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٣٣١ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 :ملخص عربي

  مجتمعیة وضرورة شرعي مقصد العنوسة من للحد الزكاة دور تفعیل

  فقهیة دراسة
  أمل أمحد حسنني أمحد الْخشت/ إعداد  الدكتورة 

  ،ویحفظهـــــا یـــــصلحها مـــــا بحكمتـــــه لألمـــــة شـــــرع الـــــذي الخبیـــــر الحكـــــیم هللا الحمـــــد

 وصـحبه آلـه عـن اهللا ورضـي،وأطهرها وأزكاهـا البریـة خیـر علـى والـسالم والـصالة

  وبعد                        الدین یوم إلى بإحسان لهم والتابعین

 علــى نتعــرف أن الفقهیــة والمجــالس العلمــي البحــث مجــال فــي الواجبــات مــن فــإن

 وتطهیرا،لعالجهــا والتماســا حاربتهــام فــي ســعیا ،الــدهر ومعــضالت العــصر آفــات

 الیـد ذات لـضیق العنوسة ظاهرة المعضالت هذه ومن آثارها، خبیث من للمجتمع

 وغصـــصها مهـــا آال یعـــیش فالعنوســـة غـــرو وال،والمـــال الحـــال أعجـــزهم الـــذین مـــن

 فـأدت ،والتطلعـات اآلمـال مـن كثیـر بـسببها فتحطمـت والـشابات الـشباب من كثیر

   .المستعان واهللا دات،المفس من الكثیر إلى

ـــة المؤســـسة الزكـــاة كانـــت ولمـــا ـــى االجتماعی ـــي األول  األهـــداف تحقیـــق تتـــوخى الت

 االجتمـاعي بالـضمان الحـدیث العصر في علیه اصطلح ما سبقت وقد ،اإلنسانیة

 إلقــاء علــى منــي العــزم صــح فقــد ،عمــیم ونفــع عظــیم خیــر مــن لهــا ولمــا ،ونحوهــا

 فیـــه أبـــین والـــذي ،المتواضـــع بحثـــي لخـــال مـــن الجلـــل الخطـــب هـــذا علـــى الـــضوء

 ،مجتمعیـة إصـالح وضرورة شرعي كمقصد ،العنوسة من للحد الزكاة دور تفعیل(

 األحكـــام معرفــة علینـــا یتوجــب أنـــه اإلســالمیة األمــة إلـــى رســالة خاللـــه مــن أوجــه

 ٕواعــادة ،النكــاح لراغبــي بعــضها دفــع وضــرورة الزكــاة بمــصارف المتعلقــة الــشرعیة

 ،المرعیـة المـصالح ومراعـاة ومناقشتها ،ذلك من المانعة واآلراء لاألقوا في النظر

  .اآلخرة في ونجاة اهللا برضا وفوز ،ظاهرة والعفاف باألمن ،دنیویة عیشة في أمال

  :الدراسة أهمیة

   . المجتمعات حیاة في ومؤثرة مهمة قضیة تعالج كونها -١

 األمـوال زكـاة لـصرف الـشرعي والتأصـیل العنوسـة مـن للحـد الزكـاة دور بیان – ٢

   .وحدیثا قدیما الصادرة الفتاوى على الضوء وتسلیط إلیها
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  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 الــزواج لراغبــي تمویلیــة جهــة تـصبح بحیــث الزكــاة ألمــوال األمثــل االسـتغالل – ٣

   .اإلسالمیة المجتمعات في العنوسة معدالت تقلیل وبالتالي

   :البحث مشكلة

   :في البحث مشكلة طبیعة تتمثل

 العنوسـة خطـورة دفـع في أموالهم زكاة دور یدركون ال ناسال من كثیرا أن ١

  . الغراء الشریعة مقاصد على ذلك تأثیر ومدى األمة وفتیات شباب على

 مـن خطورتـه حجم إلى بالنسبة الزكاة من المصرف بهذا االهتمام ضعف ٢

  .والهیئات األفراد

 هــذا خــالل مــن العنوســة مــن للحــد المــستقبلیة الــرؤى وضــع ثقافــة غیــاب ٣

  .العظیم الركن

    :البحث أهداف

 فــي الــزواج مــؤن علــى القــادرین لغیــر الزكــاة لــدفع الــشرعي التأصــیل بیــان -١

    . الكلیة الفقه وقواعد الشرعیة والمقاصد النقلیة األدلة ضوء

 والــسعودیة مــصر (وحــدیثا قــدیما المــسألة هــذه فــي الــصادرة الفتــاوى بیــان -٢

  ) .أنموذجا والبحرین

  .الظاهرة هذه على للقضاء الزكاة دور لتفعیل المستقبلیة الرؤى -٣

  .القیم وترسیخ  الشرعي التأصیل منهج تعزیز -٤

 :البحث منهج

 دراســة علــى یقــوم الــذي االســتنباطي التحلیلــي المــنهج البحــث هــذا إلنجــاز ســلكت

 مـشكلة ( االجتماعیة المشاكل لعالج الزكاة أموال دفع ضرورة لغیاب القائم الواقع

  . ) العنوسة

  .مجتمعیة ضرورة - شرعي مقصد - العنوسة - الزكاة: كلمات المفتاحیة ال
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  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

In the name of of Allah the Merciful 
Activating the role of Zakat to reduce spinsterhood 

Legitimate destination and community necessity 

Jurisprudence study 
Praise be to Allaah. The wise expert who has 

embarked on the wisdom of the Ummah with what he 

can do and preserve it, and prayers and peace be upon 
the welfare of the wilderness. 

It is the duties in the field of scientific research and 

jurisprudence councils to identify the pests of the 
times and the dilemmas of the age, in an effort to 

fight them and seek treatment, and purification of 

society from the pernicious effects, and these 
dilemmas phenomenon of spinsterhood to the narrow 

hand of those who are incapacitated by the situation 

and money, and not without spin Many young men 
and women were shattered because of them many 

hopes and aspirations, led to a lot of spoilers, and 

God used. 
Since Zakat is the first social institution that aims to 

achieve human goals, and has preceded what has 

been termed in modern times with social security and 
so on, and because of its great good and general 

benefit, it is true that I intend to shed light on this 

great speeches through my humble research, which I 
show In it (activating the role of zakat to reduce 

spinsterhood, as a legitimate destination and the need 
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  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

for community reform, I send a message to the 
Islamic Ummah that we must know the legal 

provisions relating to Zakat banks and the need to 

pay some of those who want to marry, and to 
reconsider the words and opinions against this, and 

discuss and take into account the serums In force, in 

the hope of worldly existence, security and chastity 
phenomenon, and win the consent of God and survive 

in the afterlife. 

the importance of studying: 
١- It addresses an important and influential issue in 

the life of societies. 

٢ - Statement of the role of Zakat to reduce 
spinsterhood and legitimate rooting for the payment 

of zakat funds to them and highlight the fatwas issued 

old and new. 
٣ - Optimal utilization of Zakat funds so as to 

become a funding body for those who want to marry 

and thus reduce the rates of spinsterhood in Islamic 
societies. 

Research problem: 

The nature of the research problem is: 
 That many people do not realize the role of Zakat 

money in pushing the risk of spinsterhood on the 

youth and girls of the nation and the impact of this on 
the purposes of the glue. 
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  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 Poor interest in this bank from Zakat in relation to 
the size of its risk from individuals and organizations. 

 The absence of a culture of future visions to reduce 

spinsterhood through this great pillar. 
research aims: 

١ - Statement of the rooting of the legal payment of 

zakat for those who are unable to supply the 
provisions of marriage in the light of transport 

evidence and legitimate purposes and rules of 

jurisprudence. 
٢ - Statement of fatwas issued in this matter, old and 

new (Egypt, Saudi Arabia and Bahrain as a model ). 

٣ - future visions to activate the role of Zakat to 
eliminate this phenomenon. 

٤ - Strengthening the approach of Islamic rooting 

and consolidation of values. 
Research Methodology: 

In order to accomplish this research, I used the 

deductive analytical approach, which is based on the 
study of the reality of the absence of the need to pay 

zakat funds to treat social problems (the problem of 

spinsterhood) 
eg.edu.azhar@.lahmedaAm: E mail 
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  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  والصالة ،احلمد هللا احلكيم اخلبري الذي شرع لألمة حبكمته ما يصلحها وحيفظها

  وصحبه، األطهاراها وأطهرها، ورضي اهللا عن آلهوالسالم على خري الربية وأزك

  وبعد.  والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين ،األخيار
فإن من الواجبات يف جمال البحث العلمي وا�الس الفقهية أن نتعرف على آفات 

وتطهريا للمجتمع من  ، سعيا يف حماربتها والتماسا لعالجها،العصر ومعضالت الدهر

من هذه املعضالت ظاهرة العنوسة ؛ لضيق ذات اليد من الذين سيء آثارها، و
 من الشباب ٌها كثريَها وغصصَوال غرو فالعنوسة يعيش آالم ،أعجزهم احلال واملال

 فأدت إىل الكثري من ،فتحطمت بسببها كثري من اآلمال والتطلعات ،والفتيات

  . واهللا املستعان ،املفسدات
 ،جتماعية األوىل اليت تتوخى حتقيق األهداف اإلنسانيةوملا كانت الزكاة هي املؤسسة اال

 وملا هلا من خري ،وقد سبقت ما اصطلح عليه يف العصر احلديث بالتكافل االجتماعي

 فقد صح العزم مين على إلقاء الضوء على هذا اخلطب اجللل من ،عظيم ونفع عميم
 كمقصد ، من العنوسة تفعيل دور الزكاة للحد: والذي أبني فيه،خالل حبثي املتواضع

 أوجه من خالله رسالة إىل األمة اإلسالمية أنه يتوجب ،شرعي وضرورة إصالح جمتمعية

علينا معرفة األحكام الشرعية املتعلقة بصرف الزكاة وضرورة دفع بعضها لراغيب النكاح 
شتها  ومناق، وإعادة النظر يف األقوال واآلراء املانعة من ذلك،الغري القادرين على مؤونته

وفوز برضا اهللا  ، باألمن والعفاف ظاهرة، أمال يف عيشة دنيوية،ومراعاة املصاحل املرعية

 .وجناة يف اآلخرة
  :أهمية الدراسة

تفعيـــل دور الزكـــاة للحـــد مـــن العنوســـة والتكييـــف الفقهـــي لـــصرف الزكـــاة لـــراغيب  -١

ا  وبيــــان األقــــوال والفتــــاوى الــــصادرة قــــدمي،الغــــري القــــادرين علــــى مؤونتــــهالــــزواج 
 .وحديثا يف املسألة 

 .كو�ا تعاجل قضية مهمة ومؤثرة يف حياة ا�تمع  -٢

الغـري حبيـث تـصبح جهـة متويليـة لـراغيب الـزواج  ،الستغالل األمثـل ألمـوال الزكـاةا -٣
  .   وبالتايل تقليل معدالت العنوسة ،القادرين
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   :مشكلة البحث
   :تتمثل طبيعة مشكلة البحث يف

دركون إمكانية تـأثري دور زكـاة أمـواهلم يف دفـع خطـورة  أن كثريا من الناس ال ي- ٤

 ومــدى تــأثري ذلــك علــى مقاصــد الــشريعة ،العنوســة علــى شــباب وفتيــات األمــة
 . الغراء

 ضـــعف االهتمـــام �ـــذا املـــصرف مـــن الزكـــاة بالنـــسبة إىل حجـــم خطورتـــه مـــن - ٥

 .األفراد واهليئات 
ن خـالل هـذا الـركن  غياب ثقافة وضع الرؤى املستقبلية للحـد مـن العنوسـة مـ- ٦

  .العظيم 

   :أهداف البحث
بيـــان التأصـــيل الـــشرعي لـــدفع الزكـــاة لغـــري القـــادرين علـــى مـــؤن الـــزواج يف ضـــوء  -٥

 . األدلة النقلية واملقاصد الشرعية وقواعد الفقه الكلية  

مـصر والـسعودية ( بيان األقوال والفتاوى الصادرة يف هذه املسألة قـدميا وحـديثا  -٦
 .) واألردن أمنوذجا 

 .الرؤى املستقبلية لتفعيل دور الزكاة للقضاء على هذه الظاهرة  -٧

 .تعزيز منهج التأصيل الشرعي  وترسيخ القيم  -٨
  :منهج البحث

سلكت إلجنـاز هـذا البحـث املـنهج التحليلـي االسـتنباطي الـذي يقـوم علـى دراسـة الواقـع 

  ) مشكلة العنوسة( شاكل االجتماعية لغياب ضرورة دفع أموال الزكاة لعالج امل ،القائم
  خطة البحث

  يتكون املوضوع من سبعة مباحث 

  : وفيه ثالثة مطالب،مفهوم العنوسة وأسبا�ا ومدى خطور�ا:المبحث األول
  . مفهوم العنوسة :املطلب األول

  . أسباب العنوسة :املطلب الثاين

  .على األفراد وا�تمع  بيان مدى خطورة العنوسة :لثالثاملطلب ا
 وفيه ، حث اإلسالم على الزواج و�يه عن التبتل املؤدي إىل العنوسة:نيالمبحث الثا

  :مطلبان
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  .و�يه عن التبتل حث اإلسالم على الزواج : املطلب األول
  . احلكم التكليفي للزواج :يناملطلب الثا

 لصرفها لراغيب الزواج  للحد فقهي حكمة تشريع الزكاة والتكييف ال:المبحث الثالث

  :وفيه مطلبان ،من العنوسة
  .احلكمة من تشريع الزكاة ودورها يف التكافل االجتماعي : املطلب األول

  . لصرف الزكاة لراغيب الزواج للحد من العنوسة فقهي التكييف ال:املطلب الثاين

 أقوال الفقهاء وفتاواهم يف حكم صرف الزكاة لراغيب الزواج الغري :المبحث الرابع
  :وفيه ثالثة مطالب ،القادرين للحد من العنوسة

   . الغري القادرين  أقوال الفقهاء يف حكم صرف الزكاة لراغيب الزواج:املطلب األول

) مصر والسعودية واألردن  ( ، فتاوى العلماء املعاصرين  يف املسألة:املطلب الثاين
  .ًأمنوذجا 

  .  القول املختار وضوابط العمل به :املطلب الثالث 

الفقهية للقواعد ور الزكاة للحد من العنوسة تطبيقا  تفعيل د:المبحث الخامس
  :مطلبان وفيه ،واألصولية وأثره يف حتقيق مقاصد الشريعة

الزكاة للحد من العنوسة تطبيقا لبعض القواعد الفقهية   تفعيل دور:املطلب األول

  .واألصولية 
  .الشريعة  حتقيق مقاصد يف أثر تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة :املطلب الثاين

  وفيه ، األبعاد النفسية واإلميانية لصرف الزكاة للحد من العنوسة:المبحث السادس

  :مطلبان
  .ى َ جانب العانس الفقري املعط:املطلب األول

  .ي ِ جانب املزكي املعط:املطلب الثاين

املقرتحة لتفعيل صرف الزكاة والتوصيات  الرؤى املستقبلية والتدابري :المبحث السابع
  : وفيه مطلبان  .  حد من العنوسةلل

  .عيل صرف الزكاة للحد من العنوسة سبل وآليات تف: املطلب األول

 دور اهليئات الدينية والتعليمية ووسائل اإلعالم يف تفعيل دور الزكاة :املطلب الثاين
   .للحد من العنوسة

  واهللا الموفق
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  المبحث األول
  مفهوم العنوسة وأسبابها ومدى خطورتها

  :يه ثالثة مطالبوف

  المطلب األول
  مفهوم العنوسة

  : في اللغة:ًأوال

 ً، عنوسا– بكسر النون وضمها –س ِ املرأة تعن– بفتح السني –ت َعنس
 بضم العني وفتح –َُّ ونساء عنس ، فهي عانس– بكسر العني –ناس ِ الع:واالسم

  . وعوانس –النون املشددة 

 بضم العني وكسر النون –ّنست ُ وع– بفتح العني –ّ عنست ً:ويقال أيضا
 أي : وعنسها أهلها، بضم امليم وفتح العني والنون املشددة– فهي معنس –املشددة 

 –ز ُ السن وملا تعج– بفتح الفاء وبالتاء –اء َتَحبسوها عن األزواج حىت جازت فـ

 وقال ، رجل عانس وامرأة عانس:ال ويق، أي صارت يف منتصف العمر–بضم اجليم 
  .)١( وهي ترقب ذلك ، اليت مل تتزوج:عانسامرأة  :الفراء

  ، )٢( " دال عانس وال مفن " : وجاء يف صفته :وقال ابن األثري

                                      
 مادة عنس ، معجم مقاييس اللغة البن فارس،٢/٤٣٢ مادة عنس ،املصباح املنري للفيومى) ١(

 تاج العروس من ،٦/١٤٩ باب السني فصل العني ، لسان العرب البن منظور،٤/١٥٦

 ، الصحاح يف اللغة للجوهري،١٦/٢٩١جواهر القاموس للزبيدي، باب السني فصل العني 

   .٩٥٤ و ٣/٩٥٣باب السني فصل العني 

ال  "  لكن املوجود يف صفته ،مل أجد هذا احلديث �ذا النص يف كتب السنن واآلثار) ٢(

 –ر�ا أم معبد عاتكة اخلزاعية بالباء املوحدة، وهو وصف ضمن األوصاف اليت ذك" عابس

 واحلديث رواه احلاكم يف ،ملا نزل خبيمتها يف طريقه للهجرة يف النيب –رضي اهللا عنها 

 ،٢/٨٧١ وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ،٤/٤٨ والطرباين يف الكبري ،٣/٩املستدرك وصححه 

م من حديث  كله،١٣/٢٦١ والبغوي يف شرح السنة ،١/٢٧٩والبيهقي يف دالئل النبوة 

  . وهو أخو أم معبد – رضي اهللا عنه –َُْ                        حبـيش بن خالد اخلزاعي 
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 وأكثر ما – أي يبلغ– أن يدرك  الذي يبقى زمانا بعد: من الرجال والنساء:العانس
  .)١(يستعمل يف النساء 

  .)٢(تتزوج فهي عانس العشرين ومل – أي املرأة – إذا بلغت :وقال ابن األجدايب

  : في االصطالحً:ثانيا

 املرأة اليت : من أ�ا،ال خيرج املعىن االصطالحي للعانس عما ذكره أهل اللغة

 ويطلق لفظ العانس على ،تبقى بعد بلوغها مدة طويلة من غري زواج مع رغبتها فيه

  .)٣( لكن يغلب اإلطالق على النساء ،الرجل واملرأة

  :وسة تحديد سن العنً:ثالثا

 إن املرأة إذا بلغت العشرين ومل :سبق قريبا قول ابن األجدايب من أهل اللغة

  .تتزوج فهي عانس 

 فلعله ، ال دليل عليه من لغة أو شرع– رمحه اهللا –غري أن هذا التحديد منه 

  .اجتهاد منه مبين على اعتبار العرف يف زمانه ومكانه 

اء َتَجازت فـ( تصف عمرها  إذا ان: قالوا– كما سبق –وبعض أهل اللغة 
  .ومل تتزوج فهي عانس ) السن 

 أميت ما بني أعمار "ًأخذا من قوله دل السن من ستني إىل سبعني سنة وإذا كان مع

 بناء على ، كان انتصاف العمر من ثالثني إىل مخس وثالثني)٤("الستني إىل السبعني 
  .كالم أهل اللغة 

                                      
   .٣/٣٨٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ) ١(

   .٧٤كفاية املتحفظ يف اللغة البن األجدايب ص ) ٢(

يف  الذخرية للقرا،٣/١٧٣١التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة للقاضي عياض ) ٣(

٩/١٩٧.  

، اكم على شرط مسلم ووافقه الذهيبرواه الرتمذي وحسنه وابن ماجه وصححه ابن حبان واحل) ٤(

= ٥/٥٥٣  باب دعاء النيب ، كتاب الدعوات، سنن الرتمذي:انظر. وحسنه ابن حجر 
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ً اختالفا كثريا من – أي التعنيس –  واختلف يف حده:وقال ابن رشد احلفيد ً
  .)١(دون الثالثني إىل الستني 

 ومثلها – إن العنوسة هي جتاوز الفتاة :واملختار يف حتديد العنوسة أن يقال

 بل ختتلف باختالف العصور ، من غري حتديد بسن معينة، سن الزواج العرفية–الرجل 
 ،تمعات والبيئات ال يعترب يف أخرى بعض ا� فما يعترب عنوسة يف،وا�تمعات والبيئات

وإن كان كثري من الناس يرى أن املرأة إذا وصلت إىل سن اخلامسة والثالثني فذلك يعين 

  .دخوهلا املؤكد يف العنوسة 

  المطلب الثانى

  أسباب العنوسة

 وترتك أثرها ،لكل عصر اهتماماته ومشكالته الفكرية واملادية اليت تشغل أهله
  .يف ا�تمع 

 وقد تكون ،للعنوسة أسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية وتربوية وصحيةو

 – بإجياز –وأذكر . ناجتة عن سبب واحد من هذه األسباب أو عن أكثر من سبب 
  :أهم أسباب العنوسة فيما يأيت

  : غالء المهور وتكاليف الزواج:ًأوال

ً غالء املهور سببا مهما لظاهرة العنوسةُّدَعُويـ عقبة يف طريق  فهو يشكل ،ً
ة  ومستفحل، وهي مشكلة قائمة يف كثري من ا�تمعات،الشباب الراغب يف الزواج

  .فيها

                                                                                         
 صحيح ابن حبان برتتيب ،٢/١٤١٥ باب األمل واألجل ، كتاب الزهد،، سنن ابن ماجه=

 املستدرك للحاكم والتلخيص ،٧/٢٤٧ باب املريض وما يتعلق به ،ب اجلنائز كتا،ابن بلبان

 فتح الباري البن حجر ،٢/٤٦٣) فاطر (  تفسري سورة املالئكة ، كتاب التفسري،للذهيب

١١/٢٤٠.   

 التاج ،١٢/٢٧١ البيان والتحصيل البن رشد اجلد ً:             وانظر أيضا،٢/٢٨٣بداية ا�تهد ) ١(

   .٨/٢٣٥ الذخرية ،٣/٤٣٤واإلكليل للمواق 
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وقد ،فكل منهم يريد املهر العايلً،شرتك بني الفتاة وأهلها غالباوهذا السبب م
  .ًيكون ذلك ناجتا عن العرف

أثيث ويلحق باملهور التكاليف األخرى للزواج مثل اهلدايا وحفالت األفراح وت

 ، ويتباهى �ا الناسً،ب أمور الزواج على الشاب والشابة معاّ مما يصع،بيت الزوجية
كما يف  ،ويبالغون يف فرضها واشرتاطها على الشاب من قبل الفتاة وأهلها أو العكس

  .وهذا من اإلسراف الضار  ،بعض ا�تمعات

  : استفادة ولي المرأة من راتبها أو مالهاً:ثانيا

 فإن بعض األولياء كاآلباء واإلخوة يريد ، أو هلا مال،لفتاة موظفةفإذا كانت ا

ّهلا اخلطاب رفضهم  فإذا تقدم ،أن يستفيد من راتبها أو ماهلا مادامت حتت واليته ُ
ًواحدا تلو اآلخر باألقاويل واحليل الكاذبة ؛ ألنه يريد أن يستمر يف احلصول على 

 وبعضهم جها سينقطع عنه هذا املال،َّا زولكونه إذ؛ راتبها أو االستفادة من ماهلا 

 ليوافق على ،ًها أو ماهلا أو جزءا منه إذا أرادات أن تتزوجيشرتط عليها أن يأخذ راتب

 ، بل إنه يعد من أهم األسباب للعنوسة فيها، وهذا موجود يف بعض ا�تمعات،زواجها
  .لغ بالفتاة  وإحلاق ضرر با،ّ إذ فيه ظلم بني ؛وهذا بال شك أمر منكر وقبيح

  

  : اشتراط مواصفات معينة في الزوجً:ثالثا

 فتنتظر ،ها أو أهلها يف اشرتاط مواصفات معينة يف الزوجُالفتاة نفسقد تشدد 

 ، وترفض هي وأهلها كل من يتقدم للزواج منها،)صفات اكامل املو( فارس األحالم 

ة مرموقة أو ذا أو وظيف ، علمي معنيٍ مؤهلَأن يكون صاحب - ًمثال  -ويشرتطون 
عنده من الصفات  ً، وال يرضون غريه حىت ولو كان كفؤا،أو من قبيلة معينة ،ثراء وغىن

ا جيعله يعيش فأكثر مموعنده حد الكفاية  ، ومنها الصالح واألخالق الطيبة،وامليزات

 وحيفظ على زوجته دينها ، ميلؤها الود والرمحة والسكينة،يف بيت زوجية عيشة هادئة
ْوأنكحوا األيامى منكم : " -  عز وجل -  وقد قال ،ويصو�ا ويسعدها ،ونفسها ُ ْ ِ َ ََ ْ ُ

ِ ََْ
ٌوالصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فـقراء يـغنهم الله من فضله والله واسع 

ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َُ َُّ َّ ِ ِِ ِْ َُ ُ ْْ ُ َ َ ْ

ِ ِ ِ
ُ َِ ِ ِْ َ ََ ُُ ُْ ْ َ َّ
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ٌعليم
إال تفعلوه تكن فتنة فزوجوه  إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه: " وقال )١( "َِ

  .)٢("وفساد عريض  يف األرض

  : دراسة الفتاة العلميةً:رابعا

 وقد تطول ،قد ترفض الفتاة أو أهلها تزوجيها حىت تكمل تعليمها الدراسي
 ومن ناحية أخرى قد تصل املراة ، هذا من ناحيةً،سنوات دراستها حىت تصري عانسا

ى الدرجات أو الشهادات العلمية، وحينئذ إىل مرحلة علمية عالية حتصل فيها على أعل

 ْ أو،ًتشرتط هي أو أهلها فيمن يتقدم لزواجها أن يكون مساويا هلا يف الدرجة العلمية
 أو خياف أن يتزوجها إن وافقت ،رفضُ ينال يتقدم هلا أحد أقل منها يف التعليم خمافة أ

تاة يف العنوسة مبرور  ويرتتب على ذلك كله أن تدخل الف،أن تتعاىل عليه بعد الزواج

  .الوقت 

  : رفض تعدد الزوجاتً:خامسا

ًقد تفضل الفتاة أن تعيش من غري زواج على أن تتزوج رجال متزوجا  فرتفض أن تكون ،ً

  ً إما خوفا من ،زوجة ثانية

ً ولو كان الزوج صاحلا أمينا طيب السرية واخللق،عدم العدل  وإما للصورة املشوهة ،ً

  .تمعات وكثري من وسائل اإلعالم د يف بعض ا�دَِّعُللم

 ،وال شك أن التعدد بضوابطه ومتطلباته الشرعية من قيام الزوج بواجباته
 وفيه حل من احللول ،ًكالعدل بني الزوجات وحسن العشرة معهن مجيعا أمر مشروع

 وأما اخلوف من الزوج امل،ملشكلة العنوسة
ُ
جن ًأن كثريا من الفتيات يتزو :د فالرد عليهدَِّع

 ،ددَِّعُ وكم من امرأة تتزوج من م،قَّلَطُ أو ت، البؤسة وتعيش عيش،ددَِّعُمن رجل غري م

                                      
   .٣٢سورة النور اآلية ) ١(

  - رضي اهللا عنه–رواه الرتمذي وحسنه وابن ماجه واحلاكم وصححه من حديث أيب هريرة ) ٢(

 إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه : كتاب النكاح باب ما جاء، سنن الرتمذي:انظر

 كتاب النكاح ،ستدرك امل،١/٦٣٢ باب األكفاء ، سنن ابن ماجه كتاب النكاح،٣/٣٩٤

٢/١٧٩.   
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 السيما يف ظل وجود زوج عادل ، وكأ�ا والزوجة األخرى أخوات،وتعيش يف سعادة
  .ويعرف هلا قدرها يقدر املرأة وحيرتمها 

تاة من رجل ومما يتصل �ذا أن بعض الفتيات أو أهلهن يرفضون أن تتزوج الف

  .  خاصة إن كان له أوالد ، وطلق أو ماتت زوجته،سبق له الزواج

  . فأكتفي �ذا القدر،كرها وشرحها يطول ذ،وهناك أسباب أخرى للعنوسة

  

  المطلب الثالث

  بيان مدى خطورة العنوسة على األفراد والمجتمع

 ،ها العوانس تئن من، وآثار خطرية، ونتائج مريرة،العنوسة هلا عواقب وخيمة

  . بل ويئن منها ا�تمع ،ويئن منها أهلها

 وما هو ، وما هو ثقايف،ومن هذه املخاطر ما هو نفسي واجتماعي

  . وأمهها ارتكاب احملظورات الشرعية ،اقتصادي

  :وأذكر بعضها باختصار فيما يلي

 ،انحيامليل للوحدة واالنعزالية وحتميل األهل مسئولية العنوسة يف كثري من األ -١

 .مما يؤدي إىل عقوق الوالدين واألقارب 

 ،ية لتفريغ الطاقة اجلنس، الوقوع يف احملرماتََّ ومن مث،الشعور الدائم باحلسرة -٢
 ،أو مشاهدة املواقع واملشاهد اإلباحية وإدما�ا) العادة السرية(اء كاالستمن

  وقد يصل األمر إىل حد ارتكاب الفواحش من الزىن،وإقامة العالقات احملرمة

 ، وكذلك انتشار االحنرافات السلوكية،واللواط والسحاق أو مقدما�ا
 .وإدمان املخدرات واملسكرات  ،كالتحرش واخلطف

 وفقدان الثقة ، وعدم االندماج والتكيف مع أفراد ا�تمع،السخط االجتماعي -٣

 فيسهل ، خاصة الفتاة، والذي قد ينتج عنه عدم رغبة اجلنس اآلخر،بالنفس
 .قوع يف براثن االحنرافات الفكرية ٍحينئذ الو
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حصول األضرار الصحية من انتشار األمراض اجلنسية الناجتة عن السلوكيات  -٤
 ، أو تشوه األجنة، وكذلك قلة نسبة احلمل مع تقدم الفتاة يف السن،اخلاطئة

 .ً ويكون ذلك عبئا على األسرة وا�تمع،مما يضعف النسل

، ا مشاكل شرعية أو اجتماعية كثريةتب عليهانتشار بعض أنواع الزواج اليت يرت -٥
 كما يرتتب عليها عدم حتقق مقاصد ،واملتعةكاملسيار واملسفار والعريف 

  .كاالستقرار والسكن واملودة والرمحة  ،الشريعة من الزواج
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يالمبحث الثان  

   المؤدي إلى العنوسة التبتلحث اإلسالم على الزواج ونهيه عن

  وفيه مطلبان

  ب األولالمطل

  حث اإلسالم على الزواج ونهيه عن التبتل

إن من روائع الشريعة اإلسالمية أ�ا سبقت الزمن وختطت القرون يف عالج 
  .مشكالت ا�تمعات 

 ،ٍّ ففيه توخ لتحقيق األهداف اإلنسانية،املؤسسة األوىل للمجتمع والزواج هو
ار والسكن واملودة  وبه حيصل األمن واالستقر،من ترابط عاطفي وغريزي ومادي

  . وتكمل به وجوه احلياة ،والرمحة

 يعيش آالمها كثري من الفتيات والفتيان، ،وإن مثة ظاهرة منتشرة بادية للعيان
 مع وجود الغالء يف ، أال وهي العنوسة،وتسببت يف كثري من الفساد واألخطار والعنت

 واليت هلا آثارها اخلطرية ،مني واحلالة االقتصادية الصعبة يف كثري من بالد املسل،املعيشة
  . وا�تمع عامة ،على الفرد خاصة

 ، حلكم متعددة بالغة–عز وجل  -  شرعه اهللا ،والزواج سنة اهللا يف خلقه
ً وتنظيما للعالقة بني الرجل ،ً التناسل حفظا للنوع اإلنساين: منها،ومعان شريفة سامية

 إىل  بل يرقى به،عن الدائرة احليوانيةً بعيدا ، يتم به اإلعفاف،واملرأة على وجه مشروع
ً وجتنبا لألمراض الفتاكة ، احملققة لالستقرار واملودة والرمحة،العالقة اإلنسانية الروحية

  .)١(الناجتة عن العالقات احملرمة 

                                      
 العناية شرح اهلداية ،١/٥٤٠ املوافقات للشاطيب ،١٤/٧اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ١(

 ،٣/٩٤٦ الفواكه الدواين للنفراوي ،١/٤٦٦ جممع األ�ر لشيخي زادة ،٣/١٨٤للبابريت 

طيب الشربيين  مغين احملتاج للخ،٩/٦ احلاوي الكبري للماوردي ،٤/٢١١الذخرية للقرايف 

 ،١/٣٣١ الروض املربع شرح زاد املستقنع للبهويت ،٩/٣٤٣ املغين البن قدامة ،٤/٢٠١

   .٣/١١٩ و ٢/١٠٣إعالم املوقعني البن القيم 
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ْولقد أرسلنا رسال من قـبلك وجعلنا لهم  " : قال تعاىل،والزواج سنة املرسلني ُ َ ََ َْ َْ َ ْ ُ ََ ُ ََ ِ
ْ َ

ِ ً ْ َ ْ َ
ْأز ًَُِّّواجا وذريةَ َ  ونعمة أنعم اهللا �ا على  وسنة إمام املتقني وسيد املرسلني ،)١( " ًَ

َهو الذي خلقكم من نـفس واحدة وجعل منـها زوجها ليسكن  " : قال تعاىل،البشر َُ ْ ُْ َْ ْ
ِ ٍ

َ ََ َ َْ ْ ِ ِ ِ
َ َ َ ََ ٍ َ ََ َ ِ َّ ُ

َإليـها َِْ " )٢(.  

  .)٣(م مما بني الزوجني ال ألفة بني روحني أعظ: – رمحه اهللا –قال ابن كثري 

  . وورد ذلك يف الكتاب والسنة ، اإلسالم على الزواج ورغب فيهثوقد ح

  :أما الكتاب

ْوأنكحوا األيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن  " :فقوله تعاىل -١ ِ ِْ ْ ُْ ُِ
َ ْ َ ََ َ َُ ِ ِ ِ

َ ُ
ِ ِ ِ

َ
ِ َّ ْ َ ْ َْ

َيكونوا فـقراء يـغنهم الله من فضله وا
ِ ِ ْ َُ ُْ ُ َ

ِ
ُ َّ ُ َِ ِْ َ َ ٌلله واسع عليمُ

َِ ٌ
ِ

َ ُ َّ" )٤(. 

ْفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثـنى وثالث ورباع فإن " وقوله تعاىل  -٢ َ َِ َ ََ َ َُ َ ََ َُ ْ ِ
َ ِّ َ

ِ
ْ ُ َ َ َ ُ

ِ ْ
ًخفتم أال تـعدلوا فـواحدة َ ِ ِ

َ َ ُ ِ ْ َ ََّ ْ ُ ْ " )٥(.  

   : منها،كثرية فـأحاديث :وأما السنة

يا معشر  ":قال  أن النيب– رضي اهللا عنه –عن عبد اهللا بن مسعود  -١
 ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

  .)٦("يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءومن مل 

                                      
   .٣٨سورة الرعد من اآلية ) ١(

   .١٨٩سورة األعراف من اآلية ) ٢(

   .٣/٥٢٥تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ٣(

   .٣٢سورة النور اآلية ) ٤(

   .٣سورة النساء من اآلية ) ٥(

 باب الصوم ملن خاف ، كتاب الصوم، صحيح البخاري بشرح فتح الباري: انظر،متفق عليه) ٦(

 باب استحباب ، كتاب النكاح، صحيح مسلم بشرح النووي،٤/١١٩على نفسه العزبة 

   .٩/١٧٢النكاح ملن تاقت نفسه ووجد مؤنة 
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تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر " قالأن النيب – رضي اهللا عنه –عن أنس -٢
  .)١(" يوم القيامة ممبكم األ

  النهي عن التبتل

 تعاىل يف أكثر من آية بالكتاب العزيز يف موضع  ذكره اهللا،الزواج نعمة
َوالله جعل لكم من أنـفسكم أزواجا وجعل  " :، قال تعاىل)٢(االمتنان به على عباده  ََ ََ ً ْ ََ َ َْ َ َْ ُْ ُِ ُ ْ ِ َ ُ َّ

ِلكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفباْلباطل يـؤمنون وب
َ َ َ َ ََ ُ

ِ ِ ِْ ُ َ َ ِْ ِ
َ ََِ َ َِ ِّ ُ ُ َُّ

َ َْ ْ َْ َ ً َ َ ِ ِ ْ ِنعمة الله َ َِّ َ ْ
ِ

َهم يكفرون ُ ُ ْ َ ْ ُ " )٣(.  

 فإنه يكون ،فمىت توافرت الدواعي إليه مع خوف الوقوع يف احملظور عند عدمه

ًحينئذ ضروريا  ٍ.  

 فال رهبانية يف ، وهو املؤدي إىل العنوسة،وقد �ى الشرع احلكيم عن التبتل
  ، )٤(اإلسالم 

                                      
 : انظرً،                     وصححه ابن حجر أيضا،احلاكم ووافقه الذهيبأخرجه أمحد وصححه ابن حبان و) ١(

 ذكر العلة اليت من أجلها �ى عن ، كتاب النكاح،، صحيح ابن حبان٣/١٥٨مسند أمحد 

 فتح الباري ،٢/١٧٦ كتاب النكاح ، املستدرك للحاكم والتخليص للذهيب،٩/٣٣٨التبتل 

٩/١١١.   

 اللباب ،٤/١٨٤ احملرر الوجيز البن عطية ٢٠/٢٤٤التفسري الكبري ومفاتيح الغيب للرازي ) ٢(

   .١٣/١٧٤ التحرير والتنوير البن عاشور ،١٢/١١٩يف علوم الكتاب البن عادل 

   .٧٢سورة النحل اآلية ) ٣(

 عمدة القاري شرح صحيح ،٤/١٠ روح املعاين لأللوسي ،٩/٣٢٧ و ٦/٢٦٢تفسري القرطيب ) ٤(

 تبيني ،٤/١٧٨ املبسوط للسرخسي ،٦ و ٩/٥ شرح السنة للبغوي ،٢٠/٧٢البخاري للعيين 

 احلاوي الكبري ،٦/٢٦٨ البيان والتحصيل البن رشد اجلد ،٢/٢١٦احلقائق للزيلعي 

 الشرح ،٨/١٣ و٧/١٨٧ حتفة احملتاج بشرح املنهاج البن حجر اهليتمي ،٩/٥للماوردي 

وفق الدين بن  الكايف مل،٢٠/١٠الكبري على منت املقنع البن أيب عمر مشس الدين بن قدامة 

   .٩/٤ احمللى البن حزم ،٣/٣قدامة 
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ُيا أيـها الذين آمن " :قال تعاىل َ ََ َ
ِ َّ َ ْوا ال تحرموا طيبات ما أحل الله لكمَُّ ُ َِّ ُ َّ َّ َ َ َُ ِ

َ ََ ِّ ُ َ")١(.  

  جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب : قال– رضي اهللا عنه - وعن أنس
 وأين حنن من النيب : فقالوا،ّالوهاَقَ، فلما أخربوا كأ�م تـيسألون عن عبادة النيب 

إين أصلي الليل أبدا أما أنا ف: قال أحدهم،فر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرُقد غ،ً 
 ً، أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا: وقال آخر،أنا أصوم الدهر وال أفطر: وقال آخر

 أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما واهللا إين ألخشاكم هللا : فقالفجاء رسول اهللا 

سنيت  فمن رغب عن ، وأتزوج النساء، وأصلى وأرقد، لكين أصوم وأفطر،وأتقاكم له
  .)٢(" فليس مين 

  

  أنه دخل على رسول اهللا – رضي اهللا عنه –اف وداعة اهلاليل َّكَوعن ع
: وال جارية ؟ قال: ال، قال: ال ألك زوجة ؟ ق:افَّكَيا ع: " فقال له رسول اهللا 

 فأنت إذن من إخوان : قال، نعم واحلمد هللا: وأنت صحيح موسر ؟ قال: قال،ال

 فاصنع ، وإما أن تكون منا،ن من رهبان النصارى فأنت منهم إما أن تكو،الشياطني
  .)٣(" وأراذل موتاكم عزابكم،عزابكم شراركم ، فإن من سنتنا النكاح،كما نصنع

                                      
   .٨٧سورة املائدة من اآلية ) ١(

 صحيح البخاري بشرح فتح الباري كتاب : انظر، ومسلم– واللفظ له –رواه البخاري ) ٢(

 ، كتاب النكاح، صحيح مسلم بشرح النووي،٩/١٠٣ باب الرتغيب يف النكاح ،النكاح

   .٩/١٧٢نفسه إليه، ووجد مؤنة باب استحباب النكاح ملن تاقت 

 وال خيلو –ً                           بعد أن ذكر له طرقا كثرية – وقال ابن حجر ،أخرجه أمحد وأبو يعلى والطرباين) ٣(

 املعجم ،٦/٢٢٠ مسند أيب يعلى ،٥/١٦٣ مسند أمحد :انظر. طريق من طرقه من ضعف 

   .٤/٥٣٥ اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ،١٨/٨٥الكبري للطرباين 
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 على ّرد رسول اهللا  " : قال– رضي اهللا عنه –وعن سعد بن أيب وقاص 
  .)١(" ولو أذن له الختصينا  ،عثمان بن مظعون التبتل

 ثالث ال :ّي يا عل: قال له أن النيب – عنه  رضي اهللا–وعن علي 

  .)٢(" ًمي إذا وجدت كفؤا  واأل، واجلنازة إذا حضرت، الصالة إذا أتت:تؤخرها

 وأنه من ، أمهية الزواج ومكانته– رضي اهللا عنهم –وقد عرف الصحابة 

  : وإليك بعضا مما روي عنهم،أسباب الغىن ملن يريد أن يتزوج

 أطيعوا اهللا فيما أمركم به من : قال– رضي اهللا عنه –عن أىب بكر الصديق  )١
ُإن يكونوا فـقراء يـغنهم  " : قال تعاىل، وعدكم من الغىنا ممالنكاح ينجز لك َِ ِْ ُ ََ َ ُ ُْ ُ ِ

ِالله من فضله ِ ْ َ ْ
ِ
ُ َّ " )٣(. 

 يقول اهللا ، الغىن يف النكاح التمسوا: قال– رضي اهللا عنه –عن ابن مسعود  )٢
ُإن يكونوا " :تعاىل ُ َ ْ ِ فـقراء يـغنهم الله من فضلهِ ِ ْ َ ُْ ُ

ِ
ُ َّ ُ َِ ِْ َ َ " )٤(. 

َوأنكحوا األيامى "يف تفسري قوله تعاىل  - رضي اهللا عنه  - عن ابن عباس  )٣ ََ ْ ُ
ِ ََْ

ْمنكم ُ ْ  ، وأمرهم أن يتزوجوا،بالنكاح ورغبهم فيه - سبحانه  - أمر اهللا : قال،"ِ

                                      
 باب ما يكره من التبتل ، كتاب النكاح، صحيح البخاري بشرح فتح الباري: انظر،متفق عليه) ١(

 باب استحباب النكاح ملن تاقت ، كتاب النكاح، صحيح مسلم بشرح النووي،٩/١١٨

   .٩/١٧٦نفسه إليه ووجد مؤنة 

غريب  هذا حديث : واحلاكم وقال، هذا حديث حسن غريب:أخرجه أمحد والرتمذي وقال) ٢(

 أبواب ، سنن الرتمذي،١/١٠٥ مسند أمحد : واحلديث ضعفه ابن حجر، انظر،صحيح

 التلخيص احلبري البن ،٢/١٦٢ املستدرك ،١/٣٢٠ باب الوقت األول من الفضل ،الصالة

   .١/٤٧٥حجر  

   .١١/٤٢ الدر املنثور يف التفسري املأثور  للسيوطى ،٨/٥٨٢تفسري ابن أىب حامت ) ٣(

   .١٧/٢٧٥ان يف تفسري آي القرآن البن جرير الطربي جامع البي) ٤(
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ُإن يك " :فقال ، ووعدهم يف ذلك بالغىن،أحرارهم وعبيدهم َ ْ َونوا فـقراء ِ َ َ ُ ُ
ِيـغنهم الله من فضله ِ ْ َ ْ ُ

ِ
ُ َّ ُ ِ ِْ " )١(. 

م  لو مل يبق من أجلي إال عشرة أيا: قال– رضي اهللا عنه –عن ابن مسعود  )٤

النكاح فيهن لتزوجت خمافة  ُلْوَ، ويل طًوأعلم أين أموت يف آخرها يوما
  .)٢(الفتنة

ًتفاعا كبريا يف كثري  وارتفعت تكاليف الزواج ار،وملا حصلت املغاالة ىف املهور ً
 ، وقعدت كثري من النساء عوانس، عزف كثري من الرجال عن الزواج،من ا�تمعات

  .كبرية  وفنت ،وهذا فيه شر كثري

 املسلمون املعنيون لاللتفات إىل ظاهرة العنوسة َّبُهَيـًولذلك كان لزاما أن 

 حلها بالطرق املمكنة  وأن نلجأ إىل– كما سبق –وآثارها على الفرد واألسرة وا�تمع 
 ومن أهم هذه الطرق الناجعة والدواء الشايف ما فرضه اهللا تعاىل من ،أو التخفيف منها

 ومن أسباب الرتاحم ، واليت هي أعظم وسائل التكافل االجتماعي بني املسلمني،الزكاة

 ، وتفريج كربا�م، وقضاء حوائج الناس، والتعاون على الرب والتقوى،والتعاطف بينهم
  .والتيسري على املعسرين 

  

  المطلب الثانى

  حكم الزواج

ذهب بعض أهل العلم كداود الظاهري وابن حزم الظاهري إىل وجوب 

ًالنكاح، استدالال باألوامر الواردة به يف الكتاب والسنة 
  .ها ذكر، وقد سبق )٣(

                                      
   .١٧/٢٧٤تفسري ابن جرير ) ١(

   .١/١٧٩ باب الرتغيب يف النكاح ، كتاب النكاح،سنن سعيد بن منصور) ٢(

   .٣/١٨٧ شرح فتح القدير للكمال بن اهلمام ،٩/٤٤٠احمللى البن حزم ) ٣(



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٥٢ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 مجهور الفقهاء من احلنفية هو ما ذهب إليه – واهللا أعلم –لكن الراجح 
 باختالف حال ،واملالكية والشافعية واحلنابلة من أن النكاح تعرتيه األحكام التكليفية

  .الشخص الذي يريد الزواج 

ً وكان قادرا◌ على ،مل يتزوجتيقن اإلنسان الوقوع يف الزىن لو ًفيكون فرضا إذا  -١ ً
 وال فرق يف هذه املسألة بني ،هيمؤن النكاح واحلقوق الشرعية املرتتبة عل

، وذهب احلنفية الذين يفرقون بني )١( والواجب عند مجهور الفقهاء الفرض

 الوقوع يف الفاحشة إذا الفرض والواجب إىل القول بوجوبه إذا ظن ومل يتيقن
 .)٢(مل يتزوج

 كأن يكون غري قادر ،ًويكون حمرما إذا تيقن ظلم املرأة أو اإلضرار �ا إن تزوج -٢

 .)٣(على املعاشرة الزوجية ملرض وحنوه 

ًوعند احلنفية يكون مكروها حترميا إن ظن  .)٤( املرأة ومل تيقن  ظلمً

 حبيث ال خيشى الشخص على نفسه ،�ويكون مستحبا يف حال االعتدال -٣

 وهي ، وال خيشى أن يظلم الزوجة إن تزوج،الوقوع يف الزىن إن مل يتزوج
ة إن الشافع، وقال )٥( وهذا عند اجلمهور ،احلالة الغالبة عند أكثر الناس

                                      
 �اية ،٤/٢٠٣ مغين احملتاج ،٢/٢١٤ الشرح الكبري وحاشية الدسوقي ،٤/١٨٨الذخرية ) ١(

   .٨/٩ اإلنصاف للمرداوي ،٩/٣٤١ املغين البن قدامة ،٦/١٨١احملتاج للرملي 

   .٣/٨٧ شرح فتح القدير ،٣/٦ حاشية ابن عابدين ،٣/٨٤البحر الرائق البن جنيم ) ٢(

 ،٢١٥  و٢/٢٠١٤ الشرح الكبري وحاشية الدسوقي ،٣/٧الدر املختار وحاشية ابن عابدين ) ٣(

 ،٣/٣٥٨ حتفة احلبيب على شرح اخلطيب للبجريمي ،٣/٩٤٦الفواكه الدواين للنفراوي 

   .١٢/٩الشرح املمتع 

   .٣/٧حاشية ابن عابدين ) ٤(

 مواهب اجلليل للحطاب ،٤/٣٥٢ املبسوط ،٣/٩٤االختيار لتعليل املختار للموصلى ) ٥(

 الشرح الكبري واإلنصاف ،٩/٣٤١ املغين ،٣/١٦٥ شرح اخلرشي على خمتصر خليل ،٥/١٩

   .١٢ و ٢٠/١١
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تغال بالعلم  والتفرغ لنوافل لعبادة أو االش،ة مباحالزواج يف هذه احلال
 .)١(أفضل

كسوء العشرة أو فتور الرغبة يف يف احملظور،ويكون مكروها إذا خاف الوقوع  -٤

 .)٢( دون أن يتقن ءالنسا

 وال خيشى ،ًويكون مباحا ملن ال تتوق نفسه إىل النساء من غري علة أو مرض -٥

  .)٣( واملرأة تعلم حباله وترضى به،الوقوع يف الزىنعلى نفسه من 

  

                                      
   ،٤/٣ مغين احملتاج ،٣/١٠٧ أسىن املطالب لزكريا األنصارى ،٩/٣١احلاوي الكبري ) ١(

 الدر املختار ،١/٣٢٦خسرو   درر احلكام شرح غرر األحكام ملنال،٣/١٨٧شرح فتح القدير ) ٢(

أسىن املطالب  ،٤/١٨٩ الذخرية ،٣/١٦٥ شرح اخلرشي ،٣/٧وحاشية ابن عابدين 

 كشاف القناع ،٢/٢٢٩ اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع للخطيب الشربيين ،٣/١٠٧

   .٥/٦ مطالب أوىل النهى للرحيباين ،٥/٧للبهويت 

 ،٥/١٨ التاج واإلكليل ،١/٣٢٦ درر احلكام ،٧ و ٣/٦الدر املختار وحاشية ابن عابدين ) ٣(

 املبدع شرح املقنع ،٣/١٠٧ املطالب  أسىن،٢/٣٣ املهذب للشريازى ،٣/١٦٥شرح اخلرشي 

   .٢/٣١٨ شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،٧/٥لربهان الدين إبراهيم بن مفلح  
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 ثالمبحث الثال

    لراغبي الزواج للحد من العنوسةها  لصرففقهيحكمة تشريع الزكاة والتكييف ال

  

  وفيه مطلبان

  المطلب األول

  الحكمة من تشريع الزكاة ودورها في التكافل االجتماعي

 :تعاىل قال ،ا متفاوتني يف األرزاقجرت حكمة اهللا تعاىل يف خلقه أن يكونو
ِوالله فضل بـعضكم على بـعض في الرزق" ْ ِّ ِ ٍ ْ َْ ََ َ ْ ُ َ َ َّ َ ُ َّ ُإن ربك يـبسط  ":وقال سبحانه، )١( " َ ُ َْ َ ََّ َّ ِ

ًالرزق لمن يشاء ويـقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ً
ِ

َ َ َ ِْ َ ِ ِِ ِ
َ
ِِ َ َ َُِّ ُ َ َْ ُ َ َ ْ ِّ")٢(.  

 أو عجز عن حتصيله أن ،اق رزقهسبيل عالج من ضيف تعاىل وقد شرع اهللا 
ً وجعل هذا حقا مفروضا،ً زكاة من مال من وسع اهللا عليه بالغىنُيعطى  عز – قال ،ً

ِوفي أموالهم حق معلوم للسائل واْلمحروم " :- شأنه 
ُ ْ َ َ َِ ِ َّ ِ ِ

ٌ ُْ َ ٌَّ ْ ِ َ ْ َ
ِ " )٣(.  

  

  فهي بذلك،والزكاة هي املؤسسة األوىل اليت تتوخى حتقيق األهداف اإلنسانية

 وفيها أجنع عالج ،سبقت الزمن وختطت القرون يف عالج املشكالت االجتماعية

 إذ حيصل �ا دفع ، على حنو حيقق التكافل االجتماعي،للتفاوت بني األغنياء والفقراء
 ويف ذلك نشر ، وحيصل �ا دفع احلاجة العامة للمسلمني،احلاجة اخلاصة ملن يأخذها

 يشعر فيه القادر ،ح ا�تمع املسلم كله كاجلسد الواحد فيصب،املسئولية اجلماعيةة لثقاف

  وجتتثُّ،ّ فتقل السرقات وجرائم االعتداء على األموال،باحتياج أخيه الفقري واملعوز
 وتزداد احملبة واأللفة بني ،فة العداوة والبغضاء من نفوس العجزة والضعفاء والفقراءْأَش

                                      
   .٧١سورة النحل من اآلية ) ١(

   .٣٠سورة اإلسراء اآلية ) ٢(

   .٢٥ و ٢٤سورة املعارج اآليتان ) ٣(
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 وحيدث التوازن يف ،ية وينمو التعاون وتقوى الصالت االجتماع،األغنياء والفقراء
  .ا�تمع

 فيؤدي ذلك إىل انتفاء املفاسد ، فإن الزكاة تسد جهات مصارفها:وباجلملة

  . دون كفاية تاالجتماعية واخللقية الناشئة عن بقاء هذه احلاجا

  

  المطلب الثاني

   للحد من العنوسة إلعطاء الزكاة لراغبي الزواجفقهيالتكييف ال

ُإنما الصدقات  " : يف قوله تعاىل– عز وجل – الزكاة ذكرها اهللا مصارف َ َ َّ َ َِّ

ِللفقراء واْلمساكين واْلعاملين عليـها واْلمؤلفة قـلوبـهم وفي الرقاب واْلغارمين وفي  ِ ِ ِ
َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ

ِ ِِ َ ِ َ ُِّ ْ ُ َُ ُ ََ َُّ َ ْ َ ِ ِ
َ ِ َ َ

ِ َ ْ
َسبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وال َ

ِ َِّ َّ
َ
ِ ً َ ِ َ ِ ِ ِِ َِّ ْ

ِ
ٌله عليم حكيمَ ٌ

ِ
َ

َِ ُ َّ " )١(.  

وكيفية ومقدار توزيع  ،وللعلماء تفصيالت كثرية يف بيان أحكام هذه املصارف

  . ليس هذا جمال حبثها ،الزكاة عليهم

ىل ًحتت أي مصرف ميكن شرعا دفع الزكاة إ:ولكن الذي أوضحه هنا هو
   ؟راغيب الزواج للحد من العنوسة

  : مصرف الفقراء والمساكين:ًأوال

ذكر كثري من الفقهاء أن الزكاة تصرف للفقراء واملساكني إلخراجهم من الفقر 
  .واملسكنة إىل حد الكفاية 

 وهو ما يدفع عنه ،وحد الكفاية يكون بسد احلاجات األصلية لإلنسان

 أو مما ،ًيرا كالديون وغريها مما حيتاج إليهداهلالك حتقيقا كاملطعم واملشرب واملسكن و تق
  .)٢(من غري إسراف وال تقتري ،على ما يليق حبالة ،منهالبد 

                                      
   .٦٠سورة التوبة اآلية ) ١(

 ،٢/٢٦٢ الدر املختار وحاشية ابن عابدين ،٢/٢٢٢لرائق  البحر ا،١/٢٨٦جممع األ�ر ) ٢(

   .٨/٥١٩احلاوي 
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َ فيما يـعط– أي ال حتديد – وال وقت :-  رمحه اهللا –يقول الشافعي  ْ ى ُ
...  قل ذلك أو كثر مما جتب فيه الزكاة ،الفقراء إال ما خيرجه من حد الفقر إىل الغىن

ا بكثرة ً فقري وقد يكون الرجل،يه الزكاة�وقد يكون الرجل غنيا وليس له مال جتب ف

فقر ما عرف الناس بقدر حال  وإمنا الغىن وال، وله مال جتب فيه الزكاة،العيال
  .)١(الرجل

ْ فـيدفع إليه ،ً الفقري هو الذي ال جيد ما يقع موقعا من كفايته:وقال الشريازي َُ
  ...ما تزول به حاجته 

 من كفايته ًيف قوله يقع موقعا واملعترب :يف شرحه لكالم الشريازيوقال النووي 

بغري إسراف وال  ،على ما يليق حباله ، وسائر ما البد منه،املطعم وامللبس واملسكن

  .)٢(لنفس الشخص وملن هو يف نفقته  ،إقتار

  .)٣( وهو دفع احلاجة وإزالة املسكنة، الزكاة عقلنا املعىن فيها:وقال الكاساين

  .)٤(ياهلما  يعطى الفقري واملسكني كفايتهما وكفاية ع:وقال القرايف

 فإذا ،غري تعيني مقدار  رفع احلاجة يف كل واقعة حبسبها من:وقال الشاطيب
  .)٥( ال بالنص – أي االجتهاد – تبني مقدار ما حيتاج إليه فيها بالنظر ،تعينت حاجة

نفق  لكن دون أن يقوم امل،إن من له من ينفق عليه ويكسوه: ابَّطَوقال احل

ما يسد به  ضروراته  فإن الظاهر أنه يعطى بقدر ،حباجته من الضروريات األخرى
  )٦(.الشرعية 

                                      
   .٨/٥١٩ احلاوي ،٢/٨٨األم ) ١(

   .١٩١ و ٦/١٩٠املهذب وا�موع ) ٢(

   .٢/٤٤بدائع الصنائع ) ٣(

   .٣/١٤٩الذخرية ) ٤(

   .١/٢٤٨املوافقات ) ٥(

   .٣/٢٢١مواهب اجلليل ) ٦(
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 ما يتم به –الفقري واملسكني  أي –ى كل واحد منهما َعطُفي :ابن قدامةوقال 
  وتنسد به حاجته ؛ كفايته، 

  .)١( وال حيصل إال بذلك ،ألن املقصود دفعها وإغناء صاحبها

 ما – الفقراء واملساكني  أي–فيدفع إىل كل منهما : الفراءأبو يعلى وقال 
  .)٢( وذلك معترب حبسب حاهلم ،خيرج به عن اسم الفقر واملسكنة إىل أدىن مراتب الغىن

ويؤخذ مما سبق أن حد الكفاية فيه من املرونة والسعة ما يستوعب كل عصر 

  . كل فرد حبسبه ََّ ومن مث، وكل أحوال ا�تمع اإلسالمي يف اليسر والرخاء،ومكان

   هل يدخل التزويج في مفهوم حد الكفاية ؟: مهموهنا سؤال

 وال ،مل يذكر كثري من الفقهاء النص على أن التزويج يدخل يف حد الكفاية

عن النظر يف كالم كثري  إال أن من مي،على حكم صرف الزكاة لتزويج الفقراء واملساكني
ب الزواج  له أنه ميكن أن يندرج يف ضمن حد الكفاية اليت يستحقها راغمنهم يظهر

  .ْمن ذكر أو أنثى ؛ إذ إن الزواج من احلاجات األساسية أو األصلية لإلنسان 

وقد نص بعض الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة على جواز صرف 
   .احملتاجنيالزكاة لراغيب الزواج 

 ضروريات  إن اليتيمة تعطى من الزكاة ما يصلحها من:قال ابن عرفة

  .)٣(الزواج

...  إن اليتيمة تعطى من الزكاة ما تصرفه يف ضروريات النكاح :يلُزْرُلبـوقال ا

 فعلى هذا فمن ليس معها من األمتعة واحللي ما هو :ّوعقب احلطاب على ذلك بقوله

  .)٤(من ضروريات النكاح تعطى من الزكاة من باب أوىل 

                                      
   .٩/٣٠٨املغين ) ١(

   .١/١٣٢لطانية األحكام الس) ٢(

   .١/٤٩٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،١/٣٦٦املعيار املعرب للونشريسي ) ٣(

   .٣/٢٢٧مواهب اجلليل للحطاب ) ٤(
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 األشهب عن رجل ممن يشتغل بطلب  سئل سيدي علي:وقال الونشريسي
 وهو ،ً وهي من قيمة حنو الثالثة الدنانري ذهبا أو تنقص، ال يعلم له غري كساء،العلم

 :الزكاة ملا ذكرنا أم ال ؟ فأجابًممن تتأكد حاجته إىل النكاح هل يستحق شيئا من 

 واهللا ،ونه من أصنافهاتصافه بالفقراء املذكور املوجب كيأخذ املذكور من الزكاة ؛ ال
  .)١(تعاىل أعلم

قد كفيت مؤونة النفقة  بنت )٢( وأما إعطاء الزكاة يف شوارً:وقال أيضا

 أل�ا غنية مبن ينفق ، كانت البنت يف بيت اإلنسان أو خارجة عنه،والكسوة فال جتزئ
  .)٣( أل�ا إمنا تعطى لفقري ليس عنده كفاية ،عليها ويكسوها

َ نقال عن ابن البـ–وقال مشس الدين الرملي الشافعي   حامد تلميذ أيب -ي رْزً

  .)٤(ى ما يصرف فيه َعطُ لو احتاج للنكاح وال شيء معه في:-الغزايل 
 لو كان يكتسب من مطعم وملبس ولكنه حمتاج إىل ً:وقال الرملي أيضا

  .)٥(يته فا ألنه من متام ك، لينكح– أي الزكاة –النكاح فله أخذها 

الفقري  ومن متام الكفاية ما يأخذه :بن قائد النجدي احلنبليوقال عثمان 
  .)٦(إذا مل تكن له زوجة واحتاج للنكاح  ،ليتزوج

 ممن ال ميلك تكاليفه من –ً شرعا –و�ذا يظهر إمكانية إعطاء راغيب الزواج 

ً رجال كان أو – إن الزواج من احلوائج األصلية لإلنسان ْ إذ،سهم الفقراء واملساكني
  .قهاء  فيدخل يف حد الكفاية اليت نص عليها كثري من الف–امرأة 

                                      
   .١/٣٩٥املعيار املعرب ) ١(

 العني للفراهيدي : انظر، وجهاز العروسني، املتاع احلسن للبيت– بتثليث الشني :الشوار) ٢(

 الذخرية ،٢/٥٠٨ النهاية يف غريب احلديث واألثر ،١/٤٩٩ املعجم الوسيط ،٦/٢٨٠

   .٤/٣٥٣للقرايف 

   .١/٣٩٩املعيار املعرب ) ٣(

   .�٦/١٥٣اية احملتاج ) ٤(

   .١/٣٩٤حاشية الرملي على أسىن املطالب ) ٥(

   .١/٥١٥حاشية ابن قائد النجدي على منتهى اإلرادات ) ٦(



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٥٩ 
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 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 اب واللباس واملسكن ليست هي حاجاتواملتأمل يرى أن الطعام والشر
 بني الرجل واملرأة على الوجه  بل الدوافع والغرائز الفطرية للمعاشرة،اإلنسان فحسب

ويؤيد ذلك ما سبق من حث الشارع احلكيم ،املشروع يف القلب من هذه احلاجات 

 وحتصينا ،تعاىل فيها رة األرض وخالفة اهللا و�يه عن التبتل؛ لتحقيق عما،على الزواج
  .من الوقوع يف الفواحش 

  : الغارمين مصرف:ثانيا

 ، وهم أحد األصناف املنصوص عليها يف اآلية الكرمية،الغارمون هم املدينون
  . أم عن مصلحة أنفسهم،سواء أكانت ديو�م ناجتة عن إصالح ذات البني للمسلمني

لإلنفاق على  إىل االستدانة -  رجال أو امرأة - فإذا ما قام راغب يف النكاح 

َ فإنه يعطى من الزكاة ،تكاليف زواجه باملعروف ُ .  
 إذا ،ا قد فدحه وذهب مبالهًرمُ لغارم غ– أي الزكاة – وحتل :قال ابن عبد الرب

 أو حج أو غري ذلك من وجوه املباح ح مثل أن يستدين يف نكا،مل يكن غرمه يف فساد

   .)١(والصالح 
  . واحلمد هللا ،)٢(ال خالف بني الفقهاء يف هذا و

  : مصرف سبيل اهللا:ثالثا

يف املراد بسهم سبيل اهللا، وأكثر أهل العلم على أ�م  اختلف الفقهاء
  . )٣(ا�اهدون يف سبيل اهللا دون غريهم 

َذهب إىل أنه يعطى مريد احلج  – كاإلمام أمحد –وبعض العلماء  والعمرة غري ُ

  .)٤(لزكاة املستطيع من ا

                                      
    .٣/٢٠٥االستذكار ) ١(

 أحكام القرآن للكيا ،٤/٣٢٧، أحكام القرآن للجصاص ٢/٥٣٢بن العريب أحكام القرآن ال) ٢(

   .٩/٣٢٣ املغين ،٦/٢٠٧ ا�موع ،٤/٢١٢اهلراسي 

 ،١/٤٤٣ املعونة يف فقه عامل املدينة للقاضي عبد الوهاب ،١/١٢٨اجلوهرة النرية للحدادي ) ٣(

   .٦/١٥١ احمللى ،٢/٣٨٦ املبدع ،٢/٣٢١روضة الطالبني للنووي 

 ،٤/٣٤٨ الفروع لشمس الدين حممد بن مفلح ،١/٤٥٨ شرح منتهى اإلرادات للبهويت )٤(

  .٧/٢٤٨الشرح الكبري واإلنصاف 
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 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 ومنها املصاحل العامة يشمل وجوه الرب واخلري وذهب بعض العلماء إىل أن هذا السهم
  .)١(اليت ينتفع �ا املسلمون كافة 

 رمحه – وعن احلسن البصري – رضي اهللا عنه –وقد روي عن أنس بن مالك 

 –يل  قال إمساع، فهي صدقة ماضيةق ما أعطيت يف اجلسور والطر: أ�ما قاال–اهللا 
  .)٢( يعين أ�ا جتزئ من الزكاة –راوي األثر 

النكاح وجه من  ألن ،ولو قلنا �ذا القول األخري دخل فيه إعطاء راغيب الزواج

ْ يعود نفعه ليس فقط على املتزوجني ،وه اخلري والربجو َ  بل على – الرجل واملرأة –ّ
 كما ،هلا من آثار سيئة مبا ، واحلد من العنوسة، باحلفاظ على العفاف،ا�تمع بأسره

  .سبق بيا�ا 

  

  

                                      
 ،٩/١٢٧ اللباب يف علوم الكتاب ،١٦/٨٧التفسري الكبري ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ) ١(

راغي  تفسري امل،١٠/٤٣٥ تفسري القرآن احلكيم حملمد رشيد رضا ،٢/٣٧٦تفسري اخلازن 

 شرح النووي على صحيح ،٥/٤٥٧ إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ،١٠/١٤٥

 ،٥/١٦ املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم أليب العباس القرطيب ،١١/١٤٨مسلم 

   .٩/٣٠٦ املغين ،٢/٤٥ بدائع الصنائع ،١٢/٢٣٥فتح الباري 

 باب من قال ، كتاب الزكاة،صنفه وابن أيب شيبة يف م،١/٣٣٥رواه سحنون يف املدونة ) ٢(

 وابن زجنويه يف ،٦٨٥ وأبو عبيد يف كتاب األموال ص ،٣/١٦٦حتتسب مبا أخذ العاشر 

، واألثر صحيح كما يف كتاب ختريج األحاديث الواردة يف كتاب ٣/١٢١٧كتاب األموال 

 – عبد الصمد بن بكر بن عابد/ ، رسالة دكتوراه للدكتور ١٦٩٧األموال أليب عبيد ص 

   هـ١٤٠٤ سنة – السعودية –جامعة أم القرى 



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٦١ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

  المبحث الرابع

    لراغبي الزواج الغير القادرين الزكاةصرفأقوال الفقهاء وفتاواهم في حكم 

  

  وفيه ثالثة مطالب

  المطلب األول

   الغير القادرين غبي الزواجا الزكاة لرصرفأقوال الفقهاء في حكم 

ة لراغيب الزوج الغري القادرين على سبق ذكر التكييف الفقهي إلعطاء الزكا
 بصفة ة وبناء عليه ميكن القول بأن مجهور الفقهاء جييزون إعطاءهم من الزكا،مؤونته

  .)١( وقد نص على ذلك فقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة،الفقر أو املسكنة

  

  :وقد استدل لهذا القول باألدلة اآلتية

 إين : فقالل جاء رجل إىل النيب  قا– رضي اهللا عنه–عن أىب هريرة  )١

 فإن يف أعني ،يهاهل نظرت إل ": فقال له النيب ،تزوجت امرأة من األنصار
 :؟ قال" على كم تزوجتها  " : قال، قد نظرت إليها:؟ قال" ًاألنصار شيئا

كأمنا تنحتون الفضة من ! ؟" على أربع أواق  " : فقال له،على أربع أواق

 ولكن عسى أن نبعثك يف بعث ،عندنا ما نعطيك ما ،ض هذا اجلبلُْعر
 .)٢(، بعث ذلك الرجل فيهم ً فبعث بعثا إىل بين عبس: قال،"تصيب منه 

                                      
 حاشية ابن ،٦/١٥٣ �اية احملتاج ،٣/٢٢٧ مواهب اجلليل ،٣٩٥ و ١/٣٦٦املعيار املعرب ) ١(

   .١/٥١٥قائد النجدي على منتهى اإلرادات 

 باب ندب النظر إىل وجه املرأة ، كتاب النكاح، صحيح مسلم بشرح النووي،رواه مسلم) ٢(

   .٥/١٣٣يريد تزوجها وكفيها ملن 
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 من يريد النكاح مساعدة بأن إعطاء النيب : بالحديث االستداللوميكن 
ً كان مقررا معروفا،على مؤونته هلم  ما ما عندنا: "  وهلذا قال للرجل،ً

 .)١( إىل وسيلة أخرى للحصول على املال الذي يعينه  لكنه أرشده،"نعطيك

 : قال– رضي اهللا عنه –ق اهلاليل ِارُ بن خم– بفتح القاف –يصة َِبعن ق )٢
نا َأقم حىت تأتي: "  فقال،أسأله فيها  فأتيت رسول اهللا ،حتملت محالة

إن املسألة ال حتل إال  :يا قبيصة " : مث قال: قال،" فنأمر لك �ا ،الصدقة

 ،سك حىت يصيبها مث مي،ّ رجل حتمل محالة فحلت له املسألة:حد ثالثةأل
ًواما ِ حىت يصيب ق، فحلت له املسألة،ت مالهورجل أصابته جائحة اجتاح

 ورجل أصابته فاقة حىت يقوم ثالثة –ًدادا من عيش ِ س: أو قال–من عيش 

ٌ لقد أصابت فالنا فاقة:جا من قومهِمن ذوى احل  حىت ، فحلت له املسألة،ً
 سواهن من املسألة  فما–ًدادا من عيش ِ أو قال س–ًواما من عيش ِيصيب ق

ٌيا قبيصة سحت ً يأكلها صاحبها سحتا ُ ُ ")٢(. 

  

  :ووجه الداللة من الحديث

ًقواما من عيش أو سدادا من عيش  " :أن معىن قوله   ما يقوم :أي" ً

حتقيق قوام العيش  فإنه من ، ويدخل يف ذلك نفقة الزواج أو تكاليفه،بعيشه
 .)٣(وسداده 

 : قال– رضي اهللا عنه – بن شداد الفهري – بكسر الراء –عن املستورد  )٣

 أو ، وليس له منزل فليتخذ منزال،من ويل لنا عمال " : يقولمسعت النيب 

                                      
 دور فريضة الزكاة يف ،حممد خالد عبد العزيز منصور/  للدكتور ٨٧مهال يا دعاة العنوسة ص ) ١(

   .١٠حسني شحاتة ص / اإلصالح االقتصادي للدكتور 

   .٧/١٣٣ باب من حتل له املسألة ، كتاب الزكاة، صحيح مسلم بشرح النووي،أخرجه مسلم) ٢(

   .٣٦٤ و ص ٣٦٣عبد اهللا الغفيلي ص / كتور نوازل الزكاة للد) ٣(
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 أو ليس له دابة ً، أو ليس له خادم فليتخذ خادما،ليس له زوجة فليتزوج
 .)١("ّري ذلك فهو غالًومن أصاب شيئا غ ،فليتخذ دابة

  

  :ووجه الداللة من الحديث

والزوجة السكن  احلق يف تأمني )املوظف ( قرر للعامل أن رسول اهللا 

 وغري العامل يف هذا األمر مثل ، وأن هذه األمور ضرورية أو أساسية،واملطية

 وهذا يدل على أن من أعجزه الفقر أو عدم القدرة املالية كان على ،العامل
 خاصة من أموال الزكاة فإن مل يكن تنظيم للزكاة من ، أن توفرها لهالدولة

جهة الدولة فللمزكي دفع زكاته إىل من يريد الزواج وهو غري قادر على القيام 

 .)٢(مبؤونته 

ثالثة حق على  " : قال رسول اهللا : قال– رضي اهللا عنه –عن أيب هريرة  )٤

 والناكح يريد ،ب الذي يريد األداء واملكات، ا�اهد يف سبيل اهللا:اهللا عو�م

 .)٣(" العفاف 

  

                                      
 ،٣/٩٥ باب يف أرزاق العمال ، كتاب اخلراج، وأبو داود يف سننه،٤/٢٢٩أخرجه أمحد ) ١(

   .١/٥٦٣وصححه احلاكم على شرط البخاري املستدرك 

 التطبيق املعاصر ،١٠دور فريضة الزكاة يف اإلصالح االقتصادي للدكتور حسني شحاتة صـ) ٢(

  . مقال على موقع األلوكة االلكرتوين ،علي السالوس/ للدكتور للزكاة 

 مسند أمحد : انظر، وصححه ابن حبان واحلاكم ووافقه الذهيب،أخرجه اخلمسة إال أبا داود) ٣(

 سنن ،٦/١٥َّْ                                         كتاب اجلهاد، باب فصل الروحة يف سبيل اهللا ، سنن النسائي،٢/٤٣٧

يف ا�اهد والناكح واملكاتب وعون اهللا إياهم  باب ما جاء ، كتاب فضائل اجلهاد،الرتمذي

 كتاب ، صحيح ابن حبان،٢/٨٤١ باب املكاتب ، كتاب العتق، سنن ابن ماجه،٤/١٨٤

 والناوي يف كتابته األداء ، ذكر معونة اهللا جل وعال القاصد يف نكاحه العفاف،النكاح

٩/٣٣٩.   
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  :ووجه الداللة من الحديث

ًتكرما  - أوجب على نفسه الكرمية – عز وجل –ذكر أن اهللا  أن النيب  ّ
 واملعىن الذي ،أن يعني هؤالء الثالثة الذين هم يف حاجة لإلعانة -وتفضال 

 والضرورة امل،جيمعهم هو احلاجة املاسة
ُ
 بل قال بعض ،اء حاجا�مة لقضَّحِل

ّّ ألنه قمع الشهوة اجلبلية ،أشق األمور الثالثة هو العفاف بالزواجإن :العلماء
اج أعظم من عون إن اإلعانة على الزو:،وقال بعضهملنفساملذكورة يف ا

 ،ني الثالثة بوقد قرن النيب  )١(ن النكاح أفضل النوافل ،ألاملكاتب وا�اهد
 وهذا مشعر ،مشروعية دفع الزكاة إىل ا�اهد والغارموقد اتفق العلماء على 

ُبأن راغب الزواج الذي يريد العفاف يعطى من الزكاة 
)٢(. 

 من ينادي يف الناس – رمحه اهللا –لقد أمر اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز  )٥
 أين املساكني ؟ أين الغارمون ؟ أين الناكحون ؟ وذلك ليقضى :كل يوم

 .)٣( بيت املال حاجة كل منهم من

وروى أبو عبيد القاسم بن سالم بسنده أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل عبد 
 فكتب إليه ،ج للناس أعطيا�مِرْخَ أن أ:احلميد بن عبد الرمحن وهو بالعراق

 ، وقد بقي يف بيت املال مال، إين قد أخرجت للناس أعطيا�م:عبد احلميد

 فكتب ،ِرف فاقض عنهغري سفه وال سّادان يف  أن انظر كل من :فكتب إليه
 أن : فكتب إليه، وبقي يف بيت مال املسلمني مال، إين قد قضيت عنهم:إليه

 : فكتب إليه،ق عنهِدْصَ وأ،هْجِّه فزوَجِّر ليس له مال فشاء أن تزوْكِانظر كل ب

 )٤ (...إين قد زوجت كل من وجدت 

                                      
   .٣/٤١٨فيض القدير للمناوي ) ١(

 ،٦٣أشرف عياصرة ص / للحد من العنوسة يف الفقه اإلسالمي للدكتور التدابري الشرعية ) ٢(

   .٨٩مهال يا دعاة العنوسة ص 

   .٩/٢٢٥البداية والنهاية البن كثري ) ٣(

   .٤٥/٢١٣ تاريخ دمشق البن عساكر : وانظر،٣٢٠األموال أليب عبيد ص ) ٤(
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، فيعطى )١(الزكاة إن طالب العلم املنقطع عن الكسب وهو فقري يعطى من  )٦
 .)٢( وهذا من قياس الشبه ،ًياسا عليهنته قو الزواج الغري القادر على مؤراغب

 خاصة يف حال اخلوف عليهم من العنت والفجور  هو إن إعفاف الشباب )٧

 وإذا كان �ذه املثابة ،� ملا فيه من املقاصد الشرعية وسدا للذريعة،من العبادات
 .)٣(جاز صرف الزكاة فيه 

 ، الفقري يعطى من الزكاة الحتياجه إىل املطعم واملشرب وامللبس واملسكنإن )٨

 –ً أحيانا – إذ الرغبة اجلسدية تغلب على اإلنسان ،فيعطى كذلك للزواج
 . )٤(مبعدالت تزيد على الطعام والشراب 

 إذ هو ،وأما إعطاء من استدان ليتزوج من سهم الغارمني فأمر ال خالف فيه

  . كما سبق ذكره ،سنة واإلمجاعثابت بالكتاب وال

  

                                      
   .٢/٣٩٢ملبدع  ا،٦/١٩٠ ا�موع ،٣/٢٢٦ مواهب اجلليل ،٢/٢٦٩البحر الرائق ) ١(

   .٦٢التدابري الشرعية للحد من العنوسة ألشرف عياصرة ص ) ٢(

 من استطالع منشور بصحيفة املدينة املنورة السعودية ،الدكتور زقزوق والدكتور خمتار املهدى) ٣(

  . م ٤/٤/٢٠١٤بتاريخ 

   .٨٦مهال يا دعاة العنوسة ص ) ٤(
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  المطلب الثانى

   لراغبي الزكاةفتاوى العلماء المعاصرين في حكم صرف الزكاة

  )ًنموذجا أمصر والسعودية واألردن  ( 

  :)١( فتاوى علماء مصر :ًأوال

 وبعضهم ، فبعضهم أجاز،اختلفت الفتاوى املنقولة عن علماء مصر املعاصرين

  .منع 

ز الدكتور حممد شوقي الفنجري والدكتور خمتار املهدي والدكتور فكان ممن أجا  -  أ
  . ور حممود زقزوق والدكتور علي مجعة حممد رأفت عثمان والدكت

  

  :وقد قالوا بالجواز لما يأتي
 . رمحه اهللا –ما سبق ذكره عن عمر بن عبد العزيز  )١

ب وامللبس إن الفقري احملتاج يعطى من الزكاة لتقوم بكفايته من املطعم واملشر )٢

واملسكن هو ومن يعول ن وهذا من متام الكفاية داخل يف احلاجات األصلية 
 فكما حيتاج إىل الطعام والشراب فكذلك حيتاج إىل ،أو األساسية لإلنسان

 وإال وقع يف العنت ، والزواج هو الطريق الشرعي إىل ذلك،قضاء شهوته

 .والفجور والفواحش 

 ،د عن احملرماتبعبه اإلعفاف والصد أيضا زواج كما يقصد للتوالد يقإن ال )٣

ً وإذا كان �ذه املثابة فال مانع شرعا من أن يقتطع جزء من ،فهو بذلك عبادة
  .أموال الزكاة فيصرف يف زواج الشباب وإعفافهم 

                                      
 ، فتاوى األزهر،٩٧والدول حملمد شوقي الفنجري ص اإلسالم والتوازن االقتصادي بني األفراد ) ١(

 صحيفة املدينة املنورة السعودية يف استطالع منشور ،٩/٢١٥فتوى الشيخ عطية صقر 

 لقاء مع املشايخ منشور ، صحيفة اخلليج اإلمارتية، م٤/٤/٢٠١٤للمشايخ املذكورين بتاريخ 

  . م ٨/١/٢٠١٠بتاريخ 
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 وكان ممن منع من صرف الزكاة لراغيب الزواج جممع البحوث اإلسالمية باألزهر - ب
دار فتوى جممعية تص السقدم به الدكتور علي مجعةًمشروعا تالشريف والذي رفض 

  .تتيح للشباب الغري القادر احلصول على تكاليف زواجهم من الزكاة 

 رئيس – رمحه اهللا -  صقر جممع البحوث يف املنع الشيخ عطيةوقد اتفق مع
  . والدكتور نصر فريد واصل والدكتور أمحد عمر هاشم ،جلنة الفتوى باألزهر

 نصر فريد واصل أفىت بصرف الزكاة للفقري الذي استدان غري أن الدكتور

  : وكان حجة املانعني ما يأيتً،، فيعطى بصفته غارما ومل ميكنه السداد،تكاليف زواجه

 وهذا يدل على أن الزكاة ال حتل ،أن اهللا تعاىل حدد مصارف الزكاة الثمانية .١

  لقوله،لشاب قوي قادر على الكسب وال يستحق بصفة الفقر أو املسكنة

:١( " ّيِوَة سَّرِ ال حتل الصدقة لغين وال ذى م(. 

فإن  ،ًإذا كان الشاب فقريا وال يستطيع أن يواجه مصاعب احلياة مبفرده .٢

وال يف صاحل  ، ليس يف صاحلهٌمساعدته على الزواج بإعطائه من الزكاة أمر

  ألننا بذلك نساهم يف خلق مشكلة أخرى ال لفرد،املرأة اليت سيتزوجها
الشاب يف مثل هذه احلالة إىل    ولذلك أرشد الرسول، لكن ألسرة،واحد

  .الصوم 

وميكن الرد على مثل هذه احلجج مبا سبق بيانه من أن الزواج من احلاجات 
 فإذا مل يكن عند راغب الزواج ،كاملطعم واملشرب وامللبس واملسكن ،األصلية لإلنسان

  .صناف الثمانية املنصوص عليها  داخل يف األ،تكاليفه فهو فقري أو مسكني

                                      
 باب من ، سنن أيب داود كتاب الزكاة،٣٧٧ و٢/١٦٤محد  مسند أ،رواه اخلمسة وهو صحيح) ١(

 باب إذا مل يكن له دراهم ، كتاب الزكاة، سنن النسائي،٢/٣٧يعطى من الصدقة وحد الغىن 

 سنن ،٣/٤٢ باب من حتل له الصدقة ، كتاب الزكاة، سنن الرتمذي،٥/٩٩وكان له عدهلا 

 البدر املنري البن امللقن ،١/٥٨٩ باب من سأل عن ظهر غىن ، كتاب الزكاة،ابن ماجه

٧/٣٦٢.   
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�وأما القول بأننا لو أعطيناه فسنخلق له مشكلة أخرى فغري مسلم
َ  إذ سبق أن ،ُ

ً وأيضا فإن ،يف احلديث الصحيحكما الناكح الذي يريد العفاف موعود بإعانة اهللا له 
 ،ثروالتربعات وحنوها من أوجه اخلري له نفس األ -غري الزكاة  - إعطاءه من الصدقات 

  مشكلة أخرى ؟له نع منها حبجة أ�ا ستخلق ُفهل مي

 باألخذ بأسباب الرزق قبل ًمن الشباب يكون مستهرتا غري عابئًكما أن كثريا 

ِ ووجد نفسه مطالبا بكفايتها فإنه يقوم باجل، فإذا تزوج وحتمل مسئولية زوجة،الزواج  ّدً

  . خاصة إذا محلت وأجنبت ،والعمل

  

  :ء المملكة العربية السعودية فتاوى علماً:ثانيا

أفىت كل من الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمني وكذلك الشيخ عبد 
 جبواز إعطاء راغب الزواج من ،الرمحن بن قاسم النجدي يف حاشيته على الروض املربع

ً لتساعده يف تكاليفه مادام فقريا حمتاجا ةالزكا ً.  

  

  .للبحوث العلمية واإلفتاء ًوبهذا أفتت أيضا اللجنة الدائمة 

 جيوز دفع :قالف ،فقد سئل ابن باز عن دفع الزكاة للشاب العاجز عن الزواج )١

ًإذا كان عاجزا عن مؤونته  ، مساعدة له يف الزواج،الزكاة هلذا الشاب
)١(. 

يع أن يكتسب لألكل ً لو وجدنا شخصا يستط:وقال الشيخ ابن عثيمني )٢

 وليس عنده ما يتزوج به فهل جيوز ،زواج لكنه حيتاج إىل الوالشرب والسكن

 َى املهرَعطُ جيوز أن نزوجه من الزكاة وي، نعم:أن نزوجه من الزكاة ؟ اجلواب
 ولو كان الذي ً، ما وجه كون تزويج الفقري من الزكاة جائزا: فإن قيل،ًكامال

                                      
  .حممد بن سعد الشويعر /  مجع وإشراف د١٤/٢٧٥فتاوى الشيخ ابن باز ) ١(
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ًيعطى إياه كثريا ؟ قلنا  ألن حاجة اإلنسان إىل الزواج ملحة قد تكون يف :ُ
 .)١(األحيان كحاجته إىل األكل والشرب بعض 

 بشرط أن ،بل إن الشيخ أفىت بإعطائه من الزكاة ليتزوج امرأة ثانية

 بأن ، بل على سبيل الضرورة،يكون الزواج الثاين ليس على سبيل التشهي
 ، ألن املقصود بالزكاة دفع حاجة احملتاجني،كانت الزوجة األوىل ال تعفه مثال

  .)٢(نسان إىل الزواج من أشد أنواع احلاجة وال شك أن حاجة اإل

 عثيمني يف جتويز إعطاء راغب الزواج من الزكاة َ ابنَوقد سبق الشيخ
ّ بن يوسف أطفيش يف شرح ٌليتزوج ثانية إذا مل تعفه أو مل يستغن باألوىل حممد

 : فقد قال الثميين يف كتاب النيل وشفاء العليل،كتاب النيل وشفاء العليل

 ولو زوجتني أو : وقال أطفيش يف شرحه للجملة٠زكاة حملتاج النكاح دفع الُوت
 .)٣(أكثر إن مل يستغن عن ذلك 

 أي –فيعطى الصنفان  ... :قال الشيخ منصور البهويت يف الروض املربع )٣

وقال الشيخ عبد الرمحن بن قاسم .. ... متام كفايتهما  _الفقراء واملساكني
، إن مل تكن له كفاية ما يأخذه الفقري ليتزوج ال ومن متام:ًالنجدي شارحا هلذا

 .)٤( واحتاج إىل النكاح،زوجة

 هل جيوز صرف الزكاة :وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )٤
 إذا كان ال ، جيوز ذلك:لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه ؟ فأجابت

  .)٥(جيد نفقات الزواج العرفية اليت ال إسراف �ا 

                                      
 الشرح املمتع ، فهرسة فهد بن ناصر السليمان،٤٤٠فتاوى أركان اإلسالم البن عثيمني ص ) ١(

   .٦/٢٢١على زاد املستقنع البن عثيمني 

  . مجع وترتيب فهد السليمان ،٣٥٢ و١٨/٣٥١فتاوى ابن عثيمني ) ٢(

   .٣/٢٣٤شرح كتاب النيل وشفاء العليل ) ٣(

   .٣/٣١١الروض املربع للبهويت وحاشية النجدي ) ٤(

  . مجع وترتيب أمحد بن عبد الرزاق الدويش ،١٠/١٧فتاوى اللجنة الدائمة ) ٥(
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  :)١( فتاوى علماء األردن ً:ثالثا

الفقراء واملساكني  ... :جاء يف فتوى دائرة اإلفتاء التابعة لدار اإلفتاء األردنية

 فقد نص ، والفقري الذي ال جيد ما يتزوج به يعطى من مال الزكاة،من مصارف الزكاة

حاجته مطعما ًالشافعية على أن الفقري هو الذي ال مال له وال كسب يقع موقعا من 
 ،... على ما يليق حباله وحال ممونه العمر الغالب ،ا مما البد منهوملبسا ومسكنا وغريه

 الذي خياف على نفسه ،يشمل الزواج للمحتاج إليه" وغريها مما ال بد منه  " :فقوهلم

 وعليه :مث نقلوا كالم الشربيين السابق ذكره مث قالوا... العنت واملعصية إن مل يتزوج 
  .فقري من مال الزكاة بتمليكه إياها إلعانته على الزواج فيجوز إعطاء ال

  

  المطلب الثالث

  القول المختار وضوابط العمل به

 هو مشروعية دفع الزكاة إىل راغب – واهللا أعلم –والقول الراجح املختار 

ثا ً ملا ذكره اجلمهور قدميا وحدي،ًدر على تكاليفه لكونه فقريا أو مسكيناقاالزواج الغري ال
  . ولضعف ما قاله املانعون ،من أدلة نقلية وعقلية

 ملرض خطري وهو – ضمن عالجات أخرى –وفيه من املصلحة ما هو عالج 

ً ودرءا للفساد الذي ميكن أن يفتك با�تمع ، واليت خيشى من آثارها السيئة،العنوسة
  .ء اهللا  كما سيأيت بيانه إن شا، وملا فيه من حتصيل املقاصد الشرعية،اإلسالمي

  :ضوابط إعطاء راغب الزواج من الزكاة للحد من العنوسة

 ،ذكر بعض املعاصرين ضوابط لصرف الزكاة للشباب الفقراء الراغبني يف الزواج
  : وهي، واليت سبق ذكرها،�وبعضها موجود ضمن كالم الفقهاء القدامى نصا أو معىن

                                      
 وفتوى ، م١٦/٧/٢٠١٩ بتاريخ ٣٥١٩ فتوى رقم ،موقع دار اإلفتاء على الشبكة العنكبوتية) ١(

  . م ١٤/٢/٢٠١٠ بتاريخ ٥٠٣رقم 
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 مع جتنب ،للزواج عرفاأن يتم اإلنفاق يف جمال الضروريات واحلاجات األصلية  .١
 خاصة على مراسم الزواج من حنو إقامة احلفالت الصاخبة اليت ،اإلسراف

 . كالم الفقهاء املالكيةح وارد يف واض  وهذاً،تتكلف كثريا

 والزكاة ال تعطى لشخص ،أن ال يتم اإلنفاق يف أي باب فيه خمالفة للشريعة .٢
 .يصرفها يف معصية 

م الزكاة إال إذا علم أنه خطب َّلَسُحبيث ال ي ،واج يف الز�أن يكون الشاب جادا .٣

 وقد ذكر هذا ، ألنه قد يدعي أنه يريد الزواج فيأخذ الزكاة وال يتزوج،وأجيب
 .)١(الشيخ ابن عثيمني 

 . أن ال يكون حتته زوجة تعفه – كما سبق –اشرتط بعضهم  .٤

ية بعد أنه البد أن يعلم أو يظن أن من يريد الزواج جاد يف حتمل املسئول .٥
 وهذا ،ذلكمعرفة  ولعل البحث يف حاله ميكن من ً، وليس مستهرتا،الزواج

 سبق أن نقله الرملي يالضابط يفهم من كالم ابن البزري الشافعي الذ

 .واهللا أعلم . والشربيين اخلطيب 

  

  

                                      
   .١٨/٣٥٢جمموع فتاوى ابن عثيمني ) ١(



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٧٢ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

  المبحث الخامس

   ية واألصوليةقواعد الفقهل لًتفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة تطبيقا

  ةيعقاصد الشرموأثره في تحقيق 

إن االجتاه األصيل يف علم الفقه والقضايا املعاصرة ربطها بالقواعد الفقهية 
 وهو اجتاه أملته احلاجة إىل ،واألصولية وباملقاصد الشرعية والضروريات اخلمس الكلية

فاق  ذلك ألن القواعد الفقهية الكربى حتظى بات،التأصيل الشرعي للكثري من القضايا

  .كثري من الفقهاء 

ومن هذا املنطلق ميكن القول بأن صرف الزكاة للشباب الفقري ؛ ليتمكن من 

ًالزواج للحد من العنوسة ميكن شرعا من خالل تطبيق بعض القواعد الفقهية 
  . وأن ذلك له أثره يف حتقيق مقاصد الشريعة الكلية ،واألصولية

  :ني اآلتينييف املطلبوإليك ذكر ذلك بشيء من التفصيل 

  

  المطلب األول

  ًتفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة تطبيقا لبعض

   القواعد الفقهية واألصولية

  :)الضرر يزال (  تفعيل هذا الدور من خالل تطبيق قاعدة :أوال

هي إحدى القواعد الكربى اليت ينبين عليها كثري من ) الضرر يزال ( إن قاعدة 

هي تعين أن كل ضرر مل يأذن به الشارع احلكيم لكونه بغري  و، الفقه ومسائلهابأبو

  .)١(وجه حق جتب إزالته 

                                      
 األشباه والنظائر ،٨٣ األشباه والنظائر للسيوطي ص ،١/٥١األشباه والنظائر البن السبكي ) ١(

 املنتقى شرح املوطأ للباجي ،٣٠٤ جامع العلوم واحلكم البن رجب ص ،٨٥البن جنيم ص 

٤/٤١.   



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٧٣ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

  . )١(" ال ضرر وال ضرار  " :وأساس هذه القاعدة هو احلديث الشريف

 الفقري بدون تزويج حيصل منه ضرر على – ومثله الفتاة –إن بقاء الشاب 

 خطورة العنوسة على  كما سبق شرحه يف بيان،بل وعلى ا�تمع من حوله ،نفسه

 وكما سيأيت بيانه  مبشيئة اهللا تعاىل  يف مدى أثر العنوسة على ،األفراد وا�تمعات
  .املقاصد الشرعية 

 إىل  فإن صرف الزكاة للفقري احملتاج،وتطبيقا هلذه القاعدة يف لزوم إزالة الضرر

 ،كافل االجتماعيْ، إذ إن الزكاة هي املؤسسة األوىل للتالزواج هو إزالة هلذا الضرر
  . ملساعدة الشباب على اإلعفاف – ضمن وسائل أخرى –ووسيلة مهمة 

ما ال يتم الواجب إال به فهو ( ً تفعيل دور الزكاة تطبيقا للقاعدة األصولية ً:ثانيا

  :)واجب 

  . )٢(لقد ذكر علماء األصول أن ما ال يتم الواجب إال بفعله ففعله واجب 

 العفة  ألن،تكاب الفاحشة إن مل يتزوج واجبوالزواج يف حق من خياف ار

 خيشى أن –ومثله الشابة الفقرية–، وبقاء الشاب الفقري وصيانة الدين والعرض واجب
 وال يتم ذلك ، واملنع من الزىن والفواحش واجب شرعي،يؤدي إىل وقوعه يف الفواحش

 وجب عليه النكاح  وصرف الزكاة ملن،ً طبقا للقاعدة،ً فيصبح الزواج واجبا،جاإىل بالزو

  .طريق من طرق اإلعانة على أداء هذا الواجب 

                                      
 ورواه أمحد أيضا عن – رضي اهللا عنه –اه أمحد وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت رو) ١(

 رضي اهللا – ورواه الدارقطين والبيهقي عن أيب سعيد اخلدري – رضي اهللا عنه –ابن عباس 

 مسند أمحد : انظر، واحلديث حسن مبجموع طرقه،ً                          ورواه مالك يف املوطأ مرسال–عنه 

 باب ، كتاب الصلح، السنن الكربى للبيهقي،٤/٥١دارقطين  سنن ال،٥/٣٢٦ و ١/٣١٣

 جامع ،٤٠٧ األذكار للنووي ص ،٤/٤١ املوطأ بشرح املنتقى ،٦/٦٩ال ضرر وال ضرار 

   .٦/٥٥٩، فيض القدير للمناوي ٤/٣٨٤ نصب الراية للزيلعي ،٣٠٢العلوم واحلكم ص 

 اإلحكام يف أصول ،١/٥٢٨رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب لتاج الدين السبكي ) ٢(

   .٢/١٩٤ إرشاد الفحول ،١/١٧٩ البحر احمليط للزركشي ،١/١٥٣األحكام لآلمدي 



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٧٤ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

  :)المشقة تجلب التيسير (  تفعيل دور الزكاة تطبيقا لقاعدة ً:ثالثا

، )١(هذه القاعدة الفقهية أصل يف بناء الشريعة الغراء على اليسر دون العسر 

ُيريد الله بكم اْليسر وال يريد  " :قال عز وجل ُِ ُِ ََُ َ ُْ ُ ُ ِ ُ َبكم اْلعسرَّ ُْ ُ ُ  :قال العلماءو، )٢( " ِ

  .)٣(يتخرج على هذه القاعدة مجيع رخص الشارع وختفيفاته 

  

ًوتفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة تطبيقا هلذه القاعدة يتمثل يف أن العنوسة 
 وهذا يتعارض مع ، وتوهن عزائم الشباب،وآالمها تبعث يف النفوس العنت واملشقة

  . وحتصيل فوائده على الفرد وا�تمع ،إحياء سنة الزواج

 ملساندة ، وإجياد احللول،واهلدف من الزكاة هو السعي لتذليل الصعاب

 ، والتيسري على الشباب الفقراء راغيب الزواج، ورفع احلرج،ومساعدة أصحاب احلاجات
  .خاصة يف األوقات واألحوال اليت تعج بالفنت واملغريات 

فتقر إليها من حيث ُ ما ي: يف تعريفه للحاجيات– رمحه اهللا –يقول الشاطيب 

 ، ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب،التوسعة
 ومن أمثلتها يف ، احلرج واملشقة– على اجلملة –فإذا مل تراع دخل على املكلفني 

  .)٤( التمتع بطيبات الرزق يف املأكل واملشرب واملسكن :العادات

   . من أمثلةوالزواج ال يقل أمهية عما ذكره الشاطيب

  

                                      
 غمز عيون ،٧٦ األشباه والنظائر للسيوطي ص ،١/٥١األشباه والنظائر البن السبكي ) ١(

   .٤/٤٤٥ شرح الكوكب املنري ،١/٢٤٥البصائر للحموي 

   .١٨٥سورة البقرة من اآلية ) ٢(

   .١/٢٤٥ز عيون البصائر غم) ٣(

  ) .بتصرف يسري  ( ١١ و٢/١٠املوافقات للشاطيب ) ٤(



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٧٥ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

تصرف اإلمام على ( ًا لقاعدة  تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة تطبيقً:رابعا
  :) بالمصلحة الرعية منوط

من  منزلة اإلمام : فقال– رمحه اهللا –هذه القاعدة نص عليها اإلمام الشافعي 

  .)١(الرعية منزلة الويل من اليتيم

  إين أنزلت:-  رضي اهللا عنه –صل هذه القاعدة قول عمر بن اخلطاب وأ

 فإن ، فإذا أيسرت رددته، إن احتجت أخذت منه،ي من مال اهللا مبنزلة ويل اليتيمنفس

  .)٢(استغنيت استعففت 

 أن تصرف الوالة يف أمور رعيتهم ينبغي أن تكون معلقة :ومعىن القاعدة

 وكل ، وجارية على مقاصد الشرع يف جلب املنفعة ودرء الضررً،باملصلحة املعتربة شرعا

 ٌ ومردودً، شرعاٌ فهو باطل،تصرف جاىف هذه املصلحة أو تنكب تلكم املقاصد
ية من أصحاب املناصب عرمام أو احلاكم كل من توىل أمر ال اإلَ ويقوم مقام،ًسياسة

  .)٣(والواليات العامة واخلاصة 

قري احملتاج إىل الزواج هو تصرف يف سبيل وصرف احلاكم الزكاة إىل الف
  .املصلحة اخلالصة أو املصلحة الراجحة 

                                      
 األشباه والنظائر ،١/٣٠٩ املنثور يف القواعد للزركشي ،٤/١٥٦األم لإلمام الشافعي ) ١(

   .١٢١للسيوطي ص 

  وصححه،رواه عبد الرازق وابن أيب شيبة وسعيد بن منصور والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار) ٢(

 باب ما أخذ من األرض عنوة ، كتاب أهل الكتاب، مصنف عبد الرازق: انظر،ابن حجر

 سنن ،١٢/٣٢٤ باب ما قالوا يف عدل الوايل ، كتاب السري، مصنف ابن أيب شيبة،٦/١٠٠

 معرفة السنن واآلثار للبيهقي ،٤/١٥٣٨سعيد بن منصور باب تفسري سورة املائدة 

   .١٣/١٥١ فتح الباري ،٩/٢٠٥

 حبث منشور يف جملة ،٤٨١قاعدة تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة للريسوين ص ) ٣(

  . م ٢٠١١ لسنة ٢٩ العدد –قطر–كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٧٦ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 تنظيم توزيع أموال الزكاة من خالل – كما سيأيت –ومن ذلك أيضا 
  .املؤسسات 

  

  المطلب الثانى

   تحقيق مقاصد الشريعة دور الزكاة في الحد من العنوسة فيأثر تفعيل

  

 أي ،جلاءت ملا فيه صالح البشرية يف العاجل واآلإن شريعة اإلسالم الغراء ج
  .)١(يف حاضر األمور وعواقبها

 وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم ،ومقصود الشرع من اخللق مخسة

 ، وكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة،وعقلهم ونسلهم وماهلم
صول اخلمسة  وهذه األ، ودفعها مصلحة،وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة

  .)٢( املراتب يف املصاحل  فهي أوىل،واقع يف رتبة الضرورياتحفظها 

ٌوصرف الزكاة إىل راغيب الزواج ممن ضاق �م احلال واملال هو حتصيل حلاجة 
  .ق املقاصد الشرعية  وحيق،احلاجات األساسية لإلنسانمن 

 إىل هدم ما دي وتؤ،ًوالعنوسة حرمان من النكاح تؤثر سلبا على هذه املقاصد

  .رامت الشريعة حفظه

 لصرف الزكاة للحد من العنوسة ،ًوإليك شرحا موجزا لكيفية التأثري الفعلي

  :على مقاصد الشريعة

  

                                      
   .٢/٤٩مقاصد الشريعة اإلسالمية حملمد الطاهر بن عاشور ) ١(

 ،٨/٣٨٤٦ر للمرداوي  التحبري شرح التحري،١/٤١٧املستصفى من علم األصول للغزايل ) ٢(

 إرشاد ،٢/٢٤٤، �اية السول شرح منهاج الوصول لإلسنوي ٤/٤٤٤شرح الكوكب املنري 

   .١٣٠ و٢/١٢٩الفحول 



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٧٧ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

  : حفظ الدين:أوال

إن حفظ الدين كما يكون من جانب الوجود حبفظ العقيدة وأداء العبادات 

وحتصيل املصاحل الدين  فمن أجل حفظ ،ً يكون أيضا من جانب العدم،وغري ذلك

 ومنها الفواحش كالزىن واللواط ، املعاصي– عز وجل –قد حرم اهللا  ،الشرعية
  .والسحاق وأسبا�ا ومقدما�ا 

 من ، ومعونة ا�تمع له يف تزوجيه وتكوين أسرة،وإعفاف الشباب املسلم

ً بدال من الوقوع يف ،خالل صرف الزكاة للمحتاج منهم حيفظ عليه دينه ويكمله له
أوالد (  منها كثرة اللقطاء ، عليه مفاسد كثريةب الذي يرتت، ومنها الزىن،فواحشال

  ) .الشوارع 

كما أنه حيفظ الشباب احملروم من الزواج من التسخط على تقييدات الشرع 
 خاصة ، وقد يلجأ إىل التحلل من الدين كله، ويؤدي إىل التربم من اإلسالم،وحمرماته

  .مع مغريات أعداء الدين 

إذا انتشرت هذه املعاصي �دمت أركان الدين وعاث الناس يف األرض و
  . ويتسلط عليهم أعداؤهم ، فينزل �م العذابً،فسادا

  

  : حفظ النفسً:ثانيا

 فشرعت األحكام ،إن الشريعة الغراء راعت النفس على أمت وجوه الرعاية

  .ًه غري مشروع ثانيا  واحملافظة عليها وصيانتها من كل مكرو،ًالَّإلجيادها بالزواج أو

ًوإن للعنوسة أضرارا كثرية  منها الوقوع يف الفواحش الذي ما – سبق بعضها –ً
وغريه من )  اإليدز ( كمرض نقص املناعة ،ًيؤدي كثريا إىل األمراض اجلسدية الفتاكة

  .رتكب فاحشة جيب عليه احلد الشرعي من اجللد أو الرجم  كما أن من ي،األمراض

 احلرمان النفسي واجلسدي بفقدان – كما سبق –وسة ومن أضرار العن
 فيرتتب على ذلك امليل إىل – خاصة عند الفتيات – والشعور بالقهر ،السكن واملودة

 وفقدان الثقة بالنفس املؤدي إىل االحنراف ،الوحدة واالنعزالية والشعور والسخط



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٧٨ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

ر واقع مشاهد  وهو أم،النفسي الذي قد يؤدي بالشخص إىل إهالك نفسه باالنتحار
  .)١(معلوم 

 ،وصرف الزكاة إىل راغيب الزواج فيه درء لكل هذه املخاطر الواردة على النفس

 فيحرص اإلنسان ،ٍوتبعث يف النفوس األمل والتفاؤل بغد مشرق وحياة أسرية سعيدة
  .على حياته وأسرته ويقبل على العمل 

  : حفظ النسل أو العرض أو النسبً:ثالثا

 وهي ،العرض والنسب من الضروريات واملقاصد الكربىإن حفظ النسل و
 وبقاء أمة ، لتحقيق االستخالف يف األرض وعمار�ا،مهمة حلفظ اجلنس البشري

  .أعراضها وأنسا�ا تصون ،اإلسالم عزيزة اجلانب حمفوظة الكرامة

وحفظ النسل والعرض والنسب يكون بالزواج الذي جتتمع فيه دواعي الشرع 
  . وحترمي اللواط والسحاق ، ويكون بتحرمي الزىن ومقدماته وأسبابه،والعقل والطبع

 بل من شأن العنوسة ،والعنوسة وتأخر الزواج يتعارض مع هذا احلفظ املذكور

أن نسبة احلمل عند كبار السن من الفتيات له � إذ من املقرر طبيا ،تقليل النسل وضعفه
 وهذا يتعارض مع ،شوه األجنة وحنوها من حنو ضعف اإلجناب وت،ًّعواقبه الوخيمة طبيا

 – أو األمم –تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األنبياء : " املقصود من قوله 

املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن : "  ويتعارض مع قوله ،"يوم القيامة 
  .)٢(" الضعيف ويف كل خري 

ًيؤدي أيضا إىل كثرة حاالت  – بسبب العنوسة –واحلرمان النفسي واجلسدي 
 ،ً مما يؤثر سلبا على مقصد حفظ األعراض،خطف النساء واغتصا�ن وهتك أعراضهن

                                      
 حتت ، م١٦/٤/٢٠١٨ بوابة أخبار اليوم املصرية على الشبكة العنكبوتية بتاريخ :ً         انظر مثال) ١(

  . حاالت انتحار فوق الثالثني ٤ آخر ضحايا العنوسة :عنوان

 كتاب ، صحيح مسلم بشرح النووي:انظر.  رضي اهللا عنه –رواه مسلم من حديث أيب هريرة ) ٢(

   .١٦/٢١٥ باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهللا ،القدر



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٧٩ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 وما أعظم ،ومن شأنه إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة واالفرتاء على أعراض املسلمني
  .ذلك على النفوس 

زيد ار يف أسرة بتزوجيه من أموال الزكاة يقروعون الشباب الفقري على االست

 وبذلك يتحقق ، وجيعل األنساب طاهرة واألعراض مصونة،رها ويقويهاّاألمة ويكث
  . وهو حفظ النسل والنسب والعرض ،املقصد الشرعي

  : حفظ العقلً:رابعا

ع يف سبيل حفظه َرَ قد ش، لإلنسان– عز وجل –إن العقل الذي وهبه اهللا 
  .ضعف قوته  وحرم كل ما يفسده أو ي، ما يكفل سالمته وتنميتهَّكل

ً ويكون ماديا ومعنويا،وحفظ العقل من الضروريات اخلمس ً ماديا بتحرمي ما ،ً
  . كاملسكرات واملخدرات ، أو يؤثر فيه،قلعيغيب ال

 وهذا ضياع ،والعنوسة عند الشباب قد تؤدي إىل إدمان املخدرات واملسكرات

  .ًمادي للعقل املأمور شرعا حبفظه 

 باالنعزالية ،ؤدي إىل االحنراف الفكري والعاطفيًّومعنويا ألن العنوسة قد ت
  . مما يؤدي إىل العدوانية ،والسخط وسوء التكيف واالندماج مع األفراد وا�تمع

ًوقد تؤدي العنوسة أيضا إىل االقتناع الفكري ببعض األنكحة الفاسدة أو ما 
تناع باالحنرافات  وكذلك االق، مما مل يشرعه اإلسالم أو تعهده األمة اإلسالمية،يشبهها

  . وغري ذلك ،املثليني) زواج (  مثل ،اجلنسية الشاذة

ًوصرف الزكاة لراغيب الزواج الشرعي يقطع كثريا هذه األفكار الشاذة 
  .ً ويف هذا حفظ للعقل السليم املأمور به شرعا ،واالحنرافات الشيطانية

  : حفظ المالً:خامسا

 على  ال يستهان به من حيث احلث� حظاإن للمال يف نظر الشريعة اإلسالمية

 وال ، من الضرورات اخلمس وحفظ املال،وإنفاقه على الوجه الشرعيحتصيله وحفظه 
  .وام الناس ِغرو فإنه عصب احلياة وبه ق



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٨٠ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 وهو ، وجوب العمل واالكتساب: منها،ًوحفظ املال شرعا يكون بأمور كثرية
 ويكون ،ضييعه واالعتداء عليه ومنها عدم إتالفه وت،العنصر األساسي يف طلب الرزق

  .ًأيضا بتنميته واستثماره بكل الوسائل املشروعة 

 ،وإعطاء الزكاة لراغيب الزواج احملتاجني فيه حفظ للمال من أكثر من وجه
ً ميكن أن يكون حافزا للمعطى على العمل والتكسب بعد الزواج لتحصيله من :فأوال

َكي ال  " : كما قال عز وجل،يه تداول للمال ف:وثانيا ،أجل حتمل مسئولية بيته وأسرته ْ َ
ْيكون دولة بـين األغنياء منكم ُ ُْ ِ ِ

َ
ِْ َْ َ ْ َ ًَ ََ ْ، إذ لو بقى املال بيد األغنياء فقط واكتنزوه ملا )١( " ُ

ن مساعد�م وإعانتهم مينعهم من أن متتد أيديهم بطريق غري إ :وثالثا ،استقامت احلياة

 ددهم عن احلقابعإ�نه حيفظ املال معنويا من حيث إ ً:ورابعا ،مشروع إىل أموال األغنياء

  . وعدم االستقرار األسري ،واحلسد على أصحاب األموال حتت وطأة احلاجة والعوز

  

 

                                      
   .٧سورة احلشر من اآلية ) ١(



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٨١ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

  المبحث السادس

   للحد من العنوسةاألبعاد النفسية واإليمانية لصرف الزكاة

ن ا�تمعات  من الظواهر املنتشرة يف كثري م– كما سبق –ظاهرة العنوسة 

ً وهي تؤثر بأضرارها املختلفة سلبا على القيم الدينية واألخالقية واالجتماعية ،اإلسالمية
 ، وهناك تدابري شرعية ميكن معها التقليل من هذه الظاهرة أو التخفيف منها،والنفسية

  . أكان أم امرأة ً رجال،ومن هذه التدابري صرف الزكاة للعانس

انية لصرف الزكاة لراغيب الزواج العوانس للحد من وهناك أبعاد نفسية وإمي
وإليك ذكر . س َ واملعطى العان،ِملعطي صاحب املال وهذه األبعاد تكون يف ا،العنوسة

  :يف املطلبني اآلتينيذلك بإجياز 

  

  المطلب األول

  ىَجانب الفقير العانس المعط

تب عليه بعد إجيايب أما البعد النفسي فإن مد يد العون ملن يريد اإلعفاف يرت
 ومن احلرمان ،يتمثل يف أنه حيفظ نفسه من آالم احلرمان النفسي العاطفي ،نفسي

 ووجود البيت ، واملودة والرمحة– أو زوج –بوجود السكن إىل زوجة  ،اجلسدي الغريزى

 وينعكس باإلجياب ، فيصلح اهللا تعاىل بذلك نفس العانس، مث األوالد،الذي تزينه املرأة
َإن يكونوا فـقراء  " :وكه حنو العمل وطلب الرزق الذي وعد اهللا به بقوله تعاىلعلى سل َ َ ُ ُْ ُ َ ِ

ِيـغنهم الله من فضله ِ ْ َ ْ ُ
ِ

ُ َّ ُ ِ عن  فيندمج مبشاعر الود بعيدا ،حنو أسرته  املسئوليةلهّ وحتم، "ِْ

  . إذ حتررت نفسه من ذل احلاجة ،االنعزالية والسخط والبغض واحلقد

 فإنه يتحقق بصون الشباب وإعفافهم وحفظهم من الوقوع وأما البعد اإلمياين

مما يكون له أثر  ، وذلك يؤدى إىل قوة الوازع الديين والبعد عن االحنرافات،يف الفواحش

 كما سبق – وهذا مقصد شرعي ،يف انعدام أو ختفيف انتشار الفحشاء ووقوع اجلرمية
 يقلل من األنكحة الفاسدة أو ًّغري القادر ماليا يقضي أوال كما أن تزويج الشباب –

 السري والعريف  كالزواج،أو مشكالت اجتماعيةاليت ترتتب عليها حمظورات شرعية 

  .واملتعة وغريها 



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٨٢ 
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 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

  

  المطلب الثاني

  يِجانب المزكي المعط

ً املعروف تأثريا عجيبا يف شرح ِإن للصدقة وفعل :– رمحه اهللا –قال ابن القيم  ً
  .)١(الصدر 

ًماله جيد يف نفسه سرورا وانشراحا إذا خلصت نيتهفإن من يبذل زكاة   وكان ،ً

 " : فقال، عن أفضل األعمال وقد سئل رسول اهللا ،بذله عن طيب نفسه ورضاها
 سد جوعته : وما إدخال السرور على املؤمن ؟ قال: قيل،إدخال السرور على املؤمن

  .)٢(" وفك كربته وقضاء دينه 

ويصرف إليه زكاته قد ختلى عن  ،الفقريوالذي يعني راغب الزواج العانس 
  .ً وأصلح مباله أنفسا كثرية، وأحيا سنة عظيمة ،انيةاألن

  

  

                                      
   .٢/٢٣زاد املعاد يف هدي خري العباد ) ١(

 واملرسل منه ،مرسلة عن بعض الصحابة والتابعنيُ                                   روي هذا احلديث بأسانيد متصلة وأخرى ) ٢(

 شعب ،٥/٢٠٢ املعجم الكبري للطرباين ،٦/٣٤٨ حلية األولياء أليب نعيم : انظر،صحيح

 ،٣/٣٢٠ جممع الزوائد للهيثمى ،١/٢٣٩ الزهد البن املبارك ،١٠/١٣٠اإلميان للبيهقي 

   .٢/١٠٢٥صحيح اجلامع الصغري لأللباين 



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٨٣ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

  سابعالمبحث ال

 الزكاة للحد من المقترحة لتفعيل دوروالتوصيات الرؤى المستقبلية والتدابير 

  العنوسة

  وفيه مطلبان

  المطلب األول

  نوسةسبل وآليات تفعيل صرف الزكاة للحد من الع

يف ظل األوضاع االجتماعية الصعبة اليت يعيشها ا�تمع اإلسالمي من آالم 
ً كان لزاما ، مع عدم استيعاب األمر من أغلب الناس، بسبب العوز واحلاجة،العنوسة

 ،على ا�تمع املسلم أن ميد يد املساعدة بصرف الزكاة للعوانس من الشباب والفتيات

 وا�امع الفقهية والعلماء ،�ا املؤسسات البحثيةوالعمل باملقرتحات اليت تقوم 
 للوصول إىل أفضل ، والتنظيم األمثل،املتخصصون يف الفقه واالقتصاد واالجتماع

  .احللول يف كيفية التنفيذ 

 أو ،وقد حازت بعض الدول اإلسالمية قصب السبق يف تنظيم صناديق للزكاة
 ،تنظيم صرفها يف مصارفها الشرعية تقوم جبمع الزكاة أو تلقيها و،صناديق للزواج

  .كالكويت واإلمارات والسعودية والسودان واجلزائر 

 ،عمل آليات أو أشكال أخرى هلاووميكن التوسع يف إنشاء هذه الصناديق 
  :أوجز بعضها فيما يأيت

 مينح ، تعميم صندوق زكاة خاص بالزواج يف سائر الدول اإلسالمية:ًأوال

 ويكون برئاسة جلنة شرعية ،أو قروضلزواج يف شكل منح معتربة لراغيب امساعدات 
 ، وبإشراف جهات رمسية كوزارات األوقاف والشئون اإلسالمية،واقتصادية واجتماعية

 مقاومة اآلثار السلبية اخلطرة ْ إذ، القومينًويكون هدف هذه اللجان موازيا للجان األم

من الداخل ال تقل أمهية عن اخلطر  سة واليت ميكن أن حتلل هوية األمةالناشئة عن العنو
  .األمين اخلارجي 



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٨٤ 
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 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 ، التنسيق املستمر بني مؤسسات الزكاة وصناديقها يف العامل اإلسالميً:ثانيا
 وإقامة املشروعات يف ، وتبادل اخلربات والرؤى والنماذج،والتعاون والتكامل فيما بينها

 أو ،راء من راغيب الزواج ومنها الفق،جمال مجع الزكاة وصرفها يف مصارفها الشرعية

  .الغارمني بسبب تكاليف الزواج 

 وميكن أن تقوم بإنشاء صناديق خاصة ، للبنوك دور كبري يف االقتصادً:ثالثا

 وتشكيل جلان خاصة إلدار�ا ،ا�ا ومصرفي� وإدار�ا شرعي،لصرف الزكاة لراغيب الزواج

 ويكون حتت ،عمل بالصندوق وبلوائح خاصة لتنظيم ال،إدارة منفصلة عن إدارة البنك
  .رقابة البنك وهيئة رقابة شرعية 

  :وميكن أن تكون موارد الصندوق مما يأيت

 .ًجزء معترب من زكاة املال املفروض شرعا على رأس مال البنك  )١
ً مأذونا له ،ً بعد أن يكون البنك وكيال عنهم،جزء من زكاة أموال العمالء )٢

 .اج الغري القادرين منهم يف صرف هذه األموال لراغيب الزو

 .تلقي زكاة أموال األفراد من غري األموال املودعة أو املستثمرة يف البنك  )٣
 مد يد العون ألكرب عدد ممكن ََّ ومن مث، لزياد�ا،استثمار أموال هذا الصندوق )٤

  .من الشباب والفتيات 

 أو قروض ميسرة ،ويقوم الصندوق بإعطاء الزكاة لراغيب الزواج كمنح ال ترد
  .ن أن تسقط عنهم باعتبارهم غارمني فإن تعسر اآلخذون ألسباب مقبولة فيمك،لدفعا

 بضمان من صندوق الزكاة أو الزواج  راغيب الزواجإقراضكما ميكن للبنك 

 فإن تعذر السداد ألسباب مقبولة قام الصندوق بالسداد ،املعتمد من اجلهات الرمسية
  .عنهم باعتبارهم غارمني 

شركات اليت تتاجر يف األدوات املنزلية والكهربائية واألثاث وحنوها  قيام الً:رابعا

 أو وضعها ،، وتوزيعها على راغيب الزواج)١(بتقدمي زكاة أمواهلا يف صورة سلع وأدوات 

                                      
. ل احلنفية وبعض احلنابلة يف جواز إخراج القيمة يف الزكاة وهو الراجح وهذا بناء على قو) ١(

   .٢٥/٨٢ جمموع فتاوى ابن تيمية ،٢/٧٣بدائع الصنائع  . ٣/٩٩ املبسوط :انظر
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 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 فائدة للشركة يف تصريف سلعها : وهذا له فائدتان،يف صناديق الزكاة أو صناديق الزواج
 وفائدة ،ة الركود االقتصادي ونقص السيولة خاصة يف حال،وختفيف املخزون منها

  .ى بتوفري هذه السلع له بسعر ليس فيه مغاالة َللمعط

 ، يف بعض دول العامل اإلسالمي يتم مجع مبالغ مالية يف بعض القبائلً:خامسا
 ، كاإلعانة يف الديات والصلح والتعويضات وحنو ذلك،يدفع منها ألفرادها عند احلاجة

ًبيلة على غرار ذلك صندوقا للزكاة أو صندوقا للزواج من أموال وميكن أن تنشئ الق ً
  .الزكاة لتزويج الفقراء 

ويف كل األحوال السابقة البد من وضع الضوابط اليت من شأ�ا االستيثاق من 

 مع وضع واقع حياته وظروفه ،استحقاق راغب الزواج الصرف من هذه الصناديق

ى ما يكفيه أو يسد معظم َعطُ حبيث ي،العتباراملكانية والشخصية واالجتماعية يف ا
  .بالنظر لتلك الظروف عند تقدير األموال  ،حاجته

  المطلب الثاني

 في تفعيل دور الزكاة للحد من دور الهيئات الدينية والتعليمية ووسائل اإلعالم
  العنوسة

  : الهيئات الدينية:ًأوال

ئات الرمسية وكبار العلماء  خاصة أعضاء اهلي–إن قيام العلماء بواجبهم الديين 
 من الراسخني الثقات له بالغ األثر يف املشورة واحلسبة وإصدار الفتاوى والضوابط –

 واملوازنة بني درء املفاسد وجلب املصاحل ، ومراعاة فقه األولويات واملقاصد،الشرعية

  .ًاملعتربة شرعا 

ًهلؤالء العلماء دورا عظيما ونفعوال شك أن  ًا مجا وتأثريً ًا كبريا يف تفعيل دور ً ً
 ومن ،الزكاة للحد من العنوسة باقرتاح اآلليات واملشروعات على أوىل األمر واحلكومات

  .  للتخفيف من العنوسة وآثارها ،ضمنها صرف الزكاة لراغيب الزواج

 بالتوعية بأمهية مؤسسات صناديق مًوميكن أيضا للدعاة وأئمة املساجد القيا

وحث الناس  ، خالل خطب اجلمعة والدروس والندوات من،الزكاة أو الزواج



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٨٦ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 ملا ، هلذه الصناديق– نقدية أو عينية –وتشجيعهم على إخراج زكاة أمواهلم أو بعضها 
  .يف هذا من إعفاف الشباب املسلم 

  : المؤسسات التعليميةً:ثانيا

 عن طريق قيام اجلامعات ،إن إسهام اجلهات التعليمية أمر يف غاية األمهية
عاهد العلمية املتخصصة بتدريس فقه وحماسبة الزكاة باعتبارها الفريضة الثالثة يف وامل

 ومن مث ، حىت ميكن ختريج أجيال لديهم املعرفة الفقهية واحملاسبية عن الزكاة،اإلسالم

  . الزواج جناح عمل صناديق الزكاة أو صناديقإ

تطبيق اليت تساعد كما ميكن أن تقوم بالدراسات واقرتاح املشاريع القابلة لل

 وتقدميها جلهة الصرف لالستفادة ،على صرف الزكاة لراغيب الزواج للحد من العنوسة

  .�منها عمليا 

  : وسائل اإلعالمً:ثالثا

ًمن املعلوم أن لوسائل اإلعالم تأثريا كبريا يف توجيه الرأي العام  وإقناع الناس ،ً

 ينبغي أن تقوم �ا هو احلفاظ على  ومن أهم األدوار اليت،بالقضايا اليت �م ا�تمع
 ومن ذلك توعية الناس مبخاطر العنوسة وآثارها السلبية ،األمن ا�تمعي واستقرار األسر

 ،باألساليب الناجعةيها  ومن مث حثهم على املشاركة يف القضاء عل،على األفراد وا�تمع

  . أمواهلم ةخاصة إخراج زكا ،ومنها البذل والعطاء للفقراء احملتاجني الراغبني يف الزواج

وباجلملة فإنه جيب على الدول واحلكومات أن تضع مشكلة العنوسة يف 

 وحل مشكلة ، ومنها توفري السكن، وأن توجد هلا احللول املمكنة املناسبة،االعتبار

 ، وضبطها من حيث مجع أموال الزكاة والتربعات، ونشر صناديق الزواج والزكاة،البطالة
 إما يف ، بكل شفافية ودقة،ً األشد تضررا فاألشد،زيعها على املستحقنيوإدار�ا وتو

 وإسقاطها أو جزء منها عند العجز عن السداد ألسباب ،صورة منح أو قروض ميسرة

  . بعد التأكد من حسن نية املقرتض وأنه صار من الغارمني املستحق للزكاة ،مقبولة

ًما كبريا بتحصيل الضرائبوكما �تم احلكومات يف الدولة املسلمة اهتما ً، 

 فيجب عليها أيضا أن �تم بالزكاة ،�ا وأساسيا يف اقتصادا�ا وميزانيا�ا�وجعلها ركنا مهم

بقدر�ا  ، واليت هلا دور عظيم ومؤثر يف االقتصاد،أحد أركان اإلسالم اخلمسةاليت هي 



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٨٧ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 ،توزيع الثروة والدخلوحل مشكلة البطالة وإعادة  ،على املسامهة يف التنمية االقتصادية
 مع عدم إثقال ، أوسع يف أوعية اإليراداتي هْ إذ،ويفوق هذا التأثري نظام الضرائب

 واهللا . سبحانه وتعاىل ، وال غرو فإ�ا نظام رباين من لدن حكيم خبري،كاهل املزكني

  .أعلى وأعلم 

  م  ركو و ا و  

و آ رب،و  وا  ا   

  



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٨٨ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

  اخلامتة
   في

   والتوصيات البحث نتائج أهم

 زواج غـري مـن طويلة مدة بلوغها بعد تبقى اليت املرأة على يطلق لفظ العانس - ١
  .النساء على اإلطالق يغلب لكن ، الرجل على أيضا ويطلق ،فيه رغبتها مع

 مـن لعرفيـةا الـزواج سـن – الرجـل ومثلها – الفتاة بتجاوز يكون العنوسة سن - ٢
  .والبيئات ا�تمعات باختالف ختتلف بل، حتديد غري

 طريـــق يف عقبـــة يـــشكل ممـــا املهـــور غـــالء :منهـــا ،كثـــرية أســـباب هلـــا العنوســـة -٣
 واشــرتاط ،ماهلــا أو راتبهــا مــن املــرأة ويل واســتفادة ،الــزواج يف الراغــب الــشباب

  .الزوجات تعدد ورفض ،العلمية الفتاة ودراسة ،الزوج يف معينة مواصفات
 بـــل ،وأهلهـــا العـــوانس منهـــا تـــئن خطـــرية وآثـــار ،وخيمـــة عواقـــب هلـــا العنوســـة - ٤

  .وا�تمع
 ،واالســتقرار األمــن بــه حيــصل املرســلني، وســنة ،خلقــه يف اهللا ســنة هــو الــزواج -٥

  التبتل عن و�ى ،فيه َّورغب الشرع عليه حث وقد ،احلياة وجوه به وتكمل
 املـشكالت عـالج يف القـرون وختطـت الـزمن سـبقت اجتماعيـة مؤسسة الزكاة - ٦

 املفاســـد انتفـــاء إىل ذلـــك فيـــؤدي ،مـــصارفها جهـــات تـــسد فهـــي االجتماعيـــة
 .كفاية دون احلاجات هذه بقاء عن الناشئة واخللقية االجتماعية

 حتـت يكـون العنوسـة من للحد الزواج لراغيب الزكاة إلعطاء الشرعي التكييف - ٧
 بـــــسبب تـــــداين إذا الغـــــارمني مـــــصرف حتـــــت أو ،واملـــــساكني الفقـــــراء مـــــصرف
 باتــساعه يقــول مــن عنــد ) اهللا ســبيل ( مــصرف حتــت أيــضا ويــدخل ،النكــاح
 .اخلري وجوه ليشمل

 وكـل ،ومكـان عـصر كـل يـستوعب ما والسعة املرونة من فيه الكفاية حد أن - ٨
   .حبسبه فرد كل ََّمث ومن ،والرخاء اليسر يف اإلسالمي ا�تمع أحوال

 وال ،الكفايـة حد يف يدخل التزويج أن على النص الفقهاء من كثري يذكر مل - ٩
 يف النظـر ميعـن مـن أن إال ،واملـساكني الفقـراء لتـزويج الزكـاة صـرف حكـم على

 الـــيت الكفايــة حــد ضـــمن يف ينــدرج أن ميكــن أنـــه لــه يظهــر مـــنهم كثــري كــالم



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٨٩ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 احلاجـــــات مـــــن الـــــزواج إن ْإذ ؛ أنثـــــى أو ذكـــــر مـــــن الـــــزواج راغـــــب يـــــستحقها
 .لإلنسان األصلية أو األساسية

 أو الفقــر بــصفة الزكــاة مــن  الــزواج راغــيب إعطــاء جييــزون الفقهــاء  مجهــور  - ١٠
 وأمـــا واحلنابلـــة والـــشافعية املالكيـــة مـــن فقهـــاء ذلـــك علـــى نـــص وقـــد ،املـــسكنة

 ثابت هو إذ ،فيه خالف ال فأمر الغارمني سهم من ليتزوج استدان من إعطاء
   .واإلمجاع نةوالس بالكتاب

 إعطــاء أجـاز فكثــري ،املعاصـرين مــصر علمـاء عــن املنقولـة الفتــاوى اختلفـت - ١١
 وأفـــىت ،منـــع وبعـــضهم ، مـــساكني أو فقـــراء بـــصفتهم الزكـــاة مـــن الـــزواج راغـــيب

  .باجلواز وغريهم واألردن السعودية علماء من كثري كذلك
 راغــب إىل الزكــاة فـعد مــشروعية هــو – أعلـم واهللا – املختــار الــراجح القـول - ١٢

 اجلمهــور ذكــره ملــا ؛ مــسكينا أو ًفقــريا لكونــه تكاليفــه علــى القــادر الغــري الــزواج
 مـن فيـه وملـا ؛ املـانعون قالـه مـا ولـضعف ؛ وعقليـة نقليـة أدلة من وحديثاً قدميا

 وهــــو خطــــري ملــــرض – أخــــرى عالجــــات ضــــمن – عــــالج هــــو مــــا املــــصلحة
 يفتـك أن ميكـن الـذي للفـسادً ودرءا ،الـسيئة آثارهـا مـن خيـشى والـيت ،العنوسـة
  .الشرعية املقاصد حتصيل من فيه وملا ؛ اإلسالمي با�تمع

 يف الــراغبني الفقــراء للــشباب الزكــاة لــصرف ضــوابط املعاصــرين بعــض ذكــر - ١٣
 ومـــن ،معـــىن أو �نـــصا القـــدامى الفقهـــاء كـــالم ضـــمن موجـــود وبعـــضها ،الـــزواج
 جتنـب مـع ،عرفـا للـزواج األصـلية اجـاتواحل الضروريات جمال يف اإلنفاق ذلك

  الزواج يف �جادا الشاب يكون وأن،للشريعة خمالفة فيه اإلسراف،وما

 حلاجة ٌحتصيل هو واملال احلال �م ضاق ممن الزواج راغيب إىل الزكاة صرف - ١٤
 حرمــان والعنوســة ،الــشريعة املقاصــد وحيقــق ،لإلنــسان األساســية احلاجــات مــن
 الـشريعة رامـت مـا هـدم إىل وتـؤدي ،املقاصـد هـذه علـىً باسـل تـؤثر النكـاح من

   .حفظه
 أو ،للزكــاة صــناديق تنظــيم يف الــسبق قــصب اإلســالمية الــدول بعــض حـازت -١٥

 مــــصارفها يف صــــرفها وتنظــــيم تلقيهــــا أو الزكــــاة جبمــــع تقــــوم ،للــــزواج صــــناديق
 .واجلزائر والسودان والسعودية واإلمارات كالكويت ،الشرعية



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٩٠ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 هلـا، أخـرى وأشـكال آليـات وعمـل الـصناديق هـذه إنشاء يف التوسع ميكن  - ١٦
 :ذلك ومن

ـــــالزواج خـــــاص زكـــــاة صـــــندوق تعمـــــيم  - أ ـــــدول ســـــائر يف ب  ميـــــنح ،اإلســـــالمية ال
 جلنـة برئاسـة ويكـون ،قـروض أو مـنح شكل يف الزواج لراغيب معتربة مساعدات

 قــــافاألو كــــوزارات رمسيــــة جهــــات وبإشــــراف ،واجتماعيــــة واقتــــصادية شــــرعية
  .اإلسالمية والشئون

 ،اإلســــالمي العــــامل يف وصــــناديقها الزكــــاة مؤســــسات بــــني املــــستمر التنــــسيق - ب
ــــرؤى اخلــــربات وتبــــادل ،بينهــــا فيمــــا والتكامــــل والتعــــاون  وإقامــــة ،والنمــــاذج وال

 الفقــراء ومنهــا ،الــشرعية مــصارفها يف وصــرفها الزكــاة مجــع جمــال يف املــشروعات
 .الزواج تكاليف بسبب منيالغار أو ،الزواج راغيب من

 خاصــــة صــــناديق بإنــــشاء تقــــوم أن وميكــــن ،االقتــــصاد يف كبــــري دور للبنــــوك - ج
 .�ومصرفيا �شرعيا وإدار�ا ،الزواج لراغيب الزكاة لصرف

 وحنوهــا واألثــاث والكهربائيــة املنزليــة األدوات يف تتــاجر الــيت الــشركات قيــام - ١٧
  .الزواج راغيب على وتوزيعها ،واتوأد سلع صورة يف أمواهلا زكاة بتقدمي

 الزكاة صناديق مؤسسات بأمهية بالتوعية القيام املساجد وأئمة للدعاة  ميكن -١٨
 .والندوات والدروس اجلمعة خطب خالل من ،الزواج أو

 اجلامعــات قيــام طريــق عــن ،األمهيــة غايــة يف أمــر التعليميــة اجلهــات إســهام - ١٩
 ختـــريج ميكــن حــىت ،الزكــاة وحماســبة فقــه يسبتــدر املتخصــصة العلميــة واملعاهــد

 صناديق عمل إجناح مث ومن ،الزكاة عن واحملاسبية الفقهية املعرفة لديهم أجيال
 .الزواج صناديق أو الزكاة

 وإقنــاع ،العــام الــرأي توجيــه يفً كبــرياً تــأثريا اإلعــالم لوســائل أن املعلــوم مــن - ٢٠
 العنوســـة مبخـــاطر النـــاس توعيـــة ذلـــك ومـــن ا�تمـــع، �ـــم الـــيت بالقـــضايا النـــاس
 .وا�تمع األفراد على السلبية وآثارها

 أحــد هــي الــيت بالزكــاة �ــتم أن املــسلمة الــدول يف احلكومــات علــى جيــب  - ٢١
 �ــتم كمــا االقتــصاد، يف ومــؤثر عظــيم دور هلــا والــيت ،اخلمــسة اإلســالم أركــان

 . وميزانيا�ـــا ا�ااقتـــصاد يف �وأساســـيا �مهمـــا ركنـــا وجعلهـــا ،الـــضرائب بتحـــصيل
  .وأعلم أعلى واهللا



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٩١ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

  مراجع البحث
  : كتب التفسير:ًأوال

  . أحكام القرآن البن العريب ـ طبعة دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت  -١

  . أحكام القرآن للجصاص ـ طبعة دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت  -٢

  . هـ ١٤٠٥ـ أحكام القرآن للكياهراسي ـ طبعة دار الكتب العلمية ـ بريوت  -٣

 هــ١٤٢٠ أوىل بعـةالتحرير والتنوير البن عاشور ـ طبعة مؤسسة التاريخ العريب ـ بـريوت ـ ط -٤

  .م٢٠٠٠ -

  . تفسري ابن أيب حامت ـ طبعة املكتبة العصرية ـ صيدا ـ لبنان  -٥

  . التفسري الكبري ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ـ طبعة دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت  -٦

  .  أوىل بعةالقرآن للطربي ـ طبعة دار هجر ـ طآي يان يف تفسري جامع الب -٧

 - هـــ١٣٨٤ ثانيــة ـ بعـةاجلـامع ألحكـام القــرآن للقـرطيب ـ طبعـة دار الكتــب املـصرية ـ ط -٨

  . م ١٩٦٤

  .م ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤الدر املنثور يف التفسري املأثور للسيوطي ـ طبعة دار هجر ـ مصر ـ  -٩

  . هـ ١٤١٥ر الكتب العلمية ـ بريوت ـ روح املعاين لأللوسي ـ طبعة دا -١٠

  . . اللباب يف علوم الكتاب البن عادل ـ طبعة دار الكتب العلمية ـ بريوت  -١١

   : كتب الحديث وشروحه وعلومه:ًثانيا

 - هــ١٤٢١ أوىل بعـةاالسـتذكار البـن عبـد الـرب ـ طبعـة دار الكتـب العلميـة ـ بـريوت ـ ط -١٢

  . م ٢٠٠٠

 هــ١٤٢٥ أوىل ـ بعـةبعة دار اهلجرة للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ طالبدر املنري البن امللقن ـ ط -١٣

  . م ٢٠٠٤ -

 أوىل بعـةـ طبعـة دار الكتـب العلميـة ـ بـريوت ـ طالعـسقالين التلخـيص احلبـري البـن حجـر  -١٤

  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩

  .هـ١٤٠٨ أوىل بعةجامع العلوم واحلكم البن رجب ـ طبعة دار املعرفة ـ بريوت ـ ط -١٥

  . رك ـ طبعة دار الكتب العلمية ـ بريوت الزهد البن املبا -١٦

  .سنن ابن ماجه ـ طبعة دار الفكر ـ  بريوت  -١٧

  . سنن أيب داود ـ طبعة دار الكتاب العريب ـ بريوت  -١٨



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٩٢ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

  . طبعة دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ) اجلامع الصحيح ( سنن الرتمذي  -١٩

 الطبعـة األوىل – طبعـة دار الـصميعي – حتقيـق سـعد آل محيـد –سنن سـعيد بـن منـصور -٢٠

  .  م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ –

السنن الكربى للبيهقـي ـ طبعـة جملـس دائـرة املعـارف النظاميـة ـ حيـدر أبـاد الـدكن ـ اهلنـد ـ  -٢١

  . هـ ١٣٤٤ أوىل بعةط

 - هـــ١٤٠٦ ثانيــة بعــةســنن النــسائي طبعــة مكتبــة املطبوعــات اإلســالمية ـ حلــب ـ ط -٢٢

  . م ١٩٨٦

  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ أوىل بعةالمي ـ بريوت ـ طشرح السنة للبغوي ـ طبعة املكتب اإلس -٢٣

 بعةـ طبعة مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ ط) اإلحسان ( صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان  -٢٤

  . هـ  ١٤١٤ثانية 

  . هـ ١٣٧٩ـ طبعة دار املعرفة ـ بريوت ] اجلامع الصحيح [ صحيح البخاري  -٢٥

  .صحيح اجلامع الصغري لأللباين ـ طبعة املكتب اإلسالمي  -٢٦

  . صحيح مسلم ـ مطبوع مع شرح النووي  -٢٧

  . عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيين ـ طبعة دار الفكر ـ بريوت  -٢٨

  . صحيح البخاري مع فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين ـ مطبوع  -٢٩

  أوىلبعةفيض القدير شرح اجلامع الصغري للمناوي ـ طبعة دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ ط -٣٠

  . هـ١٤١٥

  .هـ ١٤١٢جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ـ طبعة دار الفكر ـ بريوت ـ  -٣١

 - هــ١٤١١املـستدرك للحـاكم والتلخـيص للـذهيب ـ طبعـة دار الكتـب العلميـة ـ بـريوت  -٣٢

  . م ١٩٩٠

  . م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤ أوىل بعةمسند أيب يعلى ـ طبعة دار املأمون ـ دمشق ـ ط -٣٣

  . مؤسسة قرطبة ـ القاهرة مسند اإلمام أمحد ـ طبعة  -٣٤

  . مصنف ابن أيب شيبة ـ طبعة الدار السلفية اهلندية  -٣٥

  . املعجم الكبري للطرباين ـ طبعة مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة  -٣٦

  . . هـ ١٤١٢معرفة السنة واآلثار للبيهقي ـ طبعة دار الوعي ـ حلب ـ طبعة أوىل ـ  -٣٧

  . م ١٩٩٧/هـ١٤١٨ أوىل ـ بعةت ـ طنصب الراية للزيلعي ـ طبعة مؤسسة الريان ـ بريو -٣٨



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٩٣ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

- أوىل بعــةالنهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر البــن األثــري ـ طبعــة املكتبــة اإلســالمية ـ ط -٣٩

  .  م١٩٦٣- هـ١٣٨٣

   : كتب أصول الفقه:رابعا

 . طبعة حممد علي صبيح ـ القاهرة ،اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي -٤٠

  . احلليبإرشاد الفحول للشوكاين، طبعة مصطفى البايب -٤١

  .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤ الطبعة األوىل ـ ،البحر احمليط للزركشي، طبعة دار الكتب بالقاهرة -٤٢

الناشر مكتبة الرشد - حتقيق د عبد اهللا اجلربين وآخرين–التحبري شرح التحرير للمرداوي  -٤٣

  م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١ –

ة  الطبعــ-ب عــامل الكتــ: الناشــر–بــن الــسبكي الرفــع احلاجــب عــن خمتــصر ابــن احلاجــب  -٤٤

 .م ١٩٩٩- هـ ١٤١٩-األوىل 

  .شرح الكوكب املنري البن النجار، طبعة مكتبة العبيكان ـ الرياض  -٤٥

  .املستصفى من علم األصول للغزايل، طبعة املطبعة األمريية ببوالق القاهرة  -٤٦

  ٤٧- . بريوت– دار املعرفة : الناشر– حتقيق عبد اهللا دراز –املوافقات للشاطيب  -٤٧

 طبعـة دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة ، الوصـول لإلسـنوي�اية السول شـرح منهـاج -٤٨

 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠األوىل ـ 

  : وقواعده كتب الفقه الحنفي:ًثالثا

 ثالثــة بعــةاالختيــار لتعليــل املختــار للموصــلي ـ طبعــة دار الكتــب العلميــة ـ بــريوت ـ ط -٤٩

  .هـ ١٤٢٦

 طبعـة دار الكتـب العلميـة – طبعـة دار الكتـب العلميـة – األشباه والنظائر البن جنـيم - -٥٠

 . م ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠ - بريوت–

 .البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم ـ طبعة دار املعرفة ـ بريوت  -٥١

 .م ١٩٨٢بدائع الصنائع للكاساين ـ طبعة دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ  -٥٢

 . طبعة ثانية– طبعة دار املعرفة –تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي -٥٣

  . القاهرة – طبعة دار إحياء الكتب العربية –درر احلكام ملنال خسرو  -٥٤

  . املطبعة اخلريية -اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري للحدادي   -٥٥



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٩٤ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

- هـــ١٤٢١رد احملتــار علــى الــدر املختــار البــن عابــدين ـ طبعــة دار الفكــر ـ بــريوت ـ  -٥٦

 .م ٢٠٠٠

 هــ١٣٨٩ أوىل بعـةلبـايب احللـيب ـ طشرح فتح القدير للكمال بـن اهلمـام ـ طبعـة مـصطفى ا -٥٧

  .م ١٩٩٧ -

 طبعـة دار الكتـب العلميـة بـريوت –غمز عيون البصائر علـى األشـباه والنظـائر للحمـوي  -٥٨

  .                   م ١٩٨٥ – هـ ١٤٠٥أوىل طبعة –

 .م ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١املبسوط للسرخسي ـ طبعة دار الفكر ـ بريوت ـ طبعة أوىل ـ  -٥٩

تقـــى األحبـــر لـــشيخي زادة ـ طبعـــة دار الكتـــب العلميـــة ـ بـــريوت جممـــع األ�ـــر شـــرح مل -٦٠

  .م١٩٧٠ -  هـ١٣٨٩

                                                                                                                 : كتب الفقه المالكي:ًرابعا

 بعـة ـ طبعة دار الكتـب العلميـة ـ بـريوت ـ طالبن رشد احلفيدو�اية املقتصد بداية ا�تهد  -٦١

 .م ١٩٩٨ - هـ١٤٠٨عاشرة 

 ، ثانيـةبعـةطبعـة دار الغـرب اإلسـالمي ـ بـريوت ـ ط] اجلـد [ البيان والتحصيل البن رشد  -٦٢

 .هـ ١٤٠٨

 - هـــ١٤١٦التــاج واإلكليــل للمــواق ـ طبعــة دار الكتــب العلميــة ـ بــريوت ـ طبعــة أوىل  -٦٣

 .م ١٩٩٤

حتقيــق د حممـــد  – علــى الكتــب املدونــة واملختلطــة للقاضــي عيــاض التنبيهــات املــستنبطة -٦٤

 - هــ ١٤٣٢ الطبعـة األوىل – بـريوت –الوثيق ود عبد املنعم محييت طبعـة دار ابـن حـزم 

 . م ٢٠١١

حاشـية الدسـوقي علـى الـشرح الكبـري للـدردير ـ طبعـة دار إحيـاء الكتـب العربيـة ـ عيـسى  -٦٥

 .البايب احلليب 

 .م ١٩٩٤عة الغرب اإلسالمي ـ بريوت ـ الذخرية للقرايف ـ طب -٦٦

  . هـ ١٣١٧شرح اخلرشي على خمتصر خليل ـ طبعة املطبعة األمريية الكربى  -٦٧

  . للنفرواي ـ طبعة مكتبة الثقافة الدينية على رسالة ابن أيب زيد القريواين الفواكه الدواين  -٦٨

لتجاريـة ـ مـصطفى املعونة على مذهب عامل املدينة للقاضي عبد الوهـاب ـ طبعـة املكتبـة ا -٦٩

  . أمحد البار 



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٩٥ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 – الناشــــر وزارة األوقــــاف املغربيــــة – حتقيــــق حممــــد حجــــي -املعيــــار املعــــرب للونشريــــسي -٧٠

   م١٩٨١ -هـ ١٤٠١

 هــ ١٤٢٣ – طبعة دار عامل الكتب – حتقيق زكي عمريات –مواهب اجلليل للحطاب  -٧١

  . م ٢٠٠٣-

  . أوىل بعةغرب اإلسالمي ـ طالنوادر والزيادات البن أيب زيد القريواين ـ طبعة دار ال -٧٢

  :وقواعده كتب الفقه الشافعي :ًخامسا

 هــ١٤٢٢ أوىل بعـةأسىن املطالب لزكريا األنصاري ـ طبعة دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ ط -٧٣

  .م ٢٠٠١ -

  .هـ١٤١١ طبعة دار الكتب العلمية -األشباه والنظائر لتاج الدين بن السبكي -٧٤

  . هـ١٤٠٣ – بريوت –ر الكتب العلمية  طبعة دا-األشباه والنظائر للسيوطي -٧٥

  . هـ ١٣٩٣ ثانية بعةاألم لإلمام الشافعي ـ طبعة دار املعرفة ـ بريوت ـ ط -٧٦

  . بريوت – طبعة دار إحياء الرتاث العريب –حتفة احملتاج بشرح املنهاج للهيتمي  -٧٧

- بـــريوت – طبعـــة دار الكتــب العلميـــة –حتفــة احلبيـــب علــى شـــرح اخلطيـــب للبجريمــي  -٧٨

  .م١٩٩٦ -ـ  ه١٤١٧

 - هــ١٤١٤ أوىل ـ بعـة ط- طبعة دار الكتب العلميـة ـ بـريوت احلاوي الكبري للماوردي ـ -٧٩

  . م ١٩٩٤

  .  هـ١٤٠٥ – طبعة املكتب اإلسالمي –روضة الطالبني للنووي  -٨٠

ــــبللمغــــين احملتــــاج  -٨١ ــــريوت ـ ط الــــشربيين خطي  أوىل بعــــة ـ طبعــــة دار املعرفــــة ـ ب

  . م ١٩٩٧/هـ١٤١٨

   طبعة دار الفكر –ذب للنووي ا�موع شرح امله -٨٢

  . املهذب للشـريازي ـ طبعة دار الكتب العلمية ـ بريوت  -٨٣

   .  م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ طبعة – طبعة دار الفكر –لرملي شمس الدين ا�اية احملتاج ل -٨٤

  : كتب الفقه الحنبلي:ًسادسا

 ثانيـة بعـة الفـراء ـ طبعـة دار الكتـب العلميـة ـ بـريوت ـ طاألحكـام الـسلطانية أليب يعلـى -٨٥

  .هـ ١٤٢١

  . م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦اإلنصاف للمرداوي ـ طبعة دار عامل الكتب   -٨٦



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٩٦ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 - هـــ١٤٢٣شــرح الزركــشي علــى خمتــصر اخلرقــي ـ طبعــة دار الكتــب العلميــة ـ بــريوت  -٨٧

  .م ٢٠٠٢

  .الشرح الكبري على منت املقنع لشمس الدين بن قدامة ـ مطبوع مع اإلنصاف  -٨٨

 بعـةإلرادات للبهـويت ـ طبعـة مؤسـسة الرسـالة ـ طحاشـية ابـن قائـد النجـدي علـى منتهـى ا -٨٩

  .هـ ١٤٢١أوىل 

  .الطبعة األوىل –الروض املربع للبهويت وحاشية ابن قاسم النجدي  -٩٠

  . هـ ١٤٢٤ أوىل بعةالفروع لشمس الدين حممد بن مفلح ـ طبعة مؤسسة الرسالة ـ ط -٩١

م  ٢٠٠٥ - هــ١٤٢٦ أوىل ـ بعـةكشاف القناع للبهويت ـ طبعة وزارة العـدل الـسعودية ـ ط -٩٢

 .  

طبعـة دار عـامل الكتـب ـ الريـاض ـ  املبـدع شـرح املقنـع لربهـان الـدين إبـراهيم بـن مفلـح ـ -٩٣

  .هـ ١٤٢٣

 - هـــ١٤٢٦ خامــسة ـ بعــةابــن قدامــة ـ طبعــة دار عــامل الكتــب ـ طوفــق الــدين املغــين مل -٩٤

  .م  ٢٠٠٥

   :ًسابعا الفقه الظاهري

 .احمللى البن حزم ـ طبعة دار الفكر ـ بريوت  -٩٥

                                                                                                                :مراجع التراجم والسير :ًثامنا

 طبعـة – حتقيق علي حممـد البجـاوي –اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين  -٩٦

  .هـ ١٤١٢ – بريوت –دار اجليل 

 طبعة دار إحياء الرتاث العـريب ببـريوت – حتقيق علي شريي –والنهاية البن كثري البداية  -٩٧

  .م ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨طبعة أوىل 

 – طبعــة دار الفكــر – حتقيــق عمــرو بــن غرامــة العمــروي –تــاريخ دمــشق البــن عــساكر  -٩٨

  .م ١٩٩٥ - ١٤١٥ –بريوت 

  . م ١٩٩٤-  هـ١٤١٥ - ٢٧ طبعة – طبعة مؤسسة الرسالة –زاد املعاد البن القيم  -٩٩

   : كتب اللغة والمصطلحات:ًاتاسع

  . تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ـ طبعة دار اهلداية  -١٠٠



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٩٧ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 الطبعـة ، طبعة دار العلـم للماليـني، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار،الصحاح للجوهري -١٠١

  . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الثالثة 

 طبعــــة دار –مرائي  د إبــــراهيم الــــسا، حتقيــــق د مهــــدي املخزومــــي–العــــني للفراهيــــدي  -١٠٢

  . بريوت -ومكتبة اهلالل  

 دار : الناشـر– حتقيـق الـسائح علـي حـسني –كفاية املتحفظ يف اللغة البـن األجـدايب  -١٠٣

  . ليبيا – طرابلس –اقرأ 

  . لسان العرب البن منظور ـ طبعة دار صادر ـ بريوت ـ طبعة أوىل  -١٠٤

دكتور عبـد العظـيم الـشناوي  حتقيـق الـ–املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للفيومي  -١٠٥

  . مصر– طبعة دار املعارف –

 طبعــة دار – حتقيــق وضــبط عبــد الــسالم هــارون –معجــم مقــاييس اللغــة البــن فــارس  -١٠٦

  . بريوت –اجليل 

  . القاهرة -دار الدعوة :  الناشر– جممع اللغة العربية –املعجم الوسيط  -١٠٧

  :المراجع العامة :ًعاشرا

 طبعة دار – حتقيق طه عبد الرءوف سعد - البن القيمإعالم املوقعني عن رب العاملني -١٠٨

  .م ١٩٧٤ –اجليل بريوت 

 الناشـــر مركـــز امللـــك فيـــصل للبحـــوث - حتقيـــق د شـــاكر ذيـــب-األمـــوال البـــن زجنويـــه -١٠٩

  .هـ ١٤٠٦ طبعة أوىل –بالسعودية 

  . طبعة دار الفكر بريوت– حتقيق خليل حممد هراس –األموال أليب عبيد  -١١٠

   :حديثة المراجع ال:حادي عشر

 : الناشــر–اإلســالم والتــوازن االقتــصادي بــني األفــراد والــدول د حممــد شــوقي الفنجــري  -١١١

  .وزارة األوقاف املصرية 

 كليـــة الـــشريعة – ماجـــستري ألشـــرف عياصـــرة –التـــدابري الـــشرعية للحـــد مـــن العنوســـة  -١١٢

  .م ٢٠١١- األردن –جامعة جرش 

 حبـث يف جملـة البحـوث –ه دور فريضة الزكاة يف اإلصالح االقتصادي د حسني شحات -١١٣

   م٢٠١١ - هـ ١٤٣٣ -٧٢ عدد –املالية والضريبية 



   

 

 

 
 

 
 
 

 

٣٩٨ 

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد

 دراسة فقهية تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة مقصد رشعي ورضورة جمتمعية
 

 - هـــ ١٤٢٢ – الطبعــة األوىل - طبعــة دار ابــن اجلــوزي–الــشرح املمتــع البــن عثيمــني  -١١٤

  . هـ ١٤٢٨

- دار القاســم : الناشــر– مجــع وإشــراف د حممــد بــن ســعد الــشويعر -فتــاوى ابــن بــاز -١١٥

  . هـ ١٤٢٠

 الطبعـة األوىل - دار الوطن: الناشر-ترتيب فهد السليمان مجع و-فتاوى ابن عثيمني  -١١٦

  . هـ١٤١٣ –

 –دار الثريــا :  الناشــر– فهرســة فهــد الــسليمان –فتــاوى أركــان اإلســالم البــن عثيمــني  -١١٧

  .هـ ١٤٢٢ الطبعة األوىل -الرياض

  . وزارة األوقاف املصرية –فتاوى األزهر  -١١٨

ـــــاء  -١١٩ ـــــاوى اللجنـــــة الدائمـــــة للبحـــــوث واإلفت  – اإلدارة العامـــــة للطبـــــع –ة  الـــــسعودي–فت

  .الرياض

 حبـث منـشور يف جملـة –قاعدة تصرف اإلمام علـى الرعيـة منـوط باملـصلحة د الريـسوين  -١٢٠

  . م ٢٠١١ – ٢٩ قطر العدد–كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 – طبعــة دار املنــاهج طبعــة ثانيــة –مهــال يــا دعــاة العنوســة د حممــد خالــد عبــد العزيــز  -١٢١

   م  ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

 الطبعـة – الريـاض – طبعة دار امليمان – د عبد اهللا الغفيلي - دكتوراه –نوازل الزكاة  -١٢٢

 .م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩-األوىل 

  

  


