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Abstract:     

All Muslims know that obligatory charity (Zakat) is a religious, moral and social duty. There are 

other effects of obligatory charity (zakat) that are not known to many individuals and relate to 

individuals and society, including health, psychological, economic and social effects. And these effects 

are related to the life of the world, knowing that obligatory charity (zakat) other effects related to the 

Day of Resurrection, the individual seeks to get rid of the punishment and get the satisfaction of God 

and win Paradise. 
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 الملخص 
إال انه توجد هناك آثار ، المسلمين وهذا أمر بديهي يعلمه جميع، فضال عن كون الزكاة واجب ديني واجتماعي وأخالقي

وقد تكون في الحياة ، واالجتماعي، واالقتصادي، يتشمل الجانب الصحي والنفس وهذه قد تكون دنيوية، ومصالح تخص الفرد والمجتمع
  .فّظل المؤمن يوم القيامة صدقته، وتخفيف العقاب أو النجاة منه، اآلخرة وهي: رضا اهلل تعالى

 .للزكاة، التكليفيةر، اآلثا الكلمات المفتاحية:
  المقدمة
إن من مقاصد الشرائع ، وصحبه األخيار، ألطهاروعلى آله ا، والصالة والسالم على سيدنا محمد، الحمد هلل رب العالمين 

ومن خصائص شريعتنا اإلسالمية الغراء أنها بينت العلل ، بجلب المنافع لهم ودرء المفاسد عنهم، السماوية تحقيق مصالح العباد
العقائد أم من األخالق أم من  سواء أكانت هذه األحكام من، واألهداف واألسباب واآلثار والمصالح والغايات الكامنة وراء تشريع األحكام

ونادرا ما نجد نصا شرعيا ، والحقيقة إن هذه األحكام مترابطة مع بعضها ترابطا وثيقا ودقيقا(، العبادات والمعامالت)األحكام العملية 
، من هذا التشريع لم ينص على علة الحكم أو يومئ إليها إيماءات بطريقة تجعل المكلف يفهم تلك الحكمة ()قرآن كريم أو سنة نبوية

وعندما يتعذر على اإلنسان العادي فهم ، فيمتثل لتلك األحكام ويطبقها ويعمل بها وهو مقبل عليها، ويتيقن من صالح هذه الشريعة
واهلل سبحانه وتعالى منزه ، فكل نص خال من مقصد وحكمة فإنه عبث، مغزى النص فإن العلماء والفقهاء ال يعدمون الوسيلة من معرفته

، الدنيوية واألخروية فال دنيا بدون آخرة وال آخرة بدون دنيا، كما إن الشريعة اإلسالمية شاملة لجميع المصالح، ن العبث ورسوله الكريمع
وكل منهما بحاجة ، والمجتمع هو كل وجسد، فالفرد جزء وعضو، كما إنها شاملة لمصالح الفرد والمجتمع، واآلخرة للجزاء، فالدنيا للعمل

فربطها وشمولها للمصالح يدفع الناس ويحثهم على ، في العدل واالعتدال والوسطية، فضال عن تحقيقها للتوازن بين المصالح ،لآلخر
الن تقديم المصلحة الباقية على المصلحة الفانية يحّد من األنانية ، وهنا يتحقق النفع للفرد والمجتمع، المسارعة في نيل مصالح اآلخرة

ذا ك، وحب الدنيا فإن هذا ، وجميع األعمال ال تسير إال بمراقبة ومحاسبة للمقصر في جميع القوانين الوضعية، انت األمور اإلداريةوا 
أما في الشرعة فمن يفلت من ، التي يمكن التحايل عليها، موجود في الشريعة اإلسالمية بشكل أدق مما هو عليه في القوانين الوضعية

ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال ، ألن كل شيء يجده محضرا كتابا يلقاه منشورا، العقاب األخروي العقاب الدنيوي يستحيل أن يفلت من
فتثيب من يفعل الواجب في الدنيا ، كما إن من خصائص الشريعة أنها ثنائية الجزاء فهي تثيب وتعاقب في الدنيا واآلخرة، أحصاها

وبما إن جميع األحكام الشرعية تنطبق عليها هذه المبادئ أي ان لكل  .رماتواآلخرة فضال عن معاقبتها لمن يترك الواجب ويعمل المح
كما ، وهي من العبادات، التي هي من أركان اإلسالم، فسوف يقتصر بحثنا في الزكاة، ودنيوي وأخروي، فعل مصلحة ونفع عام وخاص
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وهي مما علم من الدين ، ال تُتبع الزكاة بالمن واألذى فقد أمر اهلل سبحانه وتعالى أن، إنها ال تخلو من أحكام األخالق والوجدانيات
، ونخوض في تفاصيل مقاديرها وشروط وجوبها الن هذه األمور بّينها الفقهاء بالتفصيل، لن نركز على ماهيتها لذا سوف، بالضرورة

وال ندعي  في المبحث الثاني، شريعهاولكن سنسلط الضوء على جانب آخر للزكاة وهي اآلثار والمصالح المتوخاة من ت .جزاهم اهلل خيرا
فعمدنا إلى ، ولكن آرائهم لم ترد تحت عنوان واحد أو في مكان واحد من األبواب الفقهية، حاشاهم، إن الفقهاء قد أغفلوا هذا الجانب

 .إلظهار األثر والمصلحة والحكمة من تلك النصوص جمع النصوص التي يمكن ان تندرج تحت مسمى واحد
أما بحجة انه ال يوجد من يستحق ، من قبل كثير من المسلمين لوقت الحاضر ان هناك تقصير في هذا الجانبونالحظ في ا
لذا خطرت فكرة ، أو بحجة أنهم يتصدقون على المتسولين ويعطون بعض الفقراء ولكن دون نية أعطاء الزكاة، الزكاة حسب زعمهم

وتم تقسيم البحث على مبحثين خصص ، مترتب على أداء الزكاة على الفرد والمجتمعكتابة هذا البحث ترغيبا لمن جهل المنفعة واألثر ال
أما المبحث الثاني فقد خصص ، تناولنا في المطلب األول تعريفها ومشروعيتها وفي الثاني مستحقيها، األول لتعريف الزكاة وشروطها

 . واهلل ولي التوفيق، في الثاني أثارها في الحياة اآلخرةو ، الدنيا آلثار الزكاة متناولين في المبحث األول آثارها في الحياة
 المبحث األول: تعريف الزكاة وشروطها

نما نكتفي بتعريفها، كما ذكرنا في المقدمة سوف لن نخوض في ماهية الزكاة بالتفصيل والمستحقين ، مع ذكر شروط وجوبها وا 
تم تقسيم هذا المبحث على مطلبين خصص األول لتعريف الزكاة  لذا، بشكل غير مخل ألنها بحثت بالتفصيل من قبل باحثين عدة، لها

 : والثاني لشروط وجوبها وكما يأتي، ومشروعيتها
 المطلب األول: تعريف الزكاة ومشروعيتها

 .مشروعيتها ألدلةونخصص الفرع الثاني ، بعد أن نذكر المعنى اللغوي للزكاة سنذكر التعريف االصطالحي في الفرع األول
 تعريف الزكاة: :رع األولالف

، (3)(قد أفلح من زكاها)وقوله تعالى  (2)(منها: الطهارة كما في قوله تعالى )تطهرهم وتزكيهم بها (1)الزكاة لغة: لها معان عدة
ا َأْن ُيْبِدَلُهَما َفَأَرْدنَ )كذلك تطلق على الصالح كما في قوله تعالى  (4)(ذلكم أزكى لكم وأطهر)ومنها النمو والبركة كما في قوله تعالى 

 .(6)كما أنها تطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والحق .(5)(َربُُّهَما َخْيرًا ِمْنُه َزَكاًة َوَأْقَرَب ُرْحماً 
 (.7)هي قدر مخصوص يطلب إخراجه من المال بشروط مخصوصة  :الزكاة اصطالحا: عرفت بتعريفات عدة منها

وسمي الجزء المأخوذ زكاة  (8)لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه ألصناف مخصوصة بشرائط  وٌعرفت: بأنها اسم
كما إن دافع الزكاة تطهر نفسه عن أنجاس الذنوب ، ولكنه ينمو عند اهلل ببركة إخراجها ودعاء اآلخذ لها، مع إنه ينقص المال حسا

 .حظ إن المعنى الشرعي مناسب للمعنى اللغويوهنا نال، وتزكي أخالقه وتمدحه حيث تشهد له بصحة اإليمان
 مشروعية الزكاة  :الفرع الثاني
 .وأجمع عليها علماء األمة اإلسالمية وأقرها العقل السليم، والسنة النبوية، وردت أدلة مشروعية الزكاة في القرآن الكريم 

ومن هذه ، رة وورد لفظ الصدقة اثنتا عشرة مرةلفظة الزكاة ثالثين م ومن نصوص الكتاب العزيز: لقد وردت في القرآن الكريم
وجه الداللة (9“) َسِميٌع َعِليٌم ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّيِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َلُهْم َواللَّهُ ”قوله تعالى  :النصوص

، ذ من أموالهم( خذ فعل أمر يفيد الوجوب والسنة بينت ممن تؤخذ وما هي األموال المشمولة بالزكاةفي هذه اآلية الكريمة قوله تعالى )خ
وأجمع الفقهاء ، )من أموالهم( الحرف من للتبعيض أي جزء من أموالهم وبينت السنة النبوية مقدار الزكاة في كل مال تؤخذ منه الزكاة

)ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّيِهْم ِبَها( أي ، واختلفوا فيما عداها (مواشي النعم الثالث والغالة األربععلى إن األموال هي)النقديين الذهب والفضة وال
َكاَة َواْرَكُعوا َمَع الرَّاِكِعينَ ”وقوله تعالى ، تطهرهم من الذنوب وتصلحهم اَلَة َوآُتوا الزَّ اَلَة َوآُتوا” وقوله تعالى (11)“َوَأِقيُموا الصَّ  َفَأِقيُموا الصَّ

َكاَة َواْعَتِصُموا ِباللَِّه ُهَو َمْواَلُكْم َفِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَِّصيرُ  الركن األهم في ، وهي مقرونة بالصالة، هذه األوامر تفيد الوجوب (11)“الزَّ
 .اإلسالم فالزكاة ال تقل أهمية عن الصالة
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بني اإلسالم على خمس شهادة )قوله  (ملسو هيلع هللا ىلصمر عن النبي)ما روي عن ابن زيد بن عبد اهلل بن ع :ومن نصوص السنة النبوية
يتاء الزكاة وحج البيت :وأقام الصالة، وان محمدا رسول اهلل، أن ال إله إال اهلل و ما روي عن اإلمام علي عليه (12)(وصوم رمضان، وا 

والداللة هنا واضحة جدا فالصالة عمود (13)وال تقبل صدقة من غلول(، ( )ال تتم الصالة إال بزكاةملسو هيلع هللا ىلصالسالم انه قال: قال رسول اهلل )
( فقال: دلني ملسو هيلع هللا ىلص)أن إعرابيا أتى النبي ) وما روى موسى بن طلحة عن أبي أيوب، الدين فال تتم لمن بلغ نصاب الزكاة إال بأدائها

 (14)صوم رمضان(وت، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتقيم الصالة، على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال: )تعبد اهلل ال تشرك به شيئا
فان منعوها ، وهي حق جعله اهلل تعالى للفقراء في أموال األغنياء .كونها احد أركان اإلسالم، وهذه النصوص تدل على وجوب الزكاة

 غصبوهم حقهم.
ا من فقد روي عن اإلمام جعفر الصادق عليه السالم قوله )من منع قيراط، ولقد أجمع علماء األمة اإلسالمية على وجوب الزكاة

وتعين الضعيف وتسد خلت  ألنها تغيث الملهوف، والعقل السليم أيضا يقر بوجوب الزكاة، الزكاة فليس هو بمؤمن وال مسلم وال كرامة(
مقداره ، فهي مؤنه فيها معنى العبادة. حيث يؤخذ مبلغ من األغنياء ويرد على الفقراء، المحتاج وتقوي أواصر المحبة بين أبناء المجتمع

كما إنها ال تؤثر ، ونصف في المائة( من بعض األموال المخصوصة. وهذه النسبة مع أنها قليلة ولكنها تكفي لسد حاجة الفقراء )اثنان
وسبب وجوبها المال ألنها فرضت لشكر نعمة المال لذا ، فهي تنميه وتبارك فيه، في أموال األغنياء فتنقصه بل على العكس من ذلك

 وصوم الشهر وحج البيت. ، اة المال كما يقال صالة الظهرأضيفت إلى المال فيقال زك
 المطلب الثاني: شروط الزكاة ومستحقيها:

ونذكر مستحقيها ، سنذكر ما كان منها محل اتفاق بين علماء األمة اإلسالمية في الفرع األول، ذكر الفقهاء شروط عدة للزكاة
 :في الفرع الثاني

 الفرع األول: شروطها 
 :لق بمن يدفع الزكاة وأخرى تتعلق بالمال وكما يأتيهناك شروط تتع

 أوال: الشروط التي تتعلق بمن يدفع الزكاة:
نما تجب عليه عند ، فال تجب على المجنون، العقل والبلوغ فال تجب على الصبي عند الحنفية واألمامية ألنها عبادة وا 

، والزكاة حق ألصحابها، كضمان المتلفات، هل وجوب حقوق العبادألنهما من أ، وعند الشافعي تجب على الصبي والمجنون، (15)بلوغه
فال وان كانت عبادة فهي عبادة مالية تتعلق بالمال فتجري فيها النيابة فيجب على وليهما أن يقوم مقامهما ويدفعها خالفا للعبادة البدنية 

والشرط اآلخر أن ، (17)حب فيه الزكاة وتجب على السفيه. ولكن إذا اتجر الولي في مال الصغير والمجنون يست(16)تجوز فيها النيابة
 كالمال الموصى به قبل وفاة الموصي.، فال تكفي الملكية المتزلزلة، يكون المزكي مالكا للمال فعال

 ثانيا: الشروط التي تتعلق بالمال المزكي:
نما ال بد من توفر بعض الشروط المخصوصة  لتعريف وهي:حسب ا (18)ال تجب الزكاة في كل مال وا 

فإذا بلغت النقود عشرون دينارا ذهبا أو ما يعادله ، وهو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، ـ أن يكون المال بالغ النصاب 1
وتجب في النعم ، وفيها خمسة دراهم أو ما يعادلها، بلغت الفضة مئتا درهم، وان، وفيها نصف دينار أو ما يعادله، استحقت الزكاة

ثم الغالة )الحنطة ، وان تكون سائمة أي أنها ترعى وال تكلف صاحبها مؤنه العلف، )اإلبل والبقر والغنم( بشرط بلوغها النصاب
والشعير والتمر والزبيب( وتستحب فيما عدا هذه الغالة في أنواع الحبوب التي تنبته األرض إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق 

وال فيما دون خمس ذود ، )ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة (ملسو هيلع هللا ىلص)تون صاعا لقول رسول اله الذي هو وحدة قياس ويساوي س
ونصف العشر إذا سقيت بالواسطة لقول رسول ، وفيها العشر إذا سقيت سيحا أو بالمطر، وال فيما دون خمس أواق صدقة(، صدقة
فما ال كلفة ، وهنا تتحقق العدالة، نصف العشر( وما سقي بالنضح، )فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر(، ملسو هيلع هللا ىلصاله)

 .وما يكلف المزارع مؤنة السقي بواسطة المضخات والمكننة وما شابهها ففيه نصف العشر، فيه على المزارع فيه العشر
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مال زكاة  لما روي عن اإلمام علي عليه السالم )وليس في أي تمضي سنة على ملكية هذه األموال، ـ أن يحول الحول على المال 2
وكذلك في حالة الدين حتى يقضيه ، وان ال يكون المال مرهون وال يستطيع مالكه فكه من الرهن، (19)حتى يحول عليه الحول(

ألنها قابلة ، والمواشي السائمة، أي انه قابل للزيادة والنمو كعروض التجارة، وفي الجملة تجب الزكاة في المال المعد للنماء .صاحبه
  .اثر وهكذا في بقية األموالللسمن والتك
 مستحقي الزكاة: :الفرع الثاني

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن ”من يستحقها أصناف مخصوصة ذكرهم اهلل سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بقوله تعالى  ِإنََّما الصَّ
َقا بدأ بالفقراء ، (19)“ِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل َفِريَضًة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرِّ

وقيل الفقير: هو المتعفف الذي ، أما عند أبي حنيفة فالمسكين أسوأ حاال من الفقير، ألنهم أحوج من بقية األصناف عند جمهور الفقهاء
، أما المسكين: هو الذي يسأل ويطوف ويتتبع الناس، بأنواع الباليا وهو لها كاره أو هو من به زمانة أي يبتلى، أل الناس شيئاال يس

ما العاملون عليها: فهم الجباة والسعاة من يقومون بجمعها والحفاظ عليها وتوزيعها على مستحقيها، (21)وهو صحيح الجسم فيعطون ، وا 
( ملسو هيلع هللا ىلص)والمؤلفة قلوبهم: هم قوم كان رسول اهلل  .وليس ما يأخذونه بزكاة، حتى وان كانوا أغنياء بقدر أجور أمثالهم، أجرا مقابل إتعابهم

وقوله تعالى )والغارمين(هم الذين أثقلتهم الديون من غير فساد وال إسراف أو ، أو اتقاء لشرهم، طمعا في إسالمهم، يتألفهم على اإلسالم
وفي سبيل اهلل هي المرافق العامة من المستشفيات والجسور والمساجد وكل ما تحتاجه المصلحة ، ضاءوال يستطيعون الق، تبذير
فيعطى من أموال الزكاة حتى وان كان ، )وابن السبيل(: هو المسافر البعيد عن أهله وقد نفدت مؤنته فلم يبقى معه شيء، (21)العامة

بظواهر األمور وبواطنها  )َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم( أي عليم، اللَِّه( أي حكما مقدرا ومفروضا َوَقْوُلُه: )َفِريَضًة ِمنَ ، غنيا ليصل إلى أهله
هو أن يكون ، وحد الكفاف الذي ال يجوز لمن بلغه أن يأخذ الزكاة، وبمصالح عباده وحكيما فيما يفعله ويفرضه على عباده لمصلحتهم

عروض للتجارة يقوم ربحها بكفايته. وقيل: االعتبار في ذلك أن يكون مالكًا لنصاب أو ، أو أجرة عقار، إّما بصنعة، لإلنسان كفاية
  .(22)تجب فيه الزكاة

 المبحث الثاني: آثار الزكاة:
وحسب نية العامل فمن كان قصده خيرا وبرا  مقابل في العاجل واآلجل، من خصائص الشريعة اإلسالمية أنها جعلت لكل عمل

ثما نال جزاءه العادل ومن كان قصده، كان مثابا ( َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا 7َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه )”قال تعالى ، شرا وا 
ثواب والعقاب كما إن ال، وأقرت العقاب للمتمردين عليها، فهي أقرت مبدأ الثواب جزاء للملتزمين بتعاليمها، كما إنها ثنائية الجزاء (23)“َيَرهُ 

ويصبح التزامه سرا ، وهذا من فضل اهلل تعالى على عباده حيث هذا يعد حافزا ودافعا لإلنسان لفعل الخير، يكون في الدنيا واآلخرة
. وقبل البدء (24)كالتزامه علنا ال سيما إذا عرف اإلنسان وتيقن من أن هناك رقيب يكتب ويصور حركاته وسكناته فيكون التزامه ذاتي

 . ذو صلة باألثر وهو المصلحة فوجب تعريفهما معا وهناك لفظ، كر آثار الزكاة البد من تعريف األثربذ
وٌعرف بأنه العالمة التي ، وأّثر في الشيء ترك فيه أثرا، إبقاء األثر في الشيء :والتأثير، ما بقي من رسم الشيء األثر لغة:

 .(25)جةوالنتي، والوقع، المفعول :والتأثير، يخلفها الشيء
األثر اصطالحا: النتيجة المترتبة على التصرف ويطلق عليه بعض الفقهاء: األحكام فيقولون: أحكام النكاح مثال يريدون 

واألثر ألتكليفي:  .وأحكام عقد البيع آثاره وهي نقل الثمن والمثمن إلى كل من البائع والمشتري وهكذا بقيت األحكام واآلثار، (26)آثاره
 ( 27)وهو ما يترتب على أداء أو ترك الواجبات، ابالثواب والعق

، ولها إطالق مجازي من باب إطالق السبب على المسبب، (28)أما المصلحة فهي في اللغة: واحدة المصالح وهي ضد المفاسد
ولها إطالق ، ويطلق على التجارة مصلحة ألنها تحقق مصلحة مادية، كما يطلق على طلب العلم مصلحة ألنه يحقق منفعة معنوية

 .حقيقي فالمصلحة مرادفة للمنفعة في المعنى كقولنا منفعة للواحدة من المنافع
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اصطالحا: هي األثر المترتب على الفعل بمقتضى الضوابط الشرعية التي ترمي إلى تحقيق مقصود الشارع من التشريع جلبا 
 .(29)لسعادة الدارين

يجنيها المكلف من عمله للواجب والمندوب ، معنوية دنيوية أو أخروية وُعرفت أيضا: المصلحة عبارة عن منفعة مادية أو
وهي ترادف الحكمة المقصودة من تشريع الحكم من الشارع المقدس ، (31)ودرء مفسدة باالمتناع عن عمل المحرم والمكروه، والمباح

والنفع ، عبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشروي، وقيل أنها جلب منفعة أو دفع مضرة .والباعث الدافع إلى تنفيذه من قبل المكلف
وعبر القرآن الكريم عن المصالح بالحسنات في أكثر ، والمفاسد كلها شر، ألن المصالح كلها خير، والحسنات والسيئات، والضر
الن كل ، ما مترادفان.ومن خالل التعريفين لمصطلحي األثر ألتكليفي والمصلحة نالحظ إنه(31)وعبر عن المفاسد بالسيئات، األحيان

والمندوبات وهي التي يثاب ، منهما هو ما يجنيه المكلف من جراء امتثاله لألوامر وهي الواجبات التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها
رمات وما يجنيه من جراء اجتنابه للنواهي وهي المح، رغم انه ال شكر على واجب إال في الشريعة اإلسالمية، فاعلها وال يعاقب تاركها

 وهذا من كرم اهلل تعالى ولطفه بعباده.، والمكروهات التي يثاب تاركها وال يعاقب فاعلها، التي يثاب تاركها ويعاقب فاعلها
نما تتعداها إلى الحياة اآلخرة ، وكما ذكرنا فإن األثر والمصلحة والمفسدة في الشريعة اإلسالمية ليست محددة بالدنيا وحدها وا 

ن وجد من البشر م وعلى هذا  .ولكن جميع أصحاب الديانات السماوية يؤمنون بوجود الحياة اآلخرة، ن لم يؤمن بوجود الحياة اآلخرةوا 
  :فيما تناول الثاني اآلثار والمصالح األخروية كاآلتي، تم تقسيم المبحث على فرعين خصص األول لآلثار ولمصالح الدنيوية

 اآلثار والمصالح الدنيوية: :الفرع األول
في الحياة الدنيا منافع كثيرة مادية ومعنوية أكدتها النصوص الشرعية الواردة ، يحصل عليه اإلنسان الذي يؤدي فريضة الزكاة ما

 في القرآن الكريم والسنة النبوية وتتحقق أما بجلب المنافع أو درء المفاسد ومن هذه النصوص التي تؤثر في نفسية اإلنسان وصحته: 
فالزكاة  (32)“َسِميٌع َعِليٌم ْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّيِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َلُهْم َواللَُّه خُ ”قوله تعالى  أوال:

قيل سميت ، خلويتجنب الشح والب، تطهر نفس المؤدي عن أنجاس الذنوب وتزكي أخالقه بالفضائل الحميدة فيتخلق بالجود والكرم
 )ملسو هيلع هللا ىلصكما إن صالة الرسول )، وهذا أسمى ما يكون في اإلنسان، بالصدقة من الصدق فهي دليل على صدق ظاهر مؤديها مع باطنه

)إن صالتك ، واالستقامة في جميع أحواله ال يخلوا من المنافع المادية والمعنوية التي يجنيها، على مؤديها أي الدعاء له بالبركة في ماله
فتصبح عيشته هنية ، وهذا مطلوب في الدنيا واآلخرة، بأن اهلل قد عفا عنهم وقبل توبتهم، إن دعاءك واستغفارك طمأنينة لهم، م(سكن له

، (33)(وداووا مرضاكم بالصدقة، ()حصنوا أموالكم بالزكاةملسو هيلع هللا ىلصخالية من الهموم والمشاكل النفسية والصحية حيث ورد عن رسول اهلل )
ا ُتِحبُّوَن َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء َفِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليمٌ َلْن َتنَ ”وقوله تعالى  وكلمة البر جامعة لكل معان الخير في ، (34)“اُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تُْنِفُقوا ِممَّ
فالزكاة ، (35)شر(( )إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك الملسو هيلع هللا ىلصويؤكد هذه اآلية الكريمة الحديث النبوي الشريف قوله ) .الدنيا واآلخرة

 تجلب كل البر والخير وتدفع كل الشر.
وتمنع ، )صدقة المسلم تزيد في العمر(ملسو هيلع هللا ىلص) وقوله (36)وتدفع ميتة السوء(، لتطفئ غضب الرب ()إن الصدقةملسو هيلع هللا ىلص) وقوله
نفسية مثل التكبر وهنا يتجلى الجانب النفسي حيث تدفع الزكاة اإلمراض ال (37)ويذهب اهلل بها الكبر والفقر والفخر(، ميتة السوء

 .واالفتخار إضافة لدفع الفقر
َبا ”قوله تعالى  :ثانيًا: أما اآلثار االقتصادية التي يجنيها مؤدي الزكاة فنصوصها كثيرة في الكتاب والسنة ومنها َيْمَحُق اللَُّه الرِّ

َدَقاِت َواللَُّه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأِثيمٍ  أو يحرمه ، األموال الربوية بضياعها من صاحبها بأي صورة من الصورأي يمحق  (38)“َوُيْرِبي الصَّ
كان ينفقه في المعاصي هو أو احد أفراد عائلته فيصبح ، وقد يعذبه بماله، بركة ماله فال يستطيع االنتفاع به بأي شكل من األشكال

بالضم والتشديد من التربية وما  (وقرأت )ُيَرًبي، رك فيها)ويربي الصدقات( أي ينميها ويبا، غما عليه في الدنيا ثم يعاقب عليه في اآلخرة
ثم يربيها ، وان اهلل ليقبلها بيمينه، وال يقبل اهلل إال الطيب، "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب)ملسو هيلع هللا ىلصيؤيد هذا قول رسول اهلل )

 (39)حتى يكون مثل الجبل".، كما يربي أحدكم فلوه لصاحبها
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ِإْن تُْقِرُضوا اللََّه َقْرًضا َحَسًنا ”وقوله تعالى  (41“)ُيْقِرُض اللََّه َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر َكِريمٌ  َمْن َذا الَِّذي” وقوله تعالى 
ووعد ، في سبيله قرضامن فضل اهلل على عباده وكرمه سمى جميع اإلنفاق والصدقات  (41)“ُيَضاِعْفُه َلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم َواللَُّه َشُكوٌر َحِليٌم(

فوعدهم باألجر ، ومثوبة من عنده سبحانه، ترغيبا أوال ليحثهم على اإلنفاق، المنفقين بان يخلفهم جميع ما أنفقوا أضعافا مضاعفة
 .والمغفرة وتكفير السيئات، الكريم

، نوا أموالكم بالزكاة()حصملسو هيلع هللا ىلصوقوله ) (42)(( )إذا منعت الزكاة منعت األرض بركتهاملسو هيلع هللا ىلصومن نصوص السنة النبوية قوله )
فلها أثر اقتصادي يعم المجتمع بأسره فبركت األرض ال  (43)وما تلف مال في بر أو بحر إال بمنع الزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة

مع فإن اإلسالم ينظر على إن اإلنسان مستخلف فيها فهي تؤول إلى المجت، كما ان األموال وان كانت ملكا لصاحبها، تخص فردا بعينه
ذا لم ، وآتوا الزكاة، وأدوا األمانة، يتخاونوا ()ال تزال أمتي بخير ما لمملسو هيلع هللا ىلصوقوله )، وهي عرضة للتلف إن لم تؤدى حقوقها، بأسره وا 

)ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان  (ملسو هيلع هللا ىلصوقوله )، والقحط والسنين هو الفقر وقلة األرزاق (44)(ابتلوا بالقحط والسنين، يفعلوا ذلك
( )ولم يمنعوا زكاة أموالهم إال ملسو هيلع هللا ىلصوقوله )، (45)(الهم أعط ممسكا تلفا :ويقول اآلخر، أللهم أعط منفقا خلفا :فيقول أحدهما ،ينزالن

وهذه النصوص واضحة وصريحة ليست بحاجة إلى توضيح يفهم مغزاها كل من ، (46)(ولوال البهائم لم يمطروا، ُمنعوا القطر من السماء
 .يتكلم العربية

 والمصالح األخروية: اآلثار :ثانيالفرع ال
في الحياة اآلخرة من منافع ومصالح فهي كثيرة وتكون أما بجلب منفعة ، أما ما يحصل عليه اإلنسان الذي يؤدي فريضة الزكاة

هذا هو الفوز و ، والعذاب هو المفسدة، ويجاب بأنها تخفف العذاب أو تدفعه كليا، وقد يقال كيف تدفع المفسدة في اآلخرة، أو درء مفسدة
نََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدخِ ”العظيم ومنتهى غاية كل عاقل قال تعالى  َل اْلَجنََّة َفَقْد ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َواِ 

 :وهذه المصالح أكدتها النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية ومنها، (47)“َفاَز َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُرورِ 
َكاَة َوَما تَُقدُِّموا أِلَْنُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر  ”قوله تعالى :أوال: النصوص الواردة في القرآن الكريم كثيرة جدا ومنها اَلَة َوآُتوا الزَّ َوَأِقيُموا الصَّ

فإنه يعني: ومهما تعملوا من عمل ، فقوله: )وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند اهلل( (48)“ْنَد اللَِّه ِإنَّ اللََّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر َتِجُدوُه عِ 
 اة من الخير.فيجازيكم به والزك، تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة، فتقدموه قبل وفاتكم ذخرا ألنفسكم في معادكم، صالح في أيام حياتكم

َكاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهمْ ” وقوله تعالى  الَة َوآَتُوا الزَّ اِلَحاِت َوَأَقاُموا الصَّ  (49)“َلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنونَ َوال َخْوٌف عَ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
اَلَة ”وقوله تعالى ، اب الحزن يوم القيامةالمنفعة هنا جزالة األجر مع األمان من الخوف والفزع وذه َوَقاَل اللَُّه ِإنِّي َمَعُكْم َلِئْن َأَقْمُتُم الصَّ

ْرُتُموُهْم َوَأْقَرْضُتُم اللََّه َقْرًضا َحَسًنا أَلَُكفَِّرنَّ َعْنُكمْ  َكاَة َوآَمْنُتْم ِبُرُسِلي َوَعزَّ  (51“)أْلَْنَهارُ َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها ا  َسيَِّئاِتُكْم َوأَلُْدِخَلنَُّكمْ َوآَتْيُتُم الزَّ
َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض ”وقوله تعالى ، فجزاء من يرض اهلل تعالى هو تكفير السيئات أي محوها ودخول الجنة

َكاَة َوُيِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك َسَيْرَحُمُهُم اللَّهُ َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِقي اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز  ُموَن الصَّ
بسبب امتثالهم ألوامر اهلل تعالى ومن هذه ، وصف اهلل تعالى المؤمنين بان قلوبهم متحدة في التوادد والتحابب والتعاطف، (51)“َحِكيمٌ 
يتاء الزكاة وقيل إن السين في األ وقوله ، (52)للمبالغة في الرحمة (َسَيْرَحُمُهُم اللَّهُ )وامر التي جلبت تلك الصفات الحميدة إقامة الصالة وا 

َكاَة َوَأْقِرُضوا اللََّه َقْرًضا َحَسًنا َوَما تَُقدُِّموا أِلَْنُفِسُكْم ِمنْ ”تعالى  اَلَة َوآُتوا الزَّ َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخْيًرا َوَأْعَظَم َأْجًرا َواْسَتْغِفُروا  َوَأِقيُموا الصَّ
فان الخيرة كلمة جامعة لكل أفعال البر  .(54)(قوله تعالى )َوما تَُقدُِّموا أِلَْنُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اللَّهِ ، (53)“ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ  اللَّهَ 

 .لزكاةومنها ا
، شهادة أن ال إله اال اهلل، ( )بني اإلسالم على خمسملسو هيلع هللا ىلصقول رسول اهلل ) :ثانيا: النصوص الواردة في السنة النبوية ومنها

يتاء الزكاة، وأقام الصالة، وأن محمدا رسول اهلل ، فمن لم يؤدي الزكاة هدم ركنا من أركان اإلسالم، (55)(وحج البيت وصوم رمضان، وا 
وتأتي البقر والغنم تطأ صاحبها ، تطأ صاحبها بأخفافها، ( انه قال )تأتي اإلبل التي لم تعط الحق منهاملسو هيلع هللا ىلصل اهلل )وما روي عن رسو 

أنا كنزك أنا  :فيقول، مالي ولك :ويأتي الكنز شجاعا أقرع فيفر منه صاحبه مرتين ثم يستقبله فيفر فيقول، وتنطحه بقرونها، بأظالفها
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( )ما من صاحب كنز ال يؤدي زكاته إال أحمى عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى ملسو هيلع هللا ىلصوقوله ) (56)(كنزك فيتقيه بيده فيلتقمها
ومن أدى الزكاة دفع عن نفسه ، (57)(بها جنباه وجبينه حتى يحكم اهلل بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون

وكلما ال يؤدي زكاته ، زكاته فليس بكنز وان كان مدفونا تحت األرض ( )كلما أدىملسو هيلع هللا ىلصوقوله )، العذاب المحذور وجميع هذه األهوال
ظل المؤمن )ملسو هيلع هللا ىلصوقوله ، ولقد توعد اهلل تعالى اللذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفهونها في سبيل اهلل، (58)فهو كنز وان كان ظاهرا(

وبين ، فنفح فيه يمينه وشماله،  من أعطاه اهلل خيرا( )ان المكثرين هم المقلون يوم القيامة إالملسو هيلع هللا ىلصوقوله )، (59)(يوم القيامة صدقته
( ملسو هيلع هللا ىلصوقوله )، (61)(( )من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعلملسو هيلع هللا ىلصوقوله )، (61)(وعمل فيه خيرا، ووراءه، يديه

إال باالمتثال ألمر اهلل تعالى بدفع  وال يمكن لإلنسان ان يتجنب هذه العقوبات، (62)()مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا واآلخرة
 الزكاة.

على وجود عالقة وثيقة بين ظاهرة  االجتماع أكد كثير من علماء، وثم أمر آخر وهوا لعالقة بين الجريمة والعوامل االقتصادية
الجريمة ترتبط تماما وذهب البعض إلى إن ، الفقر والجريمة بقولهم )إن الفقر أو الحاجة هو العامل األساسي في ارتكاب الجريمة

والزكاة توزع على ثمانية أصناف ، (63)فإذا انتشر الفساد وسيء توزيع الثروات انتشرت الجرائم، بالنظام االقتصادي السائد في المجتمع(
زكاة آثار أخرى وربما لل، فإذا تم سد خلتهم ستنحسر الجريمة، وهؤالء قطعا نسبتهم ليست بالقليلة في المجتمع الواحد، من أبناء المجتمع

  .(64)“وفوق كل ذي علم عليم”قال تعالى  يعلمها غيرنا من عباد الرحمن، جهلناها
 العدالة في نظام الزكاة 

فجعل الزكاة من أركان ، تتجسد العدالة االجتماعية في نظام الزكاة ألنها تشريع الهي من لدن حكيم عليم خبير وبصير بعباده
َياَأيَُّها الَِّذيَن ” فقال تعالى ، وأمر ان ال تَُتَبع بالمن واألذى، ها بالصالة ألنهما أهم ركيزتين في العباداتدينه الذي ارتضاه لعباده وقرن

نما هو واجب عليه، كما ان من يعطي زكاة ماله (65)“آَمُنوا اَل ُتْبِطُلوا َصَدَقاِتُكْم ِباْلَمنِّ َواأْلََذى ، هو ليس بالمتفضل على من يستحقها وا 
فما جاع فقير إال ، ( )إن اهلل تعالى فرض في أموال األغنياء أقوات الفقراءملسو هيلع هللا ىلصوفي هذا الصدد قال رسول اهلل )، حق أخيه عندهوهو 

ومن العدالة في الزكاة ال يحق للمزكي ان يعطيها لمن هو مسؤول عن نفقته لقوله ، (66)واهلل تعالى سائلهم عن ذلك(، بما منع غني
كما لم يجز ، والمقصود بالمرأة الزوجة الن نفقتها على زوجها، (67)لزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك(()خمسة ال يعطون من املسو هيلع هللا ىلص)

إخراج الزكاة من بلد إلى بلد أخرى إذا كان أهلها محتاجين إليها وفي هذا الشأن يقول يحيى بن الحسين أحد علماء الزيدية  (68)العلماء
إال أن يرى اإلمام إن غيرهم من أهل اإلسالم أحوج إليها ، بلدهم إلى بلد غيرهم وفيهم من يحتاج إليها )ال ينبغي أن يخرج زكاة قوم من

، أو أي سبب آخر، . كما ال يحق لمن له نصيب بالزكاة أن يمتنع عن أخذها بحجة الخجل(69)فليفعل برأيه هو المستأمر على عباد اهلل
ام جعفر الصادق عليه السالم )تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت وبهذا الصدد يقول اإلم، بل يجب عليه آخذها

 .وما ينبغي ألحد أن يستحي مما فرض اهلل سبحانه وتعالى ،(71)عليه(
 الخاتمة

بعد الوصول بعون اهلل وتوفيقه إلى نهاية هذا البحث المتواضع خلص البحث إلى حقيقتين يمكن إيجازهما بما يلي: من األمور 
ولكن ثمة أمور ، فضال عن إن مؤديها يؤجر وتاركها يؤزر، البديهية التي يعلمها كل مسلم إن الزكاة واجب ديني واجتماعي وأخالقي

فعند تركها تنتشر األمراض النفسية والبدنية بسبب ، منها صحية ونفسية واقتصادية، وهي إن للزكاة آثار على الفرد والمجتمع، أخرى
فإذا تيقن مستحقو الزكاة وهم ثمانية أصناف من أبناء المجتمع إلى ، لشح والتباغض والحسد بين أبناء المجتمع الواحدالفوارق الطبقية وا

فعندما سئل اإلمام جعفر ، كما إن على األغنياء أن يعوا إن حق الفقراء أودعه اهلل تعالى عندهم، أن لهم نصيب في أموال األغنياء
فأجاب: إن اهلل عز ، كيف قدر من كل ألف خمسة وعشرين ولم تكن أكثر من ذلك أو اقل، لزكاةالصادق عليه السالم عن نصاب ا

وجل خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين مسكينا ولو علم إن ذلك ال 
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فينحسر الحسد والتباغض بين أبناء ، راء أن تزيد أموال األغنياءيسعهم لزادهم ألنه خلقهم وهو اعلم بهم( في هذه الحال يتمنى الفق
  فتعالج األمراض النفسية المتفشية في اغلب المجتمعات في الوقت الحاضر.، المجتمع

وان اختلفت أسماؤهم إال إن سبب استحقاقهم للزكاة واحد وهو ، والحقيقة األخرى هي إن مستحقي الزكاة األصناف الثمانية
وهؤالء السبعة أصناف يشكلون نسبة كبيرة نسبيا في ، ا عدا العاملين عليها قد يكونوا أغنياء ولكن سبب استحقاقهم العمالةم، الحاجة
)فالفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين المثقلين بالديون( هؤالء ، فإعطائهم لنصيبهم المفروض لهم يقي من مشاكل كثيرة، المجتمع

وذاك ، لتوفير المأكل والملبس والمسكن لعياله، قاومة الفاقة والحاجة الماسة وقد يفكر في السرقة بحجة االضطرارمنهم من ال يستطيع م
أو بمرض الحسد والحقد على األغنياء فيفكر باالنتقام من ، ومنهم من ال يمتلك الشجاعة والصبر فيصاب بالكآبة، وهكذا، يريد عالج

كما إن ، فان هذه المشاكل أن لم تنتهي فستنحسر وتقل في المجتمع، ضة الزكاة بشكلها الشرعيفإذا تم تطبيق فري، كل إنسان موسر
  .العاملين عليها يعد توفير فرصة عمل لبعض العاطلين عنه

وان يكون هذا الجهد تذكرة ، نرجو أن نكون قد وفقنا بتقديم شيء يسير مما يخدم ديننا الحنيف، وبعد نهاية هذا البحث المتواضع
بسبب ما تعانيه البشرية من ضياع كثير من القيم األخالقية واالبتعاد عن التعاليم الدينية أو التهاون ، لمن نسي أو تناسى هذه األمور

وما لم نستطع اإللمام به خدمة ، إلكمال ما فاتنا من الخلل، ونأمل أن يكون هذا البحث فكرة تقدح في أذهان غيرنا من الباحثين، بها
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله األطهار وصحبه ، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، واهلل ولي التوفيق، عامللصالح ال
 .األخيار
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، السيد 6، ص2م، ج1989، 1ئع، المكتبة الحبيبية باكستان، طبن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرا ( ابي بكر15)

 365، ص1م، ج 1994، 1محمد سعيد الحكيم، منهاج الصالين، الناشر دار الصفوة ـ بيروت ـ لبنان، ط
 .168، ص2م، ج 1997، 1( البكري الدمياطي، اعانة الطالبين، دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان، ط16)
 . 9سابق، ص ( الشيخ االنصاري، مصدر17)
 مصدر سابق. 364، ص1سعيد الحكيم، جو  مصدر سابق4، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج (18)
 .353، ص1، جدار الفكرم،  1991، 1( ابن االشعث السجستاني، سنن ابي داود، تحقيق سعيد محمد اللحام، ط19)
 (61( التوبة)19)
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، 1، ج1999، 2، طالناشر دار طيبةثير، تحقيق سامي بن محمد سالمة، ( ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير بن ك21)
 .166ص

، 5ه، ج1384، 1الطبرسي ابي الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، المطبعة اسوة، دار االسوة ـ طهران، ط (21)
 .113ص

التفسير، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب ( جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في علم 22)
 . 171، ص2هـ، ج 1422 -، 1بيروت، ط –العربي 

 (8، 7( الزلزلة )23) 
 .19م، ص 1989الدكتور خالد رشيد الجميلي، المدخل في دراسة الشريعة االسالمية والقانون، مديرية دار الكتب بغداد،  (24)
 .75، ص3م، ج 2113نشر وتوزيع دار الحديث ـ القاهرة، ( ابن منظور، لسان العرب، طبع و 25)
 .41، ص1988، 2لبنان، ط ـبيروت( أحمد قلعجي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس 26)
 .27( أحمد فتح اهلل، معجم الفاظ الفقه الجعفري، مصدر سابق، ص27)
 .367الكويت، ص ( محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة28)
 .139م، الدار العالمية للكتاب االسالمي، ص1994، 2الدكتور يوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشريعة االسالمية، ط (29)
 .141، ص1م، ج2119، 5( الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي، اصول الفقه في نسيجه الجديد، مطبعة دار القلم بيروت لبنان، ط31)
 .136وسف حامد العالم مصدر سابق، ص( الدكتور ي31)
 (113( التوبة )32)
 .24ه، ص1414( الحر العاملي، وسائل الشيعة، تحقيق مؤسسة ال البيت )ع( إلحياء التراث ـ قم، 33)
 (92( أل عمران )34)
 .82، ص4( السنن الكبرى للبيهقي، ج35)
 .85، ص2سنن الترمذي، ج( محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق، رائد بن صبري بن ابي علفة، 36)
 111، ص3، ج1988( الهيتمي، مجمع الزوائد، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، 37)
 (276( البقرة )38)
المنصورة،  ،دار الوفاء( شرح صحيح مسلم للقاضي عياض، ابي الفضل عياض بن موسى، تحقيق الدكتور يحيى اسماعيل، 39) 

 .535، ص3، ج2114، 2ط
 (11( الحديد )41)
 (17( التغابن )41)
 .336، ص3م، ج2117( محمد بن يعقوب الكليني، فروع الكافي، دار المرتضى للطباعة والنشر والتوزيع لبنان بيروت، 42)
 .24ه، ص1414( الحر العاملي، وسائل الشيعة، تحقيق مؤسسة ال البيت )ع( إلحياء التراث ـ قم، 43)
 .27( المصدر السابق، ص44)
 .218ص (1442بخاري، كتاب الزكاة رقم الحديث )( صحيح ال45)
 .1332، ص2، جالناشر دار الفكر( محمد بن يزيد القزويني، سنن بن ماجة، تحقيق محمد قؤاد عبد الباقي، 46)
 (.185) ( ال عمران47)
 (111( البقرة )48)
 (277( البقرة )49)
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 (12) ( المائدة51)
 (71) ( التوبة51)
دمشق، بيروت، الطبعة:  -د بن عبد اهلل الشوكاني، فتح القدير، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ( محمد بن علي بن محم52)

 .43، ص2هـ، ج 1414 -األولى 
 (21( المزمل )53)
 .387، ص5( تفسير فتح القدير، مصدر سابق، ج54)
 81، ص4( السنن الكبرى للبيهقي، ج55)
 . 568، ص1ل من سنة الطبع ومكانه، جا، خدار الفكرماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،  ( محمد بن يزيد القيرواني، سنن ابن56)
 .81، ص4( سنن البيهقي، مصدر سابق، ج57)
 .82، ص4( المصدر السابق، ج57)
  111، ص3الهيتمي، مصدر سابق، ج (59)
 .513، ص3م، ج 2114، 2لمنصورة، ط( شرح صحيح مسلم للقاضي عياض، تحقيق الدكتور يحيى اسماعيل، دار الوفاء ا61)
 .538، ص3( المصدر السابق نفسه، ج61)
م، 1991، 1( االمام يحيى بن الحسين، األحكام، تحقيق ابو الحسن علي بن احمد بن ابي حريصة، خال من مكان الطبع، ط62)

 .167، ص1ج
 .217الطبع، ص( الدكتور. منصور السعيد اسماعيل، اصول علم االجرام، خال من مكان وسنة 63)
 (76يوسف )( 64)
 ( 264( البقرة )65)
 .29صه، 1414، 2( الحر العاملي، وسائل الشيعة، تحقيق مؤسسة آل البيت )ع( إلحياء التراث قم، ط66)
( أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن موسى بن بابويهالقمي، علل الشرائع، ، المكتبة الحيدرية ومطبعتها، النجف االشرف، 67)

 . 371، ص2م، ج 1966
 .531( ابي محمد عبداهلل بن احمد بن محمد بن قدامة، دار النشر والتوزيع بيروتـ لبنان، خال من ستة الطبع، ص68)
 .197، ص1( يحيى ابن الحسين ن االحكام، مصدر سابق، ج69)
 .373، ص3( فروع الكافي للكليني، ج71)

 
 
 
 
 
 
 
 




