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 ملخص البحث 

 احلمد هلل ، والصالة والسالم عىل رسول اهلل ، وعىل آله وصحبه ومن واله ، أما بعد :  

عليل باحلكمة من املواضيع الدقيقة التي تكلم فيها علامء األصول وعنوا هبا من قديم الزمان ،  تال فإن

القة باألسباب يف احلكم ذلك أنه متجاذب من عدد من موضوعات علم األصول ، وفله ع

يف صقل    دور ، وله عالقة بالعلة ، وله عالقة بمقاصد الرشيعة ، والتطبيق عليه له دور ،يالوضع 

األصولية التي متر به خالل  ل باألمثلة عىل القواعد امللكة األصولية ، ويف تزويد طالب علم األصو

 قراءاته يف كتب األصول ، والتي تقل فيها تلك األمثلة .

، إىل النظرية التي ليس هلا واقع عميلإخراج لكثري من املسائل  صولتلك التطبيقات عىل األويف بناء 

 واقعها العميل التطبيقي  

، حيث مزج اجلانب النظري العلمي ولعل هذا البحث من البحوث التي اهتمت هبذا اجلانب

 : جلانب التطبيقي العميل فكان يف مبحثنيبا

   .  التعليل باحلكمةمعنى ، وكمة: تكلمت فيه عىل العلة واحلاألول النظري املبحث

، وكانت طريقتي يف  املعللة باحلكمة يف الزكاة  فتاوى اللجنة الدائمة مجع  الثاين فكان يف أما املبحث

   .تلك املسائلدراسة 

 .وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم  
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  مقدمة:

نبينا حممد وعىل آله وصحبه   والرسلني،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء  العاملني،احلمد هلل رب 

 بعد: . أما أمجعني

التطبيق لكثري من قواعده وأبوابه وسائله ، ذلك أن  فإن من مما تتأكد العناية به اليوم يف علم األصول   

وأبوابه وقواعده ، ومن املعلوم الناظر إىل كتب األصول ، ال جيد ما يرويه من أمثلة تطبيقية عىل مسائله  

أن ترسيخ القواعد واملسائل حيتاج إىل دربة ، وإىل ممارسة ، وإىل نظر مستديم يف كتب أهل العلم وإىل 

وفتاوهيم   الفقهية  في  ،تطبيقاهتم  ما  ،    بقواعد  وعالقتها  استنباطات    ها من  فيتأمل  املنطوق واملفهوم 

مجال والبيان ، والطالق والتقييد ، وكون اللفظ من قبيل  واألمر والنهي، والعموم واخلصوص ، وال 

جاء   وما   ، املؤول  أو  النص  أو  استدالل  الظاهر  من  اختياري ،  وتعليلفيها  وقع  املنطلق  هذا  ومن 

 .  اللجنة الدائمة يف الزكاة يف فتاوى  التعليل باحلكمة:  ملوضوع

 : أسباب اختيار البحث

 اختياري هلذا املوضوع ما ييل :كان من أهم أسباب  

مااا ساالا يف املقدمااة ماان أايااة الدراسااات التطبيقيااة خ لتثبياات وترساايخ القواعااد  -1

 األصولية .

أن كثريًا من كتب األصاول هتتم بتأصايل القواعد ، وال تذكر أمثلة تطبيقية كافية عليها ، ويف   -2

 هلذه اخللة .  اً هذا البحث وأمثاله سد
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 .    ثيقه يف فتاوهيم وهذا األصل واهتامم اللجنة الدائمة به ، وعنايتهم بت ةبيان مكان -3

 :  الدراسات السابقة يف املوضوع

 هناك عدد من الدراسات التي تطرقت هلذا املوضوع ومن أاها :

التعليل باحلكمة عند األصوليني )وهو بحث خمترص نرش يف جملة كلية اآلداب يف     -1

حسني بن خلا   -م، من إعداد الدكتور 1972بغداد، العدد اخلامس عرش، سنة 

 اجلبوري(. 

حقيقة اخلالف يف التعليل باحلكمة وأثره يف الفقه السالمي )وهو بحث منشور يف جملة  -2

عيل  -ه، من إعداد الدكتور1414ع، السنة السابعة، عام جامعة أم القرى، العدد التاس 

 بن عباس احلكمي(.

مناهج التعليل ابحلكمة )وهي رسالة ماجستري يف اجلامعة األردنية من         -3
 رائد نصري أبو مؤنس(.  -إعداد

رسالة  التعليل ابحلكمة وأثره يف الفروق الفقهية دراسة أصولية منهجية ،   -4
دان للعلوم والتكنولوجيا من إعداد الطالب إبراهيم ماجستري يف جامعة السو 

 ولد اليزيد . 

 التعليل ابحلكمة ، أمحد الضوحيي ، كلية الشريعة ابلرايض . -5

 خطة البحث : 
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 : نظري وتطبيقي  :  مبحثنيعىل مقدمة و مل خطة البحث تتش 

: وفيها  :     املقدمة 

  .  أسباب اختيار املوضوع -1

  .  خطة البحث -2

البمطويشتمل عىل  :يف التعليل باحلكمة)النظري  األول : املبحث : 

  لعلة املطلب األول يف تعريف ا

 تعريف احلكمة  : يفاملطلب الثاين 

 املطلب الثالث : أقوال العلامء يف التعليل باحلكمة 

 التطبيقيالثاين :  املبحث   

 .اللجنة الدائمة يف الزكاة يف فتاوى   للتعليل باحلكمةوفيه دراسة   
 منهج البحث :

 النقاط التالية : البحث فيتلخص يفكتابة أتبعه يف  املنهج الذي  أما

 النصوص املنقولة من الكتب بالشارة إىل مصادرها .توثيق    -1

 عزو اآليات بذكر اسم السورة ورقم اآلية ، وكتابتها بالرسم العثامين .               -2

الصااحيحني أو يف أحداا د يف  ختريج األحاديث الواردة يف الكتاب من مصااادر الساانة ، فإن ور -3

أحادااا ، وماا ورد يف اريااا فاإنني أجتهاد باذكر كالم العلامء فياه من فاإنني أكتفي بتخرجياه منهام أو من 

 ختريج اآلثار من كتب اآلثار واملصنفات ما أمكن .مصادر السنة ، و
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 .  ذكر نص اللجنة الدال عىل التعليل باحلكمة  مع بيان وجهه -4

 .   ترمجة موجزة   يف البحث  الرتمجة للعلامء الوارد ذكرهم -5

  مراجع وضع فهرس لل  -6

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

 

 
 التعليل باحلكمة : النظري يفألولاملبحث  ا

 : األول : تعريف العلة   املطلب

تكلم علامء األصااول عن التعليل يف مواطن متعددة من كتبهم ، فيذكر يف باب األحكام الوضااعي ،  

ويذكر يف باب القياس يف أركان القياس عند الكالم عىل العلة وهو أبرز مكان منفردا أو مع السابب ،  

ويذكر التعليل أيضاا يف املقاصد تعريفها ورشوطها وطرق إثباهتا ،  تذكر فيه العلة بالتفصايل من حيث

وقفة والتعليل  ولذلك أقا مع العلة  الرشاعية حيث تعلل األحكام ويذكر معها ما يتلمس من حكم 

 . ملزيد من اليضاح تعريفية  

 تعريف العلة :

ُم ُأُصوٌل َثاَلَثٌة َصِحيَحٌة:أصل  :  العلة لغة ٌر َأْو تِْكِريٌر،   اْلَعنْيُ َوالالا  َواآْلَخُر َعائٌِق َيُعوُق، َأَحُدَها َتَكرُّ
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ءِ  ْ ْعٌا يِف ال ااا  .  (2)، يقاال : عالي يعِالي واعتال أي مرض ، فهو عليال علاة   املرضو  (1).َوالثااالاُِث ضااَ

وساميت العلة يف القياس هبذا السام أل ا يف الفرع اريت حكمه ، كاملرض إذا حل باجلسام اريه من 

 الصحة إىل السقم .

فقد اختلا يف تعريفها عىل أقوال كثرية ولعل    ،   (3)فالعلة مناط احلكم وسااببه  :   يف االصااطالحأما 

  .    (4)الوصا الظاهر املنضبط املعرف للحكم بوضع الشارعمن أوضح تلك التعريفات أ ا : 

: أي الصافة الواضاحة التي تصالح للتعليل ، وخرج بذلك الوصاا اخلفي ، ألنه ال   فالوصاا الظاهر

 يصلح للتعليل .

د ،  عىل كال األفرا  ، فال بال أن يكون الوصااا منطبقااً   ليخرج الوصااا اري املنضاابط  :  املنضاابط

 . واألحوال واألزمان ، ال خيتلا باختالفها

مرشااوطه ، وخيرج املانع ، ألنه معرف لنقي  : خيرج الرشااط ، ألنه قد يوجد بدون   املعرف للحكم

 .   (5)للداللة عىل أن الجياب للشارع ال للعلة بذاهتا :بوضع الشارع  احلكم .

 . (6)وأما التعليل فهو جعل ال ء علة ل ء آخر ، أو احلكم عىل ال ء بكونه علة ل ء آخر 

 
 ( . 4/12مقاييس اللغة ) ( 1)

 ( . 4/414لسان العرب ) (2)

 ( . 2/230املستصفى ) ( 3)

 ( . 2/129، نشر البنود ) 308شاد الفحول ص إر  (4)

 . 102-101( ، مباحث العلة يف القياس عند األصوليني ص 2/129البنود )نشر  (5)
 .  4التعليل ابحلكمة الضوحيي ص  ( 6)
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 املطلب الثاين : تعريف احلكمة .

ُل َذلَِك احْلُْكُم،  أصل مادة احلكمة مأخوذة من الفعل الثالثي ح ، ك ، م  . أ ْصٌل َواِحٌد، َوُهَو املَْنُْع. َوَأوا

َة َوَأْحَكْمتُهاَ َوُهَو   اباا ا مَتْنَُعهَاا، ُيقَااُل َحَكمْاُت الادا َ ِة أِلَ اا اباا َميَاْت َحَكمَاُة الادا ا. َوُيقَااُل: املَْنُْع ِمَن الظُّْلِم. َوسااُ

ِفيَه َوَأْحَكْمتُُه، إَِذا َأَخْذَت َعىَل َيَدْيهِ   . (1)َحَكْمُت السا

 . (2)منه املحكم املجرب املنسوب إىل احلكمة .ل ، ووعىل قياسها احلكمة ، أل ا متنع من اجله

، ومنهم     (3)أما يف االصااطالح ، فقد تعددت تعاريفها عندهم فمنهم من جعلها مرادفة للمصاالحة

املعنى املناسب الذي نشأ عنه  "، ولعل من أقرب التعاريا تعريفها ب    (4)من جعلها قريبة من العلة

 .  (5)"احلكم 

وعليه يكون معنى التعليل باحلكمة أن نجعل احلكمة هي املعنى املناساب املقصاود يف حكم األصال 

 فيناط احلكم به ويمن أن نقيس عليه اريه . . (6)

 املطلب الثالث : أقوال العلامء يف التعليل باحلكمة : 

 اختلا العلامء يف التعليل باحلكمة عىل أقوال ثالثة هي : 

 
 (  2/91مقاييس اللغة ) ( 1)
 ( ، القاموس احمليط ، ولسان العرب ، مادة ح ك م .  2/91مقاييس اللغة ) ( 2)

 ( وغريها .3/445( ، شرح خمتصر الروضة )5/152( ، احملصول )2/74انظر يف ذلك : قواطع األدلة ) ( 3)

 ( وغريها . 1/120( ، البحر احمليط )1/265( ، املوافقات )1/245انظر يف ذلك : روضة الناظر ) ( 4)

 ( . 1/423هذا تعريف الطويف للحكمة ، انظر : شرح خمتصر الروضة ) ( 5)

 .  11التعليل ابحلكمة الضوحيي ص  ( 6)



 التعليل باحلكمة يف فتاوى اللجنة الدائمة يف الزكاة 
 ---------------------------------------------------- 

 __________________________________________________ 

 535صفحة                                  جملة جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية 

 

املنع من التعليال باحلكماة مطلقاا ، سااواء كان املنع من جهاة العقال أو الرشااع ، أو من القول األول :  

 . (1)جهة عدم انضباط العلة  

 . (2)احلكمة مطلقا جواز التعليل بالقول الثاين : 

 . (3)القول الثالث : جواز التعليل باحلكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة 

وقد اسااتدل أصااحاب كل قول بأدلة كثرية ، وليس املقام مقام بسااط لتلك األدلة ومناقشااتها ، لكن 

  وابن    (4)قد ذهب إليه مجع من املحققني كاآلمديأقرب و –وهو القول الثالث  –القول بالتفصاايل  

 
،  ( 4/120البحر احمليط )( 24/ 4( ، اإلحكام لآلمدي )5/31( ، احملصول )2/332انظر يف هذا القول : املستصفى ) ( 1)

 ( .70وأثره على الفروق الفقهية ص )( ، التعليل ابحلكمة 3/305التقرير والتحبري )

( ،  4/120( البحر احمليط )24/ 4( ، اإلحكام لآلمدي )5/31( ، احملصول )2/332انظر يف هذا القول : املستصفى ) ( 2)
 ( . 3/920( ، روضة الناظر )3/305التقرير والتحبري )

،   424( ، املسودة 3/305( ، التقرير والتحبري )4/120( البحر احمليط )24/ 4انظر يف هذا القول : ، اإلحكام لآلمدي ) ( 3)
 ( . 24/356جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )

هـ(.كان حنبلًيا، مث حتول إىل املذهب  631-551) ،  الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي  فأبو احلسن سي ( 4)
اخلالف، وتفنن يف أصول الدين وأصول الفقه والفلسفة. رحل إىل مصر وتصّدر لإلقراء  الشافعي. َقِدَم بغداد فتعلم القراءات، وبرع يف 

والفقه الشافعي، فتتلمذ عليه خلق كثري. ومن مصر خرج إىل الشام وُتويف فيها. من كتبه: اإلحكام يف أصول األحكام، وأبكار  
 . وغريها األفكار يف علم الكالم ولباب األلباب

 (. 4/332( ، األعالم )22/364النبالء )انظر : سري أعالم 
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املاانعني مطلقاا واملجيزين م(2)وابن تيمياة      (1)احلااجاب وجيمع   طلقاا، ويتحقق باه التوازن بني أدلاة 

  . (3) بينها 

 الثاين : التطبيقي :  املبحث 

 . ، وجه التعليل باحلكمة فيها أورد يف هذا املبحث التطبيقات عىل شكل مسائل ذاكرا رقم الفتوى  

 تعليل أخذ املريضة  من هبيمة األنعام كزكاة من املراض .   األوىل :املسألة  

وتؤخذ مريضاة من مراض إمجاعا، وكذا معيبة من معيباتخ ألن الزكاة مواسااة ودلت   "نص اللجنة :  

 " (4) .األحاديث أ ا خترج من أوساط املال، ال من خياره، وال من رشاره

 

 
ــــكندري ، أبو عمرو بن احلاجب ،  ال  (  1) ــــقي ، مث اعســـ ــــري الدمشـــ هو : عثمان بن عمرو بن أيب بكر بن يونس الرويين ، مث املصـــ

ــول واجلدل   ــ ـــ ــول واألمل يف علمي األصـــ ــ ـــ ــوأل املتكلم األديب النحوي ، له منتهى الســـ ــ ـــ ، وله الدين ، اإلمام العالمة الفقيه األصـــ
 خمتصر املنتهى ، تويف سنة ست وأربعني وستمائة .

 ( .167(  ،  "شجرة النور الزكية"  ص: )89-86/ 2انظر : "الديباج املذهب"  )

حدى وستني  ين ، أبو العباس ،ولد حبران سنة إهو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلرا ( 2)
ند استيالء التتار على بغداد ، واشتغل ابلعلم فربع يف فنون كثرية ،  وستمائة ، وقدم به والده إىل الشام ع

عرف غريه ،  ، وكان إذا سئل يف علم كأنه ع ي وبرع يف اجلدل واملناظرة ، وع يعرف أنه انظر أحدا فانقطع
 ( . 1/46( ، البدر الطالع )6/80شذرات الذهب ) انظر :  تويف سنة مثان وعشرين وسبعمائة .

 وما بعدها .  40وما بعدها ، التعليل ابحلكمة أمحد الضوحيي  70انظر التعليل ابحلكمة وأثره على الفروق الفقهية ص  ( 3)

 ( . 9/175، ) 2262فتوى رقم  ( 4)
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من هبيمة األنعام من املراض باحلكمة ، ألن احلكمة من مرشااوعية عللت اللجنة جواز أخذ املريضااة 

الزكاة هي للمواسااة للفقراء من مال الغني ، فإذا ألزم الغني باملواسااة من اري ماله كان يف ذلك مشاقة 

والرشاع ال يكلا بام فيه مشاقة ظاهرة من حيث كون مرض هبائمه وما فيه من  تكلا عالجها عليه ، 

 رى أن يطلب منه رشاء هبيمة صحيحة والتصدق هبا . ، ومن ناحية أخ

للمصالحة وعناية ملقصاد الشاارع  احلكيم فال إ ار وال مشاقة عىل صااحب املال ،  ويف هذا حتقيق  

ومع ذلك فقاد أدى ما علياه ورفع عناه حرج تكلفاة ما ليس عناده ، وفياه من جانب آخر حتقيق للتكاافل 

 بني املسلمني .

 ة : احلكمة من حوالن احلول يف الزكاة :املسألة الثاني

 ( 5681جاء يف فتوى رقم )

 : ما حكمة حوالن احلول يف الزكاة؟ 6س

: الرفق بأصحاب األموال ورمحتهم والحسان إليهمخ ألن الزكاة لو وجبت عليهم يف أقل من 6ج

 .األموال من الربحاحلول لربام شق عليهم ذلك، ومل يقابل ما خيرج من الزكاة ما حيصل يف 

 .وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

  (1)  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 

 
 ( . 9/185فتاوى اللجنة الدائمة )  (1)
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، وأن يف ذلك ما فيه من الرفق بأصحاب  باحلول  اللجنة احلكمة من رشعية توقيت الزكاة ذكرت 

بتكرار الزكاة يف مدة قصرية قد ال توازي ما يتحصلون  األموال والحسان إليهم وعدم املشقة عليهم 

 عليه من األموال ، فال يتحقق املقصود من رشعية الزكاة . 

ويف هذا نظر إىل املقصد الرشعي من الزكاة حيث إ ا رشعت للمواساة فتكرارها يف العام أكثر من 

 مرة ال حيقق ذلك املقصد . 

 ري األنصبة يف الزكاة مع تغري الزمان .املسألة الثالثة : تعليل عدم تغ

 ( ورد السؤال التايل :5082يف الفتوى رقم )
( ريال 56: يقول بع  العلامء إن نصاب األموال النقدية التي جيب الزكاة فيها ما يساوي )4س

سعودي، ولكن آخرين يقولون: إن هذا النصاب قد قرر يف وقت كانت املادة قليلة يف أيدي الناس،  

( رياال يف السابق تساوي اآلن ما يقارب  56آلن فإن قيمة الذهب والفضة تغريت مع العلم أن )أما ا

 ( ألفني ريال سعودي فام هو احلكم الفصل يف هذه القضية؟2000)

: إن اهلل تعاىل هو الذي أرسل رسوله حممدا صىل اهلل عليه وسلم باهلدى ودين احلق، وجعل  4ج

كاملة خالدة إىل يوم القيامة، وهو سبحانه عليم بام كان وما سيكون رشيعته رشيعة عامة يف اخللق، 

من تغري أحوال اخللق وتغري قيم النقود، ومدى حاجة الناس إليها وانتفاعهم هبا، إىل انقضاء الدنيا، 

وهو سبحانه الذي أوحى إىل رسوله حممدا صىل اهلل عليه وسلم بتحديد نصاب الزكاة يف األموال،  

َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواملََْساكِنيِ }ر ما خيرج منها زكاة ترصف ملستحقيها يف آية: وبتحديد مقدا (  1)  {إِنااَم الصا
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اآلية، فلو كان النصاب ومقدار ما خيرج زكاة للامل مما خيتلا باختالف العصور وأحوال الناس  

اعد متنوعة تتناسب مع بقو وتغري قيم األموال لبينه سبحانه، وأوحى إىل رسول صىل اهلل عليه وسلم

تلك األحوال، تطبق عليها عند وجودها رمحة منه بعباده، لكنه مل يفعل وهو العليم احلكيم الرؤوف  

الرحيم، فدل ذلك عىل أن النصاب واملقدار الذي خيرج ومصارف الزكاة ال يتغري حتديدها الرشعي  

 .عىل مر األيام إىل أن تقوم الساعة

 . عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلموباهلل التوفيق وصىل اهلل

 (1)  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء

بينات اللجناة يف هاذا اجلواب احلكماة من عادم تغري مقاادير وأنصااباة الزكااة ، وماا يف ذلاك من الرمحاة 

بااخللق والتيسااري عليهم ، فال حيتااجون يف معرفتهاا إىل أحاد مع تغري الزماان واملكاان ، وذلاك هو عني  

و ال مشاقة حرج    الرأفة والرمحة بالعباد ، حيث يتمكن العبد من أداء فرائضاه بي ا وساهوله ومن دون

 .، فيتحقق بذلك مقصود الشارع 

 
 
 
 

 
 ( . 199-9/198فتاوى اللجنة الدائمة ) ( 1)
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 تعليل زكاة الذهب املعد لالستعامل املسألة الرابعة : 

 ( 1797فتوى رقم )

س: إنني أراب من فضايلتكم إفاد  وإخواين عن موضاوع زكاة الذهب أو احليل الذهبية والفضاية  

والرشاااء، حيث إن البع  يقول: إن املعد منها للبس ليس فيه زكاة، املعدة لالسااتعامل، وليس للبيع 

والبع  اآلخر يقول: فيها زكاة ساواء لالساتعامل أو للتجارة، وأن األحاديث الواردة يف زكاة املعدة  

لالسااتعامل أقوى من األحاديث الواردة بأنه ال زكاة فيها، آمل من سااعادتكم التكرم بإجابتي خطيا  

و إجااابااة  ذلااك  اجلاازاءعاان  خااري  واملساااالاامااني  السااااالم  عاان  اهلل  جاازاكاام   .اضااااحااة 

ج: أمجع أهل العلم عىل وجوب الزكاة يف حيل الذهب والفضاة إذا كان حليا حمرم االساتعامل، أو كان 

معادا للتجاارة أو نحوهاا. أماا إذا كاان حلياا مبااحاا معادا لالسااتعامل أو العاارة كخااتم الفضااة وحلياة  

العلم يف وجوب زكاتهخ فذهب بعضااهم إىل   سااالح، فقاد اختلا أهلالنساااء وما أبيح من حلياة ال

بِيِل }وجوب زكاته لدخوله يف عموم قوله تعاىل:  َة َواَل ُينِْفُقوَ َا يِف ساَ َهَب َواْلِفضاا َوالاِذيَن َيْكنُِزوَن الذا

ُهْم بِعَاَذاَب َألِيمَ  ْ يف   (1)  وقاد بني ابن عمر ( اآلياة، قاال القرطبي يف تفسااريه ماا نصااه:1)  {اهللاِ َفبَرشااَ

هَاَب }صااحيح البخااري هاذا املعنى، قاال لاه أعراين: أخقين عن قول اهلل تعااىل:   َيْكنُِزوَن الاذا ِذيَن    َوالاا

 
، وأول   نفيل القرشي العدوي ، أبو عبد الرمحن ، أسلم مع أبيه وهو صغري ، مل يشهد بدراً هو عبد هللا بن عمر بن اخلطاب بن  ( 1)

  انظر :  ، مات مبكة سنة ثالث وسبعني . مشاهده اخلندق ، وكان من أهل العلم والورع ، وكان كثري اإلتباع آلاثر النيب 
 .  ( 4/155( ، اإلصابة ) 3/950اعستيعاب )
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ةَ  قال ابن عمر: )من كنزها فلم يؤد زكاهتا فويل له، إنام كان هذا   (سورة التوبة   34من اآلية )  {َواْلِفضا

 .  (2)( اها  (1)جعلها اهلل طهرا لألموال  قبل أن تنزل الزكاة فلام أنزلت

ذكرت اللجناة تعليال ابن عمر را اهلل عنهام يف وجوب زكااة الاذهاب والفضاااة وأناه جااء تطهريا 

نفس املسالم يف ما يمتلكه من مال ، وما طالب ألموال املسالمني ، ويف ذلك رفع للحرج الذي يقع يف 

اء ماا باه الشااارع من فروض ، فيخرج باأداء الزكااة من العهادة ، ويتحقق لاه األمن واالطم ناان من أد

 كلا به .

 التعليل لوجوب زكاة العروض املسألة اخلامسة : 

 (6266الفتوى رقم )

ما معنى احلديث إذا كان   "قوم بسااعر اليوم ثم زك "س: قال رسااول اهلل صااىل اهلل علياه وساالم   "

، وما هي   صاحيحا؟ وهل ينطبق عىل ما يسامى يف العرصا احلا  باااا )توحيد البيانات املحاسابية(

 األدلاة القرآنياة واألحاادياث النبوياة التي حتتم لناا القيااس باالقيماة اجلاارياة وماا هي احلكماة يف ذلاك؟ 

ولكن من   "ليوم ثم زك  قوم بسااعر"ج: مل يثبات عن النبي صااىل اهلل علياه وساالم فيام نعلم أناه قاال:  

 لاذاهتاا، وإنام املقصااود تنمياةيوجاب الزكااة يف عروض التجاارة اعتق هاذه العروض اري مقصااودة  
  األثامن من الاذهاب والفضاااة، وماا يقوم مقاامهاا من األوراق النقادياة، فكاان احلكم ألثام اا، فلهاذا 
  وجبت فيها الزكاة إذا بلغت نصااابا وحال عليها احلول، واعتق أصاالها فقومت به، وقد ورد يف ذلك 

 
 ( . 2/111ليقا )البخاري تع  أخرجه ( 1)

 ( . 262-9/261فتاوى اللجنة الدائمة ) ( 2)
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اهلل عنه قال: »أمرنا رساول اهلل صاىل اهلل  را   (1)ما أخرجه أبو داود رمحه اهلل عن سامرة بن جندب

 را اهلل عنه   (3)« ، وله شاهد من حديث أين ذر  (2)عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع 

 .وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

  (4) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء

بينت اللجنة أن وجوب زكاة العروض معلل بأ ا ليست مقصودة بذاهتا بل ألثام ا ، فاعتق الثمن  

 ، فتكون احلكمة من مرشوعيتها كاحلكمة من مرشوعيتها يف النقدين . فيها وقمت به 

 املسألة السادسة : عدم اعتبار القيمة يف إخراج زكاة الفطر .

 ( 2675الفتوى رقم )

 :ده والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه وبعداحلمد هلل وح

  فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء عىل السؤال املقدم من مدير صوامع الغالل

 
هو مسرة بن جندب بن هالل بن جريج ، غطفاين حليف لألنصار ، يكىن أاب عبد الرمحن ، سكن البصرة ، وروى عنه كبار   ( 1)

سنة مثان ومخسني . انظر :    ، وتويف ابلبصرة يف خالفة معاوية  التابعني فيها ، وهو من احلفاظ املكثرين عن رسول هللا 
 ( .   2/653اعستيعاب )

 ( . 1562سنن أيب داود ، كتاب الزكاة رقم ) ( 2)

هو: جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن غفار ،  أبو ذر ، كان من كبار الصحابة أسلم قدمياً يقال بعد أربعة ، مث انصرف  ( 3)
"اعستيعاب"   انظر : ، تويف سنة إحدى وثالثني ابلربذة وصلى عليه ابن مسعود .  إىل بالده حىت قدم على النيب ابملدينة ، بعد أحد

 (  . 123 – 118/ 10(  ،  "اإلصابة"  )216-218/ 4)

 ( . 319-9/318فتاوى اللجنة الدائمة ) ( 4)
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 \  11وتاريخ  2 \ 1953بالرياض إىل سامحة الرئيس العام، واملحال إليها من األمانة العامة برقم 

 :ها ونصه1399 \ 10

م التكرم بإصدار فتوى رشعية يف مدى جواز إخراج زكاة الفطر من احلبوب اري  نرجو من سامحتك

القمح ومن الطعام ونقدا. حيث إن الدولة جريا عىل عادهتا يف مساعدة املزارعني تقوم برشاء القمح 

منهم عن طريق املؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق بأسعار تشجيعية، تبلغ ثالثة  

للكيلو جرام الواحدخ ليتم طحنه بمطاحن املؤسسة وإنتاج الدقيق األبي  الذي  رياالت ونصا 

يباع للمواطنني بأسعار رمزية تبلغ أحد عرش رياال، وثالثة عرش رياال للكيس، حسب النوعية، اري 

أن تكلفة النتاج تبلغ أكثر من مخسة أضعاف هذا السعر وذلك مساعدة من الدولة للمواطنني  

ولكن إذا ما تطلب األمر بيع القمح للمواطنني فإنه ال يمكن للمؤسسة  .ملعيشة عنهموختفيا االء ا

  3.5رياال حتى ال يستفيد البع  برشاء القمح بأقل من  3.5أن تبيعه بأقل من سعر مشرتاة أي 

األموال  ريال ثم إعادة بيعه إىل املؤسسة هبذا السعر املرتفع، وذلك كنوع من الرقابة واملحافظة عىل 

 .العامة التي تقع مس وليتها علينا أمام اهلل سبحانه وتعاىل
 :وأجابت بام ييل

خترج زكاة الفطر من الق والتمر والزبيب واألقط واألرز ونحو ذلك مما يتخذه النسان طعاما لنفسه 

 .وأهله عادة وال جيوز إخراجها من النقود

بيان حكم زكاة الفطر وما خترج منه ومن خترج   وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها

  ال شك أن الفقراء واملساكني يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم كان منهم من  ... عنه مع األدلة
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حيتاج إىل كسوة ولوازم أخرى سوى األكل، لكثرهتم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر،  

يه وسلم أنه اعتق اختالف نوع احلاجة يف الفقراء، فيفرض  ومع ذلك مل يعرف عن النبي صىل اهلل عل

لكل ما يناسبه من طعام ألكله صغريا أو كبريا، ومل يعرف ذلك عن اخللفاء الراشدين را اهلل  

عنهم، بل كان املعروف الخراج مما بينه النبي صىل اهلل عليه وسلم من األقوات، ومن لزمه يشء اري  

 .ف فيام بيده حسب ما تقتيض مصلحتهالطعام ففي إمكانه أن يترص

 .وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

  (1) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء

ذكرت اللجنة أن الرشع قرص إخراج زكاة الفطر عىل الطعام ، مع علمه بتنوع احتياجات الفقراء من  

كسوة ولوازم أخرى اري األكل ، ومع ذلك فقد تعددت سنوات الخراج من الطعام ومل يعتق النبي 

ورفع احلرج  املزكي صىل اهلل عليه وسلم اختالف نوع احلاجة يف الفقراء ، ويف هذا من التيسري عىل 

عنه حيث ال خيتلا الصنا املزكى باختالف الزمان ، وفيه أن احلاجة املقدمة يف ذلك اليوم هي  

 حاجة الطعام ، ولو وجدت اريها من االحتياجات . 

 املسألة السابعة : تعليل عدم جواز استثامر زكاة التي تعطى للجمعيات اخلريية .  

 ( . 9056فتوى رقم )
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خلريية السالمية العاملية استثامر أموال الزكاة التي قد تودع يف املصارف : هل يمكن للهي ة ا1س

حتى يتم إنفاقها، والتي لن يؤثر استثامرها عىل ترتيب وتنفيذ إنفاقها يف مصارف الزكاة املحددة  

رشعا.. عىل أن يكون استثامرها يف جماالت سائلة؟ حيث يمكن احلصول عليها عند احلاجة إليها ويف  

عىل أن اهلي ة  -استثامر مدروسة وموثوقة، وال نقول مضمونة حتى ال تشوهبا حرمة أو شبهة  جماالت

ليست شخصا بذاته أو أشخاصا يمثلون أنفسهم، وإنام هي شخصية اعتبارية قائمة بذاهتا،  

 .واألشخاص فيها يبذلون جهدهم وجيتهدون رأهيم ملا فيه خري السالم واملسلمني

معية استثامر أموال الزكاة، وإن الواجب رصفها يف مصارفها الرشعية  ج: ال جيوز لوكيل اجل

يف رصفها يف املستحقني هلاخ ألن املقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء    املنصوص عليها بعد التثبت

 .دين الغرماءخ وألن االستثامر قد يفوت هذه املصالح أو يؤخرها كثريا عن املستحقني

 .عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم وباهلل التوفيق وصىل اهلل

  (1) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء

، ألن احلكمة عللت اللجنة الدائمة عدم جواز استثامر أموال الزكاة التي تعطى للجمعيات اخلريية 

من مرشوعية الزكاة سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء ، ويف استثامر أموال الزكاة تأخري أو  

 فويت لتلك املصالح عن مستحقيها .ت
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وهذا املقصد يفوت إذا استمرت الزكاة ، فال يرشع حتصيل هذه املنفعة يف مقابل الرضر الكبري الذي 

 ينتج بسبب تأخريها .

 املسالة الثامنة : رصف الزكاة للمؤلفة قلوهبم  

 ( . 12087فتوى رقم )

 قلوهبم ومن هم؟ : هل جيوز رصف الزكاة عىل املؤلفة 15س

: جيوز رصف الزكاة للمؤلفة قلوهبم بنص القرآن الكريم، وهم الرؤساء املطاعون يف قومهم 15ج

 .إسالمهم أو قوة إيام م إن كانوا مسلمني، أو كا رشهم أو إسالم نظرائهم إذا كان يرجى بذلك

 .وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

  (1) ئمة للبحوث العلمية والفتاءاللجنة الدا

عىل أن احلكمة من رصف الزكاة للمؤلفة قلوهبم هي رجاء إسالمهم ، أو قوة إيام م  ةنصت اللجن

ذلك من التيسري عىل   . ويفإن كانوا مسلمني ، أو إسالم نظرائهم  وكا رشهم إن كانوا كافرين 

مقاصد الشرع  ، وهذا مقصد عظيم من املسلمني ورفع احلرج عنهم ، وأمنهم عىل دمائهم وأمواهلم
تحقق مقاصد الناس يف معاشهم ، حيث إهنم إذا أمنوا استطاعوا أداء شعائرهم ، وبه ت

 . بكل راحة ومن دون حرج   
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 املسألة التاسعة : إعطاء الكفار من الصدقات غري الواجبة . 

 (  8568فتوى رقم )

 نص الفتوى : ) 

 ور جنازاهتم؟: ما حكم جوار الكافر هل جيوز أن يدفع له الصدقات وزكاة الفطر وحض 3س

: ال جيوز دفع الزكاة وال صدقة الفطر وال حضور جنائزهم وأما إعطاؤهم من الصدقة اري 3ج

 .الواجبة تأليفا هلم فال بأس بذلك
 .وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

 (1) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء

عللت اللجنة جواز إعطاء الكافر من الصدقة اري الواجبة بحكمة تأليفهم لإلسالم ودعوهتم له ، 

يف نفع  واخلريية التي اختص اهلل هبا هذه المة  ، ويف ذلك حتقيق ملقصد نرش السالم والدعوة له 

 .الناس عموما 
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  جتب النفقة عليهم .املسألة العارشة : األولوية يف دفع الزكاة لألقارب الذين ال

  "( ونصها : 5342الفتوى رقم )

: لدي مبلغ فلوس وأخرج زكاهتا كل عام وأعطيها ملستحقيها ولكن لكثرة اخلريات يف بالدنا 2س

وقلة الضعفاء وعدم معرفتهم، أرجو إفاد  هل أعطيها ملستحقيها من أقارين الذين ال حيق يل مرياث  

 .لخراج هذه الزكاة، جزاكم اهلل خري اجلزاء والحسانفيهم؟ آمل توجيهي باألصح 

: جيوز إعطاء الزكاة ألقارب املزكي الذين ال تلزمه نفقتهم كأبناء عمه إذا كانوا فقراء، فإن  2ج

 .الصدقة عىل ذي الرحم صدقة وصلة، كام جاء يف احلديث
 .وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

  (1) الدائمة للبحوث العلمية والفتاء اللجنة
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بينت اللجنة علة تقديم األقارب الذين ال جتب عىل املسلم نفقتهم ،بأ ا صدقة وصلة ، هذا يزيد   

 وشائج اللحمة بني األقارب ويقوي الروابط بينها مما ينعكس إجيابا عىل املجتمعات ، ويقوهيامن 

 . وهذا مقصد عظيم ومصلحة ظاهرة 

 اخلامتة :

 حممد وعىل آله وصحبه احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،

 .                                           أما بعد : أمجعني

 نتائج وتوصيات وأبدأ بالنتائج . ال يدي القارئ أهم فأقدم يف  اية هذا البحث بني

 البحث :أهم نتائج 

التعليل باحلكمة من املواضيع املهمة التي هلا ارتباط بعدد من أبواب أصول الفقه ، فله ارتباط  -1

 .  باألحكام الوضعية ، وكذلك بالقياس ، وباملقاصد الرشعية 

 العلة من أهم أركان القياس ، إذ هي الرابط بني حكم األصل والفرع .  -2

 ا ، أن كانت علالً تعبدية حمضة . ن األحكام مربوطة بعللها ، سواء ظهرت لنإ -3

تعليل األحكام وربطها بحكمها ، له أثر عظيم يف نفوس املستفتني ، ومما يزيدهم يف التمسك   -4

 بتلك األحكام .

الناظر إىل املسائل التطبيقية يلحظ االرتباط الوثيق بني التعليل باحلكمة وبني املصالح ، فال  -5

 وفيها مصلحة .  يكاد توجد مسألة علل فيها باحلكمة إال
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