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أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
اجلدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
أن يتّسم ابألصالة و ّ
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أال يتجاوز البحث ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن تعيد
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:

صفحة العنوان مشتملة على بياانت الباحث ابللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث ابللغة العربيّة ،و ابللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية.
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ، PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر ابسم رئيس التحرير.

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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أثر مقاصد الزكاة يف أحكامها الشرعيّة
مقصد املواساة أمنوذجًا

The Impact of the Purposes of Zakat on its
"Shari'ah Rulings
-Support Purpose as a Modelإعداد:
د .سعد بن مقبل احلرَيري العنزي
أستاذ أصول الفقه املساعد بقسم الشريعة بكلية الشريعة والقانون جبامعة اجلوف
الربيد اإللكرتوينsaad.1440@hotmail.com :
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املستخلص
أمنوذجا،)-
موضوع البحث (أثر مقاصد الزكاة يف أحكامها الشرعية -مقصد املواساة
ً
ويهدف إىل :حترير مقصد املواساة يف الزكاة ،وبيان أدلته ،وعالقته مبقاصد الزكاة الكليّة ،وأثره
الفقهي يف أحكام الزكاة ،ونوازهلا املعاصرة .ويقوم منهج هذا البحث على املنهج االستقرائي
أهم نتائج
التحليلي ،والرجوع للمصادر األصلية ،وااللتزام بقواعد البحث العلمي .ومن ّ
البحث :أثر مقاصد الزكاة يف أحكامها ونوازهلا ، ،اعتبار مقصد املواساة من املقاصد
احلاجية ،قيام األدلة على ابتناء األحكام الزكوية على املواساة .وأبرز توصيات البحث :متابعة
البحث يف أثر مقصد املواساة يف أحكام الشريعة ،الربط بني مقاصد الزكاة وأحكامها ،دراسة
مراتب املقاصد يف الزكاة.
الكلمات املفتاحية :مقاصد  -املواساة  -الزكاة  -األحكام – الشرع.

- 310 -

احلريري العنزي
مقصد املواساة- أثر مقاصد الزكاة يف أحكامها الشرعيّة
ً
َ  سعد بن مقبل. د،أمنوذجا
Abstract
Research Topic: (The Impact of the Purposes of Zakat on its Shari'ah
Rulings) - Support Purpose as a Model
The aim of this research is to reveal the purpose of support in Zakat,
clarify its evidence, its relationship with the total purposes of Zakat, and its
jurisprudential impact on the rulings of Zakat, and its contemporary issues.
The research is based on the inductive analytical approach, referring to the
original sources, and adherence to the rules of scientific research.
The most important findings of the research are as follows: The
impact of the purposes of Zakat on its rulings and contemporary issues, as
well as considering the purpose of support as an important purpose, in
addition to the existence of evidence on the adoption of Zakat rulings for
support. The main recommendations of the research were as follows:
Following-up research on the impact of the purpose of support in the rulings
of Shari'ah, as well as linking between Purposes of Zakat and its rulings, and
studying the ranks of purposes in Zakat.
Purposes - Consolation - Zakat - Rulings – Shari'ah
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مقدمة البحث
السالم على رسول هللا ،وعلى آله ،وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
احلمد هلل ،و َّ
الصالة و ّ
الركن الثّالث من أركان اإلسالم ،وإّمنا ررع رةمة لالعباد؛ لكثرة منافعها
فإ ّن ال ّزكاة هي ّ
الشرعيّة ،حيث جند
ضروريّة واحلاجيّة والتّحسينيّة .ومقصد املواساة فيها من أظهر مقاصدها ّ
ال ّ
املصلحي يف وقتها وقدرها ونصاهبا ،ومن
الصدقة وال ّزكاة مشتمال على هذا املعىن
هديه ﷺ يف ّ
ّ
جتب عليه ومصارفها ،ومراعاة مصلحة أرلاب األموال ،ومصلحة املستح ّقني(.)1
وسع الشارع من وسائل حت ّقق مقصد املواساة يف الشريعة عموما ،سواء من جهة
وقد ّ
()2
حرم الرلا،
الوجود ،كاملواساة لاملال ،واجلاه ،والبدن  ،أو من جهة العدم؛ حيث جند الشارع قد ّ
وهذا تقرير حلفظ مقصد املواساة من جانب العدم ،ألن النهي عن الشيء أمر أبحد أضداده.
قال تعاىل :ﱥﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪﲫ

ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﱤ(.)3
فلما أررد هللا األنغنياء إىل مواساة الفقراء أتبع ذلك ببيان أ ّن املعاملة لالرلا تنايف
الرلا يدعو إىل أن يبخل النّاس ،وخبلهم يدعوهم إىل منع الزكاة وترك املواساة(.)4
املواساة؛ أل ّن ّ

( )1انظر :حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية" ،زاد املعاد يف هدي خري العباد"( ،ط ،27بريوت:
مؤسسة الرسالة – الكوي  :مكتبة املنار اإلسالمية11415 ،هـ 1994 -م).5 :2 ،
( )2انظر :حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية" ،الفوائد"( ،ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية1393 ،هـ
 1973م).171 ،( )3سورة الروم.39 :
( )4انظر :أبو القاسم احلسني الرانغب األصفهاين" ،تفسري الرانغب األصفهاين" ،حتقيق :د .حممد عبد
العزيز بسيوين( ،ط ،1جامعة طنطا :كلية اآلداب1420 ،هـ 1999 -م)582 -581 :1 ،؛
حممد بن عمر الرازي" ،تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري"( ،ط ،3بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب1420 ،هـ)74 :7 ،؛ حممد الطاهر بن عارور" ،التحرير والتنوير"( ،تونس:
الدار التونسية للنشر1984 ،م).105 :21 ،
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ً
أمنوذجا ،د .سعد بن مقبل َ

وهلذا كان حكمة حترمي الرلا قصد الشارع ةمل األأّمة على املواساة(.)1

أهمية البحث.
-1الكتابة يف مقاصد العبادات من األبواب النّافعة يف تعميق معىن العبوديّة هلل تعاىل،
واالستجابة ألمره.
الشريعة لكل زمان ومكان.
الشريعة ومقاصدها ،له أثره يف بيان صالحيّة ّ
الربط بني أحكام ّ
ّ -2
-3دراسة مقاصد الّزكاة ال تزال حباجة للمزيد يف سبيل الكشف عن تلك املنافع واملصاحل
اليت انطوت عليها أحكامها وتشريعاهتا.
-4املواساة يف الّزكاة من املظاهر االجتماعيّة املعدودة من حماسن هذا ال ّدين ،ومجاليّاته اليت
تقود النّاس لل ّدخول فيه ،واالنطواء حت لوائه.
أهداف البحث
-1حترير مقصد املواساة يف فريضة الزكاة ،وبيان أدلته ،وحجيّته.
-2إيضاح عالقة مقصد املواساة مبقاصد الّزكاة الكليّة.
-3الوقوف على كالم األصوليّني والفقهاء يف مقصد املواساة ،ومدى استثمارهم له يف فقه
الّزكاة.
الفقهي ملقصد املواساة يف أحكام الّزكاة ،ونوازهلا املعاصرة.
-4بيان األثر
ّ
منهج البحث
حليلي الّذي يزاوج بني اجلمع والدراسة؛ للوصول إىل النّتائج
ائي التّ ّ
-1اتّباع املنهج االستقر ّ
املقصودة.
الرجوع إىل املصادر األصليّة يف البحث ،والنّقل عن أصحاهبا مباررةً ما أمكن ذلك.
ّ -2
العلمي املتعارف عليها يف النّقل والعزو والتّوثيق واالقتباس وحنو
 -3االلتزام بقواعد البحث
ّ
ذلك.
 -4عزو اآلايت القرآنيّة إىل سورها مع ذكر أرقامها.
 -5ختريج األحاديث النّبوية من مصادرها األصلية ،فإذا كان احلديث يف الصحيحني أويف

( )1انظر :املصدر السابق.86 :4 ،
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أحدمها اكتفي لالعزو إىل ذلك ،وإن كان يف نغريمها عزوت احلديث إىل أرهر
مصادره األصلية ،مث نقل كالم احمل ّققني يف بيان درجته.
يوضح أثر مقصد املواساة يف
-6اقتصرت يف ذكر األمثلة الفقهية – نغالبا -على ما ّ
األحكام الشرعيّة للّزكاة دون اخلوض يف ذكر اخلالف الفقهي ،وما يتبعه من ذكر
أل قوال العلماء وأدلة كل قول ،ومناقشة وجوه االستدالل ونغري ذلك اما يقتضيه
اجملرد.
البحث
الفقهي ّ
ّ
وهي على قسمني:

الدراسات السابقة

القسم األول :دراسات عامة يف مقاصد الزكاة
وقف على حبثني يف هذا القسم:
-1حبث خمتصر جدًّا بعنوان "املقاصد املرعية يف تشريع الزكاة" ،لألستاذ الدكتور عبدهللا
الزبري عبدالرةمن ،منشور على موقع اهليئة العليا للرقابة الشرعية على املصارف
واملؤسسات اإلسالمية يف السودان( .)1وهذا البحث تناول بعض مقاصد الزكاة على
وجه االختصار ،واما له صلة مبوضوع حبثي ،مقصدان:
األول :مقصد رعاية الكليات اخلمس .حيث أرار الباحث إىل أن تشريع الزكاة أول
ما قصد به رعاية وإقامة الكليات اخلمس .مث ّبني ذلك على وجه اإلجياز .وقد تناول ذلك
يف هذا البحث مبزيد من التأصيل والبيان.
الثاين :مقصد مواساة ذوي احلاجات وس ّد اخلالت .ونبّه الباحث إىل أ ّن هذا املقصد
هو املناسب املعقول .ومل يتناول مقصد املواساة لالتفصيل ال من جهة التعريف حبقيقته ،وال
من جهة ا الستدالل عليه ،وبيان عالقته مبقاصد الزكاة ،وأثره يف أحكامها الفقهية ،وهو ما
تناولته يف حبثي هذا.
( )1انظر :عبدهللا الزبري عبدالرةمن" ،املقاصد املرعية يف تشريع الزكاة"" .موقع اهليئة العليا للرقابة الشرعية
على املصارف واملؤسسات اإلسالمية يف السودان" .2 :اسرتجع بتاريخ  17 / 4/ 1441ه"
من موقع)http://www.hssb.gov.sd/ar/file/886/download?token=u2hHMFP7( :
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-2حبث بعنوان" :مقاصد الزكاة يف اإلسالم" ،للدكتور عبد الستري حممد ويل ،وهو
منشور ضمن عدد من األحباث حول (الزكاة والتنمية الشاملة) واليت انبثق عن املؤمتر
الدويل السابع ملركز لندن – البحرين 2019م(.)1
وقد تناول الباحث مقاصد الزكاة يف مبحثني:
األول :مقاصد الزكاة املالية ،والثاين :مقاصد الزكاة البدنية.
وهو حبث قد أجاد فيه الباحث من حيث مشوله وحسن تقسيمه وطريقة عرضه ،إال أ ّن
الباحث مل يتناول مقصد املواساة يف الزكاة على سبيل االستقالل ،بل جاء الكالم عليه لالتّبع يف
يتطرق إىل حترير هذا املقصد ،وال ذكر األدلة عليه ،أو بيان
متفرقة من حبثه ،ومل ّ
مواطن قليلة و ّ
عالقته مبقاصد الزكاة الكلية ،وأثره يف أحكامها الشرعيّة ،وهو ما حرص على تناوله يف حبثي هذا.
القسم الثاين :دراسات خاصة يف مقصد املواساة يف الزكاة
مستقل ،والذي اطلع عليه من
مل أجد من تناول مقصد املواساة يف الزكاة ببحث
ّ
الدراسات الشرعيّة اليت تناول ذلك؛ إمنا جاء على سبيل التّبع ،ومها دراستان:
-1الدراسة األوىل.
القواعد والضوابط الفقهية عند ريخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب الزكاة والصوم واحلج،
للطالبة :حليمة بن حسن برانوي ،وهو حبث مقدم لدرجة املاجستري يف قسم الفقه بكلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى للعام الدراسي 1418هـ 1997 -م(.)2
وقد تناول الباحثة مقصد املواساة كقاعدة فقهية من قواعد الزكاة( ،)3ومل تتناوله
( )1انظر :عبد الستري حممد ويل" ،مقاصد الزكاة يف اإلسالم" .مركز لندن لالستشارات والبحوث ،جملة
احلكمة ( ،27صفر 1441هـ 2019 -م).729 :
( )2هذا البحث نغري منشور حسب علمي.
( )3انظر :حليمة بن حسن برانوي" ،القواعد والضوابط الفقهية عند ريخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب
الزكاة والصوم واحلج"( ،جامعة أم القرى  :قسم الفقه بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،
1418هـ 1997 -م) .290 ،حيث جاءت صيانغة القاعدة الفقهية = (ال تكون املواساة إال فيما له مال
من األموال).
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املقاصدي،
األصويل و
ررعي من مقاصد الّزكاة .وهلذا خل الدراسة من التّقعيد
كمقصد
ّ
ّ
ّ
واالستدالل للقاعدة ،ونقل كالم أهل العلم حوهلا إال ما نقلته الباحثة عن ابن تيمية
(728هـ) .وهذا وجه الفرق بني هذه الدراسة ،وبني هذا البحث ،الذي تناول هذا املقصد
وتفصيال.
أتصيال،
ً
ً
-2الدراسة الثانية
بتوسع القواعد الشرعية
معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ،وهي موسوعة تناول
ّ
املتعلقة لالفقه ،واألصول ،واملقاصد من حيث ررحها ،وأدلتها ،وتطبيقاهتا .وقد جاء يف
اجمللد العشرين وهو املتعلق بقسم الضوابط الفقهية = ضوابط يف لاب الزكاة .حيث تناول
املعلمة مقصد املواساة كضابط فقهي من ضوابط الزكاة( ،)1ال كمقصد من مقاصد الّزكاة.
وهذا وجه االختالف بني ما تناولته املعلمة ،وما جاء يف هذا البحث.
خطة البحث:
تشتمل خطة هذا البحث إمجاال :على مق ّدمة ،ومتهيد ،وأربعة مباحث ،وخامتة،
وفهارس ،وهي تفصيال كالتايل:
املقدمة وتشمل:
أوال :االستفتاح.
اثنيا :أمهّيّة البحث.
اثلثا :أهداف البحث.
رابعا :الدراسات السابقة.
خامسا :منهج البحث.
سادسا :خطة البحث.
التمهيد :يف بيان املصطلحات الواردة يف عنوان البحث.
( )1انظر :جمموعة من الباحثني" ،معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية"( ،ط ،1اإلمارات :أبو ظيب،
مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان ،وجممع الفقه اإلسالمي الدويل1434 ،هـ 2013 -م):20 ،
 .15حيث جاءت صيانغة الضابط الفقهي = (الزكاة مبنيّة على الرفق واملواساة).
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املبحث األول :مقاصد الزكاة.
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :األصل يف الزكاة.
املطلب الثاين :مقاصد الزكاة الكلية.
املطلب الثالث :تداول العلماء ملقصد املواساة يف الزكاة.
املبحث الثاين :األدلة على مقصد املواساة يف الزكاة.
وفيه مطلبان:
املطلب األول :األدلة النقلية على مقصد املواساة.
املطلب الثاين :األدلة العقلية على مقصد املواساة.
املبحث الثالث :عالقة مقصد املواساة مبقاصد الزكاة الكلية.
وفيه مطلبان:
املطلب األول :رتبة مقصد املواساة بني مقاصد الزكاة الكلية.
املطلب الثاين :أثر مقصد املواساة يف حفظ مقاصد الزكاة الضروريّة.
املبحث الرابع :أثر مقصد املواساة يف أحكام الزكاة الشرعية.
وفيه مطلبان:
املطلب األول :أثر مقصد املواساة يف فروع الزكاة الفقهيّة.
املطلب الثاين :أثر مقصد املواساة يف نوازل الزكاة املعاصرة.
اخلامتة :وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس :وتشمل اآليت:
-1فهرس املصادر واملراجع.
-2فهرس املوضوعات.
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التمهيد :يف بيان املصطلحات الواردة يف عنوان البحث.
 -1تعريف املقاصد.
لغة:
الشيء ،وإتيانه،
القصد يف لغة العرب ،يعين :االعتزام ،واالعتماد ،واأل ّم ،وطلب ّ
والتّوجه تلقائه ،وإصابته ( .)1وكذلك القرب والسهولة (.)2
اصطالحا:
يعرف املتقدمون من األصوليني علم املقاصد ،وإمنا حرص املعاصرون على ذلك.
مل ّ
ومن أقرب التعريفات القول أبهنا " :املعاين واحلكم وحنوها اليت راعاها الشارع يف التشريع
عموما وخصوصا ،من أجل حتقيق مصلحة العباد" (.)3
 -2تعريف الزكاة.
لغة:
الزكاة أتيت يف لغة العرب على معنيني :النماء ،والطهارة ،مسي بذلك؛ ألهنا تثمر
املال وتنميه ،وتطهره(.)4
اصطالحاً:
()5
ررعي واجب يف مال خمصوص ،لطائفة خمصوصة ،يف وق خمصوص .
هي :حق ّ
( )1انظر :أةمد بن فارس الرازي" ،مقاييس اللغة" .حتقيق عبدالسالم حممد هارون( ،دار الفكر،
1399ه1979 -م)95 :5 ،؛ حممد بن أيب بكر الرازي "خمتار الصحاح" .حتقيق :يوسف
الشيخ حممد( ،ط ،5بريوت – صيدا :املكتبة العصرية-الدار النموذجية1420 ،هـ 1999 -م)،
 .224مادة (قصد) .
( )2احلسني الرانغب األصفهاين "مفردات ألفاظ القرآن" .حتقيق:صفوان عدانن الداودي( ،ط ،1دمشق-
بريوت :دار القلم-الدار الشامية1412 ،هـ).672 ،
( )3حممد سعد بن أةمد اليويب" ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها لاألدلة الشرعية"( ،ط،3السعودية-
الرايض :دار ابن اجلوزي1432 ،هـ).38 ،
( )4انظر :ابن فارس" ،مقاييس اللغة"17 :3 ،؛ حممد بن مكرم ابن منظور" ،لسان العرب"( .ط،3
بريوت :دار صادر1414 ،هـ) ،358 :14 ،مادة (زكا).
( )5انظر :علي بن حممد ،اجلرجاين" ،التعريفات" .حتقيق مجاعة من العلماء( ،ط ،1بريوت :دار الكتب
=
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-3تعريف احلكم الشرعي.
لغة:
()1
هو املنع ،وقيل املنع والصرف لإلصالح .
اصطالحا:
هو خطاب الشارع املتعلق أبفعال املكلفني لاالقتضاء ،أو التخيري ،أو الوضع(.)2
 -4تعريف املواساة.
لغة:
املواساة من قول العرب (أسا) أسيته أتسية ،أي عزيته ،وآسْيـتأهأ مبايل مواسا ًة ،أي
ِِ
إسوةً.3
إسويت فيه ،وآساهأ مباله أمواساةً :أانله منه ،وجعله فيه ْ
جعلته ْ

=

العلمية1403 ،هـ 1983 -م)114 ،؛ حممد بن أيب الفتح البعلي" ،املطلع على ألفاظ املقنع".
حتقيق :حممود األرانؤوط وايسني حممود اخلطيب( ،ط ،1مكتبة السوادي للتزويع1432 ،هـ-
2003م).155 ،
( )1انظر :مقاييس اللغة ،ابن فارس ( ،)91 /2أيوب بن موسى الكفوي" ،الكليات" .عدانن درويش-
حممد املصري( ،بريوت :مؤسسة الرسالة) .380 ،مادة (حكم).
( )2انظر :علي بن إمساعيل األبياري" ،التحقيق والبيان يف ررح الربهان يف أصول الفقه" .حتقيق :د.علي
بن عبدالرةمن اجلزائري( ،ط ،1الكوي  :دار الضياء – قطر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
1434هـ 2013 -م)277 :1 ،؛ علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي" ،اإلحكام يف أصول
األحكام" .حتقيق عبدالرزاق عفيفي( ،ط ،1الرايض :دار الصميعي1424 ،هـ 2003 -م):1 ،
95؛ تيسري علم أصول الفقه (ص ،)17 :عياض السلمي" ،أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه
جهله"( .ط ،1الرايض :دار التدمرية1426 ،هـ 2005 -م).24 ،
( )3انظر :حممد بن احلسن األزدي" ،مجهرة اللغة" .حتقيق:رمزي منري بعلبكي( ،ط ،1بريوت :دار العلم
للماليني1987 ،م) ،238 :1 ،حممد بن يعقوب الفريوزآلادي" ،القاموس احمليط" .حتقيق:مكتب
حتقيق الرتاث مبؤسسة الرسالة( ،ط ،8لبنان-بريوت :مؤسسة الرسالةللطباعة والنشر والتوزيع،
1426هـ 2005 -م) .1259 ،مادة (أسا).
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اصطالحا:
املواساة هي النّفع واإلنعام واإلحسان إىل الغري .
()2
وقد جاء ذكر املواساة يف احلديث كثريا ،وهي املشاركة واملسامهة يف املعا والرزق .
ومن ذلك قول النيب ﷺ  «:إن هللا بعثين إليكم فقلتم كذب  ،وقال أبو بكر صدق،
وواساين بنفسه وماله ،فهل أنتم اتركوا يل صاحيب» مرتني ،فما أوذي بعدها( .)3ونغري ذلك
من الشواهد.
وهناك مصطلحات قريبة ملصطلح املواساة كالتكافل ،والكفاية ،واإلنغناء ،وس ّد اخللّة
وحنوها.
()1

( )1انظر :عبدالعزيز بن أةمد البخاري" ،كشف األسرار ررح أصول البزدوي"( ،دار الكتاب
اإلسالمي)193 :4 ،؛ زين الدين املناوي" ،التوقيف على مهمات التعاريف"( ،ط ،1القاهرة :عامل
الكتب  38عبداخلالق ثروت1410 ،هـ 1990 -م).65 ،
( )2انظر :حممد بن حممد الزبيدي" ،اتج العروس من جواهر القاموس" .حتقيق :جمموعة من احملققني،
(دار اهلداية).76 :37 ،
( )3حممد بن إمساعيل البخاري" ،صحيح البخاري" .حتقيق حممد زهري بن انصر( ،ط ،1دار طوق النجاة،
1422هـ ).3661 ،5 :5 ،
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وفيه ثالثة مطالب:

املبحث األول :مقاصد الزكاة.

املطلب األول :األصل يف الزكاة.
ال خيفى أن األصل يف الزكاة فرع عن األصل يف العبادات ،واألصل يف العبادات فرع
عن األصل يف أحكام الشريعة هل هو التعبد أوالتعليل؟.
وحترير هذا األصل يف مطلع هذا املبحث له أمهيّتان:
األوىل :اخلالف الفقهي يف عدد من مسائل الزكاة مبناه على هذا األصل.
والث انية :القول لاالتفاق ،أو االختالف يف مقصد املواساة يف الزكاة ،يرجع إىل هذا
األصل.
وخالصة القول اجلامع ألطراف هذه املسألة أن يقال :إن التعبّد ،والتعليل هلما يف
نصوص الشارع ،وكالم أهل العلم إطالقان(:)1
األول :إطالق عام.
فالتعبد يف اإلطالق العام هو :العبوديّة هلل تعاىل لامتثال أوامره واجتناب نواهيه
إبطالق ،وهذا ما دل عليه حديث معاذ بن جبل قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم« :اي
معاذ أتدري ما حق هللا على العباد؟» ،قال :هللا ورسوله أعلم ،قال" :أن يعبدوه وال يشركوا
به ريئا"(.)2
وهبذا يعلم أن علة التعبد العامة هي :االنقياد ألوامر هللا -تعاىل -وإفراده لاخلضوع
والتعظيم جلالله والتوجه إليه؛ وأنه ال خيرج ريء من تصرفات البشر عن نطاق العبودية هلل(،)3
( )1انظر :حممد بن حسني اجليزاين" ،دراسة وحتقيق قاعدة «األصل يف العبادات املنع»"( ،ط،1
السعودية :دار ابن اجلوزي1431 ،هـ).14-13 ،
( )2البخاري" ،صحيح البخاري" 7373 ،114 :9 ،؛ مسلم بن احلجاج القشريي" ،صحيح مسلم".
حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب).48 ،58 :1 ،
( )3انظر :إبراهيم بن موسى الشاطيب" ،املوافقات" .حتقيق مشهور آل سلمان( ،ط ،1دار ابن عفان،
1417هـ 1997 -م).525 :2 ،
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كما قال -سبحانه :-ﱥﭐﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱤ(.)1
وبناء على هذا اإلطالق فيمكن القول :الشريعة كلها تعبدية .وهذا ما عناه أصحاب
التعبد ال معقولية املعىن)(.)2
االجتاه األصويل القائل أبن (األصل يف األحكام ّ
وأما التعليل يف اإلطالق العام هو :أن هذه الشريعة إمنا وضع ملصاحل العباد عاجال
تتمته":أتدري ما حقهم
وآجال ،وهو ما دل عليه حديث معاذ املتق ّدم ،حيث جاء يف ّ
عليه؟» ،قال :هللا ورسوله أعلم ،قال" :أن ال يعذهبم"(.)3
ومن هنا يعلم أن أحكام هللا -سبحانه وتعاىل -معللة لاحلِكم ورعاية املصاحل ،وأن
مجيع األوامر والنواهي مشتملة على ِحكم جليلة ومصاحل عظيمة(.)4
وبناء على هذا اإلطالق ،فيمكن أن يقال :الشريعة كلها معللة .وهذا ما قصده
أصحاب االجتاه األصويل القائل أبن (األصل يف األحكام املعقولية ال التعبد)( .)5وهو أمر
( )1الذارايت.56 :
( )2انظر :حممد بن ةمزة الفناري" ،فصول البدائع يف أصول الشرائع" .حتقيق :حممد حسني حممد( ،ط،1
لبنان -بريوت :دار الكتب العلمية1426 ،هـ 2006 -م).338 :2 ،
( )3تقدم خترجيه.
( )4انظر :الشاطيب" ،املوافقات".527-526 :2 ،
( )5انظر :حممد بن عمر الرازي" ،احملصول" .حتقيق د.طه بن جابر العلواين( ،ط ،3بريوت :مؤسسة
الرسالة1418 ،هـ 1997 -م)132 ،؛ سليمان بن عبدالقوي الطويف" ،ررح خمتصر الروضة".
حتقيق د.عبدهللا بن عبد احملسن الرتكي( ،ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1419 ،هـ 1998 -م)،
411 :3؛ حممد بن حممد املقري" ،القواعد" .حتقيق :د.أةمد بن عبدهللا بن ةميد( ،ط ،3جامعة
أم القرى :معهد البحوث العلمية-مركز ‘حياء الرتاث اإلسالمي1434 ،هـ2013-م)296 :1 ،؛
احلسني بن علي الشوراوي" ،رفع النقاب عن تنقيح الشهاب" .حتقيق د.أةمد بن حممد السراج،
د.عبدالرةمن بن عبدهللا اجلربين( ،ط ،1الرايض :مكتبة الررد1425 ،هـ 2004 -م)373 :5 ،؛
حممد بن هبادرين الزركشي" ،البحر احمليط يف أصول الفقه" .حتقيق د.عبدالستار أبونغدة( ،ط ،2الكوي  :و ازرة
األوقاف والشؤون اإلسالمية1413،ه1992 -م)404 :7 ،؛ حممد الطاهر بن عارور" ،مقاصد
الشريعة اإلسالمية" .حممد احلبيب ابن اخلوجة( ،قطر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية1425 ،هـ
 2004م)159-158 :3 ،؛ "معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية".455 :5 ،- 322 -
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نقل اإلمجاع عليه(.)1

الثاين :إطالق خاص.
فالتعبد يف اإلطالق اخلاص هو :ما ال يأعقل معناه من األحكام اجلزئيّة على
اخلصوص ،وال تدرك علته ،وهو ما يسمى لاألمور التعبدية .وهذا التعبد واقع يف الشريعة؛
فإن بعض األحكام اجلزئيّة قد ختفى علتها .وهذا هو مراد من قال من األصوليني (األصل يف
العبادات التعبد دون االلتفات إىل املعاين)(.)2
ومثا هلا :حتديد أعداد الركعات يف الصلوات اخلمس ،وحتديد مقادير األنصبة يف
األموال اليت جتب فيها الزكاة ،ومقادير ما جيب فيها ،ومقادير احلدود والكفارات ،وفروض
أصحاب الفروض يف اإلرث.
اخلاص،
عبدي لاإلطالق
ّ
وجاء كالم القرايف (684هـ) دقيقا يف بيان حقيقة احلكم التّ ّ
حيث اعترب إطالق الفقهاء للتّعبد يعين ما ال يأطّلع على حكمته ومصلحته ،وإن كان له
حكمة ومصلحة ،انفيًا أن يكون معناه ما ال حكمة له ،وما ال مصلحة فيه(.)3
وهذا ما ةمل بعض األئمة على عدم االلتفات يف أحكام العبادات إىل املعىن
املصلحي فيها ،كما يف رفع األحداث حيث مل ينظر إىل جمرد النظافة حىت اررتط النية واملاء
املطلق ،وإن حصل النظافة بغري ذلك ،ومنع من إخراج القيم يف الزكاة ،واقتصر على جمرد
العدد يف الكفارات(.)4
وأما التعليل يف اإلطالق اخلاص فهو :كون احلكم متضمنًا ملعىن مناسب ومصلحة يدركها
العقل .وهذا ما قصده من قال من األصوليني (األصل يف العادات االلتفات إىل املعاين)(.)5
( )1انظر :اآلمدي" ،اإلحكام"285 :3 ،؛ الزركشي" ،البحر احمليط"404 :7 ،؛ حيىي بن ررف
النووي" ،اجملموع ررح املهذب"( ،دار الفكر).243 :8 ،
( )2انظر :الشاطيب" ،املوافقات"513 :2 ،؛ "معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية".481 :5 ،
( )3القرايف" ،الذخرية"335 :1 ،؛ القرايف" ،الفروق"57 :2 ،؛ الشاطيب" ،املوافقات".515 :2 ،
( )4انظر :املصدر السابق .519 :2
( )5انظر :املصدر السابق 520 :2؛ ابن عارور" ،مقاصد الشريعة اإلسالمية"112 :2 ،؛ "معلمة
=
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()1
نص عليه الشافعي
فالتّعبد والتّعليل هبذا اإلطالق اخلاص
حمل اتفاق  .وقد ّ
ّ
األم( ،)2وهو ما حكاه عنه اجلويين (478هـ)( .)3وقد اتفق الفقهاء على
(204هـ) يف كتاب ّ
حق من احلقوق املاليّة الواجبة على
أن الزكاة عبادة من العبادات الشرعيّة ،كما أ ّهنا ّ
األنغنياء( .)4وهذا ال يتعارض مع التفاوت بني االجتاهات الفقهيّة يف تغليب التعبّد على
التعليل ،أو التعليل على التعبّد(.)5
الشرعيّة إّمنا هو ملصاحل العباد،
ولذا ّقرر ابن عارور (1393هـ) أ ّن ررع األحكام ّ
وحفظ نظام العامل ،فهي منوطةٌ ِِحبك ٍم وعلل ترجع إىل حفظ املصلحة أو درء املفسدة( .)6مث
خلص ابن عارور (1393هـ) إىل القول أب ّن احلكمة يف مشروعية الزكاة هي املواساة(.)7
وبناء على هذه املقدمات ميكن القول أبن الزكاة لاعتبار اإلطالق العام للتعبد،
وللتعليل ،أن األصل فيها التّعبد من حيث العبوديّة هلل لاالنقياد ألحكامها ،واخلضوع له يف
أدائها ،واألصل فيها التعليل من حيث ارتماهلا على مصاحل ومنافع للعباد عاجلة وآجلة.
وأما لاعتبار اإلطالق اخلاص للتعبّد ،وللتّعليل ،فيقال أب ّن يف بعض أحكامها اجلزئيّة
ما أحيمل على أصل التّعبد خلفاء احلكمة منها ،مع القطع لارتماله على حكمة ومصلحة،
و ّأما ما عدا ذلك من أحكامها اجلزئيّة فيحمل على أصل التّعليل لظهور احلكمة منها.

=

زايد للقواعد الفقهية واألصولية".468 :5 ،
( )1انظر :الزركشي" ،البحر احمليط".403 :7 ،
( )2انظر :حممد بن إدريس الشافعي" ،األم"( ،بريوت :دار املعرفة1410 ،هـ 1990 -م).203 :2 ،
( )3انظر :عبدامللك بن عبدهللا اجلويين" ،الربهان يف أصول الفقه" .حتقيق :صالح بن حممد بن عويضة،
(ط ،1لبنان – بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،هـ 1997 -م).178 :2 ،
( )4انظر" :معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية".22 :20 ،
( )5انظر :املصدر السابق.
( )6انظر :حممد الطاهر امليساوي" ،مجهرة مقاالت ورسائل الشيخ اإلمام حممد الطاهر ابن عارور"،
(ط ،1األردن :دار النفائس1436 ،هـ 2015 -م).983 :2 ،
( )7انظر :املصدر السابق.
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املطلب الثاني :مقاصد الزكاة الكلية.
للزكاة مجلة من املقاصد التشريعية العظيمة ،والباحثون يف ذلك سلكوا يف تقريرها
طرائق خمتلفة ،فرأي عرضها لاعتبار مراتب املقاصد الكلية يف الشريعة من الضرورايت،
واحلاجيّات والتحسينات .ذلك أ ّن مفهوم احلاجات األساسيّة عند الفقهاء يتصل اتصاال
أعم وأمشل؛
وثي ًقا مبقاصد الشريعة ،فهو ال يقتصر على املعىن األصويل للحاجيّات ،وإّمنا هو ّ
فكل ما يؤدي إىل احملافظة على هذه املقاصد
احلاجي ،وال
حبيث يشمل
ّ
تحسيينّ ،)1
(ّ
الضروري ،و ّ
الكليّة فهو من احلاجات األساسيّة لإلنسان .
حق األنغنياء فال يطالبون بزكاهتا،
وهذه احلاجات األساسيّة مراعاة يف أحكام الّزكاة يف ّ
()2
حق الفقراء بوجوب إعطائهم ّإايها من أموال الزكاة .
ومراعاة يف ّ
أوال :مقاصد الزكاة الضروريّة.
هي حفظ مقاصد الشريعة الضروريّة( )3من الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل ،واملال.
واملراد هنا بيان أثر الزكاة يف حفظ هذه املقاصد وصيانتها( .)4وهذه املقاصد هي:

( )1انظر :أةمد بن إدريس القرايف" ،الفروق= أنوار الربوق يف أنواء الفروق"( ،بدون طبعة ،وبدون
اتريخ)291 :3 ،؛ جمموعة من الباحثني" ،أحباث فقهيّة يف قضااي الزكاة املعاصرة"( ،ط ،3األردن:
دار النفائس1424 ،هـ 2004 -م).346-345 :1 ،
( )2انظر :ابن القيم" ،إعالم املوقعني"72-71 :2 ،؛ القفال" ،حماسن الشريعة ".169-155 ،
( )3عرف الشاطيب املقاصد الضرورية أبهنا اليت ":ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا ،حبيث إذا
فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة ،بل على فساد وهتارج وفوت حياة ،ويف األخرى فوت
النجاة والنعيم ،والرجوع لاخلسران املبني" .املوافقات .18-17 :2
( )4انظر :عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي" ،قواعد األحكام ف مصاحل األانم" .حتقيق :د.نزيه ةماد،
ود.عثمان ضمريية( ،ط ،1دمشق-بريوت :دار القلم – الدار الشامية1421 ،هـ 2000 -م)،
48 :1؛ د.مجيل يوسف زريوا" ،مقاصد الشريعة عند العالمة السعدي"( ،ط ،1السعودية-
الرايض :دار التوحيد للنشر1437 ،هـ2016-م)236 ،؛ عبدهللا الزبري عبدالرةمن" ،املقاصد
املرعية يف تشريع الزكاة"" .موقع اهليئة العليا للرقابة الشرعية على املصارف واملؤسسات اإلسالمية يف
السودان" .2 :اسرتجع بتاريخ 141/4/17هـ " من موقع:
=
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-1مقصد حفظ الدين.
فالعبودية هلل تعاىل إبخراج الزكاة ،أصل فيها كما تق ّدم .فالزكاة داخلة يف عموم قوله تعاىل
ﱥﭐ ﱣ ﱤﱥﱦﱧﱨﱤ( ،)1وجاءت يف سياق األمر بعبادة هللا يف قوله سبحانه

ﱥﭐﲬﲭﲮﲯﲰﲱ ﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﱤ( .)2وامّن
يتلخص يف أمور
أرار إىل هذا املقصد ابن القيم (751هـ) حيث اعترب أ ّن مقصود الشارع يف الزكاة ّ
عديدة منها :إقامة عبودية هللا تعاىل بفعل ما أمر به ،والتعبّد لالوقوف عند حدوده ،وأن ال ينقص
يغري(.)3
منها وال ّ
وجعل الشارع من مجلة مصارف الّزكاة ،مصرف يف سبيل هللا ،ومصرف املؤلفة
قلوهبم ،والقصد منهما حفظ الدين كما سيأيت بيانه يف عالقة مقصد املواساة يف الزكاة
مبقاصد الزكاة الكلية.
-2مقصد حفظ النفس.
فقد جعل الشارع من مصارف الزكاة ،مصرف الفقراء واملساكني ،ومصرف ابن
السبيل؛ مراعاة ملقصد حفظ النفوس عند هذين الصنفني من املسلمني ،وذلك بدفع مال
الزكاة إليهم؛ حىت يتمكنوا من توفري ما يكفل هلم احلياة ،والعيش الكرمي.
-3مقصد حفظ العقل.
جعل الشارع مصرف الرقاب ملقاصد منها :حفظ العقل؛ الرتباط العقل لاحلريّة أكثر
من نغريها ،ولذا أجاز بعض الفقهاء فك األسرى ،وحترير املختطفني املسلمني ،ألن مقصود
الزكاة سد اخللة(.)4
=

()http://www.hssb.gov.sd/ar/file/886/download?token=u2hHMFP7

( )1الذارايت.56 :
( )2البينة.5 :
( )3انظر :حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية" ،إعالم املوقعني عن رب العاملني" .حتقيق مشهور بن حسن
آل سلمان( ،ط ،1السعودية :دار ابن اجلوزي1423 ،هـ).227 :1 ،
( )4انظر :أةمد بن إدريس القرايف" ،الذخرية" .حتقيق :حممد حجي ،وسعيد عراب ،وحممد بوخربة،
=
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-4مقصد حفظ النسل.
جعل الشارع مصرف الغارمني لسداد الديون اليت ترتّب على بعض املسلمني ملصلحة
أنفسهم ومن يعولون ،أو ملصلحة نغريهم كمن استدان إلصالح ذات البني ،ودرء الثارات
األمة ،وصيانة حلمتها ،وحفظا لألسرة،
والعدوات ،وحقن الدماء ،وهذا فيه مراعاة لتماسك ّ
واجملتمع مجيعا.
-5مقصد حفظ املال.
الشارع الضروريّة يف الزكاة حفظ املال ،وزايدته ،ومناؤه .والنّصوص ال ّدالة
من مقاصد ّ
على هذا املعىن كثرية جدًّا.
اثنيا :مقاصد الزكاة احلاجيّة.
وهي حفظ مقاصد الشريعة احلاجيّة  ،واملراد هنا بيان أثر الزكاة يف حفظها،
ومراعاهتا يف أحكامها التشريعية .ومن هذه املقاصد:
-1مقصد التيسري يف أنصبة الزكاة ،ومقاديرها ،ومصارفها .كما يف حديث أيب سعيد
اخلدري « :ليس فيما دون مخس أواق صدقة .وال فيما دون مخس ذود صدقة .وال
فيما دون مخسة أوسق صدقة»( .)2فهذا احلديث أصل يف بيان مقادير الزكاة ،وإخراج
األيسر منها ،وعدم اإلجحاف أبرلاب األموال(.)3
()1

=

(ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1994 ،م) ،147 :3 ،فهد بن انصر السليمان" ،جمموع
فتاوى ورسائل العثيمني"( ،دار الوطن -دار الثراي1413 ،هـ).308 :20 ،
( )1عرف الشاطيب املقاصد احلاجية أبهنا اليت يكون ":مفتقرا إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي
يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب ،فإذا مل تراع دخل علىت املكلفني -على
اجلملة احلرج واملشقة" .املوافقات .21 :2
( )2البخاري" ،صحيح البخاري" 1405 ،107 :2؛ مسلم" ،صحيح مسلم".979 ،673 :2 ،
( )3انظر :ةمد بن حممد اخلطايب" ،معامل السنن"( ،ط ،1حلب :املطبعة العلمية1351 ،هـ -
1933م)13 :2 ،؛ ابن قدامة" ،املغين" ()467 /2؛ عبدالرةمن بن انصر السعدي" ،إرراد أوىل
البصائر واأللباب لنيل الفقه أبقرب الطرق وأيسر األسباب" .حتقيق :أررف بن عبداملقصود( ،ط،1
=
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األمة ،وذلك بس ّد حاجاهتا ،وحتقيق كفايتها املعيشيّة من املطعم،
-2مقصد رفع احلرج عن ّ
واملشرب ،وامللبس ،واملسكن وحنوها.
اثلثا :مقاصد الزكاة التحسينيّة.
وهي حفظ مقاصد الشريعة التحسينيّة  ،واملراد هنا بيان أثر الزكاة يف حفظها .ومن
هذه املقاصد:
الشح والبخل .فالتحلّي مبكارم األخالق
-1مقصد التطهري لصاحب املال من خلق ّ
كاجلود من مقاصد التشريع التحسينيّة .كما قال تعاىل :ﱥﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
()1

ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﱤ(.)2
وقد نبّه ويل هللا الدهلوي (1176هـ) على هذا املقصد ،يف أثناء كالمه على عمدة ما
روعي يف الزكاة من املصاحل حيث ّبني وجه رجوع هذه املصلحة إىل هتذيب النفس ،وذلك
أن النفوس البشريّة أحضرت الشح ،وهو أقبح األخالق الضارة هبا يف املعا واملعاد ،فإذا
مترن النفوس لالزكاة ،زال منها الشح ،فكان ذلك انفعا هلا(.)3
ّ
حسا فإ ّهنا زادته
نقصته
وإن
كاة
ز
ال
ف
كته،
ومبار
املال،
كية
بتز
اخللق،
إىل
اإلحسان
مقصد
2
ّ
ًّ
()4
معىن؛ ألنه ذهب خبثه وكدره ،وبقي صافيا صاحلا للنمو واستمر على الدوام .

=

الرايض :أضواء السلف1420 ،هـ2000-م).129 -128 ،
( )1عرف الشاطيب املقاصد التحسينية أبهنا ":األخذ مبا يليق من حماسن العادات ،وجتنب املدنسات اليت
أتنفها العقول الراجحات ،وجيمع ذلك قسم مكارم األخالق" .املوافقات .22 :2
( )2التوبة.103 :
( )3انظر :أةمد بن عبدالرحيم الدهلوي" ،حجة هللا البالغة" .حتقيق :السيد سابق( ،ط ،1لبنان-بريوت:
دار اجليل1426 ،هـ2005 -م).61 :2 ،
( )4انظر :السعدي" ،إرراد أويل البصائر واأللباب".127 ،
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املطلب الثالث :تداول العلماء ملقصد املواساة يف الزكاة.
تقدم ذكر مجلة من مقاصد الزكاة ،وبقي الكالم على مقصد املواساة ،وهو موضوع
هذا البحث .وسيكون هذا املطلب يف أمرين:
أوال :مناذج من تداول العلماء ملقصد املواساة.
تداول العلماء يف كتبهم ومصنفاهتم هذا املقصد ،ونسوق نبذة من هذا التداول مبا
دل على املقصود.
ي ّ
نبّه أبو بكر القفال الشاري (365هـ) على أ ّن الزكاة حق أوجبه الشارع على العباد
يف أمواهلم مواساة لذوي احلاجات من إخواهنم(.)1
وقرر ابن ررد (595هـ) أن املقصود من الزكاة هو سد اخللة(.)2
ّ
وأرار ابن قدامة (620هـ) إىل أن قصد الشارع من الزكاة املواساة(.)3
واعترب ابن القيم (751هـ) املواساة من املقاصد يف الزكاة(.)4
وأرار الشاطيب (790هـ) إىل مقصد املواساة يف التشريع عموما ،ومنها فريضة الزكاة(.)5
وذكر الرملي (1004هـ) أ ّن مقصود الشريعة من الزكاة هو مواساة الفقراء(.)6
وكشف السعدي (1376هـ) عن مقصود الشارع احلكيم يف الزكاة ،وهي أ ّهنا مواساة
يف األموال اليت ينتفع هبا(.)7
وإىل هذا ذهب ابن عارور (1393هـ) كما تق ّدم يف أ ّن حكمة الشريعة يف الزكاة
( )1انظر :حممد بن علي القفال الشاري الكبري" ،حماسن الشريعة" .حتقيق :علي إبراهيم مصطفى،
(ط ،1القاهرة :الفاروق احلديثة للطباعة والنشر1429 ،هـ2007-م).154 ،
( ) 2انظر :حممد بن أةمد بن ررد" ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد".حتقيق :ماجد احلموي( ،ط ،1لبنان-
بريوت :دار ابن حزم1416 ،هـ1995-م).500 :2 ،
( )3انظر :عبدهللا بن أ ةمد بن قدامة" ،املغين".حتقيق :د.عبدهللا الرتكي ود.عبدالفتاح احللو( ،ط،5
الرايض :دار عامل الكتب1426 ،هـ2005-م).218 :4 ،
( )4انظر :ابن القيم" ،إعالم املوقعني".227 :1 ،
( )5انظر :الشاطيب" ،املوافقات".64 -62 :3 ،
( )6انظر :أةمد بن ةمزة الرملي" ،هناية احملتاج إىل ررح املنهاج"( ،بريوت :دار الفكر1404 ،هـ-
1984م).390 :1 ،
( )7انظر :السعدي" ،إرراد أويل البصائر واأللباب".132 ،
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هي املواساة(.)1
اثنيا :صيغ التداول البارزة بني العلماء ملقصد املواساة.
تع ّددت عبارات األصوليني والفقهاء ونغريهم يف التعبري عن مقصد املواساة يف الزكاة.
ويف اجلملة فمن أبرز األلفاظ اليت دار عليها تعبريهم:
أ-قوهلم ":مبىن الزكاة على املواساة"( .)2وهذه الصيغة من أرهر صيغ التعبري عن مقصد
املواساة.
ب-قوهلم ":الزكاة جتب على طريق املواساة"(.)3
جـ-قوهلم ":القصد من الزكاة املواساة"( .)4وهذا أوضح تعبري عن مقصدية املواساة يف
فريضة الزكاة.
()5
د-قوهلم ":ررعية املواساة لالزكاة" .
هـ-قوهلم ":وجه املساواة للفقراء"(.)6
وأما التعبري بلفظ املواساة مفردا فكثري كقوهلم ":مواساة" ،أو" املواساة".
يعرب عن مقصد املواساة أبلفاظ قريبة كس ّد اخللّة ،ومن ذلك قول ابن ررد
وقد ّ
(595هـ)":الزكاة إمنا املقصود منها سد اخللة"(.)7

( )1انظر :امليساوي" ،مجهرة مقاالت ورسائل الشيخ اإلمام حممد الطاهر ابن عارور".983 :2 ،
( )2ابن قدامة" ،املغين" ،43 :4 ،أةمد بن عبداحلليم بن تيمية" ،جمموع الفتاوى" .حتقيق عبدالرةمن بن حممد بن
قاسم( ،املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1416 ،هـ 1995 -م).82 :25 ،
( )3ابن قدامة" ،املغين"72 :4 ،؛ الشاطيب" ،املوافقات".58 :3 ،
( )4ابن قدامة" ،املغين"..218 :4 ،
( )5الشاطيب" ،املوافقات".350 :4 ،
( )6انظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".69 :25 ،
( )7ابن ررد" ،بداية اجملتهد".500 :2 ،
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املبحث الثاني :األدلة على مقصد املواساة يف الزكاة.
وفيه مطلبان:
املطلب األول :األدلة النقلية على مقصد املواساة.
املسللة األوىل :دليل الكتاب.
تضمن اإلرارة إىل
وردت مجلة من آايت الكتاب العزيز يف أحكام الزكاة ،وقد ّ
مقصد املواساة .ومنها:
-1قوله تعاىل :ﱥﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ

ﲨﱤ(.)1
ووجه االستدالل من هذه اآلية؛ أن املعىن املصلحي الذي ينتظم هذه األصناف
الثمانية هو حاجتها للمواساة ،وهذا يرجع إىل أمرين(:)2
أحدمها :من يعطى حلاجته ونفعه ،كالفقري ،واملسكني ،وحنومها.
والثاين :من يعطى للحاجة إليه وانتفاع اإلسالم به كالعاملني عليها ،واملؤلفة قلوهبم
ويف سبيل هللا وحنوهم ،فأوجب هللا هذه احلصة يف أموال األنغنياء ،مواساة هلؤالء ،و ًّ
سدا
للحاجات اخلاصة والعامة لإلسالم واملسلمني.
-2قوله تعاىل :ﱥﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ
ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡ ...ﱤ(.)3
وووجه االستدالل من هذه اآلية :أن الصدقات إمنا أوجبها الشارع على وجه
املواساة للفقراء(.)4
( )1التوبة.60 :
( )2انظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"40 :25 ،؛ ابن القيم" ،إعالم املوقعني"72 :2 ،؛ ابن القيم،
"زاد املعاد".8 :2 ،
( )3املائدة.89 :
( )4انظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"69 :25 ،؛ برانوي" ،القواعد والضوابط الفقهية عند ريخ
=
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-3قوله تعاىل :ﱥﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﱤ(.)1
ووجه االستدالل هبذه اآلية :أن سياق اآلية يف األمر إبنفاق الطيب من الكسب ،مث
أتبع ذلك لاملنع من أخذ الرديء مواساة للفقراء ،ويف السنة جاء املنع من أخذ كرائم األموال
مواسا ًة لألنغنياء( ،)2ومراعاة للتوسط واالعتدال يف املال من وجه ،وحفظا ملقصد املواساة يف
الزكاة من وجه آخر(.)3
املسللة الثانية :دليل السنة.
جاء عدد من األحاديث النبويّة ال ّدالة على مقصد املواساة يف الزكاة ،ومنها:
 -1عن ابن عباس يف حديث بعث معاذا إىل اليمن ،وفيه ..." :فأخربهم أن هللا قد فرض
عليهم صدقة تؤخذ من أنغنيائهم فرتد على فقرائهم ،فإن هم أطاعوا لك بذلك ،فإايك
وكرائم أمواهلم"(.)4
ووجه االستدالل هبذا احلديث :أ ّن سبب اررتاط الغىن فيمن جتب عليه الزكاة :أ ّهنا
إمنا وجب مواساة للفقراء ،فوجب أن يعترب الغىن ،ليتمكن من املواساة( .)5مثّ إ ّن تكليف
الغين إخراج الكرمية من ماله إخالل مبقصد املواساة ،والزكاة مبناها على هذا املقصد(.)6
 -2أحاديث حتديد أنصبة الزكاة ،ومنها :حديث أيب سعيد اخلدري  -رضـي هللا عنه -
=

اإلسالم ابن تيمية يف كتاب الزكاة والصوم واحلج".288 ،
( )1البقرة.267 :
( )2سيأيت ذكر احلديث بعد قليل.
( )3انظر :القفال الشاري الكبري" ،حماسن الشريعة"165 ،؛ ابن قدامة" ،املغين"44 :4 ،؛ أبو بكر بن
مسعود الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"( ،ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية،
1406هـ1986 -م)53 :2 ،؛ املقري" ،القواعد".490 :2 ،
( )4البخاري" ،صحيح البخاري"1496 ،129 :2 ،؛ مسلم" ،صحيح مسلم".19 ،1:50 ،
( )5انظر :القفال" ،حماسن الشريعة".155-154 ،
( )6انظر :ابن قدامة" ،املغين"43 :4 ،؛ "معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية".18 :20 ،
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قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم « -ليس فيما دون مخس أواق صدقة.
وال فيما دون مخس ذود صدقة .وال فيما دون مخسة أوسق صدقة»(.)1
ووجه االستدالل أبحاديث حتديد أنصبة الزكاة :أن هللا تعاىل ررع الزكاة مواساة
للفقراء( .)2وهي يف األنصبة الزكوية مل جتب إال يف مال حيتملها ،ولو خولف هذا املعىن؛
لوجب املواساة يف القليل والكثري(.)3
املسللة الثالثة :دليل اإلمجاع.
من خالل ما وقف عليه من كالم أهل العلم املتق ّدمني ،واملعاصرين يف مقصد
يتبني يل خالف ألحد منهم يف ذلك .بل وجدهتم يطلقون القول أبن
املواساة يف الزكاة مل ّ
(الزكاة مبناها على املواساة) ،يف سياق تقرير املسائل والدالئل يف أحكام الزكاة.
وال يذكرون خالفا يف ذلك ،ويف مق ّدمة هؤالء األئمة؛ ابن قدامة (620هـ)(،)4
والقرايف (684هـ)( ،)5وابن تيمية (728هـ)(.)1
( )1تقدم خترجيه.
( )2انظر :اخلطايب" ،معامل السنن"13 :2 ،؛ أةمد بن عمر القرطيب" ،املفهم ملا أركل من تلخيص
كتاب مسلم" .حتقيق :جمموعة من احملققني( ،ط1417 ،1هـ 1996م)5 :3 ،؛ حممد بن علي
ابن دقيق العيد" ،إحكام األحكام" .حتقيق :عبداجمليد بن خليل العمري( ،ط ،1الكوي  :مكتبة
أهل األثر للنشر والتوزيع -أسفار1438 ،هـ2017-م)308 :1 ،؛ حممد بن عبدالباقي الزرقاين،
"ررح الزرقاين على املوطأ" .حتقيق :طه عبدالرؤوف سعد( ،ط ،1القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية،
1424هـ2003 -م).196 :2 ،
( )3انظر :القفال" ،حماسن الشريعة"،ص161؛ حممد بن يوسف الكرماين" ،الكواكب الدراري يف ررح
صحيح البخاري"( ،ط ،2لبنان-بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1401 ،هـ1981 -م):7 ،
166؛ القرطيب" ،املفهم ملا أركل من تلخيص كتاب مسلم"5 :3 ،؛ أةمد بن عبداحلليم بن تيمية،
"تنبيه الرجل العاقل على متويه اجلدل الباطل" .حتقيق :علي بن حممد العمران ،وحممد عزيز مشس،
(ط ،1مكة املكرمة :دار عامل الفوائد1425 ،هـ)428 :2 ،؛ ابن القيم" ،زاد املعاد" .8-7 :2
( )4انظر :ابن قدامة" ،املغين".449 :2 ،
( )5انظر :القرايف" ،الذخرية".51 :3 ،
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وقد حكى الباحثون يف معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصوليّة االتفاق على هذا املعىن(.)2
وهذا االتفاق ال يأشكل عليه ما ورد من اعرتاضات على مقصد املواساة .وذلك مثل
ما أرار إليه اجلويين (478هـ) يف سياق كالمه على املناسب ،حيث اعترب أ ّن نغرض الزكاة
سد اخللة واحلاجة ،مسلّ ًما أبنّه وإن كان معقوال فال جراين له(.)3
وكذلك ما ذكره القاضي عبد الوهاب املالكي (422هـ) يف ررح الرسالة يف دفع قول
()4
يرد عليه أب ّن ذلك ليس على
املتمسك مبقصد املواساة أ ّن الفرض يف الزكاة املواساة  ،مث ّ
إطالقه ،ولكن على وجه خمصوص؛ فإنّه لو دفع نصف راة عن راة ،ونصف صاع عن
صاع ،وسكىن دار أو إخدام عبد؛ مل جيز وإن كان مواساة(.)5
وانتقد ابن العريب (543هـ) القول يف إجزاء القيمة عن الطعام والكسوة يف كفارة
اليمني كما عند أيب حنيفة (150هـ)؛ وذلك أ ّن عمدة القائلني هبذا هو أن الغرض سد
اخللة ،ورفع احلاجة ،فالقيمة جتزئ فيه .فيتساءل ابن العريب (543هـ) عن مقصد العبادة؛
إن قصران النظر فقط على سد اخللة؟(.)6
ومن املعاصرين ما جاء عن الشيخ ابن عثيمني (1421هـ) ،يف منعه من اإلنغراق يف
تقدمي مقصد املواساة يف الزكاة؛ أل ّهنا عبادة يطهر هبا املسلم ،وتزكو هبا نفسه ،وليس املقصود
فيها هو املواساة فقط ،وعلى التسليم أ ّن من أهدافها املواساة؛ فإن هذا ال يقتضي ختصيص
عمومات النصوص(.)7
=

( )1انظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".84 ،82 :25 ،
( )2انظر" :معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية".16 :20 ،
( )3انظر :اجلويين" ،الربهان".179 :2 ،
( )4انظر :عبدالوهاب بن علي البغدادي" ،ررح الرسالة" .حتقيق :أةمد بن علي( ،ط ،1دار ابن حزم،
1428هـ 2007 -م).22 :2 ،
( )5انظر :املصدر السابق.
( )6انظر :حممد بن عبدهللا بن العريب" ،أحكام القرآن"( ،لبنان-بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،هـ
2003م).160 :2 ،( )7انظر :حممد بن صاحل العثيمني" ،الشرح املمتع على زاد املستقنع"( ،ط ،1الرايض :دار ابن اجلوزي،
=
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وميكن أن حتمل هذه االعرتاضات على حمملني:
 -1أنه جرى جمرى اإلنكار على إنغراق بعض الفقهاء؛ الذين يطلقون القول يف إعطاء
القيمة يف الزكاة ،بناء على مقصد املواساة كاألحناف ،وهو اعرتاض ليس على أصل
مقصد املواساة يف الزكاة ،إمنا يف اإلنغراق يف تقدميه على مقصد التعبّد هلل مطلقا ،وهدر
ِ
كل معىن مصلحي،
داللة الظاهر بال موجب من مصلحة أو حاجة ،وهذا يرد على ّ
تصادم به النصوص ،وإمنا القاعدة هو يف اجلمع بني النص واملقصد من نغري هدر
للنص ،وال مجود عليه .ألن مسألة إعطاء القيمة يف الزكاة من املسائل اخلالفية
()1
حرر ابن تيميّة (728هـ) القول فيها ،وذلك يف كالمه على مذهب
املشهورة  .و قد ّ
اإلمام أةمد (251هـ) يف املسألة ،فإنه حني عرض ألقوال الفقهاء يف مسألة إخراج
القيم يف الزكاة ،حيث هناك من قال جيزئ بكل حال كما قال أبو حنيفة (150هـ)،
وهناك من قال ال جتزئ حبال كما قال مالك (179هـ) ،والشافعي (204هـ) ،وهناك
نص ابن تيمية (728هـ) على أ ّن القول الثالث ":هو
من قال ال جتزئ إال عند احلاجةّ .
املنصوص عن أةمد صرحيا ،فإنه منع من إخراج القيم .وجوزه يف مواضع للحاجة"()2؛
وكشف ابن تيمية (728هـ) حقيقة ما نقله األصحاب عن اإلمام ،مث أرار إىل ما
تدل عليه نصوصه الصرحية الكثرية ،وذلك
ذهب إليه اإلمام أةمد من التفصيل ،وهو ما ّ
يف تفريقه بني مقام احلاجة واملصلحة ،ونغري مقام احلاجة واملصلحة ،ورأى أ ّن هذا القول
أعدل األقوال أل ّن مصلحة وجوب العني قد يعارضها أحياان يف القيمة من املصلحة
الراجحة ،ويف العني من املشقة املنفية ررعا( .)3ومالحظة مقامات التشريع ومقتضياهتا
=

1422هـ 1428-هـ).33 -32 :6 ،
( )1هذه املسألة مع كوهنا تبىن على مقصد املواساة فلم أوردها يف األمثلة التطبيقية؛ ألهنا لاعتبار هي
مسألة اخلالف فيها قدمي ،ولاعتبار هي مسألة معاصرة ،عليها مدار عدد من النوازل املعاصرة يف
فقه الزكاة ،والكالم عليها حيتاج مزيد حتقيق فرأي عدم ذكرها.
( )2انظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".46 :25 ،
( )3انظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".46 :25 ،
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خاصا يف مذهب أةمد ،بل يرى ابن تيميّة (728هـ) أ ّن مثل هذا كثري يف
ليس ًّ
مذاهب األئمة( .)1مث خلأص إىل املنع من إخراج القيمة لغري حاجة ،وال مصلحة
راجحة ،وذكر هلذا املنع ثالثة أدلة( :)2السنّة الرتكية ،وس ّد الذريعة ،وأ ّن الزكاة مبناها
على املواساة .ويعترب ابن تيميّة (728هـ) يف إطالق القول لاجلواز يف هذه املسألة ،ويف
إطالق املنع مع قيام احلاجة واملصلحة؛ منافاة ملقاصد الزكاة ،ومنها مقصد املواساة اليت
راعاها الشارع يف مقادير األموال ،وأجناسها(.)3
املخرجة على مقصد املواساة ،واخلالف
 -2أنه انرئ عن اخلالف يف الفروع الفقهيّة ّ
الفروعي ال يستلزم دائما اخلالف يف األصول والقواعد واملقاصد .وهذا معىن الحظه
األصوليّون يف حكاية القواعد الشرعيّة االتفاقيّة ،اليت قد يقع النزاع يف فروعها(.)4
وهو ال مينع التأثري التباديل بني األصول والفروع ،فإن الفروع تست ّد لاستداد أصوهلا،
وتعوج لاعوجاجها(.)5
ولذا فإ ّن ما يذكره بعض الفقهاء من أسباب اخلالف يف بعض مسائل الزكاة ،مث
يرجعه إىل اخلالف يف أصل الزكاة من التّعبد ،أو املواساة ،ال يعين ذلك لالضرورة حكاية
اخلالف يف مقصد املواساة يف الزكاة .ومن هؤالء الفقهاء ابن ررد (595هـ) ،حيث جنده
حيكي سبب اخلالف يف مسائل من الزكاة ،مث يرجع السبب يف ذلك إىل اخلالف يف أصل
الزكاة هل هو التعبد هلل ،أو حق الفقراء؟(.)6

( )1انظر :املصدر السابق.58-57 :25 ،
( )2املصدر السابق.83-82 :25 ،
( )3انظر :املصدر السابق.
( )4انظر :ابن دقيق العيد" ،إحكام األحكام"308 :1 ،؛ د.هشام بن حممد السعيد" ،اإلمجاع يف
القواعد الفقهية"( ،الرايض :دار ابن اجلوزي ،ط1438 ،1هـ) .33
( )5انظر :اجلويين" ،الربهان".178 :2 ،
( )6انظر :ابن ررد" ،بداية اجملتهد". ،541 ،539 ،528 ،500 ،485 ،483 :2 ،
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املطلب الثاني :األدلة العقلية على مقصد املواساة.
بعد ذكر مجلة من أدلة النقل ال ّدالّة على مقصد املواساة يف الزكاة ،نردف ذلك ببعض
أدلة العقل الشاهدة على اعتبار هذا املقصد.
املسللة األوىل :دليل االستصحاب.
األصل يف الصدقات أن الشارع إمنا أوجبها للفقراء على وجه املواساة هلم ،فعلى
الناظر يف أحكام الزكاة؛ التمسك هبذا األصل ،وعدم العدول عنه حىت يرد الدليل الناقل.
لصدقات أ ّهنا جتب على وجه
ونص على هذا ابن تيميّة (728هـ) بقوله ":األصل يف ا ّ
ّ
()1
املساواة للفقراء" .
املسللة الثانية :دليل املناسبة.
املواساة من املعاين املؤثرة ،واألوصاف املناسبة ،اليت رهد هلا الشرع لاالعتبار يف
أحكام الزكاة ،وليس من األوصاف الطردية اليت ال مناسبة بينها وبني األحكام ،وقد تق ّدم
معنا يف األدلة النقليّة ما يشري إىل ذلك .ورأينا كيف أن العلماء يعلّلون أحكام الزكاة هبذا
الوصف املناسب إذا تكلموا يف مسائلها ،ذلك ":أن األحكام إمنا ررع ملصاحل العباد"(.)2
واستثمر ابن تيمية (728هـ) دليل االستقراء يف تقرير مقصد املواساة يف األموال
الزكائيّة ،وابتناء أحكامها عليه ،وأ ّن هذا املعىن املناسب معترب يف قدر املال وجنسه( .)3مث يف
موضع آخر نلحظ تفصيال يف كالم ابن تيميّة (728هـ) ألثر االستقراء يف مناسبة املواساة
ألحكام الزكاة يف جنس املال الزكوي وقدره ،حيث أرار إىل إفهام الشرع أ ّن الزكاة ررع
للمواساة ،وال تكون املواساة إال فيما له مال من األموال ،فح ّد الشارع له األنصبة ،ووضعها يف
األموال النامية ،سواء ما ينمو بنفسه؛ كاملارية واحلرث ،أوما ينمو بتغري عينه والتصرف فيه
كاألعيان ،وجعل الشارع املال املأخوذ على حساب التعب ،فما كان من أموال اجلاهلية ،وهو
( )1انظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".69 :25 ،
( )2علي بن أيب علي اآلمدي" ،اإلحكام يف أصول األحكام" .حتقيق :عبدالرزاق عفيفي( ،لبنان –
بريوت – دمشق :املكتب اإلسالمي).286 :3 ،
( )3انظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".82 :25 ،
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أقل املال تعبا؛ فجعل فيه اخلمس ،مث ما فيه التعب من طرف واحد ،جعل فيه نصف اخلمس
وهو العشر فيما سقته السماء ،وما فيه التعب من طرفني فيه ربع اخلمس وهو نصف العشر
فيما سقي لالنضح ،وما فيه التعب يف طول السنة كالعني ففيه مثن ذلك وهو ربع العشر(.)1
ويشرح ابن دقيق العيد (702هـ) وجه املناسبة يف مقصد املواساة ألحكام الزكاة،
موض ًحا أ ّن كرائم األموال ال تؤخذ من الصدقات ،واحلكمة الشرعيّة يف ذلك؛ أن الزكاة
ّ
وجب مواساة للفقراء من أموال األنغنياء ،وال يناسب ذلك اإلجحاف أبرلاب املال ،فسامح
الشارع األنغنياء مبا يضنون به ،ومنع املصدقني من أخذه(.)2
أ
وأييت استقراء ابن القيم (751هـ) أكثر تفصيال يف بيان مناسبة معىن املواساة ألحكام
الزكاة ،واتّساق ذلك مع تناسب هذه الشريعة الكاملة اليت هبرت العقول حبسنها وكماهلا،
ورهدت الفطر حبكمتها(.)3
وجوها كثرية هلذه املناسبة الشرعيّة بني أحكام الزكاة،
حيث تناول ابن القيم (751هـ) ً
ومقصد املواساة ،ومن ذلك أ ّن الشارع فرض الزكاة مواساة للفقراء ،ومل يفرضها يف كل مال،
بل فرضها يف األموال اليت حتتمل املواساة ،ويكثر فيها الربح والدر والنسل ،ومل يفرضها فيما
حيتاج العباد إليه من أمواهلم وال نغىن هلم عنه(.)4

( )1انظر :املصدر السابق 8 :25؛ القفال" ،حماسن الشريعة" .156
( )2انظر :ابن دقيق العيد" ،إحكام األحكام".418 :2 ،
( )3انظر :ابن القيم" ،إعالم املوقعني".70 :2 ،
( )4انظر :ابن القيم" ،إعالم املوقعني"72-71 :2 ،؛ القفال" ،حماسن الشريعة ".169-155 ،
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املبحث الثالث :عالةقة مقصد املواساة مبقاصد الزكاة الكلية.
وفيه مطلبان:
املطلب األول :رتبة مقصد املواساة بني مقاصد الزكاة الكلية.
الذي يظهر يل أنّه ميكن اعتبار هذا املقصد ضمن املقاصد احلاجية املتعلقة بفريضة
يقرر ذلك
الزكاة؛ ذلك أن احلاجيّات مبناها على التيسري والتخفيف والتوسعة ورفع احلرجّ .
الشاطيب (790هـ) بقوله ":فإن دوران احلاجيات على التوسعة ،والتيسري ،ورفع احلرج،
والرفق"(.)1
ومقصد املواساة كذلك كما سيأيت يف إرارات األصوليني والفقهاء التالية.
يرى أبو عبيد (224هـ) أ ّن من رأى فقراء ال منزل هلم؛ فاررتى هلم مسكنًا من زكاة
ماله ،أو كانوا عراة فكساهم ،أو املوكا قد اضطهده سيده ،وأساء معاملته ،فاستنقذه فأعتقه
أنّه بس ّد هذه احلاجات وما أربهها يكون مؤداي للفرض(.)2
وأرار أبو بكر القفال الشاري (365هـ) إىل أن مقصد الشارع من الزكاة هو أهنا
مواساة ألصحاب احلاجات(.)3
وملا عرض ابن ررد (595هـ) خلالف الفقهاء يف أصناف أهل الزكاة ،وهل يشرتط
دفع الزكاة جلميعهم؟ أو جيوز دفعها لصنف واحد ،ذكر سبب اخلالف وهو معارضة اللفظ
للمعىن ،فظاهر اللفظ يقتضي القسمة بني مجيع األصناف ،واملعىن يقتضي إيثار أهل احلاجة
هبا؛ أل ّن املقصود منها سد اخللة(.)4
ويعلّق ابن الشاط (723هـ) على الفروق الفقهية القرافيّة بكون املعا كله لإلنسان؛
معتربا ابتداءه ومتامه من املصاحل الضرورية يف حق اإلنسان نفسه ،ومن املصاحل احلاجيّة يف
ً
( )1انظر :الشاطيب" ،املوافقات".350 :4 ،
هراس( ،بريوت :دار الفكر).242 :2 ،
( )2انظر :القاسم بن سالم" ،األموال" .حتقيق خليل حممد ّ
( )3انظر :القفال" ،حماسن الشريعة".154 ،
( )4انظر :ابن ررد" ،بداية اجملتهد".37 :2 ،
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حق عياله ،ومن املصاحل املتممات يف حق أقاربه( .)1فاعترب النفقة على العيال مصلحة
ّ
حاجيّة ،والنفقة مواساة من الوالد ألوالده.
والشاطيب (790هـ) بعد ذكره مناط املصاحل احلاجية السابق ،أتبع ذلك ببعض صور
احلاجيات املتعلقة لالضرورايت اخلمس من الدين ونغريه ،مث ذكر ما يتعلّق بضرورية النفس
كما يظهر يف مواضع الرخص؛ من أكل امليتة للمضطر ،وررعية املواساة لالزكاة ونغريها(.)2
فاعترب الشاطيب (790هـ) مقصد املواساة من املقاصد احلاجيّة.
ومن املواضع اليت أرار فيها الشاطيب (790هـ) إىل رتبة هذا املقصد ،وأنه جا ٍر جمرى
املصاحل احلاجيّة ،ما جاء يف كالمه على قاعدة جلب املنفعة أو دفع املضرة ،وأنّه مقصود
للشارع ،مثّ مثّل إبلاحة امليتة ،ومبادلة الدرهم لالدرهم يف املقرض ،والرطب لالتمر يف العريّة،
مشريا إىل أ ّن ذلك وقع للحاجة املاسة يف طريق املواساة(.)3
ً
ويكشف ابن القيّم (751هـ) عن مقصد املواساة ،وصلته لاملقاصد احلاجيّة ،فيشري
مهمني(:)4
إىل مراعاة احلاجة الشرعيّة يف املستح ّقني ومواساهتم ،وذلك ألمرين ّ
أحدمها :احلاجة عند اآلخذ.
والثاين :النفع آلخذ الزكاة؛ فاملستحقون هلا نوعان :نوع أخذ للحاجة ،ونوع أخذ
للمنفعة ،وحرم الشارع الزكاة على نغري هذين النوعني.
ويف سياق ذكر مقاصد الزكاة ،يذكر ويل هللا الدهلوي (1176هـ) احلاجة إىل مقصد
املواساة ،وأ ّن الشارع لو مل يوجب على األنغنياء مواساة الفقراء وأهل احلاجات هللكوا(.)5

( )1انظر :القر ايف" ،الفروق".291 :3 ،
( )2انظر :الشاطيب" ،املوافقات"350 :4 ،
( )3انظر :املصدر السابق.58 :3 ،
( )4انظر :ابن القيم" ،إعالم املوقعني".72 :2 ،
( )5الدهلوي" ،حجة هللا البالغة".61 :2 ،
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املطلب الثاني :أثر مقصد املواساة يف حفظ مقاصد الزكاة الضروريّة.
بعد أن ت ّبني أن مقصد املواساة من مقاصد الزكاة احلاجية؛ فإنه من املعلوم أن املقاصد
احلاجية إّمنا ررع حفظا وصيانة للمقاصد الضرورية( .)1وبيان هذا أن مقصد املواساة ال يتعلق
بصنف واحد من أهل الزكاة دون آخر ،كما ذهب إىل ذلك بعض الباحثني ،وإمنا هو داخل يف
حكمة إعطاء األصناف الثمانية مجيعها ،ألن العلة يف إجياب الزكاة هو احلاجة ،واملنفعة
العامة( ،)2وعلى هذه املق ّدمة يرتتّب القول أبثر هذا املقصد يف حفظ مقاصد الزكاة الضروريّة.

ّأوالً :أثر مقصد املواساة يف مقصد حفظ الدين.
وذلك من وجهني:
-1أ ّن مواساة املؤلفة قلوهبم لاملال الزكوي ،إمنا قصد الشارع هبا من جهة الوجود :تثبيتهم
على الدين ،وترنغيبهم فيه ،واستمالة قلوهبم إليه.
األمة.
وقصد هبا من جهة العدم :درء ضررهم الواقع أو املتوقع على دين ّ
-2مواساة الغزاة يف سبيل هللا لاملال الزكوي ،أراد هبا الشارع تقويتهم على مواجهة
أعدائهم ،وإعانتهم لالعأدة والعتاد ،واجلهاد ّإما جهاد طلب وفق الضوابط الشرعيّة،
وذلك بقصد نشر اإلسالم وتوسي ِع دائرة الدعوة وهذا حفظ للدين من جهة الوجود.
وإما جهاد دفع ،وذلك بقصد منع الكفار من استباحة بيضة الدين وأهله ،وهذا
ّ
حفظ للدين من جهة العدم.

اثنيًا :أثر مقصد املواساة يف مقصد حفظ النفس.
وهذا من وجهني:
-1مواساة الفقراء واملساكني مبال الزكاة ،وهذا ظاهر يف حتقيق حاجاهتم األساسيّة
يف احلياة من جهة الوجود ،من املطعم ،واملشرب ،واملسكن ،وامللبس ونغريها ،ومن
جهة العدم بتوفري األدوية اليت تدفع عن أبداهنم األوبئة واألمراض وحنو ذلك ،وهذا
( )1انظر :الشاطيب" ،املوافقات".32 :2 ،
( )2انظر :ابن ررد" ،بداية اجملتهد".543 :2 ،
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كلّه يعود على نفوسهم لاحلفظ والصيانة.
-2مواساة ابن السبيل مبال الزكاة ،وهو املسافر املنقطع عن دايره حلج أو عمرة أو طلب
علم أو جتارة وليس معه من املال ما يرجع به إىل بلده ،ويلحق هبم يف عصران
املهجرون عن أوطاهنم بسبب احلروب أو اجملاعات ،أو الفيضاانت(.)1
النازحون و ّ
فيعطون من املال ما حيفظ نفوسهم ،ويكفل هلم العودة لدايرهم ساملني.
اثلثًا :أثر مقصد املواساة يف مقصد حفظ العقل.
املواساة يف مصرف الرقاب ظاهرة األثر يف مقصد حفظ العقل ،وذلك من خالل ما
يتح ّقق للرقيق من جهة الوجود من العتق ،وحتصيل احلريّة ،ومتام اإلرادة واالختيار والكرامة،
ومثلهم األسرى ،واملختطفون ،وحنوهم .وهذا له أثره أيضا يف مقصد حفظ العقل من جهة
العدم؛ ملا للعبودية واألسر من أثر على اختيارهم وإرادهتم وكرامتهم ،ونغريها من احلقوق املعنويّة
خيل بتفكريه وسلوكه.
واملاديّةّ ،
فالرقيق عادة ال يتح ّفظ اما يتح ّفظ منه األحرار فيقع فيما ّ

ابعا :أثر مقصد املواساة يف مقصد حفظ النسل.
رً
املواساة يف مصرف الغارمني ظاهرة يف مقصد حفظ النسل .سواء من جهة الوجود
ظ أنفسهم بسداد نفقاهتم على من يعولون من مطعم ومشرب
وذلك مبعونة الغارمني حل ّ
يتحمله املصلحون من احلماالت؛
وملبس ومسكن وحنوها ،أو من جهة العدم بسداد ما ّ
إلطفاء الفنت الثائرة بني املتخاصمني.
ويل هللا الدهلوي (1176هـ) إىل أثر مقصد املواساة يف الزكاة يف حفظ
وقد أرار ّ
ضرورية النسل ،وذلك أ ّن اجملتمع جيمع ال حمالة الضعفاء وذوي احلاجة ،فإذا مل تكن مواساة
للفقراء ،وأهل احلاجات يهلكوا(.)2

( )1انظر :حممد بن حسني اجليزاين" ،واثئق النوازل"( ،ط ،1الرايض :دار ابن اجلوزي1439 ،هـ:1 ،
)402؛ عبدهللا بن منصور الغفيلي" ،نوازل الزكاة"( ،الرايض – القاهرة :دار امليمان للنشر والتوزيع،
1430هـ 2009 -م).457 ،
( )2انظر :الدهلوي" ،حجة هللا البالغة".61 :2 ،
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خامسا :أثر مقصد املواساة يف مقصد حفظ املال.
ً
يظهر أثر مقصد املواساة يف هذا املقصد من خالل مصرف العاملني على الزكاة،
فهؤالء أعطوا من مال الزكاة مقابل قيامهم على حفظ األموال الزكويّة وصيانتها واستثمارها
ابتداء من مجعها من أرلاب املال ،وانتهاء بتوزيعها على املستح ّقني هلا.
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املبحث الراب  :أثر مقصد املواساة يف أحكام الزكاة الشرعيّة.
بعد الفراغ من اجلانب النظري هلذا البحث ،أييت دور اجلانب التطبيقي ،وذلك بذكر
مجلة من فروع الزكاة الفقهية ،ونوازهلا املعاصرة اليت ظهر فيها مراعاة الفقهاء ملقصد املواساة
عند تقرير أحكام تلك املسائل(.)1
وفيه مطلبان:
املطلب األول :أثر مقصد املواساة يف ررو الزكاة الفقهية.
وفيه عشر مسائل:
املسللة األوىل :حكم إخراج زكاة الفطر من قوت أهل البلد.
إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد األصناف املنصوص عليها ،جاز اإلخراج من قوهتم
بال ريب(ّ .)2أما إذا وجد أن قوهتم من نغري املنصوص عليه؛ فللعلماء قوالن ،فمنهم من ال
جيوز أن خيرج إال املنصوص ،ومنهم من ج ّوز إخراج ما يقتات منه أهل البلد وإن مل يكن
ّ
()3
منصوصا ،وهذا قول أكثر العلماء .
وصحح ابن تيمية (728هـ) القول الثاين ،مشريا إىل أن األصل يف الصدقات أهنا جتب
على وجه املواساة للفقراء( ،)4وموظًّفا داللة السياق املقامي يف أن هذا كان قوت أهل املدينة،
ولو كان هذا ليس قوهتم ،بل يقتاتون نغريه؛ مل يكلفهم الشارع أن خيرجوا اما ال يقتاتونه(.)5
وإىل هذا أرار ابن القيم (751هـ) يف أ ّن مقصود الشارع س ّد خلة املساكني يوم العيد
ومواساهتم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم ،مث بىن على ذلك إجزاء إخراج الدقيق وإن
( )1مل أقصد إىل استيعاب كل املسائل الفقهية ،وال النوازل املعاصرة اليت كان ملقصد املواساة أثر فيها ،بل
إمنا املراد هو سياق بعض ما يتبني به من هذه املسائل والنوازل أثر مقاصد الزكاة يف أحكامها
الشرعية.
( )2انظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".68 :25 ،
( )3انظر :الكاساين" ،بدائع الصنائع"72 :2 ،؛ ابن ررد" ،بداية اجملتهد".42 :2 ،
( )4انظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".69 :25 ،
( )5انظر :املصدر السابق.69 :25 ،
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مل يصح فيه احلديث(.)1

املسللة الثانية :إجياب أن يكون املخرج من املال من جنس النصاب.
اختلف الفقهاء يف الواجب يف زكاة اإلبل إذا زادت على عشرين ومائة على قولني:
منهم رأى أ ّن يف كل أربعني بن لبون ،ويف كل مخسني حقة ،ومنهم من رأى ّأهنا إذا زادت
اإلبل على عشرين ومائة ،استؤنف الفريضة ،يف كل مخس راة إىل مخس وأربعني ومائة،
فيكون فيها حقتان وبن خماض ،إىل مخسني ومائة ،ففيها ثالث حقاق(.)2
واختار ابن قدامة (620هـ) القول األول ،وساق أدلة هذا القول ،ومن مجلة ذلك
مراعاة مقصد املواساة؛ ألنّه مال احتمل املواساة من جنسه ،فلم جيب من نغري جنسه ،كالبقر
والغنم .وإمنا وجب ابتداء من نغري جنس اإلبل؛ أل ّن عدد اإلبل ال حيتمل املواساة من
جنسها ،فعدلنا إىل نغري اجلنس ضرورة ،وقد زال هذا املانع بزايدة اإلبل وكثرهتا(.)3
والشارع لـ ّما جعل األصل أن زكاة كل ريء منه ،ويف عينه ،كان ذلك منه مراعاة
ملقصد املواساة( .)4وإىل هذا أرار ويل هللا الدهلوي (1176هـ) أبنّه األسهل واألوفق يف
املصلحة أن جتعل الزكاة من جنس تلك األموال(.)5
املسللة الثالثة :حكم إسقاط الدين عن املدين واحتسابه من الزكاة.
إسقاط الديون عن املعسرين ال جيزئ عن زكاة العني بال نزاع بني العلماء(.)6
للغين أن
لكن اختلف العلماء فيما إذا كان الدين على من
ّ
يستحق الزكاة :فهل جيوز ّ
( )1انظر :ابن القيم" ،إعالم املوقعني".18 :3 ،
( )2انظر :ابن ررد" ،بداية اجملتهد"21 :2 ،؛ النووي" ،اجملموع"400 :5 ،؛ ابن تيمية" ،جمموع
الفتاوى".370 :20 ،
( )3انظر :ابن قدامة" ،املغين"22 :4 ،؛ القرايف" ،الذخرية"117 :3 ،؛ ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"،
.75 :25
( )4انظر :القفال" ،حماسن الشريعة".157 ،
( )5انظر :الدهلوي" ،حجة هللا البالغة".62 :2 ،
( )6انظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".84 :25 ،
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ي ِ
سقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ،ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ فيه قوالن للعلماء ،
أ
واستظهر ابن تيمية (728هـ) اجلواز ،ووجه االختيار هو أن الزكاة مبناها على املواساة،
الغين إّمنا أخرج من جنس ما ميلك ،خبالف من ماله عني وأخرج دينا؛ فإن املال الذي
و ّ
()2
أخرجه دون الذي ميلكه ،فكان مبنزلة من أخرج اخلبيث عن ماله الطيب وهذا نغري جائز .
()1

املسللة الرابعة :حكم إخراج الذكر يف زكاة البقر إذا كانت كلها ذكورا.
تقرر من كالم أهل العلم أ ّن الزكاة وضع على الرفق واملواساة ،ولو أوجب الشارع
ّ
اإلانث من الذكور لكان ذلك إجحافًا برب املال ،وهذا يتناىف مع حكمة الشريعة وعدهلا.
ويذهب ابن قدامة (620هـ) إىل ّأهنا إذا كان كلها ذكورا ،فالذكر جيزئ فيها بكل
رب املال املواساة من نغري ماله(.)3
حال؛ ألن الزكاة مبناها على املواساة ،فال يكلف ّ
قياسا على أخذ املريضة من املراض،
ويرى ابن الرفعة (710هـ) أنّه يؤخذ فيها الذكر؛ ً
وأخذ الذكر من الغنم الذكور؛ ألن تكليف صاحب املال إخراج أنثى من مال ال أنثى فيه
إضرار به ،والشارع إمنا فرض الزكاة مواساة؛ فال يناسبها اإلضرار(.)4
املسللة اخلامسة :حكم إخراج الصحيحة من هبيمة األنعام إذا كانت كلها مريضة.
اختلف الفقهاء يف أخذ الصحيحة من هبيمة األنعام إذا كان كلها مريضة يف الزكاة،
فذهب اجلمهور إىل أن حيواانت النصاب إذا كان كلها مريضة ،فإن واجب الزكاة أن يؤخذ
من املراض ،ويراعى الوسط ،وال يكلف أرلاب األموال رراء صحيحة إلخراجها يف الزكاة،
مستدلّني مبراعاة مقصد املواساة .يشري ابن قدامة (620هـ) إىل ذلك يف كون الزكاة مبناها
على املواساة ،وتكليف الصحيحة عن املراض إخالل مبقصد املواساة(.)5
( )1انظر :علي بن أةمد ابن حزم" ،احمللى لاآلاثر"( ،بريوت :دار الفكر)224 :4 ،؛ ابن تيمية" ،جمموع
الفتاوى"84 :25 ،؛ النووي" ،اجملموع ررح املهذب".210 :6 ،
( )2انظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".84 :25 ،
( )3انظر :ابن قدامة" ،املغين".34 :4 ،
( )4انظر :أةمد بن حممد املعروف لابن الرفعة" ،كفاية النبيه يف ررح التنبيه" .حتقيق :جمدي حممد سرور
لاسلوم( ،ط ،1دار الكتب العلمية2009 ،م).309 :5 ،
( )5انظر :علي بن حممد الشهري لاملاوردي" ،احلاوي الكبري" .حتقيق :علي حممد معوض ،وعادل أةمد
عبد املوجود ،ط ،1لبنان-بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،هـ1999-م)98 :3 ،؛ ابن قدامة،
=
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املسللة السادسة :حكم زكاة مال املكاتِب.
ذهب مجهور الفقهاء إىل أنّه ال زكاة يف مال املكاتب ،وذهب بعض العلماء إىل
وجوب ذلك(.)1
ومن حجج املانعني مراعاة مقصد املواساة يف أموال الزكاة .نبّه على ذلك ابن قدامة
(620هـ)؛ حيث علّل املنع؛ أب ّن الزكاة وجب على طريق املواساة ،فال جتب يف مال املكاتب(.)2
واعترب القرايف (684هـ) هذا التعليل يف القول أبنّه ليس على العبيد وال على املكاتبني
قياسا على نفقة األقربني(.)3
زكاة يف أمواهلم؛ ألن الزكاة ررع مواساة فال جتب عليهم ً
املسللة السابعة :حكم سقوط الزكاة إذا تلف املال.
ذهب مجهور الفقهاء إىل أن الزكاة ال تسقط بتلف املال بعد احلول ،وجيب على
املزكي الضمان ،وذهب احلنفية إىل أن الزكاة تسقط بتلف املال بعد احلول سواء أمتكن من
األداء أم ال ،وبعد أن حكى ابن قدامة (620هـ) اخلالف يف املسألة ،صحح القول بسقوط
الزكاة عند تلف املال بشرط عدم التفريط ،معتمدا على مراعاة مقصد املواساة يف الزكاة(.)4

=

"املغين"449 :2 ،؛ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية-الكوي " ،املوسوعة الفقهية الكويتية"،
(ط ،2الكوي  :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -دار السالسل1404 ،هـ 1427 -هـ)،
.251 :29
( )1انظر :القاسم بن سالم" ،األموال"561 ،؛ إسحاق بن منصور املعروف لالكوسج" ،مسائل اإلمام
أةمد وإسحاق بن راهويه"( ،ط ،1السعودية-اجلامعة اإلسالمية لاملدينة املنورة :عمادة البحث
العلمي1425 ،هـ2002-م)4422-4421 :8 ،؛ ابن حزم" ،احمللى لاآلاثر"؛ 257 :4؛ ابن
ررد" ،بداية اجملتهد".6 :2 ،
( )2انظر :ابن قدامة" ،املغين".466 :2 ،
( )3انظر :القرايف" ،الذخرية".51 :3 ،
( )4انظر :عبدالوهاب بن علي البغدادي" ،اإلرراف على نك مسائل اخلالف" .حتقيق :احلبيب بن طاهر،
(ط ،1دار ابن حزم1420 ،هـ 1999 -م)384 :1 ،؛ ابن قدامة" ،املغين" 50 :2 ،؛ عبدامللك بن
عبدهللا اجلويين" ،هناية املطلب يف دراية املذهب" .حتقيق :أ.د.عبدالعظيم حممود الديب( ،ط ،1دار
املنهاج1428 ،هـ 2007 -م)105 :3 ،؛ "املوسوعة الفقهية الكويتية".268-267 :13 ،
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املسللة الثامنة :حكم قطع الثمرة قبل كماهلا للخوف من العطش ،أو لضعف اجلمار.
ذهب أهل العلم إىل أنّه إذا احتاج صاحب الثمر قطع الثمار قبل كماهلا ،خشية
ررعا على طريق
عطشها ،أو لضعف مجّارها ،جاز ذلك؛ ألن حق الفقراء إمنا وجب ً
()1
املواساة ،فال يكلف أرلاب األموال من ذلك ما يكون سببًا يف هالك أصل أمواهلم .
املسللة التاسعة :كيفية إخراج زكاة احلبوب والثمار إذا كان املال الذي فيه الزكاة نوعا واحدا.
ال خالف بني الفقهاء يف أنّه إذا كان املال الذي فيه الزكاة نوعا واحدا ،أخذ منه
جيدا كان أو رديئا؛ ألن حق الفقراء جيب على طريق املواساة ،فهم مبنزلة الشركاء(.)2
املسللة العاشرة :ال راب يف الزكاة.
يضم الذهب إىل
ذهب بعض أهل العلم إىل أ ّن الزكاة ال يدخلها الرلا ،وهلذا ّ
جوز أ ّن ّ
تضم احلبوب بعضها إىل بعض ليكمل هبا
الفضة يف الزكاة ،ومها من
األجناس)3الربويّة ،كما ّ
(
ويرجح ابن قدامة (620هـ) هذا القول معتمدا على
النصاب ،مع كون الرلا جيري فيها ّ .
اعتبار مقصد املواساة يف الزكاة .حيث إ ّن املساواة يف املعيار الشرعي إمنا اعتربها الشارع يف
املعاوضات ،بينما الزكاة مقصده منها املواساة ،وإنغناء الفقراء ،فال يدخلها الرلا(.)4
وينبّه القرايف (684هـ) على الفرق بني الرلا والزكاة ،وذلك يف كون الشارع ضيّق لاب
ضم الذهب والفضة يف الزكاة ،ومها يف الرلا جنسان؛ أل ّن قصد الشارع يف
الرلا ،بدليل جواز ّ
بضم احلبوب ليكمل هلم النصاب ،وتكثر أجزاء الواجب(.)5
الزكاة مواساة الفقراء وإعانتهم ّ
( )1انظر :حيىي بن أيب اخلري" ،البيان يف مذهب اإلمام الشافعي" .حتقيق :قاسم حممد النوري( ،ط،1
جدة :دار املنهاج1421 ،هـ 2000 -م)241 :3 ،؛ ابن قدامة" ،املغين".180 :4 ،
( )2انظر :املاوردي" ،احلاوي الكبري"219 :3 ،؛ ابن قدامة" ،املغين"181 :4 ،؛ حممد بن أةمد بن
عرفة الدسوقي" ،الشرح الكبري للشيخ الدردير وحارية الدسوقي"( ،دار الفكر ،بدون طبعة،
وبدون اتريخ).454 :1 ،
( )3انظر :ابن قدامة" ،املغين" ،)218 /4( ،املقري" ،القواعد"522 :2 ،؛ القرايف" ،الذخرية".80 :3 ،
( )4انظر :ابن قدامة" ،املغين".218 :4 ،
( )5انظر :القرايف" ،الذخرية".80 :3 ،
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املطلب الثاني :أثر مقصد املواساة يف نوازل الزكاة املعاصرة.
وفيه مخس مسائل:
املسللة األوىل :حكم صرف الزكاة حلفر اآلابر للفقراء.
اختلف الفقهاء املعاصرون يف ذلك ،فمنهم ذهب إىل أ ّن حفر اآللار ليس من
مصارف الزكاة( ،)1ومنهم قال جبواز صرف الزكاة حلفر اآللار للفقراء( ،)2ومبتىن هذا الرأي هو
إعمال املقاصد الشرعية ،حيث إن حتصيل املاء للفقراء من أهم الضرورايت اليت ررع الزكاة
لس ّدها ،كما قال تعاىل :ﱥﭐ ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﱤ( .)3فبه أحتفظ النفوس
وتعيش ،كما َّ
أن يف ذلك مواساة بليغة للفقراء ًّ
وسدا خللّتهم ،مث إن القصد من متليكهم يف
مثل تلك احلال دفع احلاجة عنهم ،وهو متحقق يف انتفاعهم لاالستسقاء من البئر كلما
احتاجوا(.)4
املسللة الثانية :حكم اعتبار الزكاة ابحلول الشمسي.
اعترب أهل العلم أن حوالن احلول ررط إلجياب الزكاة فيما عدا اخلارج من األرض من
األموال الزكوية( .)5ونص عدد منهم على أن السنة املعتربة يف إخراج الزكاة هي السنة اهلجرية،
واألرهر القمرية للنصوص الواردة يف ذلك(.)6
ووجه املواساة يف اعتبار حوالن احلول هو أن الشارع احلكيم مل يقتصر على التخفيف
يف مقدار ما جيب إخراجه من األموال الزكوية؛ حىت جعل على املكلفني أمرا جيب عليهم احلق
( )1انظر :أةمد بن عبدالرزاق الدويش" ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء( ،الرايض :رائسة
إدارة البحوث العلمية واإلفتاء).43 :10 ،
( )2انظر :جمموعة لاحثني" ،أحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرة"446 :1 ،؛ الغفيلي" ،نوازل الزكاة".365 ،
( )3األنبياء.30 :
( )4انظر :جمموعة لاحثني" ،أحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرة"446 :1 ،؛ الغفيلي" ،نوازل الزكاة"،
.365
( )5انظر :الكاساين" ،بدائع الصنائع"50 :2 ،؛ اجلويين" ،هناية املطلب".100 :3 ،
( )6انظر :النووي" ،اجملموع ررح املهذب"170 :6 ،؛ ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"116 :25 ،؛
"املوسوعة الفقهية الكويتية".307 :23 ،
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التصرف فيها ،مبقدار ما خيرج قدر املواساة من مناء املال بعد
حبلوله؛ ّ
ليتوسع أرلاب األموال يف ّ
بقاء أصله ،وذلك مبضي احلول على هذه األموال( .)1واحلكمة يف أن ما أرصد للنماء اعترب له
احلول ،ليكون إخراج الزكاة من النماء ألنه أيسر؛ ألن الزكاة إمنا وجب مواساة ،ومل يعترب حقيقة
النماء؛ ألنه ال ضابط له ،وال بد من ضابط ،فاعترب احلول(.)2
كواي،
وقد استجد فيما يتعلق لاررتاط احلول لوجوب الزكاة ،اعتبار السنة الشمسية حوال ز ًّ
العتماد كثري من الناس يف معامالهتم على التاريخ امليالدي القائم على السنة الشمسية(.)3
رق احتساهبا لالتاريخ اهلجري مشقَّة معتربة ،فيجوز احتساهبا لالتاريخ امليالدي
فإن َّ
بناء على جواز أتخري الزكاة عند احلاجة لذلك ،ال سيما أنَّه أتخري يسري ،واملشقَّة جتلب
التيسري( .)4وأل ّن الزكاة مبناها على الرفق واملواساة.
املسللة الثالثة :حكم زكاة البضاعة الكاسدة اليت مل يتمكن التاجر من بيعها.
تقوم ،وحيسب املقدار الواجب فيها؛
األصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدا ،بعد أن ّ
أل ّن ذلك أصلح للفقراء ،ولكن جيوز  -على مذهب اجلمهور الذين أوجبوا زكاة البضاعة
الكاسدة يف كل حول  -إخراج زكاة هذه البضاعة الكاسدة من أعياهنا ،إذا كان ذلك يدفع
التجار يف حال الكساد ،وضعف السيولة لديهم ،وحي ّقق مصلحة املستح ّقني
احلرج عن ّ
للزكاة؛  ،ألن الزكاة مبناها على املواساة(.)5
( )1انظر :حماسن الشريعة ص .155
( )2انظر :ابن قدامة" ،املغين"467 :2 ،؛ "املوسوعة الفقهية الكويتية".243 :23 ،
( )3انظر :اجليزاين" ،واثئق النوازل"340 -338 :1 ،؛ هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،املعايري الشرعية (النص الكامل للمعايري الشرعية)( ،املنامة -الرايض :هيئة احملاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية – دار امليمان للنشر والتوزيع1437 ،هـ) 884؛ الغفيلي،
"نوازل الزكاة".80 ،
( )4انظر :اجليزاين" ،واثئق النوازل"427 :1 ،؛ الغفيلي" ،نوازل الزكاة".86 ،
( )5انظر :هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية"891 ،؛ جمموعة
لاحثني" ،أحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرة".879 :2 ،
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املسللة الرابعة :مقدار نصاب الزروع والثمار ابملقاييس احلديثة.
من املعلوم أن نصاب الزكاة يف الزروع والثمار هو مخسة أوسق ،وال زكاة فيها قبل هذا
املقدار( ،)1ودليل ذلك قوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-ليس فيما دون مخسة أوسق
صدقة"( . )2وألجل معرفة مقدار هذا النصاب لاملقاييس احلديثة كان ال بد من معرفة مقدار
الصاع النَّبوي ؛ َّ
ألن النصاب أمقدَّر لاألوسق ،والوسق مقدر لالصاع ،ويتبني مقدار الصاع
مبعرفة امل ّد ألنَّه أمقدَّر به ،فقد اتفق العلماء على َّ
أن الصاع النبوي أربعة أمداد ِمبأِّده  -صلى
هللا عليه وسلم.)3(-
واملقاييس احلديثة اليت يعرف هبا مقدار النصاب ،هي إما بوحدة قياس الوزن اجلرام،
وإما بوحدة قياس احلجم لاملليلرت(.)4
ومجلة القول يف هذه النازلة هي َّ
يظل على
أن احلسالات مهما بلغ ؛ فإن األمر ّ
التقري ب ال على التحديد ،ذلك أنه ال ميكن ضبط الصاع النبوي على التحديد لعدم وجوده
دق املوزون ومتاثل ،وهلذا فال َّ
بد فيها
بعينه ،أما وزنه مث نقله فإنه ال يسلم من التفاوت مهما ّ
من اخللل نتيجة اختالف املآخذ واألقيسة ،وهذا هو املوافق ملقاصد الشريعة القائمة على
()5
خيل حبكم الزكاة ألن مبناها على املواساة(.)6
ال
اليسري
فالتفاوت
.
التيسري
ّ

املسللة اخلامسة :حكم اإلقراض من أموال الزكاة.
ملستحق للزكاة نفسه بعد قبضه مال الزكاة؛ ألن املال بعد
ال خالف بني املعاصرين يف إقراض ا
ّ
قبضه ينقلب من كونه زكاة إىل مال املوك له يتصرف به أبي وجه ،كما أنّه ال خالف يف أنه ال جيوز

( )1انظر :الكاساين" ،بدائع الصنائع"59 :2 ،؛ ابن ررد "بداية اجملتهد"27 :2 ،؛ ابن قدامة" ،املغين".3 :3 ،
( )2تقدم خترجيه.
( )3انظر :الغيلي" ،نوازل الزكاة".94 ،
( )4انظر :املصدر السابق.104 -102 ،
( )5انظر :املصدر السابق.106 ،
( )6انظر :املنجى بن عثمان ابن املنجى" ،املمتع يف ررح املقنع" .حتقيق :عبدامللك بن عبد هللا بن
دهيش( ،ط ،3مكة املكرمة :مكتبة األسدي1424 ،هـ2003 -م).)669 /1( ،
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()1

وحمل اخلالف هو يف إقراض احملتاج للقرض من أموال الزكاة .
إقراض الزكاة لغري احملتاج إليهاّ ،
وللمعاصرين اجتاهان يف حكم هذه النازلة؛ فمنهم من قال لاملنع ،ومنهم من قال لاجلواز .
استدل به اجمليزون هو اعتبارهم ملقصد املواساة يف الزكاة ،وذلك أ ّن الزكاة
وعمدة ما
ّ
مع كوهنا عبادة؛ إال أن عقل معىن املواساة فيها ظاهر ،فإذا وجد ما حيقق هذا املعىن
املصلحي املعقول منها؛ فإن األوىل حتقيقه ،دون نظر إىل الشروط اليت قيد هبا الفقهاء إخراج
الزكاة ،وليس برهاهنا جليا( ،)3مث املتأمل يف كالم الفقهاء من مجيع املذاهب ،جيد فروعا كثرية
يف كتاب الزكاة ،راعى فيها هؤالء العلماء مقصد املواساة ،ولو كان يف ذلك خروج عن
املستقرة يف تلك املذاهب ،كجواز نقل الزكاة إىل خارج بلد املزكي ،وأتخري إخراج
القاعدة
ّ
الزكاة ،وجواز إخراج القيمة يف الزكاة ،وحنوها من الفروع ،امّا يدلّل على أن القواعد املتقررة
حترًاي لتحقيق املصاحل الراجحة(.)4
عند الفقهاء قد أختالف ّ
()2

( )1انظر :د.انيف حجاج العجمي" ،اإلقراض من الزكاة" " .60-29 :اسرتجع بتاريخ 5/1441
3/هـ" من موقع)https://www.muslim-library.com/dl/books/ar5673.pdf( :؛ د .خالد بن
حممد السياري" ،حلقة نقا صندوق إقراض الزكاة ملستحقيها"( ،ط ،1الرايض :دار امليمان للنشر
والتوزيع1435 ،هـ2014 -م)59 ،؛ د.ةمدي صبح طه" ،اإلقراض من أموال الزكاة". 11-7 :
"اسرتجع بتاريخ 1441/3/5هـ " من موقع الفقه اإلسالمي:
()http://iso-tec-demos.com/islamfiqh/dataentry/ar/node/481

) (2انظر :العجمي" ،اإلقراض من الزكاة"32 ،؛ الدويش" ،فتاوى اللجنة الدائمة"455 :8 ،؛ رفيق
يونس املصري" ،مصرف الغارمني ،وأثره يف التكافل االجتماعي" .جملة جامعة امللك عبدالعزيز:
االقتصاد اإلسالمي 18م ،ع2005( ،1م 1426 /هـ)13 :؛ السياري" ،حلقة نقا صندوق
إقراض الزكاة ملستحقيها" ،61 ،د.ةمدي طه" ،اإلقراض من أموال الزكاة"14-31 :؛ "صندوق
الزكاة يف لبنان"" :اسرتجع بتاريخ 1441 /3/5هـ ـ" من موقع:
()https://www.zakat.org.lb/pages/ar/questions-and-answers/1225
( )3انظر :املصادر السابقة.
( )4انظر :املصادر السابقة.
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اخلامتة :وريها أهمّ النتائج ،والتوصيات.
توصل إليها،
أهم النتائج اليت ّ
بعد الفراغ من عرض قضااي هذا البحث ،ميكن إمجال ّ
وهي على وجه االختصار:
-1مقاصد الزكاة هلا أثر كبري يف معرفة أحكامها الشرعيّة ،وفقه نوازهلا املعاصرة.
تتنوع إىل ضرورّايت ،وحاجيّات ،وحتسينيّات ،وذلك حبسب
-2مراتب املقاصد يف الزكاة ّ
احلاجات األساسيّة للناس يف كل زمان ومكان.
-3مقصد املواساة من املقاصد احلاجيّة يف الزكاة ،واليت هلا أثرها يف حفظ املقاصد
الضروريّة هلذه الفريضة العظيمة.
-4األدلة الشرعية من نقلية وعقلية قد دل على أصل مقصد املواساة يف ررعيّة الزكاة،
وأنّه معىن مناسب ظهر من ترتيب أحكام الزكاة عليه جلب مصاحل ،ودرء مفاسد.
-5الفقهاء من املتق ّدمني واملعاصرين يالحظون مقصد املواساة عند تنزيل األحكام الزكويّة
على الواقع ،وقد ظهر ذلك من خالل عدد من املسائل الفقهية قدميا وحديثا.
ومن أبرز توصيات هذا البحث على وجه اإلجياز:
 -1يتطلب بيان أثر مقصد املواساة يف أحكام الزكاة خاصة ،وأحكام الشريعة عامة املزيد
من النظر األصويل والفقهي.
-2تشت ّد احلاجة إىل الربط بني مقاصد الزكاة وأحكامها عند النظر يف مستج ّدات
األحكام الزكويّة.
-3حتتاج مراتب املقاصد يف الزكاة إىل دراسة تكشف عن العالقة بينها وبني مقاصد
الشريعة الكلية.
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املصادر واملراج
إبراهيم بن موسى الشاطيب" ،املوافقات" .حتقيق مشهور آل سلمان( ،ط ،1دار ابن عفان،
1417هـ 1997 -م).
أبو القاسم احلسني الرانغب األصفهاين" ،تفسري الرانغب األصفهاين" ،حتقيق :د .حممد عبد
العزيز بسيوين( ،ط ،1كلية اآلداب :جامعة طنطا1420 ،هـ 1999 -م)
أبو بكر بن مسعود الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"( ،ط ،2بريوت :دار
الكتب العلمية1406 ،هـ1986 -م).
أةمد بن إدريس القر ايف" ،الفروق= أنوار الربوق يف أنواء الفروق"( ،بدون طبعة ،وبدون
اتريخ).
أةمد بن إدريس القرايف" ،الذخرية" .حتقيق :حممد حجي ،وسعيد عراب ،وحممد بوخربة،
(ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1994 ،م).
أةمد بن إدريس القرايف" ،العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم" .حتقيق :د.أةمد اخلتم عبدهللا،
(ط ،1مصر :دار الكتيب1420 ،هـ1999-م).
أةمد بن ةمزة الرملي" ،هناية احملتاج إىل ررح املنهاج"( ،بريوت :دار الفكر1404 ،هـ-
1984م).
أةمد بن عبداحلليم بن تيمية " ،تنبيه الرجل العاقل على متويه اجلدل الباطل" .حتقيق :علي بن حممد
العمران ،وحممد عزيز مشس( ،ط ،1مكة املكرمة :دار عامل الفوائد1425 ،هـ).
أةمد بن عبداحلليم بن تيمية" ،جمموع الفتاوى" .حتقيق عبدالرةمن بن حممد بن قاسم،
(املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1416 ،هـ 1995 -م).
أةمد بن عبدالرحيم الدهلوي" ،حجة هللا البالغة" .حتقيق :السيد سابق( ،ط ،1لبنان-
بريوت :دار اجليل1426 ،هـ2005 -م).
أةمد بن عبدالرزاق الدويش" ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء( ،الرايض:
رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء).
أةمد بن عمر القرطيب" ،املفهم ملا أركل من تلخيص كتاب مسلم"ز حتقيق :جمموعة من
احملققني( ،ط1417 ،1هـ 1996م).
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أةمد بن فارس الرازي" ،مقاييس اللغة" .حتقيق عبدالسالم حممد هارون( ،دار الفكر،
1399ه1979 -م).
أةمد بن حممد املعروف لابن الرفعة" ،كفاية النبيه يف ررح التنبيه" .حتقيق :جمدي حممد سرور
لاسلوم( ،ط ،1دار الكتب العلمية2009 ،م).
إسحاق بن منصور املعروف لالكوسج" ،مسائل اإلمام أةمد وإسحاق بن راهويه"( ،ط،1
السعودية-اجلامعة اإلسالمية :عمادة البحث العلمي1425 ،هـ2002-م).
احلسني بن علي الشوراوي" ،رفع النقاب عن تنقيح الشهاب" .حتقيق د.أةمد بن حممد
السراج ،د.عبدالرةمن بن عبدهللا اجلربين( ،ط ،1الرايض :مكتبة الررد1425 ،هـ -
2004م).
حليمة بن حسن برانوي" ،القواعد والضوابط الفقهية عند ريخ اإلسالم ابن تيمية يف
كتاب الزكاة والصوم واحلج"( ،جامعة أم القرى  :قسم الفقه بكلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية1418 ،هـ 1997 -م).
ةمد بن حممد اخلطايب" ،معامل السنن"( ،ط ،1حلب :املطبعة العلمية1351 ،هـ -
1933م).
د .خالد بن حممد السياري" ،حلقة نقا صندوق إقراض الزكاة ملستحقيها"( ،ط،1
الرايض :دار امليمان للنشر والتوزيع1435 ،هـ2014 -م).
د.مجيل يوسف زريوا" ،مقاصد الشريعة عند العالمة السعدي"( ،ط ،1السعودية -الرايض:
دار التوحيد للنشر1437 ،هـ2016-م).
د.ةمدي صبح طه" ،اإلقراض من أموال الزكاة"" . :اسرتجع بتاريخ 1441/5/3هـ " من
موقع الفقه اإلسالمي:
()http://iso-tec-demos.com/islamfiqh/dataentry/ar/node/481

د.انيف حجاج العجمي" ،اإلقراض من الزكاة"" .اسرتجع بتاريخ 1441/5/3هـ " من موقع:

() https://www.muslim library.com/dl/books/ar5673.pdf

د.هشام بن حممد ال سعيد" ،اإلمجاع يف القواعد الفقهية"( ،الرايض :دار ابن اجلوزي ،ط،1
1438هـ).
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رفيق يونس املصري" ،مصرف الغارمني ،وأثره يف التكافل االجتماعي" .جملة جامعة امللك
عبدالعزيز :االقتصاد اإلسالمي 18م ،ع2005( ،1م 1426 /هـ).
زين الدين املناوي" ،التوقيف على مهمات التعاريف"( ،ط ،1القاهرة :عامل الكتب 38
عبداخلالق ثروت1410 ،هـ 1990 -م).
"صندوق الزكاة يف لبنان"" :اسرتجع بتاريخ 141/5/3هـ" من موقع:
()https://www.zakat.org.lb/pages/ar/questions-and-answers/1225

عبدالرةمن بن انصر السعدي" ،إرراد أوىل البصائر واأللباب لنيل الفقة أبقرب الطرق وأيسر
األسباب" .حتقيق :أررف بن عبداملقصود( ،ط ،1الرايض :أضواء السلف،
1420هـ2000-م).
عبدالعزيز بن أةمد البخاري" ،كشف األسرار ررح أصول البزدوي"( ،دار الكتاب
اإلسالمي).
عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي" ،الفوائد يف اختصار املقاصد" .حتقيق :إايد خالد الطباع،
(ط ،1دمشق :دار الفكر املعاصر ،دار الفكر1416 ،هـ).
عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي" ،قواعد األحكام ف مصاحل األانم" .حتقيق :د.نزيه ةماد،
ود.عثمان ضمريية( ،ط ،1دمشق-بريوت :دار القلم – الدار الشامية1421 ،هـ -
2000م).
عبدهللا بن أةمد بن قدامة" ،املغين".حتقيق :د.عبدهللا الرتكي ود.عبدالفتاح احللو( ،ط،5
الرايض :دار عامل الكتب1426 ،هـ2005-م).
عبدهللا بن منصور الغفيلي" ،نوازل الزكاة"( ،الرايض – القاهرة :دار امليمان للنشر والتوزيع،
1430هـ 2009 -م).
عبدامللك بن عبدهللا اجلويين" ،الربهان يف أصول الفقه" .حتقيق :صالح بن حممد بن عويضة،
(ط ،1لبنان – بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،هـ 1997 -م).
عبدامللك بن عبدهللا اجلويين" ،هناية املطلب يف دراية املذهب" .حتقيق :أ.د.عبدالعظيم حممود
الديب( ،ط ،1دار املنهاج1428 ،هـ 2007 -م).
عبدالوهاب بن علي البغدادي" ،اإلرراف على نك مسائل اخلالف" .حتقيق:
احلبيب بن طاهر( ،ط ،1دار ابن حزم1420 ،هـ 1999 -م).
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عبدالوهاب بن علي البغدادي" ،ررح الرسالة" .حتقيق :أةمد بن علي( ،ط ،1دار ابن حزم،
1428هـ 2007 -م).
علي بن أيب علي اآلمدي" ،اإلحكام يف أصول األحكام" .حتقيق :عبدالرزاق عفيفي( ،لبنان
– بريوت – دمشق :املكتب اإلسالمي).
علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي" ،اإلحكام يف أصول األحكام" .حتقيق عبدالرزاق
عفيفي( ،ط ،1الرايض :دار الصميعي1424 ،هـ 2003 -م).
علي بن أةمد ابن حزم" ،احمللى لاآلاثر"( ،بريوت :دار الفكر) ،بدون طبعة وبدون اتريخ.
علي بن إمساعيل األبياري" ،التحقيق والبيان يف ررح الربهان يف أصول الفقه" .حتقيق:
د.علي بن عبدالرةمن اجلزائري( ،ط ،1الكوي  :دار الضياء – قطر :وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية1434 ،هـ 2013 -م).
علي بن حممد ،اجلرجاين" ،التعريفات" .حتقيق مجاعة من العلماء( ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1403 ،هـ 1983 -م).
فهد بن انصر السليمان" ،جمموع فتاوى ورسائل العثيمني"( ،دار الوطن -دار الثراي،
1413هـ).
هراس( ،بريوت :دار الفكر).
القاسم بن سالم" ،األموال" .حتقيق خليل حممد ّ
جمموعة من الباحثني" ،أحباث فقهيّة يف قضااي الزكاة املعاصرة"( ،ط ،3األردن :دار النفائس،
1424هـ 2004 -م).
جمموعة من الباحثني" ،معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية"( ،ط ،1اإلمارات :أبو ظيب،
مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان ،وجممع الفقه اإلسالمي الدويل1434 ،هـ -
2013م).
حممد الطاهر امليساوي" ،مجهرة مقاالت ورسائل الشيخ اإلمام حممد الطاهر ابن عارور"،
(ط ،1األردن :دار النفائس1436 ،هـ 2015 -م).
حممد الطاهر بن عارور" ،التحرير والتنوير"( ،تونس :الدار التونسية للنشر1984 ،م).
حممد الطاهر بن عارور" ،مقاصد الشريعة اإلسالمية" .حممد احلبيب ابن اخلوجة( ،قطر:
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية1425 ،هـ 2004 -م).
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حم مد بن أيب الفتح البعلي" ،املطلع على ألفاظ املقنع" .حتقيق :حممود األرانؤوط وايسني
حممود اخلطيب( ،ط ،1مكتبة السوادي للتزويع1432 ،هـ2003 -م).
حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية" ،الفوائد"( ،ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية1393 ،هـ
 1973م).حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية" ،زاد املعاد يف هدي خري العباد"( ،ط ،27بريوت:
مؤسسة الرسالة – الكوي  :مكتبة املنار اإلسالمية11415 ،هـ 1994 -م).
حممد بن أيب بكر الرازي "خمتار الصحاح" .حتقيق :يوسف الشيخ حممد( ،ط ،5بريوت –
صيدا :املكتبة العصرية-الدار النموذجية1420 ،هـ 1999 -م).
حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية" ،إعالم املوقعني عن رب العاملني" .حتقيق مشهور بن حسن
آل سلمان( ،ط ،1السعودية :دار ابن اجلوزي1423 ،هـ).
حممد بن أةمد بن ررد" ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد".حتقيق :ماجد احلموي( ،ط،1
لبنان-بريوت :دار ابن حزم1416 ،هـ1995-م).
حم مد بن أةمد بن عرفة الدسوقي" ،الشرح الكبري للشيخ الدردير وحارية الدسوقي"( ،دار
الفكر ،بدون طبعة ،وبدون اتريخ).
حممد بن إدريس الشافعي" ،األم"( ،بريوت :دار املعرفة1410 ،هـ 1990 -م).
حممد بن إمساعيل البخاري" ،صحيح البخاري" .حتقيق حممد زهري بن انصر( ،ط ،1دار
طوق النجاة1422 ،هـ ).
حممد بن احلسن األزدي" ،مجهرة اللغة" .حتقيق:رمزي منري بعلبكي( ،ط ،1بريوت :دار العلم
للماليني1987 ،م).
حممد بن هبادرين الزركشي" ،البحر احمليط يف أصول الفقه" .حتقيق د.عبدالستار أبونغدة،
(ط ،2الكوي  :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية1413،ه1992 -م).
حممد بن حسني اجليزاين" ،دراسة وحتقيق قاعدة «األصل يف العبادات املنع»"( ،ط،1
السعودية :دار ابن اجلوزي1431 ،هـ).
حممد بن حسني اجليزاين" ،واثئق النوازل"( ،ط ،1الرايض :دار ابن اجلوزي1439 ،هـ).
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حممد بن صاحل العثيمني" ،الشرح املمتع على زاد املستقنع"( ،ط ،1الرايض :دار ابن اجلوزي،
1422هـ 1428-هـ).
حممد بن عبدالباقي الزرقاين" ،ررح الزرقاين على املوطأ" .حتقيق :طه عبدالرؤوف سعد،
(ط ،1القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية1424 ،هـ2003 -م).
حممد بن عبدهللا بن العريب" ،أحكام القرآن"( ،لبنان-بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،هـ
2003م).حممد بن علي ابن دقيق العيد" ،إحكام األحكام" .حتقيق :عبداجمليد بن خليل العمري،
(ط ،1الكوي  :مكتبة أهل األثر للنشر والتوزيع -أسفار1438 ،هـ2017-م).
حممد بن علي الشوكاين" ،إرراد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول" ،حتقيق أةمد عزو
عناية( ،ط ،1دار الكتاب العريب1419 ،هـ 1999 -م).
حممد بن علي القفال الشاري الكبري" ،حماسن الشريعة" .حتقيق :علي إبراهيم مصطفى،
(ط ،1القاهرة :الفاروق احلديثة للطباعة والنشر1429 ،هـ2007-م).
حممد بن عمر الرازي" ،احملصول" .حتقيق د.طه بن جابر العلواين( ،ط ،3بريوت :مؤسسة
الرسالة1418 ،هـ).
حممد بن عمر الرازي" ،تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري"( ،ط ،3بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب1420 ،هـ)
حممد بن حممد الزبيدي" ،اتج العروس من جواهر القاموس" .حتقيق :جمموعة من احملققني،
(دار اهلداية).
حممد بن حممد الغزايل" ،املستصفى من علم األصول" .حتقيق د.حممد سليمان األرقر،
(ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1417 ،هـ 1997م).
حممد بن حممد املقري" ،القواعد" .حتقيق :د.أةمد بن عبدهللا بن ةميد( ،ط ،3جامعة أم
القرى :معهد البحوث العلمية-مركز ‘حياء الرتاث اإلسالمي1434 ،هـ2013-م).
حممد بن مكرم ابن منظور" ،لسان العرب"( .ط ،3بريوت :دار صادر1414 ،هـ).
حممد بن يعقوب الفريوزآلادي" ،القاموس احمليط" .حتقيق:مكتب حتقيق الرتاث مبؤسسة الرسالة،
(ط ،8لبنان-بريوت :مؤسسة الرسالةللطباعة والنشر والتوزيع1426 ،هـ 2005 -م).
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حممد بن يوسف الكرماين" ،الكواكب الدراري يف ررح صحيح البخاري"( ،ط ،2لبنان-
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1401 ،هـ1981 -م).
حممد سعد بن أةمد اليويب" ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها لاألدلة الشرعية"،
(ط،3السعودية-الرايض :دار ابن اجلوزي1432 ،هـ).
مسلم بن احلجاج القشريي" ،صحيح مسلم" .حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي( ،بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب).
مصطفى سعيد اخلن" ،أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء"( .ط،2
بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،هـ 2000 -م).
املنجى بن عثمان ابن املنجى" ،املمتع يف ررح املقنع" .حتقيق :عبدامللك بن عبد هللا بن
دهيش( ،ط ،3مكة املكرمة :مكتبة األسدي1424 ،هـ2003 -م).
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية (النص الكامل للمعايري
الشرعية)( ،املنامة -الرايض :هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية –
دار امليمان للنشر والتوزيع1437 ،هـ).
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية-الكوي " ،املوسوعة الفقهية الكويتية"( ،ط ،2الكوي :
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -دار السالسل1404 ،هـ 1427 -هـ).
حيىي بن أيب اخلري" ،البيان يف مذهب اإلمام الشافعي" .حتقيق :قاسم حممد النوري( ،ط،1
جدة :دار املنهاج1421 ،هـ 2000 -م).
حيىي بن ررف النووي" ،اجملموع ررح املهذب"( ،دار الفكر).243 :8 ،
يوسف القرضاوي" ،فقه الزكاة"( ،ط ،2مؤسسة الرسالة1393 ،هـ 1973 -م).
عبد الستري حممد ويل" ،مقاصد الزكاة يف اإلسالم" .مركز لندن لالستشارات والبحوث ،جملة
احلكمة ( ،27صفر 1441هـ 2019 -م).
عبدهللا الزبري عبدا لرةمن" ،املقاصد املرعية يف تشريع الزكاة"" .موقع اهليئة العليا للرقابة الشرعية
على املصارف واملؤسسات اإلسالمية يف السودان:
()http://www.hssb.gov.sd/ar/file/886/download?token=u2hHMFP7
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