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 القياس يف مسائل الزكاة املستجدةضوابط إجراء 
 خلص  امل

ة جلّية أو خفّية، من ممّا ال شّك فيه أن كّل ما ينزل ابملسلمني فيه حكم الزم، اثبت ابلكتاب والسّنة، أم بداللة موجود

هذه النوازل مسائل الزكاة املستجدة، نذكر صورها، وحكمها، مع بيان مناط وجوهبا ابلضوابط اليت إن ُوجدت، وجبت الزكاة فيها 

 للمستحّقني ومصارفها .

 مستجدة " –معقولية  –علة  -العبادة  –" زكاة الكلمات املفتاحية : 

Abstract : 

There is no doubt that everything that is revealed to the Muslims has an obligatory ruling, 

fixed by the Qur’an and Sunnah, either with its evident or hidden evidence. Among these 

calamities are the emerging issues of zakat, we mention its forms and its ruling, with an 

explanation of its obligation according to the controls that, if any, are obligatory for the 

beneficiaries and their disbursements. . 
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 قدم امل
بسمممم ل المممرحن المممرحيم، والصمممىة والسمممىم علمممر أشمممران امنبيممماآ واملرحممملني حممميد   ممممد وعلمممر  لمممه وصمممحبه والتمممابعني، 

وابممن حنبممل، ومممن حممار علممر ىجهممم واهتممد  هبممديهم، واحممّ  بسممنتهم إ  يمموم  ،ومالممك، والشممافع ّ  ،وامئمممة املتبمموعني أي حنيفممة
 الدين.

 أما بعد : 
 قد كتل هذذه الشريعة أن وكون خا ةة الشرائع السماوية، فى شريعة بعدها، وال وح  وال ن َّب بعد  مد فى شك أن ل

صمملر ل عليممه وحمملم و لممذا وجممل أن وكممون شممريعة صممانة لكممل زمممان ومكممان، وافيممة هميممع امحكممام المميت  تمما  إليهمما املكلفممون 
 م إن أمكن مع عدم املخالفة.ملسايرة حياهتم، ودفع انر  عنهم، وحتقيق مصانه
الزكماة، فهم  عبمادة ممن أجملّب العبمادات، بمل هم  ركمن  -بعمد التوحيمد والصمىة  -ومن امحكام املفروضة علمر املكّلفمني 

امغنيماآ، فحمّدد الشمارحل انكميم  بَملب قب نكمم عايممة، راعمر الفقمراآ فيهما من أركان اإلحىم، وشعرية من شمعائره العامام، شمرعها ل 
اهبا، ومقدارها، وه  بذلك اثبتة ال وقبل التعديل، أو التبديل، أو التنمازل ممن الفقمري  ماه املكلّمم هبما ممن املسملمني، فمى  مال نص

 للرأي يف أصوهذا، وأنصبتها، ومقاديرها، وكذلك االجتهاد يف مصارفها. 
لتطمّور املماو واملّّحسمّ  يف المبىد يومما  ومع ذلك فى وزال أحكام الزكماة ونشمط ووتجمدد يف ضموآ املسمتجدات انديامة، وا

 (1)بعد يموم، وممع التطمور زاد ا مىان يف مسمائل الزكماة بمني املعاصمرين، كمما دار عليمه ا مىان قمداا  بمني الفقهماآ يف مسمائل كامرية 
 ولعّل القول بقيمّية زكاة الفطر من أكار املسائل اختىفا  بني الفقهاآ وامصوليني.

ر والتجممّدد مسممتمرّين، يفهممر يف وقتنمما مممن املسممتجّدات المميت ف حتممدا يف زمممن الفقهمماآ اموائممل مممن  ُممر  وملمما كممان التطمموّ 
ري جمالتجارة، وما ودرّه من أرابح ضخمة،  ةاّلها املصانع واملّحسات والشركات، وكذلك مما  صمل عليمه أصمحاب امصمول ممن أ

، وغريهمما مممن ا معيممات العائليممة التكافليممة، أو ا معيممات التوفرييممة مممن أصمموهذم للغممري، و ميممع امممموال عممن  ريممق ا معيممات ا رييممة
 الناس يف ما بينهم، ونوازل ال يسع املقام نصرها يف دراحة صغرية.

  : أمهي  املوضوع وسبب اختياره 
، كيم ال حق الفقري من أهم املوضوعات اليت جيل علر الدارحني أن يبذلوا قصار  جهدهم يف االعتناآ بدراحته وبيانه

 .(2): " الدنيا حبذافريها ال تعادل تضرر فقري من فقراء املسخلمني"يكون كذلك! واإلمام ا ويين يقول

                                                           
وا غممري مبجممّرد ومموّفر شممرائطها عنممد ا ميممع ولممو كممان منهمما قيممام نيّممة المموو مقممام نيّممة الصمم َّ غممري املميممز أو ا نممون يف أداآ الزكمماة علممر أموالممه، معّللممني ذلممك :  ن الزكمماة حممّق  بممت للفقممري - (1)

وا النّية يف الصغري أو ا نون، علر الرغم ممن كوىما عبمادة كسمائر العبمادات، وتوقمم علمر نّيمة صم احل املمال، وهمذا مما ذهمل إليمه الشمافعية . الشمربيين، مكّلفني، صغارا  أم  انني، وف يعدُّ
 .   3/10. الرافع ، فتح العزيز، 2/209. البكري، إعانة الطالبني، 2/284نه،، ، ا مل، حاشيته علر امل247، املليباري، فتح املعني، 552 – 1/551مغين احملتا ، 
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هلي من أهم  املهماما و وال بسمبقها يف  -الفقراء -إن مهم  اإلمام يف متابع  املشرفني عخلى الضياع ويقول أيضا : " 
 .(3) "النظر إال محاب  البيض ؛ بيض  اإلسالم

عا ة ملشممكلة الفقممر وحاجممة الفقممري، مُ سممتجدة، يعممّد مممن أهممّم اممممور املممذلممك، فمممهن أ ّيممة الناممر إ  مسممائل الزكمماة امل وعلممر
 ووعلقهم بكّل ما يستجّد من رؤوسب أمواٍل ضخمة جيل أن وزّكر حّقا  اثبتا  هذم، ُشرحل من املو  عّز وجّل لسّد حاجاهتم .

 إشكالي  البحث :
من العبادات، وكان جانل التعّبد غالبا  يف أحكامها، ومقاديرها، ومن يستحقها، ومىما وُمذكر يف ابب  ا كانت الزكاةمّ ومل

 منها : العبادة أحئلة كارية اكن عّدها إشكاال  واريه هذه  نطرح العبادات كوىا شقيقة للصىة، ُكّل ذلك جيعلنا
 لقول هواز إجراآ القياس يف كّل ما يستجّد يف مسائلها؟هل يعّد وصم التعّبدب يف الزكاة مطلقا ؟ وعليه ال يصّح ا -
هممل وعممّد معقوليممة العلممل للّنصمموص ومعرفممة معمماا التشممريع عنممد ا تهممد حممببا  كافيمما  إلجممراآ القيمماس يف أحكممام الزكمماة  -

 املستجدة؟ 
 منهجي  البحث : 

مسألة يبحمث فيهما عمن حكمم ا مواز ممن  يتبع يف هذا البحث املنه، االحتقرائّ : فريجُع فيه مّمات الكتل لتحقيق كلّ 
 عدمه، ومعرفة عّلة ومناط كّل نّص جاز القياس فيه، و خر ف جيز فيه إب بات نف  معقوليته.

 : خطا  البحث 
 وخا ةة: -يتفرحل منهما ما ويّسر-الدراحة واهر يف مقّدمة ومبحاني 

 يف املبحث األول بت  التعربف مبصطخلحا  البحثو وذلك يف مطخلبني :
التعريمم ابلزكماة، وبيمان  يف الثمايالتعريم ابلقياس، والفر  بني القياس اللغوي وامصوو، والعّلة وانكمة، و بت  يف األول

 الفر  بني العبادة مبفهومها العام وا اص، والعبادة والتعّبد.
 ويف املبحث الثاي : إجراء القياس يف مسائل الزكاةو وهو بتفراع إىل مطخلبني :

 التعليل يف العبادات، خىان الفقهاآ يف املسألة.  :األول
 : عرض لتطبيقات إجراآ القياس يف مسائل الزكاة املستجدة .الثاي
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 املبحث األول
 التعربف مبصطخلحا  البحث

 يتوجل علر الباحث أن يتدرّ  يف عرض مما يصمبو إليمه مبتمدب  ببيمان املفماهيم املّّحسمة للبحمث، ومما يتعلمق هبما ممن ألفما 
(، 4وممما يتعلّمق هبمما ممن وفريعمات مكّملممة) -لكوىما قسمم ا ممن أقسمام العبمادات  -قريبمة املعم ، فوجمل التعريمم ابلقيماس، والزكمماة 

 وذلك من خىل املطلبني اآلويني : 
 األول: التعربف ابلقياسو والتمييز بني العخل  واحلكم . 

 العام واخلاصو والعبادة والتعباد.الثاي: التعربف ابلزكاةو والتمييز بني مفهوم العبادة 
 املطخلب األول

 التعربف ابلقياسو والتمييز بني العخل  واحلكم .
 لبيان ذلك لزم أن يتفرحَل املطلل إ  فرعني:

 األول: التعربف ابلقياس.
 الثاي : التمييز بني القياس الخلغوي واألصويلو و العخل  واحلكم  .

 الفرع األول : التعربف ابلقياس. 
(، 5مصممدر الفعممل قمماس، يقممال: قمماس الشمم آ يقيسممه قيسمما  وقياحمما ، واقتاحممه وقيبَسممُه إذا قممّدره علممر ماالممه) اس يف الخلغمم القيمم

 (. 6ن يقال: قايسُتُه جاريْمُتُه يف القياس، ومن معاا القياس: املساواة، والتقدير، والتشبيه، والتمايل)أومنه 
. أو هو: "محل معخلوم عخلى معخلموم يف (7)ه مبعىن جيمع بينهما"هو محل فرع عخلى أصل يف بعض أحكامواصطالحًا: "

 . (8) إجياب بعض أحكامه أبمر جيمع بينهماو وقال بعضه : محل شيء عخلى شيء يف بعض أحكامه بوجه الشبه"
مجماحل، وهمو املعلموم امول، فيمه ممن الكتماب، أو السمنة، أو اإل : همو  بموت حكمم معمني يف غمري مما ال نمص ومعىن التعربمف

حبكممم اثبممت ابلكتمماب، والسممنة، واإلمجمماحل، وهممو املعلمموم الامماا لعلممة جامعممة بينهممماو يعممين بممني املنصمموص عليممه، وهممو امصممل املقممي  
قبيُ  الذي ال نص فيه.

َ
 عليه، والفرحل، وهو اممر امل

 (، واملع  واحد.9)"محل الفرع عخلى األصل بعخل  األصلو أو هو موازن  الشيء ابلشيء": وقيل هو

                                                           
كمممة لسممبل حمميذكر يف  لّممه، وكممذلك التفريممق بممني القيمماس اللغمموي ممما يلممزم لتوضمميح البحممث، وهممو ممما يتفممرحل عنممد بيممان التعريممم ابملصممطلحني القيمماس والزكمماة، كممالتفريق بممني العلممة وان (4)

 وامصوو، وحتديد ما يتعّلق به البحث.
 . -قي   -، مادة 6/187( ابن مناور، 5)
 . 310، أحد الفيوم ، املصباح املنري، ص 5/277. ابن فارس، مقايي  اللغة، 734\10ابدي، القاموس احمليط،  ( الفريوز 6)
 .   96اللمع، ص ( الشريازي،7)
 .  2/70السمعاا، قوا ع امدلة،  (8)



 

 
 

 ألصويل والخلغويو والعخلا  واحلكم .ع الثاي : التمييز بني القياس االفر 
ا كانمممت الزكممماة ممممن العبمممادات، كمممان ممممن مّ يف مسمممائل الزكممماة املسمممتجّدة، وملممم ومن البحمممث يمممدور علمممر ضممموابط إجمممراآ القيممماس

مث بعممد ذلممك التفريممق بممني العلّممة  الضممروري بيممان القيمماس املقصممود يف البحممث ببيممان أنواعممه، وممما جيممري فيممه القيمماس يف مسممائل الزكمماة،
 وذلك كما أييت:   –مقصود البحث  -وانكمة يف القياس امصوو 

  .الفرق بني القياس األصويل والخلغوي -1
خيتّص إبنا  ما ال َنصب فيه مبا ُنّص عليه لعّلة جامعة بينهما، هذه  القياس األصويلعلمنا من خىل التعريم السابق أن 

علمر ا ممر، لعلّمة جامعمة بينهمما، وهم   -غمري املنصموص علمر حرمتمه  -ه  حبل اإلنا ، من ذلك : قياس النبيذ  العلة املعنوية
عّلة اإلحكار، وقياس جواز دفمع الزكماة ابلقيممة علمر دفعهما ابلُقموت املنصموص عليمه لعلّمة جامعمة بينهمما، وهم  حمّد حاجمة الفقمري، 

ابلقمموت ناجتمه يف وقتمه أكامر مممن القيممة، وسمّد اليمموم ابلّنقمود للحاجمة الامماهرة إ   –حممني صمدور المّنّص  -فكمما ُوَسمّد يف الواقمع 
بمن اعند اناجة، وهو اجتهاد معاذ  –رحهما ل  –القيمة أكار من القوت، وهذا مذهل اننفية، ومذهل ابن  ةيمة وابن القيم 

 (.10وغريهم كاري) -رض  ل عنهما  -جبل، وعمر بن عبدالعزيز 
فهو خيتص ابملفا  وأبنيتها، وما يتعلمق بمذلك ممن صميم ا ممع، والتصمغري، واحمم الفاعمل، واملفعمول،  القياس الخلغويأما 

ممٌر، علممر وزن فُمَعْيممل ، واملصممدر، مممن ذلممك: قَمْتممٌل : مصممدٌر علممر وزن فَمْعممٌل، وقاوبممٌل علممر وزن فَاعبممٌل، ومقتمموٌل علممر وزن َمْفُعممول، وُجبَميمْ
ُد علر وزن َمَفا  (.11عبُل .. )َوَمَساجب

ٌّ علر البناآ اللفا ، وعليه واهر الفوار  بني القياحني فيما أييت:   فالقياس يف اللغة قياس َحْريفب
عامة علر مجيع املفا  وامبنية، خبىان القيماس امصموو، فهمو ال يُعمّد كمذلك، فهمو جمزآ  قاعدة القياس الخلغوي -

ة القيمماسو موافقممة املعقوليممة واملناحممبة بممني الّنصممنيو كتحممر  الممرهن اكممن أن ُوَكمموبَن منممه قاعممدة عامممة ممم  ومموافرت علّمم
 وحائر أنواحل املعامىت والبيع وقت النداآ يف صىة ا معة لعّلة جامعة بينهم، وه  وفويت الصىة .

فا ممامع (، وممن أ همما العلّمة املناحمبة ا امعممة بمني امصممل والفمرحلو 12ال يُماْمبَمُت إال بوجمود أركانممه) القيماس األصممويل -
بني النبيذ وا مر يف حكم التحر  علة اإلحكار، فحّرم الّنبيذ قياحا  علر حتر  ا مر، وهذا ما ال يوجد يف القياس 

                                                                                                                                                                                     

 . 10/174( القاض  أبو يعلر، العّدة يف أصول الفقه، 9)
وعليمه إذا كمان ر حمبيل انمق دباللمة موجمودة، عندما حئل اإلمام الشافع  عن القياس قال: "  ا امسان ملع  واحد، قال فما مجُعُهَمما، قلمت: كمّل مما نمزل مبسملم ففيمه حكمم الزم، أو علمو 

يعممين هنمما إيفهممار العلممة ا امعممة بممني املنصمموص وغممري املنصمموص عليممه، وهممذا ال  -القيمماس  -فيممه بعينممه حكممم اوباعممه، وإذا ف يكممن فيممه بعينممه  ُلممل الّداللممة علممر حممبيل انممق فيممه ابالجتهمماد 
 .  476يكون إال ابالجتهاد" الشافع ، الرحالة، ص

 املبحث الااا .( حتعرض مذاهل العلماآ فيه يف 10)
الفعمل  –ن كمما هم ، وكمذلك قيماس التعمّدي واللمزوم ( ومن صور القياس اللغوي قياس الّنسل: كقولنا: فىٌن َبْصربيٌّ، علر وزن فْعلب ٌّ، ابعتبار أن ايآ الّنسبة يف القياس ونزل يف الموز 11)

اَاَن(، أو َأْكَرَم الّرُجُل الربُجَل.قياحا  علر كىم العرب، فنقول: جاآ انّق وزهق البا –الىزم واملتعّدي    ل، ويف املتعدي )َكَتَل يفب قُمُلوهبببُم اإْلب



 

 
 

 .مامممل قولنممما قَاوبمممل علمممر وزن فَاعبممملاللغممموي، فمممى وُمَعمممدُّ فيمممه املناحمممبة، بمممل وكفممم  املشممماهبة الصمممورية يف بنممماآ املفممما ، 
يف إ باوه، خبىان القياس امصوو الذي ال يتصّور إال بوجود أركانه، انكم  اد عليهال أركان يُعتم القياس الخلغويف

قبي ، والعّلة ا امعة بينهما .
َ
قبيُ  عليه، وانكم الفرع  امل

َ
 امصل  امل

دليل شرع  مستقّل ياهر ببذل الوحع واجتهاد ا تهد، خبمىان القيماس اللغموي، فهمو ممن وضمع  القياس األصويل -
 ة ابالحتقراآ من كىم العرب، وعلر ذلك أّحسوا قواعدهم، وقبل عملهم ف يَمُعدُّوه دليى  من أدلة اللغة .أهل اللغ

اس امصموو علمر مسمائل الزكماة وعليه فمهن مراد الباحث ال يكون ُمّتجها  للقياس اللغوي، وإمنا يف حبث ضوابط إجراآ القي
 ستجّدة. مُ امل

 التفربق بني العخل  واحلكم . -2
السممبل يف التفريممق بينهممماو هممو للتأكيممد علممر أن العلّممة همم  ركممن القيمماس، معهمما يممدور انكممم وجممودا  وعممدما ، فمممهذا وجممدت و 

َد انكم، خبىان انكمة، ومبع   خر:  إجراآ القياس يف العبادات يكون مبعقولية العلل، ال مبعلومية انبَكْم، فذبْكُر ا مئمة العّلة ُوجب
 حكام ال يلزم منه التسليم ابلقياس كما حيأيت.نكمة التشريع يف ام

ض عبخلام  لضممان الهمنتهخلمفو وا ر م  عبخلام   فالعخل  تهمالا مب ااماهر منضمبط لش الش مرهع ببمهب احلكم و كجعخلمه اإلهب " وصمف مننااسب
هاا "  (. 13)لخلعقوب  عاخلايمه

 .(14) و دفع مضر ة"واحلكم : "ماا بماتمارات ب عخلى ربط احلك  بعخلته أاو ساببهو من جخلب مصخلحا  أا 
وعليه، فمهن أشهر ما يُفّر  به بني العلل وانكم كون اْلعلبة وصفا  يروبط به انكم، خبىان انكمة، فه  وإن كانت مجل 
 بيان مثرة ورتول من خىل االْمتباَال نكم الشباربحل من َجلل املنافع ودفع املضار، إال إن هذه الامرة غري منضبطة ال وصلح عىمة،

 (15)أو وصفا  يروبط به انكم.
َعرّباُن نكم الشارحلو كعلة اإلحكار لتحر  ا مر، وانكمة ه  ما جيتنُبُه املكلم مُ خر العّلة ه  الوصم املناحل املومبع   

أمكن  من ذلكو يف حفظ العقل من ذهابه بعد شرب ا مر، فريوبط انكم ابمول، وال يروبط ابلااا، وه  حكمة حتراه، إال إذا

                                                                                                                                                                                     

وهممو ممما حتّقممق يف امصممل ويممراد إ باوممه يف الفممرحل مممن حرمممة، أو حممّل، أو وجمموب، و ممو ذلممك، وُيشممرتط يف  حكمم  األصمملوهممو الّصممورة املقممي  عليهمما،  األصممل( وأركممان القيمماس همم : 12)
وهممو اممممر الّممذي ال نممّص فيممه، ومممن أهممّم شممرو ه أن ال يكممون منصوصمما  عليممه ال ابنرمممة، وال ابإلابحممة وال بغممري ذلممك،  الفممرعبتمما  ابلكتمماب، أو ابلسممّنة، أو ابإلمجمماحل، انكممم أن يكممون اث

ه أنمق حكمم امصمل ابلفمرحل، ومبعم   خمر: العلّمة هم  أحماس القيماس، وهم  املعم  الّمذي مجلم العخلام لنُابت له حكم امصل ابلقيماسو إذ لمو كمان لمه حكمم، ملما كمان لعمليمة القيماس فائمدة، 
 املناحممل لشمرعية انكممم "، ووسمّمر أيضمما  منمماط والمذي يُببمم  عليمه، ووعممّراُن  ىما الممرّابط بمني امصممل والفمرحل، ويف وعريممم امصمولّيني همم : " الوصممم الاماّهر املنضممبط املشمتمل علممر املعم 

 .3/226. الطويف، شرح خمتصر الروضة، 324صانكم . الغزاو، املستصفر، 
 . 7/2833(  ل السبك ، وق  الدين وات  الدين، اإلهبا  شرح املنها ، 13)
 . 7/2833( املصدر نفسه، 14)
يع نم َّ الرحمة صملر ل عليمه وحملم، .  ممد  ماهر حكميم، رعايمة املصملحة وانكممة يف وشمر  3/234، وما بعدها .  ل بورنو، موحموعة القواعمد الفقهيمة، 99الشريازي، اللمع، ص (15)

 . 200هم . ص1422، 34، السنة 116العدد 



 

 
 

فمممهن انكممم يتعلّممق هبمما ملعقوليممة املعمم  يف انكمممة، ال لكوىمما حكمممة يممروبط هبمما انكممم الشممرع   -كممما قممال الغممزاّو   –وعليممل انبَكمممب 
 .(16) وجودا  وعدما  

خبمىان العلمة، فهم  منضمبطة،  (17)فمن ال بضمبطه القيماس"غري منضبطة " -كما أشار إليها ا ويين   -وعليه فمهن انكمة 
دَ م  و   .انكم، وم  انتفت، انتفر انكم جدت ُوجب

وللتوضيح اكن القول: إن معرفة حكمة النص ال ُ َّوز القياس عليه، فى نقول إن من حكمة الصىة النه  عن الفحشاآ 
دُا صمىة حادحممة زائممدة يف مملُّ ونسممتحب   خممر الليممل واملنكمر، وعليممه أّي شمم آ ينهممر عمن ذلممك  لّممُه ملعرفممة انكمممة ممن الصممىة، فَمُنحب

لينته  مجيع الّناس عن الفحشاآ واملنكر! يف حني أن الّنه  متحّقق اب مسة، وهذا أمر ف يقل به أحٌدو من انكممة ال ينماط هبما 
 انكم مطلقا و ومن الضبط فيها منتٍم كما يفهَر، فى يُابت هبا امحكام. 

ال ممع  –علمة وجمد انكمم ال  المةو من انكمم يمدور معهما العلمة هم  حمبل وشمريع انكممو فممهذا وجمدت الوهبذا بتبنيا أن 
وجودا  وعدما ، أما انكمة فه  غري ُموجبة لذلكو مىا قد وتخلم عن اُنكمم، وقمد واهمر، وقمد ،تفم ، فهم  وصمم  -انكمة 

 .(18) غري منضبط، ال يُابُت به القياس
وهذا خبىان حكمة المّنّص الميت ال يصملح التعليمل  (19). كلا حك  شرعي أمكن تعخليخله فالقياس جاٍر فيهيقول الغزاو:  

 هبا.
والضمممرب اخلمممامن متضممممنه العبمممادا   البدنيممم   المممخم ال بخلممموم فيهممما معمممىن  صممموص ال ممممن م خمممذ يقمممول ا مممويين: "

كممالتنظيف يف الطهممارةو والتسممبب إىل العتاقمم  يف الكتابمم و   والضممرورا و وال مممن مسممالك احلاجمما و وال مممن مممدار  ا اسممن
ولكن بتصيل فيها أمور كخلي  حتمل عخليها املثابرة عخلى واائف اخلريا و وجماذب  القخلوب بذكر هللا تعاىلو والغض من العخلو يف 
مطالب الدنياو واالستئناس ابالستعداد لخلعقىبو فهذه أمور كخلي  ال ننكر عخلى ا مخل  أهنا غرض الشارع يف التعبمد ابلعبمادا  

 البدني  .
وص من القرآن العظي  يف مثل قوله تعاىل: "إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر"و وال  تنع وقد أشعر بذلك نص 

أبضا أن بتصيل فيها أمر آخرو وهو أن اإلنسان ببعمد منمه الركموب إىل السمكونو فمالقوك ا ركم  حتركمه ال إالم و فم ن تركم  
ادا و انصرف  حركاهتا إىل هذه ا ها و وهذا فن ال حترك  يف جها  الشهوا و وإذا استحث  ابلرغب  والرهب  عخلى العب

                                                           

 . 202، وما بعدها .  مد  اهر حكيم، ص 2/269. ابن قدامة، روضة النايفر، 1/329. الغزاو، املستصفر، 211-302/ 3( اآلمدي، اإلحكام يف أصول امحكام، 16)
 .   2/93ا ويين، الربهان،  (17)
مَها بَم( يقول اآلم18) َا ُهَو َمْفُروٌض يفب انْبْكَمةب البيتب لَْيَسمْت ُمْنَضمببطَة  ببنَمْفسب ْقمَداَرَها ممببما اَل يَمْنَضمببُط، بَمْل ُهمَو خُمَْتلبمٌم دي: " َواْلَوْجُه فبيهب َأنب اْلَكَىَم إبمنب ْل ببَضماببطبَها، َوعبْنمَد َذلبمَك فَمَى خَيَْفمر َأنب مب

ْختبَىانب اْمَْشخَ  ، َوَما َهَذا َشْأنُُه َفَدْأُب الشباربحلب فبيهب َردُّ النباسب إبَ  اْلَماَانّب الاباهبرَ ابب ، َوالتبَخمبُّطب يفب اْمَْحَكمامب َعلَمر َمما قَماَل وَمَعماَ : " َوَمما اصب َواْمَْزَمانب َواْمَْحَوالب ةب اْ َلبيبةب َدفْمع ا لبْلُعْسرب َعمنب النبماسب
َا ُدوَن َضاببطبَها، َوإبَذا َفْ َوُكْن عبلبة  فَ َجَعَل َعَلْيكُ  َها. ْم يفب الدّبينب مبْن َحرٍَ  "، َوَعَلر َهَذا فَمَيْمَتنبُع التمبْعلبيُل هبب يرَادب النمبْقضب َعَليمْ  .   3/230َى َمْعَ  إلبب

  .1/329( الغزاو، املستصفر، 19)



 

 
 

بضبطه القياسو وال حييط به نظر املستنبطو واألمر فيه إال عخلى أسرار الغيموبو وهللا تعماىل املسمت بر بمهو فمال بسموا اعتبمار 
نعنمما اعتبممار ضممرب إحممداها يف جهمم  اختصاصممهاو وال بسمموا اعتبارهمما يف إببمما  قضمميتها اخلاصمم  بغريهمما مممن الضممروبو فمم ل م

ضرب بضرب فيما ال بستند إىل ضرورة وحاج و وإن كان بغخلب عخلى الظن  تعني  مقصود منه عخلى منهما  األممر اب اسمنو 
 .(20) "فألن  تنع ذلك من العبادا  الخم ال بتعني منها مقصد  أوىل وأحرك

 املطخلب الثاي
 اصو والعبادة والتعباد.التعربف ابلزكاةو والتمييز بني العبادة مبفهومها العام واخل

ا كانمت الزكمماة ممن العبمادات لممزم التعريمم هبما لغممة واصمطىحا ، والتمييممز بمني مما قممد خيمتلط هبما مممن مصمطلحات، فوجممل مّ وملم
 التفريق بني العبادة والتعّبد، والعبادة ابملع  العام وا اص.

 التعربف ابلعبادة والزكاة لغ  واصطالحًا.  -1
 ا صوص اكن وعريفهما مبا أييت:  انطىقا  من العموم إ 

 . واصطالحاً  العبادة لغ   - أ
: كل ما كان  اعة هلل وعا ، أقّر واصطالحاً . (21) وا ضوحل –من قوهذم  ريق معّبد  -: أصل العبادة يف اللغة التذليل لغ 

والصىة، والرتك: مال ورك الز   من ا نابة، به إليه، أو امتااال  ممره، وال فر  بني أن يكون فعى  أو وركا و فالفعل كالوضوآ والغسل
َحّرم والقتل

ُ
 .(22) وأكل امل

َ ب تماعاماىلا أببامهمربهب" و واحامدلهاا فبعهملا الا بمنمراادن ببمهب إال  تماعهظبمي ن ا لللب وقيل هي: " اخلهنضنوعب واالت مذا
قمال املمروزي: " العبمادة مما . (23) 

  . (24) ورد التعبد به قربً  هلل تعاىل"
 .الزكاة لغ  واصطالحاً  - ب
ٍء  اهصنوٍصو : اصطالحاً و (25)وطلق علر الزايدة وعلر الصىح، يقال: رجل زّك ٍّ ووقبّ . لغ  ذب شايه اخه "هي اسه ا صارببحا ألب

 .(26) لبطاائبفاٍ   اهصنوصاٍ "  اهصنوصاٍ و  صوصو عخلى أوصاض مبنه مال

                                                           

 . 2/93( ا ويين، الربهان، 20)
 .14/235. ابن مناور ،  4/62خصص،( ابن حيدة ، امل21)
 .1/163( القاض  أبو يعلر ابن الفراآ، 22)
 .   2/897( ابن عابدين، رد احملتار، 23)

ممَ  اْحممم َجممامع لكممل َممما  ُببممُه ل ويرضمماه مممن اْمَقْمممَوال وامعمممال اْلَبا بنَممة َوالابمماهبرَة، فَالصبممَىة وَ  ممَيام قممال ابممن ويميممة: " هب َواْنمم، َوصممد  انَممدبيث َوأََداآ اْمََمانَممة وبممّر اْلَوالبممدين وصممَلة الزبَكمماة َوالصّب
ْلَمْعُروانب َوالنمبْه  َعن اْلُمنكر َواْ َهاد لْلكفبار َواْلُمنَمافبقبنَي َواإْلب  َعاآ َوالمذكر ْحَسمان لْلَجمار واليتميم واملسمكني َوابْمن السبمببيل واململموك ممن ااْمَْرَحام َواْلَوفَاآ ابلعهود َواْمَمر ابب آْلَدمبيّمني والبهمائم َوالمدُّ

ين لَمممُه َوال  صبممرْب نكممممه َوالشُّممْكر لنعممممه َوالرّبَضممما ببَقَضممائبهب والتوكمممل َعَلْيممهب والرجممماآ لبَرْحَتبمممهب َواْلقبممرَاَآة وأمامممال َذلبممك ممممن اْلعببَمماَدة، وََكمممَذلبَك حمممل ل َوَرُحمموله وخشمممية ل واإل بممة إبلَْيمممهب وإخمممىص الممدب
 . 44َواْ َْوان من َعَذابه وأماال َذلبك هبَ  من اْلعبَباَدة هلل". العبودية، ص

 . 2/367( الزركش ، املناور يف القواعد الفقهية، 24)



 

 
 

هو مال الزكاة، واموصاان املخصوصة ه  أوصاان جعلها الشارحل  والش آ املخصوص هو مال الفقراآ، واملال املخصوص
 شر ا  إلجياب الزكاةو كانول والنصاب، والطائفة املخصوصة جن  مستحقيها من الفقراآ . 
" وقيل هي "اسه ا لبفبعهلب أادااءب حاقٍا جياببن لبخلهماالب بمنعهتمابمامرن يفب ونجنوببمهب احلهاموهلن واالنابصامابن
ت هنما بشمرائط وجوهبما، . وقمد ُعرّفم(27) 

 .(28) وقيل: "الزكاة اس  ملا خيرجه اإلنسان من هللا تعاىل إىل الفقراء"وه  انول والنصاب. 
 الفرق بني العبادة ابملعىن العام واخلاصو وبني العبادة والتعباد .  -2
خممماص عنمممد الفقهمممماآ ا حمممبق بيممممان العبمممادة بشمممكل عممممام، كمممان ممممن الواجممممل بيمممان الفمممر  بينهمممما وبمممني العبمممادة بشممممكل مّ ملممم 

 وامصوليني، مث بعد ذلك بيان الفر  بني العبادة والتعبد، فتفرحل املقام إ  ما أييت:
 .  املفهوم العام واخلاص لخلعبادة  - أ
ما ذكر من وعريم العبادة حابقا ، ينطبق  ةاما  علر املفهوم العام هذا، فه  وشمل مجيع ما أَمَر به ل، ووَمْرُك مجيع ما ىر  

 .(29) "العبادة اس  جامع لكل ما حيبه هللا وبرضاه من األقوال واألعمال الباطن  والظاهرة بقول ابن تيمي : "ربة له . عنه ق
أما العبادة ابملفهوم اخلاص: "هي الشعائر التعبدب  الخم شرعها هللا لعبادهو كالصمالةو والزكماةو والصمومو واحلم و  - ب

 .(30) والعمرةو والذكر وحنو ذلك"
إن العبمادة مما بثماب عخلمى فعخلمه وبتوقمف عخلمى النيم و والطاعم  اننفية بني العبمادة، والطاعمة، والقربمة، فقمالوا:  وقد فر  

مثل العبادةو ولكن ال تتوقف عخلى الني و وكذلك القرب و فهي فعل ما بثابن عخليه بعد معرف  ممن بتقمراب إليمهو وإن ت تتوقمف 
 .(31) عخلى الني 
ة علر النية: الصلوات ا مسة، والصوم، والزكاة، وان،، وكل ما يتوقمم علمر النيمة ُقربمة  و اعمة  ومن أمالة العبادة املتوقف 
 (32)وعبادة.

وعلر هذا املع  فمهن املستقرئ لكتل الفقه وامصول، يعلم أن العبادة إذا أ لقت يُراد هبا الشعائر اليت أمر ل هبا عباده  
 (33)وضوآ، وغري ذلك .ليقوموا بعملها من صىة، وزكاة، وح،، و 

                                                                                                                                                                                     

 .4/58( ابن حيدة ، 25)
 .1/536( عبد الرحن ا زيري،26)
 .2/153( أكمل الدين أبو عبد ل، العناية شرح اهذداية، 27)
 .327نة، ص ( حيد حابق، فقه الس28)
 .  1/44( ابن ويمية، العبودية،29)
 . 54( عمر امشقر، مقاصد املكلفني، ص30)
 .  2/597. ابن عابدين، 1/16( الطحاوي، حاشيته علر مراق  الفىح شرح نور اإليضاح،31)
 .1/16( الطحاوي،32)
 . 67( الدبّوح ، وقو  امدلة، ص33)



 

 
 

والسبل يف حتديد املفهومني أن العبادة ابملفهوم العام وشمل مجيع ما أمر به املو  عز وجّل، فيدخل فيها العبادة ابملع   
ا مممماص، وكممممذلك مجيممممع ممممما يتعلممممق  حكممممام املعممممامىت، لكوىمممما أحكاممممما  عمليممممة وكليفيممممة، حيممممث ونقسممممم امحكممممام إ  عبممممادات 

 ملفهوم العام للعبادة شامى  لكّل ما شّرعه ل لعباده لك  يقوموا به  اعة له . ومعامىت، فصار ا
. وهمممو هنممما يشممممل عنمممد (34) : وهمممو  مممل البحمممث فيشممممل مممما وعببمممَد بمممه بشمممرط النيمممة، ومعرفمممة املعبمممودأمممما املفهممموم اخلممماص 
 غريها.الصىة، والزكاة، وان،، وا هاد، وما يتعّلق بذلك من وضوآ للصىة و  :اإل ى 

 . التمييز بني العبادة والتعبد -3
 من خىل بيان مفهوم العام وا اص للعبادة، اكن القول:

إن بممني العبممادة والتعبممد يف املعمم  عىقممة عممموم وخصمموص، فنقممول: كمملُّ وعبُّممد عبممادة، ولممي  كمملُّ عبممادة وعبُّممد، وللتوضمميح  -
، وقمممد ورد يف اللغمممة مبعممم  (35)وعبّمممدُت الشممم آ دعوومممه إ  الطاعمممةيف اللغمممة التنسمممك، يقمممال  معمممىن التعبمممدأكامممر اكمممن القمممول إن: 

أ لمق مبعمان عمدة وفيمد العمموم وا صموص، ممن  واصمطالحا، وهمو هبمذا يشممل مجيمع التكماليم ابملعم  العمام للعبمادة. (36)التكليمم
 ذلك: 

ه العبمادة ابملعم  العمام . وهذا مفهوم عام يشمل كمّل  لمل، فتمدخل فيم ،(37)الطخلب عخلى وجه التكخليفإن التعبد يراد به 
أن ، أو (39)مما ال بعقمل معنماه. وللتوضميح أكامر همو: (38) إن التعبد هو مما ت بظهمر لنما فيمه جخلبمه مصمخلح  ودرء مفسمدةوقيل: 

 .(41) احلك  الذي ال تنعخل  حكمته، أو هو (40) تكون العخلا  فيه غري ااهرة
فيقممُم املكلممم إزاآ ذلممك علممر ممما ّحممده حكمتممه وعخلتممهو  ممما ت بنممدر و أو تعخلمم فمفهمموم خصمموص التعبممد يطلممق علممر كممّل 

إمنا فهمنا من حكمم  التعبمد العامم  االنقيماد ألواممر هللا تعماىلو وإفمراده ابخلضموع والتعظمي   اللتمه الشارحل، يقول الشا  َّ : " 
 .(42) "... وأن غريه مقصودا شرعاً 

تنا بذلكو وت تشرم مرادها منهإن الشربع  تعبا بن عاشور: " ويف مع  التعّبد يقول الطاهر  . يتحّدا عن كّل ما (43)" دا
 يف ما أييت :  -مراد البحث  -فياهر حبل التفريق بني العبادة والتعبد  -التعّبد خصوصا   -ال يدرك معناه يف التشريع 

                                                           

 .77. امنصاري، اندود امنيقة والتفريعات الدقيقة، ص 5/293( البجريم ، حتفة انبيل علر شرط ا طيل 34)
 .7/4342. نشوان بن حعيد انمريي اليم ، مش  العلوم، ودواآ كىم العري من الكلوم، 7/133( وينهارت بيرت  ن دوزي، وكملة املعاجم العربية 35)
 . 7/4349( نشوان انمريي، 36)
 . 2/516( البجريم ، 37)
 .1/18م، قواعد اإلحكام يف مصاحل ام م،( ابن عبدالسى38)
 .4/384( البجريم ، 39)
 .3/289( اآلمدي،40)
 . 2/242( العايمني، الشرح املمتع علر زاد املستنقع، 41)
 .3/149( الشا  َّ، املوافقات، 42)



 

 
 

،  اس فيها ال جُيمر مهن القيالعبادات غري املعللة يصفها الفقهاآ ابلتعبد، فمهذا كانت كذلكو أي غري معقولة املع ، ف -
وال يصح، لعدم معلومّية العلّية، والعلل يف التعّبداّيت غري معروفة . فعدد الصلوات ا م ، وعدد ركعاهتا، وبعض  
كيفيتهمما، وعممدد أشممواط الطممواان والسممع ، وغممري ذلممك مممن اممممور التعبديممة المميت يصممعل وعليلهمما، ال اكممن إجممراآ 

 القياس عليها. 
ل عخلى ذلك أن التعبد راجع إىل عدم معقولي  املعىنو حبيث ال بصح فيه إجراء القياسو وإذا ت والدليقال الشا  َّ: " 

 (.44) " بعقل معناه دلا عخلى أن قصد الشارع فيه الوقوض
ادات االلتفمات إ  بماملفهوم العام للعبادة يشمل مجيع التكاليم مبا يف ذلك املعامىت، وامصل يف املعمامىت والع -

 فيجوز فيها القياس. ،(45) املعاا
 -إذا ف وعّلل  -فى اكن إجراآ القياس عليها إذا كانت غري معقولة املع   -اوفاقا   –أما العبادات ابملع  ا اص  -

 فمهذا ُعقبَل معناها، أمكن إجراآ القياس فيها.
ا جيموز فيمه القيماس مطلقما ، وقسمٌم هما إ   ى مة أقسمام: قسمم ُمَعلبمٌل، وهمذلوقد قّسم ابن عاشور أحكمام الشمريعة حبسمل وعلي

وعّبدّي  ضو غري معلل، وهذا ال جيوز القياس فيه، وقسم علته خفية، واحتنبط له الفقهاآ علةو أي ما كان ُحكما  وعّبداّي  معقول 
 .(46)وهو  ل البحث من حيث ضوابط إجراآ القياس فيهو املع  عند كاري من الفقهاآ، وهذا القسم خمتلم فيه

بيمان أ يمة الفممر  بمني العبمادة والتعبمد، مث إ  الفمر  بممني   -ممن َمْطلُموبب البحمث  -  مرت قبمل ا موض فيمما حممبق  ولمذلك
 مجل التمهيد إ  التفصيل يف مسألة البحثو الزكاة وإجراآ القياس فيها.  -معقول املع  وغريها  -امحكام التعبدية 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                     

 .3/149بن عاشور، مقاصد الشريعة ،( الطاهر 43)
 .2/318( الشا  َّ، 44)
 .2/318( املرجع نفسه، 45)
وقسمم وعبّمدي  مض. وهمو مما ال  ابن عاشور: " أحكام الشريعة حبسل وعليلها  ى ة أقسام: قسم معّلل ال  الة، وهو ما كانت عّلته منصوصة أو مومأ  إليهما، أو  مو ذلمك، ( قال46)

 .3/150فيه ... " يُهتد  إ  حكمته، وقسم متوّحط بني القسمني. وهو ما كانت عّلته خفّية، واحتنبط له الفقهاآ عّلة، واختلفوا 



 

 
 

 املبحث الثاي
 الزكاةإجراء القياس يف مسائل 

العبادات، كان من البدهّ  أن يستقرئ الباحث  راآ الفقهماآ وامصموليني يف املسمألة، ممع بيمان جن  ا كانت الزكاة من مّ ومل
 ضوابط القائلني اب واز من عدمه، وذلك إ  ما أييت:

 املطخلب األول: القياس والتعخليل يف العبادا  .
 ل الزكاة .املطخلب الثاي: تطبيقا  إجراء القياس يف مسائ

 املطخلب األول
 القياس والتعخليل يف العبادا 
ستجد، ومبع  مُ عبادات علر غري املنصوص عليه املمع  القياس يف العبادات صحة التعليل بهو أي بني املنصوص عليه يف ال

ليممة الممنّص وعلتممه عنممد ووبيممني العلممة يف امصمل يكممون إبدراك معقو  (47)هممو تبيممني العخلمم  يف األصممل ليثبمم  احلكمم  يف الفممرع" خمر: "
 .(48)بعض الفقهاآ
ابملعمم  العممام وا مماص، وكممذلك التمييممز بممني العبممادة والتعبممد، كممان مممن الممىزم حتديممد مممراد  اتا حممبق التمييممز بممني العبممادمّ وملمم

 البحث يف العبادات و،صيصه يف املع  ا اص دون غريه.
علمر الباحمث بيمان  راآ الفقهماآ يف جمواز التعليمل  حكمام العبمادة ا كان التعليل كما ذُكر وبيني العلة يف امصل، وجمل مّ ومل

بشكل خاص يف ان،، والصىة، والزكاة، والصوم، وما يتعلق هبا من ذبكر ودعاآ وغري ذلك، وهل ما ُعقبَل عّلته، وُعلبَم معنماه ممن 
 دبَد  ل النزاحل يف املسألة. أحكام العبادة اكن إجراآ القياس عليه أم ال؟ وقبل ا وض يف جواب ذلك، لزم أن  َُ 

 بداية أمجع العلماآ علر منع أمرين مهّمني  ا :
 إببا  أيا عبادة زائدة عخلى العبادا  املنصوص عخليها يف الكتاب والسن . -1
 ال  كن إجراء القياس عخليها. -يف العبادا   -التعبدّيا  الخم ال بنعقل معناها  -2

  (49)عّلتهو أي ما ُعقبل وُعلبَم معناه، هل اكن إجراآ القياس عليه أم ال؟واختلفوا علر كل حكم وعّبدي أُدركت 
 أواًل: خالض القائخلني ابلتعخليل من عدمه .

                                                           
 .366الّدبوح ، ص  (47)
ناد مة املسمتجدة عمن ُحكمم يصملح منا ما  التعليل: بيان مع  انكمم وممراده ببيمان علتمه، ويكمون همذا مجمل القيماس، وهمو رّد فمرحل إ  أصمل يسماويه يف العلمة،  ن يبحمث ا تهمد يف ا (48)

 .12د مصطفر شل َّ، وعليل امحكام، صنكم شرع   كم به بناآ علر ذلك املع ، أو العّلة،  م
صموليني، ومنعمه بعضمهم كمما حمياهر الحقما  إن ومبع   خر: إ بات أصل العبادة ال جيوز ابلقياس قوال  واحدا ، وإمنا ا ىان يف إ بات فروحل العبمادات ابلقيماس، فقمد جموبزه مجهمور ام (49)

  شاآ ل .



 

 
 

ننفيمة، وقمال بمه بعممض إ  الكرخممّ  وا ُبّمائ ، ونسمبه المبعض : عمدم جمراين القيماس يف العبماداتو وهمو قمول االقمول األول
همو رأي حيمث قيمل:"  (50)ييين، وهمو يفماهر ممذهل املالكيمة يف وغليمل احتممال التعبمد.أهل الكوفة كما نقلمه أبمو إحمحا  اإلحمفرا

وإن حصمخل  النظافم   النظاف  حىت اشرتش الني  والسماء املطخلمق كإذا ت بخلتف  يف رفع األحداث إىل جمر  -رمحه هللا -مالك
 (51)".القي  يف الزكاةومنع من إخرا   وبغري ذلكو وامتنع من إقام  غري التكبري مقامهو والتسخلي  كذلك

مممن قواعمده : "نصمموص الزكماة يف بيممان الواجمل غممري معللمة عنممد مالممك  296يف القاعمدة  –شمي  الشمما  َّ  –قرئ مُ قمال املمم
 (52)و مدو من امصل يف العبادات مىزمة أعياىا كما مر، فالواجل أعياىا .. ".

األصل يف النصوص وإن كان التعبد غالبا  فيها. حيث قالوا: "  يف العبادات إذا أدركت عّلتها، جراينه زجوا: القول الثاي
يف أن العبمادات إذا أُدركمت عبَلُلَهما،  (54). وهمو رأي مجهمور امصموليني(53)"من الكتاب والسن  وإمجاع األم  أن تكون ذا  عخل 

 وُعلمت معانيها جاز جراين القياس عليها. 
ٍ  شا قال حجة اإلحىم الغزاو : "    (55)".رهعبيٍا أامهكانا تماعهخلبيخلنهن فاالهقبيااسن جااٍر فبيهب كنلل حنكه

نامماهن عاخلاممى الموقمال يف موضممع  خمر: "  لهقبيامماسب يفب شامرهٍع مابمه و واالتم عابلممدب. ...قمامموههلنن ه: كايهمفا بمنتاصاممر ضن ابب ممامن  ت حاكل ب كا احه : األه نماقنممولن
اًل  با ن أاقهسااٍم: قبسه ا الا بمنعاخل لن أاصه خلبهبو واقبسه ا بمنتماراد دن فبيمهب باالا اب فا بن هن لبضاعهفب عاقه رب عاخلاى الص بب ننهن منعاخل اًلو كااحلهاجه و واحناهمنن و واقبسه ا بمنعهخلا ن كاوه

متما  ب الهعبخل م ب الهمنسه نب احلهنكه ب منعاخل اًلو وادالبيلا عاخلامى عامنيه و الا ناقبينن ماا تاه بماقن ه لاناا دالبيلا عاخلاى كاوه باطا بو وادالبيملا عاخلامى ونجنمودب الهعبخل م ب يفب الهفامرهعب نمه
فبعن اإلهبشهكاالن الهماذهكنورن   (56)..".واعبنهدا ذالبكا بمانهدا

 ورأي مجهور امصوليني هو الراجح: فما ُعقل معناه جاز القياس عليه مطلقا .

                                                           
. المممممرازي، احملصمممممول،  133-95. ابمممممن العمممممري، احملصمممممول، ص2/107. السممممممعاا، قوا مممممع امدلمممممة،  4/112ول يف امصمممممول، . ا صممممماص، الفصممممم2/622ا مممممويين، الربهمممممان،  (50)
.الكموراا، المدرر اللواممع، 1/518. وو المدين أبمو زرعمة العراقم ، الغيمث اهذمامع، 7/3229. صمف  المدين امرمموي، ىايمة الوصمول، 1/415. القرايف، شرح ونقيح الفصول، 5/348
 . 2/513. الشا  َّ، املوافقات، 7/69احمليط،  . الزركش ، البحر5/456
 .2/304الشا  َّ ،  (51)
قري، قواعد الفقه، ص (52)

ُ
 .215امل

 . 2/93البخاري، كشم امحرار،  (53)
 . 215قال املقري يف قواعده: " قال النعمان ه  معللة ابملالية الصانة إلقامة حق الفقري"، ص

: "  1/35و ه ل اننفية جيدهم قد خالفوا التوقم يف العبادات، فكاري من فروعهم ودل علر خىان ذلمك، نمذكر منهما علمر حمبيل التمايمل قمول السرخسم  يف مبسمولعّل املستقرئ لقو 
 تحميد علر لفظ التكبري هامع التعايم هلل .وجيوز افتتاح الصىة ابلتسبيح والتهليل والتحميد يف قول أي حنيفة و مد رحهما ل" . فقاحوا ألفا  التسبيح والتهليل وال

. أبمو املنمذر  ممود املنيماوي، الشمرح  2/264. أبمو انسمني الَبْصمري املعتمزو، املعتممد،  1/135. الشمي  زكمراي امنصماري، غايمة الوصمول،  3/6ابن القيم ا وزية، إعىم املموقعني،  (54)
. السمممعاا، قوا ممع امدلممة،  4/112. ا صمماص اننفمم ، الفصممول يف امصممول، 2/622. ا ممويين، الربهممان،  531. 515.  514الكبممري ملختصممر امصممول مممن علممم امصممول، ص: 

. وو المممدين أبمممو زرعمممة العراقممم ، الغيمممث اهذمممامع، 7/3229. صمممف  المممدين امرمممموي، ىايمممة الوصمممول، 1/415. القمممرايف، شمممرح ونقممميح الفصمممول، 5/348. المممرازي، احملصمممول، 2/107
 .7/69احمليط،  . الزركش ، البحر5/456لكوراا، الدرر اللوامع، . ا1/518
 .1/329الغزاو، املستصفر ،   (55)
 . 1/286املرجع نفسه،   (56)



 

 
 

جيممري يف الشممرعيا  كخلاهمماو أي: جيمموز الصممحيح وهممو مممذهب الشممافعي كممما قالممه اإلمممام أن القيمماس قممال اإلحممنوي: " 
  (57)".التمسك به يف إببا  كل حنك و حىت احلدود والكفارا  والرخ  والتقدبرا  إذا وجد  شرائط القياس فيها

 اثنيًا: مناقش  وترجيح .
ا لألحمباب والراجح يف املسألة جواز التعليل يف العبادات إذا ُعلمت معانيها، ويفهرت مقاصدها ومراميهما ممن التكليمم هبم

 اآلوية:
َل للشافعية خىان القول بعدم جراين القياس يف أحكمام العبمادات، فنصموص اإلممام يف املمذهل وامصمحاب وامئممة   ُنسب

يف كتابه الرحالة عن جراين  –ماى  –وشري إ  جواز التعليل، مع وغليل التعبد يف جّل أحكام العبادات، حيث حتدا الشافع  
مبسممخل  فقيممه حكمم  الزمو أو عخلممى سممبيل احلممقاب فيممه داللمم ا  كمملا ممما نممزل" ل علممر املسمملم بضمموابطه فقممال : القيمماس يف كممّل ممما نممز 

موجممودةو وعخليممه إذا كممان فيممه بعينممه حكمم ا اتباعنممهو وإذا ت بكممن فيممه بعينممه طنخلبممب الداللمم  عخلممى سممبيل احلممق فيممه ابالجتهممادو 
." إذا وجمد نّصما  صمر ا  يُعماا انمادا، فممهذا ف يوجمد، حكمم فيمه مبعم  ممن  فُعلمم أن االوبماحل ممنه، الشمافع  (58)واالجتهادن القياسن

 املعاا اليت دّلت عليها أحكام الشريعة الكلّية منها وا زئية، ومن لفظ )كّل( يشمل العبادات واملعامىت وغريها. 
خبمار المخم تقمين عخليهماو وكيمف فم ن قمال قائمل: فماذكر ممن األيف الرحمالة: "  -مبما يوافمق المنص السمابق  -ويقول أيضا   

د  عخليه دالل  فيه أو يف غريه من أحكام هللا أو رسوله أبنه حنكب  به  تقين. قيل له إن شاء هللا: كل حك  هلل أو لرسوله ونجب
 .(59)"ملعىن من املعايو فنزل  لزل  لين فيها ن  حكٍ  حنك  فيها حك ن النازل  ا كومب فيها إذا كان  يف معناها

ومع  ذلك أنمه  (60)"األصل يف العبادا  التعبد دون االلتفا  إىل املعايد بني الشا  َّ هذه املسألة حتت عنوان: " وق 
 ال ينكر التعليل مطلقا ، وإن جعلوا التعليل يف العبادات قليى.

جهم  التعبمدو ويف عخلمنا من قصد الشمارع التفرقم  بمني العبمادا  والعمادا  أنمه غخلامب يف العبمادا  قال الشا  َّ: "   
. وجه الداللة ياهر يف قوله:  والعك  قليلو أي أنه ممكن يف (61)"العادا  جه  االلتفا  إىل املعاي والعكن يف البابني قخليل 

 العبادات إذا ُعلمت معانيها، وُعقلت عللها ومراميها من ا تهدين.
إال أن بتبممني بممن و أو إمجمماع معممىن مممراد يف ذلممك: " وعنممدما قممرر الشمما  َّ التوقممم يف العبممادات علممر احملممدود قممال بعممد  

ممن  -ممما دّل علمر اعرتافمه ابلتعليمل فيمما عمران ممراده ومعنماه عقمى ، والزكماة خصوصما   (62)"بعض الصورو فال لوم عخلمى ممن اتبعمه

                                                           
 .1/315اإلحنوي، ىاية السول،  (57)
 .476الشافع ، الرحالة، ص (58)
 .512املرجع نفسه، ص  (59)
 .1/285الشا  َّ،  (60)
 .2/396املرجع نفسه،  (61)
 .2/301ع نفسه، املرج (62)



 

 
 

ومنهما حمّد حاجمة الفقمري،  (63)ل،اليت ذكر الفقهاآ هذا على  كامرية، فعمّددوا ممن بينهما التطهمري والتزكيمة للمنف  واملما -مجلة العبادات 
ّخذ من امغنياآ، لرتد علر مصارفها من امصناان الامانية، أو من وجد منها.  و

إن الزكممماة مةونممم  ماليممم  وجبممم  لخلفقمممراء عخلمممى األغنيممماء بقرابممم  اإلسمممالم عخلمممى سمممبيل قممال الشمممافع  رضممم  ل عنمممه: "   
 .(64)"رغيباً يف أدائهااملواساةو ومعىن العبادة تبع فيهاو وإمنا أببته الشرع ت

ونسممبة القممول هممواز التعليممل يف أحكممام العبممادات همم  إ  امكاريممة مممن العلممماآ، وهمم  الصممحيحة الاابتممة، وهممذا ممما نسممبه 
وذكمر ابمن قداممة أنمه ُعلمم ممن الصمحابة  (65)البخاري، واآلممدي، وابمن القميم، والشمي  زكمراي امنصماري، وممن املعاصمرين الريسموا .

الغالبن عخلى األحكام الشرعي  تعخليخلها ات  الدين السبك  عندما قال: "  وهذا ما أّكده (66) وا ّراح التعبد ما أمكن،اوباحل العلل 
 . (67)" ابملصاحلو فيكون ان التعخليل أغخلب من ان عدم التعخليل

ابب العبمادات ال يوجمل وعليه: فالراجح إجراآ القياس علر ما ُعلمم عّلتمه، وُعقمل معنماه يف العبماداتو من كامرة التعبمد يف 
أن ما صحة القول  ن امصل عدم التعليل، بل إن هناك من التعّبداّيت ما يكون أيفهر يف معانيه وعلله من العادات، والصحيح "

هو أحاس القياس و ركنه، فكيمم  –أي العلة  -، فيتعّذر إجراآ القياس عليهو من املع  (68)"ال بنعقل معناه تخلزم صورته وصفته
  بغري علة يفاهرة معلومة ومناحبة لتشريع انكم؟ يكون

جيد الباحث حاله عند االحتقراآ ُمشّتتا ، اترة جيد نصا  يف املذهل يقمول: امصمل يف العبمادات القيماس، مث جيمد ومع ذلك 
اممر املممذاهل قمموال  يف ذات املممذهل نّصمما  خبىفممه ومنممه : ممما نقممل عممن املممذهل اننفمم  إجممراؤه القيمماس يف مسممائل الزكمماة، وأنممه مممن أك

 وودليى  هواز زكاة الفطر قيمة ال نقدا  للحاجة، لعّلة أجراها بسد حاجة الفقري ابلقيمة ال ابلطعام.
وذهب احلنفي  إىل عدم جواز القياس يف : "  (69)ومن جهة أخر  جند من ينف  ذلك عن املذهل، فيقول الشي  انرّييت

واختخلفوا فيمما بعمرض لخلعبمادا  ... أجيمري فيمه القيماس أم ال. الشي  الصمّديق : " . ويقول(70)"اإلبدال واملقدرا  والعبادا 
. فمما حمبل ا مىان؟ وهمل يعمد دلميى  يمدعم بمه رأي القمائلني بعمدم جمواز (71)"فذهب احلنفيم  أنمه ال جيموزو وخمالفه  فيمه مجاعم 

 ة، وبعدمه اترة أخر ؟القياس يف العبادات الضطراب النقول حول املذهل اننف  القائل ابلتعليل اتر 

                                                           
 .1/343، القر  َّ، 5/322الشوكاا،  (63)
 .1/110الزجناا، ،ري، الفروحل علر امصول، (64)
 .3/234، اآلمدي، 1/457البخاري،  (65)
 .1/305ابن قدامة، روضة النايفر،  (66)
 .4/207السبك ، رفع اناجل،  (67)
 .215، ص 298املقري، القاعدة،  (68)
 هم.1421ييت، املعيد، امحتاذ بكلية الشريعة الكويت، صاحل رحالة ما ال جيري فيه القياس، رحالة ماجستري نوقشت عام الشي   مد نصار انرّ  (69)
 .171انرّييت، ما ال جيري فيه القياس، ص:  (70)
 .152الصديق ، فقه املستجدات يف ابب العبادات، ص  (71)



 

 
 

أن ا ممىان ال يضممّر  -حممول املسممألة  -مممن خممىل التصممور  ممّل النصمموص الممواردة يف املممذهل  -ول أعلممم -والممذي أراه 
 القائلني هواز التعليل يف العبادات لسببني :

الفقهماآ، فممن َوَجمَد  ن اختىان النقل دليمل علمر أن النصموص ا اصمة ابلعبمادات خمتلمم يف معقوليمة معناهما بمنيأ أوهلما:
للنص عّلة يف املذهل بّينها وقال هبا، وأجر  القياس عليها، ومن ف ُيسعفه ذلك ووقم، وقال ابلتعبد وعدم التعليمل، وهمذا أشمبه 
خبممىان مممن جممّوز زكمماة الفطممر ابلنقممد لعلّممة حممد حاجممة الفقممري يف وقتنمما، وبممني مممن ف جيممد للممنص علممة يفمماهرة غممري التعبممد فتمسممك 

 م.ابإل عا
، وا ىان فيما يُعقل، والغالبية مع القياس (72)ن اإلمجاحل قائم بني الفقهاآ علر أنه ال قياس فيما ال يُعقل معناهأ اثنيهما:

 يف ذلك كما وبني.
واملسممتقرئ لكتممل اننفيممة جيممدهم قممد خممالفوا مممذهل التوقممم يف العبممادات، ففممروعهم وممدّل علممر خممىان ذلممك منهمما علممر 

 (73)." وجيوز افتتام الصالة ابلتسبيح والتهخليل والتحميد يف قول أيب حنيف  وإمد رمحهما هللا"رخس : حبيل التمايل قول الس
 فقاحوا ألفا  التسبيح والتهليل والتحميد علر لفظ التكبري هامع التعايم هلل، والتكبري عبادة!

 –ي ووقم، والتوقم عند عدم املعقولية فمهن ا تهد الذي يفهر له القياس، يفهرت له معقولية يف النص خبىان الذ وعخليه
ُ مممع عليممه وال خممىان فيممه، وهممو خممار  مقصممود البحممث، وبممذلك ال يكممون ا ممىان املممذكور دلمميى  يممرّد بممه علممر  -يف حمق ا تهممد 

 القائلني إبجراآ القياس يف العبادات من عدمه، ول أعلم .
 
 
 

                                                           
بيمان املمأمول يف علمم امصمول: " امممور الميت ال جيموز القيماس فيهما قموال  واحمدا  هم  امممور التعبديمة الميت ال دخمل للعقمل يف معرفمة يقول الشي  عبمد المرحن بمن عبمد ا مالق يف كتابمه ال (72)

حتمما  مرفموض مممرين: امول:  إن التوقمم إذا أراد بمه التوقمم مطلقما  علمر نمص الكتماب والسمنة ممع معرفمة معقوليمة المنص فهمو -احمتنادا  مقموال الفقهماآ-عللهما". والمذي اكمن أن يقمال 
ن القمول ابلتوقمم مطلقما  أقياحما  همامع العلمة . والاماا:  أن القياس دليل، وما دام كذلك جاز عند العلم ابلعلة أن خير  اممر علمر مما كمان عليمه لفاما  يفماهرا  يف الكتماب والسمنة إ  غمريه

 نذكر منها علر حبيل التمايل:خيالم عمل امئمة امربعة فقد قاحوا يف العبادات كاريا ، 
 القول ابلقيمة يف زكاة الفطر عند اننفية، وغريه كابن ويمّية وولميذه عند اناجة . -1
ةب َذلبَك َعَلْيهب". ْن جَيَْمَعُهَماقياس اإلمام مالك ا مع بني الصىوني للمريض علر مشروعيته للمسافر، حيث قال يف املدونة ما نصه: " َوَيُكوُن َهَذا أَْرَفَق ببهب أَ  -2 دب  لبشب
جناحة ا نزير علر جناحة الكلمل يف وجموب غسملها حمبع ممرات إحمداهن ابلمرتاب، وقمال: ا نزيمر إن ف يكمن شمرا  ممن الكلمل فهمو  -رحه ل -قياس اإلمام الشافع  -3

 ماله، وهذا قياس .
 .إذا فقد ما يزيل به النجاحة ويمميف التيمم حيث قال: إزالة النجاحة علر احتباحة الصىة  -رحه ل –قياس ابن حنبل  -4

، أمما مسمألة اإلجمزاآ ابلقيمممة 1/34. انجماوي، اإلقنماحل،  1/19. الشممافع ، امم، 1/204وغريهما ممن مسمائل كامرية ال يسمع املقمام لممذكرها، وال يهمّم نصمرها . ابمن القاحمم، املدونمة،  
 يف الزكاة عند اننفية فستأيت. 

 .1/35 ، املبسوط، ( السرخس73)



 

 
 

 املطخلب الثاي
 القياس يف مسائل الزكاة إجراء

بمني القممائلني هممواز إجمراآ القيمماس يف العبمادات وغممري القمائلني بممه، لممزم ،مري، فممروحل املسمألة بنمماآ علممر قائممما  كممان ا مىان ا  مّ ملم
 خىفهم السابق، لرُيفع إشكال املقال ابملاال، مع بيان الضوابط اليت جيوز معها القياس من عدمه، فتفرحل املطلل إ :

 خلق  ابلزكاة بني عخلماء املسخلمني.األول: أشهر املسائل اخلالفي  املتع
 الثاي: تطبيقا  مسائل الزكاة املستجدة.

 أواًل : أشهر املسائل اخلالفي  املتعخلق  ابلزكاة بني عخلماء املسخلمني .
 الواجب يف زكاة الفطر الطعامو أم القيم . -1

 ني:اختلم الفقهاآ يف ذلك علر قول -لورود املسألة مفّصلة يف كتل املذاهل  -بشكل موجز
: وهو الصحيح عند مالك والشافع  وأحد وابن حزم أىا ال  ز  إال  عاما ، وقمد وشمّدد ابمن حمزم يف ذلمك القول األول

 بعني ما ذُكر يف النص.
قخل  ما الذي بةدك منه صدق  الفطر يف قول مالكو قال: القمح والشعري والسخل  والذرة واألرز جاآ يف املدونة: " 

وبمممةل الرجمممل ممممن أي قمممو  كمممان األغخلمممب عخليمممه ممممن احلنطممم  أو . وجممماآ يف كتممماب امم للشمممافع :" (74) ..."والتممممر واألقمممط
فمرض صمدق  الفطمر أجناسماً معمدودة  -صمخلى هللا عخليمه وسمخل  -أن النمب. وجماآ يف املغمين:" (75)"الذرة....... وال بةل قيمتمه

. أي ممن (76)"ن حنبمل أنمه قمال:" أخماض أن ال جيزبمهفخل  جيز العمدول عنهما كمما لمو أخمر  قيمم " ويف املغم  أبضماً ورد عمن ابم
زكماة الفطمر ممن رمضمان فمرض واجمب ....عمن  حّلر:" مُ صلر ل عليه وحملم. وجماآ يف املم -أخرجها قيمة خىان حنة رحول ل

 .(77)"كل صاع من متر أو صاع من شعريو وال جيزي غري ما ذكر
أوجه كارية من القياس، ومن قال هواز القيممة: أبمو حنيفمة النعممان، : إخراجها قيمة، واعتمدوا يف ذلك علر القول الثاي

وحممفيان الامموري، وعمممر بممن عبممد العزيممز، وانسممن البصممري، وأبممو يوحممم، وأبممو جعفممر الطحمماوي، وإحممحا  بممن راهويممه، وأبممو  ممور، 
الآ مجعيا ، هو واختاره البخاري وابن ويمية وابن القيم عند اناجة، وهو قول متأخري املالكية وكاري من ال علماآ املعاصرين، وقبل ه

فعل معاذ بن جبل رض  ل عنه يف اليمن عندما بعاه النم َّ قاضميا ، فلمم أيخمذ الطعمام، فأخمذ مقاممه مما  تاجمه أهمل مكمة واملدينمة 
 من الاياب.

                                                           
 .2/357ابن قاحم املالك ، املدونة الكرب ،  (74)
 .2/68الشافع ، امم،  (75)
 . 1/282. وهو معتمد املذهل، انجاوي، اإلقناحل، 3/87ابن قدامة، املغين، (76)
 .6/118ابن حزم، احملّلر،  (77)



 

 
 

ه أبو جعفر رمحه هللا ف ن أعطى قيم  احلنط  جاز عندل؛ ألن املعترب حصول الغىن ... وكان الفقيجاآ يف املبسوط:  " 
ال بشرتش إخرا  التمر أو الرب يف زكاة الفطرو بل لو . وجاآ يف موحوعة الفقه لسفيان الاوري:" (78)"بقول: أداء القيم  أفضل

. وجاآ يف (79)"أخر  قيمتها مماا هو أنفع لخلفقري جاز؛ ألن املقصد منها إغناء الفقراء عن املس ل  وسد حاجاهت  يف هذا اليوم
"جاءل عمر بن عبد العزبز يف صمدق  الفطمر نصمف صماع عمن كمل إنسمان؛ أو قيمم  نصمف بن أي شيبة عن مرة قال : مصنم

الصاعو وعن احلسن البصري: ال أبس أن نعطي الدراه  يف صدق  الفطرو وقال أبو إسحاق: أدركته  وه  بعطون يف صدق  
... جيوز أن بعطي عن مجيع ذلك القيم  دراه و أو دلنمريو أو " . وجاآ يف بدائع الصنائع:(80)"رمضان الدراه  بقيم  الطعام

فخلوسممًاو أو عروضمماً .. الواجممب إغنمماء الفقممري لقولممه صممخلى هللا عخليممه وسممخل  أغنمموه  عممن املسمم ل  يف مثممل هممذا اليممومو واإلغنمماء 
مممن المدقيق؛ ألهنمما أرفمع حلاجمم   والمدراه  أوىل. وجمماآ يف وبيمني انقممائق:" (81)"ابلقيمم  ... وبمه تبممني أن المن  معخلممول ابإلغنماء

. وعن معاذ بن جبل أنه عندما بعاه الن َّ صلر ل (82)"الفقري وأعجل بهو بروك ذلك عن أيب بوسف واختاره الفقيه أبو جعفر
بعممرض بيمماب أو لبممين يف الصممدق  مكممان الشممعري والممذرةو أهممون عخلمميك  وخممري  ئتممويا  " هلممقممال عليممه وحمملم قاضمميا  إ  المميمن 

 .(83)"النب صخلى هللا عخليه وسخل  -ألصحاب
"وقمد والشاهد أنه َعدب القيمة يف الزكاة  خذ الاياب، وُعمدب الغبمَ  بمه مصمحاب النم َّ صملر ل عليمه وحملم قمال ابمن رشمد: 

يف زكاة املال جيوز إخرا  القيم  : "-رحه ل -. وقال ابن ويمية(84)وافق البصاري يف هذه املس ل  احلنفي  مع كثرة  الفته هل "
  (85)والفطرو وقيد ذلك ابحلاج ".

 وعليه اكن حتديد ضوابط القياس عند القائلني إبخرا  زكاة الفطر قيمة إ  ما أييت:
ضابط جواز إخرا  الزكاة قيمة حصول الغ  للفقريو أو أن حّد حاجته ال يتحقق اليوم إالّ ابلقيمة، أو أن النص معّلٌل  .1

 أنفع ناجة الفقري وأعجل به، وهذه وعاليل ما ذُكر من نصوص حول املسألة. ابإلغناآ، أو أن القيمة
                                                           

 .3/107السرخس ، املبسوط،  (78)
 .473ن الاوري، دار النفائ ، ص مد رواس قلعه ج ، موحوعة فقه حفيا (79)
 .10371، 10370، 10369، رقم: 2/398ابن أي شيبة، املصنم يف امحاديث واآلاثر،  (80)
 .2/73الكاحاا، بدائع الصنائع يف ورويل الشرائع،  (81)
 .1/310الزيلع ، وبيني انقائق،  (82)
 -يقصمد البخماري  –. وقمال ابنقطاعمه ابمن حجمر يف فمتح البماري مث قمال : " إال أن إيمراده  32، رقمم 2/525، ، وانديث رواه البخماري معّلقما ، مرجمع حمابق2/357ابن قدامة،  (83)

 . 3/312له يف معرض االحتجا  به يقتض  قووه عنده، وكأنه عضده عنده امحاديث اليت ذكرها يف الباب" . ابن حجر، فتح الباري، 
تىان العلمماآ، واحمتدالل اننفيمة هبمذا انمديث، والمرد علمر خممالفيهم، والقمول  نمه ممذهل البخماري املصمادر اآلويمة: ابمن بطمال، شمرح . ينامر يف املسمألة اخم3/212املرجع نفسمه .  (84)

. والبحمر 22/150تما، .  ممد الَولبموبي، شمرح حمنن النسمائ  املسممر ذخمرية العقما يف شمرح ا 3/40. القسمطّىا، إرشماد السماري، 9/4. العيين، عمدة القاري، 3/447البخاري، 
ممر ا كممين الشممنقيط ، كممو ر املعمماا الممدرراي 10/588. ابممن امللقممن، التوضمميح شممرح ا ممامع الصممحيح، 19/83احملمميط الاجمما  يف شممرح صممحيح اإلمممام مسمملم بممن انجمما ،  ممد اَ ضب .  مب

 .   3/116ي علر صحيح البخاري، .  مد أنور شاه اهذندي مث الديوبندي، فيض البار 12/327يف كشم خبااي صحيح البخاري، 
. وهمذا مما قالمه ابمن القميم يف اختيمارات ابمن ويميمة رحمه ل، حيمث قمال: " وإنمه جيموز إخمرا  القيممة يف 25/83ابن ويمية، كتل ومسائل وفتاو  شي  اإلحمىم ابمن ويميمة رحمه ل،  (85)

 .138جيوز إخرا  القيمة مطلقا  " . ص  -ري واضح يف املخطوط مث هناك كىم غ -زكاة املال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمسلمني 



 

 
 

عنممدما أخممذ القيمممة يف زكمماة العممروض،  –رضمم  ل عنممه  –قيمماس بعممض القممائلني هممواز أداآ الزكمماة قيمممة علممر فعممل عمممر  .2
ن التفريمممق بمممني زكممماة يف العمممروض للحاجمممة أيضممما و وم -رضممم  ل عنمممه  –وعللممموا ذلمممك بلمممزوم اناجمممة، كمممما فعلهممما عممممر 

  (86)العروض والفطر ال وجه لهو من وصم العبادة يف كليهما واحد.
وقال اننفية: إن فرض الشاة زكاة يف مخسة من اإلبمل، دليمل علمر أن املعتمرب يف الزكماة القيممة ال عينهما، إذ لمو كمان بغمري 

الشاة من املال. كما  بت عن الن َّ صلر ل عليه وحلم رؤيته  زَّكرو أي ُعران أن املراد قدرمُ ذلك مخرجت الزكاة من عني املال امل
صد  وقال: أف أىكم عن أخذ كرائم أموال الناس، فقال الساع : أخذهتا ببعريين مُ  قة كوماآ فغضل علر امل -يف إبل الصدقة  -

 .(87)البعري ببعريين إمنا ابعتبار القيمة من إبل الصدقة، ويف رواية ار عتها ببعريين فسكت الن َّ صلر ل عليه وحلم، َوَأْخذُ 
 وعليه اكن وصويُر أركان القياس يف املسألة إ  ما أييت:

: فعل عمر رض  ل عنه أنمه كمان أيخمذ الصمدقة ممن المدراهم يف زكماة العمروض، وهمو ممذهل األصل املقين عخليه -
، ومبما فعلمه معماذ بمن جبمل رضم  ل عنمه عنمدما مجهور املالكية والشافعية واننابلة، وعللوا ذلك  ممور منهما اناجمة

عدب القيمة يف اليمن ناجة أهل مّكة للمىب  أكار من القمح والشعري، فقال: هو خري مصحابب  ممد يف مّكمة 
 .(88)واملدينة، وأهون عليكم

 : أخذ القيمة يف زكاة الفطر.الفرع املقين -
 اة امعيان، أو العروض.: جائز للحاجة وجوب إخرا  القيمة يف زكحك  األصل -
لقيممة العمني يف زكماة  وحاجتمهإ  قيممة زكماة الفطمر أيفهمر ممن حاجتمه الطعمام،  حاجم  الفقمري: العخل  ا امع  بينهما -

 العروض أفضل من العني.

                                                           
 .3/87ابن قدامة،  (86)
مَل َوقَمالَ 2/157السرخس ،  (87) منبة ، فَمَغضب مْن : " َمما َهمذبهب؟ " فَمَقماَل: اَي َرُحم. وانديث أنه " َرَأ  َرُحوُل لب َصملبر لُ َعَلْيمهب َوَحملبَم يفب إبببملب الصبمَدَقةب َ قَمة  ُمسب وَل لب، إبّاب اْرَ َْعتُمَهما ببَبعبمريَْينب مب

َيةب الصبَدَقةب، َفَسَكَت" وانديث ضعيم، وقيل غريل، وهو مرحل يف إحناده، مسند أحد، حتقيق شعيل امر   .19066، رقم:31/415ؤوط، َحاشب
أو العمدل فمى  س بمه..." مث قمال " ومامل أن جيمل عليمه  ،وأمما إخمرا  القيممة للحاجمة، أو للمصملحة" القياس علر جواز أخذ القيمة يف العروض: أشار إليه ابن ويمية بعمدما قمال:  (88)

  .25/82".  موحل الفتاو ، شاة يف مخ  من اإلبل، ولي  عنده من يبيعه شاة فأخر  القيمة



 

 
 

 الفرع الثاي: تطبيقا  مسائل الزكاة املستجدة.
ّال عنهمماو  لبمما  نكممم ل يف يف هممذا الفممرحل حمميتم عممرض أكاممر املسممائل املسممتجدة، والمميت َكاُمممَر وقوع همما بممني النمماس، وعممّم السمم

 املسألة، حيث َغفبَل الكاريون عن حقيقتها ووجوبب زكاهتا، فتفرحل املقام إ  ما أييت :
 (89) أواًل: ا معيا  أبنواعها .

 ا معيات منها ما هو خريي لغرض التكافل االجتماع ، ومنها ما هو لغري ذلك:
كفالمة اليتميم، وبنماآ دور العلمم، ورعايمة الفقمراآ واحملتماجني ممن   يات الرب واإلحسان يف مجيع أوجههماا معيات ا ريية كجمع

 وغري ذلك.
ومنهمما ممما هممو خمصمموص بقبيلممة، كا معيممات التكافليممة يف حممد الممداّيت، وحممّل اإلشممكاالت اناد ممة الطارئممة كمماملوت، وحممر  

 البيوت وغرقها، وغري ذلك.
ختلطة، فتتكون من مسا ني غري معنيني بقبيلة، أو جهة  مددة، ويلتمزم أفرادهما بمدفع مبلمم معمني  أما ا معيات ا اصة امل

كّل شهر، أو أحبوحل، أو يوم، أو بعد شهرين، يف مقابل أخذ إمجاو قيمة املسا ني بعد كل ُمّدة  ددة لكل واحد منهم ابلقرعة، 
 أم ابالوفا  املسبق.

 (90) ا معيا  اخلريب  بوجه عام . .1
إذا كممان املممال خُمصصمما  لوجممه الممرب واإلحسممان، فمهنممه ال زكمماة عليممه مطلقمما ، لعممدم  ةلّممك املممال يف ا معيممات بعممد إعطائممه مممن 

 اآلخرين، فاملال لي  ملكا  محد، و ةام امللك شرط وجوب الزكاة.
همذه ا معيّمة مما  ةتلكمه ممن أمموال أم  ا صار املال ال مالك لهو ومنه أعّد لإلنفا  يف وجوه ا ري والمرّب، حمواآ احمتامرتمّ ومل

ال، فالعربة بعدم  ةلك مال ا معية للمسا ني وما أُعّد مجله املال بعد ذلك من وجوه ا ري، فمهذا كان اممر كذلك صار وجوب 
 الزكاة فيه غري متحقق.

ال مممن أفرادهمما بشممرط عممدم عودهتمما ات العائلممة والقبيلممة، فمممهذا ممما ُأخرجممت اممممو يمموهكممذا هممو اُنكممم ابلنسممبة ملمما يتعلممق همع
إليهم، ف  ل الزكاة النقطاحل املبلك، فمهن ُشربَط عودة املال  للمسا ني ولو بفرضية غري متحقّقة انال، مقدرة انصول يف املآل أو 

املال لكل فمرد ممن بني أفرادها شر ا  يقتض  رجوحل  -ماى   –االحتقبال، وجبت الزكاة، كما لو قررت العائلة عند إلغاآ صندوقها 
أفراد ا معية، فمهذا كان املال يف الصناديق وا معيات بشكل عام من أجل التكافل االجتماع  يف حد حاجة الفقراآ والصران يف 

                                                           
، زكماة   12687  ، زكماة صمندو  العائلمة: الفتمو  رقمم   7449  الفتمو  رقمم  -و  ا مريي للعائلمة ، الصمند  409  الفتمو  رقمم  -ابملع  ممن فتماو  اللجنمة الدائممة : ا معيمات التعاونيمة  (89)

، موحموعة 4460  الفتمو  رقمم -بشمان مجعيمات القبيلمة ا رييمة، زكماة املّحسمات ا رييمة   8191، كذلك ينار للفتوي رقمم    4453  الفتو  رقم  -أموال مجعت ملا يعرتض أبناآ القبيلة 
 736او  الكويتية، رقم الفتو : الفت

 نف  املراجع السابقة . (90)
 



 

 
 

وجوه الرب واإلحسان، كما هو اممر عليه يف ا معيات ا ريية، وكان ممن أجمل التكافمل علمر نوائمل المدهر بمني أبنماآ القبيلمة، فممهن 
ال  ل علر املال، شريطة أن مما خيمر  ممن امفمراد ال يعمود إلميهم، بمل ُيصمران يف وجموه مما اوفقموا عليمه بيمنهم، لكم  يتحقمق  الزكاة

 شارك يف ا معيات، ولك  واهر العلة بعدم إجياب الزكاة بعدم  ةلك املال.مُ انقطاحل املالك من امل
ل غمري ُمنقطمع عمن صماحبه املسماهم، فكمان ممن شمرط ا معيمة أما إذا كانت ا معيات بغري ما حمبق وفصميله،  ن كمان املما

ساهم فيهما يرجمع مما يكمون لمه ممن ممال يعمود لور تمه ممن بعمده، أو كمان هنماك شمرط يقتضم  مُ بني أبناآ القبيلة، عند موت امصمل املم
ل الزكماة إذا بلمم املمال نصمااب ، رجوحل املال لكل مشارك إذا ما مت فّض أو إىاآ ا معيمة بمني أفرادهما، فمهنمه يف مامل همذه امحموال  م

 وحال عليه انول يف حّق كّل مشارك .
فممهن وجموب الزكماة متعلمق  فرادهماو من  ةلّمك املمال  -وبناآ علر مما حمبق ممن وفصميل  -أما ابلنسبة للجمعيات املختلطة 

نصمااب   -نصميبه ممن املمال املمدفوحل  –متحّقق للمسا ني لعدم انقطاحل ملكه بداية، وعليه إذا بلغمت حصمة كمّل مسماهم يف ا معيمة 
 وحال عليه انول وجبت الزكاة عليه .

وحسمماب ذلممك يكممون إذا ممما شممارك )أ( يف مجعيممة  ممموحل أحممهمها عشممرون ألممم دينممار، وكممان مقممدار السممهم الواحممد مئمميت 
ه يف ا معيمة إال بعمد مخسمة دينار، وكان نصاب الزكاة ماى  حسل حعر الذهل ألم دينار، فممهن املسماهم )أ( ال يكلّمم بزكماة مالم

وجل للزكماة، فيبمدأ حسماب حممول املمال ممن أريم  بلممور همذا القمدر، فممهذا مممّر مُ ، وهمو نصماب املمال املمم1000=  5×  200أشمهر 
 انول وإن زاد وجبت الزكاة، ويف اممر وفصيل لبعض اناالت والصور ال يسع املقام وال يتعلق البحث بذكرها.

، وضممابط  ممويز  (91)ن فتمماو  اللجنممة الدائمممة لإلفتمماآ ابململكممة العربيممة السممعودية، ودار اإلفتمماآ امردنيممةوممما ذُكممر ُمْسممتقَرأٌ ممم
 يرجع للقياس علر الوقم يف عدم جواز الزكاة فيه، وعلر القرض يف ا واز . -كما ذكر  -الزكاة من عدم  ويزها 

 احلال  األوىل: عدم ا واز
 : مال الوقم.األصل املقين عخليه -
 : ا معيات ا ريية والعائلية.لفرع املقينا -
 (92) : الوقم، حيث ال زكاة فيه إمجاعا .حك  األصل -
 مالكهما. -امللك –: عدم وعيني  العخل  ا امع  بني األصل والفرع -

                                                           
، زكمماة أممموال   12687  ، زكمماة صممندو  العائلممة: الفتممو  رقممم   7449  الفتممو  رقممم  -، الصممندو  ا ممريي للعائلممة   409  الفتممو  رقممم  -ا معيممات التعاونيممة    فتمماو  اللجنممة الدائمممة : (91)

، موحممموعة 4460  الفتمممو  رقممم -بشمممان مجعيممات القبيلمممة ا رييممة، زكمماة املّحسمممات ا رييممة   8191رقممم    ، كممذلك يناممر للفتمممو   4453    رقمممم الفتممو  -مجعممت ملمما يعمممرتض أبنمماآ القبيلمممة 
 736الفتاو  الكويتية، رقم الفتو : 

ممممن  يكممون الوقممم خاصمما   أالل عممدم الزكمماة انتفمماآ شمممرط امللممك، شممريطة أممموال الوقممم ابإلمجمماحل ال زكمماة فيهمما، وكمممذلك الوقممم العممام علممر الفقممراآ، وجهممات المممرب واإلحسممان، وحممب (92)
ه اإلحمممىم ،  موعمممة ممممن الُبّحممماا، امصمممول إ  فمممروعهم، كوقمممم اممممموال ممممن اآلابآ علمممر أبنمممائهم، فهمممذا وإن مسّممم  وقفممما ، إال إن امللمممك متحقمممق ومعمممروان. موحممموعة اإلمجممماحل يف الفقممم

 .1/780، خمتصر الفقه اإلحىم ، 3/19 ، . التويديري، موحوعة الفقه اإلحىم8/163



 

 
 

كة َجوّبزين للزكاة، قياس ا معيات علر القرض، وعلر أموال الشر مُ ا واز : ولقد احتقرئ من خىل امل احلال  الثاني  
 -ُمساهم يف الشمركة أو ا معيمة مقرض(، أو الممُ وف ينقطع امللك فيهما عمن ملمك صماحبها )املم ،هامع أن كى  من هذه امموال مملوكة

 هذا النوحل من ا معيات، ووصوير القياس يف املسألة ياهر فيما أييت: رومن مثّ وجوب الزكاة عل –حابقا  حبسل ما مّت ذكره 
 القياس عخلى القرض:  - أ

 : القرض.األصل املقين عخليه -
 : ا معيات يف حالة ا واز.الفرع املقين -
 .(93): وجوب الزكاة يف املال املقرتضحك  األصل -
 : عدم خرو  املال عن ملك صاحبه يف ا معية والقرض. العخل  ا امع  بينهما -

 القياس عخلى الشرك .  - ب
 : الشركة.األصل املقين عخليه -
 ا واز. : ا معيات يف حالةالفرع املقين -
 .(94): وجوب الزكاة يف أموال الشركاتحك  األصل -
 : حتقق شروط الزكاة يف كليهما من ملك ونصاب وحول ومناآ. العخل  ا امع  بينهما -

ّ ر يف وجمموب الزكمماة مممن عممدمها، إذ   وشممرط النممماآ يكممون يف حممال احممتامار أممموال ا معيممة مممن املسمما ني، وهممو شممرط ال يمم
ّ رة بني امصل والفرحل لتحقق ضابط القياس.العّلة يف وجوهبا متعّلق  ة بتعيني امللك، وبلور النصاب، وحلول انول، وه  امل

                                                           
 القياس هنا علر من كان له قرض عند  خر، وحكم زكاوه عند الفقهاآ هو:  (93)

ن، أو : وبعمد أن فرقمموا بممني ممن جيحممد، ومممن ال جيحممد، وبمني درجممات الممّدين قموة وضممعفا  وووحممطا  بممني اال نمني، إال أن ممما يتعلممق بمه القيمماس هممو الممديمممذهب احلنفيمم  -
 عليه الزكاة . غري ا حود من املقرتض إذا كان دينا  قواي و أي وجل عن مثن بضاعة أو غلة، املهم أن يابت القرض يف جهة املقرتض  اه اُلمقرض، وهنا القرض

املقمرض فمارّا  ممن الزكماة، وإالّ وجبمت :  ل فيه الزكاة، وعليه زكاة عاٍم إذا بق  املال عند املقرتض أكار ممن حمول قياحما  علمر الضممار، بشمرط أن ال يكمون املالكي  -
 عليه زكاة كل عام.

  .: عندهم وفصيل، والذي يهم أن القرض إذا كان من دراهم، أو د نري، أو عروض  ارة فقوالن عند الشافع ، ا ديد وجوهبا يف الدين مطلقا  الشافعي  -
لزم فيه الزكماة، وهم  علمة القيماس، وأمما أن يكمون علمر معسمر، أو جاحمد لمه ففيمه روايتمان بمني : القرض عند اننابلة إما أن يكون علر مقّر به ابذل، فهذا ياحلنابخل  -

قممرض للممممال عنممد املقمممرتض يف
ُ
 حالممة عمممدم ا ممواز وعدمممه، وعلمممر أيممة حمممال، فكممما وبمممني فمممهن منممماط العلممة ُ ممممع عليممه يف وجمموب الزكممماة، والممذي همممو حتقممق ملمممك امل

 ا حود. 
، الدحمممموق ، حاشمممية الدحممموق  علمممر الشمممرح الكبممممري، 1/468، الممممدردير أبمممو الربكمممات، وعليمممق  ممممد علمممي ، 233-2/232 ،حاشمممية رد املختمممار، ابمممن عابمممدين، 3/403الكاحممماا 

 . 5/448. ابن قدامة،  1/243، انجاوي، اإلقناحل، 213-1/212، النووي ، روضة الطالبني وعمدة املفتني،4/363-364
فمممهذا بلمم ماهذمما النصمماب وحمال انممول، وجبممت الزكمماة لابموت امللممك و ةامممه، وإن كانممت ، وقمموم علممر ا لطمة يف املممال بممني املسما ني وهممدفها الممربح مما اكممن أن يقممال خمتصمرا  إن الشممركة (94)

ل إخمرا  الزكماة ممن ممال الشمركة، وإالّ كانمت جيم وبعية امموال حقيقة لشخصمية الشمركة االعتباريمة، ومسمتند ذلمك همو امخمذ مببمدأ ا لطمة الموارد يف السمنة النبويمة بشمأن زكماة المنعم، وعليمه
 واجبة علر كل مساهم كل حسل قيمة نصيبه من الشركة .

 .9/89، عبدل بن  مد الطيار، عبدل بن املطلق،  مد بن إبراهيم املوحر، الفقه امليسر، 10/9721وهبة الزحيل ، الفقه اإلحىم  وأدلته، 



 

 
 

: ويقاس علر ذلك مما احمتغّل لإلجيمار، كالبنماايت املعمدة للمنفعمة وغمري ذلمك ممن  اثنيًا: زكاة ا ال  التجارب  املست جرة
والتجممارة يف أصممله عممن  ريممق الكسممل مممن وممداول أصمموله، وهممو ممما يسممّمر عممروض ْستْأَجَرةب، وكممّل شمم آ ف يُمَعممّد للتممداول مُ املصممانع املمم
 التجارة. 

وقممد  قمم  الفقهمماآ حكممم وجمموب هممذه املسممألة حتممت ابب زكمماة املسممتغىت، فمممنهم مممن منعهمما يف كممل ُمسممتَمَغّل، حممريا  علممر 
يف املسممتغّىت  بممت ابلقيمماس علممر زكمماة أصمملهم يف منممع زكمماة العممروض، واملتفممق علممر وجوهبمما مممن جممّل الفقهمماآو من وجمموب الزكمماة 

 .(95)العروض عند ا ّوزين
وإن ف يصممرح بمممه، إال أنممه جمممّوزه بداللممة واضممحة حتمممت زكمماة انُلمممّ ،  (96)وهنمماك مممن قمممال بوجمموب الزكممماة يف املسممتغىت  

 اليت أُعدّت للكراآ .والعقار، والدار 
ملسممتغىت املسممتحد ة، وإن اختلفمموا يف  ريممق الوجمموب بممني وقياحمما  علممر ذلممك قممال أكاممر املعاصممرين بوجمموب الزكمماة يف ا  

 امقيسة كّل حسل رأيه .
 وعليه، حأعرض وجه القياس ابلنسبة للقائلني هوازها إ  ما أييت:  

 : القياس علر عروض التجارة .القول األول

                                                           
عممن اوفمما  علممماآ اممممة، وهممو قممول ابممن حممزم والشمموكاا، وقممد صممرّح الشمموكاا بعممدم وجمموب الزكمماة يف املسممتغىتو مىمما فممرحل مقممي  علممر زكمماة قليممل شممذ  مممن أنكممر زكمماة العممروض (95)

". وممن أنكمر أصمخلههذا الفصل متفرع عن وجوب الزكماة يف أمموال التجمارة واملسمتغال و وقمد عرفنما  مما همو احلمق يف همذه املسمائل فمال تشمتغل بفمرع ت بصمح العروض فقال: " 
"، وقمد نقلمت العقارا  املعدة لإلجارة ولخلبيع والشراء لين عخليها زكاة بصمورة عامم و كمل عمروض التجمارة لمين عخليهما زكماةزكاة العروض من املعاصرين الشي  املباا حيث قال:" 

، املوحموعة الفقهيمة 1/363، املبماا،  ةمام املنمة يف التعليمق علمر فقمه السمنة،5/238حمزم،  ، ابمن2/28املوحوعة الفقهية الكويتية ا ىان ونسبته مصحابه. الشموكاا، السميل ا مرار، 
 .30/191الكويتية،

د هبمما ن العممروض المميت يممرافهممو مممذهل ا مهممور، يقممول ابممن قدامممة:  ممل الزكمماة يف قيمممة عممروض التجممارة يف قممول أكاممر أهممل العلممم، قممال ابممن املنممذر: أمجممع أهممل العلممم علممر أ أممما ا ممواز   
لنخعم ، والاموري، واموزاعم ، والشمافع ، التجارة الزكاة، رو  ذلك عن عمر وابنه، وعن ابن عباس، وبه قال الفقهاآ السبعة، وانسن، وجمابر بمن زيمد، وميممون بمن مهمران، و ماووس، وا

 .2/335وأبو عبيد، وإححا  وأصحاب الرأي، وحك  عن مالك أن ال زكاة فيها، املغين، 
و بيممع ممما  صممل مممن إنتاجهمما، ولقممد اختلممم ملعاصممرون بتعمماريم عممدة أمجعهمما أىمما امممموال المميت ال  ممل الزكمماة يف عينهمما، وف وُمتبخممذ للتجممارة، ولكنهمما وُمتبَخممُذ للنممماآ ابلكممراآ، أعرفهمما ا (96)

 الفقهاآ يف وجوب زكاة املستغىت إ  ما أييت:
ع الزكاة يف عني العمروض، منعهما يف املسمتغىتو أي زكماة مما خيمر  منهما، وهمذا مما أشمار إليمه الشموكاا عنمدما : إن من من -بناآ علر ما حبق من خىان  -القول امول 

 واملباا من املعاصرين. ،، وهو رأي ابن حزم: فال تشتغل بفرع ت بصح أصخلهقال
وإمنما خنراجم  ذلمك عخلمى احلنخلبميا؛ ألنمه قمد امممر عنمد اننابلمة، قمال ابمن عقيمل: " القول الااا: ا مواز، ومسمتند ذلمك دباللمة جمواز زكماة انُلبمّ  المذي أعمّد للكمراآ، كمما همو

مَم ذلمك ممن كمىم الشمافعية، قمال النمووي:"  بب  من أصخلنا أن احلنخلبي  ال جتب فيها الزكاةو فم ذا أعمد لخلكمراء وجبم  وإن كمان معمه أجمرة دار ت بسمتوض املسمت جر منفعتهما " ولقمد ُفهب
ممنهم  ممد أبمو زهمرة، وعبمد الوهماب خمىان، و ". وهو أحد أقوال مالك رحه ل كما أشار إليه ابن رشد، وقال هبذا الرأي مجع ممن املعاصمرين، وجب  فيها الزكاةوحال عخليها احلولو 

 ووهبة الزحيل ، وابن ابز، وابن عايمني، وبه أخذت ا اميع الفقهية، وأفتت به اللجنة الدائمة لإلفتاآ.
همم، وقمرار  ممع الفقمه اإلحمىم  عمام 1385، قمرار مم ةر البحموا اإلحمىمية الاماا 6/23، النووي، ا موحل، 3/665، ابن القيم، بدائع الفوائد، 1/183اية ا تهد، ابن رشد، بد   

."  ممموحل يمه الزكماةو لكمن جتمب الزكماة يف أجرتمه..: "العقمار املعمد لإلجمار ال جتمب ف، فتماو  الشمي  ابمن عايممني حيمث قمال15/256همم، فتماو  نمور علمر المدرب البمن ابز، 1406
، وابالحمتقراآ وبمنّي أن ممن قمال بزكماة 12367، الفتمو  رقمم: 9/305، ويف فتاو  اللجنة  الدائمة: " العقمار ال زكماة فيمه... فممهذا أُّجمر وجبمت الزكماة فيمه" 18/214الفتاو  والرحائل، 

 فت الطر  يف القياس عند القائلني بزكاهتا.العروض قال هواز الزكاة يف املستغىت، وإن اختل



 

 
 

ال إ  وداولمه  -أعّد لىحتغىل وعلر هذا الرأي فمهن مالك العمارة أو احملىت، أو املصانع، أو الفناد ، أو أي ش آ  
ستغل، ابإلضمافة إ  حسماب غّلتهماو أي مُ  مل عليمه الزكماة، وكيفيمة حسماهبا وكمون بتقيميم عقاراومهو أي الشم آ املم –ابلبيع والشمراآ 

 ربع العشر.منفعتها يف انال، مع حساب ما َلُه من ديٍن مْرُجوّب السداد ف يُدفع من غّلة املستغّل، مث خُير  منها  تمعة  
مممن قممال بممذلك مممن املعاصممرين الممدكتور وهبممه الزحيلمم ، والممدكتور  مممد بممن إبممراهيم املوحمموي، وكممذلك هممو ممما صممدر عممن  

 (97).هم1385م ةر البحوا اإلحىمية الااا، وم ةر علماآ املسلمني الااا عام 
ن رشد يف أن انُلب ب إذا أُعّدت للكراآ وجبمت وهذا القول خُمَربٌ  علر ما نُقل يف هام  البحث من كىم ابن عقيل، واب 

 الزكاة عليها، وعلر قيمة كرائها.
 وعليه يُتصّور القياس يف املسألة كما أييت:

 : عروض التجارة. األصل املقين عخليه -
 : املستغىت. الفرع املقين -
 (98): وجوب الزكاة يف عروض التجارة. حك  األصل -
 (99)ربح.: النماآ وال العخل  ا امع  بينهما -
ال  ممل علممر أصممل املسممتغىت، احملممىت، أو املصممانع وغريهمما، وإمنمما  ممل علممر غلتهمما، والقيمماس يف هممذا  القممول الثمماي: 

 عّدة لىقتناآ واالحتعمال الشخص ، ال البيع والتجارة.مُ القول علر عروض القنية، وه  العروض امل
وبممنّي أن هممذه امخممرية حُتيمل بوجممه القيمماس إ  املالكيممة يف كتمماب ومبراجعمة املسممألة يف كتممل الفقممه، واملوحموعات الفقهيممة،  

حيث ونص الرحالة علر وجوب الزكاة يف الغلة لو احتحدا ذلك يف ملكه، وكان امللك  ،(100)شرح الرحالة البن أي زيد القريواا
 بنّية القنية.
ابب زكمماة العممروض علممر شممرط امللممك  وقممد وجممدت ووضمميحا  وضممابطا  أدّ  يف الشممرح الكبممري للدحمموق  عنممدما وكلممم يف 

للزكاة وعمومه يف إجياهبا، مث وكّلم علر نية القنية إذا صاحبت ملك عرض، وف ينوب اال ار ابمللك، مث  رأت نية احتغىله مع بقاآ 
 (101).نّية القنية، ووعليلها علر نية االحتغىل، فمهن الزكاة وكون يف الغلة، لقوة نّية القنية علر نّية االحتغىل

                                                           
 .2/94،  مد بن إبراهيم املوحوي، ص 3/1947وهبة الزحيل ،  (97)
 رحهم ل .مّر ذكر ا ىان يف ذلك، وأن القول اب واز قول ا مهور، بل هو نقل إمجاحل ابن املنذر، وإن خالم فيه الشوكاا، وابن حزم، واملباا  (98)
 هذا القياس مبا أييت : ولقد نوق   (99)

دة لمذلك، وإمنما لىنتفماحل قياس املستغىت علر عروض التجمارة قيماس ممع الفمار و من عمني العمروض، أو البنماآ يف حقيقتمه معمّد للبيمع، أمما املسمتغىت فأصموهذا ليسمت معم -1
 من غّلتها .

إ  نقممود، خبممىان املسممتغىت، وعليممه فمممهن القممول بوجمموب الزكمماة فيهمما، فيممه زايدة يف ياهممر االخممتىان بممني انكممم املقممي  عليممه واملقممي  يف حممهولة حتويممل عممروض التجممارة  -2
 التكليم والوجوب، ومضاعفة ا سائر. 

 .1/331، النفراوي، الفواكه الدواا رحالة ابن أي زيد القريواا،30/191املوحوعة الفقهية،  (100)



 

 
 

ّجر داره وقمبض أجرهتما  أنمه بزكمي مما اسمتفاده وقد روي عن ابن حنبل رحه ل وجه القياس يف همذا القمول، فقمال فميمن يم
 (102)أجرة الدار إذا بلغت نصااب ، وحال انول عليها، فتكون قيمة الزكاة حينئذ ربع العشر. من غخلا 

، ومممن املعاصممرين ذهممل إليممه 3888، ورقممم 12367فتواهمما رقممم وممّممن ذهممل إ  هممذا القيمماس، اللجنممة الدائمممة لإلفتمماآ يف 
همممم، وا ممممع الفقهممم  1385الشمممي   ممممد بمممن صممماحل العايممممني، وكمممذلك ممممن ا مممامع،  ممممع البحممموا اإلحمممىمية يف مممم ةره الاممماا 

 هم.1404هم، وم ةر الزكاة امول املنعقدة يف الكويت عام 1406اإلحىم  يف دوروه الاانية حنة 
 وعليه يتصّور القياس يف املسألة كما أييت:       

 : عروض القنية.األصل املقين عخليه -
 : املستغىت.الفرع املقين -
 (103): عدم وجوب الزكاة يف عروض القنية.حك  األصل -
رة : غلبة االقتناآ الشخص  احملبوس غري املعد للبيع، فه  متعلقة ابناجة، وال وُمَعّد ُمعّدة للتجاالعخل  ا امع  بينهما -

 (104)يف عينها كعروض التجارة.
إمنا  ل علر الغلة مبجرد احتفادهتا، قياحا  علر الزروحل والامار، وال يُنتار يف غّلة املستغىت من احملىت القول الثالث: 

ّخذ منها العشر، أو نصم العشر.  واملصانع وغريها حوال  وال نصااب ، في
ْستَمَغلّب همو مُ ابعتبار أن ما يطرأ من غلمة املم (106)ستفادمُ قياحا  علر املال امل (105)ابن حنبل يف رواية وممان ذهب إىل مثل هذا

يف انقيقة مال مستفاد من احتغىله، فمهنه ف يشرتط فيه مرور انول، فُيزّكر مبجرد احتفادوه، وهذا القول يستقيم مع وجمه القيماس 
 هنا.

 وعليه يتصور القياس يف املسألة كما أييت:
 : امرض الزراعية.يهاألصل املقين عخل -
 : املستغىت من املصانع والدور واحملال وغريها.الفرع املقين -

                                                                                                                                                                                     
 .1/472الدحوق ، الشرح الكبري،  (101)
 وقد جاآ فيه: "ومن أّجر داره وقبض كراها فى زكاة عليه فيه ح   ول عليه انول". 2/334ابن قدامة،  (102)
طمماهر إبممراهيم املهممدوي، التنبيممه علممر ال خممىان بممني اممممة أن عممروض القنيممة غممري ُمزّكمماة . فقممد قممال عليممه الصممىة والسممىم " لممي  علممر املسمملم يف عبممده وال يف فرحممه صممدقه"، أبممو ال (103)

 .2/798 مبادئ التوجيه،
وجمد يف املسمتغىت املقصمود ممن أصموهذا وقد انتقد هذا القياس، قياس املستغىت علر القنية  نه قياس مع الفار ، فعروض القنية وتعلق ابناجمات امحاحمية للفمرد، وهمذا مما ال ي (104)

 الربحو أي ما خير  منها من غّلة وريع .
 . 2/334ن أجرة كراآ الّدار بعدما ذكر ابن قدامة يف املغ  رواية يشرتط فيها اإلمام مرور انول، وبلور الّنصاب، ابن قدامة، "وعن أحد أنه يزّكيه إذا احتفاده" يتحّدا ع (105)
امئممة ابمن حمزم، وممن ف يشمرتط ري، وممن مّمن قال بتزكية املال مبجّرد االحتفادة، ابن عّباس وابمن مسمعود ومعاويمة وعممر بمن عبمدالعزيز، ومجمع ممن التمابعني كمالزهري، وانسمن البصم (106)

 مرور انول االئمة امربعة.
 . 1/549. د. يوحم القرضاوي، 23/243. املوحوعة الفقهية الكويتية، 4/195ابن حرم،    



 

 
 

 (107): وجوب الزكاة يف غلة الزروحل والامار، ومقدارها العشر، أو نصم العشر.حك  األصل -
  .(108): أن لألصل والفرحل غلة َوُدّر ربحبا  العخل  ا امع  بينهما -

 ا خير  منهاو واألمسا  .اثلثًا: زكاة مصانع الدجا  واألبقار وم 
اختلم املعاصرون يف زكاهتا، والسبل يف ذلك يرجع إ  عدم ورود النّص يف زكاهتا، وعليه ال  ل يف كمّل مما خيمر  منهما، 
والقول بذلك قد ال وروضيه العقول! فكيم وفرض الزكاة علمر التجمارة القليلمة، وال وفمرض علمر همذه، وكسمبها كبمري ضمخم! ممّما ال 

ولممذا قممال كاممري مممن املعاصممرين  وامممة وقتضمم  أكيممد وجمموب الزكمماة هنمماذلك مممع ممما جمماآت بممه أدلممة الشممرحل مممن مفمماهيم عيتناحممل بمم
 ستغىت وإْن اختلفوا يف ضابط وجوهبا، وعلتها عند القياس.مُ بزكاهتا، وجعلوها من امل

 وهذا بيان ما ويسر احتقراؤه يف املسألة .
 ار وما خير  منها.املس ل  األوىل: مصانع الدجا  واألبق 

 بتزكيمممة نية، وهمممو ممممذهل بعمممض الشمممافعية القمممائل: قيممماس مممما خيمممر  ممممن امبقمممار علمممر عمممروض التجمممار القمممول األول -
تقوم مع دراها ونسخلها وصوفها وما اختذ  من لبنهاو بناء عخلى أن النتا  قال النووي: "  ،انيوا ت زكاة التجارة

 البيض. :(. وكذلك ما خير  من الدجا 109") مال جتارة
وقممد ذهممل إ  همممذا القيمماس اللجنممة الدائممممة لإلفتمماآ، حيمممث نصممت علممر وزكيمممة امممموال المميت هممم  رأس املممال يف مصمممانع 

%و مىمما 2.5الممدجا  مممع امرابح، مممع ممما للمصممنع مممن ديممون ُمسممتحقة، مممع انتاممار انممول وإخممرا  ربممع العشممرو أي ممما يعممادل 
 (.110عروض  ارة)

 ألة كما أييت:وعليه يتصور القياس يف املس
 .(111): عروض التجارةاألصل املقين عخليه -

                                                           
مما خيمر  ممن امرض بعلمة النمماآ، وقيمتهما الُعشمر أمجع العلماآ علر وجوب زكاة الزروحل والامار بشرائط، فه  واجبة بدليل القر ن والسنة واإلمجاحل، وأمما حمبل فرضميتها فريجمع إ   (107)

 إذا حقيت مباآ السماآ، ونصم العشر إذا حقيت بغري ذلك، اليد أو الدلو، ينار يف دليل حكمها، وشرائطها، ومقدارها كل من:
ايشممة، املوحمموعة الفقهيممة امليسممرة يف فقممه الكتمماب والسممنة املطهممرة، ، وممما بعممدها، حسممني بممن عممودة العو 3/1879، وممما بعممدها، وهبممة الزحيلمم ، 278/  23املوحمموعة الفقهيممة الكويتيممة، 

ين املبماا، فضميلة الشمي / عبمد ، وما بعدها، كمال، ابن السيد حاف،  صحيح فقه السنة وأدلته وووضيح مذاهل امئمة، مع وعليقات فقهية معاصرة: فضميلة الشمي /  صمر المد3/57
 .2/76، أ. د. َعبد ل بن  مد الطّيار، أ.د. عبد ل بن  ّمد املطلق، د.  مبد بن إبراهيم املوَحر، الفقه امليّسر، 2/40صاحل العايمني، العزيز بن ابز، فضيلة الشي /  مد بن 

ان خبمىان الفمرحل املقمي ، املسمتغىت، فمهىما وتمأ ر وقد انتقد هذه القيماس بعمّدة أوجمه منهما : إن امصمل املقمي  عليمه، وهمو امراضم  الزراعيمة ال وتمأ ر بكامرة االحمتعمال ومضم  الزمم (108)
 ا يُنقص من قيمة ومثن امصول فيها .من كارة احتعماهذا ومض  الزمن ممّ 

 بمن منصمور . ومن قال بمذلك ممن املعاصمرين: المدكتور أحمد الكمردي، و ممد رأفمت عاممان، ينامر: د. عبمدل6/51. ا موحل،  2/277النووي، روضة الطالبني وعمدة املفتني،  (109)
 .116الغفيل ، نوازل الزكاة، ص 

حمر عفانمة،  للفضىآ العلمماآ، بكمر أبمو زيمد، وصماحل الغمداين، وعبمد العزيمز  ل شمي ، ومممن قمال بمذلك ممن املعاصمرين، امحمتاذ المدكتور حسمام المدين بمن مو  21068فتو  رقم:  (110)
 .12/125فتاو  يسألونك، مكتبة دندي ، 

 .131ستغىت، وأوجه القياس والردود عليها نوازل الزكاة  للدكتور عبدل الغفيل ، صينار يف وفصيل امل (111)



 

 
 

 : ما خير  من امبقار والدجا .الفرع املقين -
 : وجوب الزكاة ابإلمجاحل، وإن شذ عنه من ذُكر.حك  األصل -
 : النماآ والربح.العخل  ا امع  بينهما -
يض وانليمل وا م ، وغمري ذلمك وُزّكر غلة مصانع امبقار والدجا  فقط، يعمين غلمة نتاجهما ممن البم القول الثاي: -

 بعد بلور النصاب ومرور انول.
وقد قال بذلك الدكتور ا ضر عل  إدري ، وهو الذي عليه الفتو  والعمل يف ديوان الزكاة ابلسودان الصادر بقانون حنة 

 .(112)م، وهذا الذي مال إليه الشي  عبدل بن منيع2001
ّون اإلحمممىمية وقممال بمممذلك أيضمما  دار اإلفتممماآ القطريممة، و  كمممذلك فتمماو  دار المممدعوة واإلرشمماد المممديين بمموزارة اموقممماان والشمم

بقطممر، حيممث نصممت الفتممو  علممر أنممه: لممي  يف الممدواجن والبمميض زكمماة إال إذا بيممع شمم آ مممن ذلممك، فالزكمماة واجبممة يف مثنممه إذا بلممم 
 .(113)%2.5نصااب  وحال عليه انول، وقدر الزكاة الواجبة ربع العشرو أي ما يعادل 

 وعليه يتصور القياس يف املسألة كما أييت: 
 : عروض القنية، أو انُلبّ  .األصل املقين عخليه -
 : ما خير  من غلة مصانع امبقار والدجا .الفرع املقين -
: عمدم وجموب الزكماة يف عمروض القنيمة، إال إذا احمتخدمت للكمراآ قياحما  علمر كمراآ انلم  والمدار يف حك  األصمل -

  مجرة ببلور النصاب ومرور انول.املذاهل، فتزّكر ا
: حب  العمني وعمدم ومداوهذا للتجمارة، كمالعروض املعمدة للتجمارة الميت يغلمل االقتنماآ فيهما علمر العخل  ا امع  بينهما -

 وداول رؤوحها للتجارة، فتزكر منفعتها قياحا  علر ما ذكر يف حكم امصل، وعلر املستغىت.
 .(114)ي: وجوب وزكيتها زكاة العسلللدكتور يوحم القرضاو  القول الثالث: -

 ويُتصور القياس يف املسألة كما أييت:  
 .(115) : العسلاألصل املقين عخليه -

                                                           
 .117عبدل بن منصور الغفيل ، ص  (112)
 .121منصور، ص ، موقع إحىم ويل علر شبكة املعلومات العاملية . وممن قال بذلك من املعاصرين: د. ا ضر إدري ، وعبدل بن منيع، عبدل بن 2628الفتو   رقم (113)
 . 1/478د. يوحم القرضاوي،  (114)
املممأخوذ أو َكامُممَر، ولممي  يف أرض اختلممم الفقهمماآ يف حكممم زكمماة العسممل: مممذهل اننفيممة واننابلممة العشممر، إال أن أاب حنيفممة قممال: جيممل فيممه العشممر إذا أخممذ مممن أرض العشممر، قممّل  (115)

يمَممْروبي َذلبمَك َعممْن ُعَممَر بْممنب َعْبمدب اْلَعزبيممزب، َوَمْكُحمموٍل،  قمال ابممن قداممة: " العشمر، وقممال املالكيمة والشممافعية: ال زكماة يف العسممل.ا مار  مممن أرض ا مرا  عشممر، وقمال اننابلممة: نصماب العسممل 
، َوابْمُن َأيب لَ  ، َوإبْحَحاَ ، َوقَاَل َمالبٌك، َوالشبمافبعب ُّ ، َوُحَلْيَماَن ْبنب ُموَحر، َواْمَْوزَاعب ّب َنبمُه َممائبٌع َخماربٌ  مبمنْ َوالزُّْهربيّب لَمر، َوانََْسمُن بْمُن َصمالبٍح، َوابْمُن اْلُمْنمذبرب: اَل زََكماَة فبيمهبو مب َحيَممَواٍن، َأْشمَبَه اللبمَ َ،  يمْ
َوَوْجمُه اْمَوبلب َمما َرَو   ، َوقَماَل أَبُمو َحنبيَفمَة: إْن َكماَن يفب أَْرضب اْلُعْشمرب َففبيمهب الزبَكماُة، َوإبالب فَمَى زََكماَة فبيمهب.قَاَل اْبُن اْلُمْنذبرب: لَْيَ  يفب ُوُجوبب الصبَدَقةب يفب اْلَعَسملب َخبَممٌر يَماْمبُمُت َواَل إمْجَماحٌل، فَمَى زََكماَة فبيمهب 
َّْخمم ُ َعَلْيممهب َوَحمملبَم َكمماَن يُم َب َبب َصمملبر ا ممْن أَْوَحممطبَها، َرَواُه أَبُممو ُعبَمْيممٍد، َواْمَ ْمممَعْمممُرو بْممُن ُشممَعْيٍل، َعممْن أَببيممهب، َعممْن َجممدّبهب َأنب َرُحمموَل ا ممْن ُكمملّب َعْشممرب قبممَرٍب قبْربَممٌة مب ، مب ممْن قبممَربب اْلَعَسمملب َرُم، َوابْممُن ُذ يفب َزَمانبممهب مب



 

 
 

 : مصانع امبقار والدجا  وما خير  منها.الفرع املقين -
 : رأي ا مهور وجوب الزكاة.حك  األصل -
 .(116): النماآ واالنتا  ا ار  منهالعخل  ا امع  بينهما -

ّلمّ واملرجمان والعنمرب، مساكأما ما يتعلق ابم خُيمر   (117)وما خيمر  ممن البحمر عمومما ، فيأخمذ حكمم خمىان الفقهماآ يف الل
  (.118) منه ا م  قياحا  علر الركاز

 وعليه يتصور القياس يف املسألة كما أييت:
 : الركاز.احلك  املقين عخليه -
 : اممساكالفرع املقين -
 .(119): إخرا  ا م حك  األصل -
 : خروجهما من اب ن امرض.ينهماالعخل  ا امع  ب -

ولعّل القدر الواجل من زكاة ما خير  من اممساك قد يكون من امحكام اليت ،ضع مهل الشور ، أو لتقدير وو اممر، 
وهذا ما فعله عمر بن عبدالعزيز فيما نقل بعد املشورة فأخذ ا م ، ويف رواية أخر  عنه أنه كتل  ن أيخمذوا ممن ُحلمّ  البحمر، 

 .(120)ومن العنرب العشر
ّلممّ وغممري ذلممك ممّمما  يممدخل االجتهمماد يف حتديممده وبعمما  لممزايدة  وهممذا يممدل علممر أن وجمموب الزكمماة فيممما خيممر  مممن اممسمماك والل
وكلفة الصيد وقلته، وا هد املبذول ما بني العشر ونصم العشر، ويشهد لذلك ما ورد عمن الشمافع  يف املعمدن عنمدما قمال: قمدر 

 .(121)ابختىان ا هد والتكلفة يف احتخراجه من امرضالواجل خيتلم 

                                                                                                                                                                                     

َبب: إنب وب  ، قَاَل: أَدّب ُعْشَرَها، قَاَل: فَماْحمب إَذا َجبَمَلَهما، َفَحَمماُه لَمُه، َرَواُه أَبُمو ُعبَمْيمٍد، َوابْمُن َماَجمْه، وَ َماَجْه، َوَعْن ُحَلْيَمانب ْبنب ُموَحر َأنب أاََب َحيبارََة اْلُمَتعب ب قَاَل: قُمْلت اَي َرُحوَل ا َرَو  اْمَ ْممَرُم  َ ْى 
ُ َعْنُه أََمرَُه يفب اْلَعَسلب ابب  َب َ  ا ، َوقَممْوُل َأيب َعْن اْبنب َأيب ُذاَبٍب، َعْن أَببيهب َعْن َجدّبهب، َأنب ُعَمَر َرضب مَ  السبمائبَمُة، خبببمَىانب اْلَعَسملب ْبُن فَممهبنب الزبَكماَة َوَجبَمْت يفب َأْصملبهب َوهب بَمينب َعلَمر ْلُعْشرب، أَمبا االب َحنبيَفمَة يَمنمْ

ُ وَمَعاَ ".  َب ، َوَحَنْذُكُر َذلبَك إْن َشاَآ ا َعانب  .23/290ملوحوعة الفقهية الكويتية، ، ا2/305َأنب اْلُعْشَر َواْ َرَاَ  اَل جَيَْتمب
 .484القرضاوي، فقه الزكاة ، ص  (116)
وكمل ممن قمال بمه قماس من قال بزكاة ذلك أبو يوحم، ورو  عن حفيان عن عمر بن عبمد العزيمز، وكمذلك عمن عممر بمن ا طماب، وهمو قمول البمن عبماس، ولمه قمول خيمالم ذلمك،  (117)

 احا  علر الركاز، وأوجل فيه ا م ، ورو  عن أحد زكاوهو منه خار  من معدن.جواز زكاة العنرب علر ما خير  من امرض، قي
 .1/29. أبو يوحم، ا را ، 1/433. أبو عبيد القاحم بن حىم، امموال، 2/331. ابن قدامة، املغين، مرجع حابق، 1/461الطحاوي، خمتصر اختىان الفقهاآ، 

َبب الركاز  مع علر زكاوه، نقله ابمن قداممة عم (118) ُ َعَلْيمهب َوَحملبَم  -ن ابمن املنمذر حيمث قمال: " اْمَْصمُل يفب َصمَدَقةب الرّبَكمازب، َمما َرَو  أَبُمو ُهرَيْممرََة، َعمْن َرُحمولب ا َب اْلَعْجَمماآُ »أَنبمُه قَماَل:  -َصملبر ا
ا َخمماَلَم َهممَذا اْنَممدبيَث، إالب انََْسممَن فمهبنبممُه فَمممربَ  بمَممنْيَ َممما يُوَجممُد يفب أَْرضب ، َوُهممَو أَْيض مما ُ َْمممٌع َعَلْيممهب، قَمماَل ابْمم«ُجبَماٌر، َويفب الرّبَكممازب اْ ُُمممُ . ، فَمَقمماَل: ُن اْلُمْنممذبرب: اَل نَمْعلَممُم َأَحممد  ، َوأَْرضب اْلَعممَربب  اْنَممْربب

 . 2/327َكاُة. " فبيَما يُوَجُد يفب أَْرضب اْنَْربب اْ ُْمُ ، َوفبيَما يُوَجُد يفب أَْرضب اْلَعَربب الزب 
 . 2/327ممن أوجل ا م  يف ا ميع الزهري، والشافع ، وأبو حنيفة وأصحابه، وأبو  ور، وابن املنذر وغريهم . املرجع نفسه، ويف اممر وفصيل،  (119)
 .3/55ابن قدامة،  (120)
 .1/512، د. يوحم القرضاوي، 2/44الشافع ،  (121)



 

 
 

ّخذ من السمك ش  وقد نقل عن عمر بن عبد ح  يبلمم ممائيت درهمم، قياحما  علمر زكماة النقمود، فممهذا بلمم  آٌ العزيز أن ال ي
 .(122)مائيت درهم فخذ منه الزكاة، وقد رو  عن ابن حنبل مال ذلك

 وعليه يتصور القياس يف املسألة كما أييت:
 : زكاة النقود.حلك  املقين عخليها -
 : السمك.الفرع املقين -
 جرام ا من الذهل. 85%، والنصاب متعلق بقيمة 2.5: عند بلور النصاب جيل ما يعادل حك  األصل -
: الااهر عندي أن العلة وكمون يف قابليمة النمماآ والتجمارة ابلسممك، قياحما  علمر قابليمة النقمود العخل  ا امع  بينهما -

 ا بلم قيمته مئيت درهم، ول أعلم.يف أصلها إذ
وجيدر أن نىحظ هنا أن انكم خاص مبن اعتاد اصطياد السمك منفردا ، أو مع مجاعمة كمما همو امممر عليمه يف ليبيما عنمد 
 هواة الصيد، أما إذا كان الصيد من الشمركات، أو املصمانع ، فممهن انكمم يف زكاهتما ينمدر  حتمت مما ممّر يف حكمم املسمتغىت وأوجمه

 القياس فيها .
 اخلامت  .

 أواًل : النتائ  . 
مما حبق عرضه اكن القمول  ن مما ُيسمتجد يف مسمائل الزكماة ال اكمن القمول فيمه ابلتعّبديمة مطلقما ، وعليمه ُ مرم الفقمراآ ممن  

عديد املصادر والعوائد الضخمة العائدة علر أموال امغنياآ دون أن يكون هذذه امموال حّق متعّلق اثبت للفقري، وهمذا جمائز ممن 
 وجهني :

فمماهيم الشممريعة العامممة ومبادئهمما لوجمموب الزكمماة، فلممي  مممن العممدل أن ال يكممون يف هممذه امممموال زكمماة وعممود : أييممد م األول
د مناط وجوهبما  ّي صمورة، وبشمكل ضمخم ال يقمّدر بعمدد وقيممة، ولم ّما كمان حمبل الزكماة عنمد جمّل الفقهماآ معلر الفقري حيُث ُوجب

ا علر كمّل مما احمتجد ممن مصمدر يمدّر علمر أصمحابه اممموال  ي صمورة ممن النماآ، وكذلك مواحاة الفقري، صار من العدل إجياهب
 الصور املستحد ة، وهذا متحّقق يف مجيع املسائل اليت ذُكرت . 

: معقولّية املع ، ومعلومّية العّلية للنصوص وامحكام ولو كانت يف العبادات، فم  ُعلمت عّلة النّص صار معقوال ،  الثاي
 إ  امكارية من العلماآ كما مّر .عليه، وهو أرجح امقوال، وهو املنسوب  وجاز إجراآ القياس

                                                           
 .1/434يد القاحم بن حىم، ، أبو عب2/333ابن قدامة، املغين،  (122)



 

 
 

وهو ما وبنّي يف اختىان املعاصرين فيمما احمتجد ممن أحكمام اختلفموا يف أوجمه القيماس فيهما، حم  صمار لكمل مسمألة أكامر 
ا َكاُممَرتب املعماا، صمار إجمراآ القيماس مّ دات، وملممن عّلة ومعم ، وكامرُة أوجمه القيماس دليمل علمر كامرة عبلَملب امحكمام ومعانيهما يف العبما

 فيها ممكنا  ال شبهة فيه .
 اثنيا: التوصيا .

زكاة املكلفني، كصندو  الزكاة يف اهذيأة العامة لألوقاان أن يهتموا هبذا  ستعديّة همعمُ واملا هات الرمسية يف الدولة،   أوص
 ا انل من وجهني:

ت الاقافية، وإعداد ا طل املنربية لتوعية الناس علر مال هذه ا وانمل، وعمدم إ مال زكماة : إقامة الندوات، والنشا اأوالً 
 هذه اموجه داينة مع ل، وحرصا  علر وغيري الوضع املعيشّ  لعدد الفقراآ املتزايد.

مممن الالممم، وعمدم فهممم مممراد أوجممه صممران أمموال الزكمماة اليموم َوْكاُمممُر، ووممرك مااّىما مممن الصممور والنموازل املسممتحد ة فيمه اثنيمًا: 
الشممارحل مممن حكمممة الزكمماة ممما فيممه، وعلممر صممندو  الزكمماة أن يممذهل إ  إجيمماد الطممر  املناحممبة  بايممة ماممل هممذه امممموال، والمميت وعممّد 

 ضخمة ابملقارنة مع غريها من مااّن الزكاة امخر  .
ر والبا ن فهمو حسمبنا ونعمم الوكيمل، وإليمه دائمما  نفمزحل َل أحأُل أن ينفع به البادي واناضر، وأن جيعله حببا  لتطهري الااه

 يف القليل والكاري، وال حول وال قوة إال ابهلل العل  العايم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 املصادر واملراجع
 كتب الخلغ  واملعاج .

: 8 - 1 هممم(، وكملممة املعمماجم العربيممة، نقلممه إ  العربيممة وعلممق عليممه: جممم1300رينهممارت، بيممرت  ن ُدوزبي )املتممو :  -
: مجال ا ياط، الناشر: وزارة الاقافة واإلعىم، ا مهورية العراقية، الطبعة: امو ، 10، 9 مبد َحليم النَعيم ، جم 

 م. 2000 - 1979من 
هممم(، املخصممص، احملقممق: خليممل إبممراهم 458، أبممو انسممن علمم  بممن إمساعيممل بممن حمميده املرحمم  )املتممو : هابممن حمميد -

 م.1996هم 1417بريوت، الطبعة: امو ، –ياآ الرتاا العري جفال، الناشر: دار إح
، حتقيق: عبد السىم  مد 2انسني أحد بن فارس بن زكراي، مقايي  اللغة، دار ا بل بريوت،  م وابن فارس، أب -

 هارون.
 ابدي، القاموس  احمليط، مّحسة الرحالة، بريوت. ابدي،  مد بن يعقوب الفريوز  الفريوز  -
 أحد بن  مد بن عل  املقري الفيوم ، املصباح املنري، دار انديث.الفيوم ،  -
هم(، مش  العلوم ودواآ كىم العمرب ممن الكلموم، احملقمق: د حسمني 573نشوان بن حعيد انمري  اليمين )املتو :  -

 -)بمريوت  د يوحمم  ممد عبمد ل، الناشمر: دار الفكمر املعاصمر -مطهر بن علم  اإلرايا  -بن عبد ل العمري 
 م.1999 -هم  1420حورية(، الطبعة: امو ،  -لبنان(، دار الفكر )دمشق 

 همم(، انمدود926امنصاري، زكراي بن  مد بن أحد بن زكمراي امنصماري، زيمن المدين أبمو  مي السمنيك  )املتمو :  -
بممممريوت، الطبعممممة: امو ،  –صممممر امنيقممممة والتعريفممممات الدقيقممممة، احملقممممق: د. مممممازن املبممممارك، الناشممممر: دار الفكممممر املعا

 هم.1411
 ابن مناور، دار صادر بريوت، الطبعة امو . -

 كتب احلدبث والشروم .
 ابمممن أي شممميبة، أبمممو بكمممر بمممن أي شممميبة، عبمممد ل بمممن  ممممد بمممن إبمممراهيم بمممن عاممممان بمممن خواحممميت العبسممم  )املتمممو : -

الرايض،  –حم انوت، الناشر: مكتبة الرشد هم(، الكتاب املصنم يف امحاديث واآلاثر، احملقق: كمال يو 235
 هم.1409الطبعة: امو ، 

البخاري،  مد بن إمساعيل أبو عبدل البخاري ا عف ، صحيح البخماري، احملقمق:  ممد زهمري بمن  صمر الناصمر،  -
ّاد عبد الباق (، الطبعة: امو   هم.1422 ، الناشر: دار  و  النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ورقيم  مد ف



 

 
 

ابن حجر، أحد بن عل  بن حجر أبمو الفضمل العسمقىا الشمافع ، فمتح البماري شمرح صمحيح البخماري، الناشمر:  -
ّاد عبمد البماق ، قمام إبخراجمه وصمححه وأشمران 1379بريوت،  -دار املعرفة  ، رقم كتبه وأبوابه وأحادياه:  ممد فم

 عبد العزيز بن عبد ل بن ابز.علر  بعه:  ل الدين ا طيل، عليه وعليقات العىمة: 
 كتب األصول والقواعد .

هم( اإلحكام يف 631اآلمدي، أبو انسن حيد الدين عل  بن أي عل  بن  مد بن حاف الاعل َّ اآلمدي )املتو :  -
 أصول امحكام، احملقق: عبد الرزا  عفيف ، املكتل اإلحىم ، بريوت، دمشق، لبنان.

هم(، ىايمة الوصمول يف درايمة امصمول، احملقمق:  715بن عبد الرحيم امرموي اهذندي )امرموي، صف  الدين  مد  -
هامعة اإلمام ابلرايض،  هسويح، أصل الكتاب: رحالتا دكتوراد. حعد بن حاف ال -د. صاحل بن حليمان اليوحم 

 م. 1996 -هم  1416الناشر: املكتبة التجارية مبكة املكرمة، الطبعة: امو ، 
هممم(، غايممة 926ري، زكممراي بممن  مممد بممن أحممد بممن زكممراي امنصمماري، زيممن الممدين أبممو  ممي السممنيك  )املتممو : امنصمما -

الوصمممول يف شمممرح لمممل امصمممول، الناشمممر: دار الكتمممل العربيمممة الكمممرب ، مصمممر )أصمممحاهبا: مصمممطفر البممماي انلممم َّ 
 وأخويه( .

هممم( ىايممة 772 مممد، مجممال الممدين )املتممو : اإلحممنوي، عبممد الممرحيم بممن انسممن بممن علمم  اإلحممنوي الشممافعّ ، أبممو  -
 م.1999 -هم1420السول يف منها  امصول، دار الكتل العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: امو ، 

يبة، الناشر: مّحسة -   ل بورنو،  مد صدق  بن أحد بن  مد  ل بورنو أبو انارا الغزي، ُمْوُحوَعة الَقواعبُد الفبْقهب
 م.2003 -هم  1424لبنان، الطبعة: امو ،  –الرحالة، بريوت 

هممم(، كشممم امحممرار شممرح 730البخمماري، عبممد العزيممز بممن أحممد بممن  مممد، عممىآ الممدين البخمماري اننفمم  )املتممو :  -
 أصول البزدوي، الناشر: دار الكتاب اإلحىم ، الطبعة: بدون  بعة وبدون اتري .

همممم(، رفمممع اناجمممل عمممن خمتصمممر ابمممن 771سمممبك  )املتمممو : السمممبك ، ات  المممدين عبمممد الوهممماب بمممن وقممم  المممدين ال -
لبنمان / بمريوت، الطبعمة:  -اناجمل، احملقمق: علم   ممد معموض، عمادل أحمد عبمد املوجمود، الناشمر: عماف الكتمل 

 هم.1419 -م 1999امو ، 
ده ات  الدين السبك ، وق  الدين أبو انسن عل  بن عبد الكايف بن عل  بن  ةام بن حامد بن  ي  السبك  وول -

 م.1995ه، 1416أبو نصر عبد الوهاب، اإلهبا  يف شرح املنها ، دار الكتل العلمية بريوت، عام النشر: 
الشممافع ، أبممو عبممد ل  مممد بممن إدريمم  بممن العبمماس بممن عامممان بممن شممافع بممن عبممد املطلممل بممن عبممد منمماان املطلمم َّ  -

شمممممماكر، مكتبممممممه انلمممممم َّ، مصممممممر، الطبعممممممة: امو ، هممممممم( الرحممممممالة، احملقممممممق: أحممممممد 204القرشمممممم  املكمممممم  )املتممممممو : 
 م.1940هم/1358



 

 
 

 هم(، املعتمد يف أصول الفقه، احملقق:436أبو انسني،  مد بن عل  الطيل أبو انسني الَبْصري املعتزو )املتو :  -
 هم.1403بريوت، الطبعة: امو ،  –خليل املي ، الناشر: دار الكتل العلمية 

همم(، الفصمول يف امصمول، الناشمر: وزارة 370و بكر الرازي ا صاص اننفم  )املتمو : ا صاص، أحد بن عل  أب -
 م.1994 -هم 1414اموقاان الكويتية، الطبعة: الاانية، 

ا ويين، عبد امللك بن عبد ل بن يوحم بن  مد ا ويين، أبو املعاو، ركن الدين، امللقل إبمام انرمني )املتو :  -
م يف التياا الالم، حملقق: عبد العايم الديل، الناشر: مكتبة إمام انمرمني، الطبعمة: الاانيمة، هم(، غياا امم478

 هم.1401
الرازي، أبو عبد ل  مد بن عممر بمن انسمن بمن انسمني التيمم  المرازي امللقمل بفخمر المدين المرازي خطيمل المري  -

يماض العلمواا، الناشمر: مّحسمة الرحمالة، الطبعمة: هم(، احملصول، دراحة وحتقيق: المدكتور  مه جمابر ف606)املتو : 
 م. 1997 -هم  1418الاالاة، 

همم(، املنامور يف القواعمد، وزارة 794الزركش ، أبو عبد ل بدر الدين  مد بن عبد ل بن هبادر الزركش  )املتمو :  -
 م.1985هم، 1405اموقاان الكويتية، الطبعة: الاانية، 

لممر امصممول،  مممود بممن أحممد بممن  مممود بممن خبتيممار، أبممو املناقممل شممهاب الممدين الزبجْنمماا الزجنمماا، ،ممري، الفممروحل ع -
 هم .1398بريوت، الطبعة: الاانية،  –هم(، احملقق: د.  مد أديل صاحل، الناشر: مّحسة الرحالة 656)املتو : 

 التميممم  اننفمم  مث الشممافع  السمممعاا، أبممو املافممر، منصممور بممن  مممد بممن عبممد ا بممار ابممن أحممد املممروز  السمممعاا -
هم( قوا ع امدلة، احملقق:  مد حسن  مد حسن امساعيل الشافع ، دار الكتل العلميمة، بمريوت، 489)املتو : 

 م.1999هم/1418لبنان، الطبعة: امو ، 
ت، احملقممق: همم(، املوافقما790الشما  َّ، إبمراهيم بمن موحمر بمن  ممد اللخمم  الغر  م  الشمهري ابلشما  َّ )املتمو :  -

 م.1997هم/ 1417أبو عبيدة مشهور بن حسن  ل حلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة امو  
هم(، اللمع يف أصول الفقه، دار الكتل 476الشريازي، أبو اححا  إبراهيم بن عل  بن يوحم الشريازي )املتو :  -

 هم. 1424م،  2003العلمية، الطبعة: الطبعة الاانية 
همم(، وقمو  امدلمة يف أصمول الفقمه، 430بوح ، أبو زيد عبد ل بن عمر بمن عيسمر الّدبوحمّ  اننفم  )املتمو : الد -

 م.2001 -هم 1421احملقق: خليل  ي  الدين املي ، الناشر: دار الكتل العلمية، الطبعة: امو ، 
القاحممم بممن انسممن السمملم  الدمشممق ، ابممن عبدالسممىم، أبممو  مممد عممز الممدين عبممد العزيممز بممن عبممد السممىم بممن أي  -

قواعد امحكام يف مصاحل ام م، راجعه وعلق عليه:  مه عبمد المرؤوان  هم(،660امللقل بسلطان العلماآ )املتو : 



 

 
 

بمريوت، ودار  -القماهرة، )وصمورهتا دور عمدة مامل: دار الكتمل العلميمة  –حعد، الناشر: مكتبة الكليات امزهريمة 
 م.1991 -هم  1414 بعة: جديدة مضبو ة منقحة، القاهرة(،  -أم القر  

هم(، احملصول يف 543شبيل  املالك  )املتو :  أبو بكر بن العري املعافري اإلابن العري، القاض   مد بن عبد ل -
هم 1420عمان، الطبعة: امو ،  –حعيد فودة، الناشر: دار البيار   -أصول الفقه، احملقق: حسني عل  اليدري 

- 1999. 
املستصمممفر، حتقيمممق:  ممممد عبمممد السمممىم  همممم(505الغمممزاو، أبمممو حاممممد  ممممد بمممن  ممممد الغمممزاو الطوحممم  )املتمممو :  -

 م. 1993هم، 1413عبدالشايف، دار الكتل العلمية، الطبعة: امو ، 
ة يف هممم(، العممد458ابممن الفممراآ، القاضمم  أبممو يعلممر ،  مممد بممن انسممني بممن  مممد بممن خلممم ابممن الفممراآ )املتممو  :  -

أصول الفقه، حققه وعلق عليه وخر  نصه : د أحمد بمن علم  بمن حمري املبمارك ، امحمتاذ املشمارك يف كليمة الشمريعة 
 -هممممم  1410جامعممممة امللممممك  مممممد بممممن حممممعود اإلحممممىمية، الناشممممر : بممممدون  شممممر، الطبعممممة : الاانيممممة  -ابلممممرايض 
 م.1990

ّلمممم: شمممهاب المممدين أحمممد بمممن إمساعيمممل الكمممور  - همممم(، المممدرر اللواممممع يف شمممرح مجمممع  893، 812اا )الكممموراا، امل
اب امعمة اإلحمىمية ابملدينمة املنمورة،  هيدي، أصمل الكتماب: رحمالة دكتموراا وامع، احملقق: حعيد بن غالل كامل ا 

 م. 2008هم،  1429ا امعة اإلحىمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودي، 
هم(، شرح 684دين أحد بن إدري  بن عبد الرحن املالك  الشهري ابلقرايف )املتو : القرايف، أبو العباس شهاب ال -

همم  1393ونقيح الفصول، احملقق:  ه عبد الرؤوان حمعد، الناشمر: شمركة الطباعمة الفنيمة املتحمدة، الطبعمة: امو ، 
 م.1973 -

مماعيل  املقدحم  مث الدمشمق  اننبلم ، ابن قدامة، أبو  مد موفق الدين عبمد ل بمن أحمد بمن  ممد بمن قداممة ا  -
هممم(، روضممة النممايفر وجنممة املنممايفر يف أصممول الفقممه علممر مممذهل اإلمممام 620الشممهري اببممن قدامممة املقدحمم  )املتممو : 

 م.2002-هم1423أحد بن حنبل، الناشر: مّحسة الراّين للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الاانية 
مود بن  مد بن مصطفر بن عبد اللطيم املنياوي، الشرح الكبري ملختصر امصول من علم املنياوي، أبو املنذر   -

 م. 2011 -هم  1432امصول، الناشر: املكتبة الشاملة، مصر، الطبعة: امو ، 
همممم( الغيمممث اهذمممامع شمممرح مجمممع 826وو المممدين العراقممم ، وو المممدين أي زرعمممة أحمممد بمممن عبمممد المممرحيم العراقممم  )ت:  -

 م.2004هم، 1425احملقق:  مد اتمر حجازي، دار الكتل العلمية، الطبعة: امو ،  ا وامع،
 كتب الفقه .

 أواًل: املذهب احلنفي.



 

 
 

البابريت،  مد بن  مد بن  مود، أكمل الدين أبو عبد ل ابن الشي  مش  الدين ابن الشي  مجال الدين الروم   -
 داية، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون  بعة وبدون اتري .هم(، العناية شرح اهذ786البابريت )املتو : 

هم(، رد احملتار علر الدر 1252 مد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشق  اننف  )املتو :  ابن عابدين، -
 م.1992 -هم 1412بريوت، الطبعة: الاانية، -املختار، الناشر: دار الفكر

همم(، وبيمني انقمائق شممرح   743ن البمارع ، فخممر المدين الزيلعم  اننفم  )املتمو : الزيلعم ، عاممان بمن علم  بمن  جم -
، اناشممية: شممهاب الممدين أحممد بممن  مممد بممن أحممد بممن يممون  بممن إمساعيممل بممن يممون   ّب ممْل َّب كنممز الممدقائق وحاشممية الشّب

ُّ )املتو :  ْل َّب  هم. 1313الطبعة: امو ،  بوال ، القاهرة، -هم(، الناشر: املطبعة الكرب  اممريية  1021الشّب
همم(، املبسموط، الناشمر: دار املعرفمة 483السرخس ،  مد بن أحد بن أي حهل مش  امئممة السرخسم  )املتمو :  -

 م.1993 -هم 1414بريوت، الطبعة: بدون  بعة، اتري  النشر:  –
اوي علر مراق  الفمىح الطح هم، حاشية 1231وويف  -اوي اننف  ي، أحد بن  مد بن إمساعيل الطحالطحاو  -

لبنان، الطبعة: الطبعة  –شرح نور اإليضاح، احملقق:  مد عبد العزيز ا الدي، الناشر: دار الكتل العلمية بريوت 
 م.1997 -هم 1418امو  

الطحمماوي أبممو جعفممر، أبمممو جعفممر أحممد بمممن  مممد بممن حممىمة بمممن عبممد امللممك بمممن حمملمة امزدي انجممري املصمممري  -
همممم(، خمتصمممر اخمممتىان العلمممماآ، احملقمممق: د. عبمممد ل نمممذير أحمممد، الناشمممر: دار 321ي )املتمممو : املعمممروان ابلطحممماو 
 هم . 1417بريوت، الطبعة: الاانية،  –البشائر اإلحىمية 

هممم(،  بممدائع الصممنائع يف 587الكاحمماا، عممىآ الممدين، أبممو بكممر بممن مسممعود بممن أحممد الكاحمماا اننفمم  )املتممو :  -
 م.1986 -هم 1406اشر: دار الكتل العلمية، الطبعة: الاانية، ورويل الشرائع، الن

همم(، كتماب اممموال، احملقمق: خليمل 224اهذروي، أبو ُعبيد القاحم بن حّىم بن عبد ل اهذروي البغدادي )املتمو :  -
 بريوت. - مد هراس، الناشر: دار الفكر. 

هممم(، ا ممرا ، الناشمممر : 182صمماري )املتممو  : أبممو يوحممم يعقمموب بممن إبممراهيم بمممن حبيممل بممن حممعد بممن حبتمممة امن -
 -املكتبة امزهرية للرتاا، حتقيمق :  مه عبمد المرؤوان حمعد ، حمعد حسمن  ممد، الطبعمة :  بعمة جديمدة مضمبو ة 

  ققة ومفهرحة ، أصح الطبعات وأكارها مشوال.
 اثنيًا: املذهب املالكي.

رشمممد القمممر  َّ الشمممهري اببمممن رشمممد انفيمممد )املتمممو : ابمممن رشمممد، أبمممو الوليمممد  ممممد بمممن أحمممد بمممن  ممممد بمممن أحمممد بمممن  -
القممماهرة، الطبعمممة: بمممدون  بعمممة، اتريممم  النشمممر:  –همممم(، بدايمممة ا تهمممد وىايمممة املقتصمممد، الناشمممر: دار انمممديث 595

 م. 2004 -هم 1425



 

 
 

، هممم(، حاشمية الدحمموق  علمر الشممرح الكبممري1230بمن أحممد بممن عرفمة الدحمموق  املمالك  )املتممو :  الدحموق ،  مممد -
 الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون  بعة وبدون اتري .

 م.1994 -هم 1415ابن القاحم، املدونة، الناشر: دار الكتل العلمية، الطبعة: امو ،  -
هم(، 1126بن مهنا، شهاب الدين النفراوي امزهري املالك  )املتو : أحد بن غامن )أو غنيم( بن حاف النفراوي،  -

هم 1415ر رحالة ابن أي زيد القريواا، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون  بعة، اتري  النشر: الفواكه الدواا عل
 م.1995 -

 اثلثا: املذهب الشافعي .
ممّ  املصممري الشممافع  )املتممو :  - َرمب هممم(، حتفممة انبيممل علممر شممرح 1221البجريممم ، حممليمان بممن  مممد بممن عمممر الُبَجيمْ

 -هممم 1415، الناشممر: دار الفكممر، الطبعممة: بممدون  بعممة، اتريمم  النشممر: ا طيممل، حاشممية البجريممم  علممر ا طيممل
 م.1995

همممم(، إعانمممة 1310البكمممري، أبمممو بكمممر )املشمممهور ابلبكمممري( عاممممان بمممن  ممممد شمممطا المممدميا   الشمممافع  )املتمممو :  -
ر: دار الطمالبني علممر حممل ألفمما  فممتح املعمني )هممو حاشممية علممر فممتح املعممني بشمرح قممرة العممني مبهمممات الممدين(، الناشمم

 م.1997 -هم  1418الفكر للطباعة والنشر والتوريع، الطبعة: امو ، 
همم( حاشمية ا ممل علمر 1204ا مل، حليمان بن عمر بن منصمور العجيلم  امزهمري، املعمروان اب ممل )املتمو :  -

 شرح املنه،، دار الفكر، بى ت. ط.
فممتح العزيممز بشممرح  هممم(.623رافعمم  القممزويين )املتممو : الرافعمم ، عبممد الكممر  بممن  مممد بممن عبممد الكممر ، أبممو القاحممم ال -

ّلم: دار الفكر، بى ط. ت.  الوجيز = الشرح الكبري امل
العزيممز شمممرح الممموجيز املعممروان ابلشمممرح الكبمممري، احملقمممق: علمم   ممممد عممموض، عمممادل أحممد عبمممد املوجمممود، دار الكتمممل 

 م.  1997هم،  1417العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: امو ، 
 م.1990هم/1410افع ، امم، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: بدون  بعة، حنة النشر: الش -
هممم(، مغممين احملتمما ، دار الكتممل 977الشممربيين، مشمم  الممدين،  مممد بممن أحممد ا طيممل الشممربيين الشممافع  )املتممو :  -

 م.1994هم، 1415العلمية، الطبعة: امو ، 
بن زين الدين بن عل  بن أحد املعربي املليباري اهذندي، فتح املعني بشرح املليباري، زين الدين أحد بن عبد العزيز  -

ّلممم علممر كتابممه هممو املسمممر قممرة العممني مبهمممات الممدين(، الناشممر: دار بممن  قممرة العممني مبهمممات الممدين )هممو شممرح للم
 حزم، الطبعة: امو .



 

 
 

حمممىم ، بمممريوت، دمشمممق، عممممان، النمممووي، روضمممة الطمممالبني وعممممدة املفتمممني: حتقيمممق: زهمممري الشممماوي ، املكتمممل اإل -
 م. 1991هم / 1412الطبعة: الاالاة، 

 (، الناشر: دار الفكر.ا موحل شرح املهذب )مع وكملة السبك  واملطيع      
 رابعًا: املذهب احلنبخلي .

بممن ابممن ويميممة، وقمم  الممدين أبممو العبمماس أحممد بممن عبممد انلمميم بممن عبممد السممىم بممن عبممد ل بممن أي القاحممم بممن  مممد  -
هممممم(، العبوديمممة، احملقممممق:  مممممد زهمممري الشمممماوي ، الناشممممر: املكتممممل 728ويميمممة انممممراا اننبلمممم  الدمشمممق  )املتممممو : 

 م.2005 -هم 1426بريوت، الطبعة: الطبعة السابعة ا ددة  –اإلحىم  
الشممريم،  ممموحل الفتمماو ، احملقممق: عبممد الممرحن بممن  مممد بممن قاحممم، الناشممر:  مممع امللممك فهممد لطباعممة املصممحم 

 م.1995هم/1416املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، عام النشر: 
انجاوي، موحر بن أحد بن موحر بن حاف بن عيسر بن حماف انجماوي املقدحم ، مث الصمان ، شمران المدين،  -

د موحمر السمبك ، همم(، اإلقنماحل يف فقمه اإلممام أحمد بمن حنبمل، احملقمق: عبمد اللطيمم  مم968أبو النجا )املتمو : 
 لبنان. –الناشر: دار املعرفة بريوت 

همم(، الشمرح املمتمع علمر زاد املسمتقنع، دار النشمر: 1421ابن عايمني،  مد بن صاحل بن  مد العايممني )املتمو :  -
 هم.1428 - 1422دار ابن ا وزي، الطبعة: امو ، 

هم(، إعىم املوقعني عن 751قيم ا وزية )املتو : ابن القيم،  مد بن أي بكر بن أيوب بن حعد مش  الدين ابن  -
همم 1411ريوت، الطبعمة: امو ، بم –رب العاملني، حتقيق:  مد عبد السىم إبراهيم، الناشر: دار الكتل العلميمة 

 م.1991 -
 بدائع الفوائد، الناشر: دار الكتاب العري، بريوت، لبنان.     

 خامسًا: الفقه الظاهري.
هممم(، السمميل ا ممرار املتممدفق علممر 1250مممد بممن علمم  بممن  مممد بممن عبممد ل الشمموكاا اليمممين )املتممو : الشمموكاا،   -

 حدائق امزهار، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الطبعة امو .
 هم(، احمللر ابآلاثر،456ابن حزم، أبو  مد عل  بن أحد بن حعيد بن حزم امندلس  القر  َّ الااهري )املتو :  -

 بريوت، الطبعة: بدون  بعة وبدون اتري . –اشر: دار الفكر الن
 املصادر املعاصرة .

املبممماا، أبمممو عبمممد المممرحن  ممممد  صمممر المممدين، بمممن انممما  نممموح بمممن جنمممايت بمممن  دم، امشمممقودري املبممماا )املتمممو :  -
 .هم(،  ةام املنة يف التعليق علر فقه السنة، الناشر: دار الراية، الطبعة: ا امسة1420



 

 
 

همممم(، الفقمممه علمممر املمممذاهل امربعمممة، الناشمممر: دار 1360ا زيمممري، عبمممد المممرحن بمممن  ممممد عممموض ا زيمممري )املتمممو :  -
 م.2003 -هم  1424لبنان، الطبعة: الاانية،  –الكتل العلمية، بريوت 

لشبمممرعيبة واآلراآ املذهبيبمممة وأهمممّم الزحيلممم ، َوْهبَمممة بمممن مصمممطفر الزَُّحْيلبمممّ  ، الفبْقمممُه اإلحمممىم ُّ وأدلبتُمممُه )الشبمممامل لألدلّمممة ا -
ت الفقهيبممة وحتقيمممق امحاديممث النببويبمممة و،رجيهمما(، الناشممر: دار الفكمممر  دمشمممق، الطبعممة: الربابعمممة  –حمموريبة  -النباممرايب

لة ابلنّبسبة ملا حبقها )وه  الطبعة الاانية عشرة ملا وقدمها من  بعات مصورة(.  املنقبحة املعدب
 م 1977 -هم  1397لبنان، الطبعة: الاالاة،  –قه السنة، الناشر: دار الكتاب العري، بريوت حيد حابق، ف -
 هم.1425، حنة 1الصديق ، فقه املستجدات يف ابب العبادات، دار النفائ ، عمان، ط -
 هممم(، مقاصممد الشممريعة1393ابممن عاشممور،  مممد الطمماهر بممن  مممد بممن  مممد الطمماهر بممن عاشممور التونسمم  )املتممو :  -

ّون اإلحمممىمية، قطمممر، عمممام النشمممر:  اإلحمممىمية، احملقمممق:  ممممد انبيمممل بمممن ا وجمممة، الناشمممر: وزارة اموقممماان والشممم
 م. 2004 -هم  1425

 هم.1432، 1عبدل بن  مد الطيار، عبدل بن املطلق،  مد بن إبراهيم املوحر، الفقه امليسر، ط -
 . 54هم، ص 1،1401ويت، طعمر امشقر، مقاصد املكلفني، مكتبة الفىح، الك -
 الغفيل ، عبدل بن منصور الغفيل ، نوازل الزكاة . -
 القرضاوي، د. يوحم القرضاوي، فقه الزكاة، الطبعة امو ، دار الرحالة . -
  مد رواس قلعه ج ، موحوعة فقه حفيان الاوري، دار النفائ . -
صلر ل عليه وحملم، الناشمر: ا امعمة اإلحمىمية   مد  اهر حكيم، رعاية املصلحة وانكمة يف وشريع ن َّ الرحة -

 هم.1422، 34، السنة 116ابملدينة املنورة، العدد 
 م.1981هم /  1401 مد مصطفر شل َّ ، وعليل امحكام، دار النهضة العربية ، بريوت ،  -
 هم.1421 مد نصار انرّييت، ما ال جيري فيه القياس، رحالة ماجستري نوقشت هامعة الكويت عام  -

 تصرا .صمع و ان الفتوك واملوسوعا  واملاجملا
ّلم:  مد بمن إبمراهيم بمن عبمد ل التموجيري، الناشمر: ، التوجيري - خمتصر الفقه اإلحىم  يف ضوآ القر ن والسنة، امل

 م.  2010 -هم  1431دار أصداآ ا تمع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: انادية عشرة، 
ّلم:  مد بن إبمراهيم بمن عبمد ل التموجيري، الناشمر: بيمت امفكمار الدوليمة، الطبعمة: موحوعة الفقه  - اإلحىم ، امل

 م. 2009 -هم  1430امو ، 
ّلم: اللجنة الدائمة للبحوا العلمية واإلفتاآ، مجع وورويمل: أحمد بمن -فتاو  اللجنة الدائمة  -  ا موعة امو ، امل

 جزآا. 26آ: عبد الرزا  الدوي ، عدد امجزا



 

 
 

 موحوعة الفتاو  الكويتية، موقع املوحوعة علر شبكة املعلومات العاملية. -
جمزآا،  45الكويمت، عمدد امجمزاآ:  –املوحوعة الفقهية الكويتيمة، صمادر عمن: وزارة اموقماان والشمئون اإلحمىمية  -

 24لكويمت، امجمزاآ ا –: الطبعة الاانيمة، دار السىحمل 23 - 1هم(، امجزاآ  1427 - 1404الطبعة: )من 
 : الطبعة الاانية،  بع الوزارة.45 - 39مصر، امجزاآ  –: الطبعة امو ، مطابع دار الصفوة 38 -

املوحمموعة الفقهيممة امليسممرة يف فقممه الكتمماب والسممنة املطهممرة، حسممني بممن عممودة العوايشممة، الناشممر: املكتبممة اإلحممىمية  -
هممم )يناممر التفصمميل  1429 - 1423(، الطبعممة: امو ، مممن لبنممان -امردن(، دار ابممن حممزم )بممريوت  -)عمممان 

  ول كل جزآ(.
موحمموعة اإلمجمماحل يف الفقممه اإلحممىم ، إعممداد: د. أحممامة بممن حممعيد القحطمماا، د. علمم  بممن عبممد العزيممز بممن أحممد  -

حل ا ضري، د. يفافر بن حسن العمري، د. فيصل بن  مد الوعىن، د. فهد بن صاحل بن  مد اللحيدان، د. صا
بن عبيد انري، د. صاحل بن  عم العمري، د. عزيز بن فرحان بن  مد انبىا العنزي، د.  مد بن معميض  ل 
دواس الشمهراا، د. عبمد ل بمن حمعد بممن عبمد العزيمز احملمارب، د. عمادل بممن  ممد العبيسم ، الناشمر: دار الفضمميلة 

 م. 2012 -هم  1433الطبعة: امو ،  اململكة العربية السعودية، -للنشر والتوزيع، الرايض 
 فتاو  يسألونك، مكتبة دندي ، الطبعة امو ، عمان . -


