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Agha et al.: Partial Purposes of Purification - Zakat Al-Fitr as a Model

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلوق آغا وحمند الػسايبة وشبلي عبيدات وإيياس الػسايبة

املقاصد اجلصئية ملقصد التصكية
 شكاة الفطس أمنوذجاً-أ.د .حمند محد الػسايبة**
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د .شبلـي أمحد عبيـدات***

تاريخ قبول البحث9132/6/32 :م

تاريخ وصول البحث9132/1/31 :م

ملخص

بينت الدراسة معنى المقاصد العالية والمقاصد الجزئية ،وحكم تحصيل التزكية ،وأىميتيا ،ومكانتيا

بالنسبة لممقاصد األخرى ،وذكرت أدلة مقصد التزكية من القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،كما ذكرت نماذج

تطبيقية لمقاصد جزئية لمقصد التزكية في زكاة الفطر ،وتوصمت الدراسة إلى نتائج عدة ،أىميا :أنو
يمكن تحقيق مقصد التزكية بأمور كثيرة ،منيا التوحيد ،والصالة ،والصدقة ،ومحاسبة النفس ،والدعاء،

وأن من المقاصد الجزئية لمقصد التزكية في زكاة الفطر ،تطيير الصائم ،وتأكيد مبدأ المسؤولية المالية

في األسرة.

Abstract
The study showed the meaning of the high purposes and partial purposes, and the
ruling on the collection of the recommendation, its importance and its status for the
other purposes, and the evidence of the intention of recommendation from the Holy
Quran and the Sunnah, as mentioned examples of application of partial purposes of the
purpose of Zakat al-Fitr recommendation,: That it is possible to achieve the purpose of
recommendation in many things, including Tawheed, prayer, charity, self-accountability,
and pray, and that the partial purposes of the purpose of Zakat al-Fitr, purification of
fasting, and the emphasis on the principle of financial responsibility in the family.

املقدمة.

الحمد هلل وكفى والصالة والسالم عمى النبي المصطفى ،وعمى آلو ،وصحبو ،ومن اجتبى ،وبعد:

فقد عد أكثر عمماء الشريعة ممن كان ليم بحث واىتمام بموضوعات مقاصد الشريعة أن عممم المقاصمد ممن العمموم

التي ال يمكن الجزم واإلحصاء فييما إذ ىمو ممن العمموم الفكريمة والتاريخيمة التمي تتسما ممداركيا بتوسميا دائمرة البحمث فييما،

فال يقف العمم فييا عند نطاق معين(ٔ) .واعتبار مقصد التزكية من المقاصد العاليمة كمان ثممرة لبحموث العممماء ود ارسماتيم،
فقد ذكر بعضيم أن التزكية ىي أىم مقاصد البعثة ،فيي المقصودة بالتبميغ ،وتعميم الكتاب ،وعمييا عمق اهلل تعالى الفمالح
اىا[الشمس.]ٔٓ- ٜ :
اب َم ْف َد َّ
س َ
والنجاح في الدنيا واآلخرة قَ ْد أَ ْفمَ َح َم ْف َزَّك َ
اىا * َوقَ ْد َخ َ

*
**
***

أستاذ ،جامعة العموم اإلسالمية العالمية.

أستاذ ،جامعة العموم اإلسالمية العالمية.

أستاذ مشارك ،كمية التربية ،جامعة حايل.

**** أستاذ مساعد ،جامعة العموم اإلسالمية العالمية.
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فالتزكية ليست مجرد عطاء مالي ،وليست عبادات فقط ،إنما ىي سموك ،وتربية ،وأداء.
جاءت ىذه الدراسة لتبين نماذج لمقاصد جزئية لمقصد التزكية ،واخترنا زكاة الفطر أنموذجاً ليا بيدف بيان أىمية

ىذا النوع من الفيم في إبراز حكم الشارع ،بما يساعد المفتي والفقيو في زماننا عمى استنباط األحكام العممية من النصوص
الشرعية.

لذا رغب الباحثون في إفراد ىذه المسألة بالدراسة ،والتأصيل المعمق ليا ،وبيان أىميتيا ،باإلضافة إلى بيان عالقتيا

بفقو الواقا .واىتمت ىذه الدراسة ببيان وتحرير موضوعاتيا عمى ىيئة اتضح من خالليا أىمية الدراسة .وستعرض لنماذج
تطبيقية لمقاصد جزئية لمقصد عال ،وىو مقصد التزكية مقتصرة عمى باب من أبواب الفقو ،وىو زكاة الفطر ،كما ستناقش
التكييف األصولي الفقيي لبعض المسائل الفقيية.

مصللة الدزاضة.

تتمخص مشكمة الدراسة في اإلجابة عن األسئمة اآلتية:

ٔ -ما المقصود بالمقاصد العالية ،وما المقاصد الجزئية؟

ٕ -ما مقصد التزكية؟ وما دليمو؟ وما أىميتو ومكانتو في المقاصد العالية؟
ٖ -ما المقاصد الجزئية لمقصد التزكية في زكاة الفطر؟
أهنية الدزاضة.

تكمن أىمية الدراسة في األمور اآلتية:

ٔ -إعانة المختص بالعمم الشرعي عمى استنباط الحكم وفق مراد الشارع ،ومساعدة المكمف عمى االمتثال ألمره تعالى.
ٕ -المساعدة عمى فيم بعض أنواع المقاصد.
ٖ -فتح المجال أمام الباحثين في عمم المقاصد الستعراض باقي المقاصد الجزئية لمقاصد عالية أخرى ،مما يثري المكتبة
العممية بيذه الموضوعات الميمة.
أهداف الدزاضة.

تيدف ىذه الدراسة إلى الوصول لألمور اآلتية:

ٔ -التعريف بالمقاصد العالية ،والمقاصد الجزئية.
ٕ -التعريف بمقصد التزكية ،وتوضيح مكانتو وأىميتو.

ٖ -بيان المقاصد الجزئية لمقصد التزكية في زكاة الفطر.
ميهجية البخث.

تقوم منيجية ىذه الدراسة عمى اتباع المناىج اآلتية:

أ.

المنيج االستقرائي ،وذلك بتتبا آراء األصوليين والفقياء في أمات مصادر الفقو ،وأصول الفقو ومقاصد الشريعة القديمة
والمعاصرة ذات الصمة بموضوع الدراسة.
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ب .المنيج الوصفي التحميمي وذلك من خالل تحميل آراء الفقياء لموصول إلى النتائج وتقويميا.
الدزاضات الطابقة.

من الدراسات المتعمقة ببحث المقاصد الجزئية ما يأتي:

ٔ)

"المقاصد الجزئية وأثرىا في االستدالل الفقيي ،دراسة تأصيمية تطبيقية" مقدمة من الباحث وصفي عاشور أبو زيد،

رسالة دكتوراه نوقشت في قسم الشريعة اإلسالمية بكمية دار العموم  /جامعة القاىرة ،تناول فييا الباحث ما يتصل بماىية
المقاصد الجزئية وطبيعتيا ،وما يخص العمل بالمقاصد الجزئية ،وما يتصل بنطاق الكشف عن المقاصد الجزئية ،وما
يخص اعتبار المقاصد الجزئية ومدى حجيتيا ،وما يخص وظائف العمل بالمقاصد الجزئية ،أو آثار العمل بيا ،وعمى

الرغم من قيمة ىذه الدراسة العممية إال أننا لم نبحث المقاصد الجزئية باعتبار ماىيتيا ووظائفيا ،وانما تخصصت ىذه

الدراسة بالمقاصد الجزئية لممقصد العالي التزكية في زكاة الفطر.
ٕ)

"أثر المقاصد الجزئية والكمية في فيم النصوص الشرعية ،دراسة تطبيقية من السنة النبوية" لمدكتور عبداهلل إبراىيم

زيد الكيالني ،بحث منشور في مجمو دراسات ،عموم الشريعة القانون ،المجمد ٖٖ ،العدد ٔ ،من عام ٕٓٓٙم ،أبان فيو الباحث
وجو االرتباط بين مصالح األمة الحيوية والحكمة التشريعية ،والمقاصد الكمية لمتشريا ،من خالل دراسة منيج الرسول  في
تشريا األحكام ،وايمائو لمغاية عمى النحو الذي يحقق مصمحة الجماعة ومصمحة الفرد في آن واحد ،والموازنة بين المصالح
عند تعارضيا باختالف درجاتيا ،وعمى الرغم من قيمة ىذه الدراسة العممية إال أن ىذه الدراسة تميزت عنيا ببيان المقاصد
الجزئية لممقصد العالي التزكية في زكاة الفطر.

ٖ)

"المقاصد الجزئية لمقصد العدالة في الوصايا والمواريث" ،إعداد فادي مصطفى الشواقفة ،رسالة دكتوراه قدمت في

جامعة العموم اإلسالمية العالمية ،بقسم الفقو وأصولو ،تناول فييا الباحث أىمية معرفة مقاصد الشارع في الوصايا والمواريث.

وما أن عنوان ىذه الدراسة قريب جدا من موضوع دراستنا من حيث تناولو لممقاصد الجزئية لمقصد عال من مقاصد

الشرع أال وىو "العدالة" ،إال أننا بحثنا جانبا آخر من موضوعات المقاصد أال وىو المقاصد الجزئية لمقصد التزكية في
زكاة الفطر.
ٗ)

"المقاصد الجزئية لمقصد الصالح في الفقو اإلسالمي" ،إعداد وسن الراوي ،رسالة دكتوراه قدمت في جامعة العموم

اإلسالمية العالمية ،بقسم الفقو وأصولو ،تناولت فييا الباحثة نماذج لمقاصد جزئية متعمقة بالمقصد العالي "الصالح" ،وعمى
الرغم من أن عنوان ىذه الدراسة قريب من دراستنا من حيث تناولو لممقاصد الجزئية لمقصد عال من مقاصد الشرع ،إال أننا

بحثنا جانبا آخر من موضوعات المقاصد اال وىو المقاصد الجزئية لمقصد التزكية في زكاة الفطر.
خطة الدزاضة.

جاءت ىذه الدراسة في ثالثة مباحث وخاتمة ،عمى النحو اآلتي:

المبحث األوؿ :التعريف بالمقاصد العالية ،والمقاصد الجزئية.
المبحث الثاني :أىمية مقصد التزكية ومكانتو ،وأدلتو من الكتاب والسنة.

المبحث الثالث :نماذج تطبيقية لمقاصد جزئية لمقصد التزكية في زكاة الفطرة.
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الخاتمة :نذكر فييا أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة.
املبخث األول:

التعسيف باملقاصد العالية ،واملقاصد اجلصئية.
قسم عمماء األصول والمقاصد ،مقاصد الشريعة باعتبارات متعددة ،فمن حيث الوضا قُسمت إلى قسمين :مقاصد
الشارع ،ومقاصد المكمف .ومن حيث العموم والخصوص ،قُسمت إلى :مقاصد عامة ،ومقاصد كمية(ٕ) ،ومقاصد خاصة(ٖ)،

ومقاصد جزئية .ومن حيث اعتبار حظ المكمف وعدمو ،قُسمت إلى :مقاصد أصمية ،ومقاصد تابعة .ومن حيث القطا
والظن ،قُسمت إلى :مقاصد قطعية ،ومقاصد ظنية .ومقاصد وىمية ،ومن حيث الحاجة واألىمية قسمت إلى مقاصد
ضرورية ،وحاجية ،وتحسينية(ٗ).

وممما يعنينمما فممي ىممذه الد ارسممة تقسمميم جمممال الممدين عطيممة لممقاصممد ،فقممد ذكممر أنيمما تنقسممم إلممى مقاصػػد لمخمػػؽ ،ومقاصػػد
لمشرع وأما مقاصد الخمػؽ –أي المكمفمين -فتنقسمم ىمي األخمرى إلمى مقاصمد أصػمةة ،ومقاصمد تبعةػة وأمما مقاصػد الشػرع،
فتنقسم إلى أربعة أقسام :المقاصد العالةة ،والمقاصد الكمةة ،والمقاصد الخاصة ،والمقاصد الجزئةة(٘).
وفيما يأتي بيان معنى مقاصد الشريعة العالية ،والمقاصد الجزئية:
ة واصطالح ًا.
املطلب األول :تعسيف املقاصد العالية لػ ً
الفرع األوؿ :المقاصد العالةة لغة.

أولً :المقاصد لغة :جما مقصد من قصد الشيء ،والقصد في المغة لو معان عدة كميا تدور حول إرادة الشيء ،والعزم
عميو ،نختار منيا :االعتماد ،واألَم ،واتيان الشيء(.)ٙ

ثانةاً :العالةة لغة :العالية :أعمى القناة ،وأسفميا :السافمة ،والجما العوالي(.)ٚ

جاء في لسان العرب :والسفمى :نقيض العميا .والسفل :نقيض العمو في التسفل والتعمي .والسافمة :نقيض العالية في

()ٛ
الرفعة
[العمى]  ،والعميا خالف السفمى ،ومؤنث األعمى ،وىي ِّ
اسم لممكان العالي ،وجمعيا ُ
الرمح والنير وغيره .والعالية ٌ
والشرف(.)ٜ

الفرع الثاني :المقاصد العالةة اصطالحاً.

أولً :المقاصد اصطالحا :إذا أطمقت المقاصد في الفقو واألصول قُصد بيا مقاصد الشريعة ،والشرةعة اصطالحاً ىي:
"ما سنو اهلل تعالى لعباده من األحكام عن طريق نبي من أنبيائو عمييم السالم"(ٓٔ) ،ولم يذكر الفقياء واألصوليون قديم ًا

تعريفاً واضحاً لمقاصد الشريعة ،وانما ىي إشارات لممعنى العام ليا.

واىتم المعاصرون بضبط مفيوم المقاصد ،ومن أجود ما جاء في ذلك ما يأتي:
ٔ -عرف ابن عاشور مقاصد التشريا العامة بقولو" :ىي المعاني ،و ِ
الح َكم الممحوظة لمشارع ،في جميا أحوال التشريا،
أو معظميا"(ٔٔ).

ٕ -وعرفيا عالل الفاسي بقول م مو" :المراد بمقاصد الشريعة :الغاي م مة منيا ،واألسرار التي وضعيا الشارع ،عند كل ُحك م مم من
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أحكاميا"(ٕٔ).

ٖ -وعرفيا عبد الرحمن الكيالني بأنيا" :المعاني الغائية التي اتجيت إرادة الشارع إلى تحقيقيا عن طريق أحكاميا"(ٖٔ).
والمالحظ في التعريفات السابقة أن المقاصد تدور عمى أمر الغايات ،واألىداف ،والمصالح والقضايا التي راعاىا
الشارع ،واعتبرىا في أحكامو ،وعميو يمكننا تعريف مقاصد الشريعة بأنيا :المعاني و ِ
الح َكم التي راعاىا الشارع في تشريعو

لألحكام.

ثانةاً :المقاصد العالةة اصطالحاً :وأما المقاصد العالية فقد سماىا بعض من كتب بعمم المقاصد ،بالمقاصمد العاممة ،ويوضمح

ىذا ما قالو ابن عاشور" :المقصد العام لمشريعة ىو حفظ نظام األمة وبقاء قوتيما وىيبتيما  ،)ٔٗ("...وبعضميم سمماىا بالعاليمة
كون التركيز عمى زاوية األمة وعمى حظ األمة ،وعمى مقاصد الشريعة عمى مستوى األمة ىو األعمى واألولمى بمين جميما

المقاصممد ،وعممدوا مممن أنواعيمما :عبممادة اهلل تعممالى ،والتزكيممة ،وتحقيممق االسممتخالف ،وعمممارة األرض ،واقامممة العممدل ،وحفممظ
الخ ْممق منعماً لمتسميب والتنمازع ،واالضمطراب
كرامة اإلنسمان ،واخمراج المكممف عمن داعيمة ىمواه ،وحفمظ نظمام األممة ،وضمبط َ
في حياتيم ،وعرفوىا بعبارات متعددة ،نذكر منيا ما يأتي:

ٔ -عرفيا الريسوني بقولو" :ىي المقاصد التي نجد رعايتيا في كافة أبواب الشريعة ،أو معظميا"(٘ٔ).

ٕ -وعرفيا نور الدين الخادمي بقولو" :ىي التي تُالحظ في جميا ،أو أغمب أبواب الشريعة ومجاالتيا بحيث ال
تختص مالحظتيا في نوع خاص من أحكام الشريعة ،فيدخل في ىذا أوصاف الشريعة ،وغاياتيا الكبرى"(.)ٔٙ
وقطعيتو،
قطعية تنحصر مصادرىا بالمصدر األوحد في كمّيتو ،واطالقو،
ّ
ٖ -وعرفيا طو جابر العمواني بأنيا" :كمّيات مطمقة ّ
وكونيتو ،وانشائو لألحكام أال وىو القرآن المجيد"(.)ٔٚ
سمييا بعضيم المقاصد العامة لمشريعة ،وىي
وقدم الدكتور جمال الدين عطية تصوره لممقاصد العالية بقولوُ :
"وي ّ
أعمى أنواع المقاصد الشرعية من حيث التجريد ،والتنظير ،واإليجاز ،والنظر الفمسفي في آن ...ويمكن أن أعبر عن تصوري
لممقاصد العالية عمى النحو التالي :تتمثل المقاصد العالية لمشريعة في تحقيق عبادة اهلل ،والخالفة عنو ،وعمارة األرض،
من خالل اإليمان ومقتضياتو من العمل الصالح المحقق لمسعادة في الدنيا واآلخرة ،والشامل لمنواحي المادية والروحية،
والذي يوازن بين مصالح الفرد والمجتما ،والذي يجما بين المصمحة القومية الخاصة والمصمحة اإلنسانية العامة ،وبين

مصمحة الجيل الحاضر ،ومصمحة األجيال المستقبمة ،كل ذلك بالنسبة لإلنسان ،واألسرة ،واألمة ،واإلنسانية جمعاء"(.)ٔٛ

وبناء عمى كل ما سبق من تصورات ،ةمكننا تعرةؼ المقاصد العالةة بأنيا :المعاني الكمية والمفاىيم التأسيسية
ً
التي من أجميا شرعت أحكام الدين كمو.
ومن األمثمة عمييا :مقصد التوحيد ،ومقصد العمران ،ومقصد التزكية مدار البحث ،وغيرىا.
املطلب الثاىي :املقاصد اجلصئية.
أولً :الجزئةة لغة.

()ٜٔ

منسوبة إلى الجزء ،والجزء :ما يتركب الشيء منو ومن غيره

.

ثانةاً :المقاصد الجزئةة اصطالحاً.

بداية ينبغي أن ال ننسى أن المقاصد ىي المعاني التي من أجميا ُشرعت األحكام بشكل عام ،والمقاصد الجزئية عبارة
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عن النظر في المفردات الصغيرة المتعمقة ببعض األحكام الجزئية ،فالمقاصد المرجوة من كل حكم جزئي تُسمى بالمقاصد
الجزئية.
وقد ذكر العمماء تعريفات عدة لممقاصد الجزئية تدور في أغمب أحواليا عمى العمل الجزئية ِ
[الح َكم] المفيومة من
األحكام الفرعية ،ومن أبرز تمك التعريفات ما يأتي:

ٔ -عرفيا عالل الفاسي بأنيا" :األسرار التي وضعيا الشارع عند كل حكم من أحكاميا"(ٕٓ).

ٕ -وعرفيا نور الدين الخادمي بقولو" :المقاصد الجزئية ىي العمل والحكم الجزئية المتعمقة بأحكام الشرعية الفرعية"(ٕٔ).
ٖ -وعرفيا أحمد الريسوني بأنيا " :مقاصد كل حكم عمى حدة"(ٕٕ).
واختار الباحثون تعريفيا بم :العمل و ِ
الحكم التي من أجميا ُشرعت جزئيات األحكام.
املبخث الثاىي:

أهنية مقصد التصكية وملاىته و أدلته مً اللتاب والطية.
في ىذا المبحث نعرض أىمية مقصد التزكية ومكانتو ،وبعض أدلتو من الكتاب والسنة ،بعد التعريف بالتزكية لغة
واصطالحاً ،وذلك في ثالثة مطالب:
املطلب األول :التصكية لػةً واصطالح ًا.
الفرع األوؿ :التزكةة لغة.

التزكية في المغة مأخوذة من زكا يزكو زكاء ،أي :نما ،وطير ،فالتزكية ىي النماء ،والطيارة والبركة ،ويقال لمرجل

التقي :زكي ،ولمقوم األتقياء :أزكياء(ٖٕ).

وقد وضح ابن تيمية وجو الربط بين المعنى المغوي والمعنى االصطالحي عند حديثو عن أمراض القموب ،وكيفية
شفائيا" :والزكاة في المغة :النماء والزيادة في الصالح ،يقال :زكا الشيء إذا نما في الصالح ،فالقمب يحتاج أن يتربى

يضره ،فال
كمل ويصمح ،كما يحتاج البدن أن ُيربَّى باألغذية المصمحة لو ،وال ّ
بد ما ذلك من منا ما ّ
فينمو ،ويزيد حتى َي ُ
ينمو البدن َّإال بإعطائو ما ينفعو ،ومنا ما يضره ،كذلك القمب ال يزكو فينمو ،ويتم صالحو إال بحصول ما ينفعو ،ودفا ما
يضره ،وكذلك الزرع ال يزكو إال بيذا"(ٕٗ).
الفرع الثاني :التزكةة اصطالحاً.

بناء عمى داللة المعنى المغوي ،وما تقدم من كالم البن تيمية جاء المعنى االصطالحي لتزكية النفوس ،وىي عند أكثر

العمماء تشمل أمرين:

األمر األوؿ :تطيير النفس من األدران ،واألوساخ ،وىو ما عرفيا بو سيد قطب" :التزكي التطير من كل رجس ودنس"(ٕ٘).
األمر الثاني :تنميتيا باألوصاف الحميدة(.)ٕٙ

واآليات القرآنية اآلمرة بتزكية النفس ،وتيذيبيا دالة عمى ىذه المعاني ،قال تعالى :قَ ْد أَ ْفمَ َح َم ْف تََزَّكى * َوَذ َكَر
ِ
اىا[الشمس ،]ٔٓ-ٜ :يقول ابن
اب َم ْف َد َّ
س َ
صمَّى[األعمى ،]ٔ٘-ٔٗ :وقولو تعالى :قَ ْد أَ ْفمَ َح َم ْف َزَّك َ
اىا * َوقَ ْد َخ َ
ْ
اس َـ َرِّبو فَ َ
كثير عند تفسيره ليذه اآليات" :يحتمل أن يكون المعنى :قد أفمح من زكى نفسو أي بطاعة اهلل ،كما قال قتادة ،وطيرىا
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من الرذائل ،واألخالق الدنيئة ،كقولو تعالى" :قد أفمح من تزكى" "وقد خاب من دساىا" أي :دسسيا وأخمميا ووضا منيا

بخذالنو ّإياىا عن اليدى ،حتى ركب المعاصي وترك طاعة اهلل  ،ويحتمل أن يكون المعنى :قد أفمح من زكى اهلل
نفسو وقد خاب من دسى اهلل نفسو"(.)ٕٚ
وأما تعريفات العمماء لمتزكية اصطالحاً فقد تعددت ألفاظيا ،واتفقت معانييا ،نذكر منيا ما يأتي:

ٔ -عرفيا عبداهلل األىدل بأنيا" :تطيير اإلنسان نفسو ،وقمبو من الشركيات ،والعقائد الباطمة ،واألعمال الفاسدة ،واألخالق
السيئة ،باإليمان الصادق ،واألعمال الصالحة ،واألخالق الحسنة التي تُقربو إلى اهلل تعالى ،وتجعمو مؤدياً لما أمره بو،
ونياه عنو ،ليمقاه طاى اًر نقياًُ ،يدخمو في جنتو التي ال يعمم إال اهلل ما أعده فييا لعباده المؤمنين المتطيرين"(.)ٕٛ
ٕ -وقيل التزكية ىي" :طيارة اإلنسان من السوء ،والنماء ،واالرتقاء في الخير"(.)ٕٜ

ٖ -وعرفيمما محمممد عويضممو بأنيمما" :تطييممر النفمموس ،واصممالحيا بممالعمم النممافا ،والعمممل الصممالح ،وفعممل المممأمورات وتممرك
المنييات"(ٖٓ).

ويرى الباحثون أن التزكية ىي :تحصيل بركة وطيارة النفس من كل ما ُيدنسيا من الرذائل واألخالق البذيئة ،بتنمية
الخير فييا ،وتدريبيا عمى طاعة اهلل تعالى.
أي :تطييرىا من جانب الوجود ومن جانب العدم ،فمن جانب العدم تطييرىا من كل ما ُيدنسيا من الرذائل واألخالق
البذيئة ،ومن جانب الوجود تنمية جوانب الخير فييا ،وتدريبيا عمى طاعة اهلل تعالى.
الفرع الثالث :حكـ تحصةؿ التزكةة.

اختمف العمماء في حكم تحصيل تزكية نفس المكمف عمى قولين:

القوؿ األوؿ :قوؿ اإلماـ الغزالي :ذىب اإلمام الغزالي إلى أن تزكية النفس فرض عين عمى كل مؤمن ومؤمنة ،ولو لم

يكن متحميًا باألخالق الذميمة ،فاإلنسان ممزم بتعمم أمراض القمب وكيفية عالجيا وتطييرىا .فاألصل عنده المرض .واستدل

لقولو بحادثة شق الصدر(ٖٔ) ،فيو يرى أن كل إنسان في قمبو نزغة لمشيطان ،وأن اهلل استميا من صدر نبيو ،ولكنيا بقيت

عند بقية الخمق ،فتحتاج ىذه النزغات إلى مجاىدة بالتربية ،والتزكية(ٕٖ) .وىو اختيار بعض المعاصرين(ٖٖ).

القوؿ الثاني :قوؿ الجميور :ذىب جميور عمماء التصوف إلى أن تزكية النفس فرض عين في حق من تحقق ،أو ظن وجود

مرض من أمراض القموب فيو ،فيمزمو حينئذ تعمم ُسبل عالجو ،وأما تعمم أمراض القموب ،فيو فرض كفاية عمى األمة(ٖٗ)،
طَر َت المَّ ِو الَِّتي فَطََر َّ
اس
واستدلوا لقوليم ىذا بأن األصل في اإلنسان السالمة من ىذه األمراض لقولو تعالىِ  :ف ْ
الن َ
َعمَ ْة َيا[الروم،]ٖٓ :

وجو الدللة :يقول الرازي في مفاتيح الغيب" :إن جواىر النفوس البشرية مختمفة بالماىية ،فبعضيا نفوس مشرقة

صافية قميمة التعمق بالجسمانيات كثيرة االنجذاب إلى عالم الروحانيات وبعضيا مظممة كدرة قوية التعمق بالجسمانيات

عديمة االلتفات إلى الروحانيات ،ولما كانت ىذه االستعدادات من لوازم جواىرىا ،ال جرم يمتنا انقالبيا وزواليا"(ٖ٘).

وقول النبي " :كل مولود يولد عمى الفطرة ،فأبواه ييودانو ،أو ينصرانو ،أو ُيمجسانو ،كمثل البييمة تنتج البييمة

ىل ترى فييا جدعاء"(.)ٖٙ

وجو الدللة" :بيان أن الفطرة اإليمان العام ،وانما فيو أنو يولد عمى تمك الخمقة التى لم يظير منيا إيمان وال كفر،

لكن لما حمميم آباؤىم عمى دينيم ظير منيم ما حمموىم عميو من ييودية أو نصرانية ،ثم أراد اهلل إمضاء ما عممو وقدره في
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كل واحد منيم بما أجرى لو فى ُب ِّد األمر من كفر ،أو إيمان ،ختم ليم بو"(.)ٖٚ
وحاصؿ األمر :أن النفس البشرية وان كان األصل فييا السالمة ،إال إنيا مجبولة عمى ُحب الشيوات ،والممذات ،نافرة
عن الطاعات ،وكل مسمم ُمطالب بالبحث عن سالمة نفسو من كل ىذا ،فيمزمو العمل عمى تزكيتيا وتطييرىا.
يقول ابن الجوزي" :المؤمن العاقل ال يترك ِلجاميا وال ُييمل مقودىا ،بل يرخي ليا في وقت ،والزمام بيده ،فما دامت
عمى الجادة فال يضايقيا بالتضييق عمييا ،فإذا رأىا مالت ردىا بمطف ،فإن ونت وأبت فبالعنف"(.)ٖٛ
املطلب الثاىي :ملاىة هرا املقصد وأهنيته ىطبةً إىل املقاصد األخسى.

مقصد التزكية واحد من المقاصد العالية باعتباره جزءاً من منظومة القيم الحاكمة بحسب رؤية الدكتور طو عمواني،

وغيره من عمماء المقاصد( .)ٖٜفالتوحيد ،والتزكية ،والعمران تُشكل أىم عناصر ىذه المنظومة ،فال يكتمل معنى اإليمان
إال بتوحيد الخالق ،وتزكية نفس اإلنسان ،وعمارة الكون ،وبناء الحضارة .والمؤمن مخاطب بالوحي بوجوب تحقيق توحيد
اهلل ،وعمارة الكون ،وبناء الحضارة وفق أمر اهلل  ،وىو بذلك يحقق مقصد التزكية تطيي اًر وتنميةً لنفسو ،ومالو ،ومن
ىذه القيم الثالثة يمكن فيم باقي القيم العالية ،فتوحيد اهلل  ،يجعل اإلنسان ممتزماً بخطاب الوحي المشتمل عمى باقي

القيم ،كالعدل ،واألخوة ،اإلنسانية ،وأداء أمانة االستخالف ،والتزكية تحمل معنى مجاىدة النفس بحمميا عمى طاعة

خالقيا ،وىكذا(ٓٗ).

والشرع كمو تزكية لنفوس العباد حتى يصمحوا لمجاورة اهلل في الجنة ،فالتوحيد تزكية ،والصالة تزكية ،والصدقة
تزكية ،والحج تزكية وىكذا ،فاهلل  شرع لنا من الشرائا ما تزكو بو نفوسنا ،وتصمح بو دنيانا وآخرتنا ،واهلل سبحانو غني
عن أن ينتفا بطاعات العباد ،أو أن يتضرر بمعاصييم ،كما في الحديث القدسي" :يا عبادي :إنكم لن تبمغوا ضري

فتضروني ،ولن تبمغوا نفعي فتنفعوني"(ٔٗ) بل العبد نفسو ىو من يتضرر بالمعصية ،وىو من ينتفا بطاعتو ،واهلل تعالى غني
ِ
ِ
ِ
َّ
س َّخَرَىا لَ ُك ْـ ِلتُ َكِّبُروا
وم َيا َوَل ِد َم ُ
اؤ َىا َولَك ْف َةَنالُ ُو التَّ ْقَوى م ْن ُك ْـ َك َذل َؾ َ
عن العباد ،وعن طاعاتيم ،قال تعالى :لَ ْف َة َنا َؿ الم َو لُ ُح ُ
المَّ َو َعمَى َما َى َدا ُك ْـ َوَب ِّ
ةف[الحج ،]ٖٚ :فالعباد يذبحون اليدايا ،واألضاحي ،ويأكمون لحوميا ،وىم ما ذلك يتقربون
ش ِر ا ْل ُم ْح ِسِن َ
بيا إلى اهلل  ،ألنيم يستجيبون ألمر اهلل ،ويستسممون لشرعو ،واإليمان ،والعمل الصالح سبب سعادة الدنيا واآلخرة،
ِ
س ِف َما َكا ُنوا
َجَرُى ْـ ِبأ ْ
صالِ ًحا ِم ْف َذ َك ٍر أ َْو أُْنثَى َو ُى َو ُم ْؤ ِم ٌف َفمَ ُن ْح ِة َة َّن ُو َح َةاةً طَ ِّة َب ًة َولَ َن ْج ِزَة َّن ُي ْـ أ ْ
َح َ
قال تعالىَ  :م ْف َعم َؿ َ
وف[النحل ،]ٜٚ :والتعاسة والشقاء نصيب العبد إذا تعمق قمبو بغير اهلل حبا ورجاء وخوفا وتوكال(ٕٗ) ،قال النبي :
َة ْع َممُ َ

"تعس عبد الدينار ،وعبد الدرىم ،وعبد الخميصة ،إن أعطي رضي ،وان لم ُيعط سخط ،تعس وانتكس ،واذا شيك فال
انتقش ،طوبى لعبد آخذ بعنان فرسو في سبيل اهلل ،أشعث رأسو ،مغبرة قدماه ،إن كان في الحراسة ،كان في الحراسة ،وان
كان في الساقة كان في الساقة ،إن استأذن لم يؤذن لو ،وان شفا لم يشفا"(ٖٗ).
وتبرز أىمةة مقصد التزكةة في أمرةف ،ىما(:)44

ِ
ِ
آة ِات َنا
س ًول م ْن ُك ْـ َة ْتمُو َعمَ ْة ُك ْـ َ
س ْم َنا فة ُك ْـ َر ُ
أولً :إن محور دعوة اإلسالم ىو التزكية إلى جانب التشريا ،قال تعالىَ  :ك َما أ َْر َ
ِ
وف[البقرة ،]ٔ٘ٔ :وجو الدللة :قال الماوردي" :ويزكيكم فيو
اب َوا ْل ِح ْك َم َة َوُة َعمِّ ُم ُك ْـ َما لَ ْـ تَ ُكوُنوا تَ ْعمَ ُم َ
َوُة َزِّكة ُك ْـ َوُة َعمِّ ُم ُك ُـ ا ْلكتَ َ
تأويالن :أحدىما :يعني يطيركم من الشرك .والثاني :أن يأمركم بما تصيرون بو عند اهلل أزكياء"(٘ٗ).
ِ
وقال تعالى عمى لسان سيدنا إبراىيم  :رَّب َنا و ْابع ْث ِفة ِيـ رس ًول ِم ْنيـ ة ْتمُو عمَ ْة ِيـ ِ
اب َوا ْل ِح ْك َم َة
آةات َؾ َوُة َعمِّ ُم ُي ُـ ا ْلكتَ َ
ُْ َ َ ْ َ
ْ َ ُ
َ َ َ
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ِ
ةـ[البقرة .]ٕٜٔ :وجو الدللة :أن التزكية أساس مشترك بين جميا الديانات ،فيي من دعوة
َوُةَزِّكة ِي ْـ إَِّن َؾ أَْن َت ا ْل َع ِز ُ
ةز ا ْل َحك ُ
سيدنا إبراىيم  ،وىذا يدل عمى أنيا قيمة عالية من الكمال الخمقي ،والبعد الوجداني ،والروحي ،وأنيا أساس الدين وجوىره(.)ٗٙ
ثانةاً :إن النفس األمارة بالسوء من أشد أعداء اإلنسان إليو ألنيا تعيش بين جنبيو ،وتظير لو في صورة الرجل الصالح
الذي ال يبغي إال الخير لصاحبو ،وقد ذكر القرآن الكريم بعض أوصافيا الخبيثة الدالة عمى ِعظم خطرىا ،وخفاء مكرىا،

وأنيا تيوي بصاحبيا في ٍ
الس ِ
درك سحيق ،قال تعالى عمى لسان نبيو يوسف َ  :وما أ َُبِّرئُ َن ْف ِسي إِ َّف َّ
وء
َم َارةٌ ِب ُّ
س َأل َّ
الن ْف َ
َ
ِ
ِ
َّ
ةـ[يوسف .]ٖ٘ :قال الطبري" :يقول يوسف صموات اهلل عميو :وما أبرئ نفسي من الخطأ،
إِل َما َرح َـ َرِّبي إِ َّف َرِّبي َغفُ ٌ
ور َرح ٌ

والزلل ،فأزكييا" ،إن النفس ألمارة بالسوء" يقول :إن النفوس نفوس العباد تأمرىم بما تيواه وان كان ىواىا في غير ما فيو رضا
اهلل"( .)ٗٚوالنفس أيضا ىي محل معرفة اهلل تعالى وميبط تجمياتو وآياتو ،قال تعالى :وِفي أَ ْنفُ ِس ُكـ أَفََال تُْب ِ
وف
صُر َ
َ
ْ
[الذاريات.]ٕٔ :

ومما تقدم نخمص إلى أن محور التزكية ىو الوجدان اإلنساني الذي يكون موضوعاً لمترقية والتربية ،وىذا الوجدان

نوعان :وجدان نزوع لو دوافا غريزية ،وحاجات مادية يرتبط بما يصفو القرآن بالنفس األمارة بالسوء التي تنتيي إلى أن

"اإلنسان خمق ىموعا" ،ووجدان إدراك يمثمو دوافا الفطرة البشرية في تممس الحاجات الروحية ،ويتحرك اإلنسان معيا من
البعد المادي إلى البعد الروحي ،فتتكون لديو النفس الموامة التي تترقى في درجات التزكية ،لتصل إلى رتبة النفس المطئنة،
اضة ًة مر ِ
ِ ِ
ِ
الن ْفس ا ْلم ْ ِ
التي خاطبيا ربيا بقولوَ  :ةا أَةَّتُ َيا َّ
ضَّة ًة * فَ ْاد ُخمِي ِفي ِع َب ِادي * َو ْاد ُخمِي
ط َمئَّن ُة * ْار ِجعي إِلَى َرِّبؾ َر َ َ ْ
ُ ُ
َج َّن ِتي[الفجر.)ٗٛ(]ٖٓ-ٕٚ :
وةمكف تحقةؽ مقصد التزكةة بأمور كثةرة ،مف أىميا ما ةأتي(:)49
الزَكاةَ و ُىـ ِب ْاْل ِخرِة ُىـ َك ِ
وف
ٔ -التوحيد :وقد سماه اهلل تعالى زكاة في قولوَ  :و َوْة ٌؿ لِ ْم ُم ْ
افُر َ
ةف َل ُة ْؤتُ َ
ةف * الَِّذ َ
ش ِرِك َ
َ ْ
وف َّ َ ْ
[فصمت.]ٚ-ٙ :

وف َّ
الزَكاةَ" ،قال عمي بن أبي طمحة ،عن ابن عباس:
وجو الدللة :ذكر ابن كثير في تفسير قولو تعالى :ل ُة ْؤتُ َ
اب
يعني :الذين ال يشيدون أن ال إلو إال اهلل .وكذا قال عكرمة .وىذا كقولو تعالى :قَ ْد أَ ْفمَ َح َم ْف َزَّك َ
اىا * َوقَ ْد َخ َ
ِ
صَّمى[األعمى ،]ٔ٘-ٔٗ :والمراد بالزكاة
َم ْف َد َّ
س َ
اىا[الشمس ،]ٔٓ-ٜ :وكقولو :قَ ْد أَ ْفمَ َح َم ْف تََزَّكى * َوَذ َكَر ْ
اس َـ َرِّبو َف َ
ىاىنا :طيارة النفس من األخالق الرذيمة ،ومن أىم ذلك طيارة النفس من الشرك"(ٓ٘).

ٕ -الصالة :وىي من أعظم ما تزكو بو النفوس ولذلك قرن اهلل تعالى بينيا وبين التزكية في قولو :قَ ْد أَ ْفَم َح َم ْف تََزَّكى *
ِ
صمَّى[األعمى.]ٔ٘-ٔٗ :
َوَذ َك َر ْ
اس َـ َرِّبو فَ َ
ٖ -الصدقة :قال تعالىُ  :خ ْذ ِم ْف أَموالِ ِيـ ص َدقَ ًة تُطَ ِّيرُىـ وتَُزِّكة ِيـ ِبيا وص ِّؿ عمَ ْة ِيـ إِ َّف ص َال تَ َؾ س َك ٌف لَيـ والمَّ ُو ِ
سمةعٌ
َ
ُْ َ
َ
َ
ُ ْ َ
َْ ْ َ
ْ َ َ َ َ ْ
ِ
ةـ[التوبة ،]ٖٔٓ :وجو الداللة :قال الشيخ السعدي " :وفييا أن العبد ال يمكنو أن يتطير ويتزكى حتى يخرج زكاة
َعم ٌ
مالو ،وأنو ال يكفرىا شيء سوى أدائيا ألن الزكاة والتطيير متوقف عمى إخراجيا"(ٔ٘).

اىا[الشمس ،]ٔٓ – ٜ :وجو الداللة:
اب َم ْف َد َّ
س َ
ٗ -ترك المعاصي والمحرمات ،قال تعالى :قَ ْد أَ ْفمَ َح َم ْف َزَّك َ
اىا * َوقَ ْد َخ َ
قال ابن تيمية" :فكذلك النفس واألعمال ال تزكو حتى يزال عنيا ما يناقضيا ،وال يكون الرجل متزكياً إال ما ترك الشر،
فإنو يدنس النفس ويدسييا"(ٕ٘).

٘ -محاسبة النفس :قال ابن القيم" :فإن زكاة النفس وطيارتيا موقوف عمى محاسبتيا ،فال تزكو وال تطير وال تصم م مح
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املقاصد اجلصئية ملقصد التصكية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألبتة إال بمحاسبتيا "..إلى أن قال" :فبمحاسبتيا َيطَّمِاُ عمى عيوبيا ونقائصيا فيمكنو السعي في إصالحيا"(ٖ٘).
 -ٙالدعاء :عمى العبد أن يمجأ إلى اهلل تعالى بالدعاء والتضرع ليصمح لو نفسو ويزكييا ولذلك كان من دعاء نبينا
" :المَّ َّ ِ
وزِّكيا أنت خير من َّ
زكاىا أنت ولِييا وموالىا"(ٗ٘).
تقو َ
اىاَ َ ،
يم آت نفسي َ
املطلب الثالث :أدلة مقصد التصكية مً اللتاب والطية.
الفرع األوؿ :أدلة مقصد التزكةة مف القرآف الكرةـ.

ُذكر لفظ لتزكية في مواضا كثيرة في القرآن الكريم ،وعند النظر فييا ،وتأمميا نجد أن تزكية النفس مقصد ثابت

بالنص واالستقراء ،وأن القرآن الكريم تكمم عن مقصد التزكية وفق منيجين :األول تزكية األمة ،والثاني تزكية الفرد
وبيانيا فيما يأتي:

أولً :اْلةات الكرةمة الدالة عمى مقصد تزكةة األمة:

(٘٘)

ذكر أكثر العمماء أن ىناك أربا آيات دالة عمى أن التزكية مقصد مباشر لموحي فيما يخص مجموع األمة

 ،ىذه

اآليات ىي:

اس َكَنا وتُ ْب عمَ ْةَنا إَِّن َؾ أَْن َت التََّّواب َّ ِ
اجع ْم َنا مسمِم ْة ِف لَ َؾ و ِم ْف ُذِّرةَِّت َنا أ َُّم ًة مسمِم ًة لَ َؾ وأ َِرَنا مَن ِ
ةـ *
ُ
َ
َ
َ
َ َ
ُْ َ
ٔ -قولو تعالىَ :رَّب َنا َو ْ َ ُ ْ َ
الرح ُ
ِ
ِ
رَّب َنا و ْابع ْث ِفة ِيـ رس ًول ِم ْنيـ ة ْتمُو عمَ ْة ِيـ ِ
َِّ
ح ِكةـ[البقرة:
آةات َؾ َوُة َعمِّ ُم ُي ُـ ا ْلكتَ َ
َ ْ َ
ُْ َ
ْ َ ُ
َ َ َ
اب َوا ْلح ْك َم َة َوُةَزِّكة ِي ْـ إن َؾ أَْن َت ا ْل َع ِز ُةز ا ْل َ ُ
.]ٕٜٔ-ٕٔٛ

ِ
ٕ -قولو تعالىَ  :كما أَرس ْم َنا ِفة ُكـ رس ًول ِم ْن ُكـ ة ْتمُو عمَ ْة ُكـ ِ
اب َوا ْل ِح ْك َم َة َوُة َعمِّ ُم ُك ْـ َما لَ ْـ تَ ُكوُنوا
آةات َنا َوُةَزِّكة ُك ْـ َوُة َعمِّ ُم ُك ُـ ا ْلكتَ َ
َ ْ َ
ْ َ
ْ َ ُ
َ ْ َ
وف[البقرة.]ٔ٘ٔ :
تَ ْعمَ ُم َ
ِ
ةف إِ ْذ بع َث ِفة ِيـ رس ًول ِم ْف أَْنفُ ِس ِيـ ة ْتمُو عمَ ْة ِيـ ِ ِ
ِ
اب
آةاتو َوُةَزِّكة ِي ْـ َوُة َعمِّ ُم ُي ُـ ا ْلكتَ َ
ْ َ َ ْ َ
ْ َ ُ
ٖ -قولو تعالى :لَ َق ْد َم َّف المَّ ُو َعمَى ا ْل ُم ْؤ ِمن َ َ َ
ض َال ٍؿ ُم ِبة ٍف[آل عمران.]ٔٙٗ :
َوا ْل ِح ْك َم َة َوِا ْف َكا ُنوا ِم ْف قَ ْب ُؿ لَ ِفي َ
ِ
ةف رس ًول ِم ْنيـ ة ْتمُو عمَ ْة ِيـ ِ ِ
ِ
ِ
اب َوا ْل ِح ْك َم َة َوِا ْف َكا ُنوا
آةاتو َوُةَزِّكة ِي ْـ َوُة َعمِّ ُم ُي ُـ ا ْلكتَ َ
َ ْ َ
ُْ َ
ٗ -قولو تعالىُ  :ى َو الَّذي َب َع َث في ْاأل ُِّمِّة َ َ ُ
ض َال ٍؿ ُم ِب ٍ
ةف[الجمعة.]ٕ :
ِم ْف قَ ْب ُؿ لَ ِفي َ

وجو الداللة في اآليات السابقة :ىذه النصوص القرآنية بمجموعيا تشتمل عمى منيج تزكية األمة ،وتربيتيا وفق
أركان أربعة ترسم صورة األمة ،وتبين خصائصيا ،ىذه األركان ىي :أوليا :التعمم ،وثانييا :تزكية النفوس ،وفييا

تحقيق معنى الطير ،والبركة ،والنماء ،وثالثيا :تعميم الناس أحكام الشريعة ،ورابعيا :تعميميم الحكمة(.)٘ٙ
ثانةاً :اْلةات الدالة عمى مقصد تزكةة الفرد:

إن تزكية نفس الفرد تكون بتيذيبيا ،وصقميا ،وكفيا عن محارم اهلل ،وحمميا عمى طاعتو ،وخضوعيا لجاللو،

وخشوعيا لييبتو ،ورضاىا بقضائو وقدره ،وصبرىا عمى بالئو ،وخوفيا من بطشو ،ورجائيا في عفوه .واآليات الدالة عمى
مقصد تزكية نفس الفرد كثيرة ،نذكر منيا:

ةؾ لَ َعمَّ ُو َةَّزَّكى[عبس ،]ٖ :وىي دالة عمى أن التزكية تتحقق بدخول الفرد في دائرة اإليمان(.)٘ٚ
ٔ -قولو تعالىَ  :و َما ُة ْد ِر َ

ِ
ٕ -قولو تعالى :وسةجَّنبيا ْاألَ ْتقَى * الَِّذي ة ْؤِتي مالَ ُو ةتََزَّكى * وما ِأل ٍ ِ ِ ِ ٍ
اء َو ْج ِو َرِّب ِو
ََ َ
َ َ
ُ
َ َُ َ ُ َ
َحد ع ْن َدهُ م ْف ن ْع َمة تُ ْجَزى * إَِّل ْابت َغ َ
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ضى[الميل ،]ٕٔ–ٔٚ :فالتزكية سبب بتجنب النار والنجاة منيا والفوز بالجنة ورضى الرحمان(.)٘ٛ
س ْو َ
ْاأل ْ
ؼ َةْر َ
َعمَى * َولَ َ

ِ
سا َزِكَّة ًة ِب َغ ْة ِر َن ْف ٍ
ش ْة ًئا ُن ْكًار[الكيف،]ٚٗ :
ٖ -قولو تعالى :فَا ْن َ
س َلقَ ْد ِج ْئ َت َ
ط َم َقا َحتَّى إِ َذا لَق َةا ُغَال ًما َفقَ َتمَ ُو قَا َؿ أَ َقتَ ْم َت َن ْف ً
دليل عمى اتصاف النفس المؤمنة بالخير ،والصالح(.)ٜ٘
السم ِ
اىا * َوا ْلقَم ِر إِ َذا تََال َىا * َو َّ
الش ْم ِ
ٗ -قولو تعالىَ  :و َّ
الن َي ِ
اىا
ار إِ َذا َجَّال َىا * َوالمَّْة ِؿ إِ َذا َة ْغ َ
اء َو َما َب َن َ
ش َ
ض َح َ
س َو ُ
اىا * َو َّ َ
َ
اىا * َوَن ْف ٍ
* َو ْاأل َْر ِ
اب َم ْف
ض َو َما َ
اىا * قَ ْد أَ ْفمَ َح َم ْف َزَّك َ
ورَىا َوتَ ْق َو َ
سَّو َ
ط َح َ
اىا * َوقَ ْد َخ َ
س َو َما َ
اىا * فَأَْل َي َم َيا فُ ُج َ
اىا دليال عمى
َد َّ
اىا[الشمس ،]ٔٓ-ٔ :بعد قسم اهلل بمخموقاتو جاء جواب القسم بقولو تعالى :قَ ْد أَ ْفمَ َح َم ْف َزَّك َ
س َ
(ٓ)ٙ
أىمية تزكية الفرد نفسو ،لينال الفالح ،والنجاح في الدنيا واآلخرة .

الفرع الثاني :أدلة مقصد التزكةة مف السنة الشرةفة.
ذكر العمماء أن تزكية النفس من أعمى مقامات الدين ومقاصده ،وقد جاء في السنة النبوية الشريفة العديد من اآلثار
الدالة عمى أىمية ،ومكانة مقصد التزكية ،نذكر منيا:
ط ْع َم اإليمان :من عبد اهلل وحده،
ط ُع َم َ
ٔ) عن عبد اهلل بن معاوية الغاضري ،قال :قال النبي " :ثالث من فعمين فقد َ
وأنو ال إلو إال اهلل ،وأعطى زكاة مالو طيبة بيا نفسو ،رافدة عميو كل عام ،وال ُيعطي اليرمة(ٔ ،)ٙوال الدرنة(ٕ ،)ٙوال
المريضة ،وال الشرط المئيمة ،ولكن من وسط أموالكم ،فإن اهلل لم يسألكم خيره ،ولم يأمركم بشره"(ٖ ،)ٙذكره في السنن

الكبرى وفي آخره زيادة" :وزكى عبد نفسو" فقال رجل :ما تزكية المرء نفسو يا رسول اهلل؟ ،قال" :يعمم أن اهلل معو حيث
ما كان" .وقال غيره" :وال الشرط المئيمة"(ٗ.)ٙ
وجو الدللة :إن من عنده مال وجبت فيو الزكاة ،وفي ىذا المال شيء كريم ،وشيء ىين عميوُ ،مطالب بأن
ُيعطي من أوسط مالو ،وأن تزكية النفس أن يعمم المسمم أن اهلل معو حيث كان ،وىي مرتبة من مراتب اإلحسان(٘.)ٙ
ٕ)

عن ميمون بن أبي شبيب ،عن أبي ذر قال :قال لي رسول اهلل " :اتق اهلل حيثما كنت ،وأتبا السيئة الحسنة تمحيا،

وخالق الناس بخمق حسن"(.)ٙٙ
وجو الدللة :تقوى اهلل ىي اجتناب المحارم ،وفعل األوامر ،ىذه ىي التقوى! أن تفعل ما أمرك اهلل بو إخالصاً هلل،

واتباعاً لرسول اهلل  ،وأن تترك ما نيي اهلل عنو امتثاالً لنيي اهلل  وتنزىياً عن محارم اهلل(.)ٙٚ
ٖ)

ومن أخالق النبوة الرفيعة نجد األمثمة عمى تزكية النفس ،وقد حرص النبي  عمى تحقيق ىذا المقصد ،فزكى نفوس

أصحابو من شرك الجاىمية وآفاتيا ،وأقام مجتما المدنية عمى أساس المساواة ،والعدالة.
ونيى عن التكبر باسم األنساب ،فقال ألبي ذر " :إنك امرؤ فيك جاىمية" .فعن المعرور بن سويد ،قال :لقيت أبا
ذر بالربذة ،وعميو حمة ،وعمى غالمو حمة ،فسألتو عن ذلك ،فقال :إني ساببت رجالً فعيرتو بأمو ،فقال لي النبي " :يا أبا
ذر أعيرتو بأمو؟ إنك امرؤ فيك جاىمية ،إخوانكم خولكم ،جعميم اهلل تحت أيديكم ،فمن كان أخوه تحت يده ،فميطعمو مما

يأكل ،وليمبسو مما يمبس ،وال تكمفوىم ما يغمبيم ،فإن كمفتموىم فأعينوىم"(.)ٙٛ
ونيى عن الغضب ألنو مفتاح الشرور ،فقال" :ال تغضب" ،فقد جاء في الحديث الصحيح "أن رجالً قال لمنبي :

أوصني ،قال« :ال تغضب» فردد م ار اًر ،قال« :ال تغضب»"(.)ٜٙ
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املبخث الثالث:

مناذج تطبيقية ملقاصد جصئية ملقصد التصكية يف شكاة الفطسة.
في ىذا المبحث نعرض بعض المقاصد الجزئية لمقصد التزكية في زكاة الفطر وفق منيج ثابت يبدأ بالتعريف بالمقصد
الجزئي وذكر دليمو ،ثم بيان عالقتو بمقصد التزكية ،ثم ذكر الفرع الفقيي المتعمق بو ،وسنبحث في مقصدين جزئيين ىما:
طيرة الصائم ،وتأكيد مبدأ المسؤولية المالية في األسرة كنماذج تطبيقية لمقاصد جزئية لمقصد التزكية في صدقة الفطر.
املطلب األول :املقصد اجلصئي [طهسة للصائه].
الفرع األوؿ :التعرةؼ بالمقصد.
"طيرة الصائم" الوارد ذكره في قول ابن عب ٍ
َّاس  حيث قال" :فرض رسول اهلل  زكاة الفطر طيرة لمصائم من
المغو والرفث ،وطعمة لممساكين ،فمن أداىا قبل الصالة ،فيي زكاة مقبولة ،ومن أداىا بعد الصالة ،فيي صدقة من
الصدقات"(ٓ ،)ٚيقصد بيا :تطيير الصائم مما يحصل في صيامو من نقص ولغو واثم(ٔ.)ٚ

ومعموم أن صوم رمضان عبادة في من مشقة ضبط النفس عند أكثر الناس لطول وقت أدائيا ،مما يصعب عمى
الصائم التحرز عن بعض الممم المترتب عميو من بعض المخالفات الشرعية مما يفوت كمال أجر ىذه العبادة ،لذا جعل
الشارع فييا كفارة مالية بدل النقص كاليدي في الحج والعمرة ،وكذلك صدقة الفطر لما يكون في الصوم من لغو وغيرىا،

فإن قيل :فقد وجبت عمى من ال إثم عميو وال ذنب كالصغير ،والصالح المحقق التزكية ،والكافر الذي أسمم قبل غروب
الشمس بمحظة ،فالجواب التعميل بالتطيير لغالب الناس ،كما أن القصر في السفر ُجَّوز لممشقة ،فمو ُوجد من ال مشقة عميو،
فمو القصر ،وىو أفضل ،أو ىو واجب عند بعضيم(ٕ.)ٚ
الفرع الثاني :عالقة مقصد [تطيةر الصائـ] بمقصد التزكةة.
من معاني التزكية لغة :الطيارة ،والبركة ،والنماء ،كما بينا سابقا وىذا المعنى متحقق بتطيير الصائم مما عمق بصيامو
من لغو ،أو رفث ،ىذا التطيير يمكن تحقيقو بأداء عبادة مالية مفروضة عمى كل مسمم ،وقد بينا أيضاً أن من طرق تحقيق
التزكية الصدقة ،قال تعالىُ  :خ ْذ ِم ْف أَمو ِال ِيـ ص َدقَ ًة تُطَ ِّيرُىـ وتَُزِّكة ِيـ ِبيا وص ِّؿ عمَ ْة ِيـ إِ َّف صَالتَ َؾ س َك ٌف لَيـ والمَّ ُو ِ
سمةعٌ
َ
ُْ َ
َ
َ
ُ ْ َ
َْ ْ َ
ْ َ َ َ َ ْ
ِ
ةـ[التوبة ،]ٖٔٓ :وأما فرضيتيا عمى كل مسمم فثابت بالحديث الصحيح عن ابن عمر -رضي اهلل عنيما ،-قال" :فرض رسول
َعم ٌ

اهلل  زكاة الفطر صاعاً من تمر ،أو صاعاً من شعير عمى العبد ،والحر ،والذكر ،واألنثى ،والصغير ،والكبير من المسممين،
وأمر بيا أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة"(ٖ.)ٚ

فحال الصائم ال يتعدى حالة من ثالث حاالت ذكره بعض أىل العمم ،قال ابن العثيمين" :إما أن يحفظ صومو فال يتكمم

إال بما فيو خير ،وال يفعل إال ما فيو خير وىذا أعمى األقسام ،واما أن ُييمل صومو يشتغل بالرفث ،والفسوق ،والعصيان ،فيذا
كثير لماذا؟ ألنو
خير ًا
شر األقسام ،واما أن يأتي بصومو بمغو ال فائدة فيو ،وال مضرة ،فيذا ال إثم عميو ،لكنو حرم نفسو ًا
غالبا
لغوا بما ىو خير ومصمحة ،فاإلنسان الصائم ال يخمو من المغو ،والرفث ً
كان بإمكانو أن يشغل ىذا الشيء الذي جعمو ً

ىذه الصدقة -صدقة الفطر-طيره لو ألنو ثبت عن النبي  أن الصدقة تُطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار(ٗ ،)ٚفتكون
وتطيير لو"(٘.)ٚ
ًا
ىذه الصدقة كفارة لما حصل لمصائم من المغو والرفث
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والخالصة أن صدقة الفطر تطير صوم المسمم ،وتصحح لو العمل ،وتثبت لو األجر الذي فاتو من لغوه أثناء صيامو،
وىذا مقصد جزيء من جممة مقاصد حققتيا صدقة الفطر ،ترتبط بمجموعيا بمقصد التزكية.
الفرع الثالث :الفرع الفقيي المتعمؽ بمقصد "طيرة الصائـ"" :حكـ زكاة الفطر".

()ٚٚ

زكاة الفطر فرض عمى كل مسمم عند جميور الفقياء من الحنفية( ،)ٚٙوالمالكية

()ٚٛ

 ،والشافعية

()ٜٚ

 ،والحنابمة

،

لحديث نافا عن ابن عمر -رضي اهلل عنيما ،-قال :فرض رسول اهلل  زكاة الفطر صاعاً من تمر ،أو صاعاً من شعير

عمى العبد ،والحر ،والذكر ،واألنثى ،والصغير ،والكبير من المسممين ،وأمر بيا أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة"(ٓ.)ٛ

وفرضية زكاة الفطر بقصد تحقيق الطيارة لمصائم ثابتة أيضاً بالنص ،وىو قول ابن عب ٍ
َّاس  حيث قال " :فرض

رسول اهلل  زكاة الفطر طيرة لمصائم من المغو والرفث"(ٔ.)ٛ

املطلب الثاىي :املقصد اجلصئي [تأكيد مبدأ املطؤولية املالية يف األضسة].
الفرع األوؿ :التعرةؼ بالمقصد.

يقصد بتأكيد مبدأ المسؤولية المالية في األسرة :تذكير الرجل بفرض اإلنفاق عمى من يعول في أسرتو ،كما أمر اهلل

 ،ورسولو الكريم ،والشواىد عمى ذلك في القرآن الكريم والسنة المطيرة كثيرة ،منيا:
النس ِ
ض ُي ْـ َعمَى َب ْع ٍ
ض َوِب َما أَْن َفقُوا ِم ْف أ َْم َو ِال ِي ْـ[النساء،]ٖٗ :
اء ِب َما فَ َّ
ٔ -قولو تعالىِّ  :
ام َ
ض َؿ المَّ ُو َب ْع َ
وف َع َمى ِّ َ
الر َجا ُؿ َقَّو ُ
ِ
ِ
ث
وى َّف ِم ْف َح ْة ُ
َس ِك ُن ُ
س َوتُ ُي َّف ِبا ْل َم ْعُروؼ[البقرة ،]ٕٖٖ :وقولو تعالى :أ ْ
وقولو تعالىَ  :و َعمَى ا ْل َم ْولُوِد لَ ُو ِرْزقُ ُي َّف َوك ْ
ض ْع َف َح ْممَ ُي َّف فَِن ْف
ض ِّةقُوا َعمَ ْة ِي َّف َوِا ْف ُك َّف أ َ
ض ُّار ُ
ُول ِت َح ْم ٍؿ فَأَ ْن ِفقُوا َعمَ ْة ِي َّف َحتَّى َة َ
وى َّف ِلتُ َ
س َك ْنتُ ْـ ِم ْف ُو ْج ِد ُك ْـ َوَل تُ َ
َ
وؼ وِا ْف تَعاسرتُـ فَستُر ِ
ٍ
ِ
ُخَرى[الطالق.]ٙ :
ضعُ لَ ُو أ ْ
ض ْع َف لَ ُك ْـ فَآتُ ُ
أ َْر َ
وى َّف أ ُ
ورُى َّف َوأْتَم ُروا َب ْة َن ُك ْـ ِب َم ْع ُر َ
َ َْ ْ َ ْ
ُج َ
ٕ -قول النبي " :كفى بالمرء إثما أن يحبس ،عمن يممك قوتو"(ٕ.)ٛ

ٖ -وقولو " :دينار أنفقتو في سبيل اهلل ودينار أنفقتو في رقبة ،ودينار تصدقت بو عمى مسكين ،ودينار أنفقتو عمى أىمك،
أعظميا أج ار الذي أنفقتو عمى أىمك"(ٖ.)ٛ

فالرجل في بيتو ىو المسؤول عن النفقة ،وفي فرضية زكاة الفطر تأكيد ليذا المبدأ ،فرب األسرة ىو المسؤول عن إخراج
صدقة عن كل من يعول.
الفرع الثاني :عالقة مقصد [تأكةد مبدأ المسؤولةة المالةة في األسرة] بمقصد التزكةة.

عند الحديث عن العالقة بين مبدأ المسؤولية المالية في األسرة وبين التزكية ،نستذكر أمور ميممة سمبقت اإلشمارة إلييما،

منيما :أن البممذل الممالي فممي وجموه الخيممر مممن أسمباب تحصمميل التزكيمة ،وأن المسمممم ممأجور عمممى ممما ُيقمدم مممن نفقمة وبممذل مممالي

ألس مرتو ،وكممل مممن يعممول ،وىممي بالمحصمممة أسممباب لتزكيممة الممنفس والمجتممما ،فيممي تطيممر نفممس المزكممي مممن الجشمما والطممما،
ِ
ةعػوا
اسػتَ َ
ط ْعتُ ْـ َو ْ
الم ْعطى لو من الحقد ،والحسد ،وكراىية األغنياء ،وفي قولو تعمالى :فَاتَّقُوا المَّ َو َما ْ
اس َػم ُعوا َوأَط ُ
وتطير نفس ُ
ػوف[التغممابن ،]ٔٙ :تنبيممو عمممى أن اإلنفمماق يقممي صمماحبو مممن
َوأَْن ِفقُػوا َخ ْةػ ًا
شػ َّ
ػوؽ ُ
ػر ِألَ ْنفُ ِسػ ُك ْـ َو َمػ ْػف ُةػ َ
ػح َن ْف ِسػ ِػو فَأُولَِئػ َؾ ُىػ ُػـ ا ْل ُم ْفمِ ُحػ َ

الشح المنيي عنو ،فإذا تيسر لممرء اإلنفاق فيما أمر اهلل بو ،فقمد وقمي شمح نفسمو ،وذلمك ممن الفمالح وطيمارة المنفس وىمي ممن
التزكية المنشودة(ٗ.)ٛ
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ش ْي ٍء فَِن َّف المَّ َو ِب ِو
ُّوف َو َما تُْن ِفقُوا ِم ْف َ
يقول ابن عاشور في تفسير قولو تعالى :لَ ْف تََنالُوا ا ْلِبَّر َحتَّى تُْن ِفقُوا ِم َّما تُ ِحب َ
ِ
ةـ[آل عمران" ،]ٜٕ :فالمقصود من ىذه اآلية أمران :أوليما :التحريض عمى اإلنفاق والتنويو بأنو من البر ،وثانييما :التنويو
َعم ٌ
بالبر الذي اإلنفاق خصمة من خصالو"(٘.)ٛ

الفرع الثالث :الفرع الفقيي المتعمؽ بمقصد تأكةد مبدأ المسؤولةة المالةة في األسرة" :مف تجب عمةو زكاة الفطر؟".
اختمف الفقياء فيمن تجب عميو زكاة الفطر عمى قولين:



()ٛٚ

القوؿ األوؿ :ذىب جميور الفقياء ،من المالكية( ،)ٛٙوالشافعية

()ٛٛ

 ،والحنابمة

 ،إلى أن صدقة الفطر تجب عمى من

كان عنده فضل عن قوت يوم العيد وليمتو لنفسو وعيالو الذين تمزمو مؤنتيم بمقدار زكاة الفطر ،فإن كان ذلك عنده لزمتو.
واستدلوا لقوليم بأدلة منيا:
س َع َيا[البقرة.]ٕٛٙ :
أولًَ :ل ُة َكمِّ ُ
سا إَِّل ُو ْ
ؼ المَّ ُو َن ْف ً

وجو الدللة :أن غير القادر مرفوع عنو الحرج ،فال تجب زكاة الفطر لمن لم يفضل عن قوتو وقوت من يمونو شيء(.)ٜٛ

ثانةاً :من السنة.

"أن رسو َل اهلل  فَرض زكاةَ ِ
صاعا ممن َش ٍ
صاعا ِمن تَ ٍ
الف ِ
ٔ -عن ابن عمر َّ :
معير عممى ك ِّمل حمر أو عبم ٍد،
مر ،أو
طر
ً
ً
َ َ
ِ
ٍ
المسممين"(ٓ.)ٜ
ذكر أو أنثى م َن ُ

مزم ذلمك كمل ممن فضمل لمو شميء عمن قوتمو وقموت
وجو الداللة :أن النص أطمق ولم يخص غنيا أو من ممك نصابا ،فم َ
من يمونو(ٔ.)ٜ
ٕ -عن ابن عباس -رضي اهلل عنيما ،-قال" :فرض رسو ُل ِ
اهلل  زكاةَ ِ
لمصائِِم ِم َن المَّ ِ
الف ِ
الرفَث"(ٕ.)ٜ
طر طُيرةً َّ
غو و َّ
َ َ َُ
وجو الداللة :من مقاصد زكاة الفطر التي شرعت من أجميا أنيا طيرة لمصائم من المغو والرفمث ،وال فمرق فمي ذلمك
بين الغني والفقير ،ما دام لديو ما يفضل عن حاجتو وحاجة من يمونو في يومو وليمتو(ٖ.)ٜ

ٖ -قولو " :أغنوىم عن الطواف في ىذا اليوم"(ٗ ،)ٜفمن ليس عنده فضل عن قوت ليممة العيمد ويوممو ،فيمو محتماج
أن تُبممذل لممو زكمماة الفطممر ال أن يتكمممف مفقمموداً ليعطيممو غيمره ،قممال اإلمممام مالممك" :مممن جمماز لممو أخممذ صممدقة الفطممر لممم
تمزمو"(٘ ،)ٜوقال ابن الحافظ العراقي" :لم يقيد في الحديث افتراض زكماة الفطمر باليسمار ،لكمن البمد ممن القمدرة عممى
ذلك ،لما عمم من القواعد العامة ،وقد قال ابن المنذر :أجمعوا عمى أن ال شيء عمى من ال شيء لو"(.)ٜٙ

ثالثاً :أن صدقة الفطر حق مالي ال يزيد بزيادة المال ،فال يعتبر وجوب النصاب فييا الكفارة(.)ٜٚ

رابعاً :كون من ال يجد زيادة عمى قوت يومو وليمتو ،فال فطرة عميو فألنو إذا خمرج قموت يوممو أو بعضمو كمان مصمرفا ال
صارفا(.)ٜٛ

خامساً :أن اعتبار كونو واجدا لقوت يوم وليمة أمر ال بد منو ألن المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم،
فمو لم يعتبر في حق المخرج ذلك ،لكان ممن أمرنا بإغنائو في ذلك اليوم ،ال من المأمورين بإخراج الفطرة واغناء غيره(.)ٜٜ


(ٓٓٔ)

القوؿ الثاني :ذىب أبو حنيفة

إلى أن صدقة الفطر ال تجب إال عمى من ممك نصاباً ،أو ما قيمتو نصاب فاضالً
(ٔٓٔ)

عن مسكنو ،وأثاثو ،وثيابو ،وفرسو ،وسالحو ،وعبده ،لقولو -عميو الصالة والسالم" :-ال صدقة إال عن ظير غني"

،

وقدر اليسار بالنصاب ،لتقدير الغنى في الشرع بو ،وال يكون عميو دين يستغرق النصاب أو ينقصو ،واستدلوا أيضا بقياسيا
عمى الزكاة.
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وناقش الشوكاني أدلة الحنفية بقولو" :ويجاب بأن الحديث ال يفيد المطموب ألنو بمفظ" :خير الصدقة ما كان عمى ظير
عارض أيضاً بما أخرجو أبو داود والحاكم من حديث أبي ىريرة مرفوعاً" :أفض ُل الصدقة جيد
وم ٌ
غنى" كما أخرجو أبو داودُ ،
ً
سر إلى فقير وجيد من مقل" ،وفسره في النياية
المقل" ،وما أخرجو الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعاً" :أفض ُل الصدقة ٌ
بقدر ما يحتمل حال قميل المال .وما أخرجو النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحو والمفظ لو والحاكم وقال :عمى شرط

مسمم من حديث أبي ىريرة قال :قال رسول اهلل " :سبق درىم مائة ألف درىم" ،فقال رجل :وكيف ذاك يا رسول اهلل؟ قال:
"رجل لو مال كثير أخذ من عرضو مائة ألف درىم فتصدق بيا ،ورجل ليس لو إال درىمان فأخذ أحدىما فتصدق بو فيذا
تصدق بنصف مالو" الحديث .وأما االستدالل بالقياس فغير صحيح ألنو قياس ما الفارق إذ وجوب الفطرة متعمق باألبدان،
والزكاة باألموال"(ٕٓٔ).
الترجةح.
والذي نميل إليو في ىذه المسألة ىو قول الجميور ،فاشتراط ممك النصاب ،سيمنا الكثير من أداء ىذا الفرض في
زماننا ،وبالنظر إلى مقدارىا ما ما يعرض لممسمم من نفقات في زماننا في قميل ال ُيشكل عبئاً مالياً عمى المتصدق ،وفيو
تفويت لمقصد تطيير الصائم ،واعانة الفقراء واسعادىم يوم العيد ،بإغنائيم عن السؤال.

اخلامتة وأهه اليتائج.
بعد ىذا العرض الذي قدمناه عن "المقاصد الجزئةة لمقصد التزكةة في زكاة الفطر" نجمل النتائج التي توصمت إلييا
الدراسة عمى النحو اآلتي:
ٔ -المقاصد العالية ىي :المعاني الكمية ،والمفاىيم التأسيسية التي من أجميا ُشرعت أحكام الدين كمو ،وأما المقاصد الجزئية
فيي :العمل و ِ
الحكم التي من أجميا ُشرعت جزئيات األحكام.

ٕ -اعتبر أكثر عمماء المقاصد مقصد التزكية من المقاصد العالية والمقصود بو تحصيل بركة وطيارة النفس من كل ما
ُيدنسيا من الرذائل ،واألخالق البذيئة ،بتنمية الخير فييا ،وتدريبيا عمى طاعة اهلل تعالى.

ٖ -وتبرز أىمية مقصد التزكية في أمرين ىما :إن محور دعوة اإلسالم ىو التزكية إلى جانب التشريا ،وان النفس األمارة
بالسوء من أشد أعداء اإلنسان لو ،وتزكيتيا ىي المعين ليا عمى طاعة خالقيا.
ٗ -يمكن تحقيق مقصد التزكية بأمور كثيرة ،منيا التوحيد ،والصالة ،والصدقة ،ومحاسبة النفس ،والدعاء ،وغيرىا.
٘ -القرآن الكريم تكمم عن مقصد التزكية وفق منيجين :األول تزكية األمة ،والثاني تزكية الفرد.
 -ٙمن المقاصد الجزئية لمقصد التزكية في زكاة الفطر ،طيرة الصائم ،وتأكيد مبدأ المسؤولية المالية في األسرة.

التوصيات.
ٔ -يوصي الباحثون بدراسة باقي المقاصد الجزئية لمقصد التزكية في باقي أبواب الفقو.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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اهلوامض.
(ٔ) ينظمر :أحمممد الريسمموني ،نظرةػػة المقاصػػد عنػػد اإلمػػاـ الشػػاطبي ،الممدار العالميممة لمكتمماب اإلسممالمئٕٗٔ ،ىممٜٜٕٔ/م( ،طٕ)،
جٔ ،صٔٗ .والخممادمي ،نو ارلممدين ب ممن مختممار ،الجتيػػػاد المقاصػػػدي ،نشممر و ازرة األوقمماف والش ممؤون اإلسممالمية بدولممة قط ممر،

(طٔ)ٜٜٔٛ ،م ،جٔ ،ص .ٜٙومحمممد سممعيد اليمموبي ،مقاصػػد الشػػرةعة اإلسػػالمةة وعالقتيػػا باألدلػػة الشػػرعةة ،دار اليج مرة
لمنشر ،السعوديةٔٗٔٛ ،ىم( ،طٔ) ،صٓ.ٙ

(ٕ) عرفيا جمال الدين عطية بقولو" :ىي الكميات التي إذا ذكرت تبادر إلمى المذىن ،حفمظ المدين والمنفس ،والعقمل ،والنسمل ،والممال"،
ينظر :جمال الدين عطية ،نحو تفعةؿ المقاصد ،صٕٗٔ.
(ٖ) عرفيما نعمممان جغمميم بقولممو" :ىمي المعمماني و ِ
الح َكممم الممحوظممة لمشممارع فمي بمماب مممن أبمواب التشمريا ،أو فممي جممممة أبمواب متجانسممة
ومتقاربممة" ،ينظممر :جغمميم ،نعمممان جغمميم ،طػػرؽ الكشػػؼ عػػف مقاصػػد الشػػارع ،دار النفممائس لمنشممر والتوزيمما ،األردنٖٔٗ٘ ،ىمم/

ٕٗٔٓ م ،صٕ٘.

(ٗ) في الجتياد التنزةمي ،د .بشير بن مولود جحيش ،ص .ٚٚمأخوذ عن الرابطhttps://www.alukah.net/sharia :
(٘) ينظر :عطية ،جمال الدين عطية ،نحو تفعةؿ مقاصد الشرةعة ،دار الفكر ،دمشق( ،طٔ) ،ص.ٔٓٚ-ٔٓٙ

( )ٙينظر :ابن منظور ،محمد بن مكرم األنصاري ،لساف العرب ،بيروت ،دار صمادر ،جٖ ،صٖٖ٘ .ومحممد بمن أحممد األزىمري،

تيذةب المغة ،تحقيق :عبد السالم محمد ىارون ،مصر ،المؤسسمة المصمرية العاممة لمتمأليف واإلنبماء والنشمرٜٔٙٗ ،م( ،طٔ)،

ج ،ٛص .ٖ٘ٛومرعشممي ،نممديم وأسممامة ،الصػػحاح فػػي المغػػة [تجديممد صممحاح العالممة الجمموىري والمصممطمحات العمميممة والفنيممة
لمجاما والجامعات العربية] ،تقديم :عبد اهلل العاليمي ،بيروت ،دار الحضارة ،جٕ ،صٕٗ٘.

( )ٚال مرازي ،أحمممد بممن فممارس ،معجػػػـ مقػػػاةةس المغػػػة ،تحقي ممق :عبممد السممالم محمممد ىممارون ،دار الفكممرٖٜٜٔ ،ىم ممٜٜٔٚ/م ،جٗ،
صٗٔٔ.

( )ٛابن منظور ،لساف العرب ،جٔٔ ،ص.ٖٖٚ
( )ٜإبمراىيم مصممطفى وآخممرون ،المعجػػـ الوسػػةط ،مكتبمة الشممروق الدوليممة ،القماىرة( ،طٗ)ٕٓٓٗ ،م .ٕٙٗ/ٔ ،والفيممومي ،أحمممد ابممن

محمممد بممن عمممي المقممري ،المصػػباح المنةػػر فػػي غرةػػب الشػػرح الكبةػػر لمرافعػػي ،المطبعممة األميريممة ،القمماىرةٜٕٕٔ ،م( ،ط٘)،

ٔ.٘ٛٙ/

(ٓٔ) اليوبي ،مقاصد الشرةعة اإلسالمةة وعالقتيا باألدلة الشرعةة ،صٖٔ.
(ٔٔ) الشيخ محمد بن الطاىر ابن عاشور ،مقاصد الشرةعة ،طبا مصنا الكتاب لمشركة التونسيةٜٔٚٛ ،م( ،طٔ) ،صٓ٘.
(ٕٔ) عالل بن عبد الواحد الفاسي ،مقاصد الشرةعة اإلسالمةة ومكارميا ،مطبعة الرسالة ،الرباطٜٜٔٚ ،م( ،طٕ) ،صٖ.
(ٖٔ) الكيالني ،عبد الرحمن إبراىيم الكيالنمي ،قواعد المقاصد عند اإلماـ الشاطبي عرضا ودراسػة ،دار الفكمر ،دمشمقٕٔٗٔ ،ىمم،
ص.ٗٚ

(ٗٔ) ابن عاشور ،مقاصد الشرةعة ،صٕ٘.
(٘ٔ) الريسوني ،نظرةة المقاصد عند اإلماـ الشاطبي ،جٔ ،ص.ٚ
( )ٔٙالخادمي ،نور الدين بن مختار ،عمـ المقاصد الشرعةة ،مكتبة العبيكانٕٔٗٔ ،ىمٕٓٓٔ/م( ،طٔ) ،جٔ ،صٕ.ٚ
( )ٔٚالعم مواني ،طممو جممابر العم مواني ،مقاصػػد الشػػرةعة اإلسػػالمةة ،ىممادي لمطباعممة والنشممر والتوزيمما ،بيممروتٕٔٗٗ ،ى ممٕٓٔٔ/م،
(طٔ) ،صٖ٘ٔ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلوق آغا وحمند الػسايبة وشبلي عبيدات وإيياس الػسايبة
( )ٔٛجمال الدين عطية ،نحو تفعةؿ مقاصد الشرةعة ،دار الفكر ،دمشقٕٕٔٗ ،ىمٕٓٓٔ/م( ،طٔ) ،صٔٔٔ وما بعدىا

( )ٜٔإبراىيم مصطفى وآخرون ،المعجـ الوسةط ،جٔ ،صٕٓٔ .والجرجاني ،عمي بمن محممد بمن عممي ،كتماب التعريفمات ،تحقيمق:
جماعة من العمماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العممية بيروت – لبنانٖٔٗٓ ،ىمٜٖٔٛ/م( ،طٔ) ،ص٘.ٚ

(ٕٓ) الريسوني ،نظرةة المقاصد عند اإلماـ الشاطبي ،جٔ ،ص.ٛ
(ٕٔ) الخادمي ،عمـ المقاصد الشرعةة ،جٔ ،صٖ.ٜٔ

(ٕٕ) أحمد الريسوني ،اعتبار المقاصد في الفتاوى المالةة ،المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي ،ص٘ٔ.
(ٖٕ) ابن منظور ،لساف العرب ج ٗٔ ،ص .ٖ٘ٛوالزبيدي ،تاج العروس ،ج ،ٖٛصٕٕٔ.

(ٕٗ) ابمن تيميمة ،تقمي المدين أبمو العبماس أحمممد بمن عبمد الحمميم ،مجمػوع الفتػاوى ،تحقيمق :عبممد المرحمن بمن محممد بمن قاسمم ،مجممما
الممك فيد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،المممكة العربية السعوديةٔٗٔٙ ،ىمٜٜٔ٘/م ،جٓٔ ،ص.ٜٙ

(ٕ٘) سيد قطب ،في ظالؿ القرآف ،تحقيق :عمي بن نايف الشحود ،دار الشروق ،مصر( ،طٖٔ) ،ج ،ٙصٖ. ٖٜٛ

( )ٕٙس مميد محم ممد ب ممن ج ممدو ،تزكةػػػة الػػػنفس ،م ممن موق مما بح مموثhttp://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-34- ،
8948.htm

( )ٕٚابن كثير أبو الفداء إسماعيل بمن عممر ،تفسػةر القػرآف العظػةـ ،تحقيمق :سمامي بمن محممد سمالمة ،دار طيبمة لمنشمر والتوزيما،
(طٕ)ٕٔٗٓ ،ىم ٜٜٜٔ/م ،ج ،ٛصٕٔٗ.

( )ٕٛموقا ممتقى أىل الحديث.https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=338882 :

( )ٕٜمعاذ سعيد حوى ،النظر العقمي وأثره في تزكةة النفوس ،إسالمية المعرفة ،السنة الرابعة عشرة ،العدد ٗ٘ ،حريف ٕٜٔٗىمم/
ٕٓٓٛم ،ص.ٙٙ

(ٖٓ) عويضة ،محمد نصر الدين محمد ،فصؿ الخطاب في الزىد والرقائؽ واْلداب ،جٗ ،ص.ٙ

(ٖٔ) العسقالني ،أحمد بن عمي بمن حجمر أبمو الفضمل ،فػتح البػاري شػرح صػحةح البخػاري ،دار المعرفمة  -بيمروت ،ٖٜٔٚ ،ج،ٚ
صٕٗٓ.

(ٕٖ) ينظر :الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد ،إحةاء عموـ الدةف ،دار المعرفة  -بيروت ،جٖ ،ص٘.ٙ

(ٖٖ) ينظر :يقول الشيخ عبد الغنمي النابمسمي" :المجاىمدة فمي المنفس عبمادة وال تحصمل ألحمد إال بمالعمم ،وىمي فمرض عمين عممى كمل
مكمف" ،ينظر :شرح الطرةقة المحمدةة لمنابمسي ،جٔ ،صٖٕٖ .وعبد القادر عيسى ،حقائق عن التصوف ،ص.٘ٛ

(ٖٗ) ينظر :التويجري ،محمد بن إبراىيم بن عبد اهلل ،موسوعة فقو القموب ،بيت األفكار الدولية ،جٕ ،ص .ٕٜٔٙوالخراز ،خالمد
ابن جمعة بن عثمان ،موسوعة األخالؽ ،مكتبة أىل األثر لمنشر والتوزيا ،الكويتٖٔٗٓ ،ىمٕٜٓٓ/م( ،طٔ) ،ص.ٙٚ

(ٖ٘) المرازي ،محمممد بممن عمممر بممن الحسممن الممقممب بفخممر الممدين المرازي ،مفػػاتةح الغةػػب التفسػػةر الكبةػػر ،دار إحيمماء التمراث العربممي،
بيروت( ،طٖ)ٕٔٗٓ ،ىم ،جٕٓ ،ص.ٕٛٛ

( )ٖٙالبخاري ،صحةح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب ما قيل في أوالد المشركين ،حديث رقم [٘ ،]ٖٔٛجٕ ،صٓٓٔ.

( )ٖٚينظر :ابن بطال أبو الحسن عمي بمن خممف بمن عبمد المممك ،شػرح صػحةح البخػاري البمن بطمال ،تحقيمق :أبمو تمميم ياسمر ابمن
إبراىيم ،مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض( ،طٕ)ٕٖٔٗ ،ىمٕٖٓٓ/م ،جٖ ،صٕ.ٖٚ

( )ٖٛابن الجوزي ،جممال المدين أبمو الفمرج عبمد المرحمن بمن عممي بمن محممد ،صػفة الصػفوة ،تحقيمق :أحممد بمن عممي ،دار الحمديث،
القاىرة ،مصرٕٔٗٔ ،ىمٕٓٓٓ/م ،جٖ ،صٗٔ.

( )ٖٜينظر :التوحةد والتزكةة والعمراف محاولت في الكشؼ عف القةـ والمقاصد القرانةة الحاكمة ،طو جابر العمواني ،دار اليادي
لمطباعة والنشر والتوزيا  -مركز دراسات فمسفة الدين وعمم الكالم الجديد.
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(ٓٗ) ينظر :المرجا السابق.

(ٔٗ) مسمم ،صحةح مسمـ ،كتاب البر والصمة واآلداب ،باب تحريم الظمم ،حديث رقم [ ،]ٕ٘ٚٚجٗ ،صٗ.ٜٜٔ
(ٕٗ) أحمد فريد ،التزكةة بةف أىؿ السنة والصوفةة ،ص.ٜ

(ٖٗ) البخاري ،صحةح البخاري ،كتاب الجياد والسير ،باب الحراسة في الغزو في سبيل اهلل ،حديث رقم [ ،]ٕٛٛٚجٗ ،صٖٗ.

(ٗٗ) ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب ،مدارج السالكةف بةف منازؿ إةاؾ نعبد واةاؾ نستعةف ،تحقيق :محمد المعتصم
باهلل البغدادي ،دار الكتاب العربي – بيروت( ،طٖ)ٔٗٔٙ ،ىمٜٜٔٙ/م ،جٕ ،ص.ٖ٘ٙ

(٘ٗ) الماوردي ،عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،النكػت والعةػوف ،تحقيمق :السميد ابمن عبمد المقصمود بمن عبمد
الرحيم ،دار الكتب العممية  -بيروت  /لبنان ،جٔ ،ص.ٕٓٛ

( )ٗٙينظر :الرازي ،مفاتةح الغةب ،جٖ ،صٔ.ٗٛ

( )ٗٚالطبري ،محمد بن جرير ،جماما البةػاف فػي تأوةػؿ القػرآف ،تحقيمق :أحممد محممد شماكر ،مؤسسمة الرسمالة( ،طٔ)ٕٔٗٓ ،ىممٕٓٓٓ/م،
ج ،ٔٙصٕٗٔ.

( )ٗٛممكمماوي ،فتحممي حسممن ،منظومػػة القػػةـ العمةػػا التوحةػػد والتزكةػػة والعم ػراف ،المعيممد العممالي لمفكممر اإلسممالمي ،الواليممات المتحممدة
األمريكية( ،طٔ)ٕٖٓٔ ،م ،صٖ.ٛ

( )ٜٗينظر :عمر حمرون الجزائري ،تزكةة النفس أىمةتيا ووسائميا ،عمى الرابط .http: //main.islammessage.com

(ٓ٘) ينظممر :ابممن كثيممر ،إسممماعيل بممن عمممر القرشممي ،تفسػػةر الق ػرآف العظػػةـ ،تحقيممق :سممامي بممن محمممد سممالمة ،دار طيبممة لمنشممر
والتوزيا( ،طٕ)ٕٔٗٓ ،ىمٜٜٜٔ/م ،ج ،ٚصٗ.ٔٙ

(ٔ٘) السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل ،تةسةر الكرةـ الرحمف فػي تفسػةر كػالـ المنػاف ،تحقيمق :عبمد المرحمن بمن معمال
المويحق ،مؤسسة الرسالة( ،طٔ)ٕٔٗٓ ،ىمٕٓٓٓ/م ،جٔ ،صٖٓ٘.

(ٕ٘) ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،جٓٔ ،ص.ٕٜٙ

(ٖ٘) ابن قيم الجوزية ،مدارج السالكةف ،جٕ ،ص.٘ٚٙ

(ٗ٘) مسمم ،صحةح مسمـ ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما ال يعمل ،حديث رقمم
[ٕٕ ،]ٕٚجٗ ،ص.ٕٓٛٛ

(٘٘) ينظر :فتحي حسن ممكاوي ،إسالمةة المعرفة ،العدد  ،٘ٚسنة ٕٜٓٓم ،صٓٔ.

( )٘ٙينظر :الطبري ،جامع البةاف في تأوةؿ القرآف ،ج ،ٚص .ٖٜٙوالرازي ،مفاتةح الغةب ،ج ،ٜص.ٜٗٔ
( )٘ٚينظر :الطبري ،جامع البةاف في تأوةؿ القرآف ،جٕٗ ،صٕٔٓ.
( )٘ٛينظر :المصدر السابؽ ،جٕٗ ،صٓ.ٗٛ

( )ٜ٘ينظر :الطبري ،جامع البةاف في تأوةؿ القرآف ،جٔ ،صٗ.٘ٚ
(ٓ )ٙينظر :المصدر السابؽ ،جٕٗ ،ص.ٗ٘ٚ

(ٔ )ٙاليرمة :الكبيرة في السن .ينظر :بدر الدين العيني ،محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي ،شرح سنف أبي داود ،تحقيق :أبو المنذر
خالد بن إبراىيم المصري ،مكتبة الرشد – الرياض( ،طٔ)ٕٔٗٓ ،ىمٜٜٜٔ/م ،ج ،ٙصٖ.ٕٚ

(ٕ )ٙالدرنة :وىي الجرباء ،وأصل الدرن الوسخ .ينظر :المصدر السابق ،ج ،ٙصٖ.ٕٚ

(ٖ )ٙأخرجو أبو داود في سننو ،كتاب الزكاة ،باب في زكاة السمائمة حمديث رقمم [ٕ ،]ٔ٘ٛجٕ ،صٖٓٔ .حمديث صمحيح ،أخرجمو
البخاري في التاريخ الكبير ،ج٘ ،صٖٔ.

(ٗ )ٙالبييقي ،السنف الكبرى جٗ ،صٗ.ٔٙ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلوق آغا وحمند الػسايبة وشبلي عبيدات وإيياس الػسايبة
(٘ )ٙينظر :العيني ،شرح أبي داود ،ج ،ٙصٖ.ٕٚ

( )ٙٙالترمممذي ،سػػنف الترمػػذي ،كتمماب أب مواب البممر والصمممة ،بمماب ممما جمماء فممي معاش مرة النمماس ،حممديث رقممم [ ،]ٜٔٛٚجٗ ،صٖ٘٘ .وقممال
حديث حسن صحيح.

( )ٙٚينظر :العثيمين ،محمد بن صالح بن محمد ،شرح رةاض الصالحةف ،دار الوطن لمنشر ،الرياض ٕٔٗٙ ،ىم ،جٔ ،ص٘.ٗٛ

( )ٙٛالبخاري ،صحةح البخاري ،كتماب اإليممان ،بماب المعاصمي ممن أممر الجاىميمة وال يكفمر صماحبيا بارتكابيما اال بالشمرك ،حمديث
رقم [ٖٓ] ،جٔ ،ص٘ٔ.

( )ٜٙالبخاري ،صحةح البخاري ،كتاب األدب ،باب الحذر من الغضب ،حديث رقم [ ،]ٙٔٔٙج ،ٛص.ٕٛ

(ٓ )ٚابممن ماجممة ،سػػنف ابػػف ماجػػة ،كتمماب الزكمماة ،بمماب صممدقة الفطممر ،حممديث رقممم [ ،]ٕٔٛٚجٔ ،ص٘ ،٘ٛصممححو الحمماكم فممي
المستدرك ،جٔ ،صٔٓٗ.

(ٔ )ٚالنووي ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،المنياج شرح صحةح مسمـ بف الحجاج ،دار إحياء التراث العربمي ،بيمروت،
(طٕ) ،ج ،ٚص.٘ٛ

(ٕ )ٚينظر :ابن العطار عممي بمن إبمراىيم بمن داود ،العػدة فػي شػرح العمػدة فػي أحادةػث األحكػاـ ،دار البشمائر اإلسمالمية لمطباعمة
والنشر والتوزيا ،بيروتٕٔٗٚ ،ىم ٕٓٓٙ/م( ،طٔ) ،جٕ ،صٖٔ.ٛ

(ٖ )ٚالبخاري ،صحةح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب فرض صدقة الفطر ،حديث رقم [ٖٓ٘ٔ] ،جٕ ،صٖٓٔ.

(ٗ )ٚالترمذي ،سنف الترمذي ،باب ما جاء في حرمة الصالة ،حديث رقم [ ،[ ٕٙٔٙجٗ ،ص ،ٖٓٛوقال الترمذي :حديث حسمن
صحيح.

(٘ )ٚالعثيمين ،محمد بن صالح العثيمين ،فتح ذي الجالؿ واإلكراـ بشرح بموغ المراـ ،تحقيق :صبحي بن محمد رمضمان ،المكتبمة

اإلسمالمية لمنشممر والتوزيمإٔٗٚ ،ىمم ٕٓٓٙ/م( ،طٔ) ،جٖ ،صٗ .ٜوينظممر :العثيممين ،محمممد بممن صمالح بممن محمممد ،شػػرح
رةاض الصالحةف ،دار الوطن لمنشر ،الرياضٕٔٗٙ ،ىم ،ج٘ ،صٕٔٗ.

( )ٚٙينظممر :ابممن عابممدين ،محمممد أمممين بممن عمممر بممن عبممد العزيممز ،رد المحتػػار عمػػى الػػدر المختػػار ،دار الفكممر-بيممروت ،أفنممدي،
ٕٔٗٔىمٜٜٕٔ/م( ،طٕ) ،جٕ ،ص.ٖ٘ٛ

( )ٚٚجالل الدين ،محمد جالل الدين عبد اهلل بن نجم السعدي ،عقد الجواىر الثمةنة فػي مػذىب عػالـ المدةنػة تحقيمق :حميمد ابمن
محمد لحمر ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنانٕٖٔٗ ،ىم ٕٖٓٓ/م( ،طٔ) ،جٔ ،ص.ٕٖٜ

( )ٚٛالماوردي ،أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري ،الحاوي الكبةر في فقو مذىب اإلماـ الشافعي وىو شػرح

مختصػػر المزنػػي ،تحقيممق :الشمميخ عمممي محمممد معمموض  -الشمميخ عممادل أحمممد عبممد الموجممود ،دار الكتممب العمميممة ،بيممروت –
لبنانٜٔٗٔ ،ىمٜٜٜٔ/م( ،طٔ) ،جٖ ،صٖٓ٘.

( )ٜٚابن قدامة ،أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد ،المغني ،مكتبة القاىرةٖٔٛٛ ،ىم ،ٜٔٙٛ/جٖ ،ص.ٜٚ
(ٓ )ٛسبق تخريجو ،ص.ٜٔ
(ٔ )ٛسبق تخريجو ص.ٜٔ

(ٕ )ٛمسمم ،صحةح مسمـ ،كتاب الزكاة ،باب فضل النفقة عممى العيمال والمممموك ،واثمم ممن ضميعيم أو حمبس نفقمتيم عمنيم ،حمديث
رقم [ ،]ٜٜٙجٕ ،صٕ.ٜٙ

(ٖ )ٛمسمم ،صحةح مسمـ ،كتاب الزكاة ،باب فضل النفقة عمى العيال والممموك ،حديث رقم [٘ ،]ٜٜجٕ ،صٕ.ٜٙ

(ٗ )ٛالطمماىر بممن عاشممور ،محمممد الطمماىر بممن محمممد ،التحرةػػر والتنػػوةر «تحريممر المعنممى السممديد وتنمموير العقممل الجديممد مممن تفسممير
الكتاب المجيد» ،الدار التونسية لمنشر ،تونسٜٔٛٗ ،ىم ،ج ،ٕٛص.ٕٜٛ

اجمللة األزدىية يف الدزاضات اإلضالمية ،مج ( ،)11ع (2020/1442 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 225

19

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 16 [2021], Iss. 3, Art. 9
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(٘ )ٛالمصدر السابؽ.

( )ٛٙالصممقمي ،أبممو بكممر محمممد بممن عبممد اهلل بممن يممونس التميمممي ،الجػػامع لمسػػائؿ المدونػػة ،تحقيممق :مجموعممة بمماحثين فممي رسممائل

دكتمموراه ،معيممد البحمموث العمميممة واحيمماء الت مراث اإلسممالمي  -جامعممة أم القممرى ،دار الفكممر لمطباعممة والنشممر والتوزيمما ٖٗٗٔى مم/
ٖٕٔٓم( ،طٔ) ،جٗ ،صٖٓٗ.

( )ٛٚالماوردي ،الحاوي الكبةر ،جٖ ،صٖٔ٘.

( )ٛٛابممن قدامممة ،المغنػػي ،جٖ ،صٗ .ٜوالزركشممي ،شمممس الممدين أبممو عبممد اهلل محمممد بممن عبممد اهلل ،شػػرح الزركشػػي عمػػى مػػتف
الخرقي ،تحقيق :عبد الممك بن عبد اهلل بن دىيش ،جٔ ،صٖ.ٙٚ

( )ٜٛينظر :الشاطبي ،الموافقات ،جٗ.ٖ٘ٓ ،
(ٓ )ٜسبق تخريجو ،ص.ٜٔ

(ٔ )ٜينظر :ابن بطال ،شرح صحةح البخاري ،جٖ ،صٕ.٘ٙ
(ٕ )ٜسبق تخريجو ،ص.ٜٔ

(ٖ )ٜابن بطال ،شرح صحةح البخاري ،جٖ ،صٗ.٘ٙ
(ٗ )ٜرواه البييقي في السنف الكبرى جٗ ،ص٘ ،ٔٚوفي سنده أبو معشر نجيح الممدني ،وقمد تكممم فيمو ،ولمذلك ضمعفوه ،ولكمن قمال
الحافظ ابن حجر في الدراية جٔ ،صٗ ،ٕٚبعد أن قال :إسناده ضعيف ،قال :أصمو في الصحيحين عن ابن عمر.

(٘ )ٜابن عبد البر ،أبو عممر يوسمف بمن عبمد اهلل بمن محممد بمن عاصمم ،السػتذكار ،تحقيمق :سمالم محممد عطما ،محممد عممي معموض ،دار
الكتب العممية ،بيروتٕٔٗٔ ،ىمٕٓٓٓ/م( ،طٔ) ،جٖ ،ص.٘ٛٛ

( )ٜٙالع ارقممي ،أبممو الفضممل زيممن الممدين عبممد الممرحيم بممن الحسممين بممن عبممد الممرحمن بممن أبممي بكممر بممن إبمراىيم ،طػػرح التثرةػػب فػػي شػػرح
التقرةب [المقصمود بالتقريمب :تقريمب األسمانيد وترتيمب المسمانيد] ،الطبعمة المصمرية القديممة  -وصمورتيا دور عمدة منيما[ :دار
إحياء التراث العربي ،ومؤسسة التاريخ العربي ،ودار الفكر العربي] ،جٗ ،ص٘.ٙ

( )ٜٚينظممر :ابممن قدامممة ،موفممق الممدين عبممد اهلل بممن أحمممد بممن محمممد ،الكػػافي فػػي فق ػو اإلمػػاـ أحمػػد ،دار الكتممب العمميممة( ،طٔ)،
ٗٔٗٔىمٜٜٔٗ/م ،جٔ ،صٗٔٗ.

( )ٜٛينظمر :الشموكاني ،محمممد بمن عمممي بمن محمممد بمن عبمد اهلل ،الػػدراري المضػػةة شػرح الػػدرر البيةػػة ،دار الكتمب العمميممة( ،طٔ)،
ٔٗٓٚىمٜٔٛٚ/م ،جٕ ،ص.ٜٔٙ

( )ٜٜينظر :الشوكاني ،محمد بمن عممي بمن محممد بمن عبمد اهلل ،نةػؿ األوطػار ،تحقيمق :عصمام المدين الصمبابطي ،دار الحمديث ،مصمر،
(طٔ)ٖٔٗٔ ،ىمٜٜٖٔ/م ج ٗ ،صٕٕٓ.

(ٓٓٔ) الزبيدي ،أبو بكر بن عمي بن محمد الحدادي ،الجوىرة النةرة ،المطبعة الخيريةٖٕٕٔ ،ىم( ،طٔ) ،جٔ ،صٕٖٔ.
(ٔٓٔ) البخاري ،صحةح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب ال صدقة إال عن ظير غنمى ،وممن تصمدق وىمو محتماج ،أو أىممو محتماج ،أو

رد عميممو لمميس لممو أن يتمممف أم موال النمماس ،حممديث رقممم
عميممو ديممن فالممدين أحممق أن ُيقضممى مممن الصممدقة والعتممق واليبممة ،وىممو ٌ
]ٓ ،[ٖٔٙجٕ ،ص.٘ٔٛ

(ٕٓٔ) الشوكاني ،نةؿ األوطار ،جٗ ،صٕٕٓ.
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