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 مداخلة الدكتور :عبد الحمٌد زالفً

 جامعة طاهري محمد بشار)الجزائر(

 : المحور األول

 عنوان المداخلة :مقاصد الزكاة العالٌة والكلٌة والجزئٌة عنوان المداخلة :

 تمهٌد :

الزكاة أحد شعائر اإلسالم فهي ذات طبيعة ثنائية ،فهي عبادة مجتمعيةة باسسةاك كمةا 

تشةريعية ماليةة تمثةح أحةد ركةائز ثةروة مةاح اسمةة ،ور ةم أن أنها جزء من منظومةة 

الشةريعة رامةةت  لةةص معالةةد عاليةةة وكةيةةة وجزئيةةة فةةي هةةذا الةةركن    أنةة   زاح فعةة  

الفةةرد  الةةل  عةةةص فعةة  اسمةةة و  زالةةت النظةةرة ال ةةيعة التعةيديةةة هةةي السةةائدة فةةي 

شةةريعة جةةاءت التعامةةح مةةا هةةذا الةةركن  جنبةةت تحعيةةك معالةةدها الكبةةر  ر ةةم أن ال

لتحعيك الملالح ودفا المفاسد عةن النةاك لةاح العةز بةن عبةد السةالم  كةح أمةر تعاعةد 

عةةن تحعيةةك ملةةةحة فهةةو باطةةح ق  و  تتحعةةك هةةذت المعالةةد    بتفعيةةح هةةذا الةةركن 

لةمسةةاهمة فةةي دفةةا عجةةةة التنميةةة ا جتماعيةةة وا لتلةةادية وتجسةةيد مفهةةوم ال ةةمان 

نفئةةات المجتمةةا   ا جتمةةاعي والتةةوازن النسةةبي بةةين ولَةةةن َبةةيَل ةةوَن دن اس نيةةاء  َكةةيَل َ  َيكن

مَل  و  شةةأ أن حفةةظ ثةةروة اسمةةة يةةإد  حتمةةا  لةةص حفةةظ نظامهةةا  70الحشةةر اسيةةةق ِمةةنكن

و تالفها هةذت الثةرة يةإد   لةص ا ةطرال  نظامهةا وأمنهةا  ولهةذت المعالةد وال ايةات 

ح كةة  السةةطان بجمعهةا اعتنص الشارع بالزكاة فةم يكح جمعها  لص  مائر اسفراد بة

ِهمَل   يِهم ِبَهةا َوَلةحِّ َعةَةيَل مَل َوتنةَزكِّ هن َوالِِهمَل َلَدَلةن تنَطهِّةرن ذَل ِمنَل أَمَل كمةا رتةل  371التوبةة  قخن

ععوبةة ردعيةة أوكةةت لةحةاكم أمرهةا سن اإلخةالح بهةذت الشةعيرة  ،عةص منعها جحودا

الماليةةة سيرسةةم الطريةةك لمخةةالح بمعلةةد حفةةظ نظةةام اسمةةة  فماهيةةة معالةةد الزكةةاة 

العاليةةةة والكةيةةةة والجزئيةةةة وما عاللةةةة معالةةةدها بةةةدفا عجةةةةة التنميةةةة ا جتماعيةةةة 

 وا لتلادية  
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 التالي :لمجابة عن اإلشكالية رسمت خطة هذت الورلة ك

  مقدمة

  المقاصد العالٌة للزكاة:  :المبحث االول

حاولةةت مةةن خاللهةةا  بةةراز معلةةد العةةدح ومعلةةد   ولةةد لسةةمت هةةذا المطةةةل  لةةص خمسةةة مطالةةل

الحرية ومعلد ال مان ا جتماعي بتفعيح هذا الركن في مجاح التنمية ا جتماعيةة وا لتلةادية 

ال ذائي واسمةن النفسةي لةمةة  و معلةد ومحاربة الفعر والبطالة ومعلد حفظ اسمن 

 : حفظ مالها ثم  تناولت في المبحث الثاني الذ  كالتالي

 المقاصد الكلٌة والجزئٌة للزكاة: المبحث الثانً 

 اسوح  ولةةد  لسةةمت   لةةص مطةبةةين كةةح مطةةةل لسةةمت   لةةص فةةروع فتناولةةت فةةي المطةةةل

ةية الخمسة كحفةظ الةدين والةنفك مفهوم المعالد الكتناولت في  المعالد الكةية لةزكاة 

حلةةر هةةذا المطةةةل فةةي   يتسةةا المو ةةوع حاولةةت  والنسةةح والععةةح والمةةاح وحتةةص

معلةةد حفةةظ النفك،وأمةةا الزكةةاة و معلةةد حفةةظ الةةدين ووالزكةةاة معلةةدين كةيةةين ،

المطةل الثاني فعد لسةمت   لةص ثةالث معالةد جزئيةة لةزكةاة بعةد المةرور عةةص مفهةوم 

ربةةط الفةةروع الفعهيةةة لةزكةةاة وهةةي كثيةةر جةةدا تناولةةت فيهةةا  حاولةةت المعالةةد الجزئيةةة

    ثالث مسائح فعهية لةزكاة وعاللتها بمعالدها الجزئية 

نحاوح من خاللها الولوح  لص  نتائج هذت الورلة  التةي نرجةو مةن المةولص  خاتمةثم 

أن تكون   افة عةميةة لمةتعةاكم النةوعي فةي خدمةة المعرفةة والعةةم وخدمةة عزوجح  

والفع  اإلسالمي بالخلوص وربط  بمعالدت الكبر  لهذت الشريعة عافة اإلسالمية الث

 ال راء .
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 اةاألول : المقاصد العالٌة للزك المبحث

بالحةةديث عةةن جمةةةة مةةن المفةةاهيم منهةةا      يمكةةن الحةةديث عةةن المعالةةد 

 المعنص الة و  وا لطالحي 

 المعنى اللغوي 

ميمةةي مشةةتك مةةن الفعةةح للةةد يعلةةد للةةدا المعالةةد جمةةا معلةةد، وهةةو ملةةدر 

ومعلدا. ولةعلد في الة ة معاني متعددة، منها: استعامة الطريةك، وا عتمةاد، واسم ، 

ط، و تيان الشيء. لاح ابن جني: ألح  ك ص دق وموالعها في كةالم  والعدح، والتوس 

العرل ا عتزام والتوج   والنهود والنهوض نحو الشيء
3

 

المعالد من العلةد وهةو التوجة  واسم ،والعةدح يعةوح بةن ز يبةة  ومةدلوح 

بمعناها اإللالحي في و عها الةذ  توجةد عةية    ينفةأ عةن –هذا الةفظة 

المعلةةد :هةةو   نا سةةتناد عةةةص المعنةةص الة ةةو  ،ومةةن ذلةةأ يمكننةةا العةةوح 

الهد  وال اية التي ترجص في استعامة وعدح واعتداح ق
2
 

 المعنى االصطالحً 

حيةث كةان هةذا وبعبارات مختةفةة لد وردت تعريفا كثيرة لهذا الملطةح عند العدامص 

العيةةاك  ،لكةةن   بةةال يتنةةاوح عنةةدهم فةةي بةةال الملةةةحة أو فةةي العةةةح فةةي المو ةةوع 

فةي كتابة  الشةهير حتص بنا عمةارة المعالةد وجزئيات   أسس  استطاع الشاطبي و ا 

لسةمين   لةصفعسةم المعالةد جاء الشيخ محمد الطاهر بةن عاشةور  لص أن  الموافعات ،

،معالةةد عامةةة ومعالةةد خالةةة فعةةاح فةةي تعريفةة  لةمعالةةد العامةةة  معالةةد التشةةريا 

معظمهةا  أوالتشةريا  أحةواحالعامة هي ،المعاني والحكم المةحوظة لةشارع في جميةا 
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خاص من أحكام الشريعة ق نوعبحيث   تختص مالحظتها بالكون في 
1
عةن  وأمةا،و 

المعالد الخالة فعاح  الكيفيات المعلودة لةشارع لتحعيةك معالةد النةاك النافعةة أو 

لحفظ ملالحهم العامة في تلرفاتهم الخالة ق
3

ويدخح في ذلأ  كح حكمةة روعيةت 

في تشريا أحكام تلرفات الناك للد التوثيك فةي ععةد الةرهن و لامةة نظةام المنةزح 

ال رر المستدام في مشروعية الطالكقوالعائةة في ععد النكاح ودفا 
5
   

 

وأما عالح الفاسي بين المراد بالمعالةد فعةاح  المةراد بمعالةد الشةريعة :ال ايةة منهةا 

واسسرار التي و عها الشارع عند كح حكم من أحكامها ق
1
مفهومهةا عنةد بةن  وأمةا، 

ويةنظم ملةالح  وأحكامهةاز يبة فهي  عةم يدرك  ايات وأسرار تلرفات الشريعة 

قالمكةفةةين فةةي الةةدارين 
0

،وبنةةاء عةةةص مختةةة  ا سةةتعما ت والبيانةةات الةةواردة عنةةد   

العةماء الذين تحدثوا في مو وع المعالد نجد الريسةوني يعرفهةا كتةالي:  ن معالةد 

الشةريعة هةي ال ايةةات التةي و ةعت الشةةريعة سجةح تحعيعهةا لملةةةحة العبةادق
3
،فهةةو  

مهةةا ومعالةةدها عةةةص ملةةالح العبةةاد ،ولةةد لسةةم العةمةةاء يجعةةح مةةدار الشةةريعة بؤحكا

المعالد باعتبارات مختةفةة فمةن حيةث مراتبهةا فهةي تنعسةم  لةص مراتةل عاليةة وكةيةة 

هةةي جمةةةة المعةةاني والمبةةادي الحياتيةةة هةةي :   فالمقاصددد العالٌددةوخالةةة وجزئيةةة 

هللا تعالص في هةذا  العامة التي يعوم عةيها خةكو واسخاللية والفةسفية العةيا واإلنسانية

كةيات مطةعة لطعيةة تنحلةر ،:  المعالد الحاكمة :الكون الفسيح والعالم الكبير وهي

لةحكةةام أ  وهةةو  و نشةةائ ولطعيتةة  وكونيتةة   و طاللةة ملةةادرها اسوحةةد فةةي كةيتةة  
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ينطةةك  ،هذت المعالةد بعةراءة وفهةم وتةدبر  ستنباطوالسبيح الوحيد  9رآن المجيد قعال

المعةاني و، ومن اسمثةةة لهةذت ال ايةات ن العراءتين لراءة الوحي والكون من الجما بي

 واإلبةةةةداعوالحريةةةةة والمسةةةةإولية  واإلنمةةةةاء واسعمةةةةار، اإللةةةةالح، معالدالعاليةةةةة 

 وا ختراع والتدافا والتنافك والتثال  والتآخي والتوالح ما مراعاة الخلولةيات

الثوابتق واحترام
37
 

التوحيةةد والتزكيةةة :  جةةابر العةةةواني لةمعالةةد العةيةةا هةةيومةةن أمثةةةة التةةي سةةالها طةة  

وهي ليم أساسةية كبةر  ومبةادي ألةيةة وهةي فةي الولةت ذاتة  لةالحة  33قوالعمران

 . اإلنسانيفي كح زمان ومكان لتكون معياسا لسائر أنواع الفعح 

والمعالد العةيا تختة  عن المعالد الكةيةة التةي درع عةمةاء اسلةوح عةةص تعسةيمها 

ثةالث  ال ةروريات والحاجيةات والتحسةةينيات ،فالمعالةد العةيةا   تعةد معالةةد عةةص 

كةيةةة اذلةةم تةةرد بهةةا رسةةا ت اسنبيةةاء كافةةة ذلةةأ سنهةةا تعبيةةر عةةن وحةةدة الةةدين ووحةةدة 

المعالةةد الحاكمةةة  أن  ذالععيةةدة ووحةةدة المعالةةد وال ايةةات فةةي جميةةا الرسةةا ت ،  

لد  اسلةوليين والةذ  للةروا دورت  تستوعل المعالد الشرعية بالمفهوم الذ  ساد

تعريبةةا عةةةص بيةةان العةةةة أو الحكمةةة أو الولةة  المناسةةل الكةةامن فةةي الحكةةم الشةةرعي 

هةةو لتحعيةةك   نمةةاو ايتةة  تحعيةةك العناعةةة التامةةة لةةد  المكةةة  أن كةةح مةةا جةةاء الشةةرع 

 32ملالح  ق.

ولد نحص كثير مةن عةمةاء اسلةوح العةدامص  ب ةبط المعالةد وترتيبهةا منحةص يركةز 

والةذ  ت ةخم  اإلسةالميعةص الملالح الفردية استجابة لةمنحص العام الذ  ساد الفع  

ال ةةروريات الخمةةك فةةي  اسةةتعريناولةةو  واإلنسةةانيةفيةة  فعةة  الفةةرد عةةةص فعةة  اسمةةة 

                                                           
 دمشك طبعة–مطبعة دار الفكر –في معالد الشريعة حوار ما الدكتور ط  جابر العةواني –سةسةة آفاك التجديد  -  9

 377ص-2772

32ص-2773الطبعة اسولص -مإسسة المعار  -أبحاث في معالد الشريعة-نو رالدين مختار الخادمي -37   
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ردية فةيك منها معلةد متعةةك   باسمةة المدونات اسلولية لوجدناها أسست عةص الف

الشةاطبي عنةدما لعةد لحفةظ  اإلمامولم يسةم من هذا حتص رائد المعالد  باإلنسانيةو  

نظام اسمة  بها   ال روريات الخمك عةص أساك فرد    عةص أساك معالد يحفظ

ن كةةان الةةبعض  يةةل هةةذا الفعةة  فةةي تراثنةةا فةةا  ذا،لكةةن  باإلنسةةانيةأو معالةةد متعةعةةة 

هةذت المعالةد فخرجةوا   بةرازالطاهر بن عاشور وعالح الفاسي كان لهم الف ةح فةي 

كالسةةةماحة والحريةةةة والعدالةةةة  اإلنسةةةانيةالعةةةيم   لةةةصالتعةيةةةد  لةمعالةةةد  التعسةةةيممةةةن 

والفطرة وحفظ نظام اسمةة عةةص حةد تعبيةر طةاهر بةن عاشةور وهةذا تجةدت  والمساواة

 أن المعلد العةام مةن  :لاححينما لةشريعة ماثال عندت عندما تحدث عن المعلد العام 

التشةةريا هةةو حفةةظ نظةةام اسمةةة واسةةتدامة لةةالح  بلةةالح المهةةيمن عةيةة  وهةةو نةةوع 

ويشةةةمح لةةةالح  لةةةالح ععةةةة  ولةةةالح عمةةةة  ولةةةالح مةةةابين يديةةة  مةةةن  اإلنسةةةان

 31قموجودات العالم الذ  يعيش في  

معلةةد العةةام عةةالح الفاسةةي عنةةدما تحةةدث عةةن ال اإلمةةام وعةةةص نفةةك الخطةةص سةةار  

هةةو عمةةارة اسرض  اإلسةةالميةفعةةاح :   المعلةةد العةةام لةشةةريعة  اإلسةةالميةلةشةةريعة 

وحفظ نظام التعايش فيهةا واسةتمرار لةالحها بلةالح المسةتخةفين فيهةا وليةامهم بمةا 

فةةي اسرض واسةةتنباط  و لةةالحكةفةةوا بةة  مةةن عةةدح واسةةتعامة ولةةالح فةةي الععةةح 

اسرض   تعتلةةر   تعتلةةر عنةةد  و لةةالح، 33لخيراتهةةا وتةةدبير لمنةةافا الجميةةا ق

 أحواح الناك وعمارة اسرض .  لالحالععيدة بح   لالحعالح  الفاسي عةص 

ومثةح عةيةا ومعالةد عاليةة كالعةدح ا جتمةاعي   نسةانيةفالزكاة كعبادة مالية تنشر ليم 

وال ةمان ا جتمةاعي واسمةن ، وكةح  ،سمةة اوالحرية والمسةاواة وحفةظ ثةروة ماليةة 

 في هذا المبحث   برازهاالمعالد نحاوح  هذت
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 الحرٌة المطلب األول  : مقصد 

لد عنص اإلسالم بتنمية اإلنسان تنمية شامةة ومن ثم ينظر لمنسان نظةرة متميةزة عةن 

الشةرعية  والتكةالي  اإلنسةان سةةوكيات فالحرية انسجام بين  جميا الديانات السابعة  

أوح  اإلنسةانتكةريم  ولهةذا  35قبذات حرة ورادة مستعةة  ايتها تحعيك اللةالح العةام 

ةِر  معالد العرآن الكةريم  مَل ِفةي الَلَبةرِّ َوالَلَبحَل َنةا َبِنةي آَدَم َوَحَمةَلَنةاهن مَل لةاح تعةالص:  َولََعةدَل َكرن

مَل َعةَٰص َكِثير   ةَلَناهن َباِت َوَف ن يِّ َن الطن م مِّ َناهن ق ومةن لةور التكةريم  َوَرَزلَل َنا َتفَلِ يالن نَل َخةَعَل من مِّ

    كةرات فةي الةدين :مكن  من حريت  حتص في أعةص لورها وهي المعتعد لاح تعالص 

 فالحرية خةك ذاتي وشخلي لمنسان تتجةةص آثةارت فةي أعمةاح اإلنسةان اللةادرة ،ق 

 ل  ليمت   عن شعورت بالتكةي  ، وليست حرية الجسم من سيطرة ال ير    مظهرا

 في ازدهار الشخلية وتفتحها ، ولكن  ليك    ثمرة من ثمرة الحرية الداخةية

وفيهةا  31التي تجعح اإلنسان مإمنا بالحك ومكافحا من أجح العدح والحرية لةجميا ق 

 تنمص العو  وتنطةك المواهل ويلوبها تنبت ف ائح اللةدك والشةجاعة والنلةيحة 

عةةةن المنكةةةر وتةةةتاللح اسفكةةةار وتةةةورك أفنةةةان  بلةةةراحة اسمةةةر بةةةالمعرو  والنهةةةي

من المعالد التي تتوك  ليها اإلنسانية ولعد جعةح الطةاهر بةن عاشةور   فهي 30قالعةوم

ح والمسةاواة وا سةتخال  واسخةوة معلد الحرية من المعالد اإلنسانية كمعلد العد

 والفطرة  اإلنسانيةوالكرامة 

 لكةةن دأبةةت الشةةريعة فةةي رعةةي الملةةالح المشةةتركة وحفةةظ النظةةام ولةة  عةةن : فعةةاح 

وحتةص يجمةا بةين معلةد الحريةة  33ق بطاح العبوديةة بوجة  عةام وتعوي ةها بالحريةة 

 نظر اإلسالم  لةص طريةك الجمةا بةين معلةدية نشةر الحريةة : وحفظ نظام العالم لاح 

                                                           

273ص–المعالد العامة لةشريعة اإلسالمية –عزالدين بن ز يبة -  15  
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317-359ص– 2771دار السالم الطبعة الثانية  -النظام ا جتماعي في اإلسالمي–طاهر بن عاشور -  17  
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تعةيةهةا وعالجةا لةبةالي منهةا وحفظ نظام العالم بؤن سةط عوامح العبودية معاومةة لهةا ب

وذلأ بإبطاح أسبال كثيرة من أسةبال ا سةترلاك وللةرت عةةص سةبل اسسةر خالةة 

 الما ةيومن عوامح تعةيح العبودية التفت اإلسالم  لص عالع الرك الموجةود فةي  39ق

بتكثير أسبال رفع  فخلص بعض ملار  الزكاة فةي شةراء العبيةد وعةتعهم بةنص 

لالق وان تحرير النفك البشرية  وعتعها يتجدد في كح علةر  وفي الر: لول  تعالص 

بؤشةةكاح مختةفةةة  فملةةر  فةةي الرلةةال ينطبةةك عةةةص اسسةةير والمحتجةةز والمختطةة  

ويمكةن  27قبدولة أجنبية سنها رلبة مةكت برك كمةا لةاح ابةن حبيةل وابةن عبةد الحكةم 

ا التةي تةئن تحرير الدوح المسةمة والشعول المسةةمة الم ةطهدة بسةبل دينهةا أو ل تهة

تحت وطؤة المسةتعمر باعتبةار أن المسةتعمر هةو اسةتعباد لةنفةوك وفسةاد فةي اسرض 

واستدمار  لةعيم ولةثروات لذلأ أجاز  ير واحد من عةماء العلر منهم اإلمام رشةيد 

ر ا والشةيخ محمةود شةةتوت بإعطةاء الشةعول المسةتعمرة مةن الزكةاة لةتحريةر مةن 

حريتهةا ،يعةوح الشةيخ ح إلعادة ما سةةب  اسجانةل مةن ا ستعباد و عادة مجد اإلسالم ب

شةتوت :  ذا كان الرك لد انعرض منذ أعةن اإلسالم كةمتة  فةي الحةرص عةةص حريةة 

اإلنسان لكن لد حح محة  اآلن رك هو أشةد خطةرا منة  عةةص اإلنسةانية ذلكةم هةو رك 

 العةةةة  فةةإذا كانةةت 23قالشةةعول فةةي أفكارهةةا وأموالهةةا وسةةةطانها وحريتهةةا فةةي بالدهةةا 

اسسةةير فةةان تحريةةر التةةي مةةن أجةهةةا يعطةةص ملةةر   وفةةي الرلةةال ق هةةي فكةةاأ  

يعةةوح الةةدكتور وهبةةة  الشةةعول اإلسةةالمية مةةن ا سةةتعمار ا سةةتيطاني و يةةرت أولةةص  

 اإلسةةالمية وبةةالر م مةةن أن ال الةةل وجةةودت اآلن فةةي علةةرنا فةةي الةةبالد :الزحيةةةي 

ابةةن السةةبيح فةةان هنةةاأ حاجةةة ماسةةة وهةةم الفعيةةر والمسةةكين وال ةةارم و أنةةواعأربعةةة 

فةي العلةر الحةديث  الرك مةن العةالم  ل اءلةتعر  عةص ملر  "وفي الرلال" بعد 

و نعةاذ   اإلسةالميةلةر  الزكةاة فةي مثةح :اسةتعباد الشةعول  تعت ةيووجود حةا ت 

ا ستعمار المختةفة ومن أهمها ا ستعمار ا سةتيطاني ومسةاعدة   شكاحالمسةمين من 

                                                           

313ص–المرجا نفس  -  19  
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راثن العدو وطالك سراح السجناء المسةمين من معةتعالت باسسر  عةص ا فتداء من 

فإنفاك الزكاة عةص تحرير  شعول  سالمية من رلهةا هةو  عةادة لةفعاليةة  22قاسعداء 

فاد منهةا  فةالحك سةبحان  وتعةالص اإلنتاجية لعنالر  نتاجية جديدة كانت معطةة   يست

  ذا   يريةةد مةةن أ  عنلةةر فةةي هةةذت اسمةةة أ  يكةةون عنلةةرا معطةةال و  يكةةون هةةذا 

تحةةرر مةةن كةةح أشةةكاح العبوديةةة وا سةةترلاك حتةةص تعةةيش هةةذت اسمةةة حةةرة ومسةةتعةة 

 ةمن معلةد عةاح مةن ملةار  الزكةاة لملةر  توظية  ومنتجة ولةذلأ جةاء هةذا 

 .اسم  الحرية 

 العدل مقصد  نً :المطلب الثا

العدح من المعالد العالية فهو مبدأ أساسيا من مبادي اإلسةالم ، ومعلةدا ألةيال مةن 

ةح، و نةزاِح الكنتةل أن معالدت، فالعدح  سن ة، و رساِح الر  بون ، بح هو من  أهم َمعاِلد الن 

ةََنا  سن َسةَلَنا رن َزلَلَنةا َمَعهنةمن الَلِكَتةاَل يعوم النناك بالِعسط، في لول  تعالص:  لََعدَل أَرَل َنةاِت َوأَنَل ِبالَلَبيِّ

ةِط ....ق الحديةد ةاكن ِبالَلِعسَل ةِط  35َوالَلِميَزاَن لَِيعنوَم النن َن ِبالَلِعسَل ةوا الَلةَوزَل ولولة  تعةالص:  َوأَِليمن

وا الَلِميَزاَنق الرحمن  ِسرن  79َوَ  تنخَل

مةن  الثالةث لمعلةدا 21رتب  جمةاح الةدين عطيةةسهمية العدح في حياة اسمم والبشر و

 المعالد المتعةعةة باسمةة بعةد معلةد التنظةيم المإسسةي لشةإون اسمةة ومعلةد اسمةن

هذا المعلد أخذ  المشرع اإلسةالمي بمبةدأ العموميةة فةي أحكةام الزكةاة  ومن مظاهر،

دون ،حيث أن الزكاة تكون واجبة عةص كح من بةغ مال  النلال وحاح عةي  الحةوح ،

رت أو لون  أو وطن  ، كةهم سةواء أمةام هةذت الفري ةة التةي   النظر  لص جنس  أو عم

تميةةز بةةين الةةذكر و اسنثةةص و  بةةين البةةالغ و يةةر البةةالغ و  بةةين المعةةيم فةةي وطنةة  

والخةةارع عنةة  ، ومةةن مظةةاهر تحعيةةك هةةذا المعلةةد العةةدح التشةةريعي فةةي أحكةةام هةةذت 

الثةروة مةن الةذهل الفري ة ، المعد ت التي تفرض بها الزكاة ، فإنهةا تفةرض عةةص 

زو والف ة والنعةود و يرهةا مةن اسوراك النعديةة واسمةواح المةدخرة فةي الملةار  
                                                           

1/153ع–المرجا السابك –وهبة الزحيةي  -  22  
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مهمةةا زادت ثةةروة لةةاحبها بخةةال  ال ةةرائل ،  %2.5بمعةةدح ثابةةت   يت يةةر وهةةو

ونفةةك المعةةدح عةةةص عةةروض التجةةارة وأمةةا الزكةةاة الةةزر وع فالمشةةرع فةةاوت بةةين 

جهد المبذوح ، فاسرض التي سةعيت بةدون آ ت المعادير الواجبة من الزكاة بتفاوت ال

و ذا سةعيت بةاآل ت أ  بجهةد مبةذوح فةي  %37يكون المعدار الواجل  خراج  منهةا 

وهةذا يةدح 5%عمةية الزرع والسعي انخفض المعةدار الواجةل  خراجة  منهةا كزكةاة  

عةص مراعاة معلد العدح بين الذ  يبذح جهد فةي مزرعتة  وبةين الةذ    يبةذح جهةد 

ومةةن مراعةةاة معلةةد العةةدح فةةي هةةذا الةةركن تةةرجيح العةةوح بوجةةول زكةةاة المسةةت الت 

وزكةةةاة ألةةةحال الرواتةةةل العاليةةةة كالمحامةةةاة والطةةةل والهندسةةةة وألةةةحال تةةةؤجير 

العمارات والملانا والسفن والفنادك  ر م أن  لم تةنص عةية  اسدلةة جمةةة كالتجةارة 

ادمي   ذ   يكةةون مةةن العةةدح والزراعةةة والةةذهل والف ةةة واسنعةةام يعةةوح مختةةار الخةة

الذ  ألرت اإلسالم كمعلد معتبر لطعي أن يإمر لاحل العطيا من اس نةام بالزكةاة 

ويترأ لاحل الدخح العو  الذ  يكسل في اليوم  الواحد ما يكسب  لةاحل العطيةا 

 23في السنة كةها ق

  ورعاية لمعلةد العةدح الةذ  بنيةت عةية  هةذت الشةريعة ال ةراء رجةح الةدكتور يوسة

ينفةك عةةص الةزرع مةةن  العر ةاو  رأ  اإلمةام التةابعي عطةاء بةن ربةاح فةةي رفةا مةا

عطةاء بةن ربةاح فةي رفةا  اإلمةاملاح : تةرجيح لةوح التةابعي الجةيةح  جمةة المحلوح

نفعة الزرع مةن جمةةة المحلةوح ثةم تزكيةة البةالي وجعةنةا نختةار أن يزكةص مسةتؤجر 

رض ،وأن يزكةةص مالةةأ اسرض الةةزرع الخةةارع بعةةد طةةرح النفعةةات ومنهةةا أجةةرة اس

اسجةةرة التةةي يعب ةةها بمجةةرد لب ةةها ويخةةرع منهةةا العشةةر أو نلةةف  سنهةةا بةةدح عمةةا 

 25قيستحع  من الخارع لو زارع عةيها ... لص  ير ذلأ من اسمثةة 

                                                           

مكتبة الرشد، الطبعة –ا جتهاد المعالد  حجيت   وابط  مجا ت  –نور الدين مختار الخادمي - 23
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ومن التطبٌقات الفقهٌدة لمقصدد العددل عندد ا مداا البداجً فدً زكداة خلطدة الماشدٌة 

لةيك مةن العةدح أن يفةرك السةاعي بةين فانة  ، اة بٌن أربداب الماشدٌة ومسدتحل الزكد

المجما في الماشية حتص يثعح عةص ألحابها أ و يجما بين المفرك حتةص يخفة  عةةص 

ألحابها وي بن مستحعيها وذلةأ مةن خةالح شةرح  لةثةر المولةو  الةذ  روات مالةأ 

في بةال لةدلة الخةطةاء ، لةاح مالةأ :ولةاح عمةر بةن الخطةال  ر ةي هللا عنة  :   

ما بين مفترك و  يفرك بين مجتمةا خشةية اللةدلة أنة   نمةا يعنةي بةذلأ ألةحال يج

المواشي ، لاح مالأ :وتفسير   يجما بين مفترك أن يكون النفر الثالثة  الذين يكةون 

 فةإذالكح واحد منهم أربعةين شةاة لةد وجبةت عةةص كةح واحةد منهمةا فةي عنعة  اللةدلة 

شاة واحةدة فنهةوا عةن ذلةأ وتفسةير    يها أظةهم الملدك جمعوها لئال يكون عةيهم ف

لول    يفرك بين مجتما أن الخةيطين يكون لكح واحد منهما مائة شاة وشاة ، فيكةون 

أظةهما  الملدك  فرك  نهمةا فةةم يكةن عةةص كةح واحةد  فإذاعةيهما فيها ثالث شيات ، 

بةين مجتمةا يجمةا بةين مفتةرك و  يفةرك شاة واحدة فنهوا عةن ذلةأ فعيةح     منهما 

تن ِفي َذلَِأقخشية اللدل   .     21ة َهَذا النِذ  َسِمعَل

لاح الباجي مبينا لمعلد العدح في هذا اسثر : معنةص الحةديث الةوارد مةا ذهةل  لية  ، 

سن الخةطة لما كان لها تؤثير في الزكاة تارة بتخفي  وتةارة بتثعيةح عةةص وجة  العةدح 

ذلأ حكمةا  زمةا لةخةطةة ،ولةم يكةن سربةال بين أربال الماشية ومستحك الزكاة كان 

اسمواح التخفي  دون التثعيح كما لم يكن لمسةتحك الزكةاة عةةيهم تثعيةح دون التخفية  

فكما ليك لةساعي  ذا كانت التفرلة أف ح لةزكاة أن يفةرك الماشةية المجتمعةة ،، و ذا 

مةةواح أن كةةان الجمةةا أف ةةح لةة  أن يجمةةا الماشةةية المتفرلةةة فكةةذلأ لةةيك سربةةال اس

يفعةوا من ذلأ ما هو اسرجح واسخ  عةيهم وليتركوا الماشية عةص حسةل مةا كانةت 

 20قعةي  لبح أوان اللدلة يجر  فيها حكم الزكاة عةص ذلأ من تخفي  أو تثعيح 

                                                           

313بال زكاة الخةطاء رلم–كتال الزكاة -الموطؤ -مالأ - 26  
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فةيك من العدح أن يفرك الساعي بين المجما في ال نم حتص يثعةح عةةص ألةحابها و  

ألةةةحابها وي ةةةبن مسةةةتحعيها مةةةن الفعةةةراء يجمةةةا بةةةين المتفةةةرك حتةةةص يخفةةة  عةةةةص 

 والمساكين .

فنالحظ أن معلد العدح كمعلد عاح لد راعت  الشريعة في كح أبوابها ومنهةا الزكةاة 

فنر  العةدح فةي أحكةام هةذا البةال كمبةدأ العموميةة فةي الزكةاة وتةرجيح العةوح بزكةاة 

ئيةة  فةةيك مةن ألحال الرواتل واسجور العاليةة التةي لةم  تةنص  عةيهةا اسدلةة الجز

مةن  العدح نةزم من يمةأ نلابا حاح عةية  الحةوح و  نةةزم مةن تةدر عةية  شةركت  أو

فةي العطةاع الخةاص أو الريا ةي  كالطبيل الجراحظيفت  وو يستؤجر فنادل   وسفن  أ

في النواد  الكبةر  التةي تةدر عةةص ألةحابها أ ةعا  م ةاعفة ممةا يمةكة  موظة  

الحةوح ،ثةم نخةةص  لةص أن لةيك مةن العةدح نؤخةذ بسيط بةغ مال  النلال وحةاح عية  

بباعث الرأفة والشفعة عةةص الجانةل المست ةع   ، فيعطةص الفعيةر حةك ال نةي بحيةث 

يثعح عةص لاحل الماح أو ن بن المستحك لها فنخف  عةةص مالةأ المةاح     مةا جعةح 

بةين الشرع  حعا عةيهم من مالأ الماح أو المواشي فال يفرك  بةين المجمةا و  يجمةا 

المفةةرك  وكةةذلأ رفةةا نفعةةات الةةزرع مةةن جمةةةة المحلةةوح فةةي اسرض المسةةتؤجرة  

وكذلأ  نختار العوح بزكاة مالأ  سرض اسجرة التي يعب ها بمجرد لب ةها فيخةرع 

 الذ  جاءت هذت الشريعة ال راء  .منها العشر أو نلف  وهذا من العدح 
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 األمن حفظ المطلب الثالث:مقصد 

ومعنات أن تكون هذت اسمة لوية مرهوبة الجانل مطمئنة الباح ، ألم يمتن المةولص عةز 

وجح عةص لريش بإشباع نةوعين مةن حاجةاتهم النفسةية والجسةمية ، أ  بتةوفير اسمةن 

 ال ذائي واسمن النفسي 

، وتظهةر 73لاح تعالص :   الذ  أطعمهم من جوع وأمةنهم مةن خةو  ق لةريش اآليةة 

عةي  السالم  ذ لةاح  رل اجعةح   براهيمل ذائي والنفسي في دعاء سيدنا أهمية اسمن ا

والحعيعةة أن معلةد حفةظ اسمةن مةن أعةةص  هذا البةد آمنا وارزك أهة  مةن الثمةرات ق

 23المراتةةل فةةي  ملةةا  المعالةةد المتعةعةةة باسمةةة ،ولةةد جانةةل جمةةاح الةةدين عطيةةة

فةإذا  ةال وحفظ نظامهةا ، حينما لدم معلد التنظيم المإسسي عةص معلد أمن اسمة 

لم يسةتتل   ذااسمن في اسمة فال التلاد و  مإسسات و  استعرار لةدولة و  لةمة 

،فةإذا لةم يحفةظ لةمةة  29اسمةن يعةوح الجةويني  فةاسمن والعافيةة لاعةدتا الةنعم كةهةا ق

منها نفسها ، فهما مترابطان بع هما مةا بعةض فةال أمةن أمنها ا لتلاد    يتحعك أ

التلاد     بتوفير اسمةن النفسةي و  أمةن نفسةي    بةؤمن التلةاد  ، فالمجتمعةات 

الفعيةةرة أكثةةر عر ةةة   اسةةتعرار فةةي أمنهةةا ا لتلةةاد  وأمنهةةا النفسةةي فيهةةدد السةةةم 

، درات وبالبشةةر ا جتمةةاعي وتنشةةر فيهةةا الرذيةةةة وجةةرائم الكبةةر  كالمتةةاجرة بالمخةة

إشةةاعة اسمةةن وترسةةيخ  ب تجفيةة  منةةابا العنةة  وترويةةا اسمةةة  فالزكةةاة تسةةهم فةةي

وتحلين اسمة مةن الجةرائم التةي تهةدد أمنهةا كالسةرلات بؤنواعهةا والحرابةة وتزويةر 

بسةةةبل الفعةةةر والبطالةةةة والمجاعةةةات  وبالبشةةةر تةةةاجرة فةةةي المخةةةدرات مالعمةةةالت وال

 البالد اإلسالمية ، خالة  ذا عةمنا أن الزكاة  والجفا  والعحط الذ  يليل كثير

 ،حعين اثنين وليك حعا واحدا  ها اإلسالم لد جعح في أموالفي 
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 الحك اسوح :حك الشرع والمجتما بؤن يوظ  ال ني أموالة  فةي التوظية  اإلنتةاجي 

ومعنات أن اإلسالم يوج  ال ني نحو توظية  أموالة  فةي التشة يح اإلنتةاجي فةي مجةاح 

  17اع والتلنيا واإلنشاء ونحوها من اسنشطة اإلنتاجية النافعة قاإلنت

وهةةذت بةةدورت يسةةاهم فةةي امتلةةاص كتةةةة مةةن الشةةبال البطةةاح ومةةن ألةةحال العةةوز 

 والحاجة 

 والحك الثاني في المةاح :حةك الشةرع والمجتمةا بةؤن يةإد  ال نةي زكةاة أموالة  التةي 

وفةي هةذا الحةك ملةر  ابةن السةبيح  13وظفها في مجا ت ذات كفاءة  نتاجيةة ألةح ق

الذ  من شؤن  في كثير من الع ايا التي تكون سبل في تهديد أمن اسمة كحح مسةؤلة 

الالجئين الوافدون مةن الةبالد اإلسةالمية و يرهةا بسةبل التعاتةح والتطةاحن بةين أفةراد 

الشعل الواحد ،فإعطاء سهم هذا الملر  في خدمةة الالجئةين كظةاهرة مسةت كثيةر 

شةةعول اإلسةةالمية يسةةاهم فةةي اسةةتعرار أمةةن الةةبالد اإلسةةالمية  وحمايتهةةا مةةن مةةن ال

 است الح هذت الفئةة فةي نشةر الةذعر والرعةل وا نحةالح الخةعةي بسةبل الفعةر الحاجةة 

و نمةةا ، فيعطةةص ال نةةي زكاتةة  لةفعيةةر في تنةةي بهةةا سةةواء أكانةةت الزكةةاة نعةةدا أو عينةةا 

نفسة  لكةي يلةبح  نيةا فةي ذاتة  حيةث  العجيل في الزكاة أنها تستهد  تحويح الفعير

تكفةةح لةة  فرلةةة عمةةا مجزيةةة كعامةةح فةةي مشةةروع  نتةةاجي أو كلةةاحل عمةةح مسةةتعح 

خبرة ويحوز ما  فيرتعي في الكفايةة ثةم ال نةي  فيكتسلبذات  يتوسا نشاط  ما اسيام 

بمعنةص أن  ، 12قوعندها يلةح  لةص حالةة تجةل عةية  الزكةاة بعةد أن كةان مسةتحعا لهةا 

دولر في تحويح بعض أفراد المجتما ممن كةان لهةم أثةر سةةبي عةةص اسمةة  الزكاة لها

 عنلر ايجابي ومنتج ونافا سمت  .  لصوالمجتما بدافا الفعر 
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 المطلب الرابع : مقصد حفظ مال األمة 

  شأ أن ا شت اح بمعالةد الشةريعة اإلسةالمية عةةص مسةتو  اسمةة واإلنسةانية يعةد 

يجةل أن يؤخةذ مكانتة  المسةتحعة فةي ا جتهةاد المعالةد   اسولص با عتبةار ،وهةو مةا

، ومةةن هنةةا نعةةوح أن  العالمةةة ابهةة يهتةةد ذ  يجةةل أن سن المعالةةد هةةي النبةةراك الةة

الطاهر بن عاشور ألال عين الحك لما نعح المعالد من ارتباطها بالفرد  لص اسمةة 

فعاح:  ذ نحةن  حيث جعح المعلد اسعظم من الشريعة اإلسالمية هو حفظ نظام اسمة

استعرينا موارد الشريعة اإلسالمية الدالة عةص معالةدها مةن التشةريا اسةتبان لنةا مةن 

أن المعلةد العةام مةن التشةريا فيهةا هةو حفةظ  المسةتعرأةكةيات د ئةها ومن جزئياتها 

و ذا كةان  11نظام اسمة واستدامة لالح  بلالح المهيمن عةي  وهةم نةوع اإلنسةان ق

المكةان   اسمةةفةان لثةروة  اإلسةالميةحفظ نظام اسمةة  لة  هةذت المكانةة  مةن الشةريعة 

السةةامي مةةن ا عتبةةار وا هتمةةام  مةةا يظةةن بشةةريعة جةةاءت لحفةةظ نظةةام اسمةةة وتعويةةة 

أن يكةةون لثةةروة اسمةةة فةةي نظرهةةا المكةةان السةةامي مةةن ا عتبةةار    شةةوكتها وعزهةةا 

ينا أدلةة الشةريعة مةن العةرآن والسةنة الدالةة عةةص العنايةة نحةن اسةتعر و ذاوا هتمةام ، 

أن بة  لةوام أعمالة  ول ةاء نوائبهةا نجةد مةن ذلةأ   لةصبماح اسمة وثروتها والمشةيرة 

أدلة كثيرة تفيدنا كثرتها يعينا بؤن لةماح في نظر الشريعة حظا   يسةتهان بة  ومةا عةد 

،  13تفاإهةةا شةةعار المشةةركين قزكةةاة اسمةةواح ثالثةةة لعواعةةد اإلسةةالم وجعةهةةا شةةعار ان

ومراعةةاة لمعلةةد حفةةظ مةةاح اسمةةة أن خلةةص فةةي هةةذا الةةركن جهةةاز  دار  ثابةةت 

بةالنص العرآنةي مكةةون مةن   العةةامةين عةيهةا ق يعةوح فةةوز  خةيةح : ولمةةا كانةت هةةذت 

الملار  عةةص الدرجةة مةن اسهميةة التةي أو هةا  ياهةا الشةارع بةالنص عةيهةا فإنهةا 

أمةر المسةةمين ، فهةو راع ومسةئوح عةن رعيتة  ، وواجةل بال رورة مسإولية ولةي 

من واجبات  ، ومعرو  أن  ما   يتم الواجل    ب  فهو واجل ،وبنةاء عةية  فةان مةن 

واجب  حتص يفي بهذت اللار  الواجبة نلا أن يدبر الموارد الالزمة  لهةا ومةن ذلةأ 
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لجهاز اإلدار  الالزم أن يعوم بجما  يرادات الزكاة ما اإليرادات اسخر  وان يعيم ا

لتنظيم هذت الوظيفة جمعةا ولةرفا ،و لامةة هةذا الجهةاز أمةر ثابةت بةالنص الةذ  بةين 

أيدينا فهو مكون من "العامةين عةيها"أ  عةص الزكاة وهذا داخح في معلد حفظ مةاح 

خالةةة  ذا عةمنةةا أن الحةةك اسوح نحةةو المجتمةةا واسمةةة فةةي الزكةةاة هةةو   15اسمةةة ق

وا ستثمار اسمثح حتص   يترأ في ركود فيعود نفعة  عةةص اسمةة  التوظي  اإلنتاجي

والمجتما واس نياء من بال أولةص  وبةذلأ نةدرأ أن مةن السةطحية بمكةان اعتعةاد أن 

 ةةرض الزكةةاة ينحلةةر بتحلةةيح أمةةواح لةيةةةة مةةن الزكةةاة ليةةتم لةةرفها مجانةةا عةةةص 

عةةاد لهةةم عةةن البةةذح الفعراء،اسمةةر الةةذ  يبةةدو وكؤنةة  تكسةةيح لةفعةةراء عةةن العمةةح و ل

والسعي ، كال و نما هذا الحك الشرعي يؤتي تاليا لةحك الشرعي اسوح، وهذا المعنةص 

 ن فةي المةاح حعةا  هو الراجح المعلةود مةن لةوح رسةوح هللا لةةص هللا عةية  وسةةم "

أما حك  خراع  الزكاة فهو الحك الثاني وهو معةةوم ،لكةن الحةديث  11قسو  الزكاة"

جد حك آخةر فةي المةاح  يةر  خةراع الزكةاة ،أ  وهةو حةك التوظية  ينبهنا  لص أن  يو

اسمثح لةماح فيما هو أنفا واعم وأدوم في عائدت ا لتلاد  ،وهو ما الةطةحنا عةية  

"حك التوظي  اإلنتاجي " والدليح عةص ثبوت هذا الحك اسوح أن تحلةيح  الزكةاة   

اح الشرع الحكيم يحفز لةاحل يجل و  يتعين    بعد مرور سنة كامةة وهكذا   يز

المةةةاح ويةةةدعوت طيةةةةة العةةةام  لتحسةةةين أسةةةاليل  توظيةةة  أموالةةة  وتطةةةوير سياسةةةت   

حفةةظ مةةاح اسمةةة   لةةصوهةةذا كةةة  يهةةد   10ا سةةتثمارية وتجويةةد سياسةةت  التسةةويعية ق

والمجتمةةةا حتةةةص   تتةةةرأ تتآكةةةح بةةةالركود وا كتنةةةاز ، ومةةةن اسمةةةواح التةةةي يجةةةل 

ح اليتامص وهي جزء من ماح اسمةة طةةل مةن تةولص أمةرت أن استثمارها وتنميتها أموا

يثمرها بتنميتها و  يتركها تنعص بالزكاة لاح مالةأ:  أنة  بة ة  أن عمةر بةن الحطةال 

                                                           

  35  307ص-2773الملةحة العامة من منظور  سالمي مإسسة الرسالة الطبعة اسولص –فوز  خةيح -

ق عن فاطمة بنت ليك ر ي هللا عنها والبيهعي في سنن  117برلم1/19أخرج  الترميذ  في سنن   ع- 11
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فةؤموالهم كتةةة ماليةة معتبةرة مةن  13لاح : اتجروا في أمواح اليتامص   تؤكةها الزكةاة ق

ا هةو عائةد بةالنفا عةةص اسمةة ماح اسمة طةل من تولص أمرهم يسهموا فةي تنميتهةا بمة

لاح اإلمام الباجي معةعا عةص لوح عمر بن الخطال ر ةي هللا  والتلادها با ستثمار

عن  "اتجروا في أمواح اليتامص :  ذن من  في  دارتها وتنميتها وذلأ أن النةاظر لةيتةيم 

نة  حينئةذ  نما يعوم معام اسبة  ،فمن حكم  أن ينمي مال  ويثمرت لة  و  يثمةر لنفسة  س

  ينظر لةيتيم و نما ينظر لنفس  فان استطاع أن يعمح في  لةيتيم وأ  فةيدفعة   لةص ثعةة 

 19يعمح في  لةيتيم عةص وج  العراض الجزء يكون ل  في  من الربح وسائرت لةيتيم ق

 

 المطلب الخامس :مقصد الضمان االجتماعً 

الكفاية   الكفا  ،وهةي تمثةح حةك   اية الزكاة الحياة الكريمة التي   يحععها    مبدأ

الجماعة في عنك الفرد وهةي وسةيةة لتحعيةك معلةد ال ةمان ا جتمةاعي الةذ  يكفةح 

حك الحياة الكريمة في ظح مبدأ الو يةة العامةة بةين  المسةةمين ، ومنة  خةوح الشةارع 

مَل  هن لِِهمَل َلَدَلةن تنَطهِّرن َوٰ ذَل ِمنَل أَمَل ،وذلأ من 371التوبةق  لةحاكم جما الزكاة لاح تعالص  خن

 37قالخلالات فمن أهم المهمات أجح  سد الحاجات ،و

فيكون مةن مهةام  اإلمةام عنةد الجةويني  سةد الخلالةات مةن خةالح جبايةة الزكةوات 

مين واسةةتحثهم عةةةص البةةذح والجةةود ةوجعةهةةا فةةي ملةةارفها ، فةةان لةةم تةة  نةةدل لةمسةة

مةا افتةرض هللا عةةيهم   فالوج  استحثاث الخةةك بالموعظةة الحسةنة عةةص أداءاحتسابا 

 33،في السنةق
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ثةةم يعةةوح :  ذا كةةان تجهيةةز المةةوتص مةةن فةةروض الكفايةةة فحفةةظ مهةةج اسحيةةاء وتةةدارأ 

،ولهةةذا فةةان رعايةةة اإلمةةام والمجتمةةا واسمةةة لمعلةةد 32شاشةةة الفعةةراء أتةةم وأهةةم قح

ال ةةمان ا جتمةةاعي مةةن خةةالح جمةةا الزكةةاة وتوزيعهةةا توزيعةةا عةةاد  يعةةد مةةن أكبةةر 

فاإلسةةالم ،اليةةة لةزكةةاة  وذلةةأ بحمايةةة هةةذت الشةةريحة الهشةةة فةةي المجتمةةا المعالةةد الع

حرل عةص نظام لائم عةص وجود طبعات مبنية عةص التفاوت في الثروة وأخةر  عةةص 

ومةةةا لةةةررت اسئمةةةة اسعةةةالم العةةةدامص، أكةةةدت  عيشةةةة الجاهةيةةةة وفخرهةةةا باسنسةةةال،

اجةةات اسساسةةية لكةةح المعالةرون أيةة؛ اق فعةة؛د اعتبة؛ر العبةةاد  : وجةةول  ةمان الح

وهو ما أكدت عابدين سةالمة بعولة  :  ،31الرعايا أحد أهم وظائ  الدول؛ة ا لتلادية ق

 33 ق"  ن تةبية الحاجات اسساس؛ية واجل مفروض عةص الدولة

 وجةة؛ول التةة؛زام بيةة؛ت المةةاح ب ةةمان الحةةد اسدنةةص مةةن : ومةةن ناحيتةة  أكةةد الزرلةةا 

الحاجةات اإلنسةانية لكةح مة؛ن يعة؛يم عةة؛ص رلعتهة؛ا المعيشة لكح مواطن الدولة بإشباع 

   ،35الج رافية ق

فجما الزكاة وتوزيعها توزيعا عاد  بما يحعك ال ةمان ا جتمةاعي لةمةة ولةجيةاح  

خح هةذا المةاح سةاحة اإلنتةاع دالعادمة وذلأ بتوظي  ماح الزكاة في مجةاح اإلنتةاع لية

يا هذا الماح  بما يخدم هذا المعلد وا ستثمار والخروع من الطرك التعةيدية في توز

الذ  بدورت يحدث توزنا اجتماعيا ويع ي عةةص ظةاهرة التفةاوت الطبعةي التةي  ينةتج 

عنها جرائم داخح المجتمةا المسةةم  يعةوح عةالح الفاسةي:  أمةا العةاجز الةذ    يعمةح 

شيئا فان ل  أعطيت  كةذلأ لةدر حاجتة  مةن نفعةات ال ةمان الجمةاعي التةي تإخةذ مةن 

                                                           

303ص 319المرجا نفس  الفعرة  - 42  

 ص 2777بيروت طبعة العباد ، المةكية في الشريعة اإلسالمية، بيروت: مإسسة الرسالة، عبد السالم  - 31

37 3، ع 2، ماإلسالميمجةة أبحاث ا لتلاد    

"، مجةة أبحاث ا لتلاد اإلسالميةعابدين أحمد سالمة، "حاجات اسساسية وتوفيرها في الدولة -33

  13، 35م، ص 3933 ، سنة 3ع-3ماإلسالمي،

  33، ص  3، ع 2، ماإلسالميمحمد أنك الزرلا، "نظم التوزيا اإلسالمية"، مجةة أبحاث ا لتلاد  -35

 



19 

 

كوات والم ارم التلاعدية التي تؤخذ من المسةتفيدين أكثةر وتةرد عةةص المحتةاجين الز

عةةص 31،وهكذا حح ا سالم مشكةة التفاوت التةي لةم يجةد ال ةرل لهةا حةال لحةد اآلن ق

،ومةةن عجائةةل هةذا الةةركن أن أحةةواح اس نيةاء تختةةة  مةةن  حةد  تعبيةةر عةةالح الفاسةي

وتعةدد ملةادرها فمنهةا مةا هةو فية  ، ني سخر فكح واحد منهم ل  حول  الذ  يزكةي 

 ما  ومنها ما هو أنعاما ومن  ما هو منتجات زراعيةة ومنة  مةا هةو عةروض التجةارة 

فةال تعطةص ،هذا ما يجعح الفعير يستفيد من كح شهر بدخح شهر  من مإسسة الزكةاة 

مةن شةهر عاشةوراء كمةا هةو الحةاح عنةدنا  فةي الجزائةرقثم ل  الزكاة مةرة فةي السةنة 

 تنعطا عن  الموارد المالية  

 

 المبحث الثانً :المقاصد الكلٌة والجزئٌة للزكاة 

 

 المطلب األول : المقاصد الكلٌة للزكاة 

ال ةةةرورية ووبمطالبةةة  اسساسةةةية  هةةةي الملةةةالح والمنةةةافا التةةةي تتلةةةح باإلنسةةةان

 ،ولعد حدد هذت الملالح   ومال  ونسة  والالزمة في شؤن دين  وععة

اإلمام ال زالي في سياك حديث  عن المعلود بالملةحة فعةاح  لكننةا نعنةي بالملةةحة 

يحفةظ عةةيهم ديةنهم  الشةارع ومعلةود الشةارع خمسةة ،وهةو المحافظة عةةص معلةود

ونفسةةهم وععةهةةم ونسةةةهم ومةةا لهةةم ، فكةةح مةةا يت ةةمن حفةةظ الةة؛ؤلوح الخمسةةة فهةةو 

وان كةةان 30مةةا يفةةوت هةةذت اسلةةوح فهةةو مفسةةدة ودفعهةةا ملةةةحة ق ملةةةحة ،وكةةح

 اإلمةةامال زالةةي لةةد حلةةر الملةةةحة فةةي ال ةةروريات الخمةةك فةةان رائةةد المعالةةد 

 ال رورية  والحاجية  والتحسينيةالملالح ثالث ألسام    لصلد لسمها   الشاطبي
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منهةةا فةةي ليةةام ملةةالح الةةدين والةةدنيا بةةد ولمةةا تحةةدث عةةن ال ةةروريات لةةاح  التةةي   

فعدت لم تجر  ملالح الدنيا عةص استعامة بةح عةةص فسةاد  وتهةارع وفةوت   ذابحيث 

وهذت الملالح  33حياة وفي اسخر  فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين ق

المعالةةةد  تؤلةةةيحاختةةةةت اختةةةح نظةةةام الحيةةةاة وأمةةةا  فةةةإذايمكةةةن ا سةةةت ناء عنهةةةا   

عةص أن الشةريعة و ةعت  بح سائر المةح اسمةية فعد عبر عن  لائال  اتفعت ال رور

لةمحافظةةة عةةةص ال ةةروريات الخمةةك وهةةي الةةدين والةةنفك والنسةةح والمةةاح والععةةح 

ولم يثبت ذلةأ بةدليح معةين و  شةهد لنةا ألةح معةين يمتةاز  كال رور وعةمها عند 

   تنحلر في  بال برجوعها  لي  بح عةمت مالئمتها لةشريعة بمجموع أدلة 

 39واحد ق

وتفعيةةح هةةذت الكةيةةات الخمةةك فةةي فهةةم وتنزيةةح ركةةن الزكةةاة أ ةةحص مةةن ال ةةرور  

 خالة في علرنا الذ  ألبحت في  الحاجة  لص لةراءة هةذا الةركن لةراءة معالةدية

بم يخةدم اإلنسةانية واسمةة فةي مجةا ت متعةددة التلةادية كةيات الشريعة الخمسة في 

كتوظيةة  مإسسةةة الزكةةاة فةةي تجهيةةز المةةرابطين عةةةص الحةةدود ، واجتماعيةةة وثعافيةةة 

وكتوظية  العةالي والكة ء لمةاح الزكةاة ليلةبح رافعةة  ،لمعلةد حفةظ الةدين  حماية 

معرفيةة والتلةادية لويةةة يعةود ثمرتهةةا عةةص اسمةة ،وذلةةأ بةدخوح أمةةواح الزكةاة  لةةص 

والبحةث العةمةي  ساحة اإلنتاع وا ستثمار، وأعظم مجاح ا ستثمار المجةاح المعرفةي

فةةان ،فيكةةون حمايةةة ععةةوح اسمةةة بتشةة يةها وتطويرهةةا فةةي مجةةاح العةةةم والمعرفةةة ،  

   يعح شؤنهم عن من يحمةي في المخابر العةمية ومجا ت البحث العةمي  المرابطون 

ولخدمةة  ، ،التبعية ا لتلةادية والسياسةية والثعافيةة بح هذا يحمي الععوح من الحدود 

لةةبحت الحاجةةة  لةةص نعةةح الزكةةاة  لةةص الةةبالد اإلسةةالمية التةةي فيهةةا معلةةد حفةةظ نفةةك أ

، فال ايةة كوارث كالفي انات والز زح أو نحوها ممةا يةؤتي عةةص اسخ ةر واليةابك 

تفعيح ملر  في سةبيح هللا فةي خدمةة اسمةة وحفةظ كةيةات الشةريعة حتةص تكةون من 
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تهةي  لةص خدمةة كةيةات ،فالزكةاة تنهذت  اسمة لوية ومرهوبةة الجانةل ومطمئنةة البةاح 

ولهةةذا نحةةاوح فةةي هةةذا الشةةريعة الخمسةةة  الةةدين والةةنفك والنسةةح والععةةح والمةةاح ق 

 النفك.دور الزكاة في حفظ معلد الدين و  لتلار عةصاالمبحث 

 الفرع األول :الزكاة ومقصد حفظ الدٌن 

  شأ أن  تفعيح ملر  في سبيح هللا في خدمة تجهيز المرابطون عةص الحدود فةي 

البالد يخدم معلد حفظ الدين لةاح الشةوكاني:  وهةم ال ةزاة والمرابطةون يعطةون مةن 

اللةةدلة مةةا ينفعةةون فةةي  ةةزوهم ومةةرابطتهم وان كةةانوا أ نيةةاء وهةةذا لةةوح أكثةةر أهةةح 

سن الجهاد شرع لمعالد نبيةةة  وأعالهةا  حفةظ الةدين فهةو  لةم يشةرع    57العةماء ق

المعتةةدين والمحتةةةين سرا ةةي اسمةةة كوسةةيةة لحفةةظ الةةدين ونشةةرت ومواجهةةة جميةةا 

  يسةةتهان بالةةدين وينهةةدم عةةر  اإلسةةالم عةةروة عةةروت  وحتةةص  ،  53ومكتسةةباتها ق

وجبت معاتةة مانعي الزكاة من طر  ولي اسمر، رو  مسةم عن أبي هريرة ر ةي 

لما توفي رسوح هللا لةص هللا عةي  وسةم واستخة  ابةوبكر بعةدت وكفةر  هللا عن  لاح :

ن العرل لاح عمر بن الخطال سبي بكر :كي  نعاتح الناك حتص يعولةوا   من كفر م

ال     هللا فمن لاح :     هللا فعد علةم منةي مالة  ونفسة     بحعة  وحسةاب  عةةص هللا 

:وهللا لو منعوني ععةا  كةانوا يإدنة   لةص رسةوح هللا لعةاتةتهم عةةص منعة  ،  أبوكرفعاح 

و    أن رأيت هللا عز وجح لد شرح لدر أبي بكر ه فعاح عمر بن الخطال :فهو ما

،فيكون ترأ الزكاة ذريعة لتةرأ اللةالة واللةيام والحةج  52قلةعتاح فعرفت أن  حك 

اللةديك ر ةي هللا عنة  باعتبةارت   أبةوبكروهكةذا ت ةيا أركةان اإلسةالم ، فتلةر  

 ولي أمر المسةمين وهو مسئوح عةن حراسةة ديةن اسمةة وحمايتة   مةن كةح مةا يهةد 

بكةر اللةديك ر ةي هللا عنة  مةا  أبةي لص هدم  يعوح فوز  خةيح معةعا عةص مول  
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الحركةي التةي تةدخح فةي  النمةوذعالمتنبئين وتارأ الزكاة : وجةوت الملةةحة فةي هةذا 

فع  الولا السياسي وتنزيةح لةرار المواجهةة المسةةحة مةا المتنبئةين سياسةة الحةزم فةي 

لح الكةي الجزاء من جنك العمح فعةد لةرر ععال المرتدين عمال بالعاعدة العمة واس

عةية  فمةا نعةوا  ومةردوابةالوزر الةذ  اجترحةوت  شةيءاللديك أن يكون الععال أليك 

بالماح فبةغ من شةحهم بة  أنهةم أنكةروا  واةان الدين وبخلد استوهنوا سةطالزكاة أناك 

 51قحعوك الدين كة  في سبيح حلة من الزكاة

و ذا كان مانعوا الزكاة تطةل من ولي اسمر هذا الحزم خدمة لمعلد حفظ الدين فةان 

هللا ولةد ال ةزو الثعةافي والفكةر  الةذ  يهةدد أمةن اسمةة   لصالجهاد بالكةمة والدعوة 

تفعيةح ملةر  فةي سةبيح بف   يعح خطرا عنها سن  يهدد معلد حفةظ الةدين ، الثعافي

عةالء كةمة  هللا تعةالص لةد تكةون بالعتةاح ولةد تكةون سن   أ حص اليوم  رور  ،هللا 

الةدين ويكةون هةذا بإعةداد الةدعاة هةذا بالدعوة  لص هللا ونشر دين  ولد كح فكر يهةدم 

ودعمهم ومساعدتهم عةص أداء مهامهم وتوفير كح وسائح الدعوة فيكون كةال اسمةرين 

 مةةعةدة بمكةة المكراء فةي لةرارات المجمةا الفعهةي بدورتة  الثامنةة المنعجولهذا جهاد 

 ما يةي : 73الفعرة ت 3375ربيا اسوح 20في 

ألةبح لهةا وزارات خالةة بهةا ولهةا  اإلسةالمية البالدأن الحرول في   لصونظرا -3

بنود مالية في ميزانية كح دولة ، بخةال  الجهةاد بالةدعوة فانة    يوجةد لة  ميزانيةات 

دخوح - الل الدوح مساعدة و  عون ولذلأ كة  فان المجةك يعرر باسكثرية المطةعة

 .لكريمة هللا تعالص وما يعين عةيها في معنص  وفي سبيح هللا ق في اآلية ا  لصالدعوة 

فتخليص ميزانيةة مةن ملةر  فةي سةبيح هللا مةن أجةح الةدعوة فةي سةبيح هللا  ايتة  

  خدمة معلد حفظ الدين .
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   النفسمقصد حفظ  الزكاةو الفرع الثانً :

 اختةفت أنظار الفعهاء في مسؤلة نعح الزكاة خارع البةد مةن مجيةز  لةص مةانا لنعةهةا  ،

كةان لهةا عةامةون عةيهةا يجمعونهةا وينعةونهةا  لةص ولةي أمةر  والزكاة فةي علةرنا  ذا 

المسةمين ليوزعها بين فعرائهم فيجوز نعةهةا، كمةا كةان فةي أيةام النبةي لةةص هللا عةية  

وسةةةم، فعةةد كانةةت زكةةوات المسةةةمين تؤتيةة  لةةةص هللا عةيةة  وسةةةم مةةن الةةيمن وأطةةرا  

بعةدت فيخةرع جباتهةا الحجاز وأطرا  جزيرة العرل، وكذلأ كانت تؤتي الخةفةاء مةن 

وهم العةامةون عةيهةا فيةؤتون بهةا مةن أطةرا  اسرض، ولةد كةان بع ةهم وكةيالن عةن 

ر ةي هللا  النبي لةص هللا عةي  وسةم في توزيا بع ها عةص الفعراء، كمةا كةان معةاذ

. فإن النبي لةص هللا عةي  وسةم لاح ل  حةين أرسةة   لةص أهةح الةيمن: " نةأ تعةدم عن  

، فةيكن أوح ما تدعوهم  لي : شهادة أن    ل     هللا وأنةي رسةوح عةص لوم أهح كتال

هللا، فإن هم أطاعوا لذلأ فؤخبرهم أن هللا لد افترض عةيهم خمةك لةةوات فةي اليةوم 

والةيةةةة، فةةإن هةةم أطةةاعوا لةةذلأ فةةؤخبرهم أن هللا لةةد افتةةرض عةةةيهم زكةةاة تإخةةذ مةةن 

 أ نيائهم فترد عةص فعرائهم".  

البالد اإلسالمية التةي فيهةا مجاعةات في حك  أحوع: كنعةها اليوم  لص  . ويتؤكد  ذا كان

فةةي هةةذت الحةةا ت فةةال شةةأ أن المسةةةمين أو في ةةانات أو ز زح أو بةةراكين ، وفعةةر 

، ويجةل عةةص المسةةمين  نعةاذهم بةذلأ، فهةذا النةوع ممةا ينفتةص فية    يرهم أحوع من 

ن تعسم  فعاح. في أهةح البةةد التةي فعد  ، سئح مالأ عن لسم اللدلات أيبنعح الزكاة، 

تإخذ فيها اللدلة وفي موا عها التةي تإخةذ مةنهم فيهةا فةان ف ةح نعةةت  لةص ألةرل 

البةدان  ليهم ولو أن أهح بةد كانوا أ نياء وبةغ اإلمةام عةن بةةد آخةر حاجةة نزلةت بهةم 

 ألابتهم سنة أذهبت مواشيهم أو ما أشب  ذلأ فنعةت  لةيهم بعةض تةةأ اللةدلة رأيةت

سن المعلةود مةن  53لأ لوابا سن المسةمين أسوة فيما بينهم اذا نزلت بهم حاجةقذ

   الزكاة سد خةة المحتاجين ودفا ال رر عنهم وهذا ما يحعك معلد حفظ النفك
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 المطلب الثانً : المقاصد الجزئٌة  للزكاة 

 ما للدت الشرع مةن ملةةحة تنجةةل أو مفسةدة تنةدفا يلسم من ألسام المعالد وه هو

 في كح حكم من اسحكام الشرعية الجزئيةة العمةيةة، ويكةون لة  تةؤثير فةي توجية  ذلةأ

عةةالح الفاسةةي فةةي لولةة   المةةراد بمعالةةد الشةةريعة  اإلمةةام  مةةا عبةةر عنةةوهةةو  ،الحكةةم

عندد كدل حكدا مدن أحكامهدا (ال اية منهةا ،واسسةرار التةي و ةعها الشةارع 
55

 كدل  أي

الجزئيةةة الشةةرعية  اسحكةةامهةةي المعةةاني المةحوظةةة فةةي جزئةةي ،بةةح حكةةم مةةن معلةةد 

الترل نور الدين مختار الخةادمي مةن  ولد،والمترتبة عةيها عند كح حكم جزئي منها 

 فعاح :وهي عةح اسحكام وحكمها وأسرارها تعري  الشيخ عالح الفاسي 
56

 ، 

عنونَ فعح اللوم   كمعلد مَل َتتن وا َمَناِفَا لَهنمَل الحج   معلدو 23ق البعرة لََعةنكن َهدن قالحج لَِّيشَل

يِهم ِبَهةاأداء الزكاة   معلدو 23 مَل َوتنةَزكِّ هن أن المعلةد الجزئةي و،371ق التوبةة  تنَطهِّةرن

ا     ، هةةي: أن يكةةون مسةةتعنص مةةن مسةةالأ الكشةة  عنةة ، وأن بضددوابط  يكةةون معتبةةرن

ا، وأ  يتعارض ما ا، وأن يكون مطردن ا، وأن يكون من بطن معلةد مثةة   يكون ظاهرن

 العكك أو أعةص من ، وأ  يعود الجزئي عةص الكةي باإلبطاح و 

 

 بالمزكً الفرع األول : مقصد ا حسان وا رفال  

،معلةةد اإلرفةةاك واإلحسةةان بةةالمزكي مةةن المعالةةد التةةي راعتهةةا الشةةريعة اإلسةةالمية 

عةةص مةن ربةال اسمةواح فةي مسةؤلة التخفية  بؤمعلةد يةراع هةذا البةاجي  اإلمامفنجد 

فةي بةال  أ مةن خةالح شةرح  لمةا ورد فةي الموطةؤيخرص ثمار حائط  لتزكيتها وذلة

زكاة ما يخرص من ثمار النخيح واسعنال ،لاح مالأ :فيخرص ذلأ عةيهم ثةم يخةةص 
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بينهم وبينة  يؤكةونة  كية  شةاإا ثةم يةإدون منة  الزكةاة عةةص مةا خةرص عةةيهمق
50
 ذا  

 لةةص الةةنعص مةةن حيوانةةات أو مةةارة مةةن  تعةةذرت الدلةةة فةةي التعةةدير أو تعر ةةت ال ةةةة

النةةاك أو نحةةو ذلةةأ ،لةةد ذكةةر اإلمةةام البةةاجي وجهةةين فةةي هةةذت المسةةؤلة مبةةرزا البعةةد 

المعالةةد  فيهةةا فعةةاح : العةةوح اسوح :أن هةةذا تعةةدير لةمةةاح المزكةةي فةةةم يشةةرع فيةة  

تخفي  كعد الماشية والدنانير والدراهم ،والعوح الثاني مةا رو  عةن سةهح أبةي حثمةة 

لاح أمرنةا رسةوح لةةص هللا عةية  وسةةم لةاح :" ذا خرلةتم فخةذوا الثةثةين ودعةوا  أن 

الثةث فان لم تدعوا الثةث فدعوا الربا " ،ومن جهة المعنص أن الجار المسكين فةال بةد 

أن يطعم  ويهد   لي  و  يكاد أن يسةم حائط من أكح طائر وأخذ  نسان مار فيخفة  

عن  لهذا المعنص ق
53
ا ةي عةةص الثةةث أو الربةا تخفيفةا عةةيهم وفةي ذلةأ ، فةؤبيح الت  

 شارة  لص معلد الرفك بهم ولهذا عةةح البةاجي مةن جهةة المعنةص فةدعا  لةص التخفية  

عةص أربال اسمواح في زكاة ما يخرلون بمةا يةحعهةم مةن حتميةة اسةتهالأ و ةياع 

ق بعض الثمار سسبال والعية ذكرها، والحك أن هةذا الحةديث  حةديث سةهح  و تال 

لد أعطانا مبةدأ هامةا فةي بةال الزكةاة:وهو رعايةة الحاجةات المععولةة للةاحل المةاح 

وعائةتةة  وتعةةدير الظةةرو  المخففةةة عنةة  وو ةةعها فةةي ا عتبةةار عنةةد تعةةدير الواجةةل  

عةي  ق
59
 

لومةا لةالوا يعتبةر ذلةأ  ومن المسائح التي تعددت فيها اسلواح مسؤلة زكاة الدين فةان 

فةؤحواح يزكي  لعدة ذلأ ان كان حو  فحوح وان كان أحوا  في  من أوح ما كان دينا 

ولةةوم لةةالوا :يزكيةة  لعةةام واحةةد ،وان ألةةام الةةدين أحةةوا  عنةةد الةةذ  عنةةدت الةةدين ولةةوم 

 لالوا:يستعبح ب  الحوح ،وأما من لاح يستعبح بالدين الحوح من يوم لبض فةم يعح

                                                           
بال زكاة ما يخرص من ثمار النخيح واسعنال –كتال الزكاة – الموطؤ–مالأ  -

57
  

ق251-1/252المنتعص  –الباجي  -
58

  

ق3/337فع  الزكاة  –العر او  يوس  -
59
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اح التةي ألةام فملةيرا  لةص باجال الزكاة في الةدين ومةن لةاح فية  الزكةاة بعةدد اسحةو 

،وأما من لاح :الزكةاة فية  لحةوح واحةد وان ألةام  أحةوا  الدين بالماح الحا ر تشبي  

،فال أعر  ل  مستندا في ولتي هذاق
17

 . 

عةةص  بةالمزكي، ولتةدليحفية  مخالفةة لمعلةد اإلحسةان واإلرفةاك  فالعوح بزكاة الةدين 

 المعنص:ذلأ من جهة 

بإخراع الزكاة عن ماح الةدين فعةد –وهو محسن باإلرفاك –  فالعوح بتكةي  المعرض

عالبنات عةص معروف  و حسان  وامتثال  سمر هللا تعالص بالعرض الحسن ،وبذلأ نجمةا 

عةي   رمين ونعالب  بععوبتين وذلأ بمحض ععولنا ومعت ص آرائنا فيكةون المعةرض 

 ا مبةغ الزكاة عن المحسن لد خسر منافا الماح بإلرا   سنة كامةة ثم هو يخسر أي

ماح   يمةك  و  يمةأ منافع  طيةة  عام فال ريل أن هذت ملادمة لنلوص الشةرع 

ومنةةا  لةةةوعي الواجةةل بمعالةةد الشةةرع فةةي مثةةح العةةرض الحسةةن ...وبةةذلأ تكةةون 

 نظرية زكاة الدين ق لد نجحت في ملادمة معلود الشةرع ولطعةت سةبح اإلحسةان 

 اإلرفةةاكأنهةةا   لتلةةد ألةةحال اسمةةواح عةةن  المعةةرو  بةةالعرض كمةةا  أمةةر هللا حتةةص

قبين المعلدين  التنافر الشديدالحسن برمت  فتؤمح هذا واإللراض  واإلحسان
13
  

 فً الزكاة بالقٌمة مقصد سد خلة المساكٌن الفرع الثانً :

اختلةةر ابةةن رشةةد  الجةةدق اسنةةواع التةةي تخةةرع منهةةا زكةةاة الفطةةر مةةن خةةالح حكايةةة 

 ألواح :الخال  فيها وذكر ستة 

:أنها تخرع من  الل عيش البةد مةن تسةعة أشةياء وهةي العمةح والشةعير  القول األول

والسةت واسرز والذرة والدخن والتمر وا لط والزبيل وهذا لوح ابن العاسم وروايةة 

 عن مالأ 

                                                           
ق3/137 دار الععيدة 2773خرع أحاديث  احمد ابوالمجد  الطبعة اسولص بداية المجتهد ونهاية المعتلد -ابن رشد  الحفيدق -

60
  

13ص–معيار محاسبة زكاة الشركات –رياض منلور الخةيفي - 61  
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: أنها تخرع من خمسة ألنا  وهي العمح والشةعير والتمةر والزبيةل وا لةط  الثانً

 لي ا  أن يكون ذلأ عيشهم وهو رواية عن ابن العاسم في العتبية و  تخرع من البا

:أنها تخرع من خمسة أشياء وهي العمح والشعير والسةت والتمر وا لط وهو  الثالث

 لوح ابن ماجشون 

:أنهةةا تخةةرع مةةن سةةتة أشةةياء وهةةي العمةةح والشةةعير والتمةةر والسةةةت وا لةةط  الرابددع

 والزبيل وهو لوح أشهل 

تخرع من عشرة أشياء بزيةادة العةةك وهةو مخيةر فةي العمةح والشةعير  :انها الخامس

 والتمر يخرع من أيها شاء وهو لوح ابن حبيل 

:   تإد     من التمر والشعير وهو لوح أهح الظاهرق السادس
12
  

ولد ذهل جمهور الفعهاء  لص أن الواجل في زكةاة الفطةر هةو  خةراع واحةد مةن هةذت 

، لاح مالأ والشافعي :  تجوز اخةراع العةيم فةي الزكةوات  اسعيان الواردة في الستة

بدح المنلةوص عةية  فةي الزكةواتق
11
وممةا اسةتدح بة  المةانعون لةعيمةة اسحاديةث س 

الواردة في البال كحديث أبي سعيد الخدر  وابةن عمةر و يرهةا ف ةال عةن  ةع  

مةةن اسحاديةةث الةةواردة فةةي نلةة  اللةةاع ،لةةاح ابةةن ابةةي زيةةد  وأنكةةر مالةةأ مةةارو  

الحديث في نل  لاع ولةم يلةح عنةدت ويةدح لةن ذلةأ   يجةزي عةن العيمةة أن مةا 

ذكر في الحديث بع   اعةي ليمة من بعض والكيح متفةك ،لةاح والحنطةة أف ةح مةن 

ذلأ ق
13
 

وذهل الحسن وعمر وابن عبد العزيز  لص جةواز اخةرع العيمةة وهةو مةذهل الثةور  

ولةةد اعتبةةر  نةةدهم فةةي كةةح الزكةةاةوأبةةي حنيفةةة وأبةةي يوسةة  وبةة  العمةةح  والفتةةو  ع

                                                           
253-250دار لادر بيروت ص طبعة جديدة باسوفست–المعدمات والممهدات –ابن رشد  -

62
  

ق3/155بداية المجتهد  -ابن رشد  الحفيدق-
63

  

تحعيك جماعة من العةماء ط  اإلسالميدار ال رل –النوادر والزيادات  -عبد هللا بن عبد الرحمان أبي زيد العيرواني -13

ق2/173 3993اسولص    
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الدكتور الريسوني هذا المول  المتشدد في  عطاء العيمةة فةي الزكةاة   يسةاير النظةر 

الملةحي وا جتهاد المعالد  الذ  عر  ب  المذهل المالكي
15
  

فةي يكةون المسةكين فإخراع زكاة الفطر نعدا يساير حاجة المسةكين فةي علةرنا ،فعةد 

شراء دواء أو ألبسة تةدخح السةرور عةةص أطفالة  يةوم العيةد أو ثمةن أجةرة   لص  حاجة

مسكن أوتسديد فواتير الكهرباء والماء و يرها من حاجات الفعراء في زمننةا لةم تكةن 

 الحاجة ماسىة  ليها في العلور الما ية  يعوح الدكتور العر او  :

،بو  يكونن السوىة  قصوونا ا إن التمسك بحرفية السىة أحياوا ال يكونن نىييو ا لور   )  

قضااا لها ، ان كان ظا ري التمسوك بهوا ،  و ا قوا ي سودي نلودا الو يه يرفضونن كو  

الرفض إخراج زكاة اليطر بصيمتها وصودا ،فمموا ا كوان الورفض اللوديد ليكورة الصيموة فو  

المساكيه عوه السولاو  الطوناي فو   و ا اليونن  ءزكاة اليطر قع أن المصونا بها اغىا

(يتحصق بدفع الصيمة أكثر قما يتحصق بدفع األطعمة العيىية  لع    ا
66
   

 

:مقصد المنفعة الواحدة فً جمع أنواع مختلفة مدن الحبدوب فدً جدنس الفرع الثالث

 واحد .

ولةاح بعض وفي  م الحنطةة والشةعير والسةةت   لصاختةفوا في  م العطاني بع ها 

الشةافعي وأبوحنيفةةة وأحمةةد وجماعةةة :العطةةاني كةهةةا ألةةنا  مختةفةةة بحسةةل أسةةمائها 

 يرت في حسال النلال وكةذلأ الشةعير والسةةت والحنطةة  لص ،و  ي م منها شيئ 

لتكميح النلال   لص آخرعندهم ألنا  ثالثة   ي م واحد منها 
10
 

                                                           

110ص -نظرية المعالد عند اإلمام الشاطبي –احمد الريسوني -15  

01ص-2770دار الشروك العاهرة الطبعة الثانية  -دراسة في معالد الشريعة–يوس  العر او  - 66  

ق3/111بداية المجتهد  –ابن رشد -
67
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ةت كةح ذلةأ لةن  واحةد :الحنطةة كةهةا السةمراء والبي ةاء والشةعير والسة قال مالك

نفةةاذا حلةةد الرجةةح مةةن ذلةةأ كةةة  خمسةةة أوسةةك جمةةا عةيةة  بعةةض ذلةةأ  لةةص بعةةض 

ووجبت في  الزكاة فان لم يبةغ ذلأ فال زكاة في  
13
 

فيةر  مالةةأ أن الشةةعير والسةةةت لةن  واحةةد فةةةم يفةةرك بيةنهم حيةةث  ذا كمةةح بع ةة  

  مالةأ مسةتندا بعض فبةغ النلال وجبت فيهما الزكاة ،ولد رجةح ا مةام البةاجي رأ

 قال الباجًفي ترجيح   لص معلد المنفعة الواحدة المتفعة بين هذت اسلنا  

فةي البيةوع أجنةاك مختةفةة وهةي عنةدت فةي الزكةاة   ولد لرح مالةأ بةؤن العطةاني  :

جةةنك واحةةد ،ولةةد عةةوح ألةةحابنا فةةي هةةذت المسةةؤلة عةةةص فلةةةين مةةن جهةةة المعنةةص 

:أن هةذت الثالثةة أشةياء اعنةي الحنطةة والشةعير والسةةت   ينفةأ بع ةها عةن أحدهما 

بعض في المنبت والمحلد فكانةت جنسةا واحةدا كالحنطةة والعةةك والشةعير والسةةت 

:هةةو أن منةةافا هةةذت اسلةةنا  الثالثةةة متعاربةةة ومعالةةدها متسةةاوية  الثددانً والصددن 

عا ةي ابةو الوليةد :واسظهةر فحكم لها بؤنهةا جةنك واحةد كالسةمراء والمحمولةة لةاح ال

عند  في تعةيح ذلأ تشاب  الحنطة والسةت في اللورة والمنفعة وهما ألةرل تشةابها 

من الحنطة والعةك ولد سةم لنا المخال  في العةك فيةزم  تسةيم في السةت و ذا سةةم 

السةت لحك بة  الشةعير ق
19

ولةد اسةتدح البةاجي عةةص ترجيحة  لةرأ  مالةأ بعيةاك      

بعة الذكر عةص الدنانير والدراهم  جتماعهما في معلد واحد وهو التنميةة الحبول سا

ما اخةتال  أسةمائها ولةورها فكةذلأ تجمةا ألةنا  الحبةول مةا دام المعلةد واحةد 

وهو تخعيك المنفعة الواحدة المتفعة لاح ا مام البةاجي  ولةذلأ لمةا كةان المعلةود مةن 

 ةةم أحةةدهما الةةص اسخةةر مةةا اخةةتال  الةةدنانير والةةدراهم التجةةارة والتلةةر  لةتنميةةة 

اسسماء واللور ق
07
 

 

                                                           
بال ما  زكاة في  من الثمار –كتال الزكاة -الموطؤ–مالأ -

68
  

ق215-1/213المنعص  –الباجي  
69

  

المرجا نفس  والجزء واللفحة  -
70
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 الخاتمة 

أن اسلةةح فةةي اسحكةةام الشةةرعية أنهةةا ذات معالةةد وعةةةح، سةةواء مةةن ناحيةةة  -3

اإلجماح أو من ناحية التفليح، في العبادات أو المعامالت سواء، ر م وجود 

ا، بمةا   يعةارن ب يةر العبةادات،  أحكام كثيرة في العبادات   نعر  لها معلدن

يةةة اسحكةةام ولكةةن ذلةةأ   ينفةةي وجةةود المعلةةد، وأنةة    تعةةارض بةةين تعبد

وتوليفيتهةةا مةةن ناحيةةة، وبةةين أن تكةةون ذات معالةةد وعةةةح مةةن ناحيةةة أخةةر ، 

 شةتراأ حعةوك  وهي أكثر العبةادات تعةةيال ومن هذت اسحكام التعبدية الزكاة 

ت عبةادة لةر  كمةا هةو الحةاح فةي سفهي ليفيها ، ما حعوك هللا تعالص العباد

اسحكةةةام فةةي أبةةةوال السياسةةة الشةةةرعية و  درسةةةت ولهةةذا  اسركةةان السةةةابعة 

 السةطانية 

لةم يجمعة  ولةي اسمةر ولةم تخلةص لة    ذا  يمكن أن يحعك هذا الةركن معالةدت -2

التةي لهةا تجةارل ناجحةة فةي  و   ير أن نستفيد مةن الةبالدمإسسة كمإسسة الزكاة 

 هذا المجاح 
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 هةا  ياهةا الشةارع لما كان ملر   العامةين ق عةص درجة مةن اسهميةة ،التةي أو -1

الحكيم بالنص عةيها فإنهةا بال ةرورة مسةإولية ولةي اسمةر وهةو راع ومسةإوح عةن 

رعيت  ،وبناء عةية  فةان مةن واجبة  حتةص يفةي بهةذت الملةار  عةةص أحسةن وجة  أن 

يةةدبر المةةوارد الالزمةةة لهةةا ومةةن ذلةةأ أن يعةةوم بجمةةا  يةةرادات الزكةةاة مةةا اإليةةرادات 

دار  الةالزم لتنظةيم هةذت الوظيفةة جمعةا ولةرفا و لامةة اسخر  وان يعيم الجهاز اإل

 هذا الجهاز وتطويرت خدمة لمعلد حفظ ماح اسمة. 

العاليةةةة كالحريةةةة والعةةةدح  اإلسةةةالميةتفعيةةةح الزكةةةاة فةةةي خدمةةةة معالةةةد الشةةةريعة -3

فتخةةرع الزكةةاة مةةن وظيفتهةةا وحفةةظ ثةةروة اسمةةة وال ةةمان ا جتمةةاعي  والمسةةاواة

 ونفا اإلنسانية  التعةيدية  لص نفا اسمة

حفظ الدين والنفك والنسةح نمإسسة في خدمة ال روريات الخمسة كتفعيح الزكاة -1

والععح والمةاح وهةذت  كةهةا مشةاريا عماللةة تخ ةا لتخطةيط كبيةر مةن طةر  نخبةة 

ذات كفاءة في المجا ت الخمسة فتمك كح العطاعةات اللةحية والتعةيميةة والروحيةة 

كةها مشاريا تنموية تةدفا اسمةة نحةو اسمةام وكةح تجزئةة  والثعافية وا لتلادية وهذت

لهذا المو وع تكون التنمية  عيفة و ير لابةةة لةلةمود أمةام التحةديات التةي تواجة  

 .اسمة في علرنا 

 

ولةةر  نلةةيل منةة   ، تفعيةةح ملةةر   فةةي سةةبيح هللا قفةةي مجةةاح البحةةث العةمةةي-0

ا سةتثمار وهةذا مةن أرلةص أنةواع لةطةبة الفعراء في مجا ت البحث العةمةي المتطةور 

فةةي مجةةاح التعنيةةة الحديثةةة وتطةةوير والبشةةرية  اسمةةة ينفةةا مةةا توجيةة  مةةاح الزكةةاة فيو

  أدوات ا لتلاد .

ا عامة، منها العمةح عةةص بيةان العالية والكةية وأن لةمعالد  -3 الجزئية وظائ  وآثارن

والفتةةو ، وتوسةةيا أوعيةةة خةةةود الشةةريعة وعمومهةةا ولةةالحيتها، والتسةةديد فةةي الفعةة  

ا جتهاد، والتوسط في ا جتهاد واسحكام، والعمح عةص شرعية الملالح واعتبارهةا، 
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ا خالةة،  والعمح عةص اعتبار ا جتهاد المةآلي، وأن لةمعالةد الجزئيةة وظةائ  وآثةارن

منهةةا نةةوط الحكةةم بةة ، و جةةراء العيةةاك بةة ، و بطةةاح الحيةةح، وتعيةةين د لةةة الةةنص أو 

لتةةةرجيح عنةةةد ا خةةةتال ، والةةةتحكم فةةةي سةةةد الذريعةةةة وفتحهةةةا، و زالةةةة توسةةةيعها، وا

التعارض الظةاهر بةين النلةوص، وتعييةد  طةالك الةنص، و بطةاح كثيةر مةن دعةاو  

،فتكون العةراءة اللةحيحة لةةنص بتفعيةح المعالةد عموم النص  النسخ، ، وتخليص

 في فهم هذت النلوص وتنزيةها عةص أرض الوالا .
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