -
 النيب وأصحابو بالرفق بُت بعضهم البغض أشداء على عدوىم.

 .ٕإن اهلل حيب الرفق ُب األمر كلو () قول النيب صلى اهلل عليو وسلم:  -
أدب عظيم من  -أي الرفق –النافع، وىو ٢تذا ا٠تلق، واهلل ال حيب إال الشيء اٟتسن وىذا نص ُب ٤تبة اهلل 

 .ٖآداب اإلسبلم
 .ٗعن النيب صلى اهلل عليو و سلم قال : ) من حيرم الرفق حيرم ا٠تَت( -
 .٘(من ال يرحم ال يرحم)قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : " -

أي أنو عام ُب الرٛتة للجميع واٟتث  ٙ"رٛتة األطفال وغَتىمقال العلماء ىذا عام يتناول قال النووي: "
 وشدة ُب العقاب. وىذا ينزل منزلة الوجوب؛ الن فيو تغليظ ٚفمن ال يرحم الناس ال يرٛتهم اهللعليها، 

 .ٛ(ال تنزع الرٛتة إال من شقي): ال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلمق -
تسلب الشفقة على خلق اهلل ومنهم نفسو اليت ىي أوىل بالشفقة بصيغة آّهول أي ال : "يا١تباركفور يقول 

 (إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم) :وا١ترٛتة عليها من غَتىا بل فائدة شفقتو على غَته راجعة إليها لقولو تعاىل
ألن الرٛتة ُب ا٠تلق رقة القلب والرقة ُب القلب عبلمة االديان فمن ال رقة لو ال إديان لو ومن  ؛إال من شقي ()

 بإرادةالرٛتة إرادة ا١تنفعة للغَت، وإذا ذىبت من القلب  ة، وحقيقٜ"ال إديان لو شقي فمن ال يرزق الرقة شقي
ورقتو عبلمة اإلديان ومن ال رقة لو ال إديان لو  ،ألن الرٛتة ُب ا٠تلق رقة القلبو ؛ للغَت ذىب عنو اإلديان ا١تكروه

 .ٓٔومن ال إديان لو شقي فمن ال يرزق الرقة شقي

                                 
 .(ٜٚ/٘دليل الفاٟتُت لطرق رياض الصاٟتُت) (ٔ)
 .(ٕٕٕٗ/٘( )ٛٚٙ٘جزء من حديث، أخرجو: البخاري ُب صحيحو، كتاب: األدب، باب: الرفق ُب األمر كلو ) (ٕ)
 .(ٕٕٙ/ٜ()ٚٗينظر: شرح صحيح البخاري البن بطال  كتاب: األدب، باب: الرفق باألمر كلو) (ٖ)
 .: إسناده صحيح على شرط مسلم طاألرناؤو قال شعيب ( ٖٛٓ/ٕ( )ٛٗ٘أخرجو ابن حبان ُب صحيحو، ) (ٗ)
 .(ٜٖٕٕ/٘() ٚٙٙ٘أخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب اآلداب، باب: رٛتة الناس والبهائم  ) (٘)
 .(٘٘/ٚٔ)( ٖٕٛٔشرح النووي على صحيح مسلم، باب رٛتتو صلى اهلل عليو وسلم الصبيان) (ٙ)
 .(ٖٕٓ/ٗٔينظر: مرقاة ا١تفاتيح، باب الرٛتة والشفقة على ا٠تلق) (ٚ)
(، وقال األلباين معلقا على احاديثو: حسن؛ وأبو داود ُب ٖٙٔ/ٔ( )ٖٗٚأخرجو البخاري ُب األدب ا١تفرد، باب ارحم من ُب األرض ) (ٛ)

 .: حسنين معلقا على احاديثووقال األلبا( ٔٗٗ/ٗ( )ٜٗٗٗالسنن ، كتاب األدب، باب ُب الرٛتة، )
 .(ٕٗ/ٙ( )ٖٕٜٖٔتفة األحوذي، باب ما جاء ُب رٛتة الناس ) (ٜ)
 .(ٚٗ٘/ٙفيض القدير ) (ٓٔ)



اللهم من ويل من أمر أميت شيئا فشق عليهم ، فاشقق عليو ، ومن ويل من أمر )قولو صلى اهلل عليو وسلم:  -
 .ٔ(أميت شيئا فرفق ّٔم فارفق بو

ىذا اٟتديث من أبلغ الزواجر عن ا١تشقة على الناس وأعظم اٟتث على الرفق ّٔم وقد تظاىرت " :قال النووي
 .ٕ"األحاديث ّٔذا ا١تعٌت

 .ٖ(كلكم راع ومسؤول عن رعيتوقولو صلى اهلل عليو وسلم: ) -
ٖتت نظره ففيو أن كل قال العلماء الراعي ىو اٟتافظ ا١تؤ٘تن ا١تلتزم صبلح ما قام عليو وما ىو قال النووي: "وجو الداللة: 

. ففي ىذا اٟتديث داللة ٗ"من كان ٖتت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيو والقيام ٔتصاٟتو ُب دينو ودنياه ومتعلقاتو
 على وجوب ٖتمل ا١تسؤولية بكل أنواعها وضرب ٢تا بعض األمثلة ُب اٟتديث.

حفظو ورعايتو؛ ألنو  أداء النصيحة فيو، وبذل اٞتهد ُبء، فواجب عليو يكل من جعلو اهلل أميًنا على شوقال ابن بطال: "
 .٘"ال يسأل عن رعيتو إال من يلزمو القيام بالنظر ٢تا وصبلح أمرىا

 المصلحة المتعلقة بمقصد الرفق وتحمل المسؤولية:
صاّب كبَتة الرفق من ٤تاسن األخبلق، ومن فضائل األعمال، وما حث عليو الشارع إال لفضلو و١تا فيو من خَت وم      

، وىذه الصفة ٢تا عبلقة كبَتة بصفة ومبدأ ومفطورة عليها ا١تخلوقات صفة ٖتتاجها ٚتيعتعود على اآلخرين، والرفق ىو 
والشفقة عناية ٥تتلطة ٓتوف ألن ا١تشفق  ،اإلشفاق وىو ا٠توفىي: "من اليت والشفقة و  ، فالرفق ناشئ عن الرٛتةالرٛتة

 .ٙر"أشفق أي حاذو  ،ألخرويةحيب ا١تشفق عليو وخياف ما يلحقو من ا١تشقة الدنيوية وا
وفضائلو أن اهلل عز وجل حيبو وحيب صاحبو، كما ورد ُب األدلة السابقة، واهلل ال  هفمن أعظم منافع الرفق ومزايا      

 منافع وخَت.حيب شيء إال ١تا لو من حسنات و 
واٟتيوان والفقراء وا١ترضى وكبار السن والعجزة فكان الرفق من خلق نبينا صلى اهلل عليو وسلم و٘تثل ُب رفقو بالنساء       

الرٛتة رقة "القرطيب : ، يقول ا١تناوي نقبل عن والدعاء ٢تم ،وُب بذل ا١تال ،وُب مساعدتو ٢تم ،وعامة الناس ُب صبلتو ّٔم
اإلنسان ُب نفسو عند رؤية مبتلى أو صغَتا أو ضعيف حيملو على اإلحسان لو واللطف والرفق بو والسعي ُب  وحنو جيده 

كشف ما بو وقد جعل اهلل ىذه الرٛتة ُب اٟتيوان كلو يعطف اٟتيوان على نوعو وولده وحيسن عليو حال ضعفو وصغره 
 .ٚ"وحكمتها تسخَت القوى للضعيف

، حيث يشعر صاحب اٟتاجة فيها التعاطف معو وأنو ليس وحيدا ُب مواجهة ُب النفسكبَت فالرفق والشفقة والرٛتة ٢تا أثر  
 ويساعده. ، وأن ىناك من يشعر بوعجزه وضعفو

                                 
ْهِى َعْن ِإْدخَ باب: أخره مسلم ُب صحيحو،  (ٔ) ِة َعَلْيِهمْ َفِضيَلِة اإِلَماِم اْلَعاِدِل َوُعُقوبَِة اْٞتَائِِر َواٟتَْثّْ َعَلى الرّْْفِق بِالرَِّعيَِّة َوالن َّ ، رقمو: اِل اْلَمَشقَّ

(ٕٗٛٙ( )ٙ/ٚ ). 
 (.ٕٕٔ/ٕٔ( )ٕٛٛٔشرح النووي على صحيح مسلم، باب فضيلة األمَت العادل وعقوبة اٞتائر، ) (ٕ)
 باب العبد راع ُب مال سيده وال يعمل إال بإذنو ،  كتاب االستقراض وأداء الديون واٟتجر والتفليسأخرجو: البخاري ُب صحيحو، كتاب:   (ٖ)

 (.ٛٗٛ/ٕ( )ٕٕٛٚ) بإذنو
 .(ٕٔٔ/ٕٔ( ) ٕٚٛٔ... )باب فضيلة األمَت العادل وعقوبة اٞتائر واٟتث على الرفقشرح النووي على مسلم،  (ٗ)
 .(ٕٕٖ/ٚ()ٜٛشرح صحيح البخاري البن بطال ، كتاب: الرضاع، باب: ا١ترة راعية ُب بيت زوجها ) (٘)
 .(ٜٕٕ/ٗٔمرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح ، باب الشفقة والرٛتة على ا٠تلق) (ٙ)

 .(ٛٗ٘/ٙفيض القدير ) (ٚ)



 فاإلنسان احملتاج للمساعدة ىو عاجز عن ٖتقيق مصاٟتو بذاتو، وكل من ىو عاجز عن ٖتقيق مصاٟتو فعلى غَته أن      
وا١تقصود ٔتن مل يكلف ٔتصاّب ، ٔيقول الشاطيب: " كل من مل يكلف ٔتصاّب نفسو فعلى غَته القيام ٔتصاٟتو"يقوم ّٔا، 

نفسو أي احملتاج غَت القادر على استجبلب مصاّب نفسو، أو استدفاع ا١تفاسد اليت ال يقدر على دفعها، منهم األطفال 
والصدقة فيجب على الغَت القيام بو، ولذلك شرعت الزكاة يقول الشاطيب: "وكل ضعيف عاجز،  والزوجة والعبد وآّانُت

 .ٕواإلقراض والتعاون..."
وا١تنافع  اليت ٙترهتا ىذه ا١تصلحة العظيمة دار الدنيااليت جعلها اهلل ُب القلوب ُب  وىذا الرفق والشفقة وىذه الرٛتة         

اٟتاملة على صفة الرٛتة اهلل ُب قلبو جعل فمن  ،مائة ادخرىا اهلل يوم القيامةمن رٛتة واحدة  ،اليت ىي حفظ النوع الكبَتة
   .ٖثواب العظيم ّتناتو وُب آجل أمرهتلى فقد رٛتو اهلل بذلك ُب الوكشف ضرر ا١تببالغَت الرفق 

واألضرار كبَت وعلى خبلف ذلك فإن مل تتحقق صفة الرٛتة والرفق ُب النفس فإن ا١تآالت تكون خطَتة           
قيضو من القسوة والغلظة ومل نفمن سلبو ذلك ا١تعٌت وابتبله ب، يقول ا١تناوي: "د وينهدمصوينتقض ا١تق وا١تفاسد عظيمة

 .ٗيلطف بضعيف وال أشفق على مبتلى فقد أشقاه حاال وجعل ذلك علما على شقوتو مآال نعوذ باهلل من ذلك
  .أ اٟتقوق والواجبات اليت تناط بومسئولية ٕتاه الغَت، وىي مندرجة ٖتت مبديقوم الشخص ٔتا يقع عليو من وُب ىذا 

 تحقيق الزكاة لمقصد الرفق وتحمل المسؤولية:
فهو يرفق ّٔم وْتا٢تم ويظهر الشفقة عليهم  ...وذو اٟتاجة ومنهم الفقَت وا١تسكُت عندما يقدم ا١تزكي مالو ١تستحقيو      

من  ا، لذا ٧تد كثَت رفق بالشعور والعاطفة، فإنو يتحقق أيضا با١تال ومنو الزكاة والصدقاتفكما يتحقق ال١تا حرموا منو، 
وىذا يتناول الكبلم وا١تعاملة وا١تال وغَتىا من ،  ٘أىل اٟتديث وضعوا بابا خاصا بالرفق وٝتوه: "باب الرفق ُب األمر كلو"

 أبواب الرفق وصوره.
١تا ١تقصد الرفق لو، فعليو تقع مسؤولية الرفق ّٔم وبفقرىم، واجب على الغٍت ُب ماو١تا كانت الزكاة حق للمستحق        

 .ٙعند تعريف اٟتق ، أو ىو سلطة كما وضحت ذلك سابقاا١تسؤولية التزاممن تبلزم مع مبدأ اٟتق الذي يعٍت 
إذ ٝتاىا  فا١تسؤولة منوطة ْتق الزم،، فالزكاة ٖتقق مقصد الرفق وٖتمل ا١تسؤولية اليت تقع على عاتق الغٍت ُب مالو       

 چڌ  ڎ   ڎ  ڳ  ڳ  چ  : قال تعاىل كثر من موضع ُب القرآن والسنة النبوية بأهنا حق،الشارع ووصفها ُب أ

 .ٚفاٟتق ا١تعلوم وىو الزكاة {ٕٗ}ا١تعارج، 
نفس ١تن سأل و١تن مل يسأل االعًتاف ٔتا أوجب اهلل ُب ا١تال من حق وإعطاء ذلك اٟتق بطيب فيجب على الغٍت         

السائل الذي  قال القرطيب: " ،السائلبُب ىذه اآلية  الفقَت واحملتاج للمال اهلل، فسمى ٦ٛتن ىم أىل الزكاة والصدقات

                                 
 .(ٖٗٙ/ٕا١توافقات) (ٔ)
 .(ٖٗٙ/ٕا١توافقات ) (ٕ)
 .(ٛٗ٘/ٙينظر: فيض القدير ) (ٖ)
 (.ٛٗ٘/ٙفيض القدير ) (ٗ)
 .(ٕٕٔٗ/٘األمر كلو )كما فعل البخاري ُب صحيحو، كتاب: األدب، باب الرفق ُب  (٘)
 .ينظر: الفقو اإلسبلمي وأدلتو ) ( (ٙ)

 .(ٕٓٔ/ٛ(؛ والتحرير والتنوير )ٜٕٔ/ٛٔينظر: اٞتامع ألحكام القرآن ) (ٚ)
 .(ٖٗٗ/٘أيسر التفاسَت ) (ٛ)



، وإن منعها عن وىو الغٍت وإعطائهم حقهم ٢تم ا، وىذا يقتضي بأن يكون ىناك مسؤول عن صرفهٔ"يسأل الناس لفاقتو
 مستحقيها فقد ٗتلى عن مسئولياتو، وضيع األمانة. 

 
 المطلب الثالث: مقصد التعبد واالمتثال ألمر الشرع.

 األدلة على ىذا المقصد:
 {ٖٙمن اآلية }النساء، چ ں   ں    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ قولو تعاىل:  -

 {ٙ٘}الذاريات، چچ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  قولو تعاىل: -

 {٘}البينة،  چہ  ہ   ہ  ہ    ۀڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀچ  قولو تعاىل:  -
فَِإنَّ َحقَّ اللَِّو َعَلى اْلِعَباِد َأْن يَ ْعُبُدوا اللََّو َواَل يُْشرُِكوا حديث معاذ، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: ) -

َب َمْن الَ ُيْشرُِك بِِو َشْيًئابِِو َشْيًئا َوَحقُّ اْلِعَباِد َعَلى   .ٕ(اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ أَْن الَ يُ َعذّْ
ؤدي الزكاة ا١تفروضة ) اإلسبلم أن تعبد اهلل وال تشرك بو وتقيم الصبلة وتقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -

 .ٖ(وتصوم رمضان
 وجو الداللة من اآليات واألحاديث: 

على من توافرت فيو شروط  وحق ، وىو أمر إلزام وإجيابوحده، وال يشركوا بو شيئا أن البشر مأمورون بعبادة اهلل
 وقد أمرىم بعبادات ٥تصوصة بكيفية ٥تصوصة، منها الصبلة والصيام والزكاة...التكليف، 

 واالدلة ُب ىذا الباب كثَتة جدا من الكتاب والسنة كلها تؤكد ىذا ا١تقصد وتؤسس لو.
 المصلحة في ىذا المقصد:

وجل  مقصد التعبد من أعظم ا١تقاصد وأجلها، بل ىو أس ا١تقاصد وأصلها ُب كل ما شرع اهلل، وما شرع اهلل عز      
واالمتثال ألمره ُب كل األبواب من عبادات ومعامبلت وأحوال شخصية وزواج وطبلق وٕتارة  الشريعة إال لقصد التعبد

وكثَت من ىذه األمور اليت وردت ُب ، ٗاداتسواء أكانت عبادات أم عتبعية وىذه ٢تا مقاصد أصلية ومقاصد  وغَتىا،
 ولقو ، ومن ذلك ُب العادات: لتعبد، أو ربطو باإلديانسنة غالبا ما تنتهي بتعليل يشَت للمقصد األساس وىو االقرآن وال

 تعاىل ُب الربا: 
  {ٕٛٚ}البقرة،  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ     ۓ  ڭ  چ   

 تعاىل:قال  ورتب عليو عقوبات، جعل كل ذلك مرتبطا ٔترضاة اهلل وغضبو ،والربا البيعالتفريق بُت وُب 

ڤ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ڤٱ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ   پ  پ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ   

 . چڇ  ڇ   ڎ  ڎ   ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڃڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ

                                 
 .(ٖٛ/ٚٔاٞتامع ألحكام القرآن ) (ٔ)
 .(ٖٗ/ٔ( )ٖ٘ٔغَت شاك ) أخرجو: مسلم ُب صحيحو، كتاب: اإلديان، باب: من لقي اهلل باإلديان وىو (ٕ)
 .(ٕٚ/ٔ( )ٓ٘أخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب: اإلديان، باب سؤال جربيل النيب ) (ٖ)
 .(ٜٖٔ/ٖينظر: ا١توافقات ) (ٗ)



  ەئەئ  ەئ         ەئ  ەئ    ەئ  ەئەئ  ەئ  ەئ  ې    چ  بقولو تعاىل:  بتقوى اهلل، وُب آية الدين واإلشهاد ختمها

واألمثلة على {ٕٕٛ من اآلية }البقرة، چ   ەئ  ەئ  ەئی  ی    ڈڈ  ەئ  ەئەئ   ەئ  ەئەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ
 ذلك كثَتة.

وليس بعد ما قرره  ،رتبة من رتب ا١تنافع ىاوال يعلو فالتعبد ُب أصلو وذاتو مصلحة للمكلف، ال يدانيها مصلحة       
وىكذا العبادات؛ فإن ا١تقصد األصلي فيها التوجو إىل الواحد ا١تعبود وإفراده الشاطيب ُب ىذا اٞتانب مقال، حيث يقول: "

تعاىل، وما أشبو كون من أولياء اهلل يبد لنيل الدرجات ُب اآلخرة، أو لبالقصد إليو على كل حال، ويتبع ذلك قصد التع
 .ٔ"ذلك، فإن ىذه التوابع مؤكدة للمقصود األول وباعثة عليو، ومقتضية للدوام فيو سرِّا وجهرًا

مصاّب أعظم من ىذه ا١تصاّب وعلى رأسها التوجو إىل اهلل وإفراده بالعبودية دون غَته، وكذلك مصلحة نيل  يفأ      
ويتنعم بلذة النظر إىل وجو اهلل فعة ُب الدرجات عند ا١توىل عز وجل، الثواب واألجر ُب اآلخرة وما يًتتب عليها من ر 

 لقرب منو ومن النبيُت والصاٟتُت، وغَتىا من النعيم ا١تقيم الدائم.وا
الزكاة كما ىو معلوم من أركان اإلسبلم، وىي فريضة على كل من وجب ُب مالو زكاة  مقصد التعبد:تحقيق الزكاة ل

من ىذه اٞتهة، فهي وىي عبادة من العبادات يقوم ّٔا ا١تسلم تقربا إىل اهلل، ليكون عبدا هلل ببلوغو النصاب ا١تقدر شرعا، 
 ألمر للوجوب كما قرره األصوليون.ع كثَتة، وامره، وقد ورد األمر ّٔا ُب مواضمكملة لعبودية ا١تسلم لربو وامتثالو أل

فاألمر بالعبادات ومنها الزكاة ا١تقصد األصلي فيها ىو التعبد، فا١تزكي ينبغي عليو أن يكون قصده األول من الزكاة ىو    
 فيؤجر على فعلو وتقبل منو زكاتو. التعبد، حىت يكون قصده موافقا لقصد الشارع،

 
 
 

 :مطلبانقة بوعاء الزكاة وفيو متعلالمبحث الخامس: مقاصد 
 زكوي:ل: المقصد من تنوع المال الالمطلب األو 

وإجيابو ٢تا،  أن األموال الزكوية واليت ٕتب فيها الزكاة متنوعة متعددة ٥تتلفة، وذلك ّتعل الشرعا١تطلب ا١تقصود ّٔذا      
 فليست الزكاة مقتصرة على الذىب والفضة، بل ٕتب ُب أموال آخر غَتمها كما سيتضح معنا.

 من القرآن: األدلة على ىذا المقصد:
 {ٖٗ}التوبة، چڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ     ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ    چ  قولو تعاىل:  -

، فأوقع ؛ الذىب والفضةين ا١تعلومُتومها النقد من األموال ىذه اآلية الكردية صنفُتوجو الداللة: ذكرت 
 .ٕالعقوبة على مانع زكاهتما، فدل على وجوب الزكاة فيهما

ے  ۓ  ۓ  ڭ       ےں  ں       ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  چ :قولو تعاىل -

 {ٔٗٔ}األنعام،  چٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ېۉ  ې  ۉڭ  ڭ  ڭ  ې     ې

                                 
 .(ٓٗٔ/ٖا١توافقات ) (ٔ)
 .(ٕٖٙ/ٕينظر: أيسر التفاسَت، ) (ٕ)



}البقرة،  چڇ  ڇ     ڑ  ڑ          ڇ           ڇ       ڍ     ڍڌ   ڌ  ڈ  ڈ  ڍچ  قولو تعاىل:  -
ٕٚٙ} 

ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ    ڻڌ  ڎ   ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں چ   :قولو تعاىل -

 {ٕٚٙ  }البقرة،  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ    ھھ  ھ
اليت ذكرت نص فيها على بعض األموال اليت ٕتب فيها الزكاة، منها الذىب وجو الداللة: ُب كل ىذه اآليات 

ويتفرع على قول  ، يقول النيسابوري ُب تفسَته: "ٔو ا١تسلموالفضة والزروع وكل ما أخرجت األرض وكل ما أكتسب
النعم وزكاة   الوجوب وجوب الزكاة ُب كل مال يكسبو اإلنسان ، فيشمل زكاة التجارة وزكاة الذىب والفضة وزكاة

 .ٕ"كل ما ينبت من األرض
 {ٖٓٔ} التوبة،  چہ  ھ  ھ  ھ    ہۀ      ۀ  ہ  ہ   ٹڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹچ  قولو تعاىل:  -

 .{ٜٔ}الذاريات، چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ   قولو تعاىل: -
 .ما استثناىا الشرع ، فتشمل كل األموال إالجاءت ىذه اآليات بصيغة العموم واإلطبلقوجو الداللة:  -

 ومن السنة القولية والفعلية:
) ادعهم إىل شهادة أن ال إلو إال  :ن النيب صلى اهلل عليو و سلم بعث معاذا رضي اهلل عنو إىل اليمن فقالأ -

اهلل وأين رسول اهلل فإن ىم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن اهلل قد افًتض عليهم ٜتس صلوات ُب كل يوم وليلة 
ه لذلك فأعلمهم أن اهلل افًتض عليهم صدقة ُب أموا٢تم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن ىم أطاعو 

)ٖ. 
)وحيك  :عن ا٢تجرة فقال ا سأل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلمعن أيب سعيد ا٠تدري رضي اهلل عنو أن أعرابي -

) فاعمل من وراء البحار فإن اهلل لن يًتك  :نعم قال :إن شأهنا شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها ( . قال
 .ٗمن عملك شيئا (

و١تا علم ما فيها من  وجو الداللة: أن النيب أوجب عليو الزكاة، ومنعو من ا٢تجرة ألهنا كانت متعذرة عليو،
 .٘مشقة عليو وضعف فيو

يما دون ٜتس أواق ) ليس فيما دون ٜتس ذود صدقة من اإلبل وليس ف :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم -
 .ٙصدقة وليس فيما دون ٜتسة أوسق صدقة (

 وجو الداللة: ذكر ُب ىذا اٟتديث بعضا من أنواع ا١تال ٕتب فيها الزكاة وىي اإلبل والفضة والزروع.
) ليس فيما دون ٜتسة أوسق  :عن أيب سعيد ا٠تدري رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال -

                                 
 .(ٕٕٔ/ٕينظر: سبل السبلم ) (ٔ)
 الشاملة.( ترقيم ٘ٗٔ/ٕتفسَت النيسابوري ) (ٕ)
 .(٘ٓ٘/ٕ()ٖٖٔٔأخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم، رقمو) (ٖ)
 .(ٕٚ٘/ٕ( )ٖٗٛٔ، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم )ُب صحيحو أخرجو البخاري (ٗ)
 .( ٚٓٗ/ٖٔ(  )٘٘) كتاب الزكاة، باب زكاة اإلبلينظر: عمدة القاري،   (٘)
 .(ٕٗ٘/ٕ( )ٖٛٚٔتاب الزكاة، باب زكاة الورق، رقمو: )أخرجو البخاري ُب صحيحو، ك (ٙ)



 .ٔمن التمر صدقة وليس فيما دون ٜتس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون ٜتس ذود من اإلبل صدقة (
) والذي نفسي بيده أو والذي ال  :انتهيت إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم قال: عن أيب ذر رضي اهلل عنو قال -

و إبل أو بقر أو غنم ال يؤدي حقها إال أٌب ّٔا يوم القيامة ما من رجل تكون ل -أو كما حلف  -إلو غَته 
أعظم ما تكون وأٝتنو تطؤه بأخفافها وتنطحو بقروهنا كلما جازت أخراىا ردت عليو أوالىا حىت يقضى بُت 

 .ٕالناس (
الوعيد الذى ، وسائر األنعام من أجل اٟتديث دليل على وجوب زكاة البقرىذا  ُب وجو الداللة: قال ابن بطال: "

 .ٖ"جاء فيمن مل يؤد زكاهتا
) فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -

 .ٗنصف العشر (
) العجماء جبار والبئر جبار وا١تعدن  :عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال -

 .٘كاز ا٠تمس (جبار وُب الر 
يا أيها الذين آمنوا واستدل عليو بقولو تعاىل }وعنون البخاري أيضا بابا اٝتو باب صدقة الكسب والتجارة   -

{ ) طيبات ما كسبتم (: أجود  ٕٚٙأن اهلل غٍت ٛتيد { } البقرة  -إىل قولو  -أنفقوا من طيبات ما كسبتم 
 .ٙما حصلتم من الرزق اٟتبلل

 .ٚوالفضة واإلبلبُت فيو تفصيل زكاة الغنم ي ١تا بعثو للبحرين كتاباوكتب أبو بكر ألنس   -
وجو الداللة: ُب كل ىذه األحاديث السابقة ذكرت أصناف االموال اليت ٕتب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها 

خرجتو واإلبل والزروع والثمار وما أبقر اٟتول، وٖتققت فيها شروط الزكاة وانتفت ا١توانع، ومنها: الذىب والفضة والغنم وال
 .األرض والركاز وىو ا١تدفون ٖتت األرض

 :وتحقيقها لهذا المقصد في تعدد مال الزكاةالمصلحة 
جعل اهلل سبحانو وتعاىل للرزق أبوابا كثَتة، منها الزراعة ومنها التجارة ومنها تربية ا١تواشي من األبقار واإلبل واألنعام       

، وحال الناس مع ىذه األبواب متنوع، فمنهم من وتنميتها بالطرق ا١تشروعة ٖتصيلهاعلى ، وحث عليها و وغَتىا الكثَت
 امتهن الزراعة ومنهم من برع ُب التجارة ومنهم من فضل تربية ا١تواشي وىكذا.

الناس متنوعة، بُت ما يزرع وما يصنع كثَتة ونفع عظيم، ذلك ألن حاجات   وأن ُب ىذا التنوع ُب الكسب مصاّب     
أصحاب ومتطلباهتا؛ إذ أن األمة ٖتتاج ١تزارعُت وٕتار وصناع و وحاجتهم للثروة اٟتيوانية، وىذا التنوع تقتضيو طبيعة اٟتياة 

ن  م لؤلمةللفرد و اكتفاء ذاٌب  ؛ حىت يكون ىناكوغَتىم من أصحاب األموال واٟترف وا١تهن والصناعات أغنام وبقر وإبل
 ، وتستغٍت عن غَتىا.كل اٞتهات

                                 
 .(ٜٕ٘/ٕ()ٜٖٓٔأخرجو البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون ٜتس ذود صدقة، رقمو ) (ٔ)
 .(ٖٓ٘/ٕ( )ٜٖٔٔأخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب الزكاة، باب: زكاة الغنم، ) (ٕ)
 .(ٚٚٗ/ٖ()ٕ٘البقر)شرح صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة  (ٖ)
 .(ٓٗ٘/ٕ()ٕٔٗٔ، رقمو)العشر فيما يسقي من ماء السماء وبا١تاء اٞتاريأخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب الزكاة ، باب:  (ٗ)
 (.٘ٗ٘/ٕ()ٕٛٗٔأخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب الزكاة، باب: ُب الركاز ا٠تمس، رقمو) (٘)
 .(ٖٕ٘/ٕصدقة الكسب والتجارة )ينظر: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب  (ٙ)
 (.ٕٚ٘/ٕ()ٖٙٛٔينظر: البخاري ُب صحيحو، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم ) (ٚ)



فأوجب الشارع الزكاة ُب كل ىذه األموال اليت ذكرهتا ُب األدلة السابقة، وقاس عليها أىل العلم غَتىا من األموال      
تارة بإدخا٢تا ٖتت عموم األدلة اليت توجب الزكاة، ومل تفرق بُت مال وآخر، كقولو تعاىل: و ، تارة اليت مل ينص عليها

ڱ  ڱ  ڱ  چ { ، وقولو تعاىل: ٕٚٙ}البقرة،  چ  ڻ ڎ   ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڌ  چ

 .{ٜٔ}الذاريات،  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  { وقولو تعاىل:ٖٓٔ}التوبة،   چ ڱ
للنقدين ذا ا١تال ْتسب نوعو، فهو حيتاج وأمهها ىي؛ حاجة ا١تستحق ٢ت فأول مصلحة تتحقق ُب تنوع ا١تال الزكوي       

وتتشوف  ،فنفسو تتوقوحيتاج لبهيمة األنعام وغَتىا ٦تا ٕتب فيو الزكاة،  وىو ٤تتاج للزروع والثمار و٦تا أخرجت األرض
بقدر ما يسد حاجتو من تلك األموال، يقول النووي:  فالزكاة ٖتقق ىذا ا١تقصد بفرض الشارع ٢تالكل ىذه األنواع، 

كفايتو ا١تطعم وا١تلبس وا١تسكن وسائر ماال بد لو منو على ما يليق ْتالو بغَت إسراف وال وا١تعترب ُب قولنا يقع موقعا من  "
 .ٔ"اقتار لنفس الشخص و١تن ىو ُب نفقتو

عدم توزيعو وعدم ٕتمعو ُب يد فئة واحدة من أفراد آّتمع، فيكون  ،وُب ىذا ا١تقصد تتحقق مصلحة تداول ا١تال       
وكنزىا ىو ٚتعها للتكثَت منها ومنع الزكاة ، ٖٗقصد الذي نص عليو بصورة التوبة، اآلية ا١ت حتكاره وكنزه ٥تالفة ٢تذاوا

إذ الكنز ليس ٥تتصا بالذىب والفضة  ،ففرض الشارع الزكاة ُب ىذه األموال ا١تتنوعة يتحقق تداول ا١تال وعدم كنزه، ٕفيها
ال تؤدى زكاتو كان على ظهر األرض أو ُب بطنها فهو كنز وكل مال يقول الشوكاين: " بل ُب كل مال ال تؤدى فيو الزكاة.

 .ٖ"وكل مال أديت زكاتو فليس بكنز كان على ظهر األرض أو ُب بطنها
وىذه األموال مل  وّتميع ىذه األموال ا١تتنوعة. ُب تداو٢تا مصاّب أخرى كبَتة ومنها تنشيط حركة السوق واالقتصاد،و       

 ّٔا. فاعٗتلق لتكنز، بل خلقت لبلنت
العدالة، وذلك أن إجياب الزكاة ُب النقدين مع عدمها  ا١تال الزكوي ُب حقق ُب ىذا التنوعومن ا١تصاّب الكربى اليت تت      

، وكلها أموال ٤تًتمة، فمن عدل الشارع أن إجيأّا ٔتال دون آخرظلم وعدم عدالة ُب إلبل والبقر والزروع وغَتىا فيو ُب ا
دا، فمن عدل الشرع أن جعل ال من أنعام وزروع وغَتىا كبَتة ج، فقد تكون تلك األمو بشروطها جعل ُب كل ذلك زكاة

 فيها زكاة كما ُب النقدين.
 

 :وتزكيتو هتطهير حفظ المال و الثاني: مقصد طلب الم
جهيت الوجود ، اليت جيب احملافظة عليها وٖتصيلها من ٗمقصد حفظ ا١تال من ا١تقاصد األصلية وىو من الضرورات ا٠تمس

 الوجود والعدم.
 األدلة على ىذا ا١تقصد كثَتة جدا، ومنها:، األدلة على مقصد حفظ المال وتطهيره

 من القرآن:
للربا ىو للمحافظة على التحرمي وىذا  ،الرباأكل االعتداء عليو ب ةوحرم ،بالتجارة والبيع أوال: أدلة دالة على إجياد ا١تال

 من جهة العدم، وفرَّق الشارع بُت البيع والربا. ا١تال

                                 
 .(ٜٔٔ/ٙآّموع شرح ا١تهذب) (ٔ)

 .(ٖٙ/ٙٔينظر: مفاتيح الغيب للرازي) (ٕ)
 .(ٜٔ٘/ٕفتح القدير) (ٖ)
 (.ٜٔ/ٕينظر: ا١توافقات للشاطيب ) (ٗ)



 {ٕ٘ٚ}البقرة، من اآلية   چ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ    قال تعاىل: -
 .ٔ"نََظم القرآُن أىّم أصول حفِظ مال األمَّة ُب ِسلك ىاتو اآلياتوجو الداللة: يقول ابن عاشور: "

 }النساء،  چچ   چ  چ  چ  ڃ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ قال تعاىل حيث على التجارة: -
 .{ٜٕمن اآلية 

 قولو تعاىل حاثا على طلب الرزق والعمل لتحصيل ا١تال: و  -
  {.٘ٔ}ا١تلك، چڦ  چ    چ    ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ     

 .{ٓٔ}اٞتمعة، چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ       چ  ڃ   ڃ  چ   وقال تعاىل:

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  چ   : وٝتاه باطبل وقال تعاىل ٤ترما أكل أموال الغَت -

 .{}البقرة، چھ  ھ  ھ  
 قال تعاىل:  ، حفظا ألموال الناس من التعدي،وحرم السرقة وأوجب عليها عقوبة قطع اليد -

 {ٖٛ}ا١تائدة،  چڤ  ڤ    ڤ   ڤ    ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ  
 :وتطهره ومن جهة أخرى فالزكاة والصدقات تنمي ا١تالثانيا: 

ڇ  ڍ     ڍ    ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ    ڌ   ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ       ڇ  ڑ  ڑچ    قال تعاىل: -

 {ٕٔٙ، } البقرة   چڎ  ڎ  ڳ  ڳ    ڌڌ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ     پ  پ  ٹ   ٹ       چ   : قال تعاىل: ُب مواضع كثَتة ومنها وهنى عن التبذير واإلسرافثالثا: 

 .{ٖٔ}األعراف،  چڤ        ڤ  ڤ  ڤ  ٿ    ٹٹ
 مثل: ألجل حفظ أموال اآلخرين، وعدم التعدي عليها، وأوجب العدل ُب ا١تيزان، وعدم التطفيف، -

  تعاىل:قولو { و ٕ٘ٔ من اآلية }األنعام، چڃ      ٹ  ڤ  ڤ      چ  قولو تعاىل: 

 چڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڎڈ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ   ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   چ   

 { ٘ٛ}واألعراف، 

 {ٖ-ٔ} ا١تطففُت، چڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې    ې  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ى  ى  ې  ې  چ    وقولو تعاىل:
 ومن السنة:

 : دعا صلى اهلل عليو وسلم للكسب ا١تشروع والعمل:أوال
رًا َلُو ِمْن أَْن يَْأُكَل ِمْن َعَمِل يََدْيِو ِإنَّ )اهلل عليو وسلم: قال رسول اهلل صلى  - َما َأَكَل َأَحٌد ِمْن َبٌِت آَدَم طََعاًما َخي ْ

 ٕ(َنِبَّ اللَِّو َداُوَد َكاَن يَْأُكُل ِمْن َكْسِب يََدْيوِ 
ال باٞتهد والتعب وأنو خَت كسب، ونيب ١تاففي ىذا اٟتديث داللة واضحة على اٟتث على العمل وٖتصيل 

                                 
 .(ٛٚ/ٖالتحرير والتنوير)  (ٔ)
 (.ٖٓٚ/ٕ( )ٜٙٙٔأخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب: البيوع، باب: كسب الرجل وعملو بيده ) (ٕ)



 كان يعمل بيده.  راهلل داود وىو من خَت البش
)والذي نفسي بيده ألن يأخذ أحدكم حبلو فيحتطب على ظهره خَت لو قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -

 ٔ(من أن يأٌب رجبل فيسألو أعطاه أو منعو
 .ٕ(للرجل الصاّبنعم ا١تال الصاّب )قال صلى اهلل عليو وسلم:  -

 وهنى عن تضييع ا١تال وتبذيره:ثانيا: 
 ٖ(إضاعة ا١تال وكثرة السؤال) إن اهلل كره لكم ثبلثا قيل وقال و قال صلى اهلل عليو وسلم:  -

 أكلو بغَت حق:و وحرم االعتداء على مال الغَت ثالثا: 
 .ٗ(َوأَْعرَاَضُكْم َعَلْيُكْم َحرَامٌ قَاَل صلى اهلل عليو وسلم } إنَّ ِدَماءَُكْم َوأَْمَواَلُكْم  -
«. َمِن اقْ َتَطَع َحقَّ اْمرٍِئ ُمْسِلٍم بَِيِميِنِو فَ َقْد أَْوَجَب اللَُّو َلُو النَّاَر َوَحرََّم َعَلْيِو اْٞتَنََّة )قال صلى اهلل عليو وسلم:  -

 .٘(َوِإْن َقِضيًبا ِمْن أَرَاكٍ » قَاَل فَ َقاَل َلُو َرُجٌل َوِإْن َكاَن َشْيًئا َيِسَتًا يَا َرُسوَل اللَِّو 
 :وتحقيق الزكاة لوالمصلحة في مقصد حفظ المال وتطهيره 

ومنافع  ،االدخار فيو مصاّب كبَتةمن جهة التصرف أم حفظ ا١تال وطهارتو سواء من جهة الكسب أم من جهة        
وتنميتو بالتجارة وغَتىا وحيرصون على ادخاره ورصده الناس حيرصون على ٚتعو لذلك ٧تد  ،أوال ولصاحبو ذاتو للمال

وىذه من أىم وجوه حفظ ا١تال، إذ ا١تال الذي ال يتجر بو فمصَته إىل الزوال، قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  وكنزه
 ل بو على العموم.وىذا اٟتديث وإن كان خاصا ٔتال اليتامى إال أنو يستد ٙ(إتروا ُب اموال اليتامى ال تأكلها الزكاة.)

كان   صلى اهلل عليو وسلم ا١تال تتحقق فيو قوة الفرد وآّتمع واألمة، فالغٌت خَت من الفقر؛ فإن النيب واحملافظة على       
اللهم اين أعوذ بك من الفقر والقلة فكان يقول ُب دعائو: ) ، والغٌت فيو قوة وعزة،يتعوذ منو ١تا فيو من مذلة وضعف

 .ٚ(بك أن أظلم أو أظلموالذلة وأعوذ 
على الكسب، ولكن على أن يكون ىذا الكسب طاىرا ُب أصلو ومشروعا، وحرم الكسب قد حث الشارع ف       

بالتجارة ا١تشروعة أو بالعمل ا١تباح أو  فتطهَت ا١تال ابتداء حيصل من جهة كسبو وٖتصيلوبطريق غَت طاىر وغَت مشروع، 
 .ا١تَتاثأي حق كب

 ،إال ألجل حفظ ا١تال ودديومتو وا١تستحقُت ٢تا جعلت ا١تواريث والوصايا با١تال بُت األقارب وذوي األرحاموما        
حىت ال يضيع ويفٌت، وُب نقلو للورثة حفظا ٢تم من مذلة السؤال، قال  لينتفع بو الورثة وا١توصى ٢تم، ،ونقلو من جيل آلخر

الثلث والثلث كبَت أو كثَت إنك أن تذر ورثتك أغنياء خَت ) بكل مال:و وسلم للرجل الذي أراد أن يتصدق صلى اهلل علي

                                 
 .(ٖ٘٘/ٕ( )ٔٓٗٔأخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب الزكاة، باب: االستعفاف عن ا١تسألة ) (ٔ)
 .: صحيحاين ُب التعليق على أحاديثوب( قال األلٕٔٔ/ٔ()ٜٜٕأخرجو البخاري ُب األدب ا١تفرد، باب: ا١تال الصاّب للمرء الصاّب ) (ٕ)
 .(ٖٚ٘/ٕ( )ٚٓٗٔ) باب قول اهلل تعاىل } ال يسألون الناس إٟتافا {أخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب: الزكاة، باب:   (ٖ)
 (.ٜٖ/ٗ( )ٜٖٓٓجزء من حديث طويل أخرجو: مسلم ُب صحيحو، كتاب اٟتج، باب: حجة النيب) (ٗ)
 (.٘ٛ/ٔ( )ٖٓٚكتاب: اإلديان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمُت فاجرة )أخرجو: مسلم ُب صحيحو،   (٘)
(؛ ومال ُب ا١توطأ، كتاب: الزكاة، باب: زكاة أموال اليتامى ٕٗٙ/ٗ()ٕ٘ٔٗأخرجو: الطرباين ُب ا١تعجم األوسط،  باب: من اٝتو علي) (ٙ)

جامع األحاديث للسيوطي، باب: ا٢تمزة مع التاء ( قال ا٢تيثمي: إسناده صحيح، ينظر: ٕٔ٘/ٔ( )ٛٛ٘والتجارة ٢تم فيها )
(ٖٚٗ()ٔ/ٕٗٓ). 

 (؛ وقال األلباين معلقا على أحاديث األدب: صحيح.ٖٕٙ/ٔ()ٛٚٙأخرجو البخاري ُب األدب ا١تفرد، باب دعوات النيب، ) (ٚ)



 .ٔ(من أن تذرىم عالة يتكففون الناس
 ال يسأل الناس وديد يده إليهم، فاحملافظة عليو عفة لو وكفاية؛ وألن السؤال حفظ ا١تال مصلحة لصاحبو أوال؛ حىت فيف   

 ،ٕ(َوْجِهِو ُمْزَعُة ٟتَْمٍ   يَ ْلَقى اللََّو َولَْيَس ُِب تَ زَاُل اْلَمْسأََلُة بَِأَحدُِكْم َحىتَّ الَ صلى اهلل عليو وسلم: ) مذموم شرعا، قال
يقول ابن فارس:  ،ٖزكا يزكو زكاء وىو النماء ، لوجدنا بأن معٌت زكى ىو:وكذلك لو رجعنا إىل معٌت الزكاة ُب اللغة       

ا ٦تا الزاء والكاف واٟترف ا١تعتّل أصٌل يدل على  " مَنَاٍء وزيادة. ويقال الطَّهارة زكاة ا١تال. قال بعضهم: ُٝتّْيت بذلك ألهنَّ
 .ٗ"ٝتّْيت زكاًة ألهّنا طهارة يُرَجى بو زَكاُء ا١تال، وىو زيادتُو ومناؤه. وقال بعُضهم:

ومن الصور اليت ٖتقق مصلحة حفظ ا١تال وصيانتو، هني الشارع عن تبذيره واإلسراف فيو بغَت وجو حق، قال        
         ەئ  ەئ  ەئی    یڈ    ڈ  ەئ    ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ   ەئ  ەئ  ەئ  ەئچ   تعاىل: 

 {ٕٚو ٕٙ}اإلسراء ، چ   ەئ
: ذي ورد ُب اٟتديث الصحيح: قال صلى اهلل عليو وسلم، بربكة دعاء ا١تلكُت الأيضا ويتحقق حفظ ا١تال وزيادتو

مَّ أَْعِط ٦تُِْسًكا ًفا. َويَ ُقوُل اآلَخُر اللَّهُ َما ِمْن يَ ْوٍم ُيْصِبُح اْلِعَباُد ِفيِو ِإالَّ َمَلَكاِن يَ ْنزاَِلِن فَ يَ ُقوُل َأَحُدمُهَا اللَُّهمَّ أَْعِط ُمْنِفًقا َخلَ )
 .٘(تَ َلًفا

 فهذا نص صريح ُب دعاء ا١تبلئكة للمزكي وا١تتصدق بأن يبارك لو ُب مالو، وخيلفو خَتا ٦تا أنفق. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.ٖ٘ٗ/ٔ()ٖٖٕٔ)باب رثى النيب صلى اهلل عليو وسلم خزامة بن سعد أخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب اٞتنائز،  (ٔ)
 .(ٜٙ/ٖ( )ٖٕٗٗأخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب: الزكاة، باب: كراىة ا١تسألة للناس، ) (ٕ)
 .(ٖٛ٘/ٗٔلسان العرب، مادة زكا ) (ٖ)
 .(ٚٔ/ٖمقاييس اللغة، مادة زكي ) (ٗ)

 .(ٖٛ/ٖ( )ٖٖٕٛأخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب: الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ) (٘)



 
 
 

 الخاتمة:
أٛتده ٛتدا يوازي نعمتو، وأشكره شكر العاجزين عن القيام ْتقو، وقد بإ٘تام ىذا البحث، عليَّ بعد أن منَّ اهلل 

 ٚتلة من النتائج ومنها:خلصت بعد ىذا التجوال ُب البحث إىل 
اليت ديكن للمجتهد أن ا١تصاّب الظاىرة ، إال أن فيها من ا١تعاين ا١تدركة و وفريضة أن الزكاة عبلوة على أهنا عبادةأوال: 

 يقف عليها ويستنبطها.
، ُب بشقيها جلب ا١تنافع ودرء ا١تفاسد حيتاج الستقراء ونظر ُب فريضة الزكاة ثانيا: أن البحث عن ىذه ا١تصاّب

 .األدلة ومدلوالهتا
الشرعية من النصوص  ُب فريضة الزكاة ىي أن مصدر معرفة ىذه ا١تصاّب ا١تستجلبة وا١تفاسد ا١تستدفعةثالثا: 

 شروح اٟتديث ومعانيو.و ٍب كتب التفسَت وأسباب النزول الكتاب والسنة أوال، 
تشكل مقاصد خاصة لفريضة الزكاة، منها ما ىو أصلي ومنها ما ىي  وا١تعتربة للزكاةأن ىذه ا١تصاّب الكثَتة رابعا: 

 مقاصد تبعية.
الكتاب والسنة  خامسا: أن ا١تقصود با١تصاّب وا١تقاصد ا٠تاصة للزكاة ما شهدت لو النصوص الشرعية باألدلة من

ٖتتاج لبيان ومقاصد الكثَت من ىذه ا١تصاّب لى بعضها، وال شك بقي ىناك ع -بتوفيق اهلل –الصحيحة، وقد وقفت 
 ٖتتاج إلبراز.

ووجو ٖتقيق الزكاة ٢تذه ا١تصاّب وفريضة الزكاة،  ا١تقاصدذات ة بُت ا١تصاّب ا١تعتربة ُب ىذه الدراسُب سادسا: ربطت 
 وا١تقاصد.

فس كحفظ الدين والن  ذكرت ُب ىذه الدراسة عددا من ا١تقاصد منها ما ىو متعلق ببعض الضرورات ا٠تمسسابعا: 
كتطهَت نفسو من البخل والشح   ومنها ما ىو متعلق با١تزكي كالتعاون وأداء اٟتقوق  مقاصد عامة وى ، ومنها ماوا١تال

ومنها ما ىو  كسد حاجاتو وتطهَت نفسو من الغل واٟتقد  ومنها ما ىو متعلق با١تستحق للزكاة والشعور مع احملتاجُت
 .كتوزيعو وتداولو وتطهَته وحفظو  متعلق با١تال الزكوي

ن ا١تصاّب غالبا ما يشؤّا مفاسد ومضار، ففي مقاصد الزكاة تلوح أحيانا مفسدة ولكن بالنظر فيها يتبُت ثامنا: أ
 أهنا مفاسد مغمورة أو مرجوحة فهي غَت معتربة شرعا، والًتجيح بينها وبُت ا١تصاّب يقوم على النظر الشرعي واعتباره.

 ١تا ٢تا من دور مهم ُب فهم األحكام الشرعية، والدقة، قاصد الشريعة واالىتمام ّٔاوأخَتا أوصي الباحثُت بالعناية ٔت
 ُب ٗتريج األحكام والفتوى. والصحة أكثر

 العا١تُت. م على عبده ورسولو، واٟتمد هلل ربّْ ى اهلل وسلَّ ىذا وباهلل التوفيق وصلّ 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ثبت المصادر والمراجع.
الطبعة ، علي بن عبد الكاُب السبكي، منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوياإلّٔاج ُب شرح ا١تنهاج على  -ٔ

 بَتوت، –دار الكتب العلمية  ،ٖتقيق : ٚتاعة من العلماء، ٗٓٗٔاألوىل ، 
ه ٖٗٗٔه( الطبعة األوىل )ٓ٘ٗ-ٖٗٙي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاوردي )لأدب الدين والدنيا، أيب اٟتسن ع -ٕ

 لبنان. –دار ا١تنهاج، بَتوت  م(ٖٕٔٓ-

ه، دار ٖٚٗٔ( ٔ)طاألساليب الشرعية الدالة على األحكام التكليفية، د. علي بن عبد العزيز ا١تطرودي،   -ٖ
 الرياض. -ابن اٞتوزي

٤تمد ٤تمد  .الطبعة: األوىل، ٖتقيق: د ،شيخ اإلسبلم / زكريا األنصاري، أسٌت ا١تطالب ُب شرح روض الطالب -ٗ
 . ٕٓٓٓ –ه  ٕٕٗٔ -بَتوت  -دار الكتب العلمية ، تامر

 -دار الكتب العلمية ،ٖٓٗٔ  )د.ط((، ٜٔٔسنة الوفاة )عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، األشباه والنظائر -٘
 بَتوت

 ٗٔٗٔالطبعة االوىل ، ٜٓٗا١تتوَب سنة  ي٤تمد بن اٛتد بن اىب سهل السرخس ىب بكر، أأصول السرخسي -ٙ
 الكتاب العلمية بَتوت لبنان،دار ، م ٖٜٜٔ -ى 

الطبعة : ، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اٞتزائري، أيسر التفاسَت لكبلم العلي الكبَت -ٚ
 .مكتبة العلوم واٟتكم، ا١تدينة ا١تنورة، ا١تملكة العربية السعودية مٖٕٓٓى /ٕٗٗٔا٠تامسة، 

احملقق : ٤تمد أبو ، ى (ٜٗٚاهلل بن ّٔادر الزركشي )ا١تتوَب : بدر الدين ٤تمد بن عبد ، الربىان ُب علوم القرآن -ٛ
اٟتليب  دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب، م ٜٚ٘ٔ -ى   ٖٙٚٔالطبعة : األوىل ، ، الفضل إبراىيم

 .وشركائو

دار الكتب ، ى .ٖٖٔٔ ، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي اٟتنفي، تبُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق  -ٜ
 القاىرة. -اإلسبلمي

 -الطبعة التونسية، دار سحنون للنشر والتوزيع ، الشيخ ٤تمد الطاىر بن عاشور ،التحرير والتنوير -ٓٔ
 .م ٜٜٚٔ -تونس 

، ٤تمد عبد الرٛتن بن عبد الرحيم ا١تباركفوري أبو العبل، : ٖتفة األحوذي بشرح جامع الًتمذي -ٔٔ
 .بَتوت –دار الكتب العلمية )د.ط( 

 )ت٤تمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي )ُب فقو مذىب اإلمام أيب حنيفة النعمان( ٖتفة ا١تلوك  -ٕٔ
 .بَتوت –دار البشائر اإلسبلمية ، ٚٔٗٔسنة النشر ، )د.ط( ٖتقيق د. عبد اهلل نذير أٛتده( ٙٙٙ

، وجبلل الدين عبدالرٛتن بن أيب بكر السيوطيي، جبلل الدين ٤تمد بن أٛتد احملل، تفسَت اٞتبللُت  -ٖٔ
 .القاىرة –دار اٟتديث ، )د.ت( الطبعة األوىل

 (ى  ٗٚٚ- ٓٓٚ) القرشي الدمشقيأبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت، تفسَت القرآن العظيم  -ٗٔ
 .دار طيبة للنشر والتوزيع، سامي بن ٤تمد سبلمة: احملقق ،م ٜٜٜٔ -ى  ٕٓٗٔ: الثانية الطبعة



 -دار الفكر، م.ٜٜٙٔ -ى  ٚٔٗٔ (، ى ٜٚٛ )اٟتاجابن أمَت ، التقرير والتحرير ُب علم األصول -٘ٔ
 .بَتوت

، ٜٜٙٔ – ٜٖٛٔ، عبدالرٛتن بن أيب بكر أبو الفضل السيوطي، تنوير اٟتوالك شرح موطأ مالك -ٙٔ
 .مصر –ا١تكتبة التجارية الكربى )د.ط( 

مكتبة ة، اإلمام اٟتافظ زين الدين عبد الرؤوف ا١تناوي، الطبعة: الثالث، التيسَت بشرح اٞتامع الصغَت -ٚٔ
 . مٜٛٛٔ -ى  ٛٓٗٔ -الرياض  –اإلمام الشافعي 

لي، أبو جعفر الطربي، ٤تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلم، جامع البيان ُب تأويل القرآن -ٛٔ
 .مؤسسة الرسالة، : أٛتد ٤تمد شاكراحملقق، م ٕٓٓٓ -ى   ٕٓٗٔ، الطبعة: األوىل ى  [ ٖٓٔ - ٕٕٗ]

أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتي ، صحيح مسلماٞتامع الصحيح ا١تسمى  -ٜٔ
 .بَتوت –دار األفاق اٞتديدة و دار اٞتيل بَتوت ، النيسابوري

 – ٚٓٗٔالطبعة الثالثة، ، ٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبداهلل البخاري اٞتعفي، اٞتامع الصحيح ا١تختصر -ٕٓ
 ت.بَتو  –، اليمامة دار ابن كثَت، ٖتقيق: د. مصطفى ديب ،ٜٚٛٔ

اٞتامع الصحيح سنن الًتمذي، ٤تمد بن عيسى أبو عيسى الًتمذي السلمي، )د.ط( ٖتقيق : أٛتد  -ٕٔ
 بَتوت. –٤تمد شاكر وآخرون، دار إحياء الًتاث العريب 

أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ا٠تزرجي مشس  ،اٞتامع ألحكام القرآن   -ٕٕ
دار عامل ، م احملقق : ىشام ٝتَت البخاري ٖٕٓٓى /  ٖٕٗٔالطبعة : ، ى ( ٔٚٙالدين القرطيب )ا١تتوَب : 

 . الرياض، ا١تملكة العربية السعودية -الكتب

 -ى  ٕٔٗٔ ، )ابن عابدين، فقو أبو حنيفةحاشية رد ا١تختار على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار  -ٖٕ
 بَتوت. -،دار الفكر للطباعة والنشر(، مٕٓٓٓ

 )تأٛتد بن ٤تمد بن إٝتاعيل الطحاوي اٟتنفيح، حاشية على مراقي الفبلح شرح نور اإليضا  -ٕٗ
 .مصر -ا١تطبعة الكربى األمَتية ببوالق(ى  ٖٛٔٔ(،) هٖٕٔٔ

 دار الفكر   بَتوتي، )د.ط( )د.ت( اٟتسن ا١تاوردالعبلمة أبو ي، الكبَت   ا١تاورد ياٟتاو   -ٕ٘

 -م(، دار ا١تأمونٕٙٓٓ، ٕٚٗٔ)ٔحقوق ا١ترأة ُب اإلسبلم، ٚتيلة الرفاعي و٤تمد رامز العزيزي، ط -ٕٙ
 األردن. -عمان

 .ٖٜٜٔبَتوت ،  -دار الفكر ، )د.ط( عبد الرٛتن بن الكمال جبلل الدين السيوطي، الدر ا١تنثور  -ٕٚ

 .دار الغرب -بَتوت، مٜٜٗٔ ، ٖتقيق ٤تمد حجي، أٛتد بن إدريس القراُبشهاب الدين ، الذخَتة -ٕٛ

-ى ٜٖٛٔالروض األنف ُب تفسَت السَتة النبوية لعبد الرٛتن السهيلي، ضبط عبد الرؤوف سعد،  -ٜٕ
 لبنان . -م، دار ا١تعرفة، بَتوت ٜٛٚٔ

)ا١تتوَب :  البهوٌبمنصور بن يونس بن إدريس ، الروض ا١تربع شرح زاد ا١تستنقع ُب اختصار ا١تقنع -ٖٓ
 .لبنان –بَتوت  -دار الفكر للطباعة والنشر ، احملقق : سعيد ٤تمد اللحام، )د.ط(  ى (ٔ٘ٓٔ

الطبعة: الرابعة  ى (ٕٛٔٔالصنعاين )ا١تتوَب :  ٤تمد بن إٝتاعيل األمَت الكحبلين، سبل السبلم -ٖٔ
 .مكتبة مصطفى البايب اٟتليب مٜٓٙٔى / ٜٖٚٔ

ار الفكر د ٖتقيق : ٤تمد فؤاد عبد الباقي، ،)د.ط(يزيد أبو عبداهلل القزويٍت٤تمد بن ، سنن ابن ماجو -ٕٖ



 .بَتوت –
 .دار الكتاب العريب   بَتوت، )د.ط( داود سليمان بن األشعث السجستاين أبو ،سنن أيب داود -ٖٖ

أبو اٟتسن علي بن خلف بن عبد ا١تلك بن بطال البكري ل،   البن بطا يح صحيح البخار شر  -ٖٗ
 .مٖٕٓٓ -ى  ٖٕٗٔ - الرياض -مكتبة الرشد ، بعة: الثانية، ٖتقيق : أبو ٘تيم ياسر بن إبراىيمالط ،القرطيب

مشس الدين أيب الفرج عبد الرٛتن بن الشيخ االمام العامل العامل الزاىد أيب عمر ٤تمد الشرح الكبَت،  -ٖ٘
 .دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع )د.ط(  (ٕٛٙا١تتوُب سنة )بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي 

الطبعة الثانية ، ٤تمد بن حبان بن أٛتد أبو حاًب التميمي البسيت، صحيح ابن حبان بًتتيب ابن بلبان -ٖٙ
 .بَتوت –مؤسسة الرسالة  طاألرناؤو ٖتقيق : شعيب ، ٖٜٜٔ – ٗٔٗٔ، 

، )د.ط( الشافعي أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين، فتح الباري شرح صحيح البخاري -ٖٚ
 .ٜٖٚٔبَتوت ،  -دار ا١تعرفة 

 .دمشق –سوريَّة ، دار الفكر( ٗ،)طَوْىَبة الزَُّحْيِليّ  أ.د.، الِفْقُو اإلسبلميُّ وأدلَُّتوُ  -ٖٛ

ه  ٘ٔٗٔالطبعة االوىل  ،٤تمد عبد الرؤوف ا١تناوي ضبطو وصححو اٛتد عبد السبلم ،فيض القدير  -ٜٖ
 .لبنان –دار الكتب العلمية بَتوت ، م ٜٜٗٔ -

السمعاين  ا١تروزيأبو ا١تظفر، منصور بن ٤تمد بن عبد اٞتبار ابن أٛتد ، قواطع األدلة ُب األصول -ٓٗ
الطبعة ، احملقق : ٤تمد حسن ٤تمد حسن اٝتاعيل الشافعي( ى ٜٛٗالتميمي اٟتنفي ٍب الشافعي )ا١تتوَب : 

 .دار الكتب العلمية، بَتوت، لبنان، مٜٜٜٔى /ٛٔٗٔاألوىل، 
(، ٓٙٙكام ُب إصبلح األنام(، عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسبلم)تحالكربى) قواعد األالقواعد  -ٔٗ

 م( دار القلم، دمشق.ٕٓٓٓ -ٕٔٗٔ) ٖٔتقيق: نزيو كمال ٛتاد وعثمان ٚتعة ضمَتية، ط

أبو القاسم ٤تمود بن عمر الز٥تشري ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ُب وجوه التأويل  -ٕٗ
 بَتوت –قيق : عبد الرزاق ا١تهدي دار إحياء الًتاث العريب ٖت، ا٠توارزمي

ٖتقيق ىبلل مصيلحي ، منصور بن يونس بن إدريس البهوٌب، كشاف القناع عن منت اإلقناع -ٖٗ
 .بَتوت -دار الفكر، ٕٓٗٔسنة النشر ، مصطفى ىبلل

الدين البخاري عبد العزيز بن أٛتد بن ٤تمد، عبلء ، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسبلم البزدوي -ٗٗ
دار الكتب العلمية ، احملقق : عبد اهلل ٤تمود ٤تمد عمر، مٜٜٚٔى /ٛٔٗٔالطبعة األوىل  ى (ٖٓٚ)ا١تتوَب : 

 .بَتوت–
عبلء الدين علي بن حسام الدين ا١تتقي ا٢تندي الربىان فوري ، كنز العمال ُب سنن األقوال واألفعال -٘ٗ

 .مؤسسة الرسالة ا، صفوة السق -احملقق: بكري حياين، مٜٔٛٔى /ٔٓٗٔالطبعة ا٠تامسة، ى (ٜ٘ٚ)ا١تتوَب : 

-ى   ٜٔٗٔ ، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي اٟتنبليب، اللباب ُب علوم الكتا -ٙٗ
 .لبنان -بَتوت ،دار الكتب العلمية ، عادل أٛتد عبد ا١توجود وعلي ٤تمد معوض، الطبعة: األوىل، م ٜٜٛٔ

 .بَتوت –دار صادر  ،الطبعة األوىل ،منظور األفريقي ا١تصري٤تمد بن مكرم بن ، لسان العرب -ٚٗ

إبراىيم بن ٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برىان الدين ، ا١تبدع شرح ا١تقنع -ٛٗ
 .دار عامل الكتب، الرياض،  مٖٕٓٓى  /ٖٕٗٔالطبعة : ، ى (ٗٛٛ)ا١تتوَب : 

أشرف ، ى (ٕٓٗٔلعزيز بن عبد اهلل بن باز )ا١تتوَب : عبد ا، ٣تموع فتاوى العبلمة عبد العزيز بن باز -ٜٗ



 .الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، على ٚتعو وطبعو : ٤تمد بن سعد الشويعر

 -ى   ٖٚٚٔمطبعة اٞتامعة  ،الطبعة الثالثة ،للشيخ مصطفى الزرقا دخل إىل نظرية االلتزام العامة،ا١ت -ٓ٘
 م دمشق.ٜٛ٘ٔ

ا١تكتبة ، )د.ط(، أٛتد بن ٤تمد بن علي ا١تقري الفيومي، الشرح الكبَت للرافعي ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب -ٔ٘
 .بَتوت –العلمية 

 ٔٔٗٔالطبعة األوىل ، ، ٤تمد بن عبداهلل أبو عبداهلل اٟتاكم النيسابوري، ا١تستدرك على الصحيحُت -ٕ٘
 .بَتوت –دار الكتب العلمية ، ، ٖتقيق : مصطفى عبد القادر عطآٜٜٔ –

ٖتقيق : ٤تمد ، ٖٔٗٔ، الطبعة األوىل، ٤تمد بن ٤تمد الغزايل أبو حامد، ُب علم األصولا١تستصفى  -ٖ٘
 .بَتوت –دار الكتب العلمية ، عبد السبلم عبد الشاُب

)د.ط( األحاديث مذيلة بأحكام ، أٛتد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، مسند اإلمام أٛتد بن حنبل -ٗ٘
 القاىرة -مؤسسة قرطبة ، عليها طاألرناؤو شعيب 

 -ى   ٚٔٗٔالطبعة : الرابعة ،  ى [ ٙٔ٘ تأبو ٤تمد اٟتسُت بن مسعود البغوي ] ، معامل التنزيل -٘٘
دار طيبة للنشر ، سليمان مسلم اٟترش -عثمان ٚتعة ضمَتية  -احملقق : ٤تمد عبد اهلل النمر ، م ٜٜٚٔ
 .والتوزيع

عبد  : طارق بن عوض اهلل بن ٤تمد ،ٖتقيق ، أبو القاسم سليمان بن أٛتد الطرباين، ا١تعجم األوسط -ٙ٘
 .٘ٔٗٔالقاىرة ،  -دار اٟترمُت ، احملسن بن إبراىيم اٟتسيٍت

الطبعة ، عبد اهلل بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي أبو ٤تمد، ا١تغٍت ُب فقو اإلمام أٛتد بن حنبل الشيباين -ٚ٘
 بَتوت -دار الفكر ، ٘ٓٗٔاألوىل ، 

ى  ٕٔٗٔ -، الدين ٤تمد بن عمر التميمي الرازي الشافعيفخر  ةلعبلماإلمام العامل ا، مفاتيح الغيب -ٛ٘
 .بَتوت –دار الكتب العلمية ، الطبعة: األوىل، م ٕٓٓٓ -

ٖتقيق / ٣تمع ، إبراىيم مصطفى   أٛتد الزيات   حامد عبد القادر   ٤تمد النجار، ا١تعجم الوسيط -ٜ٘
 .دار الدعوة)د.ط(،  اللغة العربية

بلم ٤تمد َىاُرون، ٛتد بن فاِرس بن زَكرِيّاأيب اٟتسُت أ ،غةلمقاييس ال -ٓٙ الطبعة : ، احملقق : عبد السَّ
 .اٖتاد الكتاب العرب، م.ٕٕٓٓى  =  ٖٕٗٔ

الثانية ،  الطبعة ،أبو زكريا حيِت بن شرف بن مري النووي ،ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج -ٔٙ
 .بَتوت –دار إحياء الًتاث العريب ،  ٕٜٖٔ

 – بَتوت، )د.ط( إبراىيم بن علي بن يوسف الشَتازي أبو إسحاق، الشافعي ا١تهذب ُب فقو اإلمام -ٕٙ
 لبنان.

احملقق ، ى (ٜٓٚإبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي الغرناطي الشهَت بالشاطيب )ا١تتوَب : ، ا١توافقات -ٖٙ
 .دار ابن عفان، مٜٜٚٔى / ٚٔٗٔالطبعة األوىل ، : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

، جزءا ٘ٗعدد األجزاء : ، الكويت –وزارة األوقاف والشئون اإلسبلمية ، الفقهية الكويتيةا١توسوعة  -ٗٙ
 .الكويت –السبلسل  لطبعة الثانية ، دارا، ى ( ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔ) من 

 



 


