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قواعد و�شوابط الن�شر العلمي يف جملة بحوث 
). يجب األ تزيد م�ساحة الن�سر عن �ستة الآف كلمة للبحث �ساملة املراجع.

). يعد ملخ�سان للبحث: اأحدهما باللغة العربية،   والآخر باللغة الإليزية، على اأن ل تتجاوز كلمات كل واحد منهما )00)( كلمة.
، كلمات مفتاحية (Key Words) ل تزيد على خم�س كلمات )غري موجودة في عنوان البحث(،  ليزيوالإ ، 3. يلي امللخ�سني: العربي

تع عن املجالت التي يتناولها البحث لت�ستخدم في التك�سيف. 
اأن تت�سمن املنهجية م�سكلة البحث،  APA لتوثيق مراجع البحث العلمي لتعزيز الأمانة العلمية للباحث، كما يجب  . ا�ستخدام طريقة 

اأهدافه، حمدداته – حال وجودها -، الدرا�سات ال�سابقة، اخلاة وت�سمل النتائ والتو�سيات. 
. يراعى عند تكرار امل�سدر  �سفحة ثانية من البحث يذكر فقط ا�سم امل�سدر ورقم ال�سفحة اأو رقم ال�سفحة واجلزء اذا كان الكتاب اأجزاء.

. اعتماد اأقوا�س التن�سي�س ال�سغرية " "  حال نقل الكالم من امل�سدر ن�سًا، اأما اإذا ت�سرف البحث بالكالم املنقول فال ي�سع الكالم 
بني اأقوا�س ويكتب  الهام�س كلمة "ينظر"  قبل ا�سم امل�سدر.

 ،( Times New Roman ) ليزيةوللبحوث الإ ،)((   بحجم  ،( Simplified Arabic ) للبحوث العربية ي امل7. يكون نوع اخلط ف
 بحجم )))(، وتكون العناوين الرئي�سة حجم ) والهام�س ))، وهوام�س ال�سفحة ) �سم، وامل�سافة  بني الأ�سطر مفردة.

 ،( Times New Roman ) ليزيةبحجم )0)(، وللبحوث الإ ،( Simplified Arabic ) ي اجلداول للبحوث العربيةيكون نوع اخلط ف .
 بحجم )(، كما يراعي  البحث املت�سمن جداول وا�سكال كتابة رقم ال�سكل وعنوانه اأعاله ثم اجلدول م�سدره اأ�سفله.

9. ت�ستخدم الأرقام العربية )، )-)-Arabic ...3 ( في جميع ثنايا البحث، على اأن يكون ترقيم  �سفحات  البحث في منت�سف اأ�سفل ال�سفحة.  
0). يكتب عنوان البحث، وا�سم الباحث، اأو الباحثني، واملوؤ�س�سة التي ينتمي اإليها، �سبل التوا�سل ميل ووات�ساب، على �سفحة   م�ستقلة قبل 

�سفحات البحث، ثم تتبع ب�سفحات البحث، بدءًا بال�سفحة الأو حيث يكتب عنوان البحث فقط متبوعًا بكامل البحث. 
)). يراعى في كتابة البحث عدم اإيراد ا�سم الباحث، اأو الباحثني، في م البحث �سراحة، اأو باأي اإ�سارة تك�سف عن  هويته، اأو هوايتهم، 

واإا ت�ستخدم كلمة )الباحث، اأو الباحثني( بدًل من ال�سم، �سواء في امل، اأو التوثيق، اأو في قائمة  املراجع.  
)). يجب الأخذ بعني العتبار الرتتيب للمراجع، ومراعاة وجود عالمات الرتقيم من فا�سلة ونقطة وغريها من عالمات الرتقيم املختلفة، 

فبع�س املراجع تعتمد الفا�سلة  التوثيق وبع�سها تعتمد النقطة.
3). يجب اأن ي�سع الباحث عنوان بريده الإلكرتو اأ�سفل ا�سمه مع لقبه العلمي. مدر�س. اأ�ستاذ م�ساعد. اأ�ستاذ م�سارك ... اإلخ

). يتاأكد الباحث من �سالمة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.   
). يقدم الباحث الرئي�س تعهدًا موقعًا منه ومن جميع الباحثني امل�ساركني )اإن وجدوا( يفيد   باأن البحث  ي�سبق ن�سره، واأنه غري مقدم 

للن�سر، ولن يقدم للن�سر في جهة اأخرى حتى  تنتهي  اإجراءات كيمه، ون�سره في املجلة.
). لهيئة التحرير حق الفح�س الأّويل للبحث، وتقرير اأهليته للتحكيم، اأو رف�سه.   

7). في حال قبول البحث للن�سر توؤول كل حقوق الن�سر للمجلة، ول يجوز ن�سره في اأي   منفذ ن�سر اآخر ورقيًا اأو اإلكرتونيًا، دون اإذن كتابي 
من رئي�س هيئة التحرير.  

). الآراء الواردة في البحوث املن�سورة تع عن وجهة نظر الباحثني فقط، ول تع   بال�سرورة عن راأي املجلة.    
9). لهيئة التحرير  احلق  في ديد اأولويات ن�سر البحوث.

0). �سرورة توافر معايري علمية واأخالقية  البحث املر�سل للن�سر  لة بحوث، وتّعد مباد اأ�سا�سية لتحديد عملية الن�سرمنها: - 
- ري الدقة وامل�سداقية  تدوين املعلومات والبيانات والنتائ عند ليلها ون�سرها  الدرا�سة.
- نب التالعب اأو التحيز  ت�سميم وليل البيانات عند عر�سها  �سفحات الدرا�سات العلمية.

- تقبل النقد العلمي البناء املقدم من جهة املحكمني للبحث والعمل وجبه قبل الن�سر.
- احرتام امللكية الفكرية للباحثني واملخرتعني وحقوق الن�سر وعدم انتحالها و�سرقتها.

- توظيف البيانات واملعلومات ونتائ الدرا�سات العلمية ال�سابقة ب�سكل علمي �سليم عند ال�ستفادة منها.
- اللتزام بتعليمات وقواعد الن�سر التي و�سعتها املجلة واجلهات العاملية املنظمة لالأبحاث العلمية.

- نب دعم اأي جهات ذات اأجندة خا�سة عل من البحث مادة لتحقيق م�ساحلهم غري امل�سروعة.
- عدم انتهاك حقوق الإن�سان وكرامته عند القيام باإجراء ارب لالأبحاث العلمية على الب�سر.

- يهدف الن�سر لتطوير اجلهات ذات العالقة بالدرا�سة واإفادة الب�سرية وهو الهدف الأ�سمى ولي�س مل�سال �سخ�سية فقط.
- ن�ستخدم املجلة برنام تقني للك�سف عن النتحال الأكادي.

)). يحول الباحث ر�سوم الن�سر وقيمتها 0) دولر اأمريكي عقب موافقة جلنة التحكيم.
 :البحوث اإلكرتونيًا من خالل بريد املجلة الإلكرتو يتم تقد .((
 conference@scrlondon.com عناية مدير التحرير

Whatsapp: 0096594448018
مدير عام املجلة رئي�س مركز لندن للبحوث

د. نا�صر الف�صلي
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كلمة العدد
رئي�س التحرير: د. �شالح الدين اأحمد عامر
رئي�س الهيئة العلمية لموؤتمر الزكاة والتنمية ال�ساملة

بسم الله الرحمن الرحيم
»وما توفيقي اإل باهلل«

برئا�سة  المحكمة  الدورية  الدولية  العلمية  اإدارة مجلة بحوث  بتكليف من  ت�سرفت 
تحرير هذا العدد الخا�س باأبحاث الموؤتمر الدولي ال�سابع لمركز لندن للبحوث  »الزكاة 
والتنمية ال�صاملة  تحت �سعار: »نحو تفعيل الدور الح�صاري لفر�صية الزكاة في واقع 
بم�ساركة  الما�سي،  اأكتوبر  �سهر  من   (7-( من   المدة  خالل  المعا�صرة«  المجتمعات 
وا�سعة �سمت 9 باحثًا وباحثة من )) دولة عربية واإ�سالمية ، واأقيم في مملكة البحرين 
بتعاون مع وزارة العدل ممثلة في �سندوق الزكاة ومجموعة الرقابة لال�ست�سارات ال�سرعية 
والمالية ومركز كمبريدج للبحوث. وكنت قد ت�سرفت اأي�سًا قبل فترة برئا�سة لجنة التحكيم 
للموؤتمر ، واإذ اأ�سكر اإدارة تحرير المجلة على هذا التكليف ل ي�سعني واأنا اأحد اأع�ساءها اإل 

اأن  اأذكر وبكل اإن�ساف النجاح الالفت الذي حققه الموؤتمر الأخير ب�سهادة كثيرون ممن �ساركوا اأو تمنوا الم�ساركة في 
هذه التظاهرة العلمية الدولية الكبيرة من مختلف دول العالم .

ولعل �سدور هذا العدد الجديد »الخا�س« من مجلة بحوث بعد هذا النجاح المتميز ي�سكل م�سوؤولية كبيرة على 
الجميع لمتابعة تو�سيات الموؤتمر الذي خرج عن باحثين على اأعلى درجة من الم�ستويات الفكرية فيما يتعلق بمحاور 
الموؤتمر التي تاألفت من ع�سرة محاور علمية، �سملت المجالت ال�سرعية والت�سريعية والمحا�سبية والتعليمية والقت�سادية 
والجتماعية والأمنية وال�سيا�سية والإعالمية والموؤ�س�سية،  ولقد اأظهرت اأهمية هذه الفري�سة وعظيم دورها وبالغ اأثرها 
بقت كما يجب وتم عر�سها ومناق�ستها في ع�سرين  هي ط في المجتمعات ، اقت�ساديًا واجتماعيًا، واأمينًا و�سيا�سيًا، اإن
جل�سة عمل. وقد  حظي موؤتمر الزكاة باهتمام ورعاية كريمة من الجهات الر�سمية في مملكة البحرين، وتغطية اإعالمية 

وا�سعة من جهة و�سائل الإعالم العربية.
اء،  ل اأحكاَمها ر�سولنا محمد ، في �سنته الغَرّ اأما عن الزكاة فقد بين اهلل تعالى في كتابه الكريم فر�سيتها، وف�سَّ

وو�س فقهاء الإ�سالم اأحكاَمها الفقهية، في كتبهم عبر مذاهبهم المختلفة منذ القرن الثالث الهجري اإلى يوم النا�س هذا.
واإَنّ منافَع  الدنيا والآخرة،  له في  للمكلف، ونفع  اإل وفيه م�سلحة  تعالى لم يفر�س على عبادة حكمًا  واإَنّ اهلل 
الزكاة على المجتمعات اأكثر من اأن تح�سى، ومن اأبرزها الق�ساء على الفقر، والذي يمثل ال�سغل ال�ساغل لالقت�ساديين 
وللعالم كله، اإذ يو�س »موؤ�سر الفقر متعدد الأبعاد لعام 9)0)« الذي اأ�سدره برنام الأمم المتحدة الإنمائي اأنه في 
)0) دولة تمت درا�ستها )من بينها )3 دولة بدخل قومي منخف�س و بدخل متو�سط و) بدخل قومي مرتفع( هناك 

3) مليار �سخ�س يعانون الفقر »متعدد الأبعاد«.
 حيث من  يجب  كما  بقت  ط هي   اإن المعا�سر،  العالم  منها  يعاني  التي  الم�سكلة  هذه  بعالج  لكفيلة  الزكاة  واإَنّ 
التح�سيل وال�سرف، وقد تحقق ذلك في بالد الم�سلمين مرتين، وتحقق ما ي�سمى اليوم باقت�ساد الرفاه والذي يت�سابق 

العالم المتح�سر كله لتحقيقه.



مجلة بحوث، العدد السـابع والعشرون »خاص« صفر 1441 هجريًا - أكتوبر 2019 ميالديًا 10

- حادثتان في تاريخ الم�سلمين تثبتان نظرية اقت�ساد الرفاهية بموؤ�سر الزكاة:
م  الحادثة الأولى: في عهد خالفة عمر بن الخطاب  : حيث جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد القا�سم بن �ساَلّ
عن عمرو بن �سعيب اأن معاذ بن جبل »لم يزل بالجند، اإذ بعثه ر�سول اهلل  اإلى اليمن حتى مات النبي ، واأبو بكر، 
ثم قدم على عمر، فرده على ما كان عليه، فبعث اإليه معاذ بثلث �سدقة النا�س، فاأنكر ذلك عمر، وقال: »لم اأبعثك جابيًا 
ول اآخذ جزية، ولكن بعثتك لتاأخذ من اأغنياء النا�س فتردها على فقرائهم«. فقال معاذ: »ما بعثت اإليك ب�سيء واأنا اأجد 
اأحدًا ياأخذه مني«. فلما كان العام الثاني بعث اإليه �سطر ال�سدقة، فتراجعا بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث اإليه 

بها كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل، فقال معاذ: »ما وجدت اأحدًا ياأخذ مني �سيئًا«))(.
الحادثة الثانية: في عهد خالفة عمر بن عبد العزيز -رحمه اهلل-، فقد كتب اإلى عبد الحميد بن عبد الرحمن، 
وهو بالعراق: اأن »اأخرج للنا�س اأعطياتهم« فكتب اإليه عبد الحميد: اإني قد اأخرجت للنا�س اأعطياتهم، وقد بقي في بيت 
المال مال، فكتب اإليه: اأن »انظر كل من اأدان في غير �سفه ول �سرف فاق�س عنه«، فكتب اإليه، اإني قد ق�سيت عنهم، وبقي 
في بيت مال الم�سلمين مال، فكتب اإليه: اأن »انظر كل بكر لي�س له مال ف�ساء اأن تزوجه فزوجه واأ�سدق عنه«، فكتب اإليه: 
اإني قد زوجت كل من وجدت، وقد بقي في بيت مال الم�سلمين مال، فكتب اإليه بعد مخرج هذا: اأن »انظر من كانت عليه 

جزية ف�سعف عن اأر�سه فاأ�سلفه ما يقوى به على عمل اأر�سه، فاإنا ل نريدهم لعام ول لعامين«))(.
اأن  اأغنياء بلدك، كم مقدارها وكم تبلغ، ولك  اأن تح�سب بنف�سك زكاة من تعرف من  القارئ الكريم  اأيها  ولك 

تح�سب كم يمكن اأن تغني من فقراء الم�سلمين في العام الواحد!!
اأقام الم�سلمون هذا الركن من دينهم لما وجد فيهم  قال ال�سيخ محمد ر�سيد ر�سا رحمه اهلل في تف�سيره: ولو 
-بعد اأن كثرهم اهلل وو�سع عليهم في الرزق- فقير مدقع، ول ذو غرم مفجع، ولكن اأكثرهم تركوا هذه الفري�سة فجنوا 
على دينهم واأمتهم ف�ساروا اأ�سواأ من جميع الأمم حاًل في م�سالحهم المالية وال�سيا�سية، حتى فقدوا ملكهم وعزهم 

و�سرفهم. انتهى.
منافع اأخرى:

واإَنّ الناظر الب�سير ليرى في هذه الفري�سة نظامًا محكمًا، ومتكاماًل و�ساماًل، يحمي المجتمع في نف�سه وماله 
واأمنه وا�ستقراره، فهي نظام اقت�سادي محكم يحمي التوازن المالي في المجتمع، وهي نظام اجتماعي يحمي ترابط 

المجتمع ووحدته وتما�سكه، وهي نظام حماية اأمني، يحمي اأمن وا�ستقرار المجتمع.
ولذا اأقامت لها كثير من الدول الإ�سالمية اليوم، هيئات وموؤ�س�سات م�ستقلة، تقوم على �ساأنها، وتعمل على �سيرها 

طمعًا في تحقيق مقا�سد الزكاة وثمارها الوارفة على �سعوبها.
البحثية،  والمراكز  الخيرية،  والجمعيات  والموؤ�س�سات  والهيئات  المدنية،  المجتمعات  قامت  الم�سير  ذات  وعلى 

ن يدًا اأخرى ت�سعى لتحقيق ثمار هذه الفري�سة اإلى جانب الموؤ�س�سات الر�سمية. لتحمل على عاتقها ذات الهدف، ولتكِوّ
وها نحن نعر�س عليك في هذا الإ�سدار الخا�س -مجلة بحوث المحكمة- هذه الأبحاث تباعًا، بمحاورها الع�سرة، 

لتعي�س معنا في رحاب الزكاة.

م، تحقيق: خليل محمد هرا�س، دار الفكر- بيروت، �س: 0)7. ))( كتاب الأموال، اأبو عبيد القا�سم بن �ساَلّ
))( الم�سدر ال�سابق، �س 9)3.
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علـــة وجـــو الزكــــاة

د. �شالح الدين اأحمد محمد عامر - اليمن
باحث �سرعي بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية - دولة الكويت

المقدمة
عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
األمني،  الصادق  عبداهلل  بن  حممد  املرسلني،  أرشف 

وعىل آله وصحابته أمجعني وبعد..

اخلمسة،  اإلسالم  أركان  من  ركن  الزكاة  فإن 
وهي فريضة عظيمة وشعرية ربانية، وهي عبادة مالية 
هلا عظيم األثر يف نفس املزكي، ويف ماله ويف املجتمع.

وإن الناظر يف كتب الفقه اإلسالمي ليجد عظيم 
الفقهاء  سطر  فقد  االهتامم،  وكبري  بالزكاة،  االعتناء 
فروعًا،  وفرعوا  أحكامًا،  ودونوا  كتبًا،  القرون  عرب 
فاستنبطوا األحكام، وقاسوا األشباه، وفرقوا الفروق، 
قدرهم  ورفع  خري،  كل  اإلسالم  أمة  عن  فجزاهم 

وأعىل مكانتهم.

وملا كانت الزكاة فريضة ربانية وركن من أركان 
اإلسالم، الصالح لكل زمان ومكان، كان البد أن نجد 
معضلة  ولكل  جوابًا،  الزكاة  يف  معارصة  نازلة  لكل 
وبذل  النظر،  إمعان  بعد  ذلك  ويكون  بلساًم،  واقعة 
وطريق  املسألة،  يف  القول  وحترير  الفقيه،  من  اجلهد 

الترشيع،  وتعليل  الشارع،  مقاصد  معرفة  هو  ذلك 
مالية،  عبادة  فالزكاة  سبياًل،  لذلك  الفقيه  استطاع  ما 
التعليل  معرفة  ويبقى  ظاهرة،  ومقاصدها  وحكمها 
األصويل الذي به تقاس األشباه، وعليه تبنى الفروع.

الزكاة(،  )تعليل  الدراسة  هذه  خالل  ومن 
نستطيع أيضًاً الوقوف عىل مقاصد الزكاة، وما حتققه 
من مصالح دينية ودنيوية وهي ما حتدث عنه أهداف 
الزكاة  فليست  املستدامة والشاملة،  التنمية  املؤمتر من 
هي  ما  بقدر  واملسكني،  الفقري  مواساة  عىل  مقترصة 
ومصالح  مقاصد  لتحقيق  تسعى  معللة  مالية  عبادة 

كثرية يف املجتمع كله.
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اأهمية الدرا�شة
تتمثل أمهية الدراسة من خالل النقاط التالية: 

فهم  عىل  يساعد  مما  الزكاة،  علة  إبراز  األوىل: 
األحكام  استنباط  ثم  ومن  هلا،  الترشيعي  اجلانب 

الرشعية للنوازل املعارصة عىل ضوء تلك العلة.
عمقها  يف  الدراسة  هذه  أمهية  تكمن  الثانية: 
وتطبيقًا من خالل  تأصياًل  الزكاة،  لفريضة  الترشيعي 
مسالك العلة وطرق إثباهتا عىل فريضة الزكاة بدراسة 

مقارنة.
الفقهاء واستنباطاهتم لعلة  أقوال  حرص  الثالثة: 
دراسة  ودراستها  واحدة،  دراسة  يف  الزكاة  وجوب 
حتليلية مقارنة، ومعرفة توجيهات تلك االستنباطات 
والوقوف عليها، مما يكسب الفقيه ملكة أصولية كبرية.

اخلالف  مساحة  من  الدراسة  هذه  حتد  الرابعة: 
بني الفقهاء يف قضايا الزكاة، ونوازهلا املعارصة، إذ أن 
هذه املسائل إذا ما ُردت إىل علتها املنضبطة فإن كثريًا 
من االختالفات بني الفقهاء ستزول وتتالشى بإذن اهلل 

تعاىل.
اأهداف الدرا�شة

هتدف هذه الدراسة لتحقيق عدد من األهداف 
أمهها ما ييل: 

اخلالق  ورمحة  الترشيع،  عظمة  إظهار  األول:  اهلدف 
سبحانه بصاحب املال وبمن يرصف له، من خالل استنباط 

علة الزكاة.
وصالحيتها  الرشيعة  عاملية  بيان  الثاين:  اهلدف 
الزكاة  لكل األزمنة واألمكنة، من خالل ربط ترشيع 

بعلة ظاهرة منضبطة تتجاوز الزمان واملكان.
اهلدف الثالث: استقراء أقوال الفقهاء واملذاهب 

يف علة الزكاة، ومعرفة طرق استنباطهم، ومقارنتها.
مسالكها  عرب  الزكاة  علة  حترير  الرابع:  اهلدف 
وضوابطها األصولية، والوصول للقول الراجح فيها، 

واالستدالل هلا ما أمكن.

م�شكلة الدرا�شة
تتمثل مشكلة الدراسة بسؤال جوهري واحد 
األصولية  العلة  هي  ما  وهو:  ثالثة  فروعا  حيمل 
العلة؟ وكيف  الفقهاء عن هذه  للزكاة؟ وهل تكلم 

يتم استنباطها عرب مسالك وطرق إثبات العلة؟

منهج الدرا�شة
االستقرائي  املنهج  عىل  الدراسة  هذه  قامت 
وكيفية  إثباهتا  وطرق  الزكاة  لعلة  والتحلييل، 

استنباطها. 

الدرا�شات ال�شابقة
املتواضعة،  الباحث  مطالعات  خالل  من 
وبحثه احلثيث عن دراسة لعلة الزكاة أصوليًا، مل جيد 
الفقهاء منثورًا يف كتب  من كتب فيها، إال ما سطره 
معيار  يف  صدر  وما  األصولية،  أو  الفقهية  املذاهب 
حماسبة  »معيار  ُسمي  بام  الكويتيني  املحاسبني  مجعية 
منصور  الدكتور/رياض  لفضيلة  الرشكات«،  زكاة 
علة  أن  عىل  نبه  والذي  تعاىل(،  اهلل  )حفظه  اخلليفي 
عىل  وبنى  الغنى«،  »وصف  هي:  الزكاة  وجوب 
واملحاسبية  االقتصادية  املعيار  فروع  كل  العلة  هذه 
انضباطًا ودقة يف  املعيار  والرشعية، وهذا ما أكسب 
الدراسة  هذه  يف  زدت  وقد  الزكاة؛  قضايا  معاجلة 
تأصيل تلك العلة، واعتبار مسالكها وطرق تأثريها 
من  بغريها  الغنى،  وصف  علة  قارنت  كام  أصوليًا، 
إن  القول:  وأستطيع  الفقهاء،  استنبطها  التي  العلل 
لعلة  األصويل  العلمي  التأصيل  متثل  الدراسة  هذه 
وصف الغنى التي اعتمدها املعيار، كام يمثل املعيار 
ضوء  عىل  الزكاة  ملسائل  والعميل  التطبيقي  اجلانب 

هذه العلة.
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خطة الدرا�شة
اشتملت الدراسة عىل متهيد وثالثة مباحث، وحتت كل مبحث جمموعة من املطالب تفصيلها عىل النحو التايل: 

التمهيد: ويشتمل عىل تعريف الزكاة لغة واصطالحًا.

املبحث األول: تعريف العلة وأقسامها ورشوطها

املطلب األول: تعريف »العلة« 

املطلب الثاين: تقسيامت العلة

املطلب الثالث: رشوط العلة

املبحث الثاين: علة وجوب الزكاة عند الفقهاء

املطلب األول: تعليل الزكاة

املطلب الثاين: علة وجوب الزكاة هي: النامء

املطلب الثالث: علة وجوب الزكاة: بحسب نوع املال

املطلب الرابع: علة وجوب الزكاة هي: النصاب

املطلب اخلامس: علة وجوب الزكاة هي: وصف الغنى

املطلب السادس: القول املختار

املبحث الثالث: املسالك األصولية لوصف الغنى كعلة لوجوب الزكاة

املطلب األول: مسالك التعليل عند األصوليني

املطلب الثاين: مسلك اإليامء والتنبيه يدل عىل وصف الغنى

املطلب الثالث: مسلك السرب والتقسيم يدل عىل وصف الغنى

املطلب الرابع: مسلك املناسبة يدل عىل وصف الغنى

املطلب اخلامس: مسلك الطرد والعكس والدوران يدل عىل وصف الغنى

املطلب السادس: مسلك حتقيق املناط يدل عىل وصف الغنى
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تمهــــــــيد
  الصديق  بكر  أبو   ، اهلل  رسول  خليفة  عليها  قاتل  التي  اإلسالم  أركان  ثالث  وهي  مالية،  عبادة  الزكاة 

وأرضاه، وقد قرهنا اهلل تعاىل يف كتابه بالصالة التي هي عمود اإلسالم، ونحن إذا نتكلم عن علتها البد أواًل من بيان 

معناها من حيث اللغة ومن حيث الرشع لنلج سويًا إىل علتها األصولية بإذن اهلل تعاىل.

• تعريف الزكاة لغة: 

الزكاة يف اللغة تأيت ملعان منها: 

التطهري: يقال، زكى يزكي تزكية، وهو التطهري.

الصالح: تقول: رجل زكي تقي، ورجال أزكياء أتقياء.
الزيادة والنامء: فكل يشء ازداد ونام فهو يزكو زكاء.))(

ُرُهْم  يت زكاة ألهنا طهارة؛ قالوا: وحجة ذلك قوله جل ثناؤه: ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ وقال بعضهم: ُسمِّ
ا ]التوبة: 03)[؛ واألصل يف ذلك كله راجع إىل هذين املعنيني؛ ومها النامء والطهارة«.))( يِهْم ِبَ َوُتَزكِّ

• تعريف الزكاة رشعًا: 

اختلفت تعريفات الفقهاء للزكاة، وهي يف جمملها متفقة معنى وإن اختلفت لفظًا، وها هي تعريفاهتم من خالل 

املذاهب األربعة: 

املذهب احلنفي: الزكاة عبارة عن إجياب طائفة من املال يف مال خمصوص ملالك خمصوص.)3(

املذهب املالكي: الزكاة هي: اسم لقدر من املال خيرجه املسلم يف وقت خمصوص لطائفة خمصوصة بالنية.))(

املذهب الشافعي: الزكاة هي: اسم لقدر خمصوص من مال خمصوص جيب رصفه ألصناف خمصوصة برشائط))(.

ُصوٍص. ))( ُصوَصٍة، يِف َوْقٍت خَمْ ، لَِطائَِفٍة خَمْ املذهب احلنبيل: الزكاة هي: َحقٌّ جَيُِب يِف َماٍل َخاصٍّ

))( انظر: العني للخليل الفراهيدي بترصف يسري )/)39.
))( معجم مقاييس الغة البن فارس 17/3.

)3( االختيار لتعليل املختار )/99.
))( مواهب اجلليل رشح خمترص خليل )/))).

))( مغني املحتاج إىل معرفة معني ألفاظ املنهاج )/)).
))( املبدع يف رشح املقنع )/)9).
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المبحث االأول: تعريف العلة واأق�شامها و�شروطها

المطلب االأول: تعريف العلة
•تعريف العلة لغة: العلة يف اللغة تأيت ملعان ثالثة: 

األول: األمر املؤثر والشاغل، كاملرض أو الضعف يف اليشء.

الثاين: التكرار: تقول: عللته علال، إذا كررت سقيه مرة بعد مرة. 

الثالث: الداعي ألمر آخر وهو سبب له، يقال هذا علة هلذا أو سبب له.))( ولعل هذا املعنى األخري هو األوضح 
من مراد العلة عند األصوليني.

• تعريف العلة اصطالحًا 
اختلف العلامء يف تعريف العلة بحسب مذاهبهم العقدية، فاألشعرية بنو تعريفهم عىل ِقدم احلكم وعدم تأثري 
احلادث، واملعتزلة بنوا تعريفهم عىل وجوب األصلح عىل اهلل تعاىل، وهلذا تعددت تعريفاهتم،))( ونحن نختار ما نراه 
مناسبًا منها وما يتوافق مع مذهب أهل السنة فنقول هي: الوصف املعرف للحكم بوضع الشارع، كاإلسكار فإنه 
كان موجودًا يف اخلمر ومل يدل وجوده عىل حتريمها حتى جعله صاحب الرشع علة يف حتريمها. فاإلسكار وصف 

معروف أي عالمة عىل احلكم وهو التحريم الذي وضعه الشارع.)9( 
أو هي: الوصف الظاهر املنضبط الذي يناسب احلكم بتحقيق مصلحة للعباد، إما بجلب منفعة أو بدفع مرضة.)0)(

حمرتزات التعريف
)الوصف(: جنس يف التعريف شامل لكل وصف، واملراد بالوصف كونه معنى قائاًم باملوصوف، ولذا يطلق األصوليـون 

ة، وغري معلوم العلة. املعنى عىل العلة؛ فيقولون هذا معقول املعنى، وهذا غري معقول املعنى واملراد كونه معلوم العلَّ

)الظاهر(: فصل قريب، نخرج به الوصف البعيد، والظاهر هو الذي يمكن إدراكه يف املحل الوارد فيه احلكم 
كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد بالعدوان. وتعليل حتريم رشب اخلمر باإلسكار. وخيرج بالظاهـر الصفـات 

اخلفية غري الظاهرة، كتعليل ثبوت احلكم برىض املتعاقدين.

)املنضبط(: أي ما كان من األوصاف مستقـّرًا عىل حالة واحدة تنضبط عىل مجيع األفراد عىل حد سواء، أو 
مع اختالف يسري ال يؤثر يف احلكم. وخيرج باملنضبط الوصف غري املنضبط كاملشقة؛ الختالفها باختالف األحوال 

واألشخاص واألزمـان، وال يمكن معرفة ما هو مناط احلكم منها إال بعرس وحرج.

)الذي يناسب احلكم(: أي مشتماًل عىل حكمة صاحلة أن تكون مقصـودة للشارع من رشع احلكم، وخيرج 
بالوصف املناسب الوصف الطردي وهو الذي ذكر مع احلكم وال يناسبه.)))(

واملناط،  واحلامل،  والباعث،  واملستدعي،  والداعي،  واإلمارة،  السبب،  تسمى:  فهي  خمتلفة،  أسامء  وللعلة 
والدليل، واملقتيض، واملوجب، واملؤثر.)))(

))( انظر: العني للخليل )/)). ولسان العرب ))/))).
))( راجع اختالف األصوليني يف حتديد العلة وأثره عىل الفروع الفقهية، وهي رسالة ماجستري من اجلامعة اإلسالمية بغزة. للطالب: 

عبداهلل شفيق الرسحي، صفحة )).
)9( انظر: إرشاد الفحول )/)))، وروضة الناظر )/9))، ونثر الورود )/)))، واملدخل إىل مذهب اإلمام أمحد )).

)0)( انظر: بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب لألصفهاين 3/)0). والتحبري رشح التحرير عالء الدين الصاحلي )/)))3.
)))( املقصود بالعلة يف اصطالح األصوليني بترصف كبري، وليد بن عيل احلسني، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم.

)))( انظر: شفاء الغليل 0)؛ البحر املحيط )/))).
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المطلب الثاني: تق�شيمات العلة 
بحسب  وذلك  كثرية  أقسام  إىل  العلة  تنقسم 
الوقوف عىل  املختلفة هلا، ونحن نستطيع  االعتبارات 

أهم هذه االعتبارات وهي كالتايل: 

النص  باعتبار  العلة  تنقسم  عليها:  النص  باعتبار   •
عليها من عدمه إىل قسمني، مها: 

الظاهر  الوصف  وهي  منصوصة:  -علة 
وقد  بالنص.)3)(  عليته  ثبتت  الذي  املنضبط، 
قال أبو احلسني الصيمري: ال خالف يف العلة 
املستنبطة.  يف  اخلالف  وإنام  عليها،  املنصوص 
، يف اهلرة: إهنا ليست بنجس،  مثاهلا: كقوله 

إهنا من الطوافني عليكم والطوافات.)))(
املنضبط،  الظاهر  الوصف  -علة مستنبطة: وهي 
كعلة  املجتهد.)))(  باجتهاد  عليته  ثبتت  الذي 
والفضة  الذهب  يف  التفاضل  حتريم  يف  الثمنية 
يف  الربا  علة  استنباط  أو  مستنبطة.  فهي 

األصناف الربوية الستة املعروفة.

إىل  االعتبار  بذا  تنقسم  واخلفاء:  الظهور  باعتبار   •
قسمني مها: 

املنضبط،  الظاهر  الوصف  وهي  ظاهرة:  -علة 
سواء ثبت بالنص أو باالجتهاد.)))( كعلة القتل 

العمد يف وجوب القصاص.
-علة خفية: هي الوصف اخلفي، والذي يصعب 
يف  كالرضا  خفائه.  لشدة  الفروع  يف  اطراده 
البيع، والذي يدل عليه صيغتا اإلجياب  صحة 

والقبول.

)3)( اإلباج رشح املنهاج للسبكي 3/)9.
)))( أخرجه أمحد يف املسند )3/))) برقم )))))، وقال 
أبو   : أيضًاً وأخرجه  صحيح،  حديث  األرنؤوط:  شعيب 
داوود )/9) برقم )) وقال األلباين معلقًا: حسن صحيح.

)))( بناء عىل عكس التعريف السابق.
)))( اإلحكام يف أصول األحكام 3/))).

الرتكيب  اعتبار  حيث  من  تنقسم  تركيبها:  باعتبار   •
من عدمه إىل قسمني مها: 

مكونة  بعلة  احلكم  يعلل  أن  وهي  مركبة:  -علة 
القصاص:  علة  مثل  أوصاف.)))(  عدة  من 

القتل، العمد، العدوان.
-علة بسيطة: هي العلة التي مل ترتكب من أجزاء. 

مثل: علة حتريم اخلمر، وهي اإلسكار.

• باعتبار القصور والتعدية: تنقسم باعتبار تعديتها من 
عدمه إىل قسمني: 

-علة متعدية: هي ما ثبت وجودوها يف األصل 
للفرع.  األصل  من  تتعدى  إذًا  فهي  والفرع، 
كعلة حتريم اخلمر، وهي اإلسكار، تتعدى لغري 

اخلمر كاملخدرات واألفيون واحلشيش.
-علة قارصة: هي التي ثبت وجودها يف األصل 
السفر  كعلة  الفرع.)))(  إىل  تتعدى  وال  فقط، 

لقرص الصالة، فإهنا ال توجد يف غري السفر.

• باعتبار اللزوم وعدمه: 
تنقسم العلة باعتبار الثبات واللزوم إىل قسمني: 
املعلول،  تالزم  التي  العلة  وهي  الزمة:  -علة 
كالطعام يف الرب فيمن يعترب الطعم، والثمنية يف 

الذهب، 
-وعلة عارضة: كالصغر يف كونه علة للوالية يف 

املال والتزويج. 

)))( الربهان يف أصول الفقه للجويني )/)3).
)))( الفروق يف أصول الفقه، ))3.
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المطلب الثالث: �شروط العلة
للعلة أربعة وعرشون رشطًا ذكرها األصوليون، نذكر بعضًا منها، إذ ليس غرضنا بيان هذه الرشوط ومناقشتها 

والتمثيل لكل رشط، وبياهنا جتده يف كتب األصول:)9)( 

)( أن تكون مؤثرة يف احلكم، فإن مل تؤثر فيه مل جيز أن تكون علة. ومرادهم بالتأثري: املناسبة، وهي أن يغلب عىل 
ظن املجتهد أن احلكم حاصل عند ثبوهتا ألجلها، دون يشء سواها.

)( أن تكون وصفا ضابطا، بأن يكون تأثريها حلكمة مقصودة للشارع، ال حكمة جمردة خلفائها، فال يظهر إحلاق 
غريها با.

3( أن تكون ظاهرة جلية، وإال مل يمكن إثبات احلكم با يف الفرع، عىل تقدير أن تكون أخفى منه، أو مساويه 
له يف اخلفاء.

)( أن تكون ساملة املعارضة من نص أو إمجاع، أو علة أقوى منها.

)( أن تكون مطردة، أي: كلام وجدت وجد احلكم، لتسلم من النقض والكرس، فإن عارضها نقض أو كرس بطلت.

)( أن ال تكون العلة املتعدية هي املحل، أو جزء منه؛ ألن ذلك يمنع من تعديتها.

)( أن ينتفي احلكم بانتفاء العلة، واملراد انتفاء العلم أو الظن به؛ إذ ال يلزم من عدم الدليل عدم املدلول.

المبحث الثاني: علة وجوب الزكاة عند الفقهاء

المطلب االأول: تعليل الزكاة
إن أحكام الشارع احلكيم كلها حكمة، وكلها مصلحة، ولقد علل الشارع احلكيم بعض األحكام الرشعية 
ونص عىل ذكرها، كام أشار إىل علل أحكام أخرى من غري ترصيح، وترك أحكامًا من غري ذكر أو إشارة؛ ومن هذه 

العلل ما علمناه ومنها ما مل نعلمه.

وإن البحث عن علل األحكام الرشعية ملن أجلِّ املقاصد، وأنبل األعامل إذ أنه طريق لبيان حكمة اهلل تعاىل يف 
أمره وهنية، وهو سبيل للوقوف عىل أرسار الترشيع اإلسالمي ومقاصده، وفيه تقوية احلكم الرشعي بإظهار حكمته؛ 

إقامًة للحجة عىل املخالف، وزيادًة يف الطمأنينة للموافق.

والفقهاء جممعون عىل التعليل، قال اآلمدي يف اإلحكام: »أئمة الفقه جممعة أن أحكام اهلل تعاىل ال ختلو من 
حكمة ومقصود«.)0)( وقال القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن: »ال خالف بني الفقهاء أن رشائع األنبياء قصد با 

مصالح اخللق الدينية والدنيوية.)))( 

)9)( ألن ذلك سيطول يف ورقتنا هذه ولكن لالستزادة انظر كتب األصول عمومًا وعىل وجه التحديد انظر: إرشاد الفحول )/))).
)0)( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )/))3.

)))( تفسري القرطبي )/)). 
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الفرق بني احلكمة والعلة والسبب: ذهب مجهور 
األصوليني إىل التفريق بني احلكمة والعلة فقالوا: 

َأو  بعلته  احلكم  ربط  عىل  تَّب  َيرَتَ َما  احْلِْكَمة: 
ة. َسببه، من جلب مصلَحة َأو دفع مرضَّ

ناط  منضبط  َظاهر  ُمَناِسب  وصف  ة:  َواْلعلَّ
امْلُْتلف،  ِعّلة لضامن  اإْلِْتاَلف  بِِه احلكم كجعله  ع  ْ الرشَّ

واجلريمة ِعّلة للعقوبة َعَلْيَها)))(.

ِهَي  ة:  اْلعلَّ َأن  َواحْلكَمة:  ة  اْلعلَّ َبني  َواْلفرق 
عىل  وباعثه  اِرع  الشَّ حلكم  املعّرف  امْلَُناسب  اْلَوْصف 

ترشيع احلكم كاإلسكار ِعّلة لَتْحِريم اخْلمر. 

املرتتبة  َمَرة  الثَّ من  امْلَُكلف  جيتنيه  َما  َواحْلكَمة: 
َأو دفع رّض.  نفع  اِرع من َجلب  الشَّ اْمتَِثال حكم  عىل 
ِريم اخْلمر. أو كام قال بعضهم: إن  كحفظ اْلعقل من حَتْ

احلكمة هي علة العلة.)3)(

والعدوان،  اْلعمد  اْلَقْتل  اْلقصاص  َوعلة 

اْلقطع،  ِعّلة  َقة  ِ َوالرسَّ النَّفس.  حفظ  وحكمته: 

املَال.  حفظ  فيهاَم:  َواحْلكَمة  اَمن  الضَّ ِعّلة  َواْلَغْصب 

ْنَساب. د وحكمته حفظ اأْلَ َنا ِعّلة احْلَ َوالزِّ

ناط  َظاهر منضبط،  »َفُهَو وصف  َبب:  السَّ َوأما 

َأو  ابَِقة-  السَّ -كاألمثلة  َكاَن  مناسبًا  احلكم  بِِه  اِرع  الشَّ

اَلة  الصَّ لُوُجوب  َسببا  الدلوك  كجعل  ُمَناِسب  غري 

وشهود َرَمَضان َسببا لُوُجوب َصْومه«)))( َفُهَو َأعم من 
ة.)))( اْلعلَّ

رشح  وراجع   ((( ص  اإلسالمي  الترشيع  أُصول   )(((
اْلَكْوَكب امْلُنرِي ) / )) - )) و39.

)3)( موسوعة القواعد الفقهية 93).
)))( املرجع السابق.

.(0(  انظر: رعاية املصلحة واحلكمة يف ترشيع نبي الرمحة )(((

واألحكام الرشعية هي إما عبادات أو عادات، 
يف  األصل  ألن  خفي؛  فيها  التعليل  جانب  فالعبادات 
العبادات من جهة املكلف هو التعبد دون االلتفات إىل 
املعاين  إىل  االلتفات  هو  العادات  يف  واألصل  املعاين، 

ورعاية مصالح العباد. 

اإلقرار  فمع  العبادات  يف  املنفي  التعليل  وأما 
الشارع  أرادها  ومقاصد  حِلَكم  رُشعت  إنام  بكوهنا 
العقول  عىل  خيفى  مما  منها  كثريًا  »أّن  إاّل  احلكيـم، 
عدم  إىل  نسبت  الباب  هذا  من  فربام  معناه.«)))(. 
معرفة  عدم  أن  عىل  هنا  التنبيه  ينبغي  ولكن  التعليل. 
إدراكنا  فعدم  عدمه،  يعني  ال  عليه  واالطالع  اليشء 
حِلَكم وعلل بعض األحكام ال يعني كوهنا غري معللة، 
بل ذلك إما لقصور عقولنا، أو حِلْكمة أرادها اهلل تعاىل 

من حجب ذلك العلم عنا.)))(

أوسع،  فيها  التعليل  باب  فإن  العادات  وأما 
املعنى،  معقولة  ألهنا  أوفق،  عليها  القياس  وطرق 
كقوله  دنياهم،  يف  الناس  أحوال  إصالح  عىل  ومبنية 
ِه  َفِللَّ اْلُقَرى  َأْهِل  ِمْن  َرُسولِِه  َعىَل   ُ اهللَّ َأَفاء  ا  مَّ تعاىل: 
َواْبِن  َوامْلََساِكنِي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َولِِذي  ُسوِل  َولِلرَّ
ْغنَِياء ِمنُكْم َوَما آَتاُكُم  بِيِل َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَ السَّ
 َ َ إِنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ اُكْم َعْنُه َفانَتُهوا َواتَّ ُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَ الرَّ

)(((.َشِديُد اْلِعَقاِب

قال اإلمام القرطبي رمحه اهلل: 
تقسمه  ال  كي  الفيء  هذا  يف  ذلك  فعلنا  أي: 
الفقراء  دون  بينهم  واألقوياء  واألغنياء  الرؤساء 
أخذ  غنموا  إذا  كانوا  اجلاهلية  أهل  ألن  والضعفاء؛ 
الرئيس ربعها لنفسه وهو املرباع، ثم يصفي منها أيضًا 
بعد املرباع ما شاء وفيها قال شاعرهم: لك املرباع منها 

)))( انظر الشاطبي: املوافقات، )، ))).
)))( طرق الكشف عن مقاصد الرشع، الدكتور نعامن جغيم 9)).

)))( سورة احلرش آية رقم ). 
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يف  يعمل  كان  كام  فيه  يعمل  ال  كي  يقول:  والصفايا. 
اجلاهلية. فجعل اهلل هذا لرسوله  يقسمه يف املواضع 
التي أمر با ليس فيها مخس، فإذا جاء مخس وقع بني 

املسلمني مجيعا.)9)(
املكلف  عىل  واجبة  مالية  عبادة  والزكاة 

برشوطها، وهلا تعلقات عدة: 
تعلق باملكلف: من حيث االمتثال أواًل ألمر اهلل 
والبخل،  الشح  من  النفس  تطهري  حيث  ومن  تعاىل، 
ومن حيث تطهري ماله وتنقيته مما يمكن أن يكون علق 
فيه. وهذا ما أوضحه قول اهلل تعاىل: ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِْم 
ا َوَصلِّ َعَلْيِهْم إِنَّ َصاَلَتَك  يِهْم ِبَ ُرُهْم َوُتَزكِّ َصَدَقًة ُتَطهِّ

ُ َسِميٌع َعِليٌم )سورة التوبة: 03)(. ْم َواهللَّ َسَكٌن هَلُ

توازنه  عىل  احلفاظ  حيث  من  باملجتمع:  تعلق 
االقتصادي، وترابطه ومتاسكه ووحدته، وتعلق أيضًاً 

بأمنه واستقراره؛ فالزكاة نظام جمتمعي متكامل.

عىل  حتفزه  الزكاة  أن  إذ  الزكوي:  باملال  تعلق 
يعود  ما  وهذا  واالكتناز،  اجلمود  من  وحتذره  احلركة 

بالفائدة هلذا املال الزكوي دون غريه.

وال شك أن الزكاة من خالل هذا النظر ظاهرة 
النظام  تعالج  إذًا  فالزكاة  معللة.  عبادة  وأهنا  التعليل، 
يتحقق  وال  املجتمع،  داخل  واالجتامعي  االقتصادي 
أفراده  بعض  عىل  إجيابا  خالل  من  إال  العالج  هذا 
لصالح آخرين برشوط ومقادير حمددة، وهذا ما رصح 
به النبي ، يف حديث معاذ حني أرسله لليمن حيث 
قال: فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم صدقة تؤخذ من 

أغنيائهم وترد عىل فقرائهم.)30(

)9)( تفسري القرطبي ))/)).
)30( أخرجه: البخاري ))/))3( ومسلم ))/)3( وأبو داود 
 )(((/(( والرتمذي   )3((/(( والنسائي   )(((((
والدارمي ))/9)3( وابن ماجه )3)))( وابن أيب شيبة 

))/)( والدارقطني ))))( والبيهقي ))/)9(.

وقد اختلف الفقهاء قدياًم وحديثًا يف حتديد علة 
الزكاة عىل أربعة أقوال: 

)( علة الزكاة هي: النامء.

)( علة الزكاة تتوقف عىل نوع املال الزكوي.

3( علة الزكاة هي: النصاب.

)( علة الزكاة هي: وصف الغنى.

لقائليها،  منسوبة  األقوال  هذه  سنرسد  ونحن 
مبينني مآخذها، واالعرتاضات عليها وترجيح ما يراه 

الباحث راجحًا منها من خالل املطالب التالية: 

المطلب الثاني: علة وجوب الزكاة هي النماء
هي  الزكاة  علة  أن  إىل  الفقهاء))3(  بعض  ذهب 
النامء، والنامء هو الزيادة؛ بمعنى أن علة وجوب الزكاة 
يف املال هو حصول الزيادة يف املال أو قابليته للزيادة، 
احلكم  وجب  فقد  املال  يف  العلة  هذه  حتققت  فمهام 
الرشعي يف ذلك املال، وما مل تتحقق يف املال هذه العلة 

فإن احلكم حينئذ ال يتحقق. 

االتفاق  املعارصين  الفقهاء  بعض  ادعى  ولقد 
النامء  هي  األموال،  يف  الزكاة  إجياب  يف  العلة  أن  عىل 
بالفعل،  نامية  فاألنعام  )اإلمكان(،  بالقوة  أو  بالفعل 
فيها  ملا  طبيعي،  نامء  ونامؤها  لبنًا،  وتلد  تسمن  ألهنا 
من زيادة الثروة احليوانية.. وعروض التجارة مال نام 
بحًا وجتلب كسبًا..  تدر  أن  فيها،  الشأن  بالفعل؛ ألن 
وواسطة  السلع،  بديل  ألهنا  نامية؛  أموال  والنقود 
يف  استخدمت  فإذا  األشياء  قيم  ومقياس  التبادل، 

))3( ممن قال بأن النامء هي علة الزكاة مطلقًا معلال ًبا الزكاة، 
من املعارصين: اإلمام أيب زهرة انظر: جملة لواء اإلسالم 
والشيخ  االجتامعي.  والنظام  الزكاة  بعنوان:  مقالة 
القرضاوي لكنه قيد النامء بقوله: النصاب النامي، انظر: 
جملة جممع الفقه اإلسالمي ))/ )3)، برتقيم الشاملة(، 
: فقه العبادات عىل املذهب احلنفي، للحاجة  وانظر أيضًاً
اهلل  رمحه  الزحييل  وهبة  الشيخ  رأي  وهو  احللبي.  نجاح 

تعاىل، انظر: الفقه اإلسالمي وأدلته 3/))9).
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وحققت  دخاًل،  أنتجت  ونحوها  والتجارة  الصناعة 
ربحًا، وهذا هو معنى النامء املقصود هنا.. وأما الزروع 
والثامر فهي نفسها نامء وإيراد جديد، وكذلك الكنوز 

واملعادن.))3(

العلة،  هذه  تقرير  عىل  الفريق  هذا  استدل  وقد 
 ، النبي  يوجب  فلم   ، الرسول  سنة  بمفهوم 
الزكاة يف األموال املقتناة لالستعامل الشخيص، كام يف 
احلديث الصحيح: ليس عىل املسلم يف فرسه وال عبده 
صدقة)33(، ومل يفرض النبي ، الزكاة إال يف األموال 

النامية املغلة مما يدل أن العلة هي النامء.

وُيعرتض عليهم بام ييل: 

إن النامء وإن كان وصفًا من  االعرتاض األول: 
األوصاف التي يمكن أن تعلل با الزكاة، إال أن هذه 
ضبطه،  وعدم  اختالفه  لكثرة  منضبط،  غري  الوصف 
َمن  جلأ  وهلذا  تعاىل))3(،  اهلل  رمحه  قدامة  ابن  قال  كام 
حقيقة  به  نعني  ولسنا  بالقول:  تفسريه  إىل  بالنامء  قال 
املال  كون  به  نعني  وإنام  معترب،  غري  ذلك  ألن  النامء، 
احليوان  )رعي  باإلسامة  أو  بالتجارة  لالستنامء  معدًا 
الدر  احلصول  سبب  اإلسامة  ألن  املباح(،  الكأل  يف 
حلصول  سبب  والتجارة  والسمن،  والنسل  )اللبن( 
به،  احلكم  وتعلق  املسبب،  مقام  السبب  فيقام  الربح، 
كالسفر مع املشقة ونحو ذلك.))3( وقوله: »ولسنا نعني 
به حقيقة النامء«، يريد أن الزكاة قد جتب يف املال وإن 
فإنه  املكتنز  النقد  مثاله  له،  قابل  ولكنه  نام  قد  يكن  مل 
جتب زكاته وإن مل ينمو، وهلذا جعل النامء غري مراد عىل 

احلقيقة وهذا كاف يف إبطال هذه العلة.

))3( فقه الزكاة للشيخ القرضاوي )/))) وما بعدها.
)33( أخرجه البخاري )/))) برقم 1464، ومسلم 675/2 

برقم 982.
))3( املغني )/))).

))3( بدائع الصنائع )/)).

األموال  بعض  النامء يف  انضباط  أمثلة عدم  ومن 
الزكوية ما يف الزروع والثامر، وكذلك الركاز، فإن النامء 
ترى  أال  األصل  جنس  من  يكون  الزكوية  األموال  يف 
فكيف  جنسه؟  من  والنقد  جنسها،  من  األنعام  نامء  أن 
سيكون النامء يف الزروع والثامر أو يف الركاز؟ ال شك أنه 
من غري جنسهام! وهذا عىل غري قياس األموال الزكوية.

والثامر  الزروع  يف  النامء  تفسري  إىل  جلأوا  وهلذا 
عىل غري قياس بقية األموال الزكوية األخرى التي تنمو 
نفسها  فهي  والثامر  الزروع  وأما  فقالوا:  جنسها  من 
فجعلوا  واملعادن!  الكنوز  وكذلك  جديد،  وإيراد  نامء 

الزروع والثامر والركاز واملعادن نامء لألرض.

االعرتاض الثاين: إنه من رشوط العلة كام سبق 
منه،  أو جزء  العلة هي حمل احلكم  أن ال تكون  بيانه، 
فال يصح مثاًل أن تكون علة حتريم اخلمر هي الرشاب 
نفسه، ألن اخلمر هو حمل احلكم، وكذلك الزكاة فإن 
املال  يكون  فكيف  )الوجوب(،  احلكم  حمل  هو  املال 

النامي هو علة الزكاة ؟!

علة  النامء  بأن  قلنا  لو  الثالث:  االعرتاض 
للزكاة الطردت يف مجيع األموال، وألصبح ال حاجة 
للنصوص التي جاءت تفصل لنا األموال الزكوية من 
غريها، كالنصوص التي تقرر أن يف أن اإلبل فيها زكاة 
والبقر فيها زكاة والغنم فيها زكاة وليس يف احُلمر زكاة 
مع أن احُلمر مال نام))3(، وقد سئل رسول اهلل  عن 
اآلية  هذه  إال  يشء  فيها  عيل  أنزل  »ما  فقال:  احلمر، 
 * َيَرُه  َخرْيًا  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َفَمْن  الفاذة:  اجلامعة 
َيَرُه )سورة الزلزلة(.))3(  ًا  ٍة رَشّ َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
هذا  كل  لنا  فصل  ملا  النامء،  هي  العلة  كانت  فلو 
الزكاة يف أموال دون أموال مع  أثبت  الذي  التفصيل 

كوهنا كلها نامية. 

))3( جملة جممع الفقه اإلسالمي )/09).
ومسلم   ،(3(( برقم   ((3/3 البخاري  أخرجه   )3((

)/0)) برقم ))9.
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مطردة  علة  ليس  النامء  الرابع:  االعرتاض 
الزكوية، واالطراد واالنعكاس  ومنعكسة يف األموال 
رشط يف صحة العلة، ومثال عدم االطراد واالنعكاس 
الزكاة  إجياب  عدم  مع  األموال  بعض  النامء يف  وجود 
إجياب  مع  أخرى  أموال  يف  النامء  وجود  وعدم  فيها، 
والغنم  القنية،  أموال  بعض  يف  كالنامء  فيها،  الزكاة 
املعلوفة، مع عدم القول بزكاهتا؛ وعدم حتقق النامء يف 
بوجوب  القول  مع  واملغصوب  الضائع  واملال  احليل، 

الزكاة فيها عىل تفصيل واختالف كبري بني الفقهاء.

فإن  ين،  الدَّ ذلك:  عىل  األمثلة  أوضح  ومن 
مجهور الفقهاء يوجبون فيه الزكاة بينام هو من األموال 
التي ال تنمو ال بالفعل وال بالقوة، بل إن النامء يف الدين 
االطراد،  وعدم  الكبري  التناقض  من  كان  وهلذا  ربا. 
الوقت  ذات  ويف  النامء،  هي  الزكاة  علة  بإن  القول 

إجياب الزكاة يف الديون بأي صورة من الصور.

بح�شب  الزكاة  وجوب  علة  الثالث:  المطلب 
نوع المال

نظر أصحاب هذا القول إىل املال الزكوي مااًل 

مااًل، وعللوا كل نوع من األموال املنصوصة يف الرشع 

ورد  ما  به نص عىل  يرد  مل  فيام  القياس  ليتم هلم  بعلة، 

املال  نوع  بحسب  ختتلف  العلة  إن  فقالوا  النص،  به 

الزكوي، فهي يف األنعام النامء، وهي يف النقود الثمنية، 

يكون  أن  بعضهم:  فقال  الزروع  علة  يف  واختلفوا 

األرض  نامء  بزراعته  يقصد  مما  األرض  من  اخلارج 

إىل  ذهب  وبعضهم  عادة))3(،  به  األرض  وتستغل 

الثامر فال يؤخذ من  الثامر واحلبوب، فأما  التفريق بني 

أي جنس منها زكاة غري التمر والعنب، وأما احلبوب 

))3( بدائع الصنائع )/)).

فعد عرشين جنسًا أوجب فيها الزكاة دون سواها)39(، 

وقال بعضهم العلة هي: االقتيات؛ ألن االقتيات من 
أوجب  فلذلك  بدونه،  حياة  ال  التي  الرضوريات 
وقال  الرضورات،)0)(  ألرباب  شيئا  منه  الشارع 
آخرون العلة هي: الكيل واالدخار، فكل ما استنبته 
اآلدميون من احلبوب والثامر، وكان مما جيمع وصفني: 
الكيل، واليبس مع البقاء )أي إمكانية االدخار( ففيه 

الزكاة.)))( 

وهذا االختالف يف علة الزروع دليل عىل خفاء 
عن  والثامر  الزروع  زكاة  يف  ورد  ما  إىل  بالنظر  العلة، 
الشارع إذ ورد النص بأربعة أصناف فقط، كام يف حديث 
  َّأيب موسى ومعاذ - ريض اهلل عنهام - أن رسول اهلل
أْمَر دينهم، فأمَرهم أال  الناس  امن  بعثهام إىل اليمن يعلِّ
والتمر  والشعري  احِلنطة  األربعة:  هذه  من  إال  يأخذوا 
االختالف  وكثرة  العلة  هذه  وخفاء  والزبيب.)))(، 
حوهلا يتعارض مع ما قرره األصوليون من كون العلة 
علته  أن  يزعم  فقيه  كل  نعم  منضبطًا،  ظاهرًا  وصفًا 
ظاهرة ومنضبطة ولكّن ذلك ال ينفي واقع االختالف 
ُأرد  ما  مع  خفائها،  عىل  الدال  الفقهاء  بني  العريض 
عىل كل فريق من اعرتاضات تنقض تعليالهتم، كمن 
جعلها قصد استنامء األرض مما تنبته ُأرد عليه حديث: 
ليس يف اخلرضاوات صدقة.)3)(، وعىل انتفائها يف نحو 

)39( انظر: الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي ) / ))).
)0)( مغني املحتاج )/)).

)))( انظر: حاشية ابن عابدين )/9) وما بعدها. وانظر: إعانة 
الطالبني عىل ألفاظ فتح املعني )/00). وانظر: مغني املحتاج 
)/))). وانظر: املغني ) / 90)، ورشح منتهى اإلرادات ) 
/ ))3. وانظر: رشح بلوغ املرام لعطية حممد سامل. )3)/). 

واملوسوعة الفقهية الكويتية 3)/))) وما بعدها.
)))( أخرجه احلاكم ))/)0)(، والبيهقي ))/)))(، وصححه 

احلاكم ووافقه الذهبي، وانظر اإلرواء )3/)))(.
)3)( أخرجه الدارقطني يف سننه )/))) برقم )90)، وابن 
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الرمان والتفاح من الثامر بام ورد أن سفيان بن عبد اهلل 
الثقفي وكان عامال لعمر عىل الطائف: أن قبله حيطانا 
من  أكثر  هو  ما  والرمان  )اخلوخ(  الفرسك  من  فيها 
فكتب  العرش.  يف  يستأمر  فكتب  أضعافا  الكروم  غلة 
العفاة  من  هي  وقال:  عرش،  عليها  ليس  أن  عمر  إليه 
هذا  عىل  رد  قد  كان  وإن  عرش.)))(  فيها  وليس  كلها 
القرآن  عموم  ختصص  ال  السنة  بأن  االعرتاض)))( 
القايض بوجوب الزكاة يف كل ما أخرجته األرض كام 

تقرر يف مذهبه.

فقه  يف  ثروة  متثل  التعليالت  هذه  أن  ويبقى 
الفروع متثل تطبيقات عملية يف باب القياس والتعليل، 
األفهام  لتتمرن  عليها  يتعرفوا  أن  الطلبة  عىل  حقيق 
حتقيق  وقفة  عندها  العلامء  يقف  وأن  املدارك،  وتتسع 
وتأمل ودراسة ملعرفة ما يصلح منها يف واقعنا املعارص 
التجارات  اليوم  بلغت  وقد  سيام  ال  وتطبيقًا،  تنزياًل 
بأنواع كثرية من اخلرضوات والفواكه ما مل تبلغ بعض 
ذلك  ومقارنة  معشارها،  الزكوية وال عرش  األصناف 

بمقاصد الرشيعة ومعهودات النصوص. 

ونحن هنا يف دراستنا نظرنا يتحدد حول فريضة 
والبحث  العموم  وجه  عىل  الرشعي  وحكمها  الزكاة 
عن علة هذا احلكم، وليس البحث عن العلة بحسب 
هذا  أن  نجد  لذا  الزكوية،  األموال  من  مال  كل  نوع 
يقاس  وما  الزكوية  األموال  فروع  يف  يبحث  القول 
الزكاة عىل  عليها مما ال يقاس، وليس يف علة وجوب 

وجه العموم.

أيب شيبة يف مصنفه )/ ))3 برقم ))00)، قال الرتمذي: 
هذا  يف  يصح  وليس  بصحيح،  ليس  احلديث  هذا  إسناد 
عن  هذا  يروى  وإنام  يشء،  السالم  عليه  النبي  عن  الباب 
بن عامرة   مرسال. واحلسن  النبي  بن طلحة عن  موسى 
ضعفه شعبة، وغريه، وتركه ابن املبارك، انتهى.انظر: نصب 

الراية للزيلعي )/))3.
)))( رشح منتهى اإلرادات ) / ))3، ورشح املنهاج )/)). 

وانظر: املوسوعة الكويتية 3)/0)).
)))( انظر املسألة مفصلة يف بدائع الصنائع )/9).

المطلب ا لرابع: علة وجوب الزكاة هي: 
الن�شاب

علة  هو  النصاب  أن  إىل  الفقهاء  بعض  ذهب 
النصاب  ملك  جمرد  هل  واختلفوا  الزكاة،  وجوب 
ُيعد هو العلة، أم النصاب الذي ُيشعر بالغنى، وثمرة 
اخلالف تظهر فيمن يملك النصاب وعليه ديون ُتنقص 
للحكم  العلة  مناسبة  وأيضًاً يف  تعمه.)))(  أو  النصاب 

وتأثريها كام سنعرف.

وملّا كانت الزكاة ال جتب بالنصاب وحده دون 
هذا  جعلوا  التام،  وامللك  كاحلول  الزكاة  رشوط  بقية 

األخرية أوصاف علة أو أسبابا هلا أو رشوطا.

قال الطويف وهو يتحدث عن مقتىض احلكم أنه 
وجود  أو  رشط  ختلف  بسبب  احلكم  ختلف  وإن  علة 
كذا  قال:  باملقتىض،  التعليل  يمنع  ال  ذلك  وأن  مانع، 
علة  ُوِجَدت  يقال:  النصاب،  ملك  جمرد  يف  الكالم 
النصاب مقتض له، وإن مل  الزكاة؛ ألن ملك  وجوب 
يتحقق الوجوب إال بعد حؤول احلول، ولكن بملك 
بأن  يرصح  فهو  الوجوب.)))(  سبب  انعقد  النصاب، 
ملك النصاب علة لوجوب الزكاة، وإن كان ال جتب 
أخرى  رشوط  بتوافر  ولكن  امللك  بمجرد  الزكاة 

كاحلول وغري ذلك.

وقد قرر يف رشح أصول البزدوي وأصل املسألة 
بأن النصاب هو العلة، وليس النامء، وإنام النامء وصف 
وصٌف،  والنامء  أصٌل  النصاب  ألن  فقال:  للعلة  زائد 
يعني النصاب شبه العلل من جهة نفسه، وشبه السبب 
من جهة توقف احلكم عىل النامء الذي هو وصفه وتابع 
له، فريجح الشبه الذي ثبت له من جهة نفسه عىل الشبه 

الذي ثبت له من جهة وصفه.)))( 

علة  النصاب  التلويح:  رشح  يف  قال  وهكذا 
لوجوب الزكاة اسام ومعنى لتحقق اإلضافة والتـأثري 

)))( انظر: قواطع األدلة يف األصول ))/ 3))(، رشح خمترص الروضة 
))/ )))(، ميزان األصول يف نتائج العقول ))/ )))(.

)))( رشح خمترص الروضة )/))) وما بعدها.
)))( كشف األرسار رشح أصول البزدوي )/93).
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إىل وجود  يرتاخى  احلكم  فإن  املقارنة،  لعدم  ال حكاًم 
النامء الذي أقيم حوالن احلول مقامه مثل إقامة السفر 
ألهنا  األسباب؛  تشبه  علة  النصاب  ثم  املشقة..  مقام 
ليست مما يقارهنا احلكم من غري تراخ حتى تكون علة 

شبيهة باألسباب.)9)(

الزكاة  تقديم  جواز  التقرير  هذا  عىل  فرعوا  ثم 
قال  العلة  هو  النصاب  جعل  من  فعند  احلول،  قبل 
)النصاب(،  وهي  العلة  لتحقق  الزكاة  تقديم  بجواز 
مثل  األخرى،  العلة  أوصاف  حتققت  قد  يكن  مل  وإن 
بعدم  قال  العلة  هو  النامء  بإن  قال  ومن  النامء،  احلول 
جواز تقديم الزكاة قبل احلول لعدم حتقق العلة املوجبة 
يف  قال  ورشوطها،  أوصافها  بجميع  ابتداء  للزكاة 
كشف األرسار: قال مالك - رمحه اهلل - ليس للنصاب 
قبل متام احلول حكم العلة بل كونه ناميا باحلول بمنزلة 
الوصف األخري من علة ذات وصفني فال جيوز تعجيل 
قبل  الكفارة  تعجيل  جيوز  ال  كام  احلول  قبل  الزكاة 

احلنث وتعجيل الصالة قبل الوقت.

وعند الشافعي -رمحه اهلل- النصاب قبل احلول 
بل  األسباب  فيها شبه  ليس  الزكاة  لوجوب  تامة  علة 
تيسريا  املال  صاحب  عن  املطالبة  آخر  أجل  احلول 
كالسفر يف حق الصوم وهلذا صح التعجيل قبله، ولو 
كان وصف كونه حوليا من العلة ملا صح التعجيل قبله 
اإلبل  جيعل  أن  وقبل  النصاب  متام  قبل  عجل  لو  كام 
سائمة، وإذا كان كذلك وقع املؤدى زكاة غري موقوف 

عىل حلول األجل كاملديون إذا عجل الدين.)0)(

فالنصاب عند هذا الفريق من الفقهاء إذًا هو علًة 
فوجود  جتب.  مل  النصاب  عدم  فإذا  الزكاة،  لوجوب 
النصاب  وعدم  معلول،  الزكاة  ووجود  علة  النصاب 

علة لعدم وجوب الزكاة.)))(

)9)( رشح التلويح عىل التوضيح )/))). 
)0)( كشف األرسار رشح أصول البزدوي )/)9).

)))( موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 396/7.

العلة(،  هو  النصاب  )بأن  القول  هلذا  ويستدل 
النصاب  فيكون  للنصاب،  زكاة من غري ملك  بأنه ال 
بمثابة العلة املطردة املنعكسة، إذ وجوب الزكاة يدور 
معه وجودًا وعدمًا، بدليل جواز تعجيل الزكاة عند من 
حتقق عنده النصاب الذي هو العلة وإن مل يكن قد تم 

حتقق بقية رشوط الزكاة.

ويمكن أن يعرتض عليهم بالقول: 
ألن  للزكاة؛  مناسبًا  وصفًا  ليس  النصاب  إن 
يف  قال  وهلذا  مصلحة؛  تضمن  ما  املناسب  الوصف 
رشح أصول البزدوي مبارشة بعد أن قرر أن النصاب 
هو العلة للزكاة: ألنه أي النصاب وضع له أي إلجياب 
كون  ومعنى  إليه،  الزكاة  تضاف  وهلذا  رشعا  الزكاة 
الغناء  إذ  الوجوب  وهو  حكمه  يف  مؤثرًا  النصاب 
تعاىل  لقوله  الغري  إىل  اإلحسان  أي  املواساة  يوجب 
وأحسنوا - وأنفقوا ]البقرة: )9)[)))(. فرصح هنا 
كام ترى بلفظ الغنى الذي هو وصف متضمن املصلحة 
هنا  كالمه  يف  بالغنى  يقصد  كان  وإن  املواساة،  وهي 
النصاب  يكون  أن  يمكن  ال  ولكن  املغني،  النصاب 
وحده جمردًا عن احلول وامللك التام للامل احلالل يفيد 
اإلغناء، وهلذا كان مالك النصاب من املال املغصوب 
غري غني، وال مالك النصاب يف جزء من احلول غنيا، 
تامًا،  ملكًا  له  مالكًا  ليس  كونه  غنيًا  للامل  الدائن  وال 
وهلذا املعنى قال من قال بعدم جواز تعجيل الزكاة قبل 
احلول، لعدم حتقق العلة، ويكون جواز تعجيل الزكاة 
هنا لورود النص بجواز ذلك)3)(، وال يتحقق الغنى إال 
بتحقق مجيع أوصافه األربعة: النصاب واحلول وامللك 

التام وحلية املال والتي متثل الغنى.

)))( كشف األرسار رشح أصول البزدوي )/93).
زكاة  أخذنا  قد  »إنا  لعمر:  قال    النبي  أن  عيل،  عن   )(3(
الرتمذي وقال األلباين  للعام«. أخرجه  العباس عام األول 
برقم   ((/( األلباين  بتعليق  الرتمذي  سنن  انظر:  حسن 
9)). قال الرتمذي: وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل 

حملها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي، وأمحد، وإسحاق«.
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النصاب  يقررون  الفقهاء  مجهور  فإن  وكذلك 
الرشطية  بدليل حتقق معنى  الزكاة،  رشطا من رشوط 
ولكن  احلكم،  عليه  يتوقف  الرشط  أن  توضيحه  فيه، 
قد يوجد الرشط وال يلزم منه حتقق املرشوط )احلكم( 
بقوهلم،  األصول  كتب  يف  عنه  يعرب  ما  وهو  لذاته، 
الرشط: ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من جوده 
رشط  الوضوء،  مثاله:  لذاته.)))(  عدم  وال  الوجود 
الصالة،  صحة  عدم  الوضوء  عدم  من  يلزم  للصالة 
ولكن قد يتوضأ املكلف ولكن ال تلزمه الصالة، فال 

يلزم من وجود الوضوء وجوب الصالة.

رشط  فالنصاب  الرشطية،  معنى  النصاب  ففي 
علة  رشوط  من  قل  أو  الزكاة،  وجوب  رشوط  من 
الزكاة، فال زكاة واجبة إال بنصاب، ولكن قد يتحقق 
من  يلزم  )وال  الزكاة،  فيه  جتب  وال  النصاب  املال  يف 
السائمة،  غري  والغنم  احليل  يف  كام  الوجود(،  وجوده 
ين  القنية ومال الضامر واملال املغصوب، والدَّ وأموال 
إنه مانع للزكاة(، وكلها أموال زكوية  )عند من يقول 
وجوب  وهو  احلكم  حتقق  دون  النصاب  فيها  حتقق 

الزكاة.

ومن هنا يمكن القول: إن النصاب وصف من 
أوصاف العلة، إذ أن احلكم ال يتحقق به منفردًا، وال 
يصح أن يكون مناسبًا للعلة التي هي اإلغناء ملواساة 
البالغ  املال  يف  الزكاة  إجياب  عدم  بدليل  الفقراء، 
للنصاب إن مل حيل حوله، أو مل يكن مملوكًا ملكًا تامًا، 
أو مل يكن حالاًل؛ لعدم املناسبة، وهلذا كانت كل تلك 
األوصاف األربعة متثل وصف الغنى الذي يكون هو 
العلة، وكل تلك األوصاف هي أجزاء هلا أو أوصاف 

وأسباب هلا. 

الفصول  تنقيح  ورشح   ،(3(/( املحيط  البحر  انظر:   )(((
ص))، والفروق للقرايف )/0)، وغريها.

المطلب الخام�ص: عـــــلـة وجـــوب الزكــــــــــــاة 
هي: و�شف الغنى

وجوب  علة  بأن  الفقهاء  بعض  رصح  وقد 
استنباط  وجه  وبينوا  الغنى«،  »وصف  هي:  الزكاة 

هذه العلة عىل ما سنبني.

قال القرايف: املناسب ما تضمن حتصيل مصلحة 
أو درء مفسدة، فاألول يعني حتصيل املصلحة كالغنى 
هو علة وجوب الزكاة لتضمنه مصلحة الفقراء ورب 
املال، والثاين: -يعني درء املفسدة - كتحريم اخلمر.)))(

وقال الطويف: 

وباجلملة فهذه أمثلة تقريبية إن مل تكن حتقيقية. 
الزكاة  إلجياب  مناسب  الغنى  قولنا:  ذلك  ومن 
ومواساة للفقراء، ودفعا لرضر الفقر عنهم، فالغنى هو 
الوصف، وإجياب الزكاة هو احلكم، ومواساة الفقراء 
هي احلكمة، وكل حكم رشعي تعلييل، فال بد له من 
سبب مناسب يقتضيه، ومن حكمة هي الغاية املطلوبة 
منه ترتتب عليه. واعترب هذا باالستقراء واالستئناس 

بام ذكرناه من األمثلة جتده صحيحا.)))(

وقال الشاطبي يف املوافقات: 

فإذا قلنا: الدين مانع من الزكاة؛ فمعناه أنه سبب 
يقتيض افتقار املديان إىل ما يؤدي به دينه، وقد تعني فيام 
الغرماء  حقوق  به  تعلقت  فحني  النصاب؛  من  بيده 
هو  الذي  الغنى  وهي  النصاب،  وجود  حكمة  انتفت 
علة وجوب الزكاة؛ فسقطت، وهكذا نقول يف األبوة 
فإهنا تضمنت علة ختل بحكمة  القصاص؛  املانعة من 

القتل العمد العدوان، وما أشبه ذلك مما هو كثري.)))(

)))( رشح خمترص الروضة )3/ ))3(.

)))( رشح خمترص الروضة )3/ ))3(.
)))( املوافقات )3/ ))(.
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وقال الرجراجي السماليل: 

قوله: )واملناسب: ما تضمن ]حتصيل[ مصلحة 
وجوب  يف  علة  كالغنى،  فاألول:  مفسدة.  درء  أو 

الزكاة. والثاين: كاإِلسكار، علة يف حتريم اخلمر(.

ومعنى قوهلم: املناسب، أي املناسب ألن يرتتب 
عليه احلكم، فرس املؤلف الوصف املناسب، بالوصف 
وإنام  مفسدة.  لدرء  أو  مصلحة  لتحصيل  املتضمن 
ورود  يف  األصل  ألن  العلة؛  عىل  تدل  املناسبة  كانت 

الرشائع إنام هو لتحصيل املصالح ودرء املفاسد.

للمصلحة  املتضمن  الوصف  املؤلف  ومثل 
بالغنى، ]فإنه[ علة لوجوب الزكاة؛ ألن الغنى مناسب 
لوجوب الزكاة ملا فيه من املواساة للفقراء، فاملصلحة 

عىل هذا هي املواساة.

النفس  تطهري  ]هي[  هنا  ها  املصلحة  وقيل: 
يبذله  فال  بالطبع  حمبوب  املال  ألن  البخل؛  رذيلة  من 
وخلص  تعاىل  اهلل  حمبة  عليه  غلبت  من  إال  تعاىل  هلل 
برهان«)))(،  »الصدقة  السالم:  قال عليه  إيامنه، وهلذا 
أي دليل عىل صدق اإليامن وخلوصه. ومثل املؤلف 
علة  فإنه  باإلسكار،  للمفسدة  املتضمن  الوصف 
لتحريم اخلمر؛ ألن اإلسكار مناسب للتحريم ملا فيه 

من خلل العقل.)9)(

يرصح  مل  ولكنه  العلة  هلذه  الكاساين  أشار  وقد 
با فقال وهو يتحدث عن رشوط الزكاة: 

)ومنها( كون املال ناميا؛ ألن معنى الزكاة وهو 
النامء ال حيصل إال من املال النامي ولسنا نعني به حقيقة 
املال  كون  به  نعني  وإنام  معترب  غري  ذلك  ألن  النامء؛ 

)))( أخرجه مسلم )/03) برقم 3)) وغريه.
اهلل  عبد  أبو   )30(  /(( الشهاب  تنقيح  عن  النقاب  رفع   )(9(
ْماليل  احلسني بن عيل بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي السِّ

)املتوىف: 99)هـ(.

اإلسامة  ألن  باإلسامة؛  أو  بالتجارة  لالستنامء  معدًا 
سبب حلصول الدر والنسل والسمن، والتجارة سبب 
وتعلق  املسبب،  مقام  السبب  فيقام  الربح  حلصول 
احلكم به كالسفر مع املشقة والنكاح مع الوطء والنوم 
مع احلدث، ونحو ذلك، وإن شئت قلت: ومنها كون 
املال فاضال عن احلاجة األصلية؛ ألن به يتحقق الغنى 
ومعنى النعمة وهو التنعم وبه حيصل األداء عن طيب 
يكون  ال  أصلية  حاجة  إليه  املحتاج  املال  إذ  النفس 
حيصل  ال  التنعم  إذ  نعمة  يكون  وال  عنه  غنيا  صاحبه 
إليه حاجة أصلية؛ ألنه من رضورات  بالقدر املحتاج 
نعمة  شكر  شكره  فكان  البدن  وقوام  البقاء  حاجة 
البدن.)0)( فقوله: »ألن به يتحقق الغنى ومعنى النعمة 
لوصف  إشارة  فيه  األداء..«،  حيصل  وبه  التنعم  وهو 

الغنى وأنه ال زكاة ما مل تتحقق نعمة الغنى.

المطلب ال�شاد�ص: القول المختار
وُيدَرك  التعبد،  معنى  فيها  مالية  عبادة  الزكاة 
أيضًاً فيها حكمة الترشيع ومقصده وعلله التي يمكن 
من  يسربها  أن  للمجتهد  ويمكن  العقول،  تفهمها  أن 
خالل النظر يف فروعها والرشوط التي قررها الشارع 
أنصبتها، وحتى يف مصارفها؛  تقدير  إجيابا، ويف  قبل 
مراميها  العقول  تدرك  واضحات  معان  كلها  وهذه 

وتلحظ األذهان مقصوداهتا.

النصوص الدالة عىل علة وجوب الزكاة: 

ولو رجعنا إىل النصوص الرشعية لنتحقق أواًل 
أو  طريق  بأي  الزكاة  علة  إىل  أشارت  أو  ذكرت  هل 
مسلك من مسالك التعليل لو رجعنا لذلك سنجد أن 

من النصوص ما أشار هلذه العلة كام ييل: 

)0)( بدائع الصنائع )/)).
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)( عن ابن عباس أن النبي  بعث معاذا  إىل اليمن 

َفْلَيُكْن  اْلِكَتاِب  َأْهِل  ْن  مِّ َقْومًا  َتْأِت  »إِنََّك  فقال: 
َفإِْن   ُ اللَّ إاِلَّ  إَِلَه  الَّ  َأن  َشَهاَدُة  إَِلْيِه  َتْدُعوُهْم  َما  َل  َأوَّ
َعَلْيِهْم  َفَرَض   َ اللَّ َأنَّ  َفَأْعِلْمُهْم  بَِذلَِك  َأَطاُعوَك  ُهْم 
دُّ َعىَل ُفَقَرائِِهْم َفإِْن ُهْم  َصَدَقًة ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغنَِيائِِهْم َفرُتَ
َدْعَوَة  ِق  َواتَّ هِلِْم  َأْمَوا  َوَكَرائَِم  اَك  َفإِيَّ لَِذلَِك  َأَطاُعوَك 

ِ ِحَجاٌب«)61). ُه َلْيَس َبْيَنَها َوَبنْيَ اللَّ امْلَْظُلوِم َفإِنَّ

)( وعن أيب هريرة، عن النبي  أنه قال: »ليس املسكني من 

ترده األكلة واألكلتان، واللقمة واللقمتان - أو التمرة 
ولكن   - والتمرة  اللقمة،  يف  شك  شعبة  والتمرتان 
الناس  يسأل  وال  يغنيه،  غنى  له  ليس  الذي  املسكني 

إحلافا«، أو »يستحيي أن يسأل الناس إحلافا«.)62)

ابن عباس ريض اهلل عنهام، إشارة  ففي حديث 
وتنبيه عىل أن الزكاة متعلقة بوصف الغنى، وأن الغنى 
أنه رتب احلكم عىل الوصف  علة للزكاة ووجه ذلك 
عند  التعليل  مسالك  من  مسلك  وهذا  له،  املناسب 

األصوليني)3)( كام سنرى يف املطلب مسالك العلة.

يذكر  حينام  الشارع  أن  املسلك  هذا  ووجه 
عله  يكون  الوصف  هذا  فإن  وصف،  احلكم  مع 

وأبو   )3(/(( ومسلم   )3((/(( البخاري  أخرجه:   )(((
داود )))))( والنسائي ))/))3( والرتمذي ))/)))( 
والدارمي ))/9)3( وابن ماجه )3)))( وابن أيب شيبة 

))/)( والدارقطني ))))( والبيهقي ))/)9(.
وقال   ،9((9 برقم   (((/(( املسند  يف  أمحد  رواه   )(((
شعيب األرنؤوط رمحه اهلل تعاىل إسناده صحيح عىل رشط 

الشيخني.
)3)( انظر املحصول اللرازي )\0))، وانظر الفروق للقرايف 
3/)))، وانظر هناية السول رشح منهاج الوصول )))، 
وانظر غاية الوصول يف رشح لب األصول )/9))، وانظر 
حاشية العطار عىل رشح اجلالل للمحيل عىل مجع اجلوامع 
املحصول  رشح  يف  األصول  نفائس  وانظر   ،3((/(
303/3)، وانظر تقريب الوصول إىل علم األصول )))، 
وانظر   ،((0/( األصول  دراية  إىل  الوصول  هناية  وانظر 
األرسار  كشف  وانظر   ،(9(/( املحصول  من  التحصيل 

رشح أصول البزدوي )/))3 وغريها.

للحكم، إذ لو مل يقدر التعليل به ملا كان لذكره فائدة، 
ومنصب الشارع مما ينزه عنه، وذلك ألن الوصف 
املذكور إما أن يكون مذكورا مع احلكم يف كالم اهلل 

تعاىل أو كالم رسوله.

مل  لو  أنه  وقدرنا  تعاىل  اهلل  كالم  يف  كان  فإن 
أن  خيفى  وال  مفيدا،  يكون  ال  فذكره  به  التعليل  يقدر 
ذلك غري جائز يف كالم اهلل تعاىل إمجاعا نفيا ملا ال يليق 

بكالمه عنه.

أن  خيفى  فال  رسوله  كالم  يف  ذلك  كان  وإن 
األصل إنام هو انتفاء العبث عن العاقل يف فعله وكالمه 
ونسبة ما ال فائدة فيه إليه؛ لكونه عارفًا بوجوه املصالح 
واملفاسد، فال يقدم يف الغالب عىل ما ال فائدة فيه، وإذا 
أهل  فمن هو  العقالء  آحاد  الظاهر من  ذلك هو  كان 
وترشيع  عليه  الوحي  ونزول  تعاىل  اهلل  عن  للرسالة 

األحكام أوىل.)))(

دار،  حيث  معه  الزكاة  تدور  الوصف  وهذا 
يف    النبي  وأن  سيام  ال  انتفى،  حيث  عنه  وتنتفي 
املقام  وهذا  اليمن،  إىل  ورسوله  لسفريه  التعليم  مقام 
رسد  ال  االحكام؛  وقواعد  الترشيع،  علل  بيان  مقام 
التفاصيل واجلزئيات؛ ليتمكن معاذ من القياس والبناء 
عىل تلك العلل التي وضحها له رسول اهلل ، فيام جيد 

له من احلوادث.

حديث أيب هريرة ريض  وأما يف احلديث الثاين: 
اهلل عنه، فالرسول ، جعل وصف الغنى، بل الغنى 
والكفاية حدًا وعلة به خيرج املرء عن وصف املسكني.

ثم إن الرشع ضبط هذا الوصف )الغنى ضبطًا 
دقيقًا، فلم يرتك حتديده وتقديره الجتهادات الفقهاء، 

)))( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي 3\))) وما بعدها.
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وال ألعراف الناس، بل توىل بنفسه ضبط وحتديد هذا 
أو  للعلة  أوصاف  أربعة  عرب  وذلك  )الغنى  الوصف 
وصف  هي  التي  العلة  متثل  جمتمعة  وهي  هلا  أسباب 
الغنى، فتكون كالعلة املركبة أو العلة التي هلا أوصاف 

ال تتحقق من دوهنا وهذه األوصاف هي: 

أواًل: وصف )بلوغ النصاب(

)النصاب(،  الغنى،  وصف  علة  أوصاف  فمن 
إذا ال يتحقق الغنى بالوصف الرشعي فيمن ال يملكه، 
وقد قدرت الرشيعة األنصبة لكل أنواع األموال التي 
يتحقق با الغنى يف كل زمان ومكان، وحددهتا حتديدًا 
من  نوع  لكل  فجعلت  إبام،  وال  فيه  لبس  ال  دقيقًا 
املال،  جنس  بحسب  غريه  مع  خيتلف  نصابًا  األموال 
وبام حيقق الغنى للاملك؛ فقدرت نصابًا لإلبل خيتلف 
البقر،  نصاب  عن  أيضًاً  وخيتلف  الغنم،  نصاب  عن 
عن  خيتلف  ثان  نوع  من  ملال  آخر  نصابًا  وحددت 
الذهب  ونصاب  والثامر،  الزروع  كنصاب  هذا،  كل 
الغنى  فيه  يتحقق  دقيق  بميزان  ذلك  وكل  والفضة، 

ملالك كل جنس من أجناس تلك األموال.

ثانيًا: وصف )احلول(

أن  من  البد  التي  الغنى  علة  أوصاف  ومن 
الزمنية  املدة  الرشيعة  فضبطت  )احلول(،  با  تتصف 
التي يتحقق غنى املكلف با باحلول اهلجري الكامل، 
للنصاب  البالغ  املال  يستمر  مل  ما  الغنى  يتحقق  فال 
حواًل كاماًل وهو بيد مالكه له مطلق الترصف به، فال 
ليوم أو شهر  الغنى ملن ملك نصابًا  يتحقق  أن  يمكن 
با  كافية  زمنية  مدة  الرشيعة  حددت  بل  شهرين،  أو 
يصبح املرء غنيًا وهو احلول، فال زكاة يف املال إذا إال 
بمعيار الرشع: الكمي )النصاب(، والزمني )احلول(، 

وهذا الضبط للعلة يف غاية الدقة ومنتهى احلكمة.

ثالثًا: وصف )امللك التام(
ثالث  بوصف  الغنى  علة  الرشيعة  ضبطت  ثم 
للنصاب حواًل كاماًل،  البالغ  للامل  التملك  نوع  وهو 
أنه ال بد من أن يكون امللك عليه ملكًا تامًا ال نقص 
فيه؛ ليتحقق وصف الغنى بكامل حرية الترصف؛ فال 
يعترب غنيًا من ملك نصابًا حلول كامل ولكنه ال يقدر 
مغلوله  يده  بل  تنميته،  وال  املال  بذا  الترصف  عىل 
عنه. إن وصف الغنى ال يتحقق إال بتحقق متام امللك 
عىل املال، ومتام امللك تعني: متلك رقبة املال، والقدرة 
عىل الترصف به، وهذا ما يقرره الفقهاء مجيعًا كام بينا 

سابقًا.

) رابعًا: وصف )احِللِّ
مل  أهنا  نبلها  وكامل  الرشيعة،  حسن  متام  ومن 
جتعل للامل احلرام اعتبارًا، ومل توله اهتاممًا؛ بل أمهلته 
وجعلته كاملعدوم، فال يتحقق الغنى يف املرء وإن ملك 
املال  هذا  ويظل  حالاًل،  تكن  مل  ما  الطائلة  األموال 
ُمسَتحقًا ألصحابه األصليني وإن كان يف يده، وعليه 
فلم توجب زكاًة فيه؛ لعدم حتقق وصف الغنى ملن كان 
ماله من حرام، وإن كان يف يده حارضًا. بل البد من أن 
تتصف علة الغنى بأن يكون املال البالغ للنصاب الذي 

حال حوله بيد مالكه حالاًل.

الذي  الغنى  لوصف  الضبط  هذا  كل  وبعد 
معها  يدور  الزكاة  أخذ  توجب  علة   ، النبي  جعله 
أن  بقي  انتفت،  حيث  وينتفي  دارت  حيث  احلكم 
العلة   حني بني هذا الوصف وهذ  النبي  نعرف أن 
كان يف مقام التعليم ملعاذ بن جبل  حني بعثه سفريًا 
الترشيع،  علل  بيان  يقتيض  واملقام  اليمن،  إىل  ومعلاًم 
والبناء  القياس  من  معاذ  ليتمكن  األحكام؛  وقواعد 

عىل مقتضاها.

وصف  هي:  الزكاة  وجوب  علة  أن  هنا  فتقرر 
بلوغ  هي:  أربعة  أوصافًا  تتضمن  والتي  الغنى، 
النصاب، وحوالن احلول، وامللك التام، وحلية املال. 
فال جيب احلكم إن ختلف وصف من أوصافها حيث 

أن العلة مل تكن حتققت بجميع أوصافها.
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المبحث الثالث: الم�شالك االأ�شولية لو�شف الغنى كعلة لوجوب الزكاة

المطلب االأول: م�شالك التعليل عند االأ�شوليين
قبل أن نرشع برسد املسالك التي با توصلنا ملعرفة علة الزكاة، نريد أن نقف عىل هذه املسالك التي قررها 

األصوليون للتعرف عىل العلة.

فمن املعلوم يف أصول الفقه أن للعلة مسالك وهي طرقها الدالة عليها ويسميها بعض األصوليني أدلة إثبات 
العلة)))(، قال الرازي يف »املحصول«: هي عرشة: النص، واإليامء، واإلمجاع، واملناسبة، والتأثري، والدوران، والسرب 
والتقسيم، والشبه، والطرد، وتنقيح املناط. قال: وأمور أخر اعتربها قوم، هي عندنا ضعيفة. انتهى.)))( وقد نظمها 

بعضهم فقال)))(: 
مسالُك علٍة ُرتٌب: فنصٌّ * فـإمجــــاٌع فإيــامٌء فســرُب 
مناسبٌة كذا شــــبٌه فيتلو * لـه الـدوراُن طــرٌد يستمرُّ 
فتنقيُح املنــاِط فـألِغ فرقًا * وتلك ملن أراد احلرص عرُش

وقد قسمها بعضهم إىل ثالثة أقسام رئيسية: 

• القسم األول: إثبات العلة بأدلة نقلية )نص( وهو رضبان: 

 ،)(9(لَِكْيال َتْأَسْوا :وقوله تعاىل ،)(((َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة :رصيح، وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله تعاىل )(

 ،)(((ِمْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبَنا َعىَل َبنِي إرِْسائيَل :وقوله تعاىل ،)(0(َوَرُسوَلُه َ وا اهللَّ ْم َشاقُّ ُ وقــوله تعاىل: َذلَِك بَِأهنَّ

وما جرى هذا املجرى من صيغ التعليل.

2( التنبيه واإليامء إىل العلة، وهو أنواع ستة: 

النوع األول: أن يذكر احلكم عقيب وصف بالفاء، فيدل عىل التعليل بالوصف، كقوله تعاىل: ... ُقْل ُهَو َأذًى 

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُام)3)(. فيدل ذلك عىل التعليل؛ ألن الفاء يف  اِرُق َوالسَّ َفاْعَتِزُلوا النَِّساَء يِف امْلَِحيِض)))(، وَوالسَّ

اللغة للتعقيب، فيـلزم من ذكــر احلكم مع الوصف بالفاء: ثبوته عقيبه، فيلزم منه السببية، إذ ال معنى للسبب إال 

ما ثبت احلكم عقيبه.

)))( انظر روضة الناظر وجنة املناظر ) / )9).
)))( املحصول للرازي )/)3).

)))( انظر: أضواء البيان للشنقيطي، )/))).
)))( سورة احلرش آية رقم ).

)9)( سورة احلديد آية رقم 3).
)0)( سورة األنفال آية رقم 3).
)))( سورة األنفال آية رقم )3.

)))( سورة البقرة من اآلية »)))«.
)3)( سورة املائدة من اآلية »)3«.
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الوصف  عىل  احلكم  ترتيب  الثاين:  النوع 
تعاىل:  كقوله  به.  التعليل  عىل  يدل  اجلزاء  بصيغة 
اْلَعَذاُب  هَلَا  ُيَضاَعْف  َنٍة  ُمَبيِّ بَِفاِحَشٍة  ِمْنُكنَّ  َيْأِت  َمْن 
ِ َوَرُسولِِه َوَتْعَمْل   .)(((َوَمْن َيْقُنْت ِمْنُكنَّ هلِلَّ ِضْعَفنْيِ
َعْل  جَيْ  َ اهللَّ ِق  َيتَّ َوَمْن   ،)((( َتنْيِ َمرَّ َأْجَرَها  ا  ُنْؤهِتَ َصاحِلًا 
فإن  أشبهه؛  ما  وكذلك  لتقواه.  أي:   .)(((َرجًا خَمْ َلُه 
إال  للسبب  معنى  فال  ويالزمه.  رشطه  يتعقب  اجلزاء 

ما يستعقب احلكم ويوجد بوجوده.

النوع الثالث: أن يسأل النبي  عن أمر حادث، 
السؤال  يف  املذكور  أن  عىل  فيدل  بحكم،  فيجيب 
هلكت  فقال:    النبي  أتى  أعرابّيًا  أن  روي  كام  علة. 
وأهلكت. قال: »َماَذا َصَنْعَت«؟ قال: واقعت أهيل يف 
رمضان. فقال، عليه السالم: »أْعتِْق َرَقَبة«)))( فيدل عىل 
أن الوقاع سبب؛ ألنه ذكره جوابًا له، والسؤال كاملعاد 

يف اجلواب، فكأنه قال: »َواَقْعَت َأْهَلَك َفاْعتِق َرَقَبة«.

بجواب:  ليس  منه  املذكور  يكون  أن  واحتامل 
ممتنع، إذ يفيض ذلك إىل خلو حمل السؤال عن اجلواب، 

فيتأخر البيان عن وقت احلاجة، وهو ممتنع باالتفاق.

النوع الرابع: أن ُيذكر مع احلكم يشء، لو مل يقدر 
التعليل به: لكان لغوًا غري مفيد. فيجب تقدير الكالم 

عىل وجه مفيد، صيانة لكالم النبي  عن اللغو.

وهو قسامن: 
بأمر  الواقعة  عن  السائل  ُيستنطق  أن  أحدمها: 
عن    سئل  كام  عقيبه،  احلكم  يذكر  ثم  الوجود،  ظاهر 
َيبَِس«؟  إَِذا  َطُب  الرُّ »َأَيْنُقُص  فقال:  بالتمر  الرطب  بيع 
له:  التعليل  يقدر  مل  فلو  إَِذْن«)))(.  »َفاَل  قال  نعم.  قالوا: 
كان االستكشاف عن نقصان الرطب غري مفيد لظهوره.

)))( سورة األحزاب من اآلية: »30«.
)))( سورة األحزاب من اآلية »)3«.

)))( سورة الطالق من اآلية »)«.
)))( أخرجه البخاري )/)) برقم ))3)، ومسلم )/))) 

برقم )))).
)))( أخرجه مالك يف املوطأ )/)90 برقم ))3)، وابن ماجة 

)/))) برقم ))))، وقال األلباين معلقا إنه صحيح.

حمل  نظري  عىل  اجلواب  يف  يعدل  أن  الثاين: 
السؤال: كام روي أنه ملا سألته اخلثعمية عن احلج عن 
َعىَل  َكاَن  َلْو  »َأَرَأْيِت  السالم:  عليه  فقال،  الوالدين، 
قال:  نعم.  قالت:  َيْنَفُعَها«؟  َأَكاَن  َفَقَضْيتِِه،  َدْيٌن  ِك  ُأمِّ
التعليل  منه:  فيفهم  يقىض«)9)(.  بأن  َأَحقُّ  اهللِ  »َفَدْيُن 

بكونه دينًا تقريرًا لفائدة التعليل.

الكالم يشء  يذكر يف سياق  أن  اخلامس:  النوع 
تعاىل:  كقوله  منتظم  غري  الكالم  صار  به:  يعلل  مل  لو 
ُمَعِة  َيْوِم اجْلُ الِة ِمْن  ِذيَن آَمُنوا إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ ا الَّ َ َيا َأيُّ
يعلم  فإنه   ،)(0(....اْلَبْيَع َوَذُروا   ِ اهللَّ ِذْكِر  إىَِل  َفاَسَعْوا 
السعي  من  مانعًا  بكونه  البيع  عن  للنهي  التعليل  منه 
إىل اجلمعة؛ إذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقًا من غري 
رابطة اجلمعة يكون خبطًا يف الكالم. وكذا قوله، عليه 
السالم: »ال يقيض القايض بني اثنني وهو غضبان«)))(، 
تنبيه عىل التعليل بالغضب، إذ النهي عن القضاء مطلقًا 

من غري هذه الرابطة ال يكون منتظاًم.

بوصف  مقرونًا  احلكم  ذكر  السادس:  النوع 
اِرُق  مناسب، فيدل عىل التعليل به كقوله تعاىل: َوالسَّ
ْبَراَر  اأْلَ وإِنَّ   .)(((...اَم َأْيِدَيُ َفاْقَطُعوا  اِرَقُة  َوالسَّ
لربهم  أي:   ،)(3(َجِحيٍم َلِفي  اَر  اْلُفجَّ َوإِنَّ  َنِعيٍم،  َلِفي 
لو  كام  به،  التعليل  األفهام  إىل  يسبق  فإنه  وفجورهم، 
قال: »أكرم العلامء وأهن الفّساق« يفهم منه: أن إكرام 
فكذلك يف  لفسقهم.  الفساق  وإهانة  لعلمهم،  العلامء 
بل  املناسبة.  اعتبار  منه:  الغالب  فإن  الشارع،  خطاب 

)9)( أخرجه البخاري 3/)3 برقم 3)9)، ومسلم )/)0) 
برقم )))).

)0)( سورة اجلمعة آية رقم »9«.
وقال   ،(03(9 برقم   30/3( املسند  يف  أمحد  أخرجه   )(((
وابن  الشيخني.  رشط  عىل  صحيح  إسناده  األرنؤوط: 
األلباين  وقال   ،(3(( برقم   (((/( السنن  يف  ماجة 

معلقًا: صحيح.
)))( سورة املائدة من اآلية »)3«.
)3)( سورة االنفطار »3)، ))«.
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قد نعلم أنه ال يرد احلكم إال ملصلحة: فمتى ورد احلكم 
مقرونًا بمناسب: فهمنا التعليل به.

ففي هذه املواضع يدل عىل أن الوصف معترب يف احلكم، 
لكنه حيتمل: أن يكون اعتباره لكونه علة يف نفسه.

• القسم الثاين: ثبوت العلة باإلمجاع: 

الوالية)))(.  يف  »الصغر«  تأثري  عىل  كاإلمجاع 
وهو  القضاء  من  القايض  منع  علة  أن  عىل  وكاإلمجاع 
الدليل  يف  والنظر  الفكر  عن  قلبه  اشتغال  غضبان 
واحلكم، وتغري طبعه عن السكون والتلبث لالجتهاد. 
فإنه  الضامن؛  يف  العادية  اليد  حتت  املال  تلف  وكتأثري 
ُقطع-  -وإن  السارق  فقيس  إمجاعًا،  الغصب  يف  يؤثر 
عىل الغاصب، التفاقهام يف العلة املؤثرة يف حمل الوفاق 
األصل،  يف  العلة  بتأثري  املطالبة  تصح  فال  إمجاعًا. 

لالتفاق عليها.

ثالثة  وهو  باالستنباط  العلة  ثبوت  الثالث:  القسم   •
أنواع: 

يكون  أن  وهو:  باملناسبة.  العلة  إثبات  أحدها: 
الوصف املقرون باحلكم مناسبًا)))(. ومعناه: أن يكون 
ومالئم،  مؤثر،  وهو  مصلحة.  عقيبه  احلكم  إثبات  يف 

وغريب.)))(

)))( أي: والية اإلجبار عىل البكر الصغرية، وعىل الصغري يف 
املال أو النكاح، فيقول احلنفي يف الثيب الصغرية: صغرية، 
واالبن  الصغرية،  البكر  عىل  قياسًا  النكاح،  عىل  فتجرب 
الصغري، ويدعى أن العلة يف األصل: الصغر باإلمجاع، وقد 

حتققت يف الفرع.
)))( وتسمى باإلخالة، أي: الظن؛ ألن احلكم بمناسبة احلكم 
املصلحة،  تسمى  كام  احلكم،  هلذا  علة  الوصف  أن  يظن 
واملناسبة  املناط.  وختريج  املقاصد،  ورعاية  واالستدالل، 
لصالة  مناسب  األبيض  الثوب  يقال:  املالئمة،  اللغة:  يف 

اجلمعة، أي: مالئم له.
أيضًاً:  وراجع  عامة.  األصول  كتب  يف  التفاصيل  انظر   )(((

روضة الناظر وجنة املناظر )/0)).

وال  معلل،  احلكم  فنقول:  السرب،  الثاين:  النوع 

علة إال كذا أو كذا، وقد بطل أحدمها فيتعني اآلخر. 

أو  »الكيل،  والعلة:  بعلة،  الرب  يف  حيرم  الربا  مثاله: 

القوت، أو الطعم« وقد بطل التعليل بالقوت والطعم، 

فثبت أن العلة: الكيل.

النوع الثالث: الدوران وهو: أن يوجد احلكم 

بوجودها، ويعدم بعدمها. كوجود التحريم بوجود 

عىل  دليل  فإنه  لعدمها،  وعدمه  اخلمر،  يف  الشدة 

يكون  أن  فأوىل  العقلية، وهي موجبة،  العلة  صحة 

دلياًل عىل الرشعية وهي أمارة.

املسالك التي استنبطت من خالهلا علة الزكاة )وصف 

الغنى(: 

للتعرف عىل  واملسالك  الطرق  ولو سلكنا هذه 

الغنى، وحتديدًا  الزكاة لوجدناها تسوقنا لوصف  علة 

عرب املسالك والطرق يف املطالب التالية: 

المطلب الثاني: م�شلك االإيماء والتنبيه يدل 
على و�شف الغنى

بوصف،  االقرتان  هو:  املسلك  هذا  وضابط 
فيحمل  بعيدا،  لكان  للتعليل  نظريه  أو  هو  يكن  مل  لو 
عىل التعليل دفعا لالستبعاد وحاصله: أن ذكره يمتنع 
يكون  أن  فيتعني  عبث،  ألنه  لفائدة؛  ال  يكون  أن 
رشطا،  أو  علة،  جزء  أو  علة،  كونه  إما  وهي  لفائدة، 
»واألظهر«: كونه علة؛ ألنه األكثر يف ترصفات الرشع، 
وهو أنواع)))(، ونحن نذكر النوع الذي من خالله تم 

التعرف عىل علة الزكاة وهو: 

)))( إرشاد الفحول )/))).
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-النوع األول: أن يذكر عقب الكالم أو يف سياٍق شيئا، 
لو مل يعلل به احلكم املذكور مل ينتظم الكالم.)))( 

العتبار  مرغاًم  األصويل  يسوق  املسلك  هذا  إن 
ابن  حديث  ففي  الزكاة،  لوجوب  علة  الغنى  وصف 
فقال:  اليمن  إىل    معاذًا  بعث    النبي  أن  عباس 
َما  َل  َأوَّ َفْلَيُكْن  اْلِكَتاِب  َأْهِل  ْن  مِّ َقْومًا  َتْأتِى  »إِنََّك 
ُ َفإِْن ُهْم َأَطاُعوَك  َتْدُعوُهْم إَِلْيِه َشَهاَدُة َأن الَّ إَِلَه إاِلَّ اهللَّ
َ َفَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ُتْؤَخُذ ِمْن  بَِذلَِك َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اهللَّ
لَِذلَِك  َأَطاُعوَك  ُهْم  َفإِْن  ُفَقَرائِِهْم  َعىَل  دُّ  َفرُتَ َأْغنَِيائِِهْم 
َلْيَس  ُه  َفإِنَّ امْلَْظُلوِم  َدْعَوَة  ِق  َواتَّ هِلِْم  َأْمَوا  َوَكَرائَِم  اَك  َفإِيَّ

ِ ِحَجاٌب«)9)(. َبْيَنَها َوَبنْيَ اهللَّ

مع  يذكر  حينام  الشارع  أن  املسلك  هذا  ووجه 
للحكم،  علة  يكون  الوصف  هذا  فإن  وصفا،  احلكم 
إذ لو مل يقدر التعليل به ملا كان لذكره فائدة، ومنصب 
إما  املذكور  الوصف  ينزه عنه، وذلك ألن  مما  الشارع 
أن يكون مذكورا مع احلكم يف كالم اهلل تعاىل أو كالم 

رسوله.

مل  لو  أنه  وقدرنا  تعاىل  اهلل  كالم  يف  كان  فإن 
أن  خيفى  وال  مفيدا،  يكون  ال  فذكره  به  التعليل  يقدر 
ذلك غري جائز يف كالم اهلل تعاىل إمجاعا نفيا ملا ال يليق 

بكالمه عنه.

أن  خيفى  فال  رسوله  كالم  يف  ذلك  كان  وإن 
األصل إنام هو انتفاء العبث عن العاقل يف فعله وكالمه 
ونسبة ما ال فائدة فيه إليه؛ لكونه عارفا بوجوه املصالح 

)))( كقوله تعاىل: َوَذُروا اْلَبْيَع؛ ألن اآلية سيقت لبيان وقت 
اجلمعة وأحكامها، فلو مل يعلل النهي عن البيع بكونه مانعا 
من الصالة، أو شاغال عن امليش إليها؛ لكان ذكره عبثا؛ ألن 

البيع ال يمنع منه مطلقًا.
)9)( سبق خترجيه.

واملفاسد، فال يقدم يف الغالب عىل ما ال فائدة فيه، وإذا 
أهل  فمن هو  العقالء  آحاد  الظاهر من  ذلك هو  كان 
وترشيع  عليه  الوحي  ونزول  تعاىل  اهلل  عن  للرسالة 

األحكام أوىل.)90(

وقد ذكر النبي  يف هذا احلديث حكم الزكاة، 
وقرنه بوصف الغنى وعلق احلكم عليه، فقال: »تؤخذ 
الغنى  وهو  الوصف  هذا  أمهلنا  فلو  أغنيائهم«،  من 
لكان ذكره هنا من باب العبث، الذي ال يفيد شيئًا يف 

. سياق الكالم، وهذا حمال يف كالم اهلل ورسله

نحو  لوصف،  احلكمني  بني  يفرق  أن  الثاين:  -النوع 
وللفارس  سهم  »للراجل  َم:  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ َصىلَّ  قوله 
لالستحقاق  املوجب  أن  يفيد  ذلك  فإن  سهامن«. 

للسهم والسهمني هو الوصف املذكور.))9( 

النوع من اإليامء والتنبيه وجدناه  تأملنا هذا  إذا 
الوصف  هو  الغنى  وصف  أن  إىل  وضوح  بكل  يشري 
ففي  والرد،  األخذ  حكمي  بني  الشارع  به  فرق  الذي 
إىل    معاذًا  بعث    النبي  أن  عباس  ابن  حديث 
َفْلَيُكْن  َأْهِل اْلِكَتاِب  ْن  َتْأتِى َقْومًا مِّ اليمن فقال: »إِنََّك 
ُهْم  َفإِْن   ُ اهللَّ إاِلَّ  إَِلَه  َأن الَّ  َشَهاَدُة  إَِلْيِه  َتْدُعوُهْم  َما  َل  َأوَّ
َصَدَقًة  َعَلْيِهْم  َفَرَض   َ اهللَّ َأنَّ  َفَأْعِلْمُهْم  بَِذلَِك  َأَطاُعوَك 
دُّ َعىَل ُفَقَرائِِهْم َفإِْن ُهْم َأَطاُعوَك  ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغنَِيائِِهْم َفرُتَ
ُه  َفإِنَّ امْلَْظُلوِم  َدْعَوَة  ِق  َواتَّ هِلِْم  َأْمَوا  َوَكَرائَِم  اَك  َفإِيَّ لَِذلَِك 
ِ ِحَجاٌب«. فمن حتىل بوصف الغنى  َلْيَس َبْيَنَها َوَبنْيَ اهللَّ
فقد وجبت عليه الزكاة، ومن حتىل بوصف الفقر فقد 
وجبت له الزكاة؛ فكان الغنى هو الوصف الفارق بني 

من وجبت عليه ومن وجبت له.

)90( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي 3\))) وما بعدها.
))9( إرشاد الفحول )/))).
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وتفصيل ذلك أن يف احلديث تفريق بني حكمني 
والوصف  الرد(  ووجوب  األخذ،  )وجوب  رشعيني 
هو  احلكمني  هذين  بني  التفريق  وقع  أجله  من  الذي 
دُّ  َفرُتَ َأْغنَِيائِِهْم  ِمْن  ))ُتْؤَخُذ   : قوله  إىل  فانظر  الغنى، 
ُفَقَرائِِهْم((، فاحلكمني مها األخذ والرد، والوصف  َعىَل 
هو الغنى والفقر، وملا كان وصف الفقر منصوصًا عليه 
يف القرآن الكريم بأنه من مصارف الزكاة كان الوصف 
تفرض  فيمن  املؤثر  الوصف  هو  الغنى  وهو  له  املقابل 

عليه الزكاة، وهو ما نعرب عنه بالعلة هنا.

تعليق  فإن  مشتق،  باسم  احلكم  ربط  الثالث:  -النوع 
احلكم به مشعر بالعلية، نحو: أكرم زيدا العامل، فإن ذكر 

الوصف املشتق مشعر بأن اإلكرام ألجل العلم.))9(

والتنبيه  اإليامء  من  النوع  هذا  سلكنا  ولو 
متامًا،  منطبقًا  لوجدناه  أيضًاً  عباس  ابن  حديث  عىل 
وذلك أنه ربط احلكم باسم مشتق وعلقه عليه فقال: 
ِمْن  ُتْؤَخُذ  َصَدَقًة  َعَلْيِهْم  َفَرَض   َ اهللَّ َأنَّ  ))َفَأْعِلْمُهْم 
دُّ َعىَل ُفَقَرائِِهْم((، فإنه علق حكم األخذ،  َأْغنَِيائِِهْم َفرُتَ
باسم مشتق)أغنيائهم( ورتبه عليه، وليس هذا فقط بل 
الزكاة هو من تلبس بضد الوصف  إنه جعل مستحق 
َعىَل  دُّ  »َفرُتَ فقال:  عليه،  األخذ  حكم  علق  الذي 

ُفَقَرائِِهْم«، وهذا أبلغ يف اإلفهام والتنبيه عىل العلية.

الزكاة حكم  إذا ففي هذا احلديث نص عىل أن 
عليه:  ومرتب  الغنى(،  )هو  مشتق  بوصف  متعلق 
علة  الغنى  أن  عىل  يدل  وهذا  َأْغنَِيائِِهْم«،  ِمْن  »ُتْؤَخُذ 
له،  املناسب  الوصف  عىل  احلكم  رتب  كونه  للزكاة 

وهذا مسلك من مسالك التعليل عند األصوليني)93(.

))9( إرشاد الفحول )/3)).
)93( انظر املحصول اللرازي )\0))، وانظر الفروق للقرايف 
3/)))، وانظر هناية السول رشح منهاج الوصول )))، 
وانظر غاية الوصول يف رشح لب األصول )/9))، وانظر 

المطلب الثالث: م�شلك ال�شبر والتق�شيم يدل 
على و�شف الغنى

هنا  العلة  سربنا  فلو  والتقسيم:))9(،  السرب 
ويف  الرشع،  نصوص  يف  والتتبع  البحث  بعد  لوجدنا 
إال  به  للتعليل وفيام عللوا  أنه ال يصلح  الفقهاء  كالم 
الفقراء،  مواساة  النصاب،  النامء،  التالية:  األوصاف 

تطهري املال، تزكية النفس، وصف الغنى.

للزكاة  علة  يصلحان  ال  والنصاب،  النامء  لكن 
بيانه بكوهنام غري مناسبني وال مؤثرين، وإنام  كام سبق 
مها رشطان من رشوط الزكاة أو وصفان من أوصاف 

علة الغنى.))9(

منضبط،  غري  وصف  فهو  الفقراء  مواساة  وأما 
للفرع،  األصل  من  تعديته  يمكن  وال  ظاهر  وال 
ونستطيع تسمية هذا الوصف ِحكمة، وكذلك احلال 
يف وصف تطهري املال وتزكية النفس. فلم يبق إذًا غري 

وصف الغنى الذي نستطيع تعليل الزكاة به.

حاشية العطار عىل رشح اجلالل للمحيل عىل مجع اجلوامع 
املحصول  رشح  يف  األصول  نفائس  وانظر   ،3((/(
303/3)، وانظر تقريب الوصول إىل علم األصول )))، 
وانظر   ،((0/( األصول  دراية  إىل  الوصول  هناية  وانظر 
األرسار  كشف  وانظر   ،(9(/( املحصول  من  التحصيل 

رشح أصول البزدوي )/))3 وغريها.
به اجلرح،  الذي خيترب  امليل  اللغة: االختبار، ومنه  ))9( وهو يف 
يقسم  املناظر  ألن  به؛  هذا  وسمي  املسبار،  له  يقال  فإنه 
الصفات وخيترب كل واحدة منها »يف أنه«* هل تصلح للعلية 
أم ال؟ ويف االصطالح هو أن يدور بني النفي واإلثبات، وهو 
عليه،  للمقيس  با  التعليل  يمكن  التي  األوصاف  حترص  أن 
بدليله،  منها  يصلح  ال  ما  وإبطال  املقيس،  يف  اختبارها  ثم 
أو يكون  أو وصفا طرديا،  بكونه ملغى،  إما  وذلك اإلبطال 
الباقي  فيتعني  اضطراب،  أو  خفاء،  أو  كرس،  أو  نقض،  فيه 
إىل  يرجع  السرب  »الربهان«:  رشح  يف  األبياري  قال  للعلية 
اختبار أوصاف املحل وضبطها، والتقسيم يرجع إىل إبطال ما 
يظهر إبطاله منها، فإذًا ال يكون من األدلة بحال، وإنام تسامح 

األصوليون بذلك.
علة  عن  الكالم  عند  السابق  املبحث  من  سبق  ما  انظر:   )9((

النصاب وعلة النامء.
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على  يدل  المنا�شبة  م�شلك  الرابع:  المطلب 
و�شف الغنى

وباملصلحة،  باإلخالة،  عنها  ويعرب  املناسبة 
وباالستدالل، وبرعاية املقاصد، ويسمى استخراجها: 
ختريج املناط وهي عمدة كتاب القياس، وحمل غموضه 

ووضوحه.)96)

والوصف املتضمن للمصلحة هو الغنى، فيكون 
لوجوب  مناسب  الغنى  ألن  الزكاة؛  لوجوب  علة 
للفقراء، فاملصلحة عىل هذا  املواساة  فيه من  ملا  الزكاة 
هي املواساة. وقيل: املصلحة ها هنا هي تطهري النفس 
من رذيلة البخل؛ ألن املال حمبوب بالطبع فال يبذله هلل 
تعاىل إال من غلبت عليه حمبة اهلل تعاىل وخلص إيامنه، 
دليل  أي  برهان«،  »الصدقة  السالم:  عليه  قال  وهلذا 

عىل صدق اإليامن وخلوصه.))9(

وقد قال الرجراجي السماليل مبينًا هذا املسلك: 

قوله: )واملناسب: ما تضمن ]حتصيل[ مصلحة 
وجوب  يف  علة  كالغنى،  فاألول:  مفسدة.  درء  أو 
اخلمر(.  حتريم  يف  علة  كاإِلسكار،  والثاين:  الزكاة. 
ومعنى قوهلم: املناسب، أي املناسب ألن يرتتب عليه 
بالوصف  املناسب،  الوصف  املؤلف  فرس  احلكم، 
وإنام  مفسدة.  لدرء  أو  مصلحة  لتحصيل  املتضمن 
ورود  يف  األصل  ألن  العلة؛  عىل  تدل  املناسبة  كانت 

الرشائع إنام هو لتحصيل املصالح ودرء املفاسد.))9(

))9( ومعنى املناسبة: هي تعيني العلة بمجرد إبداء املناسبة، مع 
السالمة عن القوادح، ال بنص وال غريه.

))9( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ))/ )30(.
اهلل  عبد  أبو   )30(  /(( الشهاب  تنقيح  عن  النقاب  رفع   )9((
ْماليل  احلسني بن عيل بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي السِّ

)املتوىف: 99)هـ(.

وإنام كان وصف الغنى هو املناسب لعلة الزكاة، 
مصلحة  وكذلك  املزكي،  مصلحة  حتصيل  لتضمنه 
الزكاة  بمناسبة فرض  تتمثل  املزكي  الفقري، فمصلحة 
عليه حال الغنى، ومصلحة الفقري يف مواساته من مال 
الغني، واملكلف الغني ال يمكن أن يتحقق فيه وصف 
حددها  التي  الغنى  بصفات  متصفًا  يكن  مل  ما  الغنى 
الشارع، وهي: ملك النصاب، واحلول، وامللك التام، 

واملال احلالل.

والعك�ص  الطرد  م�شلك  الخام�ص:  المطلب 
)الدوران( يدل على و�شف الغنى

هو  والعكس  الوجود،  مع  الوجود  هو  الطرد 
والدوران هو جمموع ذلك.)99( ولو  العدم،  العدم مع 
)وجوب  احلكم  أن  لوجدنا  الغنى  وصف  إىل  نظرنا 
وينعدم  الغنى(،  )وصف  بوجوده  يتحقق  الزكاة( 
بانعدامه، ولذا فإن احلكم يدور مع هذه العلة وجودًا 
وعدما؛ فإن فالزكاة جتب عىل الغني، وال زكاة عىل من 
مع  يدور  الذي  الوصف  هو  إذًا  فالغنى  بغني.  ليس 
احلكم طردًا وعكسًا، ونقصد بوصف الغنى تلك العلة 
احلول،  النصاب،  األربع:  صفاهتا  فيها  حتققت  التي 

امللك التام، املال احلالل.

المطلب ال�شاد�ص: م�شلك تحقيق المناط يدل 
على و�شف الغنى

نجده  الذي  املسلك  وهو  املناط)00)(،  حتقيق 
أيضًاً يسوقنا سوقًا إىل وصف الغنى، وهو الذي علق 
الشارع حكم وجوب الزكاة به يف حديث ابن عباس 

)99( أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله ))).
وينوطه  سبب،  إىل  احلكم  الشارع  يضيف  أن  وهو:   )(00(
فيجب  اإلضافة،  يف  هلا  مدخل  ال  أوصاف  به  وتقرتن  به، 
حذفها عن درجة االعتبار حتى يتسع احلكم، مثاله: إجياب 
مع  بالوقاع  رمضان  يف  أفطر  حيث  األعرايب  عىل  العتق 
عىل  »حكمي    بقوله  آخر  أعرابيا  به  نلحق  فإنا  أهله، 
التكليف  الواحد حكمي عىل اجلامعة« أو باإلمجاع عىل أن 
ألنا  به؛  والعجمي  الرتكي،  نلحق  ولكنا  األشخاص،  يعم 
نعلم أن مناط احلكم وقاع مكلف ال وقاع أعرايب، ونلحق 
به من أفطر يف رمضان آخر؛ ألنا نعلم أن املناط هتك حرمة 
رمضان ال حرمة ذلك الرمضان، بل نلحق به يوما آخر من 

ذلك الرمضان. املستصفى ))).
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ريض اهلل عنهام، أن النبي  بعث معاذا  إىل اليمن 

َل َما  ْن َأْهِل اْلِكَتاِب َفْلَيُكْن َأوَّ فقال: ))إِنََّك َتْأتِى َقْومًا مِّ

ُ َفإِْن ُهْم َأَطاُعوَك  َتْدُعوُهْم إَِلْيِه َشَهاَدُة َأن الَّ إَِلَه إاِلَّ اهللَّ

َ َفَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ُتْؤَخُذ ِمْن  بَِذلَِك َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اهللَّ

لَِذلَِك  َأَطاُعوَك  ُهْم  َفإِْن  ُفَقَرائِِهْم  َعىَل  دُّ  َفرُتَ َأْغنَِيائِِهْم 

َلْيَس  ُه  َفإِنَّ امْلَْظُلوِم  َدْعَوَة  ِق  َواتَّ هِلِْم  َأْمَوا  َوَكَرائَِم  اَك  َفإِيَّ

ِ ِحَجاٌب((. َبْيَنَها َوَبنْيَ اهللَّ

واحلكم  الغنى(،  )وصف  العلة  هو  هنا  فاملناط 

املعلق به هو أخذ الزكاة، ومن األوصاف التي تعلق بذا 

املناط هو: 

- أن املخاطب به هم أهل اليمن.

- أو أن املخاِطب هلم هو معاذ بن جبل ريض اهلل عنه.

الكتاب  أهل  من  كان  بمن  خاص  اخلطاب  أن  أو   -

وأراد الدخول يف اإلسالم.

 فهذه هي األوصاف التي يمكن أن تعلق بالعلة 

الغنى(، وهذه األوصاف كلها ليست مؤثرة  )وصف 

أن احلكم ليس خمتصًا  وال معتربة بداللة اإلمجاع عىل 

وال  عنه،  اهلل  ريض  جبل  بن  بمعاذ  وال  اليمن،  بأهل 

فيه  حتققت  إذا  مسلم  دون  بمسلم  وال  الزمن،  بذلك 

الرشوط الرشعية، فكل هذه األوصاف إذًا ال مدخل 

هلا يف التأثري عىل علة وصف الغنى، وتبقى علة الغنى 

ُعلق با احلكم دون سائر األوصاف.  التي  العلة  هي 

فيه  حتقق  من  بكل  الزكاة(  )وجوب  احلكم  فنلحق 

وصف الغنى يف كل زمن ويف كل بلد.

الخــــاتمة
لقد بذل الباحث يف هذا الدراسة جهدًا يف معرفة 

علة الزكاة، وتركز اجلهد يف عدة جوانب رئيسية: 

الرتاث  وكتب  الفقهاء  أقوال  استقراء  األول: 
الفقهي فيام سطروه يف علة الزكاة، حماوال معرفة طرق 
عليها،  االعرتاضات  وأبرز  العلل،  لتلك  االستدالل 
من خالل ما وجده من أقوال خصومهم، أو مما وجهه 

الباحث من توجيهات برئيه املتواضع.

تأصيل  الدراسة  هذه  يف  الباحث  حاول  الثاين: 
املقررة  األصولية  العلة  الزكاة من خالل مسالك  علة 
عند أهل األصول، والتطبيق عليها يف مسألة الزكاة، يف 
دراسة مثلت اجلانب التطبيقي والعميل لتلك املسالك 

عىل الفروع الفقهية عمومًا، وعىل الزكاة خصوصًا.

وقد تو�شلت الدرا�شة لعدة نتائج اأهمها:
مقاصد  أعظم  من  الرشعية  األحكام  تعليل   -(

الفقيه  يقدمه  ما  أعظم  من  ودراستها  الترشيع، 
التي  والقواعد  األسس  وضع  من  متثله  ملا  ألمته؛ 

تبنى عليها املستجدات املعارصة.
عن  حتدثوا  قد  الفقهاء  أن  إىل  الدراسة  توصلت   -(

كتب  يف  وسطروها  واستنبطوها،  الزكاة  علة 
تعليالهتم  اختلفت  وقد  األصول،  وكتب  الفقه 
اجتهادات  وكلها  واستنباطاهتم،  واجتهاداهتم 

عظيمة متثل لألمة ثروة فقهية كبرية.
علل  أربع  يف  للزكاة  الفقهاء  تعليالت  انحرصت   -3

وهي: 
االعرتاض  أوجه  الباحث  بني  وقد  النصاب،   -

عليها.
- النامء، وقد وضح الباحث املالحظات املأخوذة 

عىل هذه العلة أيضًاً.
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املال  نوع  بحسب  العلة  جعل  من  ومنهم   -
النقود  يف  وهي  النامء،  األنعام  يف  فهي  الزكوي، 
بعضهم:  فقال  الزروع  علة  يف  واختلفوا  الثمنية، 
بزراعته  يقصد  مما  األرض  من  اخلارج  يكون  أن 
وبعضهم  عادة،  به  األرض  وتستغل  األرض  نامء 
الثامر  فأما  الثامر واحلبوب،  بني  التفريق  إىل  ذهب 
التمر  غري  زكاة  منها  جنس  أي  من  يؤخذ  فال 
والعنب، وأما احلبوب فعد عرشين جنسًا أوجب 
فيها الزكاة دون سواها، وقال بعضهم العلة هي: 
التي  الرضوريات  من  االقتيات  ألن  االقتيات؛ 
شيئا  منه  الشارع  أوجب  فلذلك  بدونه،  حياة  ال 
هي:  العلة  آخرون  وقال  الرضورات،  ألرباب 
من  اآلدميون  استنبته  ما  فكل  واالدخار،  الكيل 
الكيل،  وصفني:  مما جيمع  وكان  والثامر،  احلبوب 
ففيه  االدخار(  إمكانية  )أي  البقاء  مع  واليبس 

الزكاة.

وصف  هي:  الزكاة  علة  بأن  رصح  -وبعضهم 
ودللت  الدراسة،  هذه  اعتمدته  ما  وهو  الغنى، 

عليه.

)- من خالل سرب مسالك العلة توصلت الدراسة إىل 

أن أقرب العلل وأرجحها هي: وصف الغنى، وأن 
التعليل با أرجح من غريها، ودلل عليها الباحث 
من خالل استنباطها عرب طرق إثبات العلة العرشة 

املشهورة يف كتب األصول.

علم  يف  كبرية  أمهية  الزكاة،  علة  معرفة  متثل   -(

الزكاة خصوصًا،  باب  الفقه عمومًا، ويف  أصول 
تقرير األحكام الرشعية عن  ملا يرتتب عليها من 
إلحلاق  احلامل  هي  العلة  أن  إذ  القياس،  طريق 

الفرع باألصل. 

كما تو�شي الدرا�شة بعدة تو�شيات اأهمها:
ملا  والترشيعات،  األحكام  علل  بدراسة  االعتناء   )(

متثله من أمهية قصوى يف معرفة األحكام الرشعية 
للنوازل املعارصة.

مرحلتي  يف  سيام  ال  والدارسني،  الباحثني  توجيه   )(

الرشعية  الكليات  ِقبل  من  والدكتوراه،  املاجستري 
ببحث علل األحكام واستنباطها عىل ضوء قواعد 
كبرية  أمهية  من  متثله  مل  األصول،  علم  وضوابط 

للفقه املعارص ودربة فقهية وأصولية للباحث.
3( الوقوف عىل علة الزكاة )وصف الغنى(، عند دراسة 

إىل  للوصول  الزكاة،  مسائل  يف  املعارصة  النوازل 
احلكم الرشعي الصحيح.

عن  الصادر  الرشكات،  زكاة  حماسبة  معيار  اعتامد   )(

مجعية املحاسبني واملراجعني الكويتيني، يف حساب 
التي  للعلة  عملية  تطبيقات  من  يمثل  ملا  الزكاة، 
مثلت  كبرية  بشمولية  الدراسة،  إليها  توصلت 

اجلانب الرشعي واالقتصادي واملحاسبي للزكاة.

واهلل من وراء القصد ،،،

قائمة بالم�شادر والمراجع
)- القرآن الكريم

)- صحيح البخاري

3- صحيح مسلم

)- سنن أيب داوود

)- سنن الرتمذي

)- سنن ابن ماجة

)- سنن البيهقي

)- سنن الدارقطني

9- مسند أمحد

0)- البدر املنري يف ختريج الرافعي الكبري

))- نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية



مجلة بحوث، العدد السـابع والعشرون »خاص« صفر 1441 هجريًا - أكتوبر 2019 ميالديًا 36

))- العني للخليل 

3)- ولسان العرب 

الفروع  عىل  وأثره  العلة  حتديد  يف  األصوليني  اختالف   -((
الفقهية، وهي رسالة ماجستري من اجلامعة اإلسالمية بغزة 

للطالب: عبداهلل شفيق الرسحي

))- إرشاد الفحول

))- وروضة الناظر

))- ونثر الورود 

))- واملدخل إىل مذهب اإلمام أمحد 

9)- بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب لألصفهاين 

0)- والتحبري رشح التحرير عالء الدين الصاحلي

))- شفاء الغليل 

))- البحر املحيط

3)- اإلباج رشح املنهاج للسبكي

))- اإلحكام يف أصول األحكام

))- الربهان يف أصول الفقه للجويني 

))- الفروق يف أصول الفقه 

))- تفسري القرطبي

))- املوافقات للشاطبي

9)- طرق الكشف عن مقاصد الرشع، الدكتور نعامن جغيم 

30- جملة جممع الفقه اإلسالمي ))/ )3)، برتقيم الشاملة آليا(

)3- فقه العبادات عىل املذهب احلنفي، للحاجة نجاح احللبي. 
وهو رأي الشيخ وهبة الزحييل رمحه اهلل تعاىل 

)3- الفقه اإلسالمي وأدلته

33- فقه الزكاة للشيخ القرضاوي 

)3- بدائع الصنائع 

)3- الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي

)3- مغني املحتاج 

)3- حاشية ابن عابدين 

)3- إعانة الطالبني عىل ألفاظ فتح املعني

39- املغني 

0)- رشح منتهى اإلرادات

))- رشح بلوغ املرام لعطية حممد سامل

))- واملوسوعة الفقهية الكويتية 

3)- قواطع األدلة يف األصول

))- رشح خمترص الروضة 

))- ميزان األصول يف نتائج العقول

))- كشف األرسار رشح أصول البزدوي 

))- رشح التلويح عىل التوضيح 

))- موسوعة القواعد الفقهية للبورنو

9)- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

0)- الفروق للقرايف

))- هناية السول رشح منهاج الوصول 

))- غاية الوصول يف رشح لب األصول 

3)- حاشية العطار عىل رشح اجلالل للمحيل عىل مجع اجلوامع 

))- نفائس األصول يف رشح املحصول

))- تقريب الوصول إىل علم األصول

))- هناية الوصول إىل دراية األصول 

))- التحصيل من املحصول

))- أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله.
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اأثر ديد بنود معادالت حسا وعاء ويمة الزكاة على تعريف 
وتقييم الوعاء والقيمة  سركات اساهمة بالسودان

)من وجهة النر احا�سبية والسرعية(

د.هدى دياب اأحمد �شالح - ال�شودان
جامعة أم درمان اإلسالمية امل�شتخل�ص

وعاء  عىل  الزكاة  وقيمة  وعاء  حساب  معادالت  بنود  حتديد  أثر  البحث  هذا  يتناول 
لبنود معادالت وعاء  الزكاة يف رشكات املسامهة، وذلك إلجياد تعريف علمي وتقييم  وقيمة 
الزكاة لرشكات املسامهة، تتمثل مشكلة البحث يف أن حساب وعاء وقيمة الزكاة يف رشكات 
املسامهة يعتمد عىل بنود قائمة امليزانية املعدة وفق املبادئ واملعايري املحاسبية يف حتديد املوقف 
الشــركات  املعدة يف  املالية  القوائم  أن  اتفقوا عىل  العلامء  املايل للرشكة، وخاصة أن كثري من 
ال تتعارض مع املحاسبة اإلسالمية ويمكن استخدمها يف حساب وعاء وقيمة الزكاة، ولكن 
يالحظ بأن هنالك اختالف بني بنود القوائم املالية التي حتدد املوقف املايل للرشكة وبني بنود 

وعاء  حساب  معادالت  أن  كام  الزكاة،  وقيمة  وعاء  عىل  يؤثر  مما  الزكاة  وقيمة  وعاء  حتدد  التي  املايل  املركز  قائمة 
الزكاة هلا مسميات خمتلفة حتتاج لتعريف وتقييم لتحديد بنود معادالت وعاء الزكاة بطريقة علمية حماسبية ورشعية، 
أخترب البحث الفرضيات التالية: الفرضية األوىل: أن لتحديد بنود معادلة صايف الدخل أثر عىل تعريف وتقييم وعاء 
وقيمة الزكاة يف رشكات املسامهة، الفرضية الثانية: أن لتحديد بنود معادلة صايف رأس املال العامل أثر يف تعريف 
امللكية  التغيري يف حقوق  بنود معادلة  لتحديد  أن  الثالثة:  الفرضية  املسامهة،  الزكاة يف رشكات  وتقييم وعاء وقيمة 
أثر يف تعريف وتقييم وعاء وقيمة الزكاة يف رشكات املسامهة، الفرضية الرابعة: أن لتطبيق املعادالت حلساب وعاء 
وقيمة الزكاة يف رشكة املسامهة الواحدة ال يؤدي إىل اختالف تعريف وتقييم بنود وعاء وقيمة الزكاة يف تلك الرشكة 
للعام الواحد، أتبع البحث املناهج التالية: املنهج التارخيي حلرص الدراسات السابقة التي هلا صلة بموضوع البحث، 
واملنهج الوصفي التحلييل، والختبار فرضيات البحث، استخدمت قائمة املركز املايل لبنك فيصل اإلسالمي لعام 
فيصل  ببنك  الرشعية  الرقابة  هيئة  مع  واملقابلة  املالحظة  أداة  استخدمت  األولية  البحث  بيانات  ))0)م، وجلمع 
اإلسالمي وأمانة الرشكات بديوان الزكاة، توصل البحث ملجموعة من النتائج منها: أن لتحديد بنود وعاء وقيمة 
البحث  الزكاة، كام توصل  بنود معادالت وعاء وقيمة  تعريف وتقييم  أمهية كبرية عىل  املسامهة  الزكاة يف رشكات 
بنود معادالت حساب  تعريف وتقييم  املعايري اإلسالمية والرشعية  منها: جيب عىل هيئة  التوصيات  ملجموعة من 

وعاء وقيمة الزكاة يف رشكات املسامهة حتى تستطيع تلك الرشكات حساب وعاء قيمة الزكاة بأسلوب علمي.
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اأواًلً: املقدمة
اإلسالم،  أركان  من  الثالث  الركن  الزكاة 
القرآن  يف  موضع   )((( يف  تقريبًا  الزكاة  وذكرت 
العليم من  بالصالة، كأنام يريد احلكيم  الكريم مقرتنة 
الزكاة،  وأداء  الصالة  أداء  بني  يفرقوا  ال  أن  املسلمني 
األخرى  األموال  إخراج  عن  خيتلف  الزكاة  وإخراج 
َوَأْقِرُضوا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  اآلية  بدليل 
اهللََّ َقْرضًا َحَسنًا)سورة املزمل: 0)(، حيث أن للزكاة 
السنة  رشوط،  من  للصالة  ما  مثل  وجوب  رشوط 
امللك  اآليت:  يف  الزكاة  وجوب  رشوط  بينت  املطهرة 
األصلية،  احلوائج  عن  الفضل  النصاب،  وبلوغ  التام 
رشوط  وهي  احلول،  حوالن  الدين،  من  السالمة 
ميرسة، أي رشط من تلك الرشوط اختل فيمن جتب يف 
  ماله الزكاة ال زكاة عليه، ويف عهد الرسول الكريم
ويف العهود التي تلت عهده كان حساب أموال الزكاة 
إحصائيها  يف  كبري  لعناء  حتتاج  وال  بالبساطة  يتسم 
بن  قال: حدثنا كثري  أنه  ابوعبيد  األمام  بدليل حديث 
هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال 
»أذا حلت الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض 
فقومه قيمة النقد، وما كان من دين يف مألة فأحسبه، 
ما  زك  ثم  الدين،  من  عليك  كان  ما  منه  أطرح  ثم 
بقى«))(، بذلك كان املسلمني يتبعون هذه اخلطوات يف 
إخراج زكاهتم بكل سهولة ويرس، ونتيجة ملستجدات 
وظهور  االقتصادية  احلياة  يف  املالية  التعامالت 
الضخمة  باألموال  تتعامل  التي  الكبرية  الرشكات 
القطر  وتتعامل مع الرشكات األخرى داخل وخارج 
ومع األفراد عن طريق املسامهة يف رأس مال العديد من 
الرشكات بمسمياهتا املختلفة، وأصبحت هلا شخصية 
اعتبارية، وتوسعت املعامالت املالية يف تلك الرشكات 
عن طريق التعامل بالديون واألوراق التجارية وأموال 
الصكوك، واالستثامرات اخلارجية يف  اخلزانة وأموال 
شهادات وأوراق مالية هلا الصفة الرشعية، وبام أن هلذه 
رشوط  عليها  تنطبق  أذا  اعتبارية  شخصية  الرشكات 
وجوب الزكاة، هذا استوجب إجياد معادالت لكيفية 

القاهرة،  الزكاة،  محاسبة  متولي،  محمد  الدين  د.عصام   )((
عبيد  ابو  االمام  المرجع  عن  نقال  العربية،  النهضة  دار 
والنشر  للطباعة  الفكر  دار  األموال،  سالم،  بن  القاسم 

والتوزيع، ط) القاهرة ص 30.

Abstract
This research deals with the effect of determining 
the terms of the calculation of the receptacle and 
the value of zakat on the receptacle and the value 
of zakat in the stockholders companies in order 
to find a scientific definition and evaluation of 
the terms of the receptacle zakat equivalents for 
the stockholders companies. Accounting princi-
ples and standards in determining the financial 
position of the company. Especially that many 
scholars agreed that the financial statements 
prepared in companies do not conflict with Is-
lamic accounting and used in the calculation of 
receptacle and the value of Zakat. but note that 
there is a difference between the items of finan-
cial statements that determine the financial posi-
tion of the company and the items of financial 
statements that determine the receptacle and the 
value of zakat. The formulas for calculation of 
the Zakat receptacle have different names that 
need to be defined and evaluated to determine 
the Zakat container items in a scientific and ac-
counting manner.The second hypothesis is that 
the determination of the terms of the net working 
capital equation has an effect on the definition 
and valuation of the receptacle and the value of 
zakat in the stockholders companies. The third 
hypothesis: The fourth hypothesis is that apply-
ing the equations to calculate the receptacle and 
the value of zakat in a stockholders company 
does not lead to a difference in the definition and 
assessment of the items of the receptacle and 
the value of Zakat in that company for one year 
The research follows the following approaches: 
The historical approach to the previous studies 
related to the subject of research. the analytical 
descriptive approach. and to test hypotheses of 
research. used the financial position of Faisal Is-
lamic Bank for 2018. And to collect the initial 
research data used the observation tool and the 
interview with the Sharia Supervisory Board of 
Faisal Islamic Bank and the Secretariat of Com-
panies in the Zakat Court. the research reached 
a number of results. including: To determine the 
terms of the receptacle and the value of Zakat 
in the joint stock companies. And the research 
has reached a number of recommendations. in-
cluding: The Islamic and Sharia Standards Au-
thority should define and evaluate the terms of 
the calculation of the receptacle and the value of 
Zakat in the joint stock companies so that these 
companies can calculate the value of Zakat in a 
scientific way.
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استخراج زكاة تلك الرشكات بطريقة علمية وحمتكمة 
عىل فقه املعامالت اإلسالمي، واستخدمت معادالت 
معتمدة عىل ميزانية الرشكة املعدة وفق علم املحاسبة 
التي  واملعايري  واملبادئ  املحاسبية  يطبق األسس  الذي 
أصدرهتا املنظامت واهليئات العلمية والتي امجع العديد 
من العلامء عىل أن القوائم املالية التي تعدها الرشكات 
الزكاة،  مع مفهوم حساب وعاء  تتعارض  الكربى ال 
واألسس  املبادئ  أساس  عىل  مرتكزة  تعد  ألهنا 
والعرف  الفقه اإلسالمي  املتفقة مع إحكام  املحاسبية 
امليزانية  قائمة  بنود  أصبحت  لذلك  املحاسبي))(، 
املتداولة،  األصول  الثابتة،  اخلصوم  الثابتة،  )األصول 
اخلصوم املتداولة، حقوق امللكية( وهي األساس الذي 
يف  الزكاة  وقيمة  وعاء  حساب  معادالت  عليه  بنيت 
رشكات املسامهة، مما حدى بكثري من الدول أن تضمن 
التي  املعادالت  بالزكاة  اخلاصة  وقوانينها  لوائحها 
حلساب  اإلسالمي  املعامالت  فقه  مع  بنودها  تتوافق 
األموال  مصادر  معادلة  يطبق  السودان  مثل  الزكاة، 
التي  السعودية  العربية  واململكة  االستخدامات  أو 
مل  املعادالت  هذه  ولكن  امللكية،  حقوق  معادلة  تطبق 
اجلميع  عليها  يتفق  معادلة  إلجياد  الكايف  البحث  جتد 

حلساب وعاء وقيمة الزكاة يف رشكات املسامهة.

م�شكلة البحث
وعاء  حساب  أن  يف  البحث  مشكلة  تتمثل 
تعتمد  التي  املحاسبية  املعادالت  وفق  الزكاة  وقيمة 
تواجه  املسامهة  لرشكات  العمومية  امليزانية  بنود  عىل 
وفق  تعد  امليزانية  بنود  أوالً:  يف  تتمثل  مشاكل  عدة 
الزكوي،  األسس  وفق  وليس  املحاسبية  األسس 
ثانيًا: أن بعض بنود امليزانية ال متثل األساس الزكوي، 
تنرشها  التي  واإليضاحات  االفصاحات  أن  ثالثًا: 
من  األموال  بدقة  فيها  يفصل  ال  املسامهة  رشكات 
الناحية الفقهية، رابعًا: أن بنود وعاء الزكاة غري مًعرفة 
بطريقة  الزكاة  ومعاير  وقوانني  اللوائح  يف  ومقيمة 

))( د. كوثر عبد الفتاح محمود االبجي، قياس وتوزيع الربح 
في البنك اإلسالمي،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 

القاهرة، )99) م، ص)9.

املعنى  تتوافق مع  التي  باملعادلة  الوعاء  تؤدي حلساب 
وقيمة  وعاء  حساب  أن  خامسًا:  والفقهي،  املحاسبي 
املؤمتر  حماور  يف  املطروحة  الثالث  باملعادالت  الزكاة 
يف الرشكة مل جتد البحث الكايف، حيث أن هنالك بنود 
يرى العديد من الفقهاء املعارصين عدم دخوهلا يف وعاء 
وقيمة الزكاة مثل األصول الثابتة والديون والقروض 
الثابتة واملخصصات مما يؤدي  التي متول با األصول 
إىل تقليل قيمة الزكاة، ومن خالل تلك املشاكل يمكن 
تلخيص املشكلة يف سؤال رئييس: هل لبنود معادالت 
حقوق  الدخل،  )صايف  الزكاة  وقيمة  وعاء  حساب 
امللكية، صايف رأس املال العامل( التي تعتمد عىل بنود 
امليزانية العمومية املعدة من قبل رشكات املسامهة وفق 
طريقها  عن  يمكن  عليها  املتعارف  املحاسبية  األسس 
يف  اختالف  وجود  دون  الزكاة  وقيمة  وعاء  حساب 

قيمة الزكاة للعام الواحد يف الرشكة الواحدة؟ 

اأهداف البحث
يدف هذا البحث إىل تسليط الضوء: 

- عىل تعريف وتقييم بنود امليزانية العمومية من الناحية 
املحاسبية والناحية الرشعية.

يف  الزكاة  وقيمة  وعاء  حساب  معادالت  بنود  عىل   -
رشكات املسامهة وفق بنود امليزانية العمومية، ووفق 
بالسودان،  الزكاة  بديوان  الرشكات  أمانة  معادالت 

ووفق معادالت معيار الزكاة ))3(.
وعاء  حساب  يف  اختالفًا  تشكل  التي  البنود  عىل   -

وقيمة الزكاة. 

اأهمية البحث
حياة  يف  الزكاة  ألمهية  املهمة  البحوث  من  يعترب   -
يف  الرشعية  الزكاة  وقيمة  وعاء  حلساب  املسلم 

رشكات املسامهة. 
- يضيف البحث للمكتبة العربية مادة علمية يف جمال 
بنود القوائم املالية املحاسبية وعالقتها بحساب وعاء 
حساب  معادالت  مع  تتفق  علمية  بطريقة  الزكاة 

وعاء الزكاة وقيمتها الرشعية.
املؤمتر  عنوان  حتت  البحرين  مؤمتر  متطلبات  من   -

»الدويل للزكاة والتنمية الشاملة«.
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فر�شيات البحث
صايف  معادلة  بنود  لتحديد  أن  األوىل:  الفرضية   -
الزكاة  وقيمة  وتقييم وعاء  تعريف  أثر عىل  الدخل 

يف رشكات املسامهة.

- الفرضية الثانية: أن لتحديد بنود معادلة صايف رأس 
وقيمة  وعاء  وتقييم  تعريف  يف  أثر  العامل  املال 

الزكاة يف رشكات املسامهة.

التغيري يف  معادلة  بنود  لتحديد  أن  الثالثة:  الفرضية   -
وقيمة  وعاء  وتقييم  تعريف  يف  أثر  امللكية  حقوق 

الزكاة يف رشكات املسامهة.

الرابعة:: أن لتطبيق املعادالت يف حساب  الفرضية   -
الواحدة  املسامهة  رشكة  يف  الزكـاة  وقيمة  وعاء 
وقيمة  وعاء  وتقييم  تعريف  اختالف  إىل  يؤدي  ال 

الزكاة يف تلك الرشكة للعام الواحد.

التارخيي  املنهج  البحث  استخدم يف  البحث:  مناهج 
العلمي  املنهج  السابقة،  الدراسات  ومجع  حلرص 

التحلييل الوصفي لتحليل فرضيات البحث.

م�شادر واأدوات جمع بيانات البحث
- املصادر األولية: تم مجع بيانات البحث من املصادر 
مالحظة  خالل  من  املالحظة  أداة  باستخدام  األولية 
التعريف املحاسبي والرشعي لبنود امليزانية العمومية، 
وأيضًا استخدمت أداة املقابلة مع هيئة الرقابة الرشعية 
ديوان  الرشكات  بأمانة  الرشكات  وحماسبي  ومدير 

الزكاة. 

من  البحث  بيانات  مجع  الثانوية:  املصادر   -
والرسائل  الكتب  يف  تتمثل  التي  الثانوية  املصادر 
العمومية  وامليزانيات  املحكمة،  واملجالت  العلمية 
تقاريرها  يف  املصارف  تصدرها  التي  وااليضحات 

السنوية.

ثانيًاً: الدرا�شات ال�شابقة
الدراسة  هدفت هذه  إبراهيم )2010م()3):  - دراسة 
حلل مشكلة املال الباطن وإظهاره عن طريقة اإلفصاح 
املحاسبي حتى يتثنى حتديد وعاء الزكاة بطريقة دقيقة 
وصحيحة ومرضية لكل األطراف ومتكن من حتصيل 
إيرادات الزكاة التي متثل حقًا رشعيًا للفقراء واملساكني. 
التي  الكبرية  املشاكل  حجم  من  الدراسة  أمهية  ترجع 
التجارة  عروض  زكاة  وعاء  حتديد  عند  اجلباة  تواجه 
باطن  مال  هو  بل  ظاهر  غري  مال  هنا  املال  ألن  نسبة 
وكان ال بد من وجود حلول هلذه املشاكل حتى يتم سداد 
الزكاة عن قناعة تامة راضية با نفس املكلف وال يظلم 
حصيلة  بتقليل  احلاجات  وأصحاب  واملساكني  الفقراء 
الزكاة إذا مل يتم التوصل للوعاء احلقيقي للمكلف، أما 
النتائج  أهم  ييل:  كام  فكانت  والتوصيات  النتائج  أهم 
احتواء  من  البد   )( الدراسة:  إليها  توصلت  التي 
بديوان  اجلباية  لقسم  املكلف  من  املقدمة  املالية  القوائم 
الزكاة عىل إفصاح حماسبي كايف وتام لتحديد وعاء زكاة 
عروض التجارة. )( التهرب من أداء الزكاة عن طريق 
البنود واملكونة لوعاء زكاة عروض  عدم اإلفصاح عن 
الدراسة:  إليها  توصلت  التي  التوصيات  أهم  التجارة. 
املحارضات  بإقامة  املحاسبني  وتأصيل  تدريس   )(
والدورات التدريبية للمحاسبني. )( وضع الترشيعات 
بوضع  املحاسبي  اإلفصاح  بمعيار  املرتبطة  والقواعد 
املحاسبي  باإلفصاح  يلتزمون  الذين  للمكلفني  احلوافز 

يف تقاريرها املالية.

إبراهيم، دور اإلفصاح المحاسبي في  عبدالسالم محمد   )3(
السودان،  جامعة  التجارة،  عروض  زكاة  وعاء  تحديد 
غير  ماجستير  رسالة  التجارية،  التدراسات  كلية 
URI: http://repository.sustech. م.  منشورة،0)0) 

edu/handle/123456789/4425
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الدراسة  هذه  هدفت  )2014م()4):  عيل  دراسة   -

الرشكات  زكاة  وعاء  لتحديد  مقرتح  إطار  لوضع 

أمثل  معيار  إىل  والوصول  السودان،  يف  املحدودة 

طريقة،  من  بأكثر  الرشكات  يف  الزكاة  وعاء  حلساب 

حساب  طرق  صحة  مدى  يف  الدراسة  مشكلة  متثلت 

وحتديد وعاء الزكاة يف الرشكات )املنصوص عليها يف 

قانون الزكاة ولوائحه(، أهم نتائج الدراسة: أن قياس 

احلاليـة  واللوائـح  القوانني  وفق  الزكاة  وعاء  وحتديد 

ال يصل إىل وعاء واحد وال إىل مقدار واحد للزكاة يف 

كل مال واحد، أهم التوصيات أن يعدل وعاء الزكاة 

الوارد يف الالئحة بالنسبة للرشكات، عىل النحو الذي 

يؤدي إىل وعاء للزكاة واحد.

هذه  هدفت   :(5((2009( الساعوري  دراسة   -

وعاء  عىل  الثابتة  األصول  اثر  توضيح  إىل  الدراسة 

الزكاة من خالل بعض النامذج التي أوردها الكاتب، 

ومتثلت املشكلة التي يراها الكاتب يف أن لدى رشكات 

تقوم  وال  الثابتة  األصول  من  ضائله  أموال  املسامهة 

نصت  التي  الزكاة  معادالت  تطبيق  وعند  بتزكيتها، 

عليها لوائح وقانون الزكاة عىل حذفها أو عدم إضافتها 

أو  الزكاة،  حصيلة  تقليل  إىل  ذلك  أدى  الزكاة  لوعاء 

لعدم  نتيجة  أصال  للزكاة  قيمة  وجود  عدم  إىل  يؤدي 

أدخال األصول الثابتة من ضمن األموال الزكوي.

لتحديد  مقترح  إطار  علي،  أحمد  علي  الودود  عبد   )((
سلسلة  السودان،  في  المحدودة  الشركات  زكاة  وعاء 

إصدارات الزكاة رقم )))(،. ))0).
على  وأثرها  العينية  األصول  الساعوري،  علي  أحمد  أ.   )((
السودان،  الزكاة،  لعلوم  العالي  المعهد  الزكاة،  وعاء 

سلسلة بحوث الزكاة،009).

- وجه ال�شبه واالختالف بني البحث احلايل 
والدرا�شات ال�شابقة 

شبه  وجهه  هلا  السابقة  الدراسات  أن  يالحظ 
مع البحث احلايل يف تناوهلا لوعاء الزكاة، أما اختالف 
أن  يف:  فتمثل  السابقة  الدراسات  عن  احلايل  البحث 
دراسة إبراهيم تناولت الوعاء من ناحية اإلفصاح عن 
إفصاح  وجود  يتوجب  مما  والباطنة  الظاهرة  األموال 
تناولت  قد  د.عيل  دراسة  أما  املالية،  القوائم  يف  كايف 
الوعاء من ناحية الطرق حلساب الوعاء بوضع نموذج 
أما  واحدة،  نتيجة  يعطي  بحيث  الزكاة  وعاء  لقياس 
الثابتة  األصول  تناولت  فقد  الساعوري  أ.  دراسة 
احلايل  البحث  أما  الزكاة،  وعاء  يف  إدخاهلا  وعدم 
وقيمة  وعاء  حلساب  املعادالت  أطراف  بنود  فتناول 
الزكاة ومدى اختالفها يف حساب وعاء وقيمة الزكاة 
وسبب  املحاسبية،  والناحية  الرشعية  الناحية  من 
اختالف مسميات معادالت حساب وعاء الزكاة، كام 
بني البحث بأن هذا االختالف حيتاج لتعريف وتقييم 

فقهي وحماسبي لبنود حساب وعاء الزكاة.

ثالثًاً: االإطار املفاهيمي للبحث
أن وعاء الزكاة يعترب احلد األعىل  الزكاة:  وعاء 
االصطالح  يف  الزكاة  وعاء  ومعنى  الزكاة،  لتحديد 
وجُتمع،  منه  تؤخذ  الذي  الزكاة  مصدر  الفقهي: 
فيها  جتب  التي  باألموال  املراد  وهو  وتتحصل، 

الزكاة))(. 

1- قيمة الزكاة: وهي القيمة التي يعتمد يف استخراجها 
قيمة وعاء  املئوية يف  النسبة  الزكاة، برضب  عىل وعاء 
اإلسالمية )).)(  الرشيعة  علامء  حددها  التي  الزكاة 
وإخراج  امليالدي،  للعام  اهلجري))))).)(  للعام 

جد  وما  الزكاة  وعاء  مفهوم  عبدالرحمن،  الزبير  عبدالله  د.   )((
للزكاة،  الثاني  العالمي  العلمي  للمؤتمر  مقدم  بحث  فيه، 

الخرطوم،. ))0).
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قيمة الزكاة للرشكات حتتاج لواحدة من احلاالت التي 
عىل  تربط  الزكاة  بأن  بني  حيث  الكتاب،  أحد  ذكرها 

الرشكات بإخراج الزكاة يف احلاالت التالية))(: 
- صدور قانون باستخراج الزكاة لزامًا.

يلزمها  نص  عىل  للرشكة  األسايس  النظام  اشتامل   -
بإخراج الزكاة.

يلزمها  للرشكة  العمومية  اجلمعية  من  قرار  صدور   -
بإخراج الزكاة.

- رضا مجيع املسامهني بإخراج الزكاة نيابة عنهم.

وحدة  هي  األموال،  رشكة  هي  املسامهة:  رشكة   -2
عن  مستقلة  قانونية  وحدة  شكل  يف  تنظم  اقتصادية 
أسهم  وتنقسم  الدولة  بمعرفة  توثق  وهي  مالكها، 
يلتزم  وال  للتداول،  قابلة  صكوك  شكل  يف  امللكية 

املسامهون بديون الرشكة.))(

3- قائمة حساب وعاء الزكاة: امليزانية العمومية: من 
أرصدة  يبني  كشف  أو  قائمة  هي  املحاسبية،  الناحية 
معني،  تاريخ  يف  اخلصوم  وعنارص  األصول  عنارص 
مصادر  امليزانية  تظهر  االقتصادية  الناحية  من  أما 
األموال  هذه  استخدام  )اخلصوم(وكيفية  األموال 
امليزانية  تبني  اإلدارية  الناحية  ومن  )األصول(، 
من  يقابلها  وما  )اخلصوم(  واملطلوبات  االلتزامات 
يف  تستخدم  بأهنا  وعرفت  )األصول()9(،  موجودات 
املوارد  مقارنة  طريق  عن  للرشكة،  املايل  الوضع  تقيم 

مع املطلوبات)0)(.

الشرعية في حساب  الهيئات  دور  د.عيسى زكي عيسى،   )((
المؤسسات  في  تطبيقات  مع  إخراجها  وكيفية  الزكاة 

المالية، بدون مكان للنشر، )00)،ص).
عبدالفتاح  وصفي  د.  ترجمة  ميجس،  وروبيرة  ميجسي،  فالتر   )((
أبو المكارم، المحاسبة المالية، الرياض، دار المريخ، )99) 

ص3)). 
اإلسالم،مكتبة  في  محاسبة  نظم  عطية،  كمال  د.محمد   )9(

وهبة، القاهرة، 9)9)، ص))3.
(10) E arl. K Stice, James D. Stice, Financial Accounting, 

THOMSON South- Western,2006.P123.

البنك  ميزانية  بنود  بأن  الكتاب  أحد  ذكر 
البنود الواردة يف ميزانية أي  اإلسالمي ال ختتلف عن 

بنك جتاري مع بعض الفروق تتمثل يف)))(: 

يظهر  ال  مدفوعا،  كله  يكون  أن  جيب  املال  رأس   -
بامليزانية حساب أقساط مستحقة من رأس املال.

القيمة  أساس  عىل  واخلصوم  األصول  تقوم   -
احلارضة)اجلارية(.

- نخفض درجة السيولة يف البنك اإلسالمي الستثامر 
أصحاب  مركز  ويتغري  أمواله،  من  كبري  جانب 

الودائع من دائنني إىل رشكاء.

رأس  عىل  املحافظة  دون  أرباح  أي  توزيع  جيوز  ال   -
املال احلقيقي، وهذا يتطلب العناية الفائقة عند تقدير 

املخصصات واالحتياطيات.

- يظهر بند الزكاة عند التوزيعات.

من  4- تعريف القوائم املالية وفقًاً للمعايري الرشعية: 
 )(/3( املادة  يف  ذكر  للزكاة،  الرشعي  املعيار  خالل 
 )(/3/(( املادة  ويف  بالزكاة،  املتعلقة  املالية  القوائم 
قائمة املركز املايل: نظرا لتعلق الزكاة بملكية موجودات 
زكوية فأن العربة يف حسابا للمؤسسات )الرشكات( 
للمؤسسات،  املايل  املركز  قائمة  يف  الواردة  بالبيانات 
وامليزانية املذكورة يف املعيار الرشعية يعنى با املشتملة 
من  با  يتعلق  وما  واملطلوبات  املوجودات  عىل 
الدخل  قائمة  أن  عىل  يدل  ال  وذلك  خمصصات)))(. 
يف  ذكر  كام  الزكاة،  وعاء  حساب  يف  أمهية  هلا  ليس 
نص املعيار الرشعي يف املادة ))/3/)( قائمة الدخل 
حلساب  أساسا  ليست  واخلسائر(  األرباح  )حساب 

الزكاة، ولكن يرجع إليها يف املوجودات الثابتة الدارة 

)))( د.محمد كمال عطية، مرجع سابق، ص))3. 
)))( المعايير الشرعية، معيار الزكاة ))3(، ))0)، ص)))-))). 
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للدخل ملعرفة إيرادها أو ربحها وال يشرتط يف وجوب 
الزكاة كون املؤسسة رابحة، وال يمنع)3)( من اجلوب 
تستغرق  مل  ما  عليها،  الزكاة  جتب  بل  خارسة  كوهنا 

املطلوبات عىل املؤسسة )الدائنون( موجوداته.)))(

بأن  الكّتاب)))(  احد  ذكر  ذلك  عىل  تأكيدًا 
من  العديد  تضم  للرشكات  اخلتامية  املالية  البيانات 
وغايات  ألغراض  إعدادها  يتم  التي  املالية  القوائم 
قائمة  عىل  يعتمد  الزكاة  حساب  وألغراض  خمتلفة، 
وإيضاحاهتا  متمامهتا  مع  )امليزانية(  املسامة  املايل  املركز 
األخرى،  القوائم  مجيع  املقابل  يف  ويستبعد  التابعة، 
وقائمة  النقدية،  التدفقات  وقائمة  الدخل  قائمة  مثل 
التغريات يف حقوق امللكية، وغريها مما يصمم ألهداف 
امليزانية  أن  ذلك  سبب  بأن  وأضاف  خاصة،  حماسبية 
تبني كيف تم توظيف األموال وكيف تم استخدامها 
من قبل الرشكة خالل السنة املالية وحتى هنايتها. فهي 
مع  ينسجم  منضبطًا  ومقياسًا حماسبيًا  ماليًا  متثل كشفًا 
الرشيعة  يف  الغنى  ملعيار  طبقًا  الزكاة  نموذج  غايات 
دافع  بأن  الساعوري)))(  دكتور  ذكر  كام  اإلسالمية، 
الزكاة ال حيتاج إىل فصل األصول املتداولة عن غريها 
الزكاة  فيحسب  ميزانيته  إىل  النظر  يكفيه  أمواله  من 
عىل جمموع ما لديه من صايف األصول كام أهنا األيرس 

واألسهل إلدارة الزكاة عند حسابا. 

لقياس  المحاسبي  التحليل  السلطان،  المحمد  سلطان   )(3(
الملك  جامعة  اإلدارية،  العلوم  مجلة  الزكاة،  وعاء 
سعود، المجلد ))، العدد األول، )0))-))9)، ص 

ص)9-)9.
)))( المعيار الشرعي للزكاة ))3( ))0)، ص))).

محاسبة  معيار  الخليفي،  يوسف  منصور  د.رياض   )(((
وقانونية  ومحاسبية  شرعية  دراسة  الشركات،  زكاة 
والمراجعين  المحاسبين  جمعية  واقتصادية، 

الكويتية،))0)، ص)).
)))( المعيار الشرعي، مرجع سابق، ص03).

األساس  هي  امليزانية  بأن  ذلك  من  يالحظ 

عىل  قائمة  امليزانية  أن  وبام  الزكاة،  وعاء  حساب  يف 

معادلة تساوي الطرفني)األصول =اخلصوم( حماسبيًا، 

وعاء  حلساب  معادالت  بنود  إلجياد  يمهد  ذلك  فأن 

الزكاة متساوية األطراف ومتساوية القيمة بالرغم من 

اختالف بنود املعادالت.

بأن  الباحثة  ترى  الزكاة:  وعاء  حساب  معادالت   -5

مسميات معادالت حساب وعاء الزكاة استمدت من 

املجال الذي اشتقت منه، كام بينت العديد من املراجع 

العلمية فمن الناحية املحاسبية هي معادلة: 

األصول – اخلصوم= وعاء الزكاة

املعادلة:  فتصبح  االقتصادية  الناحية  من  أما 

املصادر – االستخدامات= وعاء الزكاة 

 – املوجودات  املعادلة:  اإلدارية  الناحية  أما من 

املطلوبات= وعاء الزكاة

حتديد  يتم   )3(( للزكاة  الرشعي  املعيار  فوفق 

وعاء الزكاة عىل إحدى املعادلتني )الطريقتني(: معادلة 

صايف  )طريقة(  ومعادلة  املوجودات  صايف  )طريقة( 

األصول املستثمرة، وأسس بنود التقويم يف الطريقتني 

تلك  يف  الفرق  روعي  أذا  املعيار  وأضاف  خمتلفة، 

األسس كانت النتيجة واحدة)))(، لذا يالحظ اختالف 

املسميات ملعادالت حساب وعاء الزكاة كاآليت: 
امليزانية  بنود  الزكاة من  أوالًً: معادالت حساب وعاء 

يتبع إحدى الطريقتني )املعادلتني(: 
- املعادلة األوىل: شكل)1)

)))( المعايير الشرعية،))0)، ص9)).
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رأس املال العامل= األصول املتداولة – اخلصوم املتداولة
- املعادلة الثانية: شكل )2)

صايف األصول املستثمرة: اخلصوم الثابتة – األصول الثابتة

ثانيًاً: معادلة حساب وعاء الزكاة وفق النرشة الداخلية ألمانة الرشكات االحتادية بديوان الزكاة
شكل )5(معادلة مصادر األموال

  ××××رأس املال املدفوع وما يف حكمة
××××+ صايف الربح السنوي هناية العام 

××××)+أو-( الربح التقديري للمخزون هناية العام 
)+( األرباح املرحلة للسنوات السابقة )أو أرباح حتت التوزيع، 

واألرباح حتت التسوية(
××××

××××+ كافة االحتياطيات
+كافة املخصصات إال)أربعة مستنثناة(: 

- خمصص الديون املعدومة 
- خمصص أتعاب املراجعة 

- خمصص فوائد ما بعد اخلدمة 
- خمصص إهالك األصول الثابتة

××××

××××رصيد احلساب الدائن للمسامهني أو جاري املسامهني آخر العام 
××××الديون طويلة األجل أو القروض من الرشكاء

×××××× ناقصًا: 
××××صايف األصول الثابتة )أي بعد خصم اإلهالك(

××××االستثامرات طويلة األجل 
××××مرصوفات التأسيس

××××خسارة العام أو اخلسائر املرحلة 
××××اخلسائر التقديرية للمخزون آخر العام 

×××××-مجلة اخلصومات 
××××××وعاء الزكاة

املصدر: أمانة الرشكات، ديوان الزكاة، السودان **الديون التي متول أصول ثابتة تضاف لوعاء الزكاة 

شكل )6( معادلة استخدامات األموال

××××األصول املتداولة 
×××××)+أو-( األرباح أو اخلسائر التقديرية للمخزون آخر املدة 

×××××مجلة األصول املتداولة 
ناقصًا: 

×××××اخلصوم املتداولة: 
بعد االستبعادات اآلتية: 

- كافة االحتياطيات إن وجدت
- كافة املخصصات ما عدا )األربعة املستثناه(

××××رصيد احلساب الدائن للمسامهني أو جاري املسامهني 
×××××القروض طويلة األجل أو القروض من املسامهني 

×××××صايف اخلصوم املتداولة 
×××××وعاء الزكاة 

املصدر: أمانة الرشكات، ديوان الزكاة السودان ** املخصصات املستثناه: خمصص الديون املعدومة، خمصص إتعاب املراجعة، خمصص فوائد ما بعد اخلدمة، خصص إهالك األصول الثابتة 

ثالثًاً: شكل)7( معادالت حساب وعاء الزكاة وفق معيار الزكاة )35( كاآلت: 
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المالي+  المركز  قائمة  تاريخ  في  المالية  الفترة  خالل  الدفع  المستحقة  )المطلوبات   – الزكوية  الموجودات 
مجموع أقساط السنة المالية التي تستحق على المؤسسة في الفترة المالية الالحقة + حقوق أصحاب حسابات 
حقوق   + الخيرية  الحقوق   + الوقفية  +الحقوق  الحكومية  الحقوق   + األقلية  حقوق   + المطلقة  االستثمار 

المؤسسات غير الهادفة للربح أذا لم يكن لها مالك معين(

املعدة  املوجودات  تشمل  كام  السداد(،  مرجوة  )غري  حتصيلها  يف  املشكوك  الديون  منها  حمسومة  املدينة  الذمم  حكمه،  يف  وما  النقد  تشمل  الزكوية:  املوجودات   **
للمتاجرة )مثل البضاعة، األوراق املالية، العقار( وموجودات التمويل )مضاربة، مشاركة، سلم، استصناع،...( وحيسم من موجودات التمويل املخصصات الواجب 

حسمها، كام حيسم من موجودات التمويل املوجودات الثابتة املتعلقة با.

يالحظ بأن املعادالت تتشابه من ناحية أطراف 
امليزانية  بنود  ومن  البنود،  ناحية  من  وختتلف  املعادلة 
املفكرين  بني  واسع  بجدالً  حتظى  زالت  ما  التي 
أو  إدخاهلا  يف  الثابتة  األصول  هي  املسلمني،  والعلامء 
يمثل  الذي  الزكوية،  إدخاهلا من ضمن األموال  عدم 

الطرف املدين من امليزانية.

الثابتة جتب  بأن األصول  الكّتاب)))(  يرى أحد 
فيها الزكاة وذلك لألسباب التالية: 

وعروض  الثابتة  األصول  بني  تشابه  هنالك 
الثابتة  األصول  يف  الزكاة  جتب  لذلك  التجارية 

لألسباب التالية: 
- كال منهام مستثمر بغرض الربح.

عروض  مع  الثابتة  األصول  تشرتك  ما  غالبًا   -
التجارة تتحول من ثابتة إىل متداولة والعكس، 
ال  مشرتك  واحد  وصاحبه  املال  مصدر  وغالبا 

تستطيع أن تفرق بينهام.

ولقد حسم دليل اإلرشادات)9)( إىل حد ما ذلك 
اجلدل بأن قسم األصول الثابتة إىل ثالثة أقسام: القسم 
من  وأعتربها  التشغيلية،  الثابتة  األصول  وهي  األول 
األصول الثابتة التي ال جتب فيها الزكاة، والقسم الثاين 
ضمن  من  وأعتربها  للدخل،  الدًارة  الثابتة  األصول 
وغلتها،  إيرادها  يف  الزكاة  جتب  التي  الثابتة  األصول 
والقسم الثالث األصول الثابتة العقارية، التي أعتربها 
كانت  أذا  الزكاة  فيها  جتب  التي  الثابتة  األصول  من 
مازالت  الثابتة  األصول  بأن  ويالحظ  جتارة،  عروض 

)))( د.أحمد الساعوري، مرجع سابق، ص00).
زكاة  لحساب  اإلشادات  دليل  الكويتي،  الزكاة  بيت   )(9(

الشركات، المادة))(، )، ))0)، ص30.

حمل جدل ألن معيار حتديدها ثابتة أم عروض جتارة، 
وترى  به،  القيام  املال  صاحب  ينوي  الذي  العمل 
عن  اإلفصاح  الرشكة  من  يستلزم  هذا  بأن  الباحثة 
األصول الثابتة ونوع عملها حتى حيسب وعاء الزكاة 

بطريقة علمية ورشعية صحيحة.

الوعاء  هلا  يتعرض  التي  املشاكل  بأن  ويالحظ 
احد  ذكر  كام  كثرية  املسامهة  رشكات  يف  الزكوي 
الثابتة،  األصول  ملشاكل  باإلضافة  الكتاب)0)( 
الديون  ومشاكل  القروض  مشكلة  هنالك  أيضًاً 
املسامهني  جاري  ومشكلة  الدائنني  ومشاكل  اآلجلة 
وكيفية  الرضيبة،  معاجلة  ومشاكل  )املرابحات( 
ومكافآت  واحلوافز  واإلكراميات  التربعات  معاجلة 
واملخصصات  العاملني  ومكافآت  اإلدارة  جملس 
السنوية،  الزكاة  قيمة  وخمصص  واالحتياطيات 
الزكاة  بديوان  الرشكات  أمانة  تقوم  املشاكل  وهذه 
بنود  حساب  إعادة  طريق  عن  بعالجها  السودان  يف 
عدم  إىل  ذلك  ويعود  حدة،  عىل  رشكة  لكل  امليزانية 
إفصاح الرشكات عن تلك البنود بالطريقة الصحيحة، 

وسوف يتضح ذلك من خالل التطبيق العميل.

الزكاة:  وعاء  حساب  معادالت  أطراف  نود   -6
حساب  معادالت  طريف  منها  يتكون  التي  البنود  هي 
املوجودات)األصول(،  يف  وتتمثل  الزكاة  وعاء 
محلة  امللكية)حقوق  حقوق  املطلوبات)اخلصوم(، 
األسهم(، من شكل ))( تعريف بنود املعادالت بصفة 

عامة من الناحية الرشعية ومن الناحية املحاسبية. 

لتحديد  مقترح  إطار  علي،  أحمد  علي  الودود  عبد   )(0(
سلسلة  السودان،  في  المحدودة  الشركات  زكاة  وعاء 
مطبعة  الثانية،  )))(الطبعة  رقم  الزكاة  إصدارات 

أرو،))0)، ص9.
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شكل )8(: تعريف بنود أطراف معادالت حساب وعاء الزكاة وفق املعيار الرشعي للزكاة )35)
         ودليل اإلرشادات الكويتي وعلم املحاسبة)21) )22) )23) )24) )25) )26)

التعريف املحاسبيالتعريف الرشعي وفق املعايري الرشعيةالبند

كية
املل

ق 
قو

عرفت ح ملكية،  حقوق  بصفتها  للزكاة  الرشعي  املعاير  يف  تعرف  مل 
تعريف  ضمن  من  الكويتي  الزكاة  لبيت  اإلرشادات  دليل  يف 
املطلوبات: هي حقوق أصحاب الرشكة)املتمثلة يف حقوق امللكية 

من رأس املال املدفوع واالحتياطيات واألرباح املحتجزة)21).

يطلق عىل حقوق امللكية يف رشكات املسامهة )حقوق محلة األسهم( 
املوارد  االقتصادية)الرشكة(  الوحدة  يف  املالية  احلقوق  ومتثل 
مطروحا  األصول  جمموع  تساوى  وهي  املالك،  بواسطة  املستثمرة 

منها االلتزامات)22).

ل(
صو

األ
ت )

ودا
وج

امل

متداولة،  وموجودات  ثابتة  موجودات  قسمني:  إىل  تنقسم   
واملوجودات الثابتة هي املوجودات ذات األجل الطويل وتنقسم إىل 
املوجودات الثابتة التشغيلية: وهي التي تقتنى هبدف استخدامها يف 
أغراض الرشكة وليس بغرض إعادة بيعها وحتقيق الربح مبارشة.، 
لإلجيار  كاملعد  املستغالت  هي  للدخل:  الدًارة  الثابتة  املوجودات 
اشرتيت  التي  العقارية:  االستثامرات  السيارات،  أو  العامرات  من 

بغرض املتاجرة هبا.
النقدية  مثل  التسييل  سهلة  املوجودات  تشمل  املتداولة:  املوجودات 

والقابلة للتحول للنقدية مثل األسهم، واملوجودات السلعية)23).

)الرشكة( اقتصادية  وحدة  بواسطة  اململوكة  اقتصادية  املوارد  هي 
معينة ويتوقع االستفادة منها مستقبال ويدخل يف هذا التعريف كل 
وأرايض،  املباين  مثل  موجودات  شكل  يف  أكانت  سواء  األصول 
ديكور  ومعدات،  أثاث  سيارات،  آالت،  وإنشاءات،  عقارات 
اتصال،  أجهزة  التنفيذ،  حتت  إنشاءات  اآليل،  احلاسب  املباين، 
تركيبات كهربائية، أو يف شكل حقوق قانونية مثل املستحق طرف 

العمالء واالستثامرات وحقوق االقرتاع)24).

ت(
اما

لتز
اال

ت )
وبا

طل
امل

 تنقسم املطلوبات إىل: 
أ- مطلوبات )االلتزامات()اخلصوم( غري املتداولة )طويلة األجل( 
املوجودات  رشاء  عن  تنشأ  التي  وهي  سنة  بعد  يستحق  ما  وهي 

الثابتة باألجل واملستحقات األخرى الطويلة.
خالل  يستحق  ما  وهي  األجل(  )قصرية  متداولة  مطلوبات  ب- 

سنة)25).

هي الديون املستحقة عىل الوحدة االقتصادية)الرشكة( املعينة ويثبت 
باألجل  أو احلصول عىل خدمات  بضائع  الناشئ عن رشاء  االلتزام 
يف حساب الدانيني وقد نشا االلتزام عن طريق االقرتاض وقد يكون 
االلتزام يف صورة ورقة دفع عبارة عن تعهد مكتوب يدفع مبلغ معني 
االقتصادية  للوحدة  تكون  وقد  معني  تاريخ  يف  الفوائد  إليه  مضافا 
)للرشكة( التزامات يف شكل أوراق دفع وأخرى يف شكل حسابات 

دائنة جيب أن يظهر يف امليزانية العمومية منفصلني.)26)

املصدر: إعداد الباحثة

يالحظ من الشكل ))( ومن خالل تعريف أطراف بنود املعادالت أنه يوجد تشابه بني التعريف الفقهي والتعريف 
املحاسبي لبنود قائمة املركز املايل)امليزانية العمومية( يف املعنى، بينام يالحظ بأن التعريف املحاسبي أكثر حتديدًا للبند 
فيها ألغراض  الرشعي فصل  التعريف  للموجودات:  بالنسبة  فمثال  الرشعي  التعريف  من  املالية  ناحية صفته  من 
األموال الزكوية عىل حسب الغرض من اقتنائها، ما إذا كانت تشغيلية أو دارة للدخل وعقارات معدة للبيع، أما 
عىل  ديونا  بأهنا  املطلوبات  عرف  الرشعي  التعريف  من  أدق  املحاسبي  التعريف  بأن  يالحظ  للمطلوبات  بالنسبة 

الرشكة، بينام التعريف الرشعي ركز عىل الفرتة فقط.

تعريف البنود التي حتتوي عليها أطراف املعادالت املتمثلة يف املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية من الناحية 
الرشعية ومن الناحية املحاسبية وحكم الزكاة يف كل بند، مما يساعد عىل عملية اإلفصاح املحاسبي يف القوائم املالية 

لكل بند.

)))( بيت الزكاة الكويتي، مرجع سابق، ص0).
)))( فالتر ميجس، روبيرت ميجس، مرجع سابق، ص )).

)3)( معيار الزكاة ))3(، مرجع سابق، ص )))-))).
)))( فالتر ميجس، روبيرت ميجس، مرجع سابق،ص)).

)))( معيار الزكاة، مرجع سابق، ص900.
)))( فالتر ميجس، روبيرت ميجس، مرجع سابق، ص)).
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شكل )9(: تعريف بنود املوجودات)األصول( املتداولة وفق القوائم املالية يف علم املحاسبة للرشكات
واملعيار الرشعي للزكاة )35( )وحماسبة الزكاة( وحكم الزكاة فيه

حكم الزكاة تعريف البند وفق املحاسبة املاليةتعريفه وفق املعايري الرشعية حماسبة الزكاةفروع البند البند

ت
ودا
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 الت
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 س
 أو

ئلة
سا
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ص
األ

(

النقدية تشمل: 
النقدية يف الصندوق
املوجودات الذهبية 
املوجودات الفضية

 النقدية هي مجيع العمالت 
الورقية واملعدنية، من ضمنها 

الصكوك)الشكات(والعمالت 
والطوابع املالية)الدمعة(والسلف 

املستديمة وأية مبالغ تكون موجودة 
لدى اخلزينة، أما املوجودات من 

الذهب والفضة: تشمل مجيع 
املوجودات من الذهب والفضة كالنقود 

التذكارية والسبائك والتحق وغريها 
اشرتيت بغرض التجارة

هي النقود املودعة يف البنوك 
وأي عنارص أخرى يقبلها 

البنك كإيداع يف احلال، 
وتتضمن العمالت املعدنية 

والبنكنوت والشكات 

تزكى املبالغ، وإذا كانت بعمالت 
أجنبية أو التحف التذكرية فيزكى 
معادهلا بسعر الرصف السائد يوم 

وجوب الزكاة

األرصدة يف البنوك تشمل: 
احلسابات اجلارية

تشمل احلسابات اجلارية لدى بنوك 
أخرى أو لدي بنك السودان

وهي احلسابات اجلارية املدينة 
التي تزداد بالعنارص املدينة 

وتنقص بالعنارص الدائنة

تعترب قروضا لدى املؤسسات 
والرشكات األخرى مؤكدة السداد 

جتب فيها الزكاة، أذا كانت لدى بنوك 
ربوية جيب تزكية أصل املبلغ دون 

الفوائد الربوية
هي املبالغ املودعة لدى البنوك لغرض احلسابات االستثامرية

االستثامر أو السحب عند الطلب
كانت ضمن الودائع العادية لدى 

البنوك وقد ظهر نتيجة تطبيق 
حماسبة الزكاة

تدخل هي واربحها وعوائدها ضمن 
الوعاء الزكوي أذا كانت يف بنوك 

إسالمية

 السندات والصكوك 
والصناديق: السندات 

واذونات اخلزانة
الصكوك االستثامرية
لصناديق االستثامرية

هي السندات أما األذونات التي 
تصدرها احلكومات بغرض االقرتاض 

من السوق املحيل وإجياد أدوات 
استثامرية ثانوية، أما الصكوك 

االستثامرية فهي أنواع يصدرها مالك 
عني مؤجرة أو عني موعود باستئجارها 

أو يصدرها وسيط مايل ينوب عن 
املالك بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من 

حصيلة االكتتاب فيها وتصبح العني 
مملوكة حلملة الصكوك 

هي سندات أو شهادات أو 
صكوك مديونية تصدر بواسطة 

الرشكة لتقرتض ديونا لفرتة 
طويلة، الصكوك االستثامرية 

والصناديق االستثامرية ظهرت 
نتيجة لتطبيق حماسبة الزكاة

يزكى أصل السند، بالنسبة للصكوك 
االستثامرية تزكيها الرشكة التي تديرها 
ألهنا ليست مطلوبات تزكي نصبها من 

الربح أو عمولتها ضمن املوجودات 
النقدية

املبالغ املحتجزة للتوثيق: 
هامش اجلدية

 العربون املقدم
لتأمني االبتدائي

التأمينات النقدية

هامش اجلدية وهو املبلغ املقدم تأكيدا 
للوعد امللزم لتغطية رضر النكول، أما 

التأمينات لدى الغري متثل املبالغ املودعة 
لدى بعض املؤسسات احلكومية أو 

اخلاصة التي تطلبها ضامنا الستمرار 
تزويد املستهلك باخلدمة املقدمة مثل 

التأمينات ملقدمة للكهرباء.

ظهرت نتيجة تطبيق حماسبة 
الزكاة 

زكاته عىل اجلهة التي قدمته، أذا 
أودع يف حساب جاري يطبق عليه 
زكاة احلسابات اجلارية، وإذا أودع 
يف حساب استثامر يطبق عليه زكاة 

احلسابات االستثامرية
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 هو املواد والبضائع التي يقصد بيعها عىل املخزون السلعي 
حالتها أو بعد حتويلها وختتلف عنارص 

املخزون السلعي يف املؤسسات التجارية 
عنها يف املؤسسات الصناعية فاملؤسسات 

التجارية تقوم برشاء سلع بغرض بيعها دون 
إدخال أي تغيريات يف مواصفاهتا ومن أمثلة 

املخزون السلعي يف املؤسسات التجارية، 
ملواد التامة الصنع اجلاهزة للبيع وبضاعة 

الوكالة لدى الغري، أما يف املؤسسات 
الصناعية فباإلضافة إىل ما تقدم توجد املواد 

األولية والبضاعة قيد التصنيع واملهامت 
الصناعية.

 املخزون هو جمموع العنارص 
امللموسة واململوكة للوحدة 

االقتصادية)الرشكة( التي تكون 
يف شكل: )- بضاعة معدة 
للبيع خالل النشاط العادي 

للرشكة، )- أو مواد منتجات 
حتت التشغيل ما زالت يف مرحلة 
اإلنتاج حتى تصبح معدة للبيع، 

3- أو مواد ومهامت تستهلك 
مبارشة يف العملية الصناعية

خيتلف احلكم الرشعي يف زكاته عىل 
املخزون السلعي بحسب الغرض منه، 

النية هي املقياس للزكاة

هي البضاعة املعدة للبيع التي متتلكها البضاعة التامة الصنع
الرشكة يف آخر الفرتة املالية

يتكون من مجيع السلع املعدة 
للبيع خال نشاط الرشكة العادية

تزكى بالقيمة السوقية يوم وجوب 
الزكاة

هي السلع التي ما تزال قيد عملية البضاعة قيد التصنيع
اإلنتاج أو التصنيع، أي التي مل يكتمل 

تصنيعها بعد

هي السلع التي ما تزال قيد 
عملية اإلنتاج أو التصنيع، أي 

التي مل يكتمل تصنيعها بعد

تزكى بحسب بقيمتها السوقية يوم 
الوجوب، فأن مل تعرف هلا قيمة سوقية 

يؤخذ بالتقويم املحاسبي املذكور
األعامل اإلنشائية قيد 

التنفيذ
هي األعامل اإلنشائية التي ما زالت قيد 

التنفيذ يف تاريخ إعداد البيانات املالية 
يف رشكات املقاوالت وربام تستمر 

فرتة التنفيذ عدة سنوات بالنسبة لعقود 
التنفيذ الطويلة األجل

هي األعامل اإلنشائية التي 
ما زالت قيد التنفيذ يف تاريخ 

إعداد البيانات املالية يف رشكات 
املقاوالت وربام تستمر فرتة 

التنفيذ عدة سنوات بالنسبة لعقود 
التنفيذ الطويلة األجل

عند زكاة األعامل اإلنشائية تقسم إىل قسمني: 
األول: األعامل اإلنشائية التي تستدعي إضافة 

مواد خام جتب فيها الزكاة وفق عروض التجارة، 
أو بالتقويم املحاسبي املذكور أذا مل تعرف هلا قيمة 

سوقية الثاين: األعامل اإلنشائية التي ال تستدعي 
استخدام مواد خام، ال زكاة فيها

هي عبارة عن املخزون من قطع املهامت الصناعية
غيار اآلالت واملعدات املستخدمة يف 

اإلنتاج )عروض قنية( وهذه املواد 
تظهر يف بند مستقل ضمن املوجودات 

الثابتة)التشغيلية أو الدارة للدخل(

هو عبارة عن املخزون من قطع 
الغيار املستخدمة يف اإلنتاج

ال زكاة فيها

هي البضاعة التي اشرتهتا الرشكة خالل البضاعة يف الطريق
الفرتة املالية وتم شحنها، أي أهنا يف 
هناية الفرتة املالية ال تزال يف الطريق

البضاعة املشرتاه ومازالت يف 
الطريق حتى إعداد احلسابات 

اخلتامة
فيها زكاة وتقوم وحتسب بسعر املكان 

الذي توجد فيه
البضاعة لدى الغري برسم 

البيع )بالوكالة(
هي البضاعة التي يقوم مالكها بإيداعها 

يف حيازة شخص آخر يوكله ببيعها 
تزكي بسعر السوق يف املكان التي وهي بضاعة األمانة

توجد فيه
ما يعد للمتاجرة من 

احلقوق املعنوية
احلقوق املعنوية مثل حق التأليف 

واالبتكار والعالمات التجارية وبرامج 
احلاسوب 

ال يوجد هلا تعريف يف املحاسبة
تعرف من خالل األصول 

الثابتة

 تزكي زكاة عروض التجارة

البضائع املستوردة باعتامدات 
مستنديه مغطاة من املؤسسة 
وتشمل نفقات فتح االعتامد 

واملبالغ املحجوزة من قبل 
البنوك الوسيطة 

هي نوع من السلف يقدمه البنك نيابة 
عن عمالئه لتمويل عمليات التجارة 

اخلارجية

هي نوع من السلف يقدمه 
البنك نيابة عن عمالئه لتمويل 

عمليات التجارة اخلارجية

تزكى مبالغ االعتامدات، عند متلك 
البضاعة تزكى بقيمتها السوقية

البضائع املعدة للتصدير 
باعتامدات مستنديه لصالح 

املؤسسة 

يعد هذا احلساب بمثابة حساب نظامي 
تسجل فيه مبالغ االعتامدات املستندية 

املفتوحة لصالح الرشكة من قبل 
املستوردين منها

هي البضائع التي تفتح هلا 
اعتامدات مستنديه للغري

تزكى البضاعة التي مازالت لدى 
الرشكة، ال تزكى املبالغ املحتجزة

ما يوجد يف هناية احلول من 
مواد خام )مواد أولية(

تزكى بقيمتها السوقية قبل دخوهلا يف هي املواد األولية للتصنيع املنتج مل تعرف يف املعايري الرشعية 
املصنوعات، أما املواد املساعدة مثل 

مواد التنظيف وغريها ال زكاة فيها

رى
ألخ

لة ا
داو

 املت
ل(

صو
األ

ت )
ودا

وج
امل

القروض، وحسابات 
السحب عىل املكشوف

تزكى القيمة املدفوعة مل تعرف 

تنشأ نتيجة بيع الرشكة البضائع مدينون)الذمم املدينة(
واخلدمات بالدين 

تزكى أذا كانت مرجوة السدادهم املدينون املرجو أداء دينهم.

ال زكاة فيهامرصوفات دفعت مقدما املرصوفات املقدمة
وهي اإليرادات التي ختص الفرتة احلالية ومل اإليرادات املستحقة

تقبض بعد
تزكى زكاة الديون

هي األوراق املوجودة فعال لدى أوراق القبض
الرشكة التي مل حين بعد ميعاد استحقاها 
مثل سندات السحب والسندات اإلذنية 

عبارة عن سند إذين تسوى به 
الديون

يزكى أصل الدين بام فيها الزيادة املدجمة 
يف الثمن أذا كان عن سلعة مبيعة 

باألجل 
املبالغ املدفوعة مقدما 

كالعربون عن العقود املربومة
حيسم من املوجودات الزكوية للمشرتي، 
وال حيسمه البائع من جموداته الزكوية بل 
جتب تزكيته عليه ألنه يملكه سواء فسخ 

املشرتي العقد أو أمضاه
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يالحظ من بيانات شكل)9( أن بعض البنود ظهرت يف امليزانية نتيجة تطبيق املعامالت املالية اإلسالمية يف 
أداء املصارف مثل مدينو املضاربة، صناديق االستثامر، يالحظ من الشكل السابق بأن بيت الزكاة الكويتي ومعيار 
الزكاة الرشعي ))3( رّكزا عىل حكم الزكاة يف تلك األموال، ومل يتم تعريف تلك البنود التعريف الرشعي الذي 
ينفي اجلهالة عند حساب األموال الزكوية كام يالحظ بان املعيار الرشعي قد فصل يف البضاعة من ناحية موجودة يف 
خمازن الرشكة أم عند الغري أم بضاعة تامة أم غري تامة الصنع وذلك يف رائي يبني حجم األموال التي جتب فيها الزكاة. 

شكل )10(: تعريف بنود املطلوبات)االلتزامات( )اخلصوم(املتداولة وفق بنود القوائم املالية للرشكات
 واملعيار الرشعي للزكاة )35( )حماسبة الزكاة( وحكم الزكاة

فروع البند )املوجودات البند
املتداولة

تعريفه وفق املعايري الرشعية للزكاة )أحيانا 
حكم الزكاة فيهتعريفه وفق املحاسبة املاليةمستمدة من تعريف املحاسبة اإلسالمية(

ول
تدا

( امل
ت

اما
لتز

اال
( )

وم
ص

اخل
ت )

وبا
طل

امل

حيتفظ بعض عمالء البنوك بحسابات جارية احلسابات اجلارية 
لالستخدام  التقليدية  البنوك  لدى  دائنة 
اليومي، فيسحب ويودع متى أراد وال يعطيه 

البنك يف العادة أي فوائد عليها

احلسابات اجلارية يف املحاسبة املالية أما حسابات جارية مدينة أو 
حتسم من املوجودات دائنة وتضاف هلا أو ختصم منها فوائد 

الزكوية

األخرى احلسابات االستثامرية البنوك  لدي  تودع  حسابات  هي 
صيغ  من  صيغة  بأي  استثامري،  عقد  بموجب 
التمويل اإلسالمي مع املشاركة يف املغنم واملغرم

ويستخدمها  األخرى  والودائع  اجلارية  احلسابات  مع  تدمج 
البنك يف اإلقراض

املوجودات  من  حتسم 
الزكوية وإرباحها

القروض قصرية األجل 
وحسابات السحب عىل 

املكشوف

هي املبالغ التي تقرتضها الرشكة من البنوك 
بني  اتفاقية  تنظمها  قروض  صورة  يف  إما 
حسابات  أو  معني  سداد  بتاريخ  الطرفني 
حسابات  وهي  املكشوف،  عىل  السحب 
من  يسحب  أن  منها  للمستفيد  يرخص 

البنك يف حدود السقف االئتامين املقرر له.

تزكى القيمة املدفوعةهي مبالغ جيب سدادها خالل دورة عمليات أو سنة واحدة 

الدفع الدائنون الواجبة  أو  املستحقة  املبالغ  هي 
لدائني الرشكة خالل فرتة زمنية قصرية ال 
نتيجة  احلسابات  تنشأ هذه  تزيد عن سنة، 
للبضائع واللوازم واملعدات  رشاء الرشكة 
حصلت  التي  وللخدمات  املوردين  من 

عليها عىل احلساب 

هي املبالغ املستحقة أو الواجبة الدفع لدائني الرشكة خالل فرتة 
زمنية قصرية ال تزيد عن سنة، تنشأ هذه احلسابات نتيجة رشاء 
وللخدمات  املوردين  من  واملعدات  واللوازم  للبضائع  الرشكة 

التي حصلت عليها عىل احلساب

حيسم من املوجودات 
الزكوية كل عام الديون 

التي عىل املزكي سواء 
أكانت حالة أم مؤجلة 

وذلك بعد استبعاد 
األرباح املؤجلة 

دائنو بضاعة السلم 
املبيعة

ومل  الرشكة  من  سلام  بضاعة  املشرتون  هم 
يقبضوا البضاعة وهي دين لعدم تسليمها بعد

حيسم من املوجودات ظهرت نتيجة لظهور املعامالت املالية 
الزكوية

دائنو بضاعة اإلستصناع 
املبيعة 

وهي دين للتعاقد عىل صناعة بضاعة معينة 
وعدم تسليمها بعد

حتسم من املوجودات ظهرت نتيجة لظهور املعامالت املالية 
الزكوية

دائنو بضاعة اإلستصناع 
املشرتاه

رشائها  عن  الرشكة  ذمة  يف  ترتب  ما  وهو 
لبضائع مستصنعة

حتسم من املوجودات ظهرت نتيجة لظهور املعامالت املالية
الزكوية

الصادر أوراق الدفع ألمر  والسندات  الكمبياالت  هي 
ملرودي البضائع واخلدمات باألجل أو عند 
مستحقة  كانت  أذا  فائدة  بدون  االقرتاض 

يف السنة الزكوية التالية

تنشأ أوراق الدفع بمقتىض كمبيالة أو سند إذين مستحق ملوردي 
السلع والبضائع واخلدمات واآلالت وغريها عند افرتاض نقود 
املبلغ  عىل  الدفع  أوراق  وتشمل  منه،  جزء  أو  الثمن  تأجيل  أو 

املستحق، وتاريخ السداد وغريمها من البيانات

حتسم من املوجودات 
الزكوية

يف الرضائب املستحقة سدادها  ويستحق  احلالية  السنة  ختص 
السنة الالحقة

هي املبالغ املستحقة بقانون الرضائب سواء كانت تلك املحسوبة 
تاريخ  يف  تسدد  املوظفني  رواتب  عىل  أو  الرشكات  أرباح  عىل 

معني يف وقت الحق لتاريخ القوائم املالية

حتسم من املوجودات 
الزكوية

عن مبلغ مستحق للعاملني بالرشكة مستحقات العاملني العاملني  جتاه  الرشكة  التزام  ملواجهة  مستقطع  مبلغ  هو 
سنوات اخلدمة 

ال حتسم من املوجودات 
الزكوي 

مقدمة من العمالء لضامن انجاز تعهداهتم التأمينات املقدمة 
وسداد الفواتري الدورية 

حتسم من املوجودات مبالغ مقدمة ألداء خدمة التأمني
الزكوية

الفرتة املرصوفات املستحقة خالل  وتسدد  احلالية  الفرتة  ختص 
التالية

مرصوفات ختص الفرتة احلالية وتسدد خالل الفرتة املالية التالية 
بعد استيفاء بعض اإلجراءات

حتسم من املوجودات 
الزكوية

أذا كانت عن خدمات مل تؤد فال زكاة فيام اإليرادات املقدمة 
استقرار  لعدم  املؤداة  غري  اخلدمات  يقابل 

امللك يف الدفعات

ال زكاة فيام يقابل اخلدمات هي مبالغ دفعت مقدما خالل الفرتة احلالية وختص فرتة تالية
غري املؤداة، حتسم من 

املوجودات الزكوية

املصدر: إعداد الباحثة
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يالحظ من شكل )0)( بأن التعريف الرشعي مستمد من التعريف املحاسبي ألغلب بنود املطلوبات املتداولة، 
وحلساب املبالغ الزكوية اخلاصة بالدائنني يتطلب ذلك حتديد البند عىل حسب صيغ العملية املنفذة مثال دائنو سلم أو 
مرابحة.. وأيضًاً يالحظ بان كل املطلوبات حتسم من وعاء الزكاة ما عدا مستحقات العاملني ال حتسم من األموال 

الزكوية وأيضًا اإليرادات املقدمة.

شكل )11(: تعريف بنود املوجودات)األصول( الثابتة وفق بنود القوائم املالية للرشكات وفق علم املحاسبة 
واملعيار الرشعي للزكاة )35( )حماسبة الزكاة( وحكم الزكاة

حكم الزكاة فيهتعريفه املحاسبة املاليةتعريفه وفق املعايري الرشعية للزكاة وحماسبة الزكاةفروع البند )املوجودات املتداولة(البند

تة 
لثاب

ل( ا
صو

األ
ت )

ودا
وج

امل

هي املوجودات التي تقتنى هبدف املوجودات الثابتة للتشغيل 
استخدمها 

األصول الثابتة هي املوارد 
االقتصادية اململوكة 

بواسطة الرشكة ويتوقع 
االستفادة منها مستقبال 

ويدخل يف نطاق هذا 
التعريف مجع األصول 
مثل األرايض املعدات 

واملستحق طرف العمالء 
واالستثامرات وحقوق 

االخرتاع

ال زكاة فيها 

 املوجودات الثابتة الدارة 
للدخل: 

- املستغالت 
- االستثامرات العقارية 

املستغالت: األعيان املؤجرة من عقارات 
أو وسائل نقل أو غريها 

يزكى ما بقى من األجرة 

يزكى ما بقى من غلتها عند االستثامرات العقارية: 
احلول بضمه للموجودات 

الزكوية

هي املوجودات العقارية التي اشرتيت املوجودات الثابتة العقارات
بغرض املتاجرة هبا 

أذا كانت عروض جتارة جتب 
فيها الزكاة بالقيمة السوقية يوم 

الوجوب
عىل حسب الغرض من وجودهاهي احلقوق املعنوية مثل حقوق التأليف املوجودات الثابتة املعنوية 
املرشوعات الرأساملية قيد 

التنفيذ التي ليست للمتاجرة 
هي مرشوعات رأساملية يف األصول الثابتة 
ومازالت قيد التنفيذ وقد تدرج من ضمن 

األصول الثابتة أو األصول املتداول ة

هي مرشوعات رأساملية مل 
تنتهي بعد 

يزكى ما بقى من اإليراد بضمه 
للموجودات الزكوية 

االستثامرات يف 
األسهم)للنامء(

هي االستثامرات يف األسهم التي تقتنى من 
أجل حتقيق ربح

هي االستثامرات يف 
األسهم التي تقتنى من 

أجل حتقيق ربح

جيب معرفة ما خيص السهم 
من املوجودات الزكوية مثل 

النقود عروض التجارة والديون 
املرجوة السداد

االستثامرات يف أسهم 
الرشكات التابعة 

هي استثامرات يف رشكة تابعة للرشكة 
األصلية 

وهو ما متتلكه الرشكة األم 
نسبة 50% منها 

خترج الرشكة األم نصيبها بنسبة 
ملكيتها لألسهم

املصدر: إعداد الباحثة
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شكل )12(: تعريف بنود املطلوبات)االلتزامات( )اخلصوم(الثابتة وفق بنود القوائم املالية للرشكات علم املحاسبة 
واملعيار الرشعي للزكاة )35( )حماسبة الزكاة( وحكم الزكاة

فروع البند البند
حكم الزكاة فيهتعريفه وفق املحاسبة املاليةتعريفه وفق املعايري الرشعية للزكاة وحماسبة الزكاة)املوجودات املتداولة(

املطلوبات
)االلتزامات( 

الثابتة

هو جمموع األصول التي يبدأ با ال يعترب من الديون رأس املال
العمل 

ال حيسم من املوجودات الزكوية

احتياطي إعادة التقويم )االحتياطيات االحتياطيات: 

الرأساملية( ينشأ من إعادة تقويم املوجودات 

الثابت 

هي مبالغ مستقطعة من ألرباح، 
أما بموجب قانون، أو بالنظام 

األسايس للمؤسسة، أو بقرار من 
اجلمعية العمومية الغرض منها 

توفري أموال لتوسع مستقبال، 
أو ملواجهة اخلسائر املحتملة أو 

لتوزيع أرباح يف السنوات التي ال 
حتقق أرباح أو لتوزيعها عند انتهاء 

احلاجة منها

ال حيسم من املوجودات الزكوية

االحتياطي اإليرادي: جزء من فائض الربح 

القابل للتوزيع يتم احتجازه بقرار إداري 

ملواجهة االحتياجات املستقبلية

ال حيسم من املوجودات الزكوي

احتياطي األرباح الناجتة عن عمليات أسهم 

املؤسسة املشرتاه وهو ما يتحقق مشرتاء 

املؤسسة أسهمها وبيعها

ال حيسم من املوجودات الزكوية 
وهو من األرباح

ال حيسم من املوجودات الزكويةاحتياطي األرباح املقرتح توزيعها )املعلنة(

احتياطي األرباح املستبقاة وهو ما 

يتقرر ترحيله من أرباح إىل السنوات 

التالية)احتياطي إيرادي(

ال حيسم من املوجودات الزكوية

متثل املبالغ املجنبة من اإليرادات يف املخصصات 

هناية الفرتة املالية ملقابلة احتامل نقص يف 

املوجودات أو ملقابلة التزام عىل املنشأة مل 

حيدد بدقة أو مل يشأ وتنقسم املخصصات إىل: 

خمصصات األصول الثابتة)إطفاء 
مصاريف ما قبل التشغيل، هبوط 

أسعار، التأمني(

ال حتسم من املوجودات الزكوية

خمصصات األصول 
املتداولة)البضاعة اهلالكة أو 

التالفة، أسعار البضائع، التأمني، 
الصيانة، أسعار العموالت(

ال حتسم من املوجودات الزكوية

خمصصات املطلوبات 
مثل)اإلجازات، هناية اخلدمة 

ومكافأة التقاعد، التعويضات، 
الرضائب(

ال حتسم من املوجودات الزكوية

ال حتسم من املوجودات الزكويةاألرباح املرحلة من سنوات سابقةهي األرباح التي تم ترحيلها من أعوام سابقةاألرباح املبقاة 
ال حتسم من املوجودات الزكويةاألربح املتحققة خالل العام هي األرباح املتحققة يف العام أرباح العام

يالحظ من شكل)))( بأن األصول الثابتة كام تم بيانه سابقا فصل فيها املعيار الرشعي وقسم األصول الثابتة 
إىل ثالثة أقسام)تشغيلية +دارة للدخل+ عقار(، من شكل )))( يالحظ بأن االحتياطيات واملخصصات واألرباح 

املبقاة وأرباح العام كلها تضاف لوعاء الزكاة وال حتسم من املوجودات الزكوية، ألهنا مبالغ مستقطعة من الربح.
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رابعًاً: اإجراءات الدرا�شة
أ- جمتمع وعينة البحث

يتمثل جمتمع البحث يف بنود امليزانية وإيضاحاهتا، التي متت مراجعتها من مراجع قانوين خارجي وهيئة الرقابة 
الرشعية لكل رشكات املسامهة العاملة بالسودان، بينام تتمثل عينة البحث يف بنود امليزانية العمومية أو املوقف املايل 
الصناعية  املسامهة  الرشكات  ميزانيات  واستبعدت  ))0)م،  للعام  اإلسالمي  فيصل  بنك  مليزانية  وااليضحات، 
والتجارية األخرى بسبب ضعف أدائها املايل خالل العرشة سنوات األخرية، واألدوات التي استخدمت يف البحث 
هي أداة املالحظة لبنود امليزانية لبنك فيصل اإلسالمي ومقارنتها مع متطلبات بنود معادالت حساب وعاء الزكاة 
لرشكات املسامهة املذكورة يف األشكال من ))( إىل )))(، كام استخدمت أداة املقابلة يف البحث، كانت املقابلة مع 
مديرة وحماسبي أمانة زكاة الرشكات يوم الثالثاء3) يوليو 9)0)م بأمانة الزكاة باخلرطوم، ومقابلة مع مدير هيئة 
التي ختص بنود  ببنك فيصل اإلسالمي يوم اخلميس )يوليو 9)0)م، تم طرح عدد من األسئلة  الرقابة الرشعية 

امليزانية حلساب وعاء الزكاة.

ب- نبذة تعريفية عن بنك فيصل اإلسالمي وديوان الزكاة بالسودان

أوالًً: بنك فيصل اإلسالمي: منذ إنشائية يف العام ))9)م بدأ التعامل باملعامالت املالية وفق فقه املعامالت 
املصارف يف  السودان كل  بنك  السودان، وألزم  بنك  لرقابة  املصارف اخلاصة، وخيضع  يعترب من  اإلسالمي، وهو 
السودان بإنشاء هيئة رقابة رشعية للرجوع إليها لإلفتاء يف املسائل التي تستجد يف املعامالت املالية، لذلك لدى بنك 
فيصل اإلسالمي هيئة رقابة رشعية مسؤولة عن مراجعة القوائم املالية من الناحية الرشعية ومدى اتساقها مع فقه 

املعامالت.

ثانيًاً: ديوان الزكاة: هو الديوان املنشأ بموجب )املادة ) من قانون الزكاة لعام )00)م( عبارة عن هيئة مستقلة 
هلا الشخصية االعتبارية، ومن أهم اختصاصاته حتصيل الزكاة املستحقة بالطرق التي حتددها اللوائح، ورصف الزكاة 
ملستحقيها، وتم إنشاء أمانة خاصة بزكاة الرشكات هتتم بحساب وعاء الزكاة بالطريقة الرشعية من بنود امليزانيات 
اخلاصة بكل الرشكات العاملة يف السودان، حيث تقوم أمانة الرشكات بالديوان بمراجعة بنود ميزانيات الرشكات 
مرة أخرى وحساب وعاء وقيمة الزكاة، ومن أهم أهداف الديوان، تطبيق فريضة الزكاة ورصف الصدقات بام حيقق 

طهارة املال وتزكيته، كام نظمت الالئحة كيفية حساب وعاء وقيمة زكاة الرشكات املسامهة، يف اخلطوات التالية: 

- ملئ بيانات إقرار الزكاة. 

- أن يرفق باإلقرار حسابات معتمدة بواسطة مراجع معتمد وتعد وفق لألسس احلسابية املتعارف عليها، 
يقصد باحلسابات: )أ( امليزانية أو بيان باملوجودات والديون، )ب(حساب املتاجرة، )ج(حساب األرباح، 
قائمة  أيا كان نوعه، )و(  اإليرادات واملدفوعات)املرصوفات(، )هـ(أي حساب مماثل آخر  )د(حساب 

باملواد املالية وأوجه الرصف)))(.

)))( جمهورية السودان، ديوان الزكاة، األمانة العامة، الئحة الزكاة لسنة، )00)، المادة ))/))(، ص)).
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خام�شًا: حتليل فر�شيات الدرا�شة: حلساب وعاء وقيمة الزكاة يف الرشكات املسامهة جيب: 
وذلك  جيدًا  حماسبيًا  تأهياًل  املؤهلني  املحاسبني  قبل  من  وإيضاحات  قوائم  من  يتبعها  وما  امليزانية  إعداد   -

إلعداد القوائم املالية وفق اللوائح والقوانني للمعايري املحاسبية.

- اإلفصاح عن البنود التي مل يتم ذكرها يف القوائم املالية ويف االيضاحات املرفقة مع القوائم املالية.

- إخضاع البنود التي يشتبه فيها من الناحية الرشعية هليئة الرقابة الرشعية باملرصف لتقديم فتوى بشأهنا.

- إخضاع القوائم املالية للمراجعة من قبل مراجع قانوين وملم بالعمليات الرشعية باملصارف ألبدأ رأيه يف 
القوائم املالية ومدى اتساقها مع املبادئ املحاسبية واملعايري، ثم تراجع من قبل هيئة الرقابة الرشعية.

فرضيات  الختبار  العميل  للتطبيق  م   (0(( للعام  اإلسالمي  فيصل  بنك  ميزانية  تستخدم  األوىل:  الفرضية  حتليل 
معيار  ومعادلة  الزكاة،  أمانة  ومعادلة  امليزانية،  بنود  معادلة  الزكاة،  وعاء  حلساب  الثالث  املعادالت  يف  البحث، 
امليزانية، ومعادلة  الزكاة))3( إلثبات أو رفض فرضيات البحث، ولتسهيل مصطلحات البحث يستخدم معادلة 

أمانة الرشكات، ومعادلة معيار الزكاة، إشارة للمعادالت الثالث.

أوأل: حتليل الفرضية األوىل: بالتطبيق عىل ميزانية بنك فيصل اإلسالمي للعام 2018

إن لتحديد بنود معادلة صايف الدخل أثر عىل تعريف وتقييم وعاء وقيمة الزكاة يف رشكات املسامهة

جدول ))(: إجياد وعاء الزكاة من بنود معادلة الفرضية األوىل وفق ميزانية بنك فيصل اإلسالمي للعام ))0) م 
وفقًاً لبنود امليزانية 

املوجودات )األصول( املتداولة املطلوبات )اخلصوم( املتداولة
املبالغاملبالغ

)03)))3)احلسابات اجلارية واالدخار))0)303)النقد وما يف حكمه
))99)0)مطلوبات أخرى9))))))االحتياطي النقدي لدى بنك السودان املركزي

)0))0)خمصصات0))))9))ذمم البيوع املؤجلة 
ــــــــــــــــ قرض حسن))0)))متويالت أخري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)9)))استثامرات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ00)0)))استثامرات بالتكلفة املستنفذة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ))9)))استثامرات بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ99))))مضاربات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ))))))مشاركات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)))9))استثامرات عقارية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)999))مسامهات يف رشكات تابعة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)93)9))موجودات أخرى
 )))))9))املجموع))))))0)املجموع

 وعاء الزكاة = ))0))3)) 

املصدر: إعداد الباحثة
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جدول))(: إجياد وعاء الزكاة من بنود معادلة الفرضية األوىل وفق ميزانية بنك فيصل اإلسالمي للعام ))0) م 
وفقًاً ملعادلة أمانة الزكاة بديوان الزكاة 

 املوجودات )األصول( املتداولة املطلوبات )اخلصوم(املتداولة 
املبالغاملطلوبات املتداولةاملبالغ املوجودات املتداولة 

))99)0)املطلوبات )اخلصوم( املتداولة))0)303)النقد وما يف حكمه
)03)))3)رصيد احلساب الدائن للمسامهني أو جاري املسامهني 9))))))االحتياطي النقدي لدى بنك السودان املركزي

ـــــــــــــــــــالقروض طويلة األجل أو القروض من املسامهني )مطلوبات أخرى(0))))9))ذمم البيوع املؤجلة 
)33))خمصص الديون املعدومة ))0)))متويالت أخرى

ـــــــــــــــخمصص أتعاب املراجعة )9)))استثامرات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
ـــــــــــــخمصص فوائد ما بعد اخلدمة 00)0)))استثامرات بالتكلفة املستنفدة 

 )0)0)3خمصص إهالك األصول الثابتة))9)))استثامرات بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
ـــــــــ99))))مضاربات 
ـــــــــــــــ))))))مشاركات

ــــــــــــ)))9))استثامرات عقارية 
ــــــــــــ)999))مسامهات يف رشكات تابعة 

ــــــــــــــ)93)9))موجودات أخرى
ــــــــــــــال يوجد تقدير )+أو-( األرباح أو اخلسائر التقديرية للمخزون آخر املدة 

))9))9))املجموع))))))0)املجموع
وعاء الزكاة =22337515 

املصدر: إعداد الباحثة 

جدول)3(: إجياد وعاء الزكاة وفق بنود معادلة الفرضية األوىل بالتطبيق عىل ميزانية بنك فيصل اإلسالمي
للعام ))0) بطريقة معيار الزكاة الرشعي ))3( 

 املوجودات املتداولة الزكوية املطلوبات املتداولة الزكوية
املبالغاملبالغ

)يف ))))))0)املوجودات الزكوية  املالية  الفرتة  خالل  الدفع  املستحقة  املطلوبات 
تاريخ قائمة املركز املايل(

((9(((((

عىل  تستحق  التي  املالية  السنة  أقساط  +جمموع 
املؤسسة يف السنة املالية الالحقة

ــــــــــــــــــــ

))0093))+حقوق أصحاب االستثامرات املطلقة
ــــــــــــــــــ+حقوق األقلية

ــــــــــــــــــ+احلقوق احلكومية
ــــــــــــــــــ+احلقوق الوقفية
ــــــــــــــــــ+احلقوق اخلريية

+حقوق املؤسسات غري اهلادفة للربح أذا مل يكن هلا 
مالك معني

ــــــــــــــــــ

3))))9))املجموع))))))0) املجموع
وعاء الزكاة = 03)))3)

املصدر: إعداد الباحثة
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يالحظ من جدول ))( ))( )3(، أن قيمة وعاء الزكاة غري متساوية يف الثالث معادالت، بالرغم من أن بنود 

األصول املتداولة مل تتغري عن جمموع املوجودات املتداولة يف املعادالت الثالث، بينام جمموع املطلوبات املتداولة تغري 

يف كل معادلة حيث كان لكل معادلة بنودها اخلاصة با فمثال يف معادلة امليزانية قد تم طرح كل اخلصوم املتداولة 

عىل أساس الفهم املحاسبي، بينام يف معادلة أمانة الرشكات تم إضافة املخصصات للمطلوبات املتداولة مثل خمصص 

الديون املعدومة بمبلغ )))0))3( جنيه سوداين نتيجة لعدم حسمه من اخلصوم الزكوية، وكذلك خمصص أتعاب 

املراجعة وخمصص فوائد ما بعد اخلدمة وخمصص إهالك األصول الثابتة كل تلك املخصصات ال حتسم من األموال 

الزكوية شكل)))(، بينام يف معادلة املعيار الرشعي أضيف لبنودها بند حقوق أصحاب االستثامر املطلقة بجانب 

اخلصوم املتداولة كلها، لذلك كان االختالف يف قيمة وعاء الزكاة يف املعادالت الثالث يرجع ذلك الختالف البنود 

املكونة حلساب وعاء الزكاة، مما أدى إىل قبول فرضية البحث )أن لتحديد بنود معادلة صايف الدخل أثر عىل تعريف 

وتقييم وعاء وقيمة الزكاة يف رشكات املسامهة(

ثانيًا: حتليل الفرضية الثانية

أن لتحديد بنود معادلة صايف رأس املال العامل أثر يف تعريف وتقييم وعاء وقيمة الزكاة يف رشكات املسامهة

الفرضية الثانية: أن تطبيق البنود التي طبقت يف معادالت الفرضية األوىل، يف الفرضية الثانية يعطي نفس النتيجة مما 
يعني أن حساب وعاء الزكاة يف الفرضية الثانية ال خيتلف عن الفرضية األوىل: )املوجودات املتداولة – املطلوبات 
املتداولة(، ونتيجة لذلك قبول فرضية البحث )أن لتحديد بنود معادلة صايف رأس املال العامل أثر يف تعريف وتقييم 

وعاء وقيمة الزكاة يف رشكات املسامهة(.

ثالثًا حتليل الفرضية الثالثة

 أن لتحديد بنود معادلة التغيري يف حقوق امللكية أثر يف تعريف وتقييم وعاء وقيمة الزكاة يف رشكات املسامهة

جدول ))(: إجياد وعاء الزكاة من بنود معادلة الفرضية الثالثة عىل حسب ميزانية بنك فيصل اإلسالمي
 للعام 2018 م وفقًا لبنود امليزانية 
 املطلوبات )اخلصوم( الثابتة املوجودات )األصول(الثابتة 

املبالغاملبالغ
0303)))صايف املوجودات الثابتة000000)رأس املال املدفوع

)0))3املوجودات غري امللموسة093))))االحتياطيات
)9)))استثامرات بالقيمة العادلة ))3))األرباح املبقاة

))9)))استثامرات من خالل حقوق امللكية)))))9))حقوق أصحاب حسابات االستثامر املطلقة
)999))مسامهات يف رشكات تابعة

00)0)))استثامرات بالتكلفة املستنفدة 
 ))))9)3املجموع))))0)))املجموع

 وعاء الزكاة = ))3)30))

املصدر: إعداد الباحثة
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جدول ))(: إجياد وعاء وقيمة الزكاة من بنود املعادلة وفق ميزانية بنك فيصل اإلسالمي للعام ))0) م
وفقًا ملعادلة أمانة الزكاة بديوان الزكاة 

 املطلوبات )اخلصوم( الثابتة املوجودات )األصول( الثابتة
املبالغاملوجودات الثابتةاملبالغ املطلوبات الثابتة

0303)))صايف األصول الثابتة 000000)رأس املال املدفوع
)0))3املوجودات غري امللموسة))3)))+( صايف الربح السنوي هناية العام

)9)))استثامرات بالقيمة العادلة ــــــــــ)+أو-(األرباح أو اخلسائر التقديرية للمخزون آخر املدة
حتت  أرباح  )أو  السابقة  للسنوات  املرحلة  األرباح   )+(

التوزيع، واألرباح حتت التسوية(
استثامرات من خاللــــــــــ

حقوق امللكية
(((9((

)999))مسامهات يف رشكات تابعة093))))كافة االحتياطيات 
ــــــــــــــــــــــــخسارة العام أو اخلسائر املرحلةكافة املخصصات 

اخلسائر التقديرية للمخزون ــــــــــــــــالديون طويلة األجل أو القروض من الرشكاء
آخر العام

ــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــمرصوفات التأسيســــــــــــــــرصيد احلساب الدائن للمسامهني أو جاري املسامهني آخر العام 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

))))0)املجموع0))9)))املجموع
صايف حقوق امللكية)صايف حقوق املسامهني(= )0))9)))- ))))0)( = 3)))))

))))) - خصم مبلغ شهامة + أرباحها
))))))صايف حقوق امللكية بعد خصم شهامة

إضافة املخصصات التالية: 
)))33خمصص الزكاة 

3))0))خمصص الرضائب
)))3)3خمصص خماطر التمويل 

))0))خمصص مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
)3)9)خمصص مكافأة العاملني

3)))))3)))))إمجايل املخصصات
وعاء الزكاة = 9))300)

املصدر: إعداد الباحثة 

يتطلب  املعادلتني، وهذا  الوعاء يف  قيمة  متاما عن  الزكاة خمتلفة  قيمة وعاء  أن   )((  )(( يالحظ من جدول 
التدقيق يف البنود التي جتب فيها الزكاة، كام يالحظ يف معادلة أمانة الزكاة أن هنالك معاجلة لشهادة االستثامر مثل 
املبلغ الذي متت تزكيته يف الرشكة املستثمر ألموال الرشكة األصل حتى ال يكون هنالك  شهامة، حيث تستخرج 
ازدواج يف استخراج الزكاة، وبذلك صدر منشور رقم )0)( لسنة ))0) م، حيث بني املنشور خطوات خصم املبلغ 

الذي متت تزكيته كاآليت:
)- حتديد صايف حقوق امللكية املتاحة لالستخدام،

)- حتديد موارد البنك املتاحة لالستخدام،
3- حتديد نسبة مسامهة صايف أصحاب حقوق امللكية يف موارد البنك املتاحة لالستخدام وفق املعادلة التالية: 

صافي حقوق الملكية المتاحة لالستخدام

املوارد املتاحة لالستخدام
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4- حتديد املبلغ املستثمر يف شهامة وإرباحها، - )خيصم املبلغ املستثمر يف شهامة وإرباحها من وعاء الزكاة بنسبة 

صايف حقوق امللكية يف موارد البنك املتاحة لالستخدام كام ييل: 

صايف حقوق امللكية املتاحة لالستخدام × املبلغ املستثمر يف شهامة)))(

املوارد املتاحة لالستخدام

بالنسبة ملعادلة املعيار الرشعي ذكر يف املادة ))/)( من معيار الزكاة ))3(طرق حتديد وعاء الزكاة: يتم حتديد 
وعاء الزكاة عىل إحدى طريقتني: طريقة صايف املوجودات)9)(طبقت يف جدول)3( وطريقة صايف األصول املستثمرة 
وأضاف املعيار بأن أسس التقويم يف الطريقتني خمتلفة، فإذا روعي الفرق يف تلك األسس كانت النتيجة واحدة وهذا 
املعيار موضوع عىل طريقة صايف املوجودات، لذلك مل تذكر الطريقة الثانية لذا مل تطبق يف الفرضية الثالثة، ويوضح 
ذلك بأن بنود معادلة حقوق امللكية خمتلفة يف املعادلتني وأثرت يف قيمة وعاء الزكاة وهذا يؤدي لقبول فرضية البحث 

)أن لتحديد بنود معادلة التغيري يف حقوق امللكية أثر يف تعريف وتقييم وعاء وقيمة الزكاة يف رشكات املسامهة(.

رابعًاً: حتليل الفرضية الرابعة

إن لتطبيق املعادالت يف حساب وعاء وقيمة الزكاة يف رشكة املسامهة الواحدة ال يؤدي إىل اختالف تعريف وتقييم 
وعاء وقيمة الزكاة يف تلك الرشكة للعام الواحد

جدول ))(: حساب وعاء وقيمة الزكاة لبنود ميزانية بنك فيصل للعام ))0)م وفق املعادلتني املحددات من 

امليزانية وأمانة الرشكات واملعيار الرشعي
وعاء وقيمة الزكاة وفق أمانة وعاء وقيمة الزكاة امليزانية املعتادةاملعادلة/عىل طريقة

الرشكات
وعاء وقيمة الزكاة وفق املعيار الرشعي 

للزكاة
املوجودات املتداولة – املطلوبات 

املتداولة
قيمة الزكاةوعاء الزكاةقيمة الزكاةوعاء الزكاةقيمة الزكاةوعاء الزكاة

((3((0(((.(((.90(22337515575.839131470333906

 مل حيددها )3).933))300))90.))).)))0))3))املطلوبات الثابتة – املوجودات الثابتة

املصدر: إعداد الباحثة

يالحظ من جدول))( أن حساب وعاء الزكاة بمعادلة امليزانية متساوي يف املعادلتني، بينام قيمة وعاء الزكاة 
يف معادلة أمانة الزكاة ومعادلة املعيار الرشعي للزكاة))3( خمتلفة متامًا، بينام مل تكتمل املقارنة لعدم تطبيق معادلة 
)املطلوبات الثابتة – املوجودات الثابتة( وفق معيار الزكاة، وبذلك يتم رفض فرضية البحث )أن لتطبيق املعادالت 
يف حساب وعاء وقيمة الزكاة يف رشكة املسامهة الواحدة ال يؤدي إىل اختالف تعريف وتقييم وعاء وقيمة الزكاة يف 

تلك الرشكة للعام الواحد(.

)))( جمهورية السودان األمانة العامة لديوان الزكاة، منشور رقم )0)( عن كيفية خصم ورقة شهامة واألوراق المالية المزكاة، ))0).
)9)( المعايير الشرعية، المعيار الشرعي))3( الزكاة، ص9)).
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النتائج والتو�شيات
اأواًلً: النتائج 

أن  يف  األخرى  البحوث  مع  يتفق  البحث   -
أو  العمومية  امليزانية  وخاصة  املالية  القوائم 
املايل هي األنسب حلساب وعاء  املوقف  قائمة 

الزكاة.

- يفضل استخدام املوجودات بدالً من األصول، 
واملطلوبات بدالً من اخلصوم.

حساب  يف  استخدامها  جيب  التي  املعادالت   -
وعاء الزكاة هي: 

- املطلوبات الثابتة – املوجودات الثابتة 

 + للعام  األرباح   + املدفوع  املال  )رأس  أو 
املبقاة + املخصصات + االحتياطيات + حقوق  األرباح 
– األقليات  حقوق  املستثمر+  املال  رأس  أصحاب 
الثابتة اخلاصة باملوجودات التشغيلية  )صايف املوجودات 

واملوجودات الدارة للدخل(.

)وهي  املتداولة  املتداولة–املطلوبات  املوجودات   -

نفس معادلة رأس املال العامل(

ألهنا يف رأي الباحثة تتفق مع حديث اإلمام أبو 

عبيد أنه قال ))إذا حلت الزكاة فانظر ما كان عندك من 

دين يف  كان من  وما  النقد،  قيمة  فقومه  أو عرض  نقد 

مأله فاحسبه، ثم أطرح منه ما كان عليك من الدين ثم 

زك ما بقى((.

ألن األرباح التي حتققت إما أن تكون من ضمن 

املوجودات املتداولة يف حساب النقدية أو يف بند منفصل 

مع املطلوبات الثابتة، أما الذمم املدينة )املدينون( وهي 

بام  املعدومة  الديون  خصم  بعد  السداد  مرجوة  ديون 

فيها أوراق القبض، ثم خصم كل املطلوبات املتداولة، 

ثم  اجلارية  السوق  بقيمة  تقويمها  البضاعة فيجب  أما 

ينتج مبلغ قد يكون متساوي يف املعادلتني إذا تم اتباع 

حديث أبو عبيد.

النتيجة  املعادلتني  يف  الزكاة  وعاء  حساب   -

متساوية إذا تم مراعاة البنود التي حتسم والتي 

ال حتسم من وعاء الزكاة بطريقة دقيقة. 

بزكاة  قانون خاص  الزكاة إصدار  ديوان  - عىل 

التي  البنود  بدقة  فيه  حيدد  املسامهة،  رشكات 

تدخل يف حساب وعاء الزكاة.

مالية  قوائم  إعداد  املسامهة  رشكات  عىل   -

قبل  من  الزكاة  وقيمة  وعاء  حلساب  منفصلة 

املحاسبة  جمال  يف  عاليًا  تأهياًل  مؤهل  حماسب 

وجمال املعايري الرشعية.

- إلزام رشكات املسامهة بإرفاق االيضحات مع 

اإلفصاح فيها بكل دقة وحرص كل العمليات 

املالية وغري املالية التي مل تدرج يف القوائم املالية 

مع اإلقرار الزكوي.

الزكاة  بديوان  الرشكات  أمانة  بأن  يالحظ   -

امليزانية  بنود  ورصد  وإعادة  بمراجعة  تقوم 

قبل  الزكاة من  لدفع  تقديمها  مرة أخرى عند 

املال  من  الكثري  يدر  هذا  أن  املسامهة،  رشكة 

والوقت يف عمل يمكن أن يكون أكثر فائدة لو 

وجهه نحو عمل بحوث يف البند الذي هو حمل 
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خالل  والرشكة،  الرشكات  أمانة  بني  خالف 
لذلك  الرؤية  تتضح  حتى  أكثر  أو  كامل  عام 
التالية  للسنة  الرشكة  حترض  وعندما  البند، 
وفق  امليزانية  أعدت  قد  تكون  الزكاة  لدفع 
يقلل  مما  الزكاة  وحماسبة  املحاسبة  متطلبات 
يعزز  مما  الزكاة،  ديوان  لدى  والوقت  اجلهد 
تعريف وتقييم معادالت حساب وعاء وقيمة 
بأن  الحظ  املسامهة،  الرشكات  لدى  الزكاة 
أمانة الرشكات بالديوان الغرض منها حتصيل 
أمور  من  يغمض  فيام  الفتوى  وطلب  الزكاة 
قانون  الزكاة وفق  وقيمة  لبنود حساب وعاء 

الزكاة لسنة )00)م. 
- يظهر أن هنالك إشكاليات كثرية يف حساب وعاء 
العامة  املسامهة  رشكات  يف  الزكاة  وقيمة  الزكاة 

حتتاج حلول جذرية.

ثانيًا: التو�شيات
نذكر  البحث  با  خرج  التي  التوصيات  ومن 

اآليت: 
ملحاسبي  مكثفة  تدريبية  دورات  عمل  جيب   -
وبنود  حساب  خيص  فيام  املسامهة  رشكات 

معادالت وعاء الزكاة.
املقررات  يف  الزكاة  حماسبة  إدخال  جيب   -
لعمل  متهد  بطريقة  اجلامعة  قبل  ما  التعليمة 

التدريبات العملية يف مرحلة اجلامعة.
- احلاجة املاسة اآلن لتعريف وتقييم بنود امليزانية 
البند  كان  إذا  ما  بالضبط  حيدد  رشعيا  تعريفا 

واجبة فيه الزكاة أم ال.

- جيب أن تكون هنالك لقاءات دورية هليئات 

اإلسالمي  العامل  يف  الزكاة  ودواوين  وبيوت 

العلمية  بالطريقة  الشعرية  هذه  يقدموا  لكي 

التي تركها لنا رب العاملني ومل يفصل فيها إال 

فيام خيص مصارف الزكاة التي قطع فيها وبني 

أسامء الذين يستحقوهنا.

امل�شادر واملراجع
اأواًل: امل�شادر
- القرآن الكريم

ثانيًا: املراجع
وعاء  عىل  وأثرها  العينية  األصول  الساعوري،  عيل  د.أمحد   -
الزكاة،.  بحوث  سلسلة  الزكاة،  لعلوم  العايل  املعهد  الزكاة، 

.(009
- بيت الزكاة الكويتي، دليل اإلشادات حلساب زكاة الرشكات، 

املادة ))(، ط)، ))0).
زكاة  حماسبة  معيار  اخلليفي،  يوسف  منصور  د.رياض   -
واقتصادية،  وقانونية  وحماسبية  رشعية  دراسة  الرشكات، 

مجعية املحاسبني واملراجعني الكويتية، ))0).
الزكاة،  وعاء  لقياس  املحاسبي  التحليل  السلطان،  املحمد  سلطان   -
العدد األول،  املجلد ))،  امللك سعود،  العلوم اإلدارية، جامعة  جملة 

 .(9(( -((0(
الرشكات  زكاة  أمانة  الزكاة،  ديوان  السودان،  مجهورية   -

االحتادية، دليل زكاة الرشكات.
الزكاة  حساب  يف  الرشعية  اهليئات  دور  عيسى،  زكي  د.عيسى   -
بدون مكان  املالية،  املؤسسات  تطبيقات يف  إخراجها مع  وكيفية 

للنرش، )00)م.
- د.عصام الدين حممد متويل، حماسبة الزكاة، القاهرة، دار النهضة 
سالم،  بن  القاسم  عبيد  انو  األمام  املرجع  عن  نقال  العربية، 

األموال، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، ط) القاهرة.
زكاة  وعاء  لتحديد  مقرتح  إطار  عيل،  أمحد  عيل  الودود  عبد   -
الرشكات املحدودة يف السودان، سلسلة إصدارات الزكاة رقم 

.(0(( ،)(((
- د. عبداهلل الزبري عبدالرمحن، مفهوم وعاء الزكاة وما جد فيه، 
بحث مقدم للمؤمتر العلمي العاملي الثاين للزكاة، اخلرطوم، 

.(0((
- فالرت ميجيس، وروبرية ميجس، ترمجة د. وصفي عبدالفتاح 

أبو املكارم، املحاسبة املالية، الرياض، دار املريخ، )99).
- د. كوثر عبد الفتاح حممود االبجي، قياس وتوزيع الربح يف 
القاهرة،  العاملي للفكر اإلسالمي،  البنك اإلسالمي، املعهد 

.(99(
وهبة،  مكتبة  اإلسالم،  يف  حماسبة  نظم  عطية،  كامل  د.حممد   -

القاهرة، 9)9). 
- املعايري الرشعية، املعيار الرشعي للزكاة ))3(، ))0). 

- E arl. K Stice. James D. Stice. Financial Ac-
counting.THOMSON South
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دور الفكر احا�سبي اعا�سر  يا� وعاء كاة نسا اال�ستمار العقار واقاوالت 
)مار العقارسركة اإعمار م�سر للتنمية واال�ست درا�سة حالة على(

د. با�شم منري عبد الوهاب عليوة - م�شر
عضو اجلمعية املرصية للتمويل اإلسالمي 

ملخ�ص البحث
االقتصاد  إنعاش  في  حيويًا  دورًا  الزكاة  تلعب 
التمويل  من وسائل  وسيلة  تعتبر  إذ  التنمية،  وتحقيق 
األموال  اكتناز  منع  إلى  تسعى  التي  االستـثماري، 
القتصاد  حقيقية  منفعة  تقدم  ساكنة  كموارد  وبقائها 
المجتمع، هذا ما يتوافق مع مبادئ االقتصاد العالمي 
الحالي الذي يؤكد أن اكتناز األموال من أهم العوامل 
هذه  ألن  للدولة،  االقتصادية  التنمية  تعوق  التي 
وبالتالي  االقتصاد،  بعجلة  تدخل  ال  الراكدة  الموارد 
تقلل من حجم الموارد المحلية، وذلك ما يؤدي إلى 
مستوى تنموي أقل بكثير مما يمكن أن يتحقق لو أن 
االقتصاد  إنعاش  في  ومستخدمة  الموارد موظفة  كل 
والصناعية  التجارية  المجاالت  بعض  في  خاصة 
فالزكاة  والمقاوالت.  العقاري  كاالستثمار  الكبرى 
وعليه  تنمو،  لكي  األموال  استثمار  على  تقوم 
لسد  فقط  تستخدم  أن  يجب  ال  الزكاة  أموال  فإن 
احتياجات الفقراء االستهالكية مثل الطعام والملبس، 
وإنما يجب أيضًا أن تستخدم في خلق فرص استثمار 
يمتلكوا  أن  بدورهم  يستطيعوا  حتى  الفقراء  لهؤالء 

ثابتًا، وبالتالي  التي تضمن لهم دخاًل  اإلنتاج  أدوات 
سد احتياجاتهم بصفة مستمرة، وهذا ما يدفع بعجلة 

النمو والتنمية داخل البلد 

وعالقة المحاسبة بالزكاة عالقة قديمة ووطيدة 
والعملي  الفكري  اإلطار  فهي  الزكاة:  محاسبة  ان  اذ 
واإلجراءات  المحاسبية  األسس  يتضمن  الذى 
األموال  وتقويم  بحصر  تتعلق  التى  التنفيذية 
قياس  وكذا  الزكاة،  فيها  تجب  التي  واإليرادات 
المختلفة  مصارفها  على  حصيلتها  وتوزيع  مقدارها 

في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

واالستثمارات  المقاوالت  نشاط  ويعتبر 
من  كبيرًا  قدرًا  تستوعب  التى  األنشطة  من  العقارية 
منها:  متعددة  أشكاالً  النشاط  هذا  ويأخذ  األموال، 
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األراضى  تقسيم  وعمليات  والبناء،  التشييد  عمليات 
فوقها  والبناء  األراضى  شراء  وعمليات  وبيعها، 
وعمليات  صناعية،  أو  تجارية  أو  سكنية  وحدات 

االستثمار في العقارات ونحو ذلك. 

بيان  في  العصر  وفقهاء  علماء  اجتهد  ولقد 
واالستثمارات  المقاوالت  لنشاط  الفقهي  التكييف 
الصناعى،  النشاط  بشأن  تم  ما  منوال  على  العقارية 
كما ظهرت مشكالت عملية في حساب زكاة بعض 
الخام  والمواد  الكاسدة  العقارات  مثل:  الحاالت 
الحول  تاريخ  في  والمخازن  المواقع  في  المتبقية 
والعقارات  التنفيذ  تحت  االعمال  تقييم  وكيفية 
وهذا   ... وخيرية  اجتماعية  ألغراض  المستخدمة 
المحاسبية  واألسس  األحكام  بيان  إلى  يحتاج 

لحساب زكاتها 

الفكري  دور  بعرض  الدراسة  هذه  وتختص 
نشاط  زكاة  وعاء  قياس  في  المعاصر  المحاسبي 
نموذج  وعرض  والمقاوالت  العقاري  االستثمار 

تطبيقي من الواقع المعاصر لحساب الزكاة عليها. 

مقدمة
إن أول العبادات في الدين اإلسالمي الصالة؛ 
وتليها الزكاة التي قرنت معها في الكثير من المواضع 
َوَأِقيُموا  تعالى،  قوله  فمنها  الكريم،  القرآن  في 
اِكِعيَن ))(، وقوله  َكاَة َواْرَكُعوا َمَع الرَّ اَلَة َوآُتوا الزَّ الصَّ
ُموا  ُتَقدِّ َوَما   ۚ َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  أيضًاً 
َه بَِما َتْعَمُلوَن  ِهۚ  إِنَّ اللَّ ْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد اللَّ أِلَنُفِسُكم مِّ
َبِصيٌر))(. ففي الصالة عبادة الله وفي الزكاة اإلحسان 
الكرم  البذل والعطاء، وتنمي  فالزكاة هي  إلى خلقه. 
ورحابة  وراحته،  للقلب  لتنوير  ووسيلة  والسخاء، 

))( سورة البقرة، اآلية 3).
))( سورة البقرة، اآلية 0)).

الخير لآلخرين ومودتهم،  وانشراحه، وحب  الصدر 
في  يقع  وأن  البد  الصفات  هاته  فيه  اجتمعت  ومن 
مصداقا  َوذلك  بالصالح  له  يشهد  وأن  مدح  موقع 
ِه ودخان  لقول النبي : ))ال يجتِمع غبار فِي ِسبيِل اللَّ
يمان  جهنم فِي جوِف عبٍد َأبدا واَل يجتِمع الشح واإْلِ
فِي َقْلِب عبٍدَ أبدًا(( مما يجعل المعنى اللغوي يتطابق 

مع المعنى الشرعي.

في  تقررت  مالية  فريضة  أول  الزكاة  تعتبر 
الدولة اإلسالمية فقد كانت أحد أهم مكونات نظامها 
أما  النظام.  لهذا  المالية  المصادر  أبرز  ومن  المالي، 
فإننا  الظروف،  من  لجملة  ونظرا  الراهن،  الوقت  في 
نجد أن أغلب البالد اإلسالمية سايرت الدول الغربية 
الضريبي  النظام  منها  نجد  التي  المالية  سياساتها  في 
اإليراد  مصادر  كأهم  الضرائب  فاعتمدت  المعتمد، 
بينت  التي  الربانية  الهداية  شريعة  وتجاهلت  فالدولة 
مما ينبغي أن يتكون النظام المالي. لكن العالم اليوم 
االقتصاد،  مجاالت  شتى  في  إسالمية  صحوة  يشهد 
فأصبحنا نسمع بأن االقتصاد اإلسالمي هو المالذ أو 
الحل األمثل للمشكالت االقتصادية التي يتخبط فيها 

العالم.)3( 

ينظر بعض المفكرين االقتصاديين للزكاة على 
أولى  البعض  بل ويسميها  الضرائب،  أنواع  أحد  أنها 
الضرائب في اإلسالم معتمدين في ذلك على تشابه 
أو  التصنيف  هذا  ولتفنيد  الهدف.  وكذلك  المفهوم 

تأكيده ينبغي أن نشير أوال إلى مفهوم الضريبة.

)3( منذر قحف، موارد الدولة المالية في المجتع الحديث من 
وجهة النظر اإلسالمية، مراجعة حسن عبد الله األمين، 
)المعهد  للتنمية  اإلسالمي  البنك  األولى،  الطبعة 
اإلسالمي للبحوث والتدريب(، جدة، 9)9)، ص)).
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منذ  الضريبة  عرفت  انه  عليه  المتعارف  من 
في  الدولة  دور  تغير  من  وبالرغم  أنه  إال  القدم، 
المجتمع وتطور أهدافها فيه ظلت الضريبة أحد أهم 
األدوات االقتصادية الحساسة في يد الدولة على مر 
يرى  فهو  خلدون:  ابن  يدعمه  ما  وهذا  األزمنة  هاته 
وتستمد  الدولة  تطور  بمراحل  مرتبطة  الضرائب  بأن 
مصادر  أهم  باعتبارها  الحساسية  هذه  الضريبة 
العمومية  الميزانية  تمويل  في  مساهمة  اإليرادات 
الحديث  االقتصادي  الفكر  ويعرف  الدول.  ألغلب 
الدولة،  تقتطعها  نقدية  فريضة  أنها:  على  الضريبة 
األفراد  أو  العامة،  األشخاص  من  عنها  ينوب  من  أو 
معين،  نفع  يقابلها  أن  ودون  نهائية،  وبصفة  قسرا، 
للممول،  التكليفية  للقدرات  طبقًا  الدولة  تفرضها 
والوفاء  العامة،  النفقات  تغطية  في  وتستخدمها 

بمقتضيات السياسة المالية العامة للدولة))(. 

في  وبحثنا  اإلسالمي،  تراثنا  إلى  عدنا  ولو 
اكتفت  الشريعة  أن  لوجدنا  الجبائي،  نظامه  ساحات 
مجال  وضيقت  المالية  الفرائض  من  بمجموعة 
المواطنين.  على  إضافية  ضرائب  فرض  إلى  اللجوء 
فالشريعة بينت أن اللجوء إلى الضرائب ال يكون إال 
ألغراض محددة، وأهداف معينة، كتمويل الجهاد في 
الحاجة  أو كفاية هذه  المال عن سد  بيت  حالة عجز 
أو لتمويل بعض المشاريع الضرورية التي يكون في 
بتوافر مجموعة  إال  يكون  ال  وهذا  عام،  ضرر  تركها 

من الشروط))(. 

فيفي  بالضريبة  التمويل  فعالية  قدي،  المجيد  عبد   )((
الضريبي  النظام  حالة  دراسة  الدولية،  التغيرات  ظل 
الجزائري في الفترة ))9) -)99)، أطروحة دكتوراه 
الجزائر،  جامعة  والمالية،  النقود  فرع  منشورة،  غير 

)99)، ص 3.
االقتصاد  في  العامة  الموازنة  اللحياني،  حمدان  بن  سعد   )((
اإلسالمي، الطبعة الثانية، البنك اإلسالمي للتنمية )المعهد 

اإلسالمي للبحوث والتدريب(، جدة، )00) ص )3).

إن الزكاة فريضة مالية ذات طابع خاص، فهي 
متميزة في طبيعتها وقواعدها وأنصبتها ومقاديرها أن 
الضريبة ال تغني عن الزكاة الختالفهما عن بعضهما 
ويترتب  ومقاصدها.  ومصارفها  حيث  من  البعض 
إليه.  اإلشارة  سبقت  مما  ذلك  وغير  ذلك  على 
واألموال  والخاضعين،  التشريع،  مصدر  فإن  ولذا، 
المبالغ  والمصارف  والسعر،  والوعاء،  الخاضعة، 
من  تحسم  أن  ينبغي  ال  للدولة  كضرائب  المدفوعة 

مقدار الزكاة الواجبة))(. 

إال  تقوم  ال  بأن  اإلسالمية  المحاسبة  وتتميز 
الشريعة  أحكام  تراعي  معينة  ومعايير  فروض  على 
وجود  من  بالرغم  أنه  يتضح  سبق  فمما  اإلسالمية. 
يمكن  أنه  إال  الزكاة  محاسبة  في  الدينية  المرجعية 
عن  تخرج  لم  كونها  المحاسبة،  فروع  أحد  اعتبارها 

اإلطار العام للمحاسبة.

وإن محاسبة الزكاة ترتكز على كل من األحكام 
الفقهية للزكاة، واألساليب الفنية للمحاسبة، وبالتالي 
نشير  أن  يلزم  الزكاة  محاسبة  على  للتعرف  فإنه 
من  كل  في  بها  تتعلق  التى  األسس  أهمية  إلى  بداية 
لها  التطبيقي  اإلطار  تحديد  يمكن  حتى  المرتكزين 

بالمحاسبة على كل مال مزكى.

1/1: مفهوم حما�شبة الزكاة
إن المحاسبة في الفكر المحاسبي المعاصر تدور 
إجماالً حول إعداد وتوصيل المعلومات عن األحداث 
إلى  ما  منشأة  في  المالية  المعامالت  أو  االقتصادية 
مستخدميها سواء من داخل أو خارج المنشأة، واإلعداد 
لهذه المعلومات يتمثل في االثبات والقياس المحاسبي، 

لزكاة  المحاسبي  »اإلطار  قريشي،  األخضر  محمد   )((
الشركات التجارية دراسة حالة بنك البركة الجزائري«، 
العلوم االقتصادية  جامعة قاصدي مرياح-ورقلة، كلية 

والتجارية وعلوم التيسير، 009).
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عن  واإلفصاح  العرض  في  يتمثل  والذي  التوصيل  ثم 
المالية،  والقوائم  التقارير  خالل  من  المعلومات  هذه 
وكل ذلك يتم وفق قواعد وأسس وسياسات وإجراءات 

متعارف عليها.

الفكري  »اإلطار  بها:  يقصد  الزكاة  ومحاسبة 
المحاسبية  األسس  يتضمن  الذي  والعملي 
وتقويم  بحصر  تتعلق  التي  التنفيذية  واإلجراءات 
األموال واإليرادات التي تجب فيها الزكاة، وكذا قياس 
المختلفة  مصارفها  على  حصيلتها  وتوزيع  مقدارها، 
وبلغة  اإلسالمية،  الشريعة  ومبادئ  أحكام  ضوء  في 
وتوزيعها  الزكاة  بحساب  الزكاة  محاسبة  تم  أخرى. 
على مصارفها الشرعية وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة 
اإلسالمية«. وتعتمد على ركيزتين أساسيتين هما: فقه 

الزكاة، واألسس المحاسبية لحساب الزكاة))(. 

حق  بأنها  الزكاة  محاسبة  معيار  عرف  وقد 
أموال مخصوصة على وجه  في  بالشرع يجب  مقدر 
فالشرع  مخصوصين،  ألصناف  يصرف  مخصوص 
العقلية  لآلراء  خاضعًا  الزكاة  نظام  يترك  لم  الحكيم 
تحيط  بتشريعات  الزكاة  نظام  قنن  وإنما  البشرية، 
التكليفي،  أولها: حكمها  ثمانية جوانب،  بالزكاة من 
ورابعها:  وجوبها،  شروط  وثالثها:  علتها،  وثانيها: 
مصادرها، وخامسها: مصارفها، وسادسها: أنصبتها، 
من  فيه  زكاة  ال  ما  وثامنها:  مقدارها،  وسابعها: 
األموال، وهذا التنظيم الدقيق للزكاة دال على عظيم 

مكانتها التشريعية وسمو غاياتها المقاصدية.

فرع  أنها  على  الزكاة  محاسبة  تعريف  ويمكننا 
واإلجراءات  والمبادئ  األسس  يتناول  محاسبي 
البيانات  التى يعتمد عليها في إعداد  الشرعية والفنية 
مقدار  تحديد  بغرض  المزكاة  باألموال  الخاصة 

))( قريشي، مرجع سبق ذكره. 

وتقديم  المحدودة  مصارفها  على  وتوزيعها  الزكاة 
المعلومات عن ذلك إلى األطراف ذات العالقة. 

لنا  وضبط  وأتقن  أحكم  الشرع  أن  تبين  وقد 
من  الشرع  ومقصود  الزكاة،  محاسبة  لتحديد  حدود 
هذا البيان الكريم أن يقدم للمكلفين )معيارًا( شرعيًا 
صريحًا وواضحًا، ومقياسًا مرجعيًا ماديًا منضبطًا، فال 
يعسر على المسلم تطبيقه عند حساب الزكاة في كل 
زمان ومكان، وبيان الشروط األربعة الضابطة لوصف 

)الغنى( في الزكاة على النحو التالي))(: 

الشرط األول: إباحة المال: وضابطه: أن يكون 
المال حالال في ذاته وفي طريق اكتسابه، والدليل على 
ذلك كما ورد في القرآن الكريم َأنِفُقوا ِمن َطيَِّباِت َما 
َن اأْلَْرِض )9(، وحــديث  ا َأْخَرْجنَا َلُكم مِّ َكَسْبُتْم َوِممَّ

شريف ))إن الله طيب ال يقبل إال طيبًا(()0)(. 

الشرط الثاني: الملك التام: وضابطه: أن يكون 
ويَعبُِّر  فيه،  المطلق  التصرف  على  قادرا  المال  مالك 
الفقهاء عنه بمصطلح )ملك الرقبة واليد(، ودليله من 
وقد   ،)(((َصَدَقًة َأْمَوالِِهْم  ِمْن  ُخْذ  الكريم:  القرآن 
المذاهب  جميع  من  الفقهاء  إجماع  هبيرة  ابن  نقل 
فال  الناقص،  الملك  وضده:  الشرط)))(،  هذا  على 
تامة،  وليست  وناقصة  ضعيفة  ملكيته  مال  في  زكاة 
وعلى هذا فكل ماٍل تكون َيُد صاِحبِِه مغلولًة ومقيدًة 
عن التصرف المطلق فيه فهو مال مملوك ملكًا ناقصًا 

وليس تامًا، وبالتالي ال تجب الزكاة فيه باإلجماع. 

الشركات  الخليفي، »معيار محاسبة زكاة  رياض منصور   )((
حول  واقتصادية  وقانونية  ومحاسبية  شرعية  دراسة 
البنوك والشركات  معيار محاسبي جديد لحساب زكاة 
اإلسالمية«،  الشريعة  في  الغنى  لوصف  طبقًا  واألفراد 

جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، ))0).
)9( سورة البقرة / آية ))).  

)0)( أخرجه مسلم ))/ 03)(، برقم ))0).
)))( سورة التوبة / آية 0).

)))( إلفصاح البن هبيرة ))/ )9)(. 
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ضابط  وهو  النصاب،  بلوغ  الثالث:  الشرط 
كمي، ومعناه: أن يبلغ المال مقدارًا كثيرًا حدده الشرع 
بدقة، ودليله: نصوص الشرع الواردة في تحديد أنصبة 

الزكاة في األموال الزكوية. 

ضابط  وهو  الحول،  حوالن  الرابع:  الشرط 
صاحبه  عند  مملوكًا  المال  يكون  أن  ومعناه:  زمني، 

في زمن حدده.

ويوم  الحول  حوالن  يوم  )مثل:  بدقة  الشرع 
 ،)(3(َيْوَم َحَصاِدِه ُه  الحصاد(، ودليله: آية َوآُتوا َحقَّ
وحديث شريف: ))ال زكاة في مال حتى يحول عليه 

الحول(()))(، ونقل ابن هبيرة اإلجماع عليه. 

فمما سبق يتضح أنه بالرغم من وجود المرجعية 
الدينية في محاسبة الزكاة إال أنه يمكن اعتبارها أحد 
العام  اإلطار  عن  تخرج  لم  كونها  المحاسبة  فروع 

للمحاسبة)))(: 

أوالً: موضوعها: هو المال المزكى موردًا وإنفاقًا.

ثانيًا: مجالها: هو كل من الوحدة المحاسبية المكلفة 
المكلف  الجهة  أم مؤسسة، وكذا  فردا كانت  بالزكاة 

بأمور الزكاة تحصياًل وإنفاقًا.

وبيان  المستحقة  الزكاة  تحديد  هدفها:  ثالثًا: 
المعلومات الخاصة بتحصيلها وإنفاقها.

)3)( سورة األنعام / آية )).
 /( ماجة  وابن   ،(3( برقم   ((  /( الترمذي  أخرجه   )(((
))) برقم )9))، وأبو داوود )/ 00) برقم 3)))، 
الملقن في  ابن  والبيهقي )/ 0)) برقم ))))، وقال 
البدر المنير: هذا الحديث مري من طرق )أحسنها( من 
حديث علي بن أبي طالب ، )رواه أبو داود والبيهقي 
بن  وعاصم  األعور  الحارث  حديث  من  سننهما،  في 
ضمرة عن علي ( باللفظ المذكور، والحارث ضعفه 
الجمهور ووثقه بعضهم، قال البيهقي في سننه في باب 
المبارك  ابن  وكان  به،  محتج  غير  هو  التشهد:  فرض 
)صحيح( الغليل  إرواء  في  األلباني  قال  لكن  يضعفه، 

كما في 3/ ))) برقم ))). 
)))( محمد عبد الحليم عمر، محاسبة الزكاة، القاهرة: مركز 
ه كامل لالقتصاد اإلسالمي، دورة تدريبية  صالح عبد اَللَّ
عن إدارة الزكاة منعقدة في الفترة ما بين9 -)) ربيع ثان 
)))) هـ الموافق 30 يونيو- 3 يوليو )00) م، ص ).

األحكام  في  أساسًا  تتمثل  وأسسها:  قواعدها  رابعًا: 
واإلجرائية  الفنية  النواحي  ثم  للزكاة،  الشرعية 
الفكر المحاسبي بشكل  للمحاسبة كما هي عليه في 

عام وبما ال يتعارض مع األحكام الشرعية للزكاة.

خامسًا: وظائفها: وتتمثل فيما يلي:

). حصر وتحديد وتقويم األموال الزكوية. 

). حصر وتحديد وتقويم المطلوبات التي تحسم من 
األموال الزكوية.

3. حساب مقدار النصاب والزكاة الواجبة.

). بيان توزيع الزكاة على مصارفها المختلفة.

). اإلفصاح عن موارد الزكاة ومصارفها خالل الفترة 
من قوائم وتقارير الزكاة.

2/1 قواعد واأ�ش�ص حما�شبة الزكاة
والعرض  والقياس  التحديد  عمليات  تخضع 
من  لمجموعة  المال  زكاة  معلومات  عن  واإلفصاح 
ومن  الزكاة  فقه  من  المستنبطة  القواعد  أو  األسس 
تتعارض  ال  التي  السائد  المحاسبي  الفكر  مصادر 
أو  األسس  أهم  فمن  اإلسالمية.  الشريعة  أحكام  مع 

القواعد نذكر ما يلي)))(: 

أوالً: قاعدة السنوية )الحولية(: فالفقه اإلسالمي يعتبر 
السنة القمرية والتي تبدأ منذ بلوغ المال النصاب مدة 
المال  أنواع  كل  في  وهذا  المال.  نماء  لتكامل  زمنية 
المزكى ما عدا في الزروع والثمار، أو الثروة المعدنية 
الزكاة  كانت  وعليه  بذار،  نماء  تعتبر  والتي  والركاز، 
فيها تحسب عند وقت الحصاد أو التحصيل. هذا وقد 
أجاز الفقهاء اعتماد السنة الميالدية كأساس لحساب 
بعين  الزكاة  سعر  فرق  يأخذ  أن  على  المال  زكاة 
بالتقويم  اإللتزام  يتم  أن  األولى  يبقى  لكن  االعتبار. 

الهجري.

للزكاة )وكيف تحسب زكاة  المعاصر  التطبيق  شحاته،   )(((
ملك(، مرجع سبق ذكره، ص 39.
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على  ترتيبًا  المالية:  السنوات  استقالل  قاعدة  ثانيًا: 
فروع  من  وكغيرها  ذكرها  السابق  السنوية  قاعدة 
الزكاة على قاعدة استقالل  المحاسب تقوم محاسبة 
عن  مستقلة  تعتبر  زكوية  سنة  فكل  المالية،  السنوات 
المال  نفس  على  زكاتين  فرض  يجوز  فال  غيرها، 
في  مرتين  للزكاة  المال  إخضاع  أو  واحدة،  سنة  في 
نفس السنة، وهذا تجنبا بالطبع للوقوع في االزدواج 
الزكوي. ويوضح هذه القاعدة ابن رشد بقوله: »فما 
كثير وتلف  أو  بيسير  قبل حول  ماله  الرجل من  أنفق 
عليه  حال  إذا  الباقي  ويزكى  فيه،  عليه  زكاة  فال  منه 
الحول وفيه ما تجب فيه الزكاة، وأما ما أنفق من ماله 
الذي تجفيه الزكاة بعد الحول بيسير أو كثير أو تلف 

منه فالزكاة عليه فيه واجبة مع ما بقي من ماله«)))(. 

للزكاة  الخاضع  المال  في  النماء  تحقق  قاعدة  ثالثًا: 
أن  ينبغي  للزكاة  المال  تقديرًا: فلكي يخضع  أو  فعاًل 
يكون ناميًا فعليًا مثل أموال التجارة والثروة الحيوانية، 
المستثمرة،  غير  النقدية  كاألموال  حكميًا  ناميًا  أو 
األصول  استثنيت  وعليه  نمت.  استثمرت  إن  والتي 
من  الشخصي  لالستخدام  المعدة  واألغراض  الثابتة 
الزكاة. ويقوم فكر محاسبة الزكاة على أن وعاء الزكاة 
أو  فعليًا  النامي  المال  يجسد  من  هو  إليه  المتوصل 

تقديرًا.

عدل  مظاهر  فمن  التكليفية:  المقدرة  قاعدة  رابعًا: 
الزكاة  محاسبة  تحث  أنها  نجد  وإنصافها  الشريعة 
التكليفية  المقدرة  مراعاة  ضرورة  إلى  وتدعوها 
فهو  الزكاة.  بنصاب  أسمته  ما  فشرعت  للمزكي، 
طيبة  الزكاة  أداء  على  المقدرة  للمزكي  يضمن  الذي 
بها نفسه. وقد بين لنا ذلك رسول الله  عندما قال 
لرجل، )قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء 
فألهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن 

»محاسبة  شتيوي،  أحمد  وأيمن  المليجي  السيد  فؤاد   )(((
التجارة  كلية   – المحاسبة  قسم  طبعة،  بدون  الزكاة«، 

جامعة اإلسكندرية، )00)، ص )3

فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا، وهكذا قول فبين 
هذا  ويهدف  شمالك()))(  وعن  يمينك  وعن  يديك 
المسلمين  إرهاق  عدم  إلى  العظيم  اإلسالمي  المبدأ 

وحثهم على زيادة اإلنتاج. 

أو  اإلجمالي  على  الزكاة  حساب  قاعدة  خامسًا: 
الصافي: فلكل نوع من أنواع المال المزكى أو النشاط 
على  يحسب  فبعضها  زكاته،  لحساب  خاصة  طريقة 
يحسب  والبعض  ونمائه(  المال  )رأس  اإلجمالي 
زكاة  أن  إلى  سبق  فيما  أشرنا  حيث  الصافي،  على 
على  تحسب  الحيوانية  والثروة  النقدية  الثروة 
التجارة  وعروض  المستغالت  زكاة  أما  اإلجمالي، 
)بعد  الصافي  الرواتب واألجور فتحسب على  وكذا 

خصم النفقات()9)(. 

الجنس:  نوع  من  األموال  وضم  تبعية  قاعدة  سادسًا: 
يلزم  للزكاة  الخاضعة  األموال  وتحديد  حصر  عند 
األخذ في االعتبار ما يملكه المكلف سواء أكان في 
الحالة  هذه  وفي  خارجها  أو  اإلسالمية  البالد  داخل 
تضم األموال بعضها إلى البعض ويحسم ما عليه من 
ديون ويزكى ما تبقى، كضم األموال النقدية المستفادة 
والمدخرة إلى وعاء زكاة عروض التجارة، وال يجوز 
الضم إذا اختلفت أجناس األموال كضم األنعام إلى 
والثمار. ويؤكد هذا  الزروع  إلى  أو  التجارة  عروض 
في  التجارة  عروض  قيمة  »تعتبر  القيم:  ابن  قاله  ما 
بلد  إلى  تجارة  أرسل  لو  حتى  المال  فيه  الذي  البلد 
ذلك  في  قيمتها  اعتبرت  الحول  عليها  فحال  آخر 
البلد وضم بعض العروض إلى بعض في التقويم وإن 

اختلفت أجناسها«.

ثم  بالنفس  النفقة  في  االبتداء  باب  الزكاة،  رواه مسلم،   )(((
أهله ثم القرابة.

حسين،  علي  حسين  وأحمد  المليجي  السيد  فؤاد   )(9(
اإلشعاع  ومطبعة  مكتبة  طبعة،  بدون  الزكاة،  محاسبة 

الفنية، المعمورة، )99)، ص )).
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االستبدال  سعر  أساس  على  التقويم  قاعدة  سابعًا: 
المحاسبي  الفكر  يقوم  السوقية(:  )القيمة  الحالي 
الحول  آية  في  العروض  تقويم  على  اإلسالمي 
سعر  قاعدة  على  المال  زكاة  حساب  ألغراض 
قال  أنه  زيد  بن  جابر  عن  فيروى  الحالي،  االستبدال 
مه بنحو من ثمنه يوم  التجارة: »َقوِّ به  في عرض يراد 
القول  ويعني هذا  أخرج زكاته«)0)(.  ثم  الزكاة  حلت 
بأنه يجب تقويم العروض ألغراض زكاة المال على 
هذا  أيد  كما  المال،  زكاة  حلول  يوم  األسعار  أساس 
قال:  مهران  بن  ميمون  الفقهاء، وعن  المبدأ جمهور 
نقد  كان عندك من  ما  فانظر  الزكاة  »إذا حلت عليك 
أو عروض للبيع فقومه قيمة النقد وما كان من دين في 
مالءة فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين ثم 

زك ما بقي«)))(.

3/1 االإجراءات التنفيذية ملحا�شبة الزكاة
يمكن أن نوضح مراحل حساب زكاة المال في 

الخطوات التالية)))(: 

أوالً: تحديد تاريخ حلول الحول: وهو التاريخ الذي 
حسب  يختلف  وهو  الزكاة،  عنده  وتحسب  تجب 
الزروع  زكاة  عدا  ما  المزكي،  وظروف  المال  طبيعة 
عند  الزكاة  تؤدى  حيث  والركاز،  والمعادن  والثمار 
المعادن، وما في حكمها  الحصول على  أو  الحصاد 

من الثروة المعدنية والبحرية.

إداريا  فقهيا  العلمي  الزكاة  دليل  الشاعر،  أسعد  سمير   )(0(
كدليل  ويستخدم  الزكاة  لعمال  تدريبي  )برنامج  وماليا 
لطالب االختصاصات اإلدارية والمالية(، بدون طبعة، 

دار اإلفتاء بلبنان، بدون سنة نشر. 
)))( المليجي وعلي حسين، مرجع سبق ذكره، ص )).

)))( حسين حسين شحاته، دليل حساب الزكاة، بدون طبعة، 
المحاسبي  الفكر  سلسلة  غدة  أبو  الستار  عبد  مراجعة 
القاهرة،  اإلسالمية،  والنشر  الطباعة  دار  اإلسالمي، 

بدون سنة نشر، ص ).

ثانيًا: تحديد وتقويم )قياس( األموال المختلفة المملوكة 
قواعد  وفق  الحول  اية  في.  ذلك  ويكون  للمزكي: 
ويطلق  الزكاة،  في  منها  يدخل  ما  وبيان  الزكاة  وأحكام 
الزكوية،  )األصول(  »الموجودات«  اصطالحًا  عليها 

وهي التي ينبغي أن تتوفر فيها شروط الزكاة التالية: 

التام • الملك 

• النماء فعاًل أو تقديرًا

والثمار  الزروع  زكاة  في  عدا  ما  الحول:  حوالن   •

والمعدن والركاز

• أن ال تكون قد خضعت للزكاة في نفس الحول

• أن تكون خالية من الديون

• أن تبلغ النصاب.

ثالثًا: تحديد وتقويم )قياس( المطلوبات )االلتزامات 
األموال  من  الخصم  الواجبة  الحالة  الخصوم(  أو 
ما نصت  الحول وفق  اية  الزكوية: ويكون ذلك في. 
الواجبة  بالمطلوبات  ويقصد  الزكاة.  أحكام  عليه 
السداد  الحالة  األجل  قصير  االلتزامات  الحسم: 

وتتوفر فيها شروط الحسم التالية: 

• أن تكون مرتبطة بالنشاط؛

• أن تكون حالة السداد خالل الحول المقبل؛

• أن تكون مشروعة.

المطلوبات  بطرح  وذلك  الزكاة:  وعاء  تحديد  رابعًا: 
أو  )الموجودات  األموال  من  الحسم(  )الواجبة  الحالة 

األصول( الزكوية وذلك بالمعادلة التالية: 

وعاء الزكاة = الموجودات الزكوية – المطلوبات 
الواجبة الحسم

خامسًا: تحديد وتقويم مقدار النصاب: وذلك حسب 
نوع المال أو نوع النشاط موضوع الزكاة.



مجلة بحوث، العدد السـابع والعشرون »خاص« صفر 1441 هجريًا - أكتوبر 2019 ميالديًا 68

الخطوة  وفق  المحدد  الزكاة  وعاء  مقارنة  سادسًا: 
السابقة:  الخطوة  وفق  المقوم  النصاب  مع  الرابعة 
إذا كانت هناك زكاة تستحق أم ال.  وذلك لمعرفة ما 

ألنه إذا بلغ الوعاء النصاب تحسب زكاة المال.

الزكاة:  وعاء  من  يؤخذ  الذي  القدر  تحديد  سابعًا: 
ويعرف بسعر الزكاة، فقد يكون: 

النقدين،  زكاة  حالة  في   :)%  (.(( العشر  ربع   •
وكسب  والمستغالت،  التجارة،  وعروض 
العمل والمهن الحرة، والمال المستفاد، وكذلك 

المعادن طبقًا لما رجحه جمهور الفقهاء.

الزروع  زكاة  حالة  في   :)%(( العشر  نصف   •
والثمار التي تسقى باآلالت

والثمار  الزروع  زكاة  حالة  في   :)%  (0( العشر   •
التي تسقى بالعيون واألمطار. 

• الخمس)0) %(: كما هو الحال في زكاة الركاز.

ثامنًا: حساب مقدار زكاة الواجبة: عن طريق ضرب وعاء 
الزكاة في سعر )مقدار( الزكاة، وفق المعادلة التالية: 

الزكاة المستحقة = وعاء الزكاة xسعر الزكاة

محاسب  يكون  المرحلة  هذه  إلى  وبالوصول 
الزكاة قد تمكن من تحديد مقدار الزكاة المستحقة في 
لمعرفة  المكلف  النظر في طبيعة  ويبقى عليه  المال. 

كيفية. 

النحو  على  تتم  والتي  الزكاة:  مقدار  تحميل  تاسعًا: 
التالي: 

مالك  يتحمل  الفردية:  المؤسسات  حالة  في   •
المؤسسة كل مقدار الزكاة الواجبة.

الزكاة  مقدار  يوزع  األشخاص:  شركات  حالة  • في 
على الشركاء حسب حصة كل منهم في رأس مال 

الشركة.

• في حالة شركات األموال: يقسم مقدار الزكاة على 
مقدار  من  سهم  كل  نصيب  لتحديد  األسهم  عدد 
الزكاة ثم بعد ذلك يحسب نصيب كل مساهم من 

الزكاة بقدر ما يملك من أسهم في الشركة.

مع  العمل  )مشاركة  الشرعية  المضاربة  حالة  في   •
المال(: فهنا يؤدي المضارب )العامل( الزكاة عن 
المال(  )صاحب  الممول  أما  الربح،  في  نصيبه 
منها  محسوما  والربح  المال  رأس  زكاة  فيؤدي 

نصيب المضارب.

مصارفها  حسب  الزكاة  حصيلة  توزيع  عاشرًا: 
المختلفة على ضوء قواعد الشريعة اإلسالمية: وهم 
األصناف الثمانية الذين حددهم المولى عز وجل في 
اآلية سورة التوبة: وهم الفقراء، المساكين؛ العاملين 
الغارمين؛  الرقاب؛  في  قلوبهم؛  المؤلفة  عليها؛ 
الفقه  مجمع  بين  وقد  السبيل.  ابن  الله؛  سبيل  في 
األصناف  تعميم  المزكي  على  ليس  بأنه  اإلسالمي 
الثمانية عند توزيع أموال الزكاة. أما إذا تولى اإلمام، 
مراعاة  فينبغي  الزكاة  أموال  توزيع  عنه  ينوب  من  أو 
الحاجة  وقيام  المال  توافر  عند  األصناف  تعميم 

وإمكان الوصول لتلك األصناف)3)(. 

4/1 كيفية ح�شاب الزكاة 
حساب الزكاة في اإلسالم فرع عن مقام فرضها 
في اإلسالم، ألن ذلك مما ال يتم الواجب إال به فهو 
يؤدي  قد  الزكاة  بحساب  اإلخالل  وألن  واجب، 
إخالل  وهذا  جزئيا،  أو  كليا  الواقع  في  تعطيلها  إلى 
ما شرع  الزيادة على  إلى  يؤدي  أو  الفقراء،  بمصلحة 

الله فيها، وهذا إخالل بمصلحة األغنياء. 

اإلسالمي(،  المؤتمر  )منظمة  اإلسالمي  الفقه  مجمع   )(3(
تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر وتنظيم وصرفها باالستفادة 
من االجتهادات الفقهية، قرار رقم: ))) )))/3( جدة متاح 
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المالي  المركز  قائمة  ُتعَتمد  الزكاة  ولحساب 
المالية،  القوائم  من  سواها  ما  دون  )الميزانية(، 
منها،  فقط  األصول  أو  الموجودات  جانب  وُيعَتَمد 
وُيسَتبَعد جانَب الخصوم أو المطلوبات بكامله منها، 
ألنه يعبر عن بنود الوجود الحقوقي )حقوق الملكية 
إيجاب  الشرع  أهمل  وقد  يتبعها،  وما  الدائنون(   +
الزكاة فيها، وألنها بنود منعكسة في واقع الشركة على 
جانب الموجودات أو األصول من الميزانية، وهو ما 
يمثل الوجود الحقيقي لممتلكات الشركة عند حوالن 
البنود  احتساب  وألن  المالية،  السنة  ونهاية  الحول 
تثنية  في  الوقوع  يستلزم  الميزانية  جانبي  من  المالية 
يتم احتساب  المنهي عنها في اإلسالم، حيث  الزكاة 
)حقيقي  مختلفين  وباعتبارين  مرتين  الواحد  المال 
الثنيا  تطبيقات  من  وهي  واحد،  وقت  في  وحقوقي( 

في العصر الحديث. 

5/1 معادلة ح�شاب الزكاة 
األصول  صافي  من  العشر  )ربع  تعادل  الزكاة 
الزكوية للشركة(، وهذا الصافي يستخرج من مجموع 
المدرجة  واالستثمارية  والتجارية  النقدية  األصول 
أن  بعد  وذلك  الميزانية،  من  الموجودات  جانب  في 
الملك  شرط  فيه  يتحقق  لم  أصل  كل  منها  يستبعد 
يتم  التي  للميزانيات  بالنسبة  الزكاة  حيث  التام، 
 ،)%  (.(( تعادل  الهجري  للتأريخ  طبقًا  إعدادها 
بينما الزكاة بالنسبة للميزانيات التي يتم إعدادها طبقًا 

للتأريخ الميالدي تعادل )))).) %(

طبقًا  الزكاة  حساب  معادلة  تصبح  هذا  وعلى 
لوصف الغنى على النحو اآلتي)))(: 

)))( رياض منصور الخليفي، »معيار محاسبة زكاة الشركات 
حول  واقتصادية  وقانونية  ومحاسبية  شرعية  دراسة 
البنوك والشركات  معيار محاسبي جديد لحساب زكاة 
اإلسالمية«،  الشريعة  في  الغنى  لوصف  طبقًا  واألفراد 

جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، ))0).

)صافي النقد( + )صافي التجارة( + )صافي 
االستثمار( = صافي األصول الزكوية للشركة

صافي األصول الزكوية للشركة X ).) % للقوائم الهجرية

صافي األصول الزكوية للشركة X ))).)% للقوائم الميالد

جانب  من  الزكاة  تدخل  التي  االأموال   6/1
االأ�شول 

لجانب  طبقًا  الزكاة  تدخلها  التي  األموال 
األصول من الميزانية المعاصرة ثالثة: 

)النقدان(:  النقدية  األصول  األول:  األصل 
وتضم كل ما كانت علته الثمينة، وتشمل النقدية 
في الصندوق أو في البنك، والعمالت النقدية 
ومسكوكات  وسبائك  األجنبية،  أو  المحلية 

الذهب والفضة. 

)عروض  التجارية  األصول  الثاني:  األصل 
السوق  في  معروض  مال  كل  وهي  التجارة(: 
لغرض البيع، سواء كان صاحبه تاجرًا محترفًا، 
أم لم يكن تاجرا أصال، كمن يقصد بيع حاجاته 
ال على سبيل التجارة، وإذا اجتمع ركنا العرض 
والطلب على مال فهو عرض تجاري، فتجب 
الزكاة فيه بحسب منتهى قيمته السوقية ارتفاعًا 

أو انخفاضًا يوم وجوب الزكاة.

زكاة البضاعة المعدة للبيع، وكذلك كل أصل 
مالي متاح للبيع مما يظهر ضمن األصول في الميزانية 
وكذلك )المخزون( إذا كان تجاريًا فإنه تجب زكاته، 
ال إذا كان استهالكيا الستعماالت الشركة فال زكاة فيه 
حينئذ، ألنه يكون أصبح من األصول الثابتة. وال زكاة 
في بضاعة انقطع طلبها عرفًا من السوق، وذلك ألن 
الوصف الشرعي الذي تعلق به حكم وجوب الزكاة 
شرعا قد زال وانتفى، حيث العرض قائم على المحل 

بينما الطلب ُمنَتٍف عنه. 
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وهي  االستثمارية:  األصول  الثالث:  األصل 
كل مال تقصد تنميته - أو ثمرته - عن طريق اإلذن 
تتبع  االستثمار  أوعية  في  فالزكاة  فيه،  الغير  بتصرف 
تصبح  ألن  بالتصرف  اإلذن  يؤول  فقد  التام،  الملك 
ناقصة،  أمواله  على  األصل  المال  صاحب  ملكية 
ووسائل  وأوعية  عقود  في  الشائع  األصل  هو  وهذا 
االستثمار  عمليات  ومنها:  المعاصرة،  االستثمار 
بواسطة عقد الوكالة أو عقد المضاربة أو عقد الشركة 
ونحوها، ومن تطبيقات االستثمار المعاصرة: ودائع 
االستثمار ومحافظ االستثمار، وصناديق االستثمار، 
بأنواعها،  الشركات  وحصص  االستثمار،  وصكوك 
ملكًا  لصاحبه  مملوكًا  المستثمر  األصل  يبقى  وقد 
عقد  بموجب  فيه  بالعمل  األجير  كتفويض  تامًا، 
على  المدارة  االستثماري  المحافظ  ومنه  اإلجارة، 

أساس عقد اإلجارة. 

7/1 االأموال التي ال تدخلها الزكاة من جانب 
االأ�شول

لجانب  طبقًا  الزكاة  تدخلها  ال  التي  األموال 
األصول من الميزانية المعاصرة ثالثة: 

األصل األول: األصول المؤجرة )المستغالت(، 
وضابطها:  عينه،  دون  َمنَافِِعه  لَبْيِع  ُأِعدَّ  ماٍل  ُكل  وهي: 
منافعها في سوقها،  العرض والطلب على  اجتمع  ما 
)المقتناة  المؤجرة  األصول  أعيان  في  زكاة  فال 
لغرض التأجير(، والتي تظهر في جانب األصول من 
الميزانية، وإنما تجب الزكاة في صافي إيراداتها فقط، 
رصيد  مع  لتندمج  تلقائيًا  تتحول  اإليرادات  وهذه 

النقدية، ثم تزكى معها ضمنا في نهاية السنة المالية. 

له(،  )الدين  المدينة  األصول  الثاني:  األصل 
الشركة،  لصالح  الغير  ذمة  في  الثابتة  الحقوق  وهي: 
فال زكاة في بنود )مدينون( أو )أوراق قبض( ونحوها مما 
الميزانية، ألن ملكيتها  بالصافي ضمن األصول في  يظهر 
بالنسبة إلى الشركة ناقصة وليست تامة، وال تجب الزكاة 

باإلجماع إال في ملك تام. 

أو  )القنية  الثابتة  األصول  الثالث:  األصل 
لحاجاته  مالكه  يستهلكه  مال  كل  وهي  العوامل(، 
الشخصية، كالمباني والسيارات واآلالت واألجهزة 
هي  وال  نقدا  ليست  إذ  الشركة،  الستعمال  المعدة 
األصول  األصل:  هذا  فروع  ومن  تجارة.  عروض 
المعنوية غير الملموسة، والمشروعات تحت اإلنشاء، 
واألدوات  ومستلزماتها،  التصنيع  تحت  واألعمال 
غير  التحويلية  والمواد  صورها،  بجميع  االستهالكية 
تامة الصنع )غير النهائية(، فهذه الفروع كلها ال زكاة 
ليست  وألنها  فيها،  الشرعي  النص  وجود  لعدم  فيها 

نقودا وال عروض تجارة وال مستغالت. 

8/1: طبيعة ن�شاط املقاوالت واال�شتثمارات 
العقارية ومدى خ�شوعه للزكاة )25)

يعتبر نشاط المقاوالت واالستثمارات العقارية 
األموال،  من  كبيرًا  قدرًا  تستوعب  التي  األنشطة  من 
عمليات  منها:  متعددة  أشكاالً  النشاط  هذا  ويأخذ 
وبيعها،  األراضي  تقسيم  وعمليات  والبناء،  التشييد 
وحدات  فوقها  والبناء  األراضي  شراء  وعمليات 
في  التجارة  وعمليات  صناعية،  أو  تجارية  أو  سكنية 
األراضي والعقارات، والوساطة في تجارة العقارات، 

وعمليات االستثمار في العقارات ونحو ذلك. 

بيان  في  العصر  وفقهاء  علماء  اجتهد  ولقد 
واالستثمارات  المقاوالت  لنشاط  الفقهي  التكييف 
الصناعي،  النشاط  بشأن  تم  ما  منوال  على  العقارية 
كما ظهرت مشكالت عملية في حساب زكاة بعض 
والعقارات  الكاسدة،  العقارات  مثل:  الحاالت 
المحبوسة لألوالد والُذِريْة في المستقبل، والعقارات 
المستخدمة  والعقارات  استغالل،  بدون  الموروثة 

واألسس  الفقهية  »األحكام  شحاتة،  حسين  حسين   )(((
المقاوالت  نشاط  زكاة  لحساب  المحاسبية 
واالستثمارات العقارية«، سلسلة بحوث ودراسات في 

الفكر المحاسبي اإلسالمي.
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بيان  إلى  يحتاج  وهذا  وخيرية..  اجتماعية  ألغراض 
األحكام واألسس المحاسبية لحساب زكاتها

واالستثمارات  المقاوالت  نشاط  يختص 
البنايات  إلقامة  والتشييد  البناء  بعمليات  العقارية 
ذلك،  ونحو   ... والمرافق  والجسور  والطرق 
االستثمار  عمليات  كذلك  نطاقه  في  يدخل  كما 
العقاري بكافة صوره المختلفة ومنها على سبيل 

المثال ما يلي: 
- شراء األراضي وتقسيمها واالتجار فيها. 

- شراء األراضي وتمهيدها والبناء عليها وبيعها. 
- االتجار في األراضي والعقارات المبنية. 

- الوساطة في تجارة األراضي والعقارات المبنية. 
- شراء العقارات وتركها لحين ارتفاع ثمنها ثم بيعها. 
المستقبل  في  الستخدامها  المبنية  العقارات  - شراء 

كمسكن للُذِريْة. 
هي  كما  وتركها  كميراث  عقارات  على  الحصول   -

لصعوبة التصرف فيها. 
- شراء العقارات المبنية وتأجيرها للغير. 

أو هدية وتركها كما  - الحصول على عقارات كهبة 
هي لصعوبة التصرف فيها. 

- العقارات المخصصة ألغراض اجتماعية وخيرية. 

األنشطة  هذه  في  المستثمرة  األموال  وتخضع 
للزكاة، ومن األدلة الشرعية لذلك ما يلي: 

للنماء  القابلة  أو  النامية  األموال  خضوع  عموم   .(
للزكاة، ويتوافر ذلك في األموال المستثمرة في نشاط 

المقاوالت واالستثمارات العقارية. 
الطيب  الكسب  مصادر  من  األنشطة  هذه  تعتبر   .(
الحالل، الذى يخضع للزكاة وينطبق عليها قول الله 
ِذيَن آَمنُوا َأنِفُقوا ِمن َطيَِّباِت  َها الَّ تبارك وتعالى: َيا َأيُّ

 .)(((َما َكَسْبُتْم

)))( البقرة: ))).

أو  الصناعة  مجال  في  ا  إمَّ األنشطة  هذه  تدخل   .3
عليها  ويطبق  االستثمار  أو  المستغالت  أو  التجارة 

أحكامها.

م�شر  اعمار  �شركة  على  حالة  درا�شة   9/1
للتنمية 

الزكاة  حساب  عملية  فهم  تسهيل  أجل  من 
بدقة  والمقاوالت  العقاري  االستثمار  لشركات 
محاسبة  معيار  وقواعد  ألسس  طبقًا  وانضباط 
تمكين  ولغرض  الكويت،  بدولة  الشركات  زكاة 
المستفيدين من النموذج بأفضل صورة عملية ممكنة 
بسيطة  عملية  خطوات  مجموعة  المعيار  ذكر  فقد 
والمدير  المحاسب  يتمكن  وبواسطتها  وواضحة، 
المالي بل وصاحب العمل من حساب الزكاة الواجبة 
الذي  األمر  وانضباط،  ودقة  بسهولة  شركته  على 
سينعكس بالضرورة على رفع كفاءة الجهود الرقابية 
ومجاالتها  أنواعها  بجميع  الخارجية  أو  الداخلية 
وقد  الشركة،  زكاة  بحساب  يتعلق  فيما  ومستوياتها 
الخمس  في  اإلجرائية  الخطوات  تلك  تلخيص  تم 

التالية)))(: 
من  )الموجودات(  جانب  ُيعَتَمد  األولى:  الخطوة 
قائمة المركز المالي )الميزانية( وُيسَتبَعُد كل ما سواه. 
)الموجودات(  بنود  جميع  َتصنَيف  الثانية:  الخطوة 

من الميزانية طبقًا لألصول الستة. 
حساب  في  الزكوية  األصول  ُتعَتَمد  الثالثة:  الخطوة 

الزكاة، وُتسَتبَعد األصول غير الزكوية كلها. 
الزكوية  األصول  صافي  ُيسَتخَرج  الرابعة:  الخطوة 

الثالثة بعد استبعاد بنود الملك الناقص منها. 

)))( رياض منصور الخليفي، »معيار محاسبة زكاة الشركات 
حول  واقتصادية  وقانونية  ومحاسبية  شرعية  دراسة 
البنوك والشركات  معيار محاسبي جديد لحساب زكاة 
اإلسالمية«،  الشريعة  في  الغنى  لوصف  طبقًا  واألفراد 

جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، ))0).
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)صافي  من  العشر  ربع  ُيسَتخَرج  الخامسة:  الخطوة 
األصول الزكوية(

وسنقوم بتحديد وعاء الزكاة لشركة إعمار مصر 
للتنمية في عام ))0) من خالل قائمة المركز المالي 
وتطبيق الخطوات اإلجرائية لحساب الزكاة كالتالي: 

)الموجودات(  جانب  ُيعَتَمد  األولى:  الخطوة 
ما  كل  وُيسَتبَعُد  )الميزانية(  المالي  المركز  قائمة  من 
سواه في هذه الخطوة يتم اعتماد جانب )الموجودات( 
الشركات  زكاة  لحساب  كأساس  فقط  الميزانية  من 
وتستند  والمنظمات،  الهيئات  من  حكمها  في  وما 
محل  هي  )الموجودات(  كون  إلى  المنهجية  هذه 
الجانب  تمثل  فهي  الشركات،  لدى  الحقيقية  الثروة 
الفعلي والحقيقي للحالة التي وجدت عليها األموال 
يعبر  نهايتها، فهي مقياس  المالية وحتى  السنة  خالل 
ثروتها  وتصنيف  الشركة  ممتلكات  وضعية  عن 
خالل  الواقع  في  وتشغيلها  توظيفها  كفاءة  ومدى 
سنستبعد  فإننا  المقابل  وفي  المنتهية،  المالية  السنة 
من  ومكوناته  بنوده  بكامل  )المطلوبات(  جانب 
تفرضها  الزكاة  أن  والسبب  الزكاة،  حساب  معادلة 
الشريعة على عناصر الثروة المادية الحقيقية الراسخة 
والمملوكة في نهاية المدة، فكيف يتم إدخال عناصر 
وذلك  الزكاة.  حساب  في  مجردة  حقوقية  وبنود 
النواحي  أدلة علمية حاسمة من  إلى مجموعة  يستند 
في  بديهيات  وهي  والقانونية،  والمحاسبية  الشرعية 
)المطلوبات  قاعدة  التزام  وأبرزها  منها،  مجال  كل 
مرآة للموجودات( ومعناها: أن جانب )المطلوبات( 
من الميزانية ليس إال توثيقًا لكافة الحقوق التي على 
ألصحاب  عنها  تفصح  وأن  بها  تعترف  أن  الشركة 
مصادر األموال( )الممولين( عند نهاية السنة المالية، 
وبالتالي فإن وجود بنود( المطلوبات )ليس إال وجودا 
الغير،  فقط  الشركة  على  للحقوق  توثيقيا  افتراضيا 

والدليل المحاسبي المادي على صدق هذه القاعدة: 
ومتشخصا  موزعا  )المطلوبات(  رصيد  ترى  أنك 
ومنعكسا على جميع بنود )الموجودات(، والتي هي 
تعبر عن ممتلكات الشركة في الواقع العملي وكشف 
نهاية  حتى  )األصول(  الفعلية  أموالها  الستخدامات 

السنة المالية. 

إن النتيجة من وراء تقريرنا قاعدة )المطلوبات 
مرآة للموجودات( تتمثل في وجوب استبعاد جانب 
الزكاة  حساب  ألغراض  بنوده  بكامل  )المطلوبات( 
بنود  باحتساب  السماح  أن  إذ  المعاصرة،  للشركات 
من المطلوبات ضمن معادلة الزكاة يتضمن ازدواجًا 
الماهية  ذو  الواحد  المال  الحساب، حيث  في  هزياًل 
باعتبارين أحدهما: معياري  ُيحَتَسُب مرتين  الواحدة 
افتراضي )حقوقي(، واآلخر: فعلي )حقيقي(، وبهذا 
مرتين  الواحدة  الماهية  ذا  المال  حساب  أن  يتبين 
ينطوي على فساد أصولي في أصل طريقة الحساب 
نفسها، فضال عن كونه سلوكا محاسبيا يصادم فلسفة 
الخطأ  هذا  يكشفه  عما  فضال  وبديهياتها،  المحاسبة 
من ضعف عميق وقصور شديد في فهم أصل فكرة 
اإلفصاح وفقه العالقة بين مكونات الميزانية في علم 

المحاسبة المالية الحديثة.

)الموجودات(  بنود  جميع  َتصنَيف  الثانية:  الخطوة 
من الميزانية طبقًا لألصول الستة.

الزكاة  محاسب  يقوم  الخطوة  هذه  في 
جانب  في  الواردة  األصول  جميع  ودراسة  باستقراء 
)الميزانية(،  المالي  المركز  قائمة  من  )الموجودات( 
بحيث يكون هدفه إعادة توزيعها وتصنيفها طبقًا لستة 
فنية  لغة  المعاصرة، وهي  للزكاة  مالية جامعة  أصول 
المفقودة  والداللية  اللفظية  الفجوة  تعالج  وسيطة 
الستة  األصول  وهذه  والمحاسبين،  الفقهاء  بين  ما 
تنقسم إلى قسمين، ثالثة أصول زكوية، وهي )النقد 
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زكوية،  غير  أصول  وثالثة  االستثمار(،   + التجارة   +
ويمكننا  االستهالك(   + المدينون   + )اإلجارة  وهي 

توضيحهم من خالل التالي: 

بالنسبة لثالثة أصول زكوية: 

العمالت  به جميع  النقد يقصد  األصل األول: 
بجميع  األجنبية،  أو  المحلية  المعاصرة  النقدية 
أسمائها وأشكالها وقيمها ومقاديرها وبالدها وأماكن 
الزكاة  فإن  لألشياء  ثمنا  يصلح  ما  فكل  ادخارها، 
تدخله أيا كان موقعه ما دام مملوكا ملكًا تامًا لصاحبه 
وتحتوي قائمة المركز المالي على النقدية بالصندوق 

ولدي البنوك وقيمتها )))0))))3) جنيه. 

األربعة  الشروط  تحققت  إذا  الزكوي:  حكمه 
مباحًا  النقد  يكون  بأن  )النقد(،  في  الغنى  لوصف 
ومملوكًا ملكًا تامًا وبالغًا للنصاب وحال عليه الحول 
فإن الزكاة تجب فيه حينئذ بمقدار ربع العشر ).)% 
حلول  عند  الموجود  النقدي  الرصيد  إجمالي  من 

الحول )نهاية السنة المالية(.

كل  بالتجارة  يقصد  التجارة  الثاني:  األصل 
سلعة معينة يعرضها مالكها في سوقها بغرض بيعها، 
ويستمر عرضه لها في السوق سنة كاملة، وشرطه أن 
تبقى السلعة متفاعلة في سوق العرض والطلب فتؤثر 
الزكاة  فإن  العام،  طيلة  به  وتتأثر  األسعار  معدل  في 
تجب فيها إذا تحققت شروط الغنى األربعة، وسواء 
أكان مالك السلعة تاجرا متخصصا )جملة أو تجزئة( 
إال  السلعة  يشتري  لم  إنه  بحيث  التجارة،  أعمال  في 
في  ذكر  الذي  الثاني  واألصل  الربح.  تحقيق  بقصد 
قائمة المركز المالي البضاعة بغرض التطوير وقيمتها 

09))))))3)) جنيه.

أصول  في  الزكاة  تجب  الزكوي:  حكمه 
عند  السوقية  القيمة  من   %(.( بمقدار  )التجارة( 
طبقًا  المالية  السنة  نهاية  في  أو  الحول،  حوالن 
يحكي  السوقي  والسعر  المعاصرة،  للميزانيات 
عدالة التقييم يوم وجوب الزكاة، وبالتالي فإن السعر 

حوالن  شرط  تحقق  عند  المعتبر  هو  السوق  في 
عن  مرتفعة  السوقية  القيمة  أكانت  وسواء  الحول، 
منها  أقل  كانت  أو  ربح،  بصورة  الرأسمالية  القيمة 
الزكاة في  الحاالت تجب  لتنتج خسارة، ففي جميع 
للسلعة  السوقية  القيمة  أساس  على  التجارة(  )أموال 
التجارة  زكاة  أن  هنا:  ويالحظ  الحول،  حوالن  يوم 
فرع عن زكاة النقد في نصابها وفي شرط حولها وفي 

مقدار الواجب فيها.

األصل الثالث: االستثمار يقصد )كل مال يقصد 

فاألصل  فيه(،  الغير  بتصرف  اإلذن  طريق  عن  تنميته 

سواء  بنفسه،  أمواله  استثمار  الشخص  يباشر  أن 

بواسطة التجارة أو عن طريق اإلجارة –بيع المنافع- 

أو بطريق تنمية األصول ذاتها، أي أن يقصد الشخص 

نماء أمواله في أصلها لكي تزداد ثروته ألسباب كثيرة 

- إلى شخص آخر غيره فيطلب منه وينمو ربحه، لكن 

وتنميتها  أمواله  تثمير  الشخص  يلجأ  قد  المقابل  في 

وقد  أجر،  بغير  أو  أجر  مقابل  سواء  استثمارها،  أي 

شخص  عن  عبارة  باالستثمار  المكلف  هذا  يكون 

المكلف  يكون  وقد  العاديين،  األفراد  كسائر  طبيعي 

باالستثمار شخصية اعتبارية وذكر قيمة االستثمار في 

قائمة المركز المالي )39)9)0)) جنيه. 

أصول  في  الزكاة  تجب  الزكوي:  حكمه 

السنة  نهاية  في  تامًا  ملكًا  مالكه  على  )االستثمار( 

المالية طبقًا للميزانيات المعاصرة، وذلك بنسبة ربع 

التحقق  ذلك  في  ويراعى   ،%(.( بمقدار  أي  العشر 

عند  تامًا  ملكًا  مملوكًا  االستثماري  الوعاء  كون  من 

صاحبه، وإمارته أن يكون قادرًا على التصرف المطلق 

بأصل ماله، ودون الحاجة الستئذان الغير عند إرادة 

التصرف فيه.
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بالنسبة لثالثة أصول غير زكوية 
األصل األول: اإلجارة يقصد به ُكل ماٍل ُأِعدَّ لَبْيِع 
من  الهدف  يكون  التي  األصول  أي  عينه،  دون  َمنَافِِعه 

استثمارها تحصيل إيراداتها عن طريق بيع منافعها فقط.

حكمه الزكوي: ال تجب الزكاة في قيمة األصول 
التاريخية  بتكلفتها  وأعيانها، ال  ذواتها  باعتبار  المؤجرة 
الدفترية وال السوقية، وإنما  الرأسمالية وال  وال بقيمتها 
بيع  من  المحصلة  واإليرادات  غلتها  في  الزكاة  تجب 
المحصلة  التأجير  إيرادات  كانت  ولما  فقط،  منافعها 
رصيد  إلى  لتضاف  السنة  مدار  وعلى  فورًا  تتحول 
تعيد  ثم  البنك، ومن  أو في  الخزينة  )النقدية( سواء في 
وأشكال  األصول  بنود  من  أي  نحو  توجيهها  الشركة 
التوظيف األخرى التي تظهر في جانب الموجودات من 
الميزانية، وبهذا يتبين أن ذوات األعيان المؤجرة ال زكاة 
فيها باعتبار قيم أصولها العينية، وإنما تجب الزكاة فقط 
إيراداتها المحصلة خالل السنة، والتي تظهر تلقائيا  في 

ضمن رصيد النقدية في أثناء ونهاية السنة المالية. 

في  يثبت  التزام  به  يقصد  ْين  الدَّ الثاني:  األصل 
شخص  لصالح  الحق(  )مطلوب/عليه  شخص  ذمة 
الطالب  أو  المعطي  فيسمى  الحق(،  له   / آخر )طالب 
وهو المالك األصلي للمال )دائنا( بصيغة اسم الفاعل، 
بالحق  الملتزم  وهو  المطلوب  أو  اآلخذ  يسمى  بينما 
المفعول،  اسم  بصيغة  )مدينا(  لصاحبه  ليرده  ذمته  في 
رسميًا،  لك  ثابت  حق  كل  هنا  )الدين(  أصل  ومعنى 
بيد  هو  وإنما  بيدك  ليس  نفسه  بالمال  التصرف  لكن 
غيرك، فكل مال تملك الحق فيه فقط وال تملك القدرة 
على التصرف المطلق فيه فهو دين لك، وملكيته تكون 
بالنسبة لك ملكية ناقصة وليست تامة. وتتمثل في قائمة 
المركز المالي لشركة إعمار مصر في )عمالء واوراق 
وأرصدة  ومدينون  مقدمًا  مدفوعة  مصروفات  قبض، 
استثمارات  مدينة،  أخرى  وأرصدة  مدينون  أخرى 

محتفظ فيها حتى تاريخ االستحقاق(.

باعتبار  الديون  في  زكاة  ال  الزكوي:  حكمه 
الزكاة  وألن  فيها،  الزكاة  يعتبر  لم  الشرع  ألن  ذاتها، 
عبادة مالية ضبط الشرع تفاصيلها بدقة، واألصل في 
يثبتها، فمن  بدليل ظاهر  إال  الحظر والمنع  العبادات 
أثبت عبادة بغير دليل من نص الشرع أو اإلجماع فقد 
اخترع حكمًا من عند نفسه ونسبه إلى الشرع بال دليل 

معتبر أو حجة صحيحة.

الثابتة(:  )األصول  االستهالك  الثالث:  األصل 
وتطويره  اشتقاقه  تم  معاصر  أصل  به  قصد  أي 
خصيصًا ألغراض محاسبة زكاة الشركات المعاصرة 
طبقًا لوصف الغنى في الشريعة اإلسالمية، ومصدره 
في  استعماله  بسبب  وزواله  الشيء  منافع  هالك  من 
)االستهالك(:  بأصل  ويقصد  الشخصية،  الحاجات 
كل مال يستخدم إلشباع حاجات مطلوبة لألشخاص، 
معروضًا  ليس  )االستهالكي(  األصل  هذا  أن  بمعنى 
للمتاجرة بعينه في سوق العرض والطلب )كعروض 
العرض  سوق  في  معروضة  منافعه  وليست  تجارة(، 
والطلب )كالمستغالت(، وليس هو في ذاته )نقدًا(، 
الستيفاء  صاحبه  اتخذه  مال  أنه  األمر  غاية  وإنما 
المركز  قائمة  في  وتتمثل  الشخصي.  للغرض  منافعه 
)األصول  في  للتنمية  مصر  اعمار  لشركة  المالي 

الثابتة، واألصول الثابتة تحت اإلنشاء(

حكمه الزكوي: ال زكاة في أموال )االستهالك( 
العوامل  في  )ليس  حديث  عنها  الزكاة  نفي  ودليل 

صدقة(.)))( 

في  الزكوية  األصول  ُتعَتَمد  الثالثة:  الخطوة 
حساب الزكاة، وُتسَتبَعد األصول غير الزكوية كلها.

الحديث أخرجه أبو داوود )/ 99 برقم 9)))، وابن   )(((
علي  عن  روايات  وله   ،(((0 برقم   (0  /( خزيمة 
)اإلبل  وبلفظ  العوامل(  )البقر  بلفظ   ،عباس وابن 
أبي  سنن  صحيح  في  األلباني  وصححه  العوامل(، 

دواود برقم )))))(.
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في  نجحت  قد  السابقة  الخطوة  تكون  أن  بعد 
َتصنَيف جميع بنود )الموجودات( من الميزانية طبقًا 
)النقد  وهي:  عليها،  اصطلحنا  التي  الستة  لألصول 
+ التجارة + االستثمار(، فإن على حاسب الزكاة أن 
غير  األصول  باستبعاد   - الخطوة  لهذه  – طبقًا  يقوم 
 + مدينون   + )اإلجارة  وهي  تلقائيا،  الثالثة  الزكوية 
فيها  يتحقق  لم  أصول  أنها  والسبب  االستهالك(، 
)المستغالت(  كاألجرة  الغنى،  وصف  شروط 
صراحة  استثناها  الشرع  ألن  أو  )مدينون(،  وكالدين 
يتم  وبذلك  العوامل،  أو  كالقنية  الزكاة  وجوب  من 
تصفية جانب األصول للمرة األولى، وذلك باستعمال 
مقياس )األموال الزكوية( طبقًا ألسس وقواعد الزكاة 

في الشريعة اإلسالمية. 

األصول  صافي  ُيسَتخَرج  الرابعة:  الخطوة 
الزكوية الثالثة بعد استبعاد بنود الملك الناقص منها: 

الثالثة  الزكوية  غير  األصول  استبعاد  بعد 
معادلة  من  االستهالك(   + المدينون   + )اإلجارة 
حساب الزكاة، وفي المقابل اعتماد األصول الزكوية 
هذه  فإن  االستثمار(،   + التجارة   + )النقد  الثالثة 
بالتدقيق  يقوم  أن  الزكاة  حساب  من  تتطلب  الخطوة 
على كل بند تفصيلي مدرج تحت كل أصل كلي من 
األصول الزكوية الثالثة، والهدف االستراتيجي لهذه 
الخطوة: التأكد من تحقق وتوافر شرط )الملك التام( 
في جميع البنود التفصيلية الواردة في معادلة حساب 
الزكاة للشركة، وفي المقابل استبعاد أي بند تفصيلي 
تكون الملكية فيه بالنسبة للشركة ناقصة وليست تامة، 
وأما السؤال التنفيذي الذي يجب فحص جميع البنود 
البند  هذا  تملك  الشركة  بواسطته هو: هل  التفصيلية 
- التفصيلي - ملكية تامة أم أن ملكيتها عليه ناقصة؟ 
الثانية على  وبذلك يتم تصفية جانب األصول للمرة 
في  غاية  وهذا  التام(،  الملك  )شرط  مقياس  أساس 

وفي  الشرعية  الشروط  تطبيق  في  واالنضباط  الدقة 
إطار المعطيات المحاسبية والقانونية المعاصرة. 

قيمة األصول الزكوية= )النقد + التجارة + االستثمار(= 
((0(9(39(+ ((3((((((09+ (3((((0(((

من  العشر  ربع  ُيسَتخَرج  الخامسة:  الخطوة 
)صافي األصول الزكوية(: 

بعد استخالص )صافي األصول الزكوية( تأتي 
هذه الخطوة الخامسة واألخيرة لتحدد حساب مقدار 
الزكاة الواجبة على الشركة فعليا في ضوء المدخالت 
الزكوية(  يتم ضرب )صافي األصول  السابقة، حيث 
على  بالقسمة  أو   ،%  (.( بالمائة  العشر  ربع  بنسبة 
على  المعدة  المالية  للقوائم  بالنسبة  وذلك  أربعين، 
)صافي  ضرب  يتم  بينما  الهجرية،  السنة  أساس 
للقوائم  بالنسبة   %(.((( بنسبة  الزكوية(  األموال 

المالية التي تعد على أساس السنة الميالدية.

طريقة تحديد وعاء الزكاة

املبالغ الكلية املبالغ اجلزئية البيان 

النقد 
التجارة

االستثامر

(3((((0(((
((3((((((09

((0(9(39(

))3)))))9))قيمة األصول الزكوية

حتديد وعاء الزكاة
مقدار الزكاة الواجبة =

((((((((3.(= %(.( X ((9(((((3((

على  الواجبة  الزكاة  قيمة  إلى  توصلنا  وبذلك 

شركة إعمار مصر للتنمية العقارية خالل سنة ))0) 

حسابها  تم  وقد   ((((((((3.( قيمتها  وكانت 

طبقًا لمعيار محاسبة زكاة الشركات في دولة الكويت. 

.GAAP وبالنسبة لقائمة المركز المالي في ظل
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النتائج والتو�شيات 
وتوصلنا إلى أهم النتائج بما يلي: 

). أن الزكاة فريضة مالية شرعها اإلسالم إلى جانب 
كالعشور،  األخرى  المالية  الفرائض  من  جملة 
النظام  لتساعد  وغيرها،  والخراج  والجزية 
أحد  ليست  وأنها  اإلسالم،  في  للدولة  المالي 

أصناف أو فروع الضريبة. 
). أن الزكاة تعد أحد تطبيقات المحاسبة اإلسالمية 
للنظام  األولى  العهود  إبان  سائدة  كانت  التي 
االقتصادي في الدولة اإلسالمية، وقد اعتبرت 
فروع  من  مستقاًل  فرعًا  آنذاك  الزكاة  محاسبة 
ومبادئ  أسس  على  يقوم  اإلسالمية  المحاسبة 
الزكاة،  فقه  أحكام  من  المستنبطة  المحاسبة 
جاء  ما  مع  يتفق  بعضها  أن  اليوم  نجد  والتي 
السنوية  كمبدأ  المعاصر،  المحاسبي  الفكر  به 
يتطلبه  ما  وكذا  المالية،  السنوات  واستقاللية 
للمعلومات  خصائص  من  المالي  اإلفصاح 

والبيانات المشكلة للقوائم المالية. 
3. توصلنا إلى تعريف محاسبة الزكاة على أنها فرع 
محاسبي يتناول األسس والمبادئ واإلجراءات 
إعداد  في  عليها  يعتمد  التى  والفنية  الشرعية 
بغرض  المزكاة  باألموال  الخاصة  البيانات 
مصارفها  على  وتوزيعها  الزكاة  مقدار  تحديد 
إلى  ذلك  عن  المعلومات  وتقديم  المحدودة 

األطراف ذات العالقة.
الشركات  زكاة  محاسبة  معيار  استخدام  تم   .(
جودة  ضعف  عليه  وأخذنا  الكويت  دولة  في 
فقط  يعتمد  ألنه  المحاسبي  اإلفصاح  وكفاءة 
عناصر  تمامًا  ويلغي  الموجودات  عناصر  على 
اإلفصاح  جودة  على  يؤثر  وذلك  المطلوبات 

المحاسبي.

التو�شيات
ومن خالل ذلك نوصي بذلك: 

دائرة  بتوسيع  وذلك  الزكاة  بفريضة  الوعي  زيادة   .(
المالية  الدراسات  وخاصة  حولها،  الدراسات 
تتطلبه  وما  جوانبها  بكافة  لإلحاطة  والمحاسبية 
التطبيقات المحاسبية المعاصرة، باعتبارها جزءا 
ال يتجزأ وال يمكن تجاهله أو إهماله من نظامنا 

االقتصادي.
المحاسبة  ومبادئ  أسس  تطوير  على  العمل   .(
موحدة  إسالمية  معايير  بناء  بإتمام  اإلسالمية، 
طريق  عن  وذلك  اإلسالمية،  البالد  لجميع 
المختصة،  البحثية  المراكز  شبكة  توسيع 
وتشجيع الدراسات وتوجيهها، وتكوين الكوادر 
تحتويه  بما  وتدريسها  لتنظيرها  والمتخصصين 

من أطر تنظيمية وتطبيقية؛
3. العمل على تعزيز الثقة في المعلومات والبيانات 
خالل  من  وذلك  المالية،  للتقارير  المكونة 
فيما  خاصة  اإلسالمية،  المحاسبة  معايير  اعتماد 
يخص اإلفصاح عن تلك المعلومات والبيانات، 

للتمكين من احتساب الزكاة بكل دقة وشفافية.
عمومًا،  إسالميين  محاسبين  إنشاء  على  العمل   .(
تطبيق  في  لتساعد  خصوصًا  للزكاة  ومحاسبين 

المحاسبة اإلسالمية.

املراجع 
).حسني حسني شحاتة، »األحكام الفقهية واألسس املحاسبية 
العقارية«،  واالستثامرات  املقاوالت  نشاط  زكاة  حلساب 
سلسلة بحوث ودراسات يف الفكر املحاسبي اإلسالمي، 

بدون تاريخ.

بدون  الزكاة،  حساب  دليل  »ـــــــــــــــــــــــــــ«،   .(
طبعة، مراجعة عبد الستار أبو غدة سلسلة الفكر املحاسبي 
اإلسالمي، دار الطباعة والنرش اإلسالمية، القاهرة، بدون 

سنة نرش، ص ).
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3.رياض منصور اخلليفي، »معيار حماسبة زكاة الرشكات دراسة رشعية وحماسبية وقانونية واقتصادية حول معيار حماسبي جديد حلساب 
زكاة البنوك والرشكات واألفراد طبقًا لوصف الغنى يف الرشيعة اإلسالمية«، مجعية املحاسبني واملراجعني الكويتية، ))0).

).سعد بن محدان اللحياين، املوازنة العامة يف اإلقتصاد اإلسالمي، الطبعة الثانية، البنك اإلسالمي للتنمية )املعهد اإلسالمي للبحوث 
والتدريب(، جدة، )00) ص )3).

).سمري أسعد الشاعر، دليل الزكاة العلمي فقهيًا إداريًا وماليًا )برنامج تدريبي لعامل الزكاة ويستخدم كدليل لطالب االختصاصات 
اإلدارية واملالية(، بدون طبعة، دار اإلفتاء بلبنان، بدون سنة نرش.

الفرتة ))9)  اجلزائري يف  الرضيبي  النظام  دراسة حالة  الدولية،  التغريات  فيفي ظل  بالرضيبة  التمويل  فعالية  املجيد قدي،  ). عبد 
-)99)، أطروحة دكتوراه غري منشورة، فرع النقود واملالية، جامعة اجلزائر، )99)، ص 3.

). فؤاد السيد املليجي وأيمن أمحد شتيوي، »حماسبة الزكاة«، بدون طبعة، قسم املحاسبة – كلية التجارة جامعة اإلسكندرية، )00)، ص )3.

). »ـــــــــــــــــ« وأمحد حسني عيل حسني، حماسبة الزكاة، بدون طبعة، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، املعمورة، )99)، ص )).

9.جممع الفقه اإلسالمي)منظمة املؤمتر اإلسالمي(، تفعيل دور الزكاة يف مكافحة الفقر وتنظيم ورصفها باالستفادة من االجتهادات 
http://www.islamtoday.net الفقهية، قرار رقم: ))) )))/3( جدة متاح عىل

0).حممد عبد احلليم عمر، حماسبة الزكاة، القاهرة: مركز صالح عبد اهللََّ كامل لالقتصاد اإلسالمي، دورة تدريبية عن إدارة الزكاة.

)). حممد األخرض قرييش، »اإلطار املحاسبي لزكاة الرشكات التجارية دراسة حالة بنك الربكة اجلزائري«، جامعة قاصدي مرياح-
ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسري، 009).

)). منذر قحف، موارد الدولة املالية يف املجتع احلديث من وجهة النظر اإلسالمية، مراجعة حسن عبد اهلل األمني، الطبعة األوىل، البنك 
اإلسالمي للتنمية )املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب(، جدة، 9)9)، ص)).

3). عقد يف الفرتة ما بني9 -)) ربيع ثان )))) هـ املوافق 30 يونيو- 3 يوليو )00) م، ص ).
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ملحق 1: قائمة المركز المالي لشركة إعمار مصر للتنمية واالستثمار العقاري لعام 2018
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مسكلة مو� و�سعوبة تطبيق ر ومعادالت حسا الزكاة للسركات
)الزكاة ب االأ�سالة واعا�سرة(

اأ. بثينة حممد اأحمد عبداهلل ال�شالح - الكويت
مراقب االستثامر/ بيت الزكاة

توطئة
اهتمامًا  للزكاة  المعاصرة  القضايا  جانب   نال 
وماديًا،  معنويًا  الكويت،  بدولة  الزكاة  بيت  من  بالغًا 
أركان  من  وركنًا  فرضًا  تشريعها،  إالهية  من  انطالقًا 
اإلسالم الحنيف، حيث يعقد بيت الزكاة مؤتمرًا سنويًا 
إيجاد  على  ويشمل  المعاصرة  الزكاة  قضايا  لمناقشة 
الشركات،  زكاة  الحتساب  ومحاسبية  شرعية  حلول 
في  المتخصصين  األفذاذ،  العلماء  من  ثلة  يحضره 
بعد  عامًا  الندوات  تلك  رحى  فدارت  الزكاة،  فقه 
بيت  منها  استفاد  وتوصيات  نتائج  وأثمرت  عام، 
الزكاة وأفاد، والتزامًا من الباحث بمنهج ورقة العمل 
لهذا  بالرأي  المشاركة  إلى  ولوج  فال  المطلوبة، 
المبحث الزكوي في ضوء الواقعية والمعاصرة حيث 
الزكاة  واقع  وحساب  التشخيص  من  بعض  يشمل 
وأبواب الغموض فيها وغيرها من أبواب تحتاج إلى 

إشباع أكثر بالبحث والدراسة.

عنوان  وهو  المطلوب  وصف  من  أدق  وال 
الدراسة: »غموض وصعوبة تطبيق طرق ومعادالت 

الباحث  ر  يذكِّ وعليه  للشركات«،  الزكاة  حساب 
تلك  له  وليست  متخصص،  غير  أنه  القارئين  السادة 
الدراية المتمكنة من الزكاة فقهيًا وإفتاًء، سوى بعض 
وأوراق  وتوصياتها  الزكاة  ندوات  أروقة  في  اطالع 
العمل التي نوقشت بها، وبعض المنشورات الشرعية 
حولها وبعض من أصول تطبيقها بالواقع، وكذا قليل 
معرفة بحكم عمله واطالعه على دليل احتساب زكاة 

الشركات.

ثم االطالع اآلن على عدة إصدارات وتوصيات 
أبدأ في سرد مشاركتي  الورقة، ومنها  تناولت عنوان 

المتواضعة في هذا المجال.

وعلى الله توكلنا ومنه التوفيق،،، 
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املنهـــــــج
لموضوع  بورقتي  العمل  خطة  تكون  وسوف 

البحث كالتالي: 

- إيجابيات وسلبيات التطبيقات المعاصرة للزكاة.

تطبيق طرق ومعادالت  - مشكلة غموض وصعوبه 
حساب الزكاة للشركات.

- النتائج والتوصيات للتطبيقات ومعادالت حساب 
زكاة الشركات. »بيت الزكاة دولة الكويت«.

املعا�شرة  الق�شايا  و�شلبيات  اإيجابيات  اأواًل: 
للزكاة

اإلسالم  أركان  من  ركنًا  الزكاة  الله  فرض 
وعونًا  المسلمين،  ألموال  طهورًا  وطبقت  الحنيف، 

لمستحقيها، وأداًء وطاعة لله عز وجل.

المجتمعية،  نتائجها  حققت  التاريخ  مر  وعلى 
فقد روى أبو عبيد بإسناده عن سهيل بن أبي صالح، 
عن رجل من األنصار، قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
أن  بالعراق:  وهو  الرحمن  عبد  بن  الحميد  عبد  إلى 
أخرج للناس أعطياتهم، فكتب إليه عبد الحميد: إني 
قد أخرجت للناس أعطياتهم وقد بقي في بيت المال 
غير سفه  في  أدان  من  انظر كل  أن  إليه:  فكتب  مال، 
وبقي  عنهم  قضيت  قد  قال:  عنه،  فاقض  سرف  وال 
يريد  أن زوج كل شاب  إليه:  فكتب  المال،  بيت  في 
إليه: إني قد زوجت كل من وجدت  الزواج، فكتب 
وقد بقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه بعد 
مخرج هذا: أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن 
أرضه، فأســلفه ما يقوى به على عمل أرضه، فإنــا 

ال نريدهم لعام وال لعامين )د.حامد، ))0)(.

-رغم  العهود  تلك  في  المنظومة  كانت  ولما 
بالعدل،  تتسم  الحالي-  بعصرنا  مقارنة  بساطتها 
وكان للمسلمين نصيب كبير من التقوى والورع، فقد 
حتى  الشرعية،  مصارفها  من  غطت  ما  الزكاة  غطت 

فاضت وزاد الخير.

وقد ضمرت نتائج الزكاة فيما بعد من أزمنة، ثم 
الحالي  ففي عصرنا  نظريًا وعمليًا،  عادت من جديد 
شهدنا التطبيق الحكومي لقضايا الزكاة بإنشاء هيئات 
حكومية مسؤولة عن الزكاة بقوانين ومراسيم دولية، 
بالزكاة  الدول  على  معممة  قوانين  أيضًاً  وشهدنا 
ومصارفها، وكذلك قيام هيئات شرعية للزكاة، لبحث 
ودراسة مستجدات هيئتها في جانب الزكاة وفتاواها 
تحقيقًا  العظيم  الزكاة  ركن  شهد  كما  ومستجداتها، 
الحديثة  بالتقنيات  االستفادة  مع  العملية  ألهدافه 
والشرعية  اإلدارية  الزكاة  وأعمال  مراحل  كل  في 
الجهة  بين  والتراسل  التوزيع  أعمال  حتى  والبحثية، 
والمتبرعين وأصحاب الحاجات المشمولين بالزكاة.

مشكورة  بجهود  بالكويت  الزكاة  بيت  حرص 
الكويت(،  في  للزكاة  الشرعية  )الهيئة  هيئته  من 
كل  ندوة  عقد  على  أخرى،  جهات  مع  وبالتعاون 
سنة عن الزكاة في أحد األقطار العربية أو اإلسالمية، 
وإصدار فتاوى في مقدار الزكاة الواجب في عروض 
الزكاة  ونقل  الصناعية،  المشروعات  وزكاة  التجارة، 
خارج منطقة جمعها، واإلبراء من الدين على مستحق 
من  وتطبيقها  الزكاة  وإلزامية  منها،  واحتسابه  الزكاة 
والزكاة ورعاية  الله،  األمر، ومصرف في سبيل  ولي 
القروض  وزكاة  الخاصة،  االساسية  الحاجات 
الزكاة  ومحاسبة  المؤجلة،  واالستثمارية  اإلسكانية 
من  التجارة  عروض  وزكاة  بأنواعها،  للشركات 

أعيانها وغيرها من الفتاوى. 

اول  عن  صدرت  التي  التوصيات  ضمن  ومن 
هي  ))9)م،  سنة  المعاصرة  الزكاة  لقضايا  ندوه 
الزكاة  محاسبة  موضوع  لبحث  فرعية  لجنة  تكوين 
للشركات بأنواعها ويكون أعضاءها من المتخصصين 

بالمحاسبة والشريعة. )ندوه قضايا الزكاة، ))9)(

اللجنة  قبل  من  استحداثه  تم  دليل  آخر  ولكن 
ظهر  مما  سنوات.   ( قبل  يعني  م،   (0(( سنه  في 
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يتم  والتي  الفتاوي  في  والتغيير  التحديث  من  الكثير 
تطبيقها في بيت الزكاة لحساب زكاة الشركات ولكن 

إلى اآلن لم توثق بالدليل. )النشمي، ))0)(

كذلك في عصرنا الحالي كثرت أبواب الخير، 
األموال،  بتزكية  يكتف  ولم  وشعبًا،  وحكومة  قيادة 
واألثالث  والوصايا  التبرعات  وكثرت  الخير  زاد  بل 
واألوقاف برعاية هيئات الزكاة في العديد من الدول.

إن مجال قضايا الزكاة المعاصرة مجال عظيم، 
والنشر  وبحث،  ودراسة  لكتابة  يحتاج  والزال 
وقد  اإللكترونية،  والنشرات  والصحف  بالمجالت 
أقيمت المؤسسات الرسمية للزكاة، وصدرة القوانين 
واألنظمة، وعقدت المؤتمرات والندوات االقتصادية 
في  كثيرة  فتاوى  فيها  وصدرت  الفقهية،  والمجامع 

موارد الزكاة المفتوحة وفي مشتمالت مصارفها.

عصرنا  في  السلبيات  من  العديد  ظهرت  وقد 
بالشكل  مجتمعيًا  الزكاة  عمل  تعوق  الحالي، 

المطلوب على الدوام )الزحيلي، ))0)(، ومنها: 
في  الفتاوى  وتعارض  والنظريات  اآلراء  تعدد   -(

بعض األحيان.
بين  الزكاة  الواحدة في مجاالت فقه  البحوث  )- تكرار 
لتراث  أكثر من باحث وجهة، مما ال يضيف جديدًا 

الزكاة الفقهي.
المسؤولة  الحكومية  األجهزة  بين  التعاون  عدم   -3
اهتمام بعضها بمساحات  الزكاة، خاصة مع  عن 
في  يصب  ال  التنسيق  فغياب  الجغرافية،  األخرة 
ال  كما  الفعليين،  الحاجات  أصحاب  مصلحة 

يصب في توحيد الخطط واألهداف للجهتين.
)- عدم التنسيق بين الندوات والمؤتمرات واألبحاث 

المختصة بالزكاة.
عن  المسؤولة  األجهزة  وقوة  تمثيل  اختالف   -(
التواصل  من  يصعب  مما  وآخر،  بلد  بين  الزكاة 

الفعال في بعض األحيان.
إلى  الولوج  دون  وقضاياها  للزكاة  التنظير  كثرة   -(
والفتاوى  التشريعات  تلك  من  المأمول  الواقع 

واألبحاث المتجددة.

)- النظر في قضايا الزكاة وفق المذاهب والطوائف 
الدينية، وتعصب كل فئة لما لديها من أسانيد.

)-تخلي بعض الدول عن الزكاة، أو التطبيق الجزئي 
التطبيق، وتعطيل االجتهادات  لها، والتشويه في 
الجديدة، والخطأ في صرف الزكاة، والتقصير في 

التنفيذ.

بالزكاة،  المهتمين  بين  والتنسيق  التعاون  9-فقدان 
وعدم المعالجة الكافية لمستجدات الزكاة.

0)- مشكله غموض وصعوبه تطبيق طرق ومعادالت 
حساب الزكاة للشركات.

التركيز  سيتم  التي  هي  األخيرة  والسلبية 
المطبقة  معادالتها  واقع  من  العمل  بورقه  عليها 
بالمعيار  ومقارنتها  الزكاة  بيت  في  الشركات  على 
المحاسبي الجديد الذي أصدرته جمعية المحاسبين، 
والشرعي  المحاسبي  المنظور  من  وتقويمه  نقده  مع 

والقانوني الحديث.

ثانيًا: مقارنة م�شكلة غمو�ص و�شعوبة تطبيق 
طرق ومعادالت ح�شاب الزكاة لل�شركات

اأ- واقع معادالتها املطبقة يف بيت الزكاة
زكاة  لحساب  العامة  المحاسبية  األسس 
الشركات: يقصد باألسس المحاسبية بأنها مجموعة 
من  والمستنبطة  عليها  المتعارف  والمبادئ  القواعد 
المال  زكاة  وقياس  بتحديد  تتعلق  والتي  الزكاة  فقه 
على الشركات والعرض واإلفصاح عنها في القوائم 

واإلقرارات الزكوية. )د.عصام أبو النصر(

من  بشيء  األسس  هذه  طبيعة  نتناول  وسوف 
اإليجاز مع التطبيق على الشركات المعاصرة في بيت 

الزكاة. 
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احت�شاب  يف  وال�شعوبة  الغمو�ص  ب-اأ�شباب 
الزكاة

الميزانيات  في  الموجودة  الحسابات  إن  أواًل: 
في نهاية السنة في كثير من المؤسسات والشركات غير 
مضبوطة، حيث أن اسم البند الخاص بالحسابات غير 
واضح أو تم دمج مبلغين في بند واحد، فيجب ضبط 
مسميات الحسابات في كل مؤسسة وشركة وأن تكون 
هذه الحسابات مطابقة للواقع، خاصة في المؤسسات 
الصغيرة التي قد تطلب من المحاسب القانوني وضع 
المحاسبين  تنبيه  إلى  إضافة  الواقع،  من  أقل  أرقام 
القانونيين من خالل الجهات المعنية في عدم االنقياد 
سداد  في  التالعب  تريد  التي  المؤسسات  تلك  لرغبة 
مصلحة  على  يالحظ  أنه  مضيفًا  الزكاة،  مستحقات 
ليس  وأعمال  حسابات  من  الزكاة  تأخذ  أنها  الزكاة 
وضوح  عدم  بسبب  الشرعية  الناحية  من  زكاة  فيها 
تكون  أن  هو  ذلك  في  والحل  الحساب،  أو  البند 
الزكاة على كشف حساب بنكي لمدة سنة يبين مقدار 
يوضح  الوضع  وهذا  الحول،  عليه  حال  الذي  المبلغ 
تحدد  للجميع  واضحة  حقيقية  معايير  هناك  ليس  بأنه 
مسؤولية المواطن، والجهة المعنية بجباية الزكاة، مبينًا 
أن القضية متشعبة وتحتاج إلى عصف ذهني، وورشة 
عمل تناقش الموضوع من جميع جوانبه بشكل يفضي 
)د.عبدالعزيز  والوضوح.  الشفافية  من  مزيد  إلى 

الشاوي 0)0)(

وإضافتها  البنود  بعض  احتساب  وهو  ثانيًا: 
موجودة  تكون  أن  دون  للشركات  الزكاة  قائمه  في 
فمثل  الشركات.  زكاة  لحساب  اإلرشادات  بدليل 
هذه النوعية من البنود التي تعتمد على نوعية الشركة 
بنود جديدة ومستحدثة، وبالتالي تأخذ  وعادة تكون 
وقت طويل حتى يتم فهم طبيعتها وطريقة صرفها من 
ومحاسبيًا  شرعيًا  عنها  االستفسار  ويتم  الشركة  قبل 

لها  المحاسبي  بنوعيتها والتقويم  اتخاذ قرار  يتم  حتا 
وثم الحكم الشرعي لها، كالمثال العملي والموضح 
المطلوبات.  خانة  في  بالميزانيه  يبين  والذي  أدناه 
ومخصص  االجتماعية  المعونة  مخصص  ووضع 
من  وتخفيضه  كمطلوبات  القائمة  في  المهرجانات 
يضر  المبلغ  نوع  على  وللتعرف  الموجودات..  من 
من يحسب الزكاة أن يكون هناك اتصاالت لمحاسب 
والذي  المصروف  نوع  لمعرفه  التعاونية  الجمعية 
اإليضاحات  صفحات  في  حتى  واضح  غير  يكون 
المعونة  ومخصص  الميزانية.  بعد  تكون  التي 
المنطقة  لمحافظ  يسلم  مالي  مبلغ  هو  االجتماعية 
المنطقة  عن  المسؤول  المحافظ  لمصاريف  وذلك 
ومخصص  عليها،  يقوم  التي  واألعمال  لها  التابع 
للمهرجانات  يستخدم  مخصص  وهو  المهرجانات 
أهالي  لمصلحة  نفسها  بالجمعية  تقام  والتي  السنوية 
أنه  الصعوبة  يزيد  وأيضًاً  للجمعية،  التابعين  المنطقة 
شركة  وكل  شركة،  لكل  مخصص  من  أكثر  يوجد 
معرفة  ويجب  األخرى.  عن  تختلف  مخصصاتها 
نوع المخصص ونوعية مبلغ مخصص الذي تقصده 
الشركة وهل يصرف سنويًا أم ال من قبل المحاسب، 
بل  جميعًا  تخفيضهم  يتم  ال  المخصصات  وغالبًا 
وأغلب  المخصص.  نوع  حسب  على  بعضهم 
الزكوية.  المطلوبات  من  تحسم  ال  المخصصات 
المعونة  مخصص  مثل  يخصم  بعضها  يوجد  ولكن 
تعتبر مثل  المهرجانات ألنها  االجتماعية ومخصص 
المخصص  ويحدد  السنوية  المطالبات  مخصص 
بناء على تقديرات الشركة المبنية على الخبرات وان 
أو  أقل  الفعلي  االلتزام  يكون  أن  يمنع  ال  ذلك  كان 
من  النوع  وهذا  حاليًا.  المكون  المخصص  من  أكثر 
ألن  الزكوية،  الموجودات  من  يحسم  المخصصات 
السنة  نهاية  قبل  نشأ  الشركة  أو  الجمعية  على  التزام 
المالية، فيأخذ حكم الدين الحال الذي ترتب خالل 

السنة المالية ولم يسدد قبل نهايتها.
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مثال عملي على إحدى احتساب قائمة الزكاة 
قائمة الزكاة لجمعية تعاونية للسنة المنتهية 2017

املبلغالبيان
كيلجزئي

  املوجودات الزكوية
   

  ))).)3).)) نقدية 
  ))9.)) مدينون

  399.))).) % بضاعة آخر املدة + ) 
   

 ))).))3.9)  ))).))3.9) إمجايل املوجودات الزكوية
  املطلوبات الزكوية احلالة واجبة احلسم

  ))9.)33.) املوردون
  ))9.))) ذمم دائنة

  ))).)0) خمصص إجازات العاملني
  ))).)9) خمصص املعونة االجتامعية

  )3).))) خمصص املهرجانات
 3)9.))9.)  3)9.))9.) إمجايل املطلوبات الزكوية احلالة واجبة احلسم

 ))9.9)9.)  وعاء الزكاة
  

 مقدار الزكاة املدفوعة من قبل الرشكة
 مقدار الزكاة = وعاء الزكاة × ).) %

))9.9)9.)صايف الوعاء الزكوى
 مقدار الزكاة = وعاء الزكاة × ))).) %

(.9(9.9((* %(.(((((9.(((
))).9))مقدار الزكاة بعد خصم املدفوع من الرشكة

ثالثًا: من أحد أسباب الغموض هو أن ميزانية الشركة ال تكون واضحة في المبالغ الخاصة بالحسابات، وكما 
هو موضح بالمثال العملي، أن قيمه المدينون ))9.)) د. ك.

 ))9.)) مدينون

 90).) ذمم جتارية
 99).3)) مرصوفات مدفوعة مقدمًا

 ))).9) إيرادات مستحقة
 ))).))) تأمينات لدى الغري

 000.)) خطابات ضامن
 )9).)9)  إمجايل ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

وتم تحديد مبلغ وعاء الزكاة وذلك عند الرجوع لاليضاحات بالميزانية والتي تكون مكتوبة بشكل مفصل 
ولكن تفصيل المبلغ ومعنى البنود غير واضح مما يحتمل أكثر من معنى للشخص الذي يريد أن يحسب الزكاة مما 
يؤدي إلى الغموض في أصل المبلغ وعدم التأكد إذا كان يدخل من ضمن حسبه الزكاة أم ال!! مما يضر المحاسب 
المسؤول عن جباية الزكاة أن يتواصل مع الشركة لالستفسار وليتأكد من محاسب الشركة عن المبلغ ونوعيته وهل 

سيتم استرداده خالل سنه ليتم احتسابه ضمن وعاء الزكاة أم ال! 



مجلة بحوث، العدد السـابع والعشرون »خاص« صفر 1441 هجريًا - أكتوبر 2019 ميالديًا 84

رابعًا: اختالف اآلراء في احتساب المدينون في الموجودات، والذي يؤدي إلى الصعوبة في اختيار الرأي 
األنسب، فهناك رأي بأنه يحسب المدينون إذا كان السداد خالل سنة ومستند على الحكم الشرعي وأن كل الديون 
للعام  التالية  األعوام  تخص  التي  للمزكي  المحتسبة  األرباح  وهي  المؤجلة  األرباح  استبعاد  بعد  األجل  قصيرة 
الزكوي في المعامالت المؤجلة )أ. د. عجيل النشمي، ))0)( والرأي اآلخر يستبعد المدينون من حسبة الوعاء 
رياض  )د.  التام  الشرط  ملك  النتفاء  المدينون  باستبعاد  وذلك  الشرعي  الحكم  على  الستناده  وذلك  الزكوي 
بالحساب ولم يحول عليه الحول ومن  المبلغ غير موجود  بالفعل  الرأي اآلخر ألنه  الخليفي، ))0)( وأرجح 
الممكن أيضًاً عدم تحصيله من قبل المزكي، وأن يكون الملك تام للمال وأن يكون المالك قادرًا على التصرف 

في المال واالنتفاع به. )الفوزان، ))0)(.

خامسًا: تغير الفتوى مما يؤدي إلى تغير حسبه الزكاة واختالف األرقام وسيتم توضيح ذلك بالمثال، والذي 
فيه اختالف مبلغ الزكاة على نفس الشركة وذلك قبل الفتوى وبعد الفتوى.

مثال عملي يوضح احتساب الزكاة إلحدى الشركات قبل الفتوى وتوضيح طريقه احتساب الوعاء الزكوي 
املبلغقائمه الزكاة لرشكه صناعات للسنه املنتهية 2018/12/31 

كيلجزئيالبيان
  املوجودات الزكوية

   

  ))0.)3).) استثامرات متاحة للبيع
  ))).9)).)) عقود حتت التنفيذ

  39).9)).)3 مدينون جتاريون
  ))).))).) نقد وارصده اخري

   

 ))).))3.))  ))).))3.)) إمجايل املوجودات الزكوية
  املطلوبات الزكوية احلالة واجبة احلسم

   

  ))).))).)) دائنون جتاريون
  9)).))).)) مستحق للبنك
  3)9.))3.) التزامات عقود

   

 30).))9.)0)  30).))9.)0) إمجايل املطلوبات الزكوية احلالة واجبة احلسم
 ))).))).3)- وعاء الزكاة

 ))0.)0) مقدار الزكاة املدفوعة من قبل الرشكة
مقدار الزكاة = وعاء الزكاة × ))).) %

-))).))).3)صايف الوعاء الزكوى
مقدار الزكاة = وعاء الزكاة × ))).) %

(3.(((.(((-×(.(((%3((.(((-
-0)).3))مقدار الزكاة بعد خصم املدفوع من الرشكة

000.))3.))3عدد األسهم 
-))0.00نصيب السهم من الزكاة 
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والواضح في المثال أن الشركة ليس عليها زكاة ألن مبلغ وعاء الزكاة بالسالب وهو )-))))))3)(.

نفس المثال العملي على نفس الشركة بعد الفتوي وتوضيح طريقة احتساب قائمة الزكاة.

قائمة الزكاة لشركة صناعات للسنة المنتهية 2018/12/31

البيان
املبلغ

جزئي كىل
املوجودات الزكوية   

   

استثامرات متاحه للبيع  (.(3(.0((  
عقود حتت التنفيذ  ((.((9.(((  
مدينون جتاريون  3(.((9.(39  

نقد وأرصدة أخرى  (.(((.(((  
   

إمجايل املوجودات الزكوية  ((.3((.(((  ((.3((.((( 

املطلوبات الزكوية احلالة واجبة احلسم   
   

دائنون جتاريون  ((.(((.(((  
مستحق للبنك  (.(3(.(((  
التزامات عقود  (.3((.9(3  

   

إمجايل املطلوبات الزكوية احلالة واجبة احلسم  (0.(3(.0(3  (0.(3(.0(3 

وعاء الزكاة   (.((0.((3 

مقدار الزكاة املدفوعة من قبل الرشكة  (0(.0(( 

مقدار الزكاة = وعاء الزكاة × ))).) %

صايف الوعاء الزكوي (.((0.((3
مقدار الزكاة = وعاء الزكاة × ))).) %

(.((0.((3 ×(.(((% (9(.(90
مقدار الزكاة بعد خصم املدفوع من الرشكة 9(.(3(

عدد األسهم  3((.3((.000
نصيب السهم من الزكاة  0.0003

والواضح في المثال أن حسبة الشركة تغيرت بعد الفتوى وتحولت من شركة ليس عليها زكاة قبل الفتوى 
إلى شركة عليها التزام الزكاة بعد إصدار الفتوى. وتحول المبلغ بعد إعادة الحسبة من سالب إلى موجب، وأصبح 

عليها زكاة ألن مبلغ وعاء الزكاة بالموجب وهو )3))0)))( وعليه يكون مبلغ الزكاة )3))9 د.ك.

والسبب أن الفتوى على بند مستحق للبنك في المطلوبات نقص من 9))))))) إلى ))))3)) والفرق 
كبير جدًا في المبلغ وهو )0))33)) د.ك. تحول إلى األصول الثابتة حيث يعتبر أصل غير زكوي وال يدخل 

بحسبة الزكاة وليس من ضمن الوعاء الزكوي.
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إعداده على طريقة صافي  تم  الشركات  زكاة  لحساب  اإلرشادات  دليل  أن  الغموض  أسباب  من  سادسًا: 

الموجودات المتداولة وهي جملة معادلة واحدة فقط ومختصرة جدًا لحساب الزكاة. حيث أنه ال يوجد معادالت 

حسابيه بالدليل وال قوائم مالية أو ميزانيات أو معادالت زكوية لحساب زكاة الشركات. فهنا يظهر الغموض حيث 

إذا استخدمت أي شركة الدليل الحتساب زكاتها ستضر للرجوع لدليل آخر أو أن تسأل بطريقه االحتساب ألن 

الدليل ينقصه الوضوح بطريقة احتساب الزكاة.

وقد ظهر رأي آخر بخصوص احتساب طريقه الزكاة ومعيار الجديد لمحاسبه زكاة الشركات. وقد بينت 

دراسة لجمعية المحاسبين باختالف اللغة المعيارية لحساب الزكاة بين الشرعيين والمحاسبين واالختالف الكبير 

بين مصطلحات لغة الفقهاء ومصطلحات لغة المحاسبين. مما يشكل غموض في احتساب الزكاة. وقد تم دراسة 

التباين من قبلهم بين الفريقين وإصدار معادلة جديدة الحتساب زكاة الشركات.

سابعًا: أن بيت الزكاة لم يقدم على االحتفاظ بحقوق الطبع للدليل مما يؤدي إلى أن أي جهة أخرى ممكن 

أن تقوم بإصدار دليل لمحاسبة زكاة الشركات واختالف الفتاوي واختالف المعادالت الخاصة باحتساب زكاة 

الشركات. مما يصعب أكثر الرجوع ألكثر من مرجع أو دليل الحتساب زكاة الشركات، وهذا يؤدي إلى الغموض 

والشكوك وكثرة االستفسارات من قبل المزكين. فاألرجح أن تعتمد في الدولة جهة واحدة إلصدار الدليل بحيث 

تضم جميع المتخصصين من الشرعيين والمحاسبين. وأن يتم يكون شامل وواضح وأن يكون سهل وبسيط في 

توضيح وتطبيق المعادالت.

ج-ىنقد واقع املعادالت املطبقة 

أمام وعاء زكوي شرعي  الزكاة والدخل لزكاة الشركات والمؤسسات واحتسابها في حيرة  تقف مصلحة 

تتنوع فيه وتتعدد عروض التجارة، وتتعدد طرق احتسابه وأوجه االستثمار داخل دائرة يبلغ قطرها بتقدير متحفظ 

أكثر من 00) مليون دينار كويتي )دراسة بيت الزكاة، ))0)(، وأمام هذا الرقم المأهول الحاضر الغائب، والذي 

يفترض أن يكون في خزينة المصلحة، عطفًا على قوة ومتانة الناتج المحلي والمنظومة االقتصادية المتنامية في 

الكويت، تبرز حقيقة هامة لّخصها واقع ونظام المصلحة، والذي يبدو أنه بحاجة إلى إعادة نظر ليكون بمستوى 

التعامل مع هذه الحزمة الضخمة من العوائد الزكوية، من حيث الجباية واحتسابها ومن حيث إدارتها استثماريًا بما 

يعود على استدامة النفع والفائدة لمستحقيها ومصارفه.
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ثالثًا: النتائج والتو�شيات للتطبيقات ومعادالت ح�شاب زكاة ال�شركات. »بيت الزكاة دولة الكويت«

بيت الزكاة يحتاج إلى »نظام« ال يستثني أحدًا ويحقق العدالة والتنمية معًا..• 

النصح والوعظ واإلرشاد وعمل اإلعالنات والتسويق في تحصيل •  التعويل على  المأمول ليس هو  أن  حيث 

الزكاة ووضع قانون اختياري للشركات المساهمة بأقل من النسبة الشرعية وصرفها على الرغم من أهمية ذلك، 

لتكون  الزكاة  تنظيم مؤسسة  إعادة  ضرورة  والمتضمن  القرآني،  األمر  بمقتضى  العمل  هو  عليه  المعول  لكن 

واحدة من أهم المؤسسات العامة في البالد، لتكون هيئة فعاًل مستقلة ذات صالحية واسعة لتنفيذ األمر الرباني 

باسم ولي أمر هذه البالد، وتحت إشرافها ال كما هو الحال اآلن كهيئة ضمن وزارة األوقاف، فإذا أمكن تصور 

باعتبار  بتقدير متحفظ،  دينار كويتي  مليون  الـ 00)  تربو على  والتي  الزكاة  يمكن تحصيلها من  التي  المبالغ 

الناتج القومي للكويت الذي نما خالل السنوات الفائتة نموًا كبيرًا، وباعتبار أن الوعاء الزكوي يشمل عروض 

التجارة والثروات المعدة للتجارة، بما في ذلك األراضي والعقارات الكبيرة غير المستثمرة في السكن والتأجير، 

وكذلك قيم األسهم الضخمة المتداولة في السوق ألغراض االتجار والمضاربة فإن الحصيلة الزكوية ستتجاوز 

الرقم المشار إليه.

أوصي أن يكون بيت الزكاة الكويتي هو الجهة الرسمية والمشرعة بالكويت لجميع قضايا الزكاة وكل ما يتعلق • 

ذهني،  عصف  إلى  وتحتاج  متشعبة  القضية  أن  مبينًا  للشركات.  الزكاة  احتساب  ومعادالت  طرق  من  بالزكاة 

وورشة عمل تناقش الموضوع من جميع جوانبه بشكل يفضي إلى مزيد من الشفافية والوضوح.

أن يكون بيت الزكاة الكويتي هو المصدر لدليل احتساب زكاة الشركات ومتضمن المعايير الحقيقية والواضحة • 

للحسابات والذي يجب أن يجدد سنويًا بعد انتهاء كل ندوة، حيث يحدد مسؤولية الشركة أو المؤسسة، والجهة 

المعنية بجباية الزكاة.

أوصي بضبط مسميات الحسابات في كل مؤسسة وشركة وأن تكون هذه الحسابات مطابقة للواقع، وأن تكون • 

الزكاة على كشف حساب بنكي لمدة سنة يبين مقدار المبلغ الذي حال عليه الحول.

أوصــي البــاحثين فــي الفقــه اإلسالمي والمحاسبين بتركيــز جهــودهم فــي مســائل احتساب الزكــاة • 

واإللمام  جوانبها،  إلحكام  والوقت  الجهد  من  المزيد  بذل  إلى  وحاجتها  لــدقتها،  وذلــك  المعاصــرة، 

بتفاصيلها الدقيقة.

أوصي الباحثين بدراسة احتساب زكاة الشركات وأثرها على الوعاء الزكوي في ضوء المعيار الدولي للتقارير • 

الماليه آي.إف.آر.اس.
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دلي عملي سا كاة السركات بقا لطريقة �سا النى  السريعة االإ�سالمية
لي سريعة االإ�سالمية تهدف اإال  نىال عيار �سا ا�سبية تطبيقية درا�سة

وت�سنيف بنود االأ�سول الواردة  ايزانية تبعا قيا� االأ�سول االية الستة

اأ. اأ�شرف م�شطفى حممد ح�شن - م�شر
باحث ماجستير في علوم الزكاة

املقدمة
باهتامم  حتظى  الرشكات  زكاة  حماسبة  تزال  ال 
متزايد من قبل العديد من اهليئات الدولية واملؤسسات 
املالية اإلسالمية يف العامل اإلسالمي، حيث توجد عدة 
طرق وأساليب حلساب زكاة الرشكات، بيد أهنا طرق 
أساليب  من  أو  تارة،  الرضيبية  املحاسبة  من  مستمدة 
األمر  أخرى،  تارة  التقليدي  املايل  التحليل  وطرق 
يف  واإلبام  الغموض  من  حالة  شيوع  إىل  أدى  الذي 
والرشكات  البنوك  واقع  يف  الزكاة(  )حساب  فريضة 
مفاهيم  يف  التجديد  مبادرات  إحدى  ويف  املعارصة، 
للرشكات  العميل  الواقع  يف  الزكاة  حماسبة  وتطبيقات 
واملراجعني  املحاسبني  مجعية  قامت  فقد  واألفراد 
باسم  جديد  معيار  بإصدار   )(0(( )عام  الكويتية 
الغنى  لوصف  طبقًا  الرشكات  زكاة  حماسبة  )معيار 
دراسة  عن  عبارة  واإلصدار  اإلسالمية(،  الرشيعة  يف 
األبعاد  خمتلف  من  وذلك  الزكاة،  لفريضة  معيارية 
حيث  واالقتصادية،  والقانونية  واملحاسبية  الرشعية 

األوساط  خمتلف  من  واسعًا  قبواًل  املعيار  هذا  لقي 
الرشعية  الفتوى  هيئة  صادقت  كام  الكويت،  دولة  يف 
الكويت  بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  بوزارة 
عىل ما ورد يف املعيار اجلديد حلساب زكاة الرشكات))(. 

األوقاف  بوزارة  الرشعية  الفتوى  هيئة  أصدرت  فقد   )((
شعبان   ((( بتاريخ  الكويت  بدولة  اإلسالمية  والشؤون 
بشأن  رشعية  فتوى  9)/)/9)0)م(  املوافق  0)))هـ 
)معيار حماسبة زكاة الرشكات( الصادر عن مجعية املحاسبني 
واملراجعني الكويتية، وهي فتوى تصادق عىل أن ما جاء فيه 
ضمن  واملقبولة  السائغة،  الفقهية  االجتهادات  ضمن  يعترب 
فيه  الواردة  الفقهية األربعة، وأن كل االجتهادات  املذاهب 
َتُشذَّ يف يشء منها عن  مل تصادم نصا أو خترق إمجاعا، بل مل 
املذاهب الفقهية األربعة، حيث جاء يف نص الفتوى ما ييل: 
االجتهادات  مع   - اجلملة  يف   - يتوافق  الوارد  املعيار  )إن 
اإلسالمي،  الفقه  مدارس  ضمن  واملقبولة  السائغة  الفقهية 
ومل يشذَّ يف يشء منها عن املذاهب الفقهية األربعة املعتربة، 
أو  الرشعية  للنصوص  خمالفة  أي  املعيار  يتضمن  مل  كام 

اإلمجاعات الواردة يف باب الزكاة( ا.هـ. 
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أول  مشكورة  اجلمعية  أطلقت  نفسه  العام  ويف 

شهادة مهنية دولية يف حماسبة الزكاة معتمدة من قبلها، 

 Certified•Zakat وهي باسم )حماسب زكاة معتمد( 

املشاركة  رشف  يل  كان  وقد   ،Accountant• CZA

حتى  وتطبيقاهتا،  حمتواها  يف  القيمة  الشهادة  هذه  يف 

أن  رأيت  وقد  ممتاز،  بدرجة  الشهادة  عىل  حصلت 

أكاديمي متخصص يف حماسبة  كباحث   - واجبي  من 

الزكاة ومن واقع خربيت العملية ميدانيًا كمامرس ملهنة 

الزكاة  فريضة  خدمة  يف  أساهم  أن   - املالية  املحاسبة 

التي  املتميزة  املعرفة  أدعم  وأن  اإلسالمي،  العامل  يف 

يل  فربزت  الكويتية،  املحاسبني  مجعية  معيار  طرحها 

فكرة استقراء وحتليل بنود األصول الواردة يف امليزانية 

وإرجاعها وتصنيفها وفقًا ملقياس األصول املالية الستة 

التي طرحها معيار صايف الغنى يف الرشيعة اإلسالمية، 

فكان اهلدف أن أصل إىل إعداد ما يشبه الدليل العميل 

واملراجعني  املحاسبني  أمام  األصول  بنود  لتصنيف 

املاليني يف العامل اإلسالمي، بحيث يتمكنوا من حساب 

بوضوح  الغنى  صايف  لطريقة  طبقًا  الرشكات  زكاة 

)دليل  البحث  عنوان  جعلت  وقد  ويرس،  وسهولة 

عميل حلساب زكاة الرشكات طبقًا لطريقة صايف الغنى 

حيب  ملا  يوفقنا  أن  اهلل  فأسأل  اإلسالمية(،  الرشيعة  يف 

ويرىض، وباهلل التوفيق. 

هدف البحث 
تصنيف  يتضمن  مرجعي  عميل  دليل  إعداد 

املالية  األصول  ملقياس  طبقًا  امليزانية  يف  األصول  بنود 

املعتمدة يف املعيار نفسه، وذلك بدف تسهيل وتيسري 

عملية حساب زكاة الرشكات طبقًا ملعيار صايف الغنى 

يف الرشيعة اإلسالمية. 

طبيعة ونطاق ومنهج البحث 
التطبيق  أسلوب  العلمي  البحث  هذا  يأخذ 
زكاة  حماسبة  )معيار  تضمنه  ملا  واإلثراء  والتكميل 
الرشيعة اإلسالمية(  الغنى يف  الرشكات طبقًا لوصف 
الكويتية،  واملراجعني  املحاسبني  مجعية  عن  الصادر 

ولذلك فإن املنهج الذي سيتم اتباعه هو كالتايل: 

)- املنهج االستقرائي: حيث سأقوم باستقراء بنود 
األصول التي يتم اإلفصاح عنها عادة يف قائمة 

املركز املايل )امليزانية(. 

)- املنهج التحلييل: حيث سأقوم بتحليل وفحص 
تم  التي  األصول  بنود  مجيع  ومعاين  دالالت 
تصنيفها  إمكان  بدف  وذلك  استقراؤها، 

موضوعيًا. 

بإعادة تصنيف  حيث سأقوم  التطبيقي:  املنهج   -3
طبقًا  امليزانية  يف  الواردة  األصول  بنود  مجيع 
صايف  معيار  يف  املعتمدة  الستة  املالية  لألصول 

الغنى يف الرشيعة اإلسالمية. 

م�شكلة البحث 
عن  الصادر  الغنى(  صايف  )معيار  أن  رغم 
مهمة  سهل  قد  الكويتية  واملراجعني  املحاسبني  مجعية 
حساب الزكاة بصورة كبرية، بدليل أنه حرصها يف بنود 
األصول فقط من امليزانية وألغى مجيع جانب املطلوبات 

أو االلتزامات، إال أن مشكلة البحث تتمثل يف: 

)-حاجة املعيار إىل استقراء وفحص شامل جلميع 
بحسب  امليزانيات  يف  املستخدمة  األصول  بنود 

اختالف أنواع الرشكات وأوعيتها وأنشطتها. 

املعيار إىل ملحق يتضمن )الدليل العميل  )-حاجة 
حلساب زكاة الرشكات طبقًا لطريقة صايف الغنى 
رضورة  رأيت  فقد  اإلسالمية(،  الرشيعة  يف 
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تعزيز  بدف  وإثرائه  املعيار  تتمة  إىل  املبادرة 
اجلودة العلمية التي اتسم با معيار صايف الغنى. 

امل�شادر االأ�شا�شية للبحث
وأنه  البحث  هذا  موضوع  خلصوصية  نظرًا 
الغنى  املتعلقة بمعيار صايف  التطبيقية  يعتني باجلوانب 
البحث  هذا  يف  أعتمد  فسوف  اإلسالمية  الرشيعة  يف 

عىل املصادر الرئيسة التالية: 

املعارصة(،  الرشكات  زكاة  حماسبة  )معيار   -(
مجعية  مطبوعات  اخلليفي،  منصور  رياض  د. 
املحاسبني واملراجعني الكويتية، ط) / ))0)م. 

د.  معتمد(،  زكاة  حماسب  )شهادة  )-كتاب 
الدين أمحد  اخلليفي، د. صالح  رياض منصور 
واملراجعني  املحاسبني  مجعية  مطبوعات  عامر، 

الكويتية، ط) / ))0)م. 

معايري   ،)9( رقم  املحاسبي  الزكاة  3-معيار 
واملراجعة  املحاسبة  هيئة  اإلسالمية،  املحاسبة 

للمؤسسات املالية اإلسالمية. 

 ،)9((- )ص)))   ،)3(( رقم  الزكاة  )-معيار 
الكامل  )النص  الرشعية  املعايري  إصدار  ضمن 
املحاسبة  هيئة  ))0)م،  نوفمرب  حتى  للمعايري 
اإلسالمية  املالية  للمؤسسات  واملراجعة 

))3))هـ(. 

)-دليل اإلرشادات حلساب زكاة الرشكات، بيت 
الزكاة - الكويت )ط/) 009)م(. 

أ.  الرشكات،  زكاة  أمانة  جباية  أساليب  )-حتليل 
قدمت  بحثية  ورقة  عىل،  أمحد  عيل  الودود  عبد 
الرشكات،  زكاة  إلدارات  التداويل  املؤمتر  يف 
املعهد العايل لعلوم الزكاة، اخلرطوم، السودان، 

األربعاء )) / ) / 009)م. 

)-املوقع اإللكرتوين لديوان الزكاة

عنوان  حتت   www.zakat-chamber.gov.sd  

)زكاة الرشكات وعروض التجارة(. 

للسنة  االســـــتثامر  بنية  األسـهم  زكاة  دليل   -(
لبيت  اإللكرتوين  املوقع   ،(0(( للعام  املالية 

www.zakathouse.org.kw ،الزكـــــاة

خطة البحث 
تضمنت خطة البحث مقدمة ومبحثني، وذلك 

عىل النحو التايل: 

الرشكات  زكاة  حلساب  عام  وصف  األول:  املبحث 

وفقًا لطريقة صايف الغنى يف الرشيعة اإلسالمية. 

املطلب األول: مفاهيم أساسية حول قائمة املركز 

املايل )امليزانية(. 

الستة  املالية  األصول  مقياس  الثاين:  املطلب 

التي ترجع إليها مجيع بنود األصول يف ميزانيات 

الرشكات. 

زكاة  حلساب  اخلمس  اخلطوات  الثالث:  املطلب 

الرشكات طبقًا لطريقة صايف الغنى. 

طبقًا  امليزانية  أصول  تصنيف  نموذج  الثاين:  املبحث 

ملقياس األصول املالية الستة. 

املطلب األول: استقراء األصول املالية املدرجة يف 

امليزانية. 

أصول  لتصنيف  العميل  الدليل  الثاين:  املطلب 

امليزانية طبقًا ملقياس األصول املالية الستة. 
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املبحث االأول
و�شف عام حل�شاب زكاة ال�شركات وفقًا 

لطريقة �شايف الغنى يف ال�شريعة االإ�شالمية

قائمة  حول  اأ�شا�شية  مفاهيم  االأول:  املطلب 
املركز املايل )امليزانية( 

عمليات  عن  الناجتة  التقارير  تتضمن  ما  عادة 
رئيسة،  مالية  قوائم  أربعة  املنشأة  يف  املالية  املحاسبة 
الدخل  وقائمة  )امليزانية(،  املايل  املركز  قائمة  وهي: 
حقوق  يف  التغريات  وقائمة  واخلسائر(،  )األرباح 
كل  هتدف  حيث  النقدية،  التدفقات  وقائمة  امللكية، 
لدى  مطلوب  إفصاحي  غرض  حتقيق  إىل  منها  قائمة 
املستفيدين منها، وألغراض هذا البحث فسنركز عىل 
تعترب  إهنا  حيث  امليزانية،  املايل(  املركز  )قائمة  دراسة 
القائمة التي تفصح لنا عن ممتلكات الرشكة عند هناية 
السنة املالية، وهذه الوظيفة اإلفصاحية هي التي نعتمد 
عليها من أجل حساب زكاة الرشكات، ألن الزكاة يف 
وعروض  نقود  من  احلقيقية  بالثروة  تتعلق  اإلسالم 

جتارة، وهو ما توضحه قائمة املركز املايل بدقة. 

بأهنا:  امليزانية  أو  املايل  املركز  قائمة  تعرف 
)كشف مايل يتضمن أرصدة مجيع حسابات األصول 
واخلصوم وحقوق امللكية للمنشأة يف حلظة زمنية معينة 
والتي غالبا ما تكون هناية السنة املالية، وبالتايل فقائمة 
املركز املايل توضح مصادر األموال - استثامرات مالك 
األموال  استخدامات  وتوضح   ،- واملقرضني  املنشأة 

 .)(( –األصول-( 

))( مبادئ المحاسبة، ج)، د. سعد سالم الشمري، وآخرون، 
ص)9). 

)امليزانية(  املايل  املركز  قائمة  أهداف  وتتلخص 
جاءت  أين  )من  األموال  بمصادر  التعريف  يف 
)أين  األموال  باستخدامات  والتعريف  األموال؟(، 
فامليزانية جتيبنا بصورة رقمية عن  َفت األموال؟(،  ُوظِّ

السؤالني التاليني: 

السؤال األول: من أين جاء متويل نشاط املنشأة 
من  أم  فقط؟  الرشكاء  من  هل  األموال(؟  )مصادر 
يبلغ  وكم  معًا؟  منهام  أم  فقط؟  )القروض(  الدائنني 
تبلغ  التمويل املقدم منهم، وبعبارة أخرى: كم  مقدار 
لصالح  الرشكة  ذمة  عىل  التي  واملطلوبات  احلقوق 
سواء  احلقوق،  تلك  أصحاب  ماهية  بيان  مع  الغري؟ 
مقرضني  كانوا  أو  امللكية(،  )حقوق  رشكاء  أكانوا 

)الدائنون(؟

السؤال الثاين: ما هي األصول واملجاالت التي 
تم توظيف األموال فيها )استخدامات األموال(؟

يف  )امليزانية(  املايل  املركز  قائمة  معادلة  وتتمثل 
املعادلة التالية: 

األصول = صايف حقوق امللكية + اخلصوم )الدائنون(

ال�شتة  املالية  االأ�شول  مقيا�ص  الثاين:  املطلب 
يف  االأ�شول  بنود  جميع  اإليها  ترجع  التي 

امليزانيات كلها
من االبتكارات املهمة التي جاء با معيار )معيار 
حماسبة زكاة الرشكات طبقًا لوصف الغنى يف الرشيعة 
اإلسالمية( أنه نجح يف تطوير مقياس حماسبي مكون من 
ستة أصول مالية مستقلة يف طبيعتها، وحتت كل أصل 
األصول  بنود  من  جمموعة  تندرج  الستة  األصول  من 
التفصيلية الواردة يف ميزانيات الشــركات، وال خترج 
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االستقراء  بدليل  معارصة  ميزانية  أي  أصول  عنها 
)مقياس  باسم  املعيار  سامه  االبتكار  وهذا  التام،  شبه 
األصول املالية الستة( )3(، وهو مقياس حماسبي وعلمي 
املحاسبي  لإلفصاح  طبقًا  الرشكات  ألصول  حارص 
الدويل، حيث أرجع املعيار أصول الرشكات كلها إىل 
ستة ))( أصول رئيسة وكلية وحارصة، وهي )النقد، 
الدين(،  االستهالك،  اإلجارة،  االستثامر،  التجارة، 
خصائص  ذات  مستقلة  طبيعة  منها  لكل  إن  حيث 
بينها  اخللط  فنية وقانونية متيزها عن غريها، فال جيوز 
وال يسمح بالتداخل فيام بينهام، وذلك طبقًا لألصول 
القانونية وما ينبني عليها من مبادئ وفروض حماسبية، 
املتعارف  الكامل(  )اإلفصاح  مبدأ  رأسها  عىل  والتي 

عليه دوليًا. 

فإن  الستة(  املالية  األصول  )مقياس  وبمقتىض   
األصول تنقسم إىل قسمني: ثالثة منها تدخلها الزكاة، 
وهي )النقد + التجارة + االستثامر(، والثالثة األخرى 
 + االستهالك   + )اإلجارة  وهي  الزكاة،  تدخلها  ال 

الدين(، وبيان كل أصل منها عىل النحو التايل: 

االأ�شل االأول: النقد 
االصطالح  يف  النقدان  -أو  بالنقد  يقصد 
الفقهي-: مجيع العمالت النقدية املحلية أو األجنبية، 
يف الصندوق أو خزانة الرشكة أو يف حساباهتا البنكية، 
تعاىل:  اهلل  قول  األصل  هذا  يف  الزكاة  وجوب  ودليل 
ِفي  ُينِفُقوَنَها  َواَل  َة  َواْلِفضَّ َهَب  الذَّ َيْكنُِزوَن  ِذيَن  َوالَّ
احلديث  ويف   ،)((َألِيٍم بَِعَذاٍب  ْرُهْم  َفَبشِّ ِه  اللَّ َسبِيِل 

)3( انظر: معيار محاسبة زكاة الشركات المعاصرة – ص))، 
كتاب )شهادة محاسب زكاة معتمد(، ص3)). 

))( سورة التوبة / آية )3. 

يؤدي  الرشيف: ))ما من صاحب ذهب وال فضة ال 
منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
جنبه  با  فيكوى  جهنم،  نار  يف  عليها  فأمحي  نار  من 
وجبينه وظهره(())(، فتجب الزكاة يف النقدين بمقدار 
بالغا  كان  إذا  النقدي،  الرصيد  من  فقط  العرش  ربع 

للنصاب طيلة السنة املالية وكان مملوكا ملكًا تامًا. 

االأ�شل الثاين: التجارة 
يف  التجارة  عروض  -أو  بالتجارة  يقصد 
االصطالح الفقهي-: كل سلعة معينة يعرضها مالكها 
يف سوقها بغرض بيعها، ويستمر عرضه هلا يف السوق 
حمرتفا  تاجرا  السلعة  مالك  أكان  سواء  كاملة،  سنة 
كانت  سلعة  بيع  قرر  شخص  جمرد  كان  أم  للتجارة 
عنده، ويشمل ذلك املخزون من السلع املعدة لغرض 
للبيع، ودليل  الصنع واجلاهزة  تامة  املنتجات  أو  البيع 
َها  وجوب الزكاة يف هذا األصل قول اهلل تعاىل: َيا َأيُّ
ا َأْخَرْجَنا  َباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّ ِذيَن آَمُنوا َأنِفُقوا ِمن َطيِّ الَّ
بن  سمرة  عن  احلديث  ويف   ،)((ْرِض اأْلَ َن  مِّ َلُكم 
ُه  َدَقَة مما ُنِعدُّ جندب قال: أمرنا النبي  أن ُنخِرَج الصَّ
عىل   )%  (.(( بمقدار  فيها  الزكاة  فتجب  للبيع))(، 
أساس منتهى قيمتها السوقية -ارتفاعا أو انخفاضا-، 
وملا كانت عروض التجارة فرع عن النقد يف نصابه ويف 
حوله ويف مقدار الواجب فيه فإن جمموع القيمة السوقية 
لعروض التجارة يضم إىل جمموع األرصدة النقدية يف 
هناية السنة املالية، فإذا جتاوز جمموعها النصاب )النقد 
الزكاة، وإال فال  فيه  فقد وجبت  التجارة(  + عروض 

زكاة يف جمموعهام إذا كان دون النصاب. 

))( أخرجه مسلم ))/0))( برقم )))9(. 
))( سورة البقرة / آية ))). 

البر،  عبد  ابن  الحافظ  وحسنه   ،)((((( داود  أبو  رواه   )((
وضعفه األلباني في اإلرواء برقم ))))(. 
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االأ�شل الثالث: اال�شتثمار 
مصطلح )االستثامر( ليس معرفا كأحد أموال 
الزكاة يف الفقه اإلسالمي، ولكنه صار يف عرصنا شائعا 
بكثرة وال سيام يف امليزانيات، ويقصد باالستثامر: كل 
مال يقصد تنميته عن طريق اإلذن بترصف الغري فيه، 
بأموال  الترصف  يملك  كان  من  عىل  زكاته  وجتب 
االستثامر ملكًا تامًا طيلة السنة املالية، فقد يكون امللك 
التام بيد مالكه األصيل )رب املال( وذلك بأن يكون 
ملكًا  للامل  املالك  يكون  وقد  أجريا،  باملال  املترصف 
املضاربة  أو  الوكالة  سبيل  عىل  فيه  املترصف  هو  تامًا 
آيات  عموم  الرشعي:  ودليله  اإلسالمي،  الفقه  يف 
األمر بالزكاة، ومنها قول اهلل تعاىل: ُخْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم 
الزكاة  فتجب   ،)((بَِها يِهْم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ َصَدَقًة 
وطريقة  توظيفه  أسلوب  بحسب  االستثامر  مال  يف 
استثامره، فإذا كان استثامره يف جمال التجارة فإن الزكاة 
االستثامر  كان  إذا  وأما  التجارة،  أصل  تبعا  فيه  جتب 
هناية  يف  الزكوية  أصوهلا  بحسب  فزكاهتا  رشكة  يف 
فزكاته  تأجري  أصول  يف  استثمره  ولو  املالية،  سنتها 
زراعية  ثروة  يف  استثمره  لو  ومثله  املستغالت،  زكاة 
الرشيعة  يف  بحسبها  زكاهتا  فإن  حيوانية  ثروة  يف  أو 
االستثامر  ألوعية  املعارصة  والتطبيقات  اإلسالمية، 
كثرية، منها: الودائع االستثامرية املرصفية، والصناديق 
والصكوك  االستثامرية،  واملحافظ  االستثامرية، 
يف  كاالستثامر  بأنواعها،  والرشكات  االستثامرية، 

الرشكات الزميلة أو التابعة. 

االأ�شل الرابع: االإجارة 
يقصد باإلجارة - أو املستغالت يف االصطالح 
أي  عينه،  دون  َمَناِفِعه  لَبْيِع  ُأِعدَّ  ماٍل  ُكل   :- الفقهي 
حتصيل  استثامرها  من  اهلدف  يكون  التي  األصول 

))( التوبة / آية 03). 

أعياهنا،  دون  فقط؛  منافعها  بيع  طريق  عن  إيراداهتا 
منافعه  عىل  والطلب  العرض  اجتمع  ما  وضابطها 
العقارات  إجارة  املعارصة:  تطبيقاهتا  ومن  سوقه،  يف 
والـَمزارع  واملصانع  واملحالت  والشقق  والبيوت 
ومنه:  واأللبسة،  واألجهزة  واملعدات  والسيارات 
األجرة  وسيارات  والطائرات  الفنادق  إجارة 
يقع  اإلجارة  يف  العقد  كان  وملا  ونحوها،  )التاكيس( 
املنافع  إيرادات  يف  جتب  الزكاة  فإن  فقط  املنافع  عىل 
نفسه، والسبب  املؤجر  فقط وال زكاة يف عني األصل 
السعرية يف  للمضاربات  التي تعرضت  املنافع هي  أن 
مظنة  ألهنا  الزكاة  فتلحقها  والطلب  العرض  سوق 
إيرادات  كانت  وملا  االقتصاد،  يف  التضخم  إحداث 
)النقدية(،  رصيد  إىل  لتضاف  تلقائيا  تتحول  التأجري 
فالنتيجة املحاسبية احلاسمة أننا ال نعترب زكاة األصول 
ال  الزكاة  أن  والسبب  حينئذ،  )املستغالت(  املؤجرة 
فتتبع  التأجري  إيرادات  وأما  رشعا،  أصلها  يف  جتب 
السنة  هناية  يف  معها  تزكى  وبالتايل  النقدية،  تلقائيا 
املالية، ولذلك أصبح هذا األصل طبقًا ملا أوضحناه ال 

جتب فيه الزكاة. 

االأ�شل اخلام�ص: اال�شتهالك 
يف  والعوامل  القنية  -أو  باالستهالك  يقصد 
منافعه ال عىل  الفقهي-: كل مال تستوىف  االصطالح 
سبيل الرتبح املبارش، أي ليس عني جتارة وال إجارة ومل 
يكن نقدا يف ذاته، وإنام غاية األمر أنه مال اختذه صاحبه 
الستيفاء منافعه للغرض الشخيص، فهذا األصل من 
الشخص  بيت  ومثاله:  الزكاة،  فيه  جتب  ال  األموال 
وسيارته وأثاثه وهاتفه وثيابه، وما يتمتع به من منافع 
األجهزة ونحو ذلك، ومنها: مجيع الوسائل واألدوات 
املصانع  يف  والتجارية  اإلنتاجية  األعامل  يف  املساعدة 
والرشكات، ودليل نفي الزكاة عنها حديث )ليس عىل 
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املسلم يف عبده وال فرسه صدقة()9(، وحديث )ليس 
ُتتََّخُذ  التي  الدواب  وهي  صدقة()0)(،  العوامل  يف 
للمساعدة يف أعامل احلرث والبذر والزرع والسقي، 
الثابتة  والعوامل( مجيع األصول  )القنية  ويقاس عىل 
التجارية  األعامل  يف  املساعدة  واملواد  واألدوات 
واإلنتاجية، ويقاس عليها أيضًا األعامل واملرشوعات 
التأجري،  أو  للبيع  جاهزة  تصبح  مل  ما  اإلنشاء،  حتت 
مثل:  امللموسة،  غري  املعنوية  األصول  أيضًا:  ومثلها 
الشهرة  واسم  التجارية  والعالمات  االمتياز  حقوق 
وحقوق  التجارية  والرخصة  االخرتاع  وبراءات 
التأليف، فهي وإن كانت أصوال يمكن تقويمها طبقًا 
وأموال  الثابتة  األصول  كسائر   – السوق  ألسعار 

القنية - إال أهنا ال جتب زكاهتا رشعًا. 

ْين  االأ�شل ال�شاد�ص: الدرَّ
شخص  ذمة  يف  يثبت  التزام  ْين:  بالدَّ ُيقَصُد 
)مطلوب /عليه احلق( لصالح شخص آخر )طالب/ 
املالك  وهو  الطالب  أو  املعطي  فيسمى  احلق()))(،  له 
األصيل للامل )دائن( بصيغة اسم الفاعل، بينام يسمى 
لريده  ذمته  يف  باحلق  امللتزم  وهو  املطلوب  أو  اآلخذ 
لصاحبه )مدين( بصيغة اسم املفعول، فجميع الديون 
– التجارية أو املدنية - التي لك أو عليك كلها ال زكاة 
شكل  بحسب  زكاهتا  فتتوقف  عليك  التي  أما  فيها، 

)9( البخاري / )39)، مسلم / 0)3). 
وابن  برقم 9)))،  داوود )/99  أبو  الحديث أخرجه   )(0(
علي  عن  روايات  وله   ،(((0 برقم   (0/( خزيمة 
)اإلبل  وبلفظ  العوامل(  )البقر  بلفظ   ، عباس  وابن 
أبي  سنن  صحيح  في  األلباني  وصححه  العوامل(، 

دواود برقم )))))(. 
 :)((( )م  بأنه  ْيَن  الدَّ الَعْدلِيَّة  األحكام  مجلُة  َفت  َعرَّ  )(((
ة؛ كمقدار من الدرهم في ذمة  مَّ ْيُن: ما َيْثُبُت في الذِّ )الدَّ
رجل، ومقدار منها ليس بحاضر، والمقدار المعين من 
الدراهم، أو من صبرة الحنطة الحاضرتين؛ قبل االفراز، 

فكلها من قبيل الدين(. 

توظيفها عندك خالل السنة املاضية، وأما الديون التي 
لك ولكنها بيد غريك وحتت ترصفه فإن ملكيتها بالنسبة 
لك ناقصة وليست تامة، والدليل عىل نفي الزكاة عن 
الديون هو أنه ال يوجد دليل من الرشع يوجب الزكاة 
بنص،  إال  يثبت  ال  رشعي  حكم  الزكاة  وألن  فيها، 
أو  حقيقة  إما  ناٍم  مال  يف  إال  جتب  ال  الزكاة  وألن 
جمازًا، والدين ليس مااًل ناميًا بإمجاع الفقه اإلسالمي، 
املوجودات  جانب  يف  تارة  امليزانية  يف  الدين  ويظهر 
أخرى  تارة  ويظهر  قبض(،  أوراق  أو  )مدينون  باسم 
يف جانب املطلوبات باسم )دائنون/خصوم أو أوراق 

دفع(، وكالمها ال تدخله الزكاة مطلقا. 

واخلال�شة: إن مجيع البنود الواردة أعاله يف جانب 
عنارص  متثل  بنود  هي  إنام  امليزانية  من  )املوجودات( 
ملكًا  الرشكة  متلكها  التي  املادية(  واحلقائق  )األصول 
والوثائق  باألسناد  أو  الفعلية  باحليازة  موثقا  حقيقيا 
منظم  توثيق  عن  عبارة  )األصول(  فجانب  القانونية، 
واملمتلكات(  )األصول  أرصدة  عن  واضح  وإفصاح 
التي متلكها الرشكة، بيد أن هذه امللكيات لألصول يف 
جانب )املوجودات( إما أن تكون عبارة عن ملكيات 
فعلية تامة ومطلقة، مثل: النقدية )الكاش( واألصول 
)البضاعة(،  املخزون  منها  والتي  للتجارة،  املعدة 
واألصول املؤجرة، وكذلك األصول الثابتة واألصول 
املعنوية أيضًا، فإن األصل فيها مجيعا أن الرشكة متلكها 
ملكًا حقيقيا تامًا، بدليل أن الرشكة متلك حق الترصف 
يف  استئذانه  أو  ألحد  الرجوع  غري  من  فيها  املطلق 
الترصف، وإما أن تكون ممتلكات الرشكة ذات ملكية 
)مدينون(  بنود  مثل  تامة،  وليست  وقارصة  ناقصة 
الرشكة  لصالح  مستحقات  وأية  قبض(  و)أوراق 
تطالب با أشخاصًا آخرين، سواء أكانت ديونا حالة 
متلك  ال  )مدينون(  احلقوق  هذه  وإن  مؤجلة،  أو 
الرشكة الترصف املطلق فيها ألهنا حتت حيازة املدينني 
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للرشكة  يكون  ال  وبالتايل  القانونية،  ترصفاهتم  وحتت 

سوى املطالبة بحقوقها التي عىل الغري، ولكنها ال متلك 

الترصف الفوري فيها. 

أن  دام  ما  هنا:  بالبحث  املستهدف  والسؤال 

من  املوجودات  جانب  من  ينطلق  الزكاة  حساب 

الواقع أصول  املالية، وهي يف  بجميع أصوهلا  امليزانية 

فهل  ومعانيها،  أسامئها  يف  ومتعددة  كثرية  وبنود 

استقراء  عىل  يعتمد  تفصييل  عميل  دليل  إعداد  يمكننا 

املعارصة،  امليزانيات  يف  األصول  بنود  جلميع  تام  شبه 

ملقياس  طبقًا  وتفسريها  بتصنيفها  الدليل  يقوم  بحيث 

حماسبة  معيار  إليها  توصل  التي  الستة  املالية  األصول 

الرشيعة  يف  الغنى  صايف  لطريقة  طبقًا  الرشكات  زكاة 

اإلسالمية؟، ولإلجابة عن هذا السؤال املهم خصصت 

املبحث الثاين. 

حل�شاب  اخلم�ص  اخلطوات  الثالث:  املطلب 
زكاة ال�شركات طبقًا لطريقة �شايف الغنى 

إن تعريف )حماسبة الزكاة( هو: )متييز األصول 

الواجبة  الزكاة  مقدار  لتحديد  امليزانية  من  الزكوية 

أن  الرشيعة اإلسالمية()))(، بمعنى  فيها طبقًا ألحكام 

املحاسبة  علم  من  الفرع  ذلك  هي  الزكاة(  )حماسبة 

يعتني بكيفية حساب زكاة األشخاص  املالية، والذي 

يف  الزكاة  فريضة  ونصوص  وقواعد  ألسس  وفقًا 

الرشيعة اإلسالمية. 

الرشكات  زكاة  حماسبة  )معيار  نجح  ولقد 

الصادر  اإلسالمية(  الرشيعة  يف  الغنى  لوصف  طبقًا 

حتديد  يف  الكويتية  واملراجعني  املحاسبني  مجعية  عن 

)))( انظر: كتاب )شهادة محاسب زكاة معتمد(، ص)). 

الرشكة  زكاة  حساب  جتعل  عملية(  خطوات  )مخس 
بحيث  ومنضبطة،  ودقيقة  سهلة  ميزانيتها  واقع  من 
العمل  وصاحب  املايل  واملدير  للمحاسب  يمكن 
وكل صاحب عالقة بالرشكة أن حيسب زكاة الرشكة 
وبيان  وشفافية،  بسهولة  السنوية  ميزانتها  واقع  من 
املعارصة  الرشكات  زكاة  حلساب  اخلمس  اخلطوات 

عىل النحو التايل)3)(: 

قائمة  )املوجودات( من  ُيعَتَمد جانب  األوىل:  اخلطوة 
املركز املايل )امليزانية( وُيسَتبَعُد كل ما سواه 

الرشكة  زكاة  حلساب  األوىل  اخلطوة  تبدأ 
باعتامد قائمة )املركز املايل( وهي املسامة )امليزانية( مع 
القوائم  بقية  واستبعاد  فقط،  وإيضاحاهتا  ملحقاهتا 
املالية األخرى، مثل: قائمة الدخل، وقائمة التدفقات 
ثم  ومن  امللكية،  حقوق  يف  التغريات  وقائمة  النقدية، 
يف  املدرجة  األصول  ودراسة  فحص  عىل  الرتكيز  يتم 
جانب  وهو  فقط،  امليزانية  من  )املوجودات(  جانب 
)استخدامات األموال( فقط، والسبب أن هذا القسم 
ماهية  عن  اإلفصاح  يتضمن  الذي  هو  امليزانية  من 
الثروة واملمتلكات احلقيقية التي متلكها الرشكة، وهذا 
اإلسالم،  يف  بالزكاة  الرشعي  التكليف  موضع  هو 
َصَدَقًة  َأْمَواهِلِْم  ِمْن  ُخْذ  تعاىل:  بقوله  عمال  وذلك 

 .)(((ا يِهْم ِبَ ُرُهْم َوُتَزكِّ ُتَطهِّ

تستبعد  الغنى  صايف  طريقة  فإن  املقابل  ويف 
جانب )املطلوبات( بكامله من عملية حساب الزكاة، 
األموال(،  )مصادر  بمصطلح  عنه  يعرب  ما  وهو 
ذمة  عىل  حقوق  عن  عبارة  )املطلوبات(  أن  والسبب 

)3)( انظر: معيار محاسبة زكاة الشركات المعاصرة، ص))، 
كتاب )شهادة محاسب زكاة معتمد(، ص)3). 

)))( سورة التوبة / آية 03). 
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متلكها  فعلية  وممتلكات  حقائق  وليست  الرشكة 

الرشكة، بمعنى أنه طبقًا لفلسفة اإلفصاح يف امليزانية 

يكون  األموال(  )مصادر  املطلوبات  عنارص  فإن 

التي  باحلقوق  واإلعالم  التوثيق  بدف  ظهورها 

عىل ذمة الرشكة فقط ال غري، وأما ممتلكات الرشكة 

يف  عنها  اإلفصاح  جيب  فإهنا  احلقيقة  عىل  وأصوهلا 

وهذا  األموال(،  )استخدامات  املوجودات  جانب 

يفيدنا بأن عنارص املطلوبات قد توزعت وانعكست 

اآلخر  اجلانب  يف  املوجودات  عنارص  عىل  فعليًا 

مدخالت  تتساوى  أن  جيب  ولذلك  امليزانية،  من 

امليزانية كمطلوبات مع خمرجاهتا كموجودات بيقني 

املطلوبات  أن  ببساطة  والسبب  معه،  احتامل  ال 

واملوجودات يف امليزانية كالمها مرآة تعكس اآلخر، 

وهذا التوصيف الدقيق لفلسفة إعداد امليزانية تنتج 

استعامل  أن  نتيجة غاية يف األمهية، وحاصلها:  عنه 

واملوجودات(  )املطلوبات  اجلانبني  من  منتقاة  بنود 

يعترب  ذلك  أن  الرشكات  زكاة  حساب  أجل  من 

املعارصة،  الزكاة  حساب  يف  الفادحة  األخطاء  من 

حساب  يف  االزدواج  فيها  يقع  طريقة  أهنا  والسبب 

رصاحة،  اإلسالم  يف  عنه  منهي  أمر  وهذا  الزكاة 

يف  ثِنى  )ال  الرشيف  النبوي  احلديث  يف  وذلك 

الصدقة( )))(، حيث نجد أن املال الواحد ذا املاهية 

مرة  خمتلفني،  باعتبارين  مرتني  حسابه  يتم  الواحدة 

باعتباره مصادر أموال، ومرة باعتباره استخدامات 

والثنيا  واالزدواج  التناقض  وجه  هو  وهذا  أموال، 

املنهي عنها رشعًا عند حساب الزكاة. 

األموال  كتاب  في  سالم  بن  القاسم  أبوعبيد  أخرجه   )(((
األموال  في  زنجويه  ابن  أيضًا  وأخرجه   ،)9(((

))3))(، والمصنف البن أبي شيبة ))))/3(. 

من  )املوجودات(  بنود  مجيع  َتصَنيف  الثانية:  اخلطوة 
امليزانية طبقًا لألصول املالية الستة

مجيع  وفحص  باستقراء  نقوم  اخلطوة  هذه  يف 
قائمة  من  )املوجودات(  جانب  يف  الواردة  األصول 
تصنيفها  إعادة  يتم  بحيث  )امليزانية(،  املايل  املركز 
الستة  املالية  الرشعية  أصوهلا  إىل  إرجاعها  طريق  عن 
خترج  ال  مالية  أصول  ستة  وهي  لألموال،  احلارصة 
عنها أصول أي ميزانية معارصة، وذلك طبقًا للعرف 
األصول  مع  واملتوافق  دوليا  عليه  املتعارف  املحاسبي 
املالية  األصول  )مقياس  إن  حيث  املعارصة،  القانونية 
وهي  الزكاة،  تدخلها  أصول  ثالثة  من  يتكون  الستة( 
ال  أصول  وثالثة  االستثامر(،   + التجارة   + )النقد 
 + االستهالك   + )اإلجارة  وهي  الزكاة،  تدخلها 
الدين(، وهذا هو اهلدف املطلوب يف بحثنا هذا، وهو 
أن نستقرئ مجيع بنود األصول التي ترد يف امليزانيات 
األصول  أحد  إىل  ونرجعها  مفهومها  فنبني  أمكن،  ما 
ثم  ومن  الغنى،  صايف  طريقة  يف  املعتمدة  الستة  املالية 
الزكاة  دليل عميل واضح حيدد حكم  إعداد  إىل  نصل 
يف كل بند من بنود األصول يف امليزانية طبقًا ألصوهلا 

املالية الستة. 

حساب  يف  الزكوية  األصول  ُتعَتَمد  الثالثة:  اخلطوة 
الزكاة، وُتسَتبَعد األصول غري الزكوية كلها

يف  نجحت  قد  السابقة  اخلطوة  تكون  أن  بعد 
طبقًا  امليزانية  من  )املوجودات(  بنود  مجيع  َتصَنيف 
فإننا  عليها،  اصطلحنا  التي  الستة  األصول  ملقياس 
التجارة   + )النقد  وهي:  األوىل،  الثالثة  باعتامد  نقوم 
األصول  باستبعاد  نقوم  املقابل  ويف  االستثامر(،   +
 + االستهالك   + )اإلجارة  وهي  الثالثة،  الزكوية  غري 
يف  الزكاة  فيها  جتب  ال  أصول  أهنا  والسبب  الدين(، 

اإلسالم. 
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الزكوية  األصول  صايف  ُيسَتخَرج  الرابعة:  اخلطوة 

الثالثة بعد استبعاد بنود امللك الناقص منها

هذه اخلطوة تتطلب من حاسب الزكاة أن يقوم 

بالتدقيق عىل كل بند تفصييل مدرج حتت كل أصل كيل 

من األصول الزكوية الثالثة التي اعتمدناها يف اخلطوة 

حتقق  من  التأكد  إىل  اخلطوة  هذه  وهتدف  السابقة، 

التفصيلية  البنود  مجيع  يف  التام(  )امللك  رشط  وتوافر 

الواردة يف معادلة حساب الزكاة للرشكة، ويف املقابل 

بالنسبة  فيه  امللكية  تكون  تفصييل  بند  أي  نستبعد 

للرشكة ملكية ناقصة وليست تامة، حيث أمجع فقهاء 

اإلســالم قدياًم وحديثًا عىل أن الزكـــاة ال جتب إال 

وهكذا  تامًا)))(،  حقيقيًا  ملكًا  صاحبه  يملكه  مال  يف 

امللكية  )صايف  أساس  عىل  هنائية  أرصدة  أمام  نكون 

الثالثة،  الزكوية  األصول  من  أصل  كل  يف  التامة( 

التجارة(،  و)صايف  النقد(،  )صايف  لدينا  ينتج  حيث 

به: صايف  نقصد  فقولنا )صايف(  االستثامر(،  و)صايف 

الرصيد بعد استبعاد كل بند تفصييل ال متلكه الرشكة 

البنود الزكوية حينئذ برشط امللك  ملكًا تامًا، فتصفو 

التام فقط ال غري. 

الواجبة  الزكاة  مقدار  ُيسَتخَرج  اخلامسة:  اخلطوة 

برضب )صايف األصول الزكوية( بنسبة ربع العرش 

)جمموع  رضب  األخرية  اخلطوة  هذه  يف  يتم 

صايف األصول الزكوية( بنسبة ربع العرش )).) %( 

بالنسبة للقوائم املالية املعدة عىل أساس السنة اهلجرية، 

اإلفصاح  كتابه  في  هبيرة  ابن  اإلجماع  نقل  وقد   )(((
 .)(9(/((

أو بالرضب بنسبة )))).) %( بالنسبة للقوائم املالية 

التي تعد عىل أساس السنة امليالدية، وسبب الفرق يف 

النسبة يرجع إىل أن عدد أيام السنة امليالدية أكرب منها 

يف اهلجرية بحوايل )))( يومًا، فكانت املعاجلة احلسابية 

تقتيض حساب الفارق بني عدد األيام لتصبح النتيجة 

الرضب بالنسبة املذكورة، وبذا نصل إىل حتديد مقدار 

ودقة  بسهولة  الرشكة  عىل  إخراجه  الواجب  الزكاة 

وإتقان. 

الرشكات  زكاة  حساب  معادلة  تتلخص  وبذا 

طبقًا لطريقة صايف الغنى يف الرشيعة اإلسالمية يف اآليت: 

مقدار الزكاة الواجبة = )صايف النقد + صايف التجارة 

+ صايف االستثامر( X ربع العرش )%(

املبحث الثاين: منوذج ت�شنيف اأ�شول 

امليزانية طبقًا ملقيا�ص االأ�شول املالية ال�شتة

املطلب االأول: ا�شتقراء االأ�شول املالية املدرجة 

يف امليزانية 

لقد قام الباحث باستقراء وتدقيق بنود األصول 

الرشكات،  ميزانيات  يتم اإلفصاح عنها عادة يف  التي 

حيث قمت بتمييز كل أصل منها منفردا، وذلك بدف 

ماهيته  ثم تصنيفه بحسب  التحقق من مفهومه، ومن 

تبعًا ألحد األصول الكلية الستة لألموال طبقًا لطريقة 

واالستقراء  التتبع  ذلك  من  نتج  وقد  الغنى،  صايف 

إعداد اجلدول التايل: 
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). مدينون جتاريون )حسابات عمالء / ذمم وسطاء(). نقدية يف الصندوق

/ 3. نقدية يف البنك )حساب جاري( تقسيط   / حسنة  )قروض  إسالمي  متويل  مدينون   .(
مرابحة /تورق/سلم..(

). مدينون مقاوالت واستصناع وأعامل حتت اإلنشاء). النقد املعادل / شبه النقد 

). مدينو قروض وسلفيات للرشكاء واملوظفني). سبائك ذهب وفضة 
/وديعة 9. ودائع استثامرية )حسابات استثامر مرصفية /شهادات استثامر(  قانونية  )وديعة  الغري  لدى  حمجوزة  مبالغ   .(0

ضامن أو رهن/اعتامدات مستندية لبضاعة مستوردة 
/ مبلغ تأمني أو هامش جدية مدفوع للغري كضامن 

عن عقود أو أعامل أو حقوق..(

)رضائب/إجيارات/تأمني/أحكام )). أصول متاجرة ومتاحة للبيع  مستحقة  )).إيرادات 
قضائية/صيانة/ كهرباء وماء(

)).مرصوفات مقدمة )رضائب/إجيارات/تأمني/أحكام 3). خمزون أو بضاعة )تامة الصنع(
قضائية/صيانة/ كهرباء وماء(

)). أوراق قبض )كمبياالت/سندات دين/شيكات حتت التحصيل()). بضاعة أو خمزون )حتت التصنيع واإلنتاج(

)). استثامرات الرشكة)). مواد خام ومواد أولية وقطع غيار

0). حصص يف رشكات )مملوكة/ تابعة /زميلة(9). مهامت ونثريات

)). مسامهات يف مشاريع واستثامرات مضاربة)). أوراق مالية )سندات(

)). صناديق استثامر3). أوراق مالية )أسهم( مضاربة

)). حمافظ استثامر)). أوراق مالية )أسهم( استثامر

)). صكوك استثامر )). مباين أو مشاريع حتت اإلنشاء والتعمري )عقاري /جتاري...(

30. أصول ثابتة9). أصول معدة للتأجري )مباين /معدات /سيارات..(

)3. أرايض)3. أصول إجارة متويلية )منتهية بالتمليك( 

)3. االسم التجاري واسم الشهرة33. سيارات الرشكة

)3. براءات اخرتاع)3. أثاث 

)3. حق خلو)3. أصول معنوية /غري ملموسة

0). حقوق ملكية فكرية39. الرخصة التجارية

)). العالمة التجارية
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ويمكننا بعد دراسة مجيع البنود الواردة يف اجلدول أعاله أن نرجعها إىل البنود اإلمجالية التالية: 

املطلب الثاين: الدليل العملي لت�شنيف اأ�شول امليزانية طبقًا ملقيا�ص االأ�شول املالية ال�شتة
التي عادة ما يتم اإلفصاح عنها يف قائمة املركز املايل )امليزانية( فقد قمت  بعد أن تم استقراء بنود األصول 
بإعادة تصنيف األصول مجيعها، بحيث تم استخالص بنود إمجالية ذات طبيعة كلية وعامة، ثم دجمت حتت كل منها 
جمموعة بنود األصول التفصيلية أو اجلزئية التي تتناسب معه يف طبيعته ومعناه، وبعد ذلك أقوم بإحلاق البند اإلمجايل 
بجميع بنوده التفصيلية حتت أحد األصول املالية الستة التي تضمنها مقياس األصول طبقًا ملا تضمنه معيار صايف الغنى. 

وبدف حسن تنظيم النتائج وجودة إخراجها مصنفة بحسب موضوعاهتا فقد تم تنظيم تلك البنود مجيعها 
بنود األصول  البند اإلمجايل، تعريفه،  من خالل جدول معانيها بصورة جدول يضم سبعة أعمدة، تتضمن )اسم 
اجلدول  وسأعرض  والتعليل(،  اإليضاح  الزكاة،  حكم  الستة،  لألصول  طبقًا  التصنيف  امليزانية،  يف  التفصيلية 

املتضمن الدليل العميل من خالل الرشائح التالية: 
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وبناًء عىل ما توصلت إليه يف هذا البحث بشأن تصنيف وتنظيم مجيع بنود األصول التي يتم اإلفصاح عنها يف 

قائمة املركز املايل )امليزانية( طبقًا لألصول املالية الستة املعتمدة يف معيار صايف الغنى يف الرشيعة اإلسالمية الصادر 

عن مجعية املحاسبني واملراجعني الكويتية فقد توصلت إىل عدد من النتائج العلمية املهمة، وأبرزها ما ييل: 

)- بلغ عدد البنود اإلمجالية لألصول )3)( ثالثة عرش أصاًل كليًا. 

)- بلغ عدد البنود التفصيلية التابعة هلا )))( واحدًا وأربعني أصاًل جزئيًا. 

إليه )معيار  الذي توصل  الستة(  املالية  والتطبيقية جودة وكفاءة )مقياس األصول  االستقرائية  الدراسة  أثبتت   -3

مقياس  هذا  أن  البحث  هذا  أثبت  حيث  اإلسالمية(،  الرشيعة  يف  الغنى  لوصف  طبقًا  الرشكات  زكاة  حماسبة 

املايل  املركز  قائمة  يف  الواردة  األصول  أنواع  جلميع  وواضحًا  وجامعًا  حارصًا  تصنيفًا  يتضمن  الستة  األصول 

)امليزانية(، وذلك باالستناد إىل األسس الرشعية واملحاسبية والقانونية. 

)- كشف هذا البحث التطبيقي عن تفوق وترجيح طريقة صايف الغنى حلساب زكاة الرشكات إذا ما قورنت بطرق 

ومعادالت حساب الزكاة األخرى الشائعة يف العامل اإلسالمي، وال سيام من حيث سهولة التطبيق واحلساب، 

ومنطقية األسس واملبادىء وانضباطها، والشفافية العالية التي تتسم با هذه الطريقة مقارنة بالغموض واإلبام 

والصعوبة البالغة التي تكتنف الطرق األخرى. 
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تو�شيات البحث 
وأما توصيات هذا البحث فإنني أخلصها يف التوصيات التالية: 

)- أويص السادة /مجعية املحاسبني واملراجعني الكويتية برضورة استكامل نتائج هذا البحث، وذلك بدف 
إصدار ونرش الدليل العميل املعتمد حلساب زكاة الرشكات طبقًا ملعيار صايف الغنى يف الرشيعة اإلسالمية. 

)- أويص بإجراء بحوث ودراسات تطبيقية موازية عىل طرق ومعادالت حساب الزكاة األخرى، واملطبقة يف 
العامل اإلسالمي، ومنها: طريقة صايف رأس املال العامل، وطريقة صايف حقوق امللكية. 
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ر حسا كاة السركات المعا�سرة نقد وتقويم في �سوء نرية المحا�سبة المالية 

د. عبدالرحمن بن عو�ص القرني - ال�شعودية
مستشار وأكاديمي غير متفرغ/الرياض

الله  رسول  على  والسالم  والصالة  لله  الحمد 

وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد،،،

بحثية  ورقة  تقديم  في  المشاركة  فضمن 

الحضاري  الدور  )تفعيل  السابع  الدولي  للمؤتمر 

المعاصرة(،  المجتمعات  واقع  في  الزكاة  لفريضة 

بعنوان )طرق حساب زكاة الشركات المعاصرة؛ نقد 

وتقويم في ضوء نظرية المحاسبة المالية( 

كتبت هذه الورقة مساهمة علمية في تفعيل دور 

المالية  المعامالت  واقع  في  وتنزيلها  الفريضة  هذه 

معامالت  من  والتشكل  التطور  في  متزايدة  هي  التي 

بسيطة بين أفراد إلى مؤسسات ومنشآت استثمارية أو 

صناعية أو خدمية وشخصيات اعتبارية. 

اهتمام  محل  الفريضة  هذه  يجعل  ذلك  كل 

آلية  حيث  من  مؤسساتي  وربما  ومتطور  تراكمي 

الوجوب، وطرق الحساب، وأوجه الصرف وحيثياته 

تحقق  مستدامة  تنمية  الفريضة  هذه  تكون  حتى 

المقاصد الشرعية من فرضيتها.

الخصــوص  وجــه  على  الموضوع  وهذا 
يمثل  دقيق  موضوع  هو  الشركات-  زكاة  –حساب 

المحاسبة  وعلم  الشرعي  الفقه  بين  مشتركة  عناصرا 
وفقه  الشريعة  في  –المختص  الكاتب  حرص  وقد 
المعامالت المالية- على القراءة فيما يخص الجانب 
تنمية  في  دورة  أخذ  له  وسبق  للزكاة  المحاسبي 
المتخصصين  لغير  الشركات  زكاة  حساب  مهارات 

في علم المحاسبة.

علم  في  المتخصصين  أن  الحظت  أني  كما 
المحاسبة ال يحسنون الحديث في زكاة الشركات إذا 

لم يكونوا مهتمين وممارسين لها. 

بهذا  اهتمت  التي  الدراسات  أهم  ومن 
الموضوع -زكاة الشركات-: 
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)- دراسات في المحاسبة الزكوية إيرادات 
بن  صالح  د.  الثابتة  األموال  رؤوس 

عبدالرحمن الزهراني

)- أبحاث الدكتور شوقي إسماعيل شحاته 
في المحاسبة الزكوية.

شحاته  حسين  حسين  الدكتور  أبحاث   -3
في المحاسبة الزكوية.

زكاة  وعاء  لتحديد  المحاسبي  اإلطار   -(
مع  مقارنة  دراسة  والصناعة  التجارة 
التشريع الضريبي محمد سامي الشيخ. 

د.  اإلسالمي  الفقه  في  الشركات  زكاة   -(
حنان بنت عبدالرحمن أبو مخ

)- الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة 
الفريان  ماجد  د.  تطبيقية  فقهية  دراسة 
لم  الشريعة  كلية  في  دكتوراة  )رسالة 

تطبع.

زكاة  لمحاسبة  اإلرشادات  دليل   -(
الزكاة  بيت  عن  الصادر  الشركات 

الكويتي. 

تأصيلية  المعاصرة دراسة  الديون  )- زكاة 
تطبيقية د.عبدالله العايضي.

وقد كانت الورقة البحثية محتوية على مباحث 
أربعة هي: 

المبحث األول: التعريف واألهمية والمقاصد.

المبحث الثاني: المحاسبة الزكوية؛ تعريفها وعالقتها 
بالمحاسبة المالية.

المبحث الثالث: العناصر الداخلة في الوعاء الزكوي 
وطرق حساب الزكاة.

المبحث الرابع: قراءة نقدية لمعيار الزكاة الصادر من 
هيئة المحاسبين الكويتين.

وفي الختام أقدم هذا البحث بين يدي العلماء 

استدراكا  أستفيد  ومنهم  والباحثين  والمختصين 

وتعقيبا أوتوجيها وتصويبًا.

والله أسأل أن يتوالنا برحمته وأن يرزقنا زكاء 

محمد  نبينا  على  الله  وصلى  العمل  وزكاة  النفس 

وعلى آله وصحبه وسلم.

المبحث االأول
حول التعريف واالأهمية والمقا�شد

اإلسالم  أركان  من  ركن  ثالث  هي  الزكاة 

الخمسة، وقد فرضت في العام الثاني للهجرة، وهي 

قرينة الصالة في كتاب الله تعالى، وفي حديث النبي 

زكاتين  المسلمين  على  الله  فرض  وقد   ، محمد 

رمضان،  شهر  بعد  تؤّدى  والتي  الفطر  زكاة  هما: 

حسب  للفقراء  األغنياء  من  تؤخذ  التي  المال  وزكاة 

حجم أموالهم.

والنماء،  والبركة  الطهارة  اللغة:  في  والزكاة 

المال  على  بالزيادة  تعود  ألنها  بالزكاة  وسميت 

الذي أخرجت منه، وتسّمى الزكاة في لغة القرآن 

والسنة صدقة كما قال الله تعالى في محكم كتابه: 

بِها  َوُتَزّكيِهم  ُرُهم  ُتَطهِّ َصَدَقًة  َأموالِِهم  ِمن  ُخذ 

ـُه َسميٌع  َواللَّ َلُهم  َسَكٌن  إِنَّ َصالَتَك  َعَليِهم  َوَصلِّ 

َعليٌم]التوية: 03)[.

وأما تعريفها شرعًا: فهي عبادة مالية خاصة وقد 

انتظمت خصوصيتها في أربع أنحاء: 

وفي  ج(  قدره،  وفي  ب(  المال،  نوع  في  أ(   

المستفيد منه، د( وفي وقته.
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هكذا جاء لفظ الخصوصية في جملة تعريفات 

والحنابلة  والشافعية  والمالكية  الحنفية  من  الفقهاء 

اختالف  من  فهو  التعبير  في  اختالف  هناك  كان  وإن 

التنوع ال التضاد.

اإلنسان  تحمل  إنسانية  غريزة  المال  حب  إن   -

المحافظة  على  الحرص  كل  يحرص  أن  على 

الزكاة  أداء  الشرع  فأوجب  به،  والتمسك  عليه 

تطهيرًا للنفس من رذيلة البخل والشح، ومعالجة 

لحب الدنيا والتمسك بحطامها، قال الله تعالى: 

 يِهْم بَِها ُرُهْم َوُتَزكِّ ُخْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

)التوبة: 03)(.

وأداء الزكاة يتحقق به مبدأ الترابط واأللفة، ذلك   -

البشرية جبلت على حب من أحسن  النفس  ألن 

المسلم  المجتمع  أفراد  يعيش  وبذلك  إليها، 

يشد  المرصوص  كالبنيان  متماسكين  متحابين 

والنهب  السرقة  جرائم  وتقل  بعضا،  بعضه 

واالختالس.

المطلق  والخضوع  العبودية  معنى  بها  ويتحقق   -

واالستسالم التام لله رب العالمين، عندما يخرج 

منفذ  الله،  لشــرع  مطبق  فهو  ماله  زكاة  الغني 

ألمره، وفي إخــراجها شــكر المنعم على تلك 

ِزيَدنَُّكْم )إبراهيم: )(. النعمة، َلئِْن َشَكْرُتْم أَلَ

االجتماعي،  الضمان  مفهوم  بأدائها  يتحقق  كما   -

فبإخراجها  المجتمع،  فئات  بين  النسبي  والتوازن 

المالية مكدسة في  الثروة  تبقى  إلى مستحقيها ال 

ومحتكرة  المجتمع  من  محصورة  فئات  أيدي 

َبْيَن  َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة  لديهم. يقول الله تعالى: 

ْغنَِياِء ِمْنُكْم )الحشر: )(. اأْلَ

المبحث الثاني
المحا�شبة الزكوية؛ تعريفها وعالقتها 

بالمحا�شبة المالية
تعد المحاسبة الجانب التطبيقي للزكاة، حيث 
يعد علم محاسبة الزكاة فرع من فروع المحاسبة األم، 
وإن كان جديدًا في االسم إال أنه عريق في المسمى 
ذاته؛ حيث  المحاسبة  إنه يضفي عراقة على علم  بل 
إنه ولد قبلها بأكثر من أربعة عشر قرنًا، وبالتالي يصبح 
األصول  بين  يمزج  الذى  العلم  الزكاة  محاسبة  علم 

العلمية المحاسبية وبين التشريعات الزكوية.

المحاسبة  مجال  في  الحديثة  األدبيات  إن 
اإلسالمية تشير إلى وجود معالم واضحة في الكيفية 
إنشاء  أجل  من  اإلسالم  تعاليم  تطبيق  بها  يتسم  التي 
على  تنص  آراء  وهناك  المالية،  للتقارير  عملي  نظام 
وجود جذور للمحاسبة وخصوصا فيما يتعلق بالقيد 
المزدوج في الشرق األوسط والهند،ويرى الكثير أن 
بدأ  حيث  قديما،  تاريخا  المحاسبة  ممارسة  تاريخ 
المزدوج عام  للقيد  باشيليو  لوقا  من إشارة اإليطالي 

)9))م.

ولكن الدارس لكتابات علماء المسلمين الذين 
باتشيلوا بمئات السنين يجد بما ال يدع مجااًل  سبقوا 
للشك أن المسلمين سبقوا باتشيليو في الحديث عن 
باتشيليو  التي تحدث عنها  والدفاتر  المحاسبة  قواعد 
الدولة اإلسالمية  المحاسبي في  النظام  في كتابه وأن 
القواعد  هذه  طبـق  قد  خاصــة  المــال  بيــت  وفي 
عليه  النبي  اتخذ  فقد   )( باتشيليو))( يعرفها  أن  قبل 

الصالة والسالم من يكتب له أموال الزكاة.

اليحصبي ص )) وما  املحاسبة يف اإلسالم د.عصام  ينظر   )((
بعدها.

))( لوكا باتشويل )باإليطالية: Luca Pacioli( هو عامل رياضيات 
إيطايل، تنسب إىل أعامله أصول علم املحاسبة. مات )))). 

ينظر ويكيبديا.
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اِدِحّي«: كان الزبير  مَّ اِريِخ الصَّ قال َصاِحُب »التَّ
وُجهيم بن الصلت يكتبان أموال الصدقات)3(. 

وفي كتاب أبي بكر الصديق  المستفيض في 
كتب السنة فرائض الزكاة وأنصبتها ومقاديرها))(. 

الدولة  رقعة  واتساع    الفاروق  خالفة  وفي 
إلى  وبعث  للزكاة.))(  خاصًا  ديوانًا  جعل  اإلسالمية 
بعض عماله كتابًا يرسم فيه النظام المحاسبي للزكاة 
وهكذا الخلفاء من بعده والدول اإلسالمية كذلك))(. 

الزكوية  المحاسبة  أسس  أن  يؤكد  ذلك  كل 
األولى  كانت  وإن  المالية  المحاسبة  لعلم  سابقة 

متفرعة من الثانية))(. 

المبحث الثالث
العنا�شر الداخلة في الوعاء الزكوي وطرق 

ح�شاب الزكاة
المتعارف  األصول  عناصر  أهم  نستعرض 
وكيف  المحاسبي  مفهومه  لبيان  الشركات  في  عليها 

ُيقوم من منظور الزكاة.

االأ�شول الثابتة )عرو�ص القنية(
المساعدة  بهدف  المقتناة  األصول  بها  يقصد 
في أداء أنشطة الشركة وليست للتجارة أو لالستثمار، 
والماكينات  واآلالت  العقارات  أمثلتها:  ومن 
ذلك،  حكم  في  وما  واألجهزة  واألثاث  والسيارات 

)3( اإلصابة البن حجر))/)))(
)))))(.والنسائي  داود  وأبو   )((((( البخاري  أخرجه   )((

)))))( وغريهم.
))( السياسة املالية يف اإلسالم أ. عبدالكريم خطاب ص ))

))( جمموعة الوثائق السياسية ملحمد محيد اهلل ص )-).
يف  دراسات  الزهراين  صالح  د.  كتاب  ينظر  لالستزادة   )((
بني  العالقة  أن  رجح  وقد  ص))-))  الزكوية  املحاسبة 
واخلصوص  العموم  هي  األم  واملحاسبة  الزكوية  املحاسبة 

الوجهي وليس املطلق.

ويطلق عليها في كتب الفقه اسم: ُعُروض الُقنية.

األصول  هذه  تدخل  ال  الزكاة:  منظور  ومن 
األموال  من  ليست  ألنها  الزكوية  األموال  ضمن 
الزكاة  في  تؤثر  ال  استهالكها  أقساط  أن  كما  النامية، 
الحكم  نفس  ويأخذ  للزكاة،  األصل  خضوع  لعدم 
واالختراع  االمتياز  حقوق  مثل  المعنوية  األصول 

واالبتكار والشهرة.

* االستثمارات الثابتة طويلة األجل
بهدف  المقتناة  الثابتة  األصول  بها  يقصد 
التجارة،  أو  االستخدام  بنية  وليس  اإليراد  تحقيق 
والسيارات  للغير،  المؤجرة  العقارات  أمثلتها:  ومن 
شركات  في  المالية  واألوراق  للتأجير  والمركبات 
تابعة أو شركات شقيقة والمقتناة بهدف تحقيق الربح 
بهدف  االستثمارية  والصكوك  المضاربة،  وليس 

تحقيق الربح.

هذه  تدخل  ال  المال:  زكاة  منظور  ومن 
يدخل  ولكن  الزكوية  األموال  ضمن  االستثمارات 
َل  ه من إيراد أو عائد خالل الحول وُحصِّ ُتِغلُّ فقط ما 
فعال، ويطلق على هذا اإليراد اسم: عائد المستغالت، 
وإذا تم بيع بعض هذه االستثمارات خالل الحول فإن 
النقدية إن لم تكن  القيمة سوف تدخل تلقائيا ضمن 

قد صرفت.

* األصول تحت التنفيذ 

األصول  بعض  إنشاء  مشروعات  بها  يقصد 
الالزمة للشركة، مثل: إنشاء عقارات، إنشاء خطوط 

إنتاج ونحو ذلك حسب ظروف وطبيعة كل شركة.

نوعين  بين  يميز  فإنه  المال،  زكاة  منظور  ومن 
من األصول تحت التنفيذ هما: 

األصول  إلى  ُتَحَولَّ  سوف  التنفيذ  تحت  أصول   -
الثابتة لتساعد في أداء األنشطة، فهذه ال تدخل في 

األموال الزكوية.
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- أصول تحت التنفيذ سوف تحول إلى بضاعة للبيع، 
االختصاص  وأهل  الخبراء  بمعرفة  تقوم  فهذه 
في  وتدخل  السوقية  الحاضرة  قيمتها  أساس  على 

األموال الزكوية.

* المصروفات اإليرادية المؤجلة 

إشهار  على  أنفقت  التي  النفقات  بها  يقصد 
وتأسيس الشركة، وعلى الدراسات والتجارب ما قبل 
الحمالت  مصروفات  وكذلك  االقتصادي،  التشغيل 
اإلعالنية وما في حكم ذلك، وجرى العرف المحاسبي 
بين  تظهر  وعادة  سنوات،  عدة  على  استهالكها  على 

مجموعة األصول الثابتة واألصول المتداولة.

هذه  تدخل  ال  المال:  زكاة  منظور  ومن 
الزكوية ألنها ليست من  المصروفات ضمن األموال 
النامية بل من المستهلكة على عدة سنوات،  األموال 
الزكاة  حساب  في  تؤثر  ال  استهالكها  أقساط  أن  كما 

لعدم خضوع األصل للزكاة.

* البضاعة بأنواعها المختلفة 
ذلك  حكم  في  وما  واألشياء  السلع  بها  يقصد 
إلى  تقسيمها  على  العرف  جرى  وقد  للبيع،  المعدة 

أنواع عديدة من أهمها على سبيل المثال ما يلي: 

- بضاعة تامة الصنع قابلة للبيع.

- بضاعة تحت الصنع تحتاج إلى مزيد من عمليات 
التشغيل حتى تصبح تامة.

- خامات أولوية تستخدم في عملية التصنيع.

البضاعة  هذه  تدخل  المال:  زكاة  منظور  ومن 
ومرصدة  بذاتها  نامية  ألنها  الزكوية  األموال  ضمن 

للتجارة، وُتقوم على النحو التالي: 
السوقية  القيمة  أساس  على  التامة  البضاعة  ُتَقّوم  أ- 

الحاضرة سعر الجملة.

ُتَقّوم البضاعة تحت الصنع على أساس القيمة  ب - 
الحاضرة لحالتها بمعرفة الخبراء.

ج - ُتَقّوم الخامات وما في حكمها على أساس القيمة 
السوقية الحاضرة سعر الجملة.

د- تقوم البضاعة في الطريق والبضاعة لدى الوكالء 
في  السوقية  قيمتها  أساس  على  األمانات  بنظام 
سوقي  سعر  مكان  لكل  حيث  تواجدها  مكان 

خاص بها.
المحجوز  أو  المرهونة  البضاعة  وبخصوص  هـ- 
فيها فال تدخل ضمن  التصرف  عليها وال يمكن 
التامة  الملكية  الزكوية لعدم توافر شرط  األموال 
الحكم  نفس  ويأخذ  فيها،  التصرف  يمكن  وال 

البضاعة المفقودة والمسروقة والمغتصبة.
والكاسدة:  الحركة  بطيئة  البضاعة  وبخصوص  و- 
فهناك آراء فقهية مختلفة، والرأي األرجح الذي 
الزكوية  األموال  ضمن  تدخل  أنها  هو  نختاره 
بمعرفة  المرجوة  قيمتها  أساس  على  وُتَقّوم 

الخبراء وأهل االختصاص.

* االعتمادات المستندية
لفتح  للبنوك  المدفوعة  المبالغ  بها  يقصد 
قطع  أو  معدات  أو  آالت  لشراء  مستندية  اعتمادات 
وجرى  الخارج،  من  خامات  أو  بضاعة  أو  غيار، 
ضمن  المبالغ  هذه  إظهار  على  المحاسبي  العرف 

مجموعة األصول المتداولة.

هذه  كانت  إذا  المال:  زكاة  منظور  ومن 
ثابتة أو قطع غيار  االعتمادات مفتوحة لشراء أصول 
أو ما في حكم ذلك فال تدخل ضمن األموال الزكوية، 
االعتمادات  هذه  كانت  إذا  أما  حكمها،  تأخذ  ألنها 
ذلك  في حكم  أما  أو خامات  بضاعة  لشراء  مفتوحة 
م على أساس  فإنها تدخل ضمن األموال الزكوية وُتَقوَّ
المبلغ المدفوع فعاًل من قيمة االعتماد ألن البضاعة 

لم تشحن بعد.
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* غطاء خطابات الضمان لدى البنوك 

البنوك مقابل  المجوزة لدى  المبالغ  بها  يقصد 
لمصلحة  صادرة  ضمان  خطابات  على  الحصول 
جهات معنية، وال يمكن سحبها إال بعد نهاية األجل، 
العرف  وجرى  محبوسة،  مقيدة  مبالغ  فهي  ولذلك 
مجموعة  ضمن  المبالغ  هذه  إظهار  على  المحاسبي 

األصول المتداولة.

ومن منظور زكاة المال: ال تدخل هذه المبالغ 
ضمن األموال الزكوية ألنها مقيدة وال يمكن التصرف 

فيها، فالمكية غير تامة.

* المدينون )الديون على الغير( 

عن  الناشئة  الغير  على  الديون  بها  يقصد 
المعامالت المختلفة مع الشركة ومن أمثلتها: العمالء 
ولقد  النقدية،  واألمانات  والعهد،  والسلف  والذمم، 
جرى العرف المحاسبي على إظهارها ضمن مجموعة 

األصول المتداولة.

بين نوعين  فإنه يفرق  المال:  ومن منظور زكاة 
من الديون هما: 

 – )جيدة(  التحصيل  مرجوة  الغير  على  ديون  )أ( 
تدخل ضمن األموال الزكوية على أساس قيمتها 

الدفترية المصادق عليها من المدين.

)ب( ديون على الغير غير مرجوة التحصيل )مشكوك 
ألنها  الزكوية،  األموال  ضمن  تدخل  ال  فيها(، 
تفقد شرط تحقق الملكية التامة، وعندما تحصل 
الديون المشكوك فيها أو المعدومة في المستقبل 
الحول  خالل  النقدية  على  تلقائيًا  تؤثر  فإنها 

وتزكى معها في نهاية ولمدة سنة واحدة.

* أوراق القبض والشيكات المؤجلة

والشيكات  التجارية  األوراق  بها  يقصد 

لتوثيق  الغير  على  المسحوبة  ألجل  المصرفية 

وجرى  المختلفة،  المعامالت  عن  الناشئة  المديونية 

مجموعة  ضمن  إظهارها  على  المحاسبي  العرف 

األصول المتداولة.ومن منظر زكاة المال: فإنه يفرق 

بين نوعين من أوراق القبض هما: 

تدخل  )جيدة(،  التحصيل  مرجوة  قبض  أوراق  )أ ( 

قيمتها  أساس  على  الزكوية  األموال  ضمن 

الدفترية المصادق عليها من المسحوبة عليه.

)مشكوك  التحصيل  مرجوة  غير  قبض  أوراق  )ب( 

فيها(، ال تدخل ضمن األموال الزكوية ألنها تفقد 

شرط تحقق الملكية التامة، وتأخذ أوراق القبض 

المعدومة المستردة نفس حكم الديون المعدومة 

المستردة.

* االستثمارات المالية قصيرة األجل )للمضاربة( 

بها  تقوم  التي  المالية  االستثمارات  بها  يقصد 

األجل  في  لديها  فائض سيولة  وجود  حالة  في  الشركة 

عمليات  من  الربح  تحقيق  بهدف  وذلك  القصير 

االستثمارات  عملية  من  أو  والشراء(  )البيع  المضاربة 

لدى المؤسسات المالية.
ومن نماذج هذه االستثمارات قصيرة األجل: 

- األوراق المالية )األسهم والسندات والصكوك(.

البنوك  تصدرها  التي  االستثمارية  الصكوك   -
وصناديق االستثمار.

- شهادات االستثمار التي تصدرها البنوك وصناديق 
االستثمار.

- ما في حكم ما سبق من األوراق المالية.
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والسمة المميزة لهذه االستثمارات أنها قصيرة 
الحاجة،  عند  تسييلها  ويمكن  ومتداولة  األجل 
ضمن  إظهارها  على  المحاسبي  العرف  جرى  ولقد 

مجموعة األصول المتداولة.

م على أساس  ومن منظور زكاة المال: فإنها ُتَقوَّ
ميعاد  حلول  وقت  الحول  نهاية  في  السوقية  قيمتها 
وإن  تحققت،  قد  أرباح  أي  إليها  ويضاف  الزكاة 
قيمتها  أساس  على  م  فُتَقوَّ سوقية  قيمة  لها  توجد  لم 
غير  مبالغ  عوائدها  تضمنت  وإن  الدفترية،  االسمية 
ويتم  تستبعد  أن  فيجب  ونحوه  الربا  بسبب  مشروعة 
به  أفتى  ما  وهذا  الخير،  وجوه  في  منها  التخلص 

الفقهاء.

* التأمينات لدى الغير 
أو  الحكومية  الجهات  لدى  المبالغ  بها  يقصد 
لدى المؤسسات والشركات كتأمين وذلك في حالة 
والمقاوالت  والتوريدات  والعطاءات  المناقصات 
الغرض  من  االنتهاء  بعد  إال  تسترد  ال  المبالغ  وهذه 
التي دفعت من أجله، وتأخذ حكم األموال المقيدة أو 
المحاسبي على أن تظهر  العرف  المحبوسة، وجرى 

ضمن مجموعة األصول المتداولة.

ومن منظور زكاة المال: فإنها ال تدخل ضمن 
األموال الزكوية ألنها تأخذ حكم األموال المقيدة أو 
إلى  تلقائيًا  تضاف  فإنها  تحصيلها  وعند  المحبوسة، 
يجب  ومما  الجميع،  ويزكى  الحول  خالل  النقدية 
لسنة  تزكى  قبضها  عند  أنه  وتوضيحه  عليه  التأكيد 

واحدة فقط وليس بأثر رجعي.

* الحسابات الجارية المدينة 
المدينة األخرى  الجارية  الحسابات  بها  يقصد 
أمثلتها:  ومن  الشركة،  مع  المعامالت  عن  الناشئة 
جاري  حساب  الضرائب،  مصلحة  جارى  حساب 

الشركاء، وحساب جاري المساهمين، ونحو ذلك.

المدينين  تأخذ حكم  المال:  زكاة  منظور  ومن 
)الديون على الغير( السابق بيانه من قبل، أي يدخل 

الجيد منها فقط ضمن األموال الزكوية.

* النقدية لدى البنوك 

لحين  البنوك  لدى  المودعة  المبالغ  بها  يقصد 
الطلب، ومن أشكالها على سبيل المثال: الحسابات 
والحسابات  ألجل  الودائع  وحساب  الجارية، 
االستثمارية، وحسابات التوفير، وما في حكم ذلك، 
المبالغ  هذه  بعض  بإعطاء  التقليدية  البنوك  وتقوم 
اإلسالمية  المصارف  تقوم  بينما  عوائد،  أو  فوائد 

بإعطائها حصة من األرباح الفعلية.

ومن منظور زكاة المال: فإن هذه المبالغ تدخل 
ضمن األموال الزكوية على أساس أرصدتها الفعلية 
في نهاية الحول، وإذا تضمنت أي فوائد ربوية فإنها 
تجنب ويتم التخلص من هذه الفوائد في وجوه الخير 
األموال  في  تدخل  وال  التصدق  بنية  وليس  العامة 
الزكوية، أما إذا تضمنت أرباحا حالال فإن تضاف إلى 

أصل المبالغ ويزكى الجميع.

*- النقدية في الصندوق 

بها  تحتفظ  التي  النقدية  المبالغ  بها  ويقصد 
الشركة في صورة سيولة لإلنفاق منها على الحاجات 
المستعجلة والصغيرة، ويتم جردها في نهاية الحول، 
وتظهر تحت بند نقدية في الصندوق ضمن األصول 

المتداولة.

ومن منظور زكاة المال: فإن هذه المبالغ تدخل 
الفعلي  الجرد  أساس  على  الزكوية  األموال  ضمن 
فإنها  أجنبية  عمالت  وجدت  وإن  الحول،  نهاية  في 
تحول إلى العملة الوطنية على أساس سعر الصرف 
فضية  أو  ذهبية  نقود  وجدت  وإن  الحول،  نهاية  في 
السوقية  األسعار  أساس  على  نقد  إلى  تحول  فإنها 

وقت حلول الزكاة.
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طرق احت�شاب الزكاة
تلك  تقوم  العامل:  المال  رأس  طريقة   -(
عروض  زكاة  وعاء  عناصر  وتتبع  باحتساب  الطريقة 
حسابات  تحليل  خالل  من  مباشرة  بطريقة  التجارة 
تظهر  التي  المتداولة  وااللتزامات  األصول  من  كل 
في الميزانية العمومية )األصول المتداولة - الخصوم 
 × العامل  المال  رأس  صافي  ضرب  يتم  المتداولة( 
2.5%، لنحصل على قيمة الزكاة الشرعية المستحقة.

)حقوق  المستثمر  المال  رأس  طريقة   -(
بطريقة  الوعاء  تحديد  بواسطتها  يتم  التي  الملكية(: 
غير مباشرة من خالل تحليل عناصر حقوق الملكية 

التي تظهر بجانب االلتزامات في الميزانية العمومية.

ويتم احتسابها كالتالي: 

احتساب  يتم  أعاله،  الشرح  من  يتضح  وكما 
إلجمالي  كمحصلة  للشركات  الزكوي  الوعاء 
العناصر الموجبة للزكاة، أي التي تجب فيها الزكاة، 
هذه  على  تكليف  تعتبر  التي  أي  السالبة،  والعناصر 
العناصر الموجبة، ودونما التعرض للعناصر الموجبة 
حتى  ينقطع  لم  الجدل  أن  إال  الزكاة  لوعاء  والسالبة 
فيما  وخاصه  يخضع  وما  يحسم  ما  حول  هذا  يومنا 

يتعلق باالستثمارات والقروض بين الفقهاء.

وفيما يلي شرح ألنواع االستثمارات المختلفة:

اال�شتثمارات 
االستثمارات في األوراق المالية: وبصفه عامة 
أوراق  هما:  رئسيين  لنوعين  المالية  األوراق  تنقسم 
مالية تمثل حقوق ملكية، وهي التي تمثل مشاركة في 
الممتازة،  أو  العادية  األسهم  كامتالك  الشركة  ملكية 
وذلك  للزكاة  تخضع  ال  الشرعية  الناحية  من  والتي 
مالية  أوراق  للمنشأة  الزكوي  الوعاء  من  بحسمها 

تمثل ديون على الغير وهي عبارة عن األوراق المالية 
التي يتم إصدارها عند عقد القروض بين المقترضين 

والمقرضين. 

التي  الحكومية  السندات  أشكالها  وأهم 
المنشأت،  تصدرها  التي  والسندات  الدولة  تصدرها 
عليها  ينطبق  التي  االخرى  الدين  أوراق  تشمل  كما 

التعريف السابق لألوراق المالية. 

ألغراض  المالية  األوراق  تصنيف  يمكن  كما 
محاسبية إلى: 

أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ االستحقاق وهي التي • 
يحدد القصد من اقتناؤها واالحتفاظ بها إلى تاريخ 

استحقاق معين.
أوراق مالية لالتجار وهي التي يتم شراؤها بقصد أو • 

بنية بيعها أو التخلص منها في األجل القصير.
لالستثمار •  يعد  الذي  وهو  البيع  متاحة  مالية  أوراق 

على  الحصول  منه  الغرض  أن  مسبقًا  يقرر  والذي 
عوائد مستقبلية لالستفادة منها. 

األوراق  التجارة،  عروض  من  يعتبر  ال  كما 
يثبت  ولم  اقتناؤها  من  القصد  يحدد  ال  التي  المالية 
متاحة  أنها  على  أيضًاً  وتصنف  فيها  االتجار  عمليًا 
للزكاة،  يخضع  ال  متداول  غير  أصل  وتعتبر  للبيع 
قد  يكون  أن  اليعني  للبيع  متاحة  تسميتها  أن  حيث 

اتخذ قرار بيعها مسبقًا. 

ال�شندات
وترى  المالية  األوراق  صور  إحدى  وهي 
شرعًا  للزكاة  خاضعة  األصل  في  أنها  المصلحة 
ذلك  من  استثناء  أنه  إال  التجارة،  عروض  من  ألنها 
في   9(( رقم  المالية  وزير  معالي  قرار  صدر  فقد 
))/)/09))هـ، بعدم خضوع السندات الحكومية 
في وعاء زكاة البنوك، وتم تعميم هذا فيما بعد ليشمل 
عروض  من  اعتبارها  أي  العلة،  التحاد  الشركات 
القنية، واشترط لذلك أن تكون مدتها سنة، فأكثر، وأن 
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تكون سندات محلية مدتها أكثر من سنة، وإذا كانت 
لو  حتى  الزكوي  الوعاء  من  تحسم  فال  سنة  من  أقل 
تم إعادة تمديد تاريخ االستحقاق ألكثر من سنة، إذًا 
البد من توافر النية الموثقة عند الشراء وهي أكثر من 
سنة، ومع ذلك فقد صدر عن اللجان المختلفة خاصة 
االستئنافية قرارات تؤيد حسم هذه السندات استنادًا 
إلى واقع الحال، وسواء كانت سندات سعودية أو غير 
وهي  ذكرها،  السابق  الشروط  توفرت  متى  سعودية 
النية الموثقة ولمدة تزيد عن سنة وعدم وجود حركة. 

اعتبار  المصلحة  نظر  وجهة  على  وتأسيسًا 
التجارة  عروض  من  األصل  في  الحكومية  السندات 
التي تخضع للزكاة، وأن إعفاءها كان بناء على أوامر 
ولي األمر تشجيعًا لالستثمار في السندات الحكومية، 
))))هـ،  لعام   (00( الوزاري  القرار  صدر  فقد 
السابق الحديث عنه بعدم حسم أي استثمار داخلي أو 
خارجي في معامالت آجله أو في صكوك تمثل ديونًا 
أو في سندات بغض النظر عن المصدر لها ومها كانت 

مدة االستثمار وبالتالي فإن سندات التنمية الحكومية 
)وهو  ))/)/))))هـ  بعد  الصادرة  األجل  طويلة 
يعد  لم   )(00( رقم  الوزاري  القرار  صدور  تاريخ 

يسمح بحسمها من الوعاء الزكوي. 

�شناديق الم�شاربة 
تديرها  التي  االستثمارات  صناديق  وهي 
البنوك أو شركات األموال، والتي ال تدخل في أوعية 
شروط  توفر  لعدم  المالية  المؤسسات  لهذه  الزكاة 
وبالتالي  التصرف،  وحرية  الملكية  وأهمها  الخضوع 
الشركة  زكاة  وعاء  من  حسمها  عدم  المصلحة  ترى 
المستثمرة لعدم خضوعها في الجهات المستثمر فيها. 

يقضي  تعميم  المصلحة  عن  صدر  ولقد 
له  ملفات  وفتح  الصناديق  هذه  تسجيل  بضرورة 
واعتبارها شركات محددة المسئولية أشكال شركات 
األموال، وبالرغم من ذلك فإن البعض يرى حسمها 

من الوعاء طالما مكثت لسنه أو أكثر. 

مقارنة بمثال بين طريقتي االحت�شاب للزكاة الإحدى ال�شركات
ميزانية الإحدى ال�شركات »مجموعة الخير«

مثال تطبيقي
سنأخذ مثااًل تطبيقيًا وننزل عليه الطرق الثالث لحساب الزكاة

)طريقة رأس المال العامل- طريقة مصادر التمويل- طريقة معيار صافي الغنى(
قائمة مركز مالي إلحدى الشركات 
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طريقة رأس المال العامل

طريقة مصادر التمويل



113113

طريقة معيار صافي الغنى الصادر من عن جمعية المحاسبين الكويتين

المبحث الرابع: قراءة نقدية لمعيار محا�شبة زكاة ال�شركات ال�شادر من هيئة المحا�شبين الكويتيين
أواًل: من لوازم البحث العلمي الموضوعية. وزكاة الدين وإن لم يكن فيها نص خاص من القرآن الكريم أو 

من سنة النبي  إال أنه قد جاء فيها آثار ال ينبغي إغفالها في البحث العلمي فمن ذلك: 
- عن السائب بن يزيد أن عثمان  كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه 

والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة))(. 
- وعن عثمان  قال: زكه- يعني الدين- إذا كان عند المالءة)9(. 

- وعن ابن عمر  قال: كل دين لك ترجو أن أخذه فإن عليك زكاته كلما حال عليه الحول)0)(. 
الله عنها )ليس فيه زكاة حتى يقبضه()))( وجاء في رواية أخرى عنها عدم زكاة  - وجاء عن عائشة رضي 

الدين مطلقًا)))( وقد اتفق األصوليون على األخذ بقول الصحابي في: 
. ما ال مجال للرأي واالجتهاد فيه؛ ألنَّ له حكم الرفع، فهو من قبيل الخبر التوقيفي عن الرسول -

- وال خالف أيضًاً فيما أجمع عليه الصحابة  أو كان مما ال يعرف له مخالف.
- وهو ليس حجة على صحابي آخر؛ ألن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل، ولو كان قول أحدهم حجة 

على غيره لما تأتي منهم هذا الخالف.

ومن  التابعين،  من  بعده  لمن  بالنسبة  المحض  اجتهاده  عن  الصادرة  الصحابي  فتوى  في  الخالف  وإنَّما 
بعدهم، إذا لم يجد المجتهد في المسألة دلياًل آخر من كتاب أو سنة)3)(. 

وانقسم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فيما بينهم بحجية قول الصحابي، منهم من أخذ به وأثبته، 
ومنهم من أبعده ولم يأخذ به.

))( أبو عبيد يف األموال باب الصدقة يف التجارات والديون وما جيب فيها وما ال جيب رقم )3)))(. 
)9( أخرجه البيهقي يف السنن باب زكاة الدين إذا كان عىل ميلء مويف ))0))(.

)0)( أبو عبيد يف األموال باب الصدقة يف التجارات والديون وما جيب فيها وما ال جيب رقم )))))(.
)))( أخرجه ابن أيب شيبة )9))0)( وضعفه األلباين))3/3))(.
)))( أخرجه ابن أيب شيبة ))))0)( وضعفه األلباين))3/3))(.

)3)( ينظر: اللمع، للشريازي ))/ 90)(، واإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي ))/) / 30)(، واملجموع رشح املهذب، للنووي ))/ 9)(، 
واملخترص يف أصول الفقه، البن اللحام )))(، وخمترص املنتهى مع احلوايش ))/ )))(، وحاشية العطار عىل مجع اجلوامع ))/ )39(.
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والمقصد من ذلك أن الطرح في المعيار تعامى 
النظر  بغض  الدين  زكاة  في  الواردة  اآلثار  عن  تمامًا 

عن الراجح في المسألة. 
وكانت اللغة قوية في هذا الجانب حتى يخيل 
للقاريء أن هذه المسألة لم يأت فيه آثار عن الصحابة 
ومن بعدهم ولم يعقد المحدثون في مصنفاتهم أبوابا 

عن زكاة الدين ووجوبها إما مطلقًا أو عند القبض.

تتعلق  الشركات  زكاة  أن  المعلوم  من  ثانيًا: 
يختص  االعتباري  والشخص  اعتباريين  بأشخاص 
بصفات ومميزات تميزه عن الشخص الطبيعي، وإن 

كان في األصل مقيسًا عليه. وأهم تلك المزايا: 
أعضائه  عن  االعتباري  الشخص  استقالل   -
المتميزة  المالية  والذمة  باألهلية  وتمتعه  وممثليه، 
المستقلة. ويتفرع عن هذه الخصيصة: أ- المسؤولية 
المحدودة للشخص االعتباري. ب- حق التقاضي. 

شيء  له  يثبت  ال  االعتباري  الشخص  أن  كما 
من خصائص الشخص الطبيعي )اإلنسان( كاإليمان 
خصائص  من  كان  وإذا  والعقل  والدين  واإلسالم 
حياة  بمدة  الزمن  محدودية  الطبيعي  الشخص 
اإلنسان، فإن من خصائص الشخص االعتباري البقاء 
بعض  ذلك  عن  عبرت  وقد  والدوام.  واالستمرار 
القوانين »بأن يكون له صفة تعاقبية مستديمة« إال في 

حالة نص معين على تأقيت الشركة ونحو ذلك.

للتصرفات  الطبيعي  الشخص  أهلية  أن  كما 
محدودة،  غير  االلتزامات  وتحمل  الحقوق  وكسب 
العوارض،  بعض  بطروء  كمالها  عن  تنقص  وإنما 
بالحدود  مقيدة  فهي  االعتباري،  الشخص  أهلية  أما 
األغراض  في  يدخل  وبما  التشريع،  له  يرسمها  التي 
التي تكون من أجلها، وتتوقف عليها ممارسة مهمته. 
األشخاص  بين  المدنية  المساواة  إن  قيل:  ولهذه 

الطبيعيين غير قائمة في األشخاص االعتبارية)))(.

)))( ينظر الشخصية االعتبارية يف الفقه اإلسالمي د. أمحد عيل 
عبداهلل ص)) وما بعدها.

إن كل ما سبق له أثره في المعامالت المالية)))( 
وكذلك في فريضة الزكاة في عدة مباحث منها: 

- الخلطة في مال الزكاة.
- براءة ذمة األفراد المساهمين بإخراج الشركة لها 

أو عدم ذلك.
- وفي زكاة الدين وبيان ذلك: 

ذهب  المدين  مال  في  الدين  أثر  مسألة  في  أنه 
فقهاء المالكية )))( إلى التفريق بين المال الظاهر فال 
وبين  الزكوي  الوعاء  ينقص  أو  الزكاة  الدين  يمنع 
المال الباطن فيمنع الزكاة فيه وهو أيضًا قول في بقية 

المذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة)))(.

بعد ذلك أقول هناك من يرى أن مال الشركات 
ظاهرة  الشركات  ألن  نظرا  الظاهرة  األموال  من  يعد 
للعيان واقعا ثم هي تنشر قوائمها المالية وتتبع سياسة 
ذلك  كل  لالكتتاب  أسهمها  تطرح  وقد  اإلفصاح 
ذكره  كما  الظاهرة  األموال  قبيل  من  ماليتها  يجعل 
بعض المعاصرين)))( وبعيدا عن الترجيح في المسألة 
إال أن هذا الرأي من شأنه أن يضيق دائرة الخالف إذا 

ما أخذنا برأي المالكية ومن قال بقولهم. 

الدين  نظرية  بطالن  على  اتكأ  البحث  ثالثًا: 
ولكن  وجاهته  له  معتبر  رأي  وهو  بالكلية  واّطراحها 
المعيار  اسم  في  الفكرة  هذه  إبراز  األنسب  من  كان 
بدال من ربط المعيار بوصف الغنى, وبيانًا لذلك أقول: 
 = الغنى  صافي  أن  المعيار  هذا  في  واضحًا  بات  أنه 
عدم إدخال الدين )دائن أو مدين( في وعاء الزكاة فهو 

مصطلح خاص بهذا المعيار.

)))( ينظر عيون املستجدات الفقهية يف املعامالت املرصفية د. نزيه 
محاد ))3-3)( فقد ذكر عرش مسائل تطبيقية هلذه اجلزئية.
)))( املقدمات واملمهدات )/0))حاشية الدسوقي)/)))

)))( املبسوط )/) فتح القدير)/ 0))عىل تفيص عند احلنفية. 
املهذب)/))) روضة الطالبني )/.)9) املبدع)/300 

اإلنصاف)/339
يف  الرشكات  زكاة  للقرضاوي)/)))  الزكاة  فقه  ينظر   )(((

الفقه اإلسالمي د. حنان أبو مخ.
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تعليل  في  أحد  يناقش  ال  الغنى  وصف  لكن 
إيجاب الزكاة به وهو ما دلت عليه النصوص السالفة 
فالزكاة حق الفقراء في مال األغنياء ولكن اإلشكال هو 
إلصاق وصف الغنى بإبعاد نظرية الدين واّطراحها. إذ 
ال تالزم بين االثنين فقد يكون الفقير المستحق للزكاة 
غير مدين وقد يكون صاحب الشركات له ديون جيدة 
الوعاء  يوصل  قد  الزكاة  وعاء  من  وإخراجها  وكثيرة 
نظرية  يتبنى  المعيار  كان  فلما  النصاب؛  دون  ما  إلى 
من  أحسن  العنوان  في  إبرازه  كان  الدين  زكاة  بطالن 
إبراز صافي الغنى الذي لم يسلم من هذا النقاش وهذه 

وجهة نظر يتسع المقام لها. والله أعلم.

العلة  أن  وهو  له  للسابق  تأكيد  وهو  رابعًا: 
بلوغ  هو  المكلفين  على  الزكاة  إليجاب  الصحيحة 
أنواع  وفي  المعيار(  في  كما  الغنى  الغنى)صافي  حد 
عنده  فالذي  النصاب؛  بلوغ  يسمى  الزكوية  األموال 

عدد يسير من الغنم ليس كالذي عنده أربعين مثاًل.

إال أن ما يستدعي الوقوف عنده قلياًل هو تحرير 
رأي الحنفية في علة الزكاة حيث جاء في المعيار ما 
اشتراط  المستنبطة  االجتهادية  العلة  )مثال  يلي:)9)( 
النماء  شرط   – الله  -رحمهم  الحنفية  الساد  مذهب 
اجتهادي  الشرط  هذا  أن  والصحيح  الزكاة  مال  في 
معناه  أن  الشريعة، كما  في نصوص  وليس منصوصا 
غير منضبط ودالالته ليست دقيقة، وبالتالي ال يصح 
أن يجعل النماء علة لوجوب الزكاة ألن العلة يجب 
النماء  بينما  منضبطًا مضطردًا  تكون وصفًا ظاهرًا  أن 

ليس كذلك.(

وعند التأمل نجد أن الصحيح هو أن العلة في 
الزكاة ينظر لها إلى جهتين أو إلى محلين: 

فيكفي  المال  وهو  المكلف  ذات  األولى:  الجهة 
أقوال  الراجح من  أن يكون غنيا على  الزكاة  في علة 
ألن  والعقل  البلوغ  إلى  هنا  ينظروا  لم  ولذا  الفقهاء 
إلى كونه غنيا  النظر  مالية ولكن قصروا  الزكاة عبادة 

قد بلغ من المال ما أخرجه عن حد الفقر إلى الغنى.

)9)( ص )) حاشية رقم 0).

يكون  أن  فيه  فشرطوا  المال  ذات  هي  الثانية:  الجهة 
مااًل ناميًا بطبعه وليس معدًا لالستعمال والقنية. هذا 
هو الصحيح في مراد الحنفية من التعليل بنماء المال.

الشرط  المال ليس هو  الشرط وهو نماء  وهذا 
الوحيد هنا بل البد من بلوغ النصاب ومن كون المال 

مما تجب فيه الزكاة.

ومما يجعلنا نقول بهذا التوجيه هو أن العلة لو 
تحققت وكان المال ليس للقنية بل كان مااًل ناميًا لكنه 

لم يبلغ النصاب فال زكاة فيه عند الحنفية.

أكثر  ترعى  الغنم  من   3( لشخص  كان  فلو 
عليها  ومر  وتكثيرها  تنميتها  في  يجتهد  وهو  السنة 
حول كامل وهي على هذه الحال فال زكاة فيها حتى 
تبلغ النصاب؛ فالنتيجة إذن ال زكاة فيها ألنها لم تبلغ 
المال  نماء  أن  يعلم  النماء.وبهذا  تحقق  مع  النصاب 

ليس علة إليجاب الزكاة حتى عند الحنفية)0)(. 

)0)( إليك أيا القاريء الكريم طائفة من نصوص السادة احلنفية وقد 
رأيت أن أخيل بينها وبني القاريء الكريم حتى ينظر بنفسه ففي 

بدائع الصنائع ))/ ))(: 
ومنها كون املال ناميًا ألن معنى الزكاة وهو النامء ال حيصل إال من 
وإنام  معترب  غري  ذلك  ألن  النامء  حقيقة  به  نعني  ولسنا  النامي  املال 
نعني به كون املال معدًا لالستنامء بالتجارة أو باإلسامة ألن اإلسامة 
حلصول  سبب  والتجارة  والسمن  والنسل  الدر  حلصول  سبب 
الربح فيقام السبب مقام املسبب وتعلق احلكم به كالسفر مع املشقة 

والنكاح مع الوطء والنوم مع احلدث ونحو ذلك وإن شئت.ا.هـ
بدائع الصنائع ))/ )3(

االعتبار  الوجوب  رواية  فوجه  ذكورا  أو  إناثا  الكل  كان  إذا  وأما 
بسائر السوائم من اإلبل والبقر والغنم أنه جتب الزكاة فيها وإن كان 
كلها إناثا أو ذكورا كذا ههنا والصحيح أنه ال زكاة فيها ملا ذكرنا أن 
لزيادة  والنسل وال  بالدر  فيها  نامء  النامي وال  املال  الزكاة هو  مال 
اللحم ألن حلمها غري مأكول عنده بخالف اإلبل والبقر والغنم ألن 
حلمها مأكول فكان زيادة اللحم فيها بالسمن بمنزلة الزيادة بالدر 

والنسل واهلل أعلم.
العناية رشح اهلداية )3/ ))(

املال  هو  السبب  وألن  الضامر  املال  يف  زكاة  ال   : عيل  قول  ولنا 
النامي وال نامء إال بالقدرة عىل الترصف وال قدرة عليه.

ملتقى األبحر )ص: )))( تبيني احلقائق ))/ )))(
نصاب  وملك  واحلرية  واإلسالم  والبلوغ  العقل  وجوبا  ورشط 

حويل فارغ عن الدين وحاجته األصلية نام ولو تقديرًا.
البحر الرائق ))/ )))(

قوله )وملك نصاب حويل فارغ عن الدين وحوائجه األصلية نام 
به وقد جعله  السبب  الصالة والسالم قدر  تقديرا( ألنه عليه  ولو 
املصنف رشطا للوجوب مع قوهلم إن سببها ملك مال معد مرصد 
للنامء والزيادة فاضل عن احلاجة كذا يف املحيط وغريه ملا أن السبب 
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ولو قيل إن النماء علة لكون المال زكويا لكان 
ذلك صحيحا؛ فالنماء هو العلة الفارقة بين مال القنية 
بالمكلف،  متعلق  الغنى  فصافي  الزكوي  والمال 

والنماء متعلق بالمال.

خامسًا: اتجه المعيار لجعل صافي الغنى علة للزكاة 
الغني  بين  الفاصل  الحد  ذكر  من  ِخلوا  جاء  لكنه 
في  نقص  المسألة  هذه  ترك  أن  نظري  وفي  والفقير 

المعيار.

في  داخٌل  الشركات  زكاة  أن  المعلوم  ومن 
الفقهاء  اختلف  وقد  التجارة  عروض  زكاة  في  أغلبه 
الزكاة(  في  والفقير  الغني  بين  )الحد  النصاب  هل 
األحظ  أو  الفضة  نصاب  أو  الذهب  بنصاب  يلحق 
للفقراء على أقوال. واألمر ال يختلف في األشخاص 

االعتباريين عنه في الطبيعيين. 

التطبيق،  عند  عمليا  ظاهرة  الخالف  وثمرة 

والرشط قد اشرتكا يف أن كال منهام يضاف إليه الوجود ال عىل وجه 
التأثري فخرج العلة.

 ويتميز السبب عن الرشط بإضافة الوجوب إليه أيضًا دون الرشط 
كام عرف يف األصول العناية رشح اهلداية )3/ )9(

حديث ابن عباس عنه عليه الصالة والسالم } ليس يف البقر العوامل 
صدقة { وحديث جابر عن النبي  }ليس يف البقر املثرية صدقة{ 
، وألن السبب هو  وهو مذهب عيل وجابر وابن عباس ومعاذ 
املال النامي وهذه األموال ليست بنامية ألن دليل النامء اإلسامة أو 
اإلعداد للتجارة والفرض عدمهام، وإذا انتفى السبب انتفى احلكم. 
وقوله )وألن يف العلوفة( أي وألن السبب هو املال النامي، وال نامء 

يف هذه األموال ألن املؤنة ترتاكم فيها فينعدم النامء معنى. 
العناية رشح اهلداية )3/ )))(

فإن قيل: قد ثبت أن الزكاة واجبة بقدرة ميرسة باشرتاط النصاب 
بعض  بفوات  اليرس  زال  وقد  بدوهنا  يبقى  ال  بصفة  وجب  وما 
النصاب فكان الواجب أن ال يبقى عليه يشء كابتداء الوجوب فإنه 

ال يثبت ببعض النصاب.
من  بل  النصاب  اشرتاط  حيث  من  يكن  مل  فيها  اليرس  بأن  أجيب 
حيث اشرتاط صفة النامء ليكون املؤدى جزءا من املال النامي لئال 
ينتقض به أصل املال، وإنام اشرتط أصل النصاب يف االبتداء ليصري 
املكلف به أهال لإلغناء فإنه ال يتحقق إال من الغني، والرشع قدر 
الغنى بالنصاب كام عرف يف األصول، وإنام يسقط عند هالك الكل 
اليرس  بقي  البعض  هلك  وإذا  اليرس،  به  تعلق  الذي  النامء  لفوات 

ببقاء النامء يف ذلك القدر فيبقى بقسطه ا.هـ
النامء  اعتبار  يف  رصيح  نص  يوجد  ال  أنه  يظهر  سبق  مما  قلت: 
أخرى  نصوص  فتبينه  جممل  كالم  وجد  وإن  الزكاة  لوجوب  علة 
رصحت بكونه رشطا أو سببا )أحكاما وضعية( كام يف البحر الرائق 

وتبيني احلقائق والعناية.

فقد يكون الوعاء الزكوي لشركة ما قد وصل نصاب 
الفضة لكنه لم يبلغ نصاب الذهب، فكان األولى في 
هذا المعيار وهو يظهر صافي الغنى عنوانا له أن يبين 
النصابين  أي  ببيان  والفقر  الغنى  بين  الفاصل  الحد 

يكون في زكاة الشركات)))(.

والله  إيراده  الله  إعداده وتهيأ من  تيسر  ما  هذا 
أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. 

قائمة اأهم المراجع والم�شادر
األموال  رؤوس  إيرادات  الزكوية  المحاسبة  في  دراسات   -(
الكتاب  دار  الزهراني.  عبدالرحمن  بن  صالح  د.  الثابتة. 

الجامعي القاهرة.
)- محاسبة زكاة المال علما وعمال شوقي إسماعيل شحاتة 

مكتبة اإلنجلو المصرية القاهرة 0)9)م.
شحاتة  حسين  وتطبيقا  ونظاما  مفهوما  الزكاة  محاسبة   -3

القاهرة دار الوفاء.
والصناعة  التجارة  زكاة  وعاء  لتحديد  المحاسبي  اإلطار   -(
دراسة مقارنة مع التشريع الضريبي محمد سامي الشيخ. 

بنت  حنان  د.  اإلسالمي  الفقه  في  الشركات  زكاة   -(
عبدالرحمن أبو مخ دار المأمون للنشر والتوزيع األردن 

ط) ))))هـ.
فقهية  دراسة  المعاصرة  الشركات  في  الزكوي  الوعاء   -(
تطبيقية د. ماجد الفريان )رسالة دكتوراة في كلية الشريعة 

لم تطبع(.
)- دليل اإلرشادات لمحاسبة زكاة الشركات الصادر عن بيت 

الزكاة الكويتي. 
د.عبدالله  تطبيقية  تأصيلية  دراسة  المعاصرة  الديون  )-زكاة 
البالد  بنك   - والتوزيع  للنشر  الميمان  دار  العايضي 

الرياض ط) ))0)م.
9- أبحاث الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة 
المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الشارقة  إمارة  في 

)99)م.
النبوي  للعهد  السياسية  الوثائق  مجموعة  الكتاب:  عنوان   -(0
))9) دار  والخالفة الراشدة: محمد حميد الله )0)) - 

النفائس- بيروت.
))- معيار محاسبة زكاة الشركات الصادر عن جمعية المحاسبين 

والمراجعين الكويتين د. رياض بن منصور الخليفي.

الزكاة  معيار  يف  واملحاسبة)أيويف(  املراجعة  هيئة  اختارت  وقد   )(((
دليل  يف  الكويتي  الزكاة  بيت  وكذا  الذهب  بنصاب  يلحق  أنه 
اإلرشادات ص))، ألنه األكثر استقرارا وقد رجحه د. عبداهلل 
الزكوي  النصاب  عىل  وأثره  الفضة  )كساد  بحثه  يف  السكاكر 

لألوراق النقدية دراسة فقهية مقارنة(.
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التحديات التي تواجه ممار�سات محا�سبة الزكاة وتطبيقاتها 
درا�سة تحليلية لعينة من مدقي الحسابات واأالكاديمين في مملكة البحرين

د. عمار ع�شام عبد الرحمن ال�شامرائي
جامعة العلوم التطبيقية / مملكة البحرين

د. نادية عبد الجبار ال�شريدة
جامعة العلوم التطبيقية / مملكة البحرين

ملخ�ص البحث
رغم عناية الشرع الحنيف بتنظيم أحكام الزكاة 
فائقة  بصورة  بها  البحرين  مملكة  وعناية  عالية،  بدقة 
مما  أن  إال  والعالمي،  الخليجي  الصعيدين  على 
باتت  الزكاة  فريضة  أن  الحديث  العصر  في  يالحظ 
الوضوح في غالبية تطبيقاتها  بالغموض وعدم  تتسم 
بين  المضطرب  االجتهاد  ويسودها  المعاصرة، 
محاسبية  ومخرجات  بحتة  نظرية  فقهية  مدخالت 
وبين  المعاصرة،  الضريبية  المحاسبة  بنظم  متأثرة 
والمعاني  المفاهيم  في  االختالف  من  اللغتين 
ودالالت المصطلحات فجوة كبيرة ومساحة واسعة 
المدخالت  بين  الفجوة  هذه  أدت  وقد  الواقع،  في 
المعادلة  إلى غياب  المحاسبية  الفقهية والمخرجات 
الزكاة  لحساب  والمنضبطة  الواضحة  المحاسبية 
المعاصرة، األمر الذي نتج عنه تعثر عمليات حساب 
الزكاة الواجبة في األموال، حتى أدى ذلك الغموض 
الزكاة إلى تعثر جانب كبير من تطبيقات  في حساب 
الزكاة في واقع العملي، وجاءت هذه الدراسة اللقاء 

الزكاة  محاسبة  تطبيقات  على  الضوء  من  مزيدا 
التي  والمشكالت  التحديات  على  التعرف  وكذلك 
مملكة  في  الزكاة  وصندوق  الزكاة  محاسبة  تواجه 
البحرين لدعم خطط التنمية المستدامة 030)، فضال 
عن بيان أهمية محاسبة الزكاة لدعم التنمية المستدامة 
إجراءات  تطبيق  في  الوعي  درجة  على  والتعرف 
الزكاة  احتساب  طرق  واستعراض  الزكاة  احتساب 
التحديات  وماهي  حولها  المختلفة  النظر  ووجهات 
والمعوقات التي تحد من تطبيق طرق احتساب الزكاة 

على  اإلجابة  في  الدراسة  مشكلة  وتكمن 
التي  والصعوبات  التحديات  هي  ما  التالي  التساؤل 
معيار  دور  هو  وما  الزكاة  محاسبة  تطبيقات  تواجه 
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بالزكاة  المتعلق  الوعاء  تحديد  في  الزكاة  محاسبة 
مراقبي  اراء  ضوء  في  الزكاة  محاسبة  واقع  هو  وما 

الحسابات واألكاديميين في مملكة البحرين.

وتوصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات 
وعاء  تحديد  تواجه  وصعوبات  تحديات  هناك  منها 
وعاء  حساب  طرق  تعدد  وهناك  وتطبيقاتها  الزكاة 
مما  المصارف  بها  تتاجر  التي  السلع  وتعدد  الزكاة 
البحث  ويوصي  وتقييمها.  حصرها  لصعوبة  يؤدي 
النواحي  من  الزكاة  محاسبة  موضوع  ادراج  ضرورة 
مستوى  مختلف  على  التعليم  مناهج  في  العملية 
المراحل التعليمية وعمل دورات تدريبية للمحاسبين 
والمدققين حول كيفية احتساب الزكاة وعمل دورات 
الزكاة في دعم  أهمية محاسبة  تثقيفية حول  تدريسية 
من  العديد  وعمل  البحرين  في  المستدامة  التنمية 
والمعوقات  المشاكل  في  المتخصصة  الدراسات 
التي تواجه محاسبة الزكاة. والعمل على اقامة ندوات 
ولقاءات مع المتخصصين بموضوع احتساب وإنفاق 
محاسبة  تطبيق  بإيجابيات  التعريف  اجل  من  الزكاة 
الزكاة وأثرها على المجتمع، بحيث توجه إلى الذين 
لديهم وازع ديني ضعيف وتعريفهم باآلثار االيجابية 

التي تعود عليهم في الدنيا واآلخرة. 

م�شطلحات البحث
الزكاة:  بمحاسبة  يقصد  الزكاة:  محا�شبة 
األسس  يتضمن  الذي  والعملي  الفكري  اإلطار 
بحصر  تتعلق  التي  التنفيذية  واإلجراءات  المحاسبية 
الزكاة  فيها  تجب  التي  واإليرادات  األموال  وتقويم 
على  حصيلتها  وتوزيع  مقدارها-  قياس  -وكذا 
مصارفها المختلفة في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة 
اإلسالمية. وبلغة أخري تهتم محاسبة الزكاة بحساب 
الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية وفقًا ألحكام 

ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

المبحث االأول: منهجية البحث 

1- المقدمة
عباده  على  الله  أوجبها  ربانية  فريضة  الزكاة 

َواْرَكُعوا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  تعإلى:  لقوله 

ُخْذ ِمْن  اِكِعيَن ]البقرة - 3)[.وقوله تعإلى  َمَع الرَّ

التوبة -   [  ...بَِها َوُتَزّكيِهْم  ُتَطّهُرُهْم  َصَدَقًة  أموالهم 

 .] (03

وفريضة  اإلسالم  اركان  من  ركن  الزكاة  إن 

وجل،  عز  المولى  إلى  وتقربا  تعبدا  المسلم  يؤديها 

أدائها  في  الن  المسلم،  بمال  مرتبطة  الشعيرة  وهذه 

تزكية لنفسه ونماء وتطهير لماله، وهذا يضع مسؤولية 

اإلسالمية  المصارف  في  القائمين  عاتق  على 

وتحصيل  باحتساب  القيام  من  الزكاة  وصندوق 

من  أموال  وعلى  المساهمين  أموال  على  الزكاة 

في  وما  االستثمارية  الحسابات  أصحاب  من  يأذن 

في  بصرفها  المعنية  الجهات  إلى  وتقديمها  حكمها 

المتبعة  المحاسبية  القواعد  وفق  الشرعية  مصارفها 

بموجب طرق االحتساب المحددة بمعيار المحاسبة 

المحاسبة  هيئة  عن  الصادر   9 رقم  اإلسالمي 

ان  اذ  اإلسالمية،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة 

عن  المتبعة  المحاسبية  واألسس  المعالجات  توحيد 

الزكاة يساعد على توفير معلومات مفيدة لمستخدمي 

في  المبالغ  تلك  وتساهم  للمصارف  المالية  التقارير 

دعم اهداف التنمية المستدامة.

2- اأهداف البحث
الضوء  من  مزيدا  القاء  إلى  البحث  يهدف 

على  التعرف  وكذلك  الزكاة  محاسبة  تطبيقات  على 
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الزكاة  محاسبة  تواجه  التي  والمشكالت  التحديات 

خطط  لدعم  البحرين  مملكة  في  الزكاة  وصندوق 

أهمية  بيان  عن  فضال   ،(030 المستدامة  التنمية 

محاسبة الزكاة لدعم التنمية المستدامة والتعرف على 

الزكاة  احتساب  إجراءات  تطبيق  في  الوعي  درجة 

النظر  ووجهات  الزكاة  احتساب  طرق  واستعراض 

التي  التحديات والمعوقات  المختلفة حولها وماهي 

تحد من تطبيق طرق احتساب الزكاة 

في  البحث  مشكلة  تكمن  البحث:  م�شكلة   -3
اإلجابة على التساؤالت التالية: 

محاسبة  تواجه  التي  التحديات  هي  ما   -

الزكاة وتطبيقاتها؟

محاسبة  تواجه  التي  الصعوبات  هي  ما   -

الزكاة وتطبيقاتها؟

تحديد  في  الزكاة  محاسبة  معيار  دور  ما   -

الوعاء المتعلق بالزكاة؟

اراء  ضوء  في  الزكاة  محاسبة  واقع  ما   -

في  واألكاديميين  الحسابات  مراقبي 

مملكة البحرين؟

- ما هو دور الممارسات المحاسبية الحتساب 

التنمية  تحقيق  على  وأثرها  الزكاة 

المستدامة في مملكة البحرين؟ 

مسلكًا  اإلسالم  سلك  لقد  البحث:  اأهمية   -4
السلم  في  أصدقاءه  ومعاملة  دعوته  نشر  في  متميزًا 

في  غيرهم  ومع  اتباعه  بين  التعامل  وفي  والحرب، 

المالية،  وخصوصا  والدنيوية  الدينية  األمور  كافة 

وبين  البشرية  النظم  بين  الهدف  الختالف  وذلك 

من  دعائم  على  اإلسالم  دولة  قامت  وقد  اإلسالم، 

االيمان والعلم واألخالق، ومنها تطبيق فريضة الزكاة 

)واقيموا  تعإلى  لقوله  مصدقا  المسلم،  المجتمع  في 

الصالة واتوا الزكاة( البقرة 3)، وحث المجتمع على 

خصال  جملة  من  المجتمع  في  الزكاة  فريضة  تفعيل 

الخير التي تؤهل صاحبها لتنفيذ احكام الله في خلقه، 

وترشحه للخالفة في العباد وكفالة البشر، وتودي إلى 

المستدامة  التنمية  وتحقيق  والتقدم،  الوئام  يسود  ان 

في مملكة البحرين 030).

5-ت�شاوؤالت البحث
)- هل هناك تحديات التي تواجه ممارسات محاسبة 

الزكاة وتطبيقاتها.

ممارسات  تواجه  التي  صعوبات  هناك  هل   -(
محاسبة الزكاة وتطبيقاتها.

في  البحرين  مملكة  في  الزكاة  صندوق  دور  ما   -3
دعم التنمية المستدامة

)- ما هو دور المصارف اإلسالمية من خالل أدوات 
التمويل )الزكاة( في دعم التنمية المستدامة.

)- ماهي اآلراء المؤيدة والمعارضة لطرق احتساب 
الزكاة والعقبات التي تواجه كل طريقة؟

المنهج  البحث أسلوب  يتبنى  اأ�شلوب البحث:   -6
البحث  صعيد  فعلى  التحليلي  والميداني  الوصفي 
الوصفي سيتم اجراء المسح المكتبي واالطالع على 
الدراسات والبحوث النظرية والميدانية ذات العالقة، 
تحليل  على  االعتماد  فسيتم  الميداني  الجانب  اما 
مملكة  في  اإلسالمية  للمصارف  المالية  القوائم 
الزكاة  مبالغ  واستخدامات  مصادر  وتحليل  البحرين 

والطرق المستخدمة في احتسابها.
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المبحث الثاني
االإطار النظري لمحا�شبة الزكاة

1- مفهوم الزكاة
الزكاة في اللغة هي: الطهارة والنماء والبركة.

المقدرة  الحصة  على  الزكاة  تطلق  و�شرعًا: 
من المال التي فرضها الله للمستحقين.

تعإلى:  قال  وتزيده،  المال  تطهر  والزكاة 
 بَِها َوُتَزّكيِهْم  ُتَطّهُرُهْم  َصَدَقًة  أموالهم  ِمْن  ُخْذ 

] التوبة - 03)[

نفس  تيمي:  ابن  االإ�شالم  �شيخ  قال 
المتصدق تزكو وماله يزكو ويطهر ويزيد.

والزكاة الشرعية ترد بمعنى الصدقة، فالصدقة 
زكاة، والزكاة صدقة يفترق االسم ويتفق المسمى.

القراآن  في  الزكاة  كلمة  تكررت  وقد 
الكريم اثنتين وثالثين مرة.

المخصص  الجزء  بأنها  الزكاة:  وتعرف 
الزكاة  وتحسب  الغنى.  أموال  من  والمحتاج  للفقير 
كنسبة ).)% من المدخرات السنوية إذا تعدت قيمة 

معينة تعرف بالنصاب. 

زكا  من  العربية  اللغة  في  مشتقة  الزكاة: 
الزكاة  فإخراج  والبركة.  والطهارة  النماء  تعنى  والتي 
طهره ألموال المسلم وقربة إلى الله تعإلى يزداد بها 
للمجتمع  طهره  فالزكاة  وصالحًا.  بركة  ومجتمعه 
التواد  لزيادة  هام  وعنصر  والتباغض  التحاسد  من 

والتكافل بين أفراد المجتمع. 

من  ركن  الزكاة  الزكاة:  2-اأهمية 
كل  على  فريضة  وهى  األساسية  اإلسالم  أركان 
إخراجها  عليه  فيجب  شروطها  فيه  تتوفر  مسلم 

القرآن  في  الزكاة  لفظ  ورد  وقد  لمستحقيها. 
آية.  )(0( من  أكثر  في  الصالة  مع   الكريم 
اَلَة  الصَّ َوَأَقاُموا  الَِحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ إِنَّ 
َربِِّهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم  َأْجُرُهْم ِعنَد  َلُهْم  َكاَة  َوآَتُوا الزَّ

َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن )البقرة: )))(

إلى  ينظر  الغنى  المسلم  3-حكمةالزكاة: 
ثروته وأمواله كأمانة استأمنه الله عليها ينبغي عليه أن 

يؤدى حقها ويستعملها فيما يرضى الله تعإلى. 

المسلمين على اإلنفاق من  تعإلى  الله  ويحث 
ن  مَّ والمحتاجين  الفقراء  حاجات  ليسدوا  أموالهم 
َه َقْرضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر  َذا الَِّذي ُيْقِرُض اللَّ

َكِريٌم  )البقرة: )))(. 

نظام  أول  هي  االإ�شالم:  في  الزكاة   -4
والعدالة  للمحتاجين  الرعاية  لتحقيق  البشرية  عرفته 
توزيع  يعاد  حيث  المجتمع  أفراد  بين  االجتماعية 
الفقيرة  الطبقات  على  األغنياء  ثروات  من  جزء 
وطهرة  المزكَي  ألموال  طهرة  والزكاة  والمحتاجين. 
المباالة  وعدم  والحرص  والطمع  األنانية  من  لنفسه 
أو  الفقير  لنفس  طهرة  كذلك  وهي  الغير  بمعاناة 
ألصحاب  والكراهية  والحسد  الغيرة  من  المحتاج 
المجتمع  تماسك  زيادة  إلى  الزكاة  وتؤدي  الثروات 
من  به  يرتبط  وما  الفقر  والقضاء على  أفراده  وتكافل 
أحسن  إذا  وأخالقية  واقتصادية  اجتماعية  مشاكل 

استغالل أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها.

5-الن�شاب: هو مقدار معين من المال محدد 
قيمة  وتختلف  منه  أقل  في  الزكاة  تجب  ال  شرعا 

النصاب حسب نوع المال.

6-اأ�شا�شيات محا�شبة الزكاة: يتم حساب 
بيانها  السابق  الزكاة  فقه  لمبادئ وأحكام  الزكاة طبقًا 
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الشريعة  مصادر  من  والمستنبطة  األول  الفصل  في 
بواسطة  نفسه  المزكى  حسابها  ويتولى  اإلسالمية، 
محاسب لديه معرفة بفقه ومحاسبة الزكاة وهذا أولى 
وأفضل وأحكم والسيما في ظل كبر حجم األموال 
والشركات  والهيئات  والمؤسسات  واألعمال 

الخاضعة للزكاة. 

وكان يقوم بحساب الزكاة وتجميعها وتوزيعها 
اإلسالمية  الدولة  صدر  في  الشرعية  مصارفها  على 
موظف يتبع الدولة يسمى: »العامل على الزكاة«، أما 
في الوقت المعاصر فقد تخصص بعض المحاسبين 
في مجال محاسبة الزكاة، كما اجتهد العلماء والفقهاء 
المحاسبة  لعلم  والعملى  العلمى  اإلطار  وضع  في 
وأصبحت تدرس في معظم الجامعات والمعاهد في 

العالم العربى واإلسالمى. 

اأ- معنى محا�شبة الزكاة 
الفكرى  اإلطار  الزكاة:  بمحاسبة  يقصد 
المحاسبية  األسس  يتضمن  الذى  والعملى 
وتقويم  بحصر  تتعلق  التى  التنفيذية  واإلجراءات 
وكذا  الزكاة،  فيها  تجب  التي  واإليرادات  األموال 
مصارفها  علي  حصيلتها  وتوزيع  مقدارها،  قياس 
المختلفة في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

بحساب  الزكاة  محاسبة  تهتم  أخرى  وبلغة 
الزكاة وتوزيعها علي مصارفها الشرعية وفقًا ألحكام 
الزكاة  محاسبة  اإلسالمية.وتعتمد  الشريعة  ومبادئ 

على ركيزتين أساسيتين هما: 

))( أحكام ومبادئ زكاة المال )فقه الزكاة(. 

الزكاة أسس  المحاسبية لحساب  ))( األسس 
محاسبة الزكاة(.

ب - مهام و�شفات و�شروط محا�شب الزكاة 
ذاتيًا  المؤهل  الشخص  الزكاة: هو  محا�شب 
وتوزيعها  الزكاة  حساب  لعمليات  وعمليًا  وعلميًا 
إلى  عنها  التقارير  وتقديم  الشرعية،  مصارفها  على 
اإلسالمية  الشريعة  ومبادئ  أحكام  وفق  األمر  ولى 
مجال  في  عليها  المتعارف  المحاسبية  واألسس 
الزكاة، ويتولى محاسب الزكاة )العامل على الزكاة( 

في ظل التطبيق المعاصر المهام اآلتي: 

أ- حصر وتحديد الخاضعين للزكاة. 

 ب- حصر وتحديد مستحقي الزكاة. 

األحكام  حسب  الزكاة  مقدار  حساب  ج- 
الفقهية. 

د- توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية. 

هـ - اعداد وتقديم قائمة حساب الزكاة وكذلك 
إقرار الزكاة إلى ولي األمر. 

محاسب  في  توافرها  الواجب  الشروط  ومن 
الزكاة ما يلي: 

تقيًا  صالحًا  بالغًا  مكلفا  مسلمًا  يكون  أن   -(
ورعًا )القيم اإليمانية(. 

والصدق  اإلخالص  صفات  فيه  تتوافر  أن   -(
)القيم  والعزة  والعفة  والكفاية  واألمانة 

األخالقية(.

رسوله  وسنة  الله  بكتاب  عالمًا  يكون  أن   -3
وبفقه الزكاة )الجوانب الفقهية(. 

جيد  الحس،  حاضر  الذهن  حاد  يكون  أن   -(
القرارات  اتخاذ  على  قادرًا  الحدس، 

)الجوانب اإلدارية(.

حساب  ومعايير  بأسس  عالمًا  يكون  أن   -(
الزكاة )الجوانب المحاسبية(. 

العمل في  لديه خبرة مكتسبة في  أن يكون   -(
مجاالت الزكاة )الخبرة العملية(. 
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الزكاة(  على  )العامل  الزكاة  محاسب  ويتولى 
في ظل التطبيق المعاصر المهام اآلتية: 

- حصر وتحديد الخاضعين للزكاة.

- حصر وتحديد مستحقى الزكاة.

- حساب مقدار الزكاة حسب األحكام الفقهية.

- توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية.

وكذلك  الزكاة  حساب  قائمة  وتقديم  إعداد   -
اإلقرار الزكوي إلى ولي األمر.

عليها  ترتكز  التي  االأ�شا�شية  -الركائز  ج 
محا�شبة الزكاة 

تعتمد محاسبة الزكاة على ركيزتين أساسيتين هما: 

)أ( أحكام ومبادئ زكاة المال )فقه الزكاة(. 

)أسس  الزكاة  لحساب  المحاسبية  األسس  )ب( 
محاسبة الزكاة(. 

د-مفاهيم وم�شطلحات محا�شبة الزكاة 
معرفة  يجب  الزكوية  المفاهيم  بعض  هناك 

معناها حتى يسهل حساب الزكاة، منها ما: 

- الموجودات الزكوية: يقصد بها األموال التي يتوافر 
المال،  نوع  حسب  للزكاة  الخضوع  شروط  فيها 
أو  الزكوية،  األموال  اسم:  أحيانا  عليها  ويطلق 

المال الخاضع للزكاة. 

علي  االلتزامات  بها  يقصد  الحالّة:  المطلوبات   -
تخصم  أن  يجب  والتي  للزكاة  الخاضعة  األموال 
مملوكًا  للزكاة  الخاضع  المال  يكون  حتى  منها، 

ملكية تامة للمزكي وخاليًا من الدين الحاّل.

- وعاء الزكاة: يمثل صافي األموال الخاضعة للزكاة، 
المطلوبات  منها  الزكوية مطروحًا  األموال  ويمثل 

أو االلتزامات الحالّة.

- نَِصاب الزكاة: يمثل القدر من المال الذى إذا وصله 
إذا  بمعني  للزكاة،  األموال  خضعت  الزكاة  وعاء 

كان الوعاء أقل من النصاب ال تجب فيه الزكاة.

المال  من  المئوية  النسبة  الزكاة:  )نسبة(  سعر   -
المخصص للزكاة، وتختلف نسبة الزكاة من زكاة 
إلى زكاة على النحو الذي سوف نوضحه تفصياًل 

فيما بعد.

كزكاة،  المحسوب  المال  من  القدر  الزكاة:  مقدار   -
وُيحسب عن طريق ضرب وعاء الزكاة متى وصل 

النصاب في نسبة الزكاة.

يوضح  محاسبي  بيان  هي  الزكاة:  حساب  قائمة   -
مقدار الزكاة المستحقة عند ميعاد استحقاقها.

الزكاة  حساب  يحكم  الزكاة:  ح�شاب  اأ�ش�ص 
ومبادئ  أحكام  من  المستنبطة  األسس  من  مجموعة 

فقه الزكاة والسابق بيانها، ومن أهمها ما يلي: 

علي  الزكاة  تحسب  السنوية:  أساس   -(
عربيًا،  شهرًا  عشر  إثنا  عليه  مرَّ  إذا  المال 
المال  وصول  منذ  الزكوية،  السنة  وتبدأ 
والثمار  الزروع  زكاة  عدا  ما  النصاب، 
الركاز  وزكاة  الحصاد،  يوم  تحسب  حيث 
علي  الحصول  وقت  الزكاة  ل  ُتَحصَّ حيث 
أن  شرعية  مخالفة  هناك  وليس  المعادن، 
تحسب الزكاة علي أساس السنة الميالدية 
الزكاة،  االعتبار فروق سعر  مع األخذ في 

واأَلْولى أن نلتزم بالتقويم الهجري. 

تعتبر  الزكوية:  السنوات  استقالل  أساس   -(
كل سنة زكوية مستقلة عن غيرها وال يجوز 
السنة،  نفس  في  المال  فرض زكاتين علي 
كما ال يخضع نفس المال للزكاة مرتين في 

السنة تجنبًا الزدواج الزكاة. 
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الخاضع  المال  في  النماء  تحقق  3-أساس 

يكون  أن  بمعني  تقديرًا،  أو  فعاًل  للزكاة 

مال  مثل  ناميًا  للزكاة  الخاضع  المال 

حكميًا  ناميًا  أو  األنعام،  ومال  التجارة 

والتي  المستثمرة  النقدية غير  األموال  مثل 

تحقق  قد  يكون  وأن  نمت،  استثمرت  إذا 

اإليراد )الكسب( الخاضع للزكاة.

أو  اإلجمالي  علي  الزكاة  حساب  أساس   -(

زكاة  تحسب  الزكاة،  نوع  حسب  الصافي 

النقدية علي المال ونمائه وتحسب  الثروة 

الصافي  علي  والرواتب  المستغالت  زكاة 

بعد طرح النفقات والديون المسددة.

علي  الزكوية  الموجودات  تقويم  أساس   -(

)وقت  )الجارية  السوقية  القيمة  أساس 

ُتَقّوْم  المثال:  سبيل  فعلي  الزكاة  حلول 

سعر  السوقية  قيمتها  أساس  علي  البضاعة 

الجملة، وُتَقّوْم الديون علي أساس القيمة 

المرجوة.

المتحدة  المتجانسة  األموال  ضم  أساس   -(

في الحول والنصاب والسعر، مثال ذلك: 

التجارة  عروض  زكاة  وعاء  إلى  ويضم 

من  والمدخر  المستفاد  النقدي  المال 

الرواتب واألعطيات.

)المطلوبات(  االلتزامات  خصم  أساس   -(

الحالّة من األموال الزكوية، ويعتبر القسط 

من  األجل  طويلة  االلتزامات  من  الحال 

االلتزامات الواجبة الخصم.

هـ- خطوات ح�شاب الزكاة: يتم ح�شاب زكاة 
المال وفق الخطوات التالية 

وهو  الزكاة،  أداء  حلول  تاريخ  تحديد  أواًل: 
ويختلف  الزكاة،  عنده  وتحسب  تجب  الذي  التاريخ 
ما  المزكي،  وظروف  المال  طبيعة  حسب  التاريخ  هذا 
عدا زكاة الزروع والثمار والمعادن والركاز حيث تؤدي 
وفي  المعادن،  علي  الحصول  أو  الحصاد  عند  الزكاة 
حالة تحديد بداية الحول ألول مرة يكون عندما يصل 
حساب  األحوال  بعض  في  ويجوز  النصاب،  المال 

الزكاة عن كسور السنة عندما يستدعى األمر ذلك.

ثانيًا: تحديد وتقويم )قياس( األموال المختلفة 
يدخل  ما  وبيان  الحول  نهاية  في  للمزكي  المملوكة 
منها في الزكاة حسب الشروط السابق بيانها، ويطلق 
األموال  أو  الزكوية  »الموجودات  اصطالح  عليها 
الزكوية ويكون التقويم على أساس القيمة السوقية أو 
الفعلى حسب نوع  ة أو الجرد  القيمة الجيدة المرجوَّ

المال. 

المطلوبات  )قياس(  وتقويم  تحديد  ثالثًا: 
من  الخصم  الواجبة  الخصوم(  أو  )االلتزامات 

األموال الزكوية وفق أحكام ومبادئ فقه الزكاة. 

طرح  طريق  عن  الزكاة  وعاء  تحديد  رابعًا: 
)األموال(  الموجودات  من  الحالّة  المطلوبات 

الزكوية، ويحسب هذا الوعاء بالمعادلة اآلتية:
وعاء الزكاة = األموال الزكوية المطلوبات الواجبة 

الخصم )الحالة(. 
أو = اإليرادات الزكوية المصروفات والنفقات 

الواجبة الخصم. 
حسب  الزكاة  نصاب  وتقدير  تحديد  خامسًا: 
إلى  النشاط وهو يختلف من زكاة  المال أو نوع  نوع 

أخرى، على النحو التالي: 
التجارة  وعروض  النقدية  الثروة  نصاب  )أ( 
والمستغالت والرواتب والمهن الحرة، ما يعادل 
أو   )((( الخاص  العيار  الذهب  من  جرامًا   ((

)))( حسب كل نظام بلد. 
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)ب( نصاب الثروة الزراعية، ما يعادل أوسق أو 0) 
كيلة.

)جـ( نصاب األنعام: لها جداول خاصة. 

سادسًا: مقارنة وعاء الزكاة المحدد في الخطوة 
)خامسًا(  الخطوة  في  المحدد  بالنصاب  )رابعًا( 
وصل  فإذا  ال؟  أم  زكاة  تستحق  كانت  إذا  ما  لمعرفة 

الوعاء النصاب تحسب الزكاة المستحقة.

وعاء  من  يؤخذ  الذي  القدر  تحديد  سابعًا: 
الزكاة يطلق عليه في لغة المحاسبة النسبة المئوية أو 

سعر الزكاة، على النحو التالي: 
زكاة  في  الحال  هو  كما   )%(.(( العشر  ُرْبع  )أ( 
وإيراد  والصناعة  التجارة  وعروض  النقدين 
والمستغالت  المستفاد  والمال  العمل  كسب 

والمهن والحرف.
الحال في زكاة  العشر ))%( كما هو  )ب( نصف 

الزروع والثمار التي تروي باآلالت )بتكلفة( 
)جـ( العشر )0)%( كما هو الحال في زكاة الزروع 
والثمار التي تروي بالعيون اآلالت بدون كلفة. 
)د( الخمس )0)%( كما هو الحال في زكاة الركاز. 

ضرب  طريق  عن  الزكاة  مقدار  حساب  ثامنُا: 
الوعاء في قدر )نسبة( الزكاة وبذلك يكون المحاسب 

قد توصل إلى تحديد مقدار الزكاة المستحقة. 

علي  المستحقة  الزكاة  مقدار  تحميل  تاسعًا: 
النحو التالي: 

يتحملها  واألفراد:  الفردية  المنشآت  حالة   - أ 
المالك أو الفرد.

ب - حالة شركات األشخاص يوزع مقدار الزكاة 
حسب  أموالهم  رؤوس  بنسبة  الشركاء  علي 

الموضح في عقد الشركة. 
الزكاة  مقدار  يقسم  األموال:  شركات  حالة   - جـ 
علي عدد األسهم لمعرفة نصيب كل سهم من 
مقدار الزكاة ثم معرفة نصيب كل مساهم من 

الزكاة حسب مقدار ما يملك من أسهم. 

و- اأدوات واأ�شاليب ح�شاب الزكاة 

يحتاج المحا�شب عند ح�شاب زكاة المال اإلى 
االأدوات واالأ�شاليب االآتية: 

حساب  تاريخ  في  المعدة  العمومية  الميزانية   )((
الزكاة )قائمة المركز المالي(، بعد تعديلها وفق 

فقه وأسس محاسبة الزكاة.

الموجودات  عناصر  لتقويم  المحاسبية  األسس   )((
وفقه الزكاة وأسس محاسبة الزكاة الزكاة.

الختامية  والحسابات  الميزانية  حول  إيضاحات   )3(
مثل: 

أ- القيمة الجارية للموجودات الزكوية.
ب- الديون المرجوة وغير المرجّوة.

جـ- أوراق القبض المرجوة وغير المرجوة.
در  ألغراض  الثابتة  األصول  )ريع(  عوائد  د- 

اإليراد.
الخبيث(،  الخبيثة)الكسب  الحرام  األموال  هـ- 

حتى تستبعد ويتم التخلص منها.
اآلجل  طويلة  القروض  من  الحالة  األقساط  و- 

حيث تضاف إلى المطلوبات الحالة. 

))( أسعار الذهب الخالص وقت حلول الزكاة ألجل 
حساب النصاب.

))( األموال المختلفة لدى المزكي إلمكانية الضم إذا 
بين بعضها وكذلك األموال  كان هناك تجانُسُ 

المستفادة خالل الحول لتضاف إلى الوعاء.

للزكاة  المعاصرة  المختلفة  الشرعية  الفتاوى   )((
الصادرة عن مجامع الفقه.

))( دليل حساب الزكاة قائمة حساب الزكاة واالقرار 
الحصول  بعد  الزكاة  محاسب  يقوم  الزكوي. 
واإليضاحات  والمعلومات  البيانات  علي 
وتقارير  قوائم  بتصوير  الزكاة  لحساب  الالزمة 
الزكاة  الزكاة والتي تعطي معلومات عن مقدار 
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مضمون  ويختلف  عنها.  واالقرار  المستحقة 
األموال  باختالف طبيعة  والتقارير  القوائم  هذه 
)صناعية،  األنشطة  ونوع  للزكاة  الخاضعة 
يختلف  كما  خدمية(  مهنية،  حرفية،  تجارية، 
للكيان  القانوني  الشكل  باختالف  مضمونها 
تضامن،  شركة  فردية،  )منشأة  للزكاة  الخاضع 

شركة توصية، شركة مساهمة وهكذا(. 

7- بنود وعاء الزكاة
نوع  باختالف  يختلف  الزكاة  وعاء  تحديد  إن 
العلم  مع  به،  تقوم  الذي  والعمل  االعمال  مؤسسة 
لتلك  الزكاة  اوعية  في  مشتركة  اعمال  هناك  ان 
المؤسسات وهي األصول الثابتة التي يحب ان تحدد 
وتعرف لكي يحدد على أساسها الزكاة، مع العلم ان 
الزكاة على أساس  الثابتة في محاسبة  تقييم األصول 
التكلفة االستبدالية الجارية وليس على أساس القيمة 
ويرى   ،)((3  :(9(9 )متولي،  الجارية  البيعية 
الزكاة  المسائل في تحديد وعاء  أن من أهم  الباحث 

معرفة التبويبات المختلفة للمال.

8- تبويب المال من وجهة نظر الزكاة
تجارة  إلى  العروض  المسلمون  الفقهاء  يقسم 

منقولة وقتية )ثابتة( إذ أن: )عطية، ))9): ))(: 
للبيع  المعدة  العروض  هي  تجارة  عروض   *

والمرصدة للنماء.
المعدة  غير  العروض  وهي  الفتية:  عروض   *

للبيع وغير مرصدة للنماء.

العرضية  اإليرادات  مثل  أخرى  أموال  وهناك 
للزكاة  تخضع  أموال  وهناك  للزكاة  التخضع  التي 
بالرغم من حرمتها مثل أموال السندات والفوائد، ألن 
هذه السندات والفوائد لو أعفيت من زكاة، لما البسها 
من محرم ألقبل الناس على شرائها، وألدي ذلك إلى 

زيادة انتشار التعامل بها. )يحيى، ))9): 3)(

9- المكلفين بالزكاة في �شوء محا�شبة الزكاة
يقصد بمحاسبة الزكاة اإلطار الفكري والعملي 
الذي يتضمن األسس والمبادئ والمعايير المحاسبية 
وتقويم  بحصر  تتعلق  التي  التنفيذية  واإلجراءات 
األموال وااليرادات التي تجب فيها الزكاة وكذا قياس 
مقدارها – وتوزيع حصيلتها على مصارفها المختلفة 
وبلغة  اإلسالمية،  الشريعة  ومبادئ  أحكام  ضوء  في 
أخرى تهتم محاسبة الزكاة بحساب الزكاة وتوزيعها 
على مصارفها الشرعية وفقًا ألحكام ومبادي الشريعة 

اإلسالمية، ويوجد نوعان من المكلفين بالزكاة: 
- الذين يمسكون حسابات منتظمة.

- الذين ال يمسكون حسابات منتظمة

المنتظمة  للحسابات  بالنسبة  الزكاة  وعاء  أما 
يتكون من: 

- رأس المال الذي حل عليه الحول مع إضافة زيادة 
أحد  الزيادة  إذا كان مصدر هذه  العام  اخر  رأس 
عناصر حقوق الملكية، أو كانت تمويال لما بيع 

من القنية وحال على الزيادة الحول.
الزكاة في  المعدل ألغراض  السنوي  الربح  - صافي 

نهاية العام.
مبقاة،  )أرباح  المرحلة من سنوات سابقة  األرباح   -
أرباح محتجزة، أرباح مدورة( ألنها بمثابة رأس 

مال إضافي للشركة.

10- مبادى ومعايير تحديد بنود وعاء الزكاة 
في محا�شبة الزكاة 

محاسبة  في  المستخدمة  والمعايير  المبادئ 
بالمحاسبة  الخاصة  والمعايير  المبادئ  هي  الزكاة 

المالية ومنها )قللي، 993): 0))(: 
- مبدأ التقييم على أساس القيمة السوقية أو سعر 
االستبدال الحالي وهو تقييم عروض التجارة 
في نهاية الحول بسعر السوق وقد اجمع عليه 

جمهور الفقهاء.
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- مبدأ السنوية- ويحدد بالعام القمري لكل أنواع 
الزكاة ماعدا الزروع والثمار والمعادن.

 - مبدأ استقالل السنوات

الخاصة  والمعايير  المبادئ  بعض  وهنالك 
بمحاسبة الزكاة منها )متولي، )00): )))(: 

وليس  الصافي  االيراد  على  الزكاة  مبدأ   -
اإلجمالي.

- مبدأ القدرة التكليفية وهذا يحدده نصاب الزكاة 
ويحدد على حسب نوع المال.

- مبدأ النماء حقيقة أو تقديرا.
- مبد أ تبعية المال

- مبدأ عدم ازدواجية الزكاة
- مبدأ الشخصية

مؤسسات  في  عادة  الزكاة  وعاء  يحدد 
االعمال والمصارف التجارية: 

- رأس المال المدفوع )الحقيقي(
- أرباح العام 

- األرباح المرحلة
- االحتياطيات

- )المخصصات – األصول الثابتة(

بالميزانية  المنشورة  المالية  البيانات  إن 
المتعارف  للمبادئ  وفقًا  المالية  والقوائم  العمومية 
تكفي  ال  وحدها  الدولية  المحاسبة  والمعايير  عليها 

لحساب وعاء الزكاة )الحسين، )00): )(.

حساب  الن  أعاله  الراي  مع  الباحث  ويتوافق 
النظر  المال من وجهة نظر الزكاة يختلف عن وجهة 
لألموال  يضاف  الخدمية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
عليه  يحصل  ما  به  ويقصد  المستفاد  المال  السابقة 
الماشية  ونتاج  التجارة  كأرباح  دورية  غير  بطريقة 
عليه  ويزكي  الحول  إتمام  عند  المال  ألصل  ويضم 

)أبو النصر، ))0): 3)(.

ويحدد وعاء الزكاة بالمعادلة التالية )أبو النصر، 

 :)(( :(0((

وعاء الزكاة= الموجودات الزكوية – االلتزامات الزكوية

صافي  الزكاة  بوعاء  يقصد  ذلك  على  بناًء 

األموال التي تجب فيها الزكاة )متولي، 9)9): 3)(

أما  للزكاة،  يخضع  الثابتة  األصول  إيراد  إن 

غير  الثابتة  األصول  قيمة  ارتفاع  من  الناتج  النماء 

خاضع للزكاة )عطية، ))9)، 9)( مثل األسهم التي 

الحرام  المالية  أما األوراق  الذمة  نسبة شائعة في  لها 

فهي التي لها نسبة ثابتة تدفع لمشتري الورقة.

في  بالكويت  األول  الزكاة  مؤتمر  وأصدر 

)0))هجري فتوى فحواها أنه اذا تعذر معرفة القيمة 

الزكاتية للسهم أو القيمة السوقية لألوراق المالية فان 

 %(0 بمعدل  الزروع  لزكاة  يخضع  فقط  منها  االيراد 

كما ان الفائدة المحرمة ولكن ايرادها يخضع للزكاة، 

هذا االختالف قد يؤدي إلى اختالف وعاء الزكاة مما 

يؤدي إلى اختالف وعاء الزكاة مما يؤدي إلى اختالف 

الزكاة المستخرجة من مؤسسات وشركات االعمال 

ذات الطبيعة الواحدة في العمل في مجال المشاريع 

الصناعية ويرى الكثير من الكتاب في مجال محاسبة 

التكاليف أن أكثر نظريات التكاليف مالئمة لمتطلبات 

المشروعات  زكاة  قياس  مجال  في  العملي  التطبيق 

لقياس  الكلية  النظرية  هي  العدالة  وتحقق  الصناعية 

األرباح.)صالح، ))0): )3(.
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المبحث الثالث: القواعد المحا�شبية الواجب 
مراعاتها لدى فح�ص اإقرارات الزكاة وتحقيق 

الزكاة ال�شرعية على المكلفين

قمري  حول  مرور  الزكاة  لتحقيق  يشترط   -(

كامل على المال الخاضع للزكاة، ويستثنى من ذلك 

والثروة  والكنوز  والمعادن  والعسل  والثمار  الزروع 

بينما  هذا  حصادها،  عند  زكاتها  فتستحق  البحرية 

بمبدأ  تتقيد  ال  المنقولة  القيم  إيرادات  على  الضريبة 

المنقولة  القيم  إيرادات  على  فتسرى  الضريبة  سنوية 

التوزيع  تم  فإذا  دورية،  غير  أو  دورية  كانت  سواء 

مرتين أو أكثر في السنة وتفرض الضريبة في كل مرة 

يتم فيها التوزيع، وتفرض الضريبة على جزء من السنة 

عند بدء النشاط أو توقفه.

في  ازدواج  ال  أي  المال،  زكاة  في  ثنى  ال   -(

فال  الصدقة«  في  »ألثنى   : النبي  يقول  الزكاة  نظام 

من  أكثر  واحد  عام  وفي  واحد  مال  في  الزكاة  يوجد 

مرة، فاألنعام إذا بلغت النصاب إما أن تخضع لزكاة 

التجارة،  عروض  لزكاة  أو  الحول  نهاية  في  األنعام 

على  الضرائب  أنواع  من  نوع  من  أكثر  يفرض  بينما 

المال الواحد ومشاكل االزدواج الضريبي متعددة.

إضافة  المشتريات  بند  فحص  لدى  تم   -3

في  المتبقي  ويخصم  العام  أول  في  منها  الموجود 

من  استخدامه  مأتم  إلى  التوصيل  ليتم  العام  نهاية 

التأكد من  الزكاة  العام وعلى محاسب  المواد خالل 

والعبرة  تقويمها  وأساس  المدة  آخر  في  المواد  قيمة 

محاسبة  مجال  في  التجارة  لعروض  الجارية  بالقيمة 

التكلفة  يتبع مبدأ  المالية  بينما في المحاسبة  الزكاة.، 

المدة،  آخر  بضاعة  تقويم  لدى  أقل  أيهما  السوق  أو 

ويتم التحقيق من صحة جرد بضاعة آخر المدة وأنه 

تم بمشاركة المحاسب القانوني.

واألجور  الرواتب  بند  أن  من  التحقق   -(

شركات  في  المتضامن  الشريك  راتب  يتضمن  ال 

بمكافأة  الرواتب  تحميل  يتم  لم  وأنه  األشخاص، 

شركات  في  المساهمين  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

مصروفًا  وليست  للربح  توزيعا  باعتبارها  األموال. 

تشمل  الرواتب ال  أن  التأكد من  ويتم  عليه،  تحميليًا 

اجتماعية  التأمينات  أو  الخدمة  نهاية  مخصصات 

يتحملها  التي  النسبة  وإضافة  الخارج  في  مدفوعة 

تم  قد  كان  إن  الزكاة  لوعاء  التأمينات  من  الموظف 

تحميلها لحساب األرباح والخسائر.

تحميلي؛  مصروف  الثابتة  األصول  )-هالك 

الثابتة  أرقام استهالك األصول  التحقق من  يتعين  لذا 

المعدات  ألن  األصول؛  ملكية  مستندات  بطلب 

المستأجرة ال تستهلك، والتأكد من نسب االستهالك 

النشاط  نفس  في  بها  المعمول  والنسب  تتناسب 

شراء  تواريخ  بطلب  االستهالك  مدد  واحتساب 

تشمل  األصول  قيمة  وأن  المستهلكة،  األصول 

الجمركية  والرسوم  والتركيب  الشحن  تكاليف 

مدار  على  تستهلك  رأسمالية  مصروفات  باعتبارها 

إيراديه  مصروفات  وليست  اإلنتاجية  األصل  حياة 

تحمل قيمتها على حسابات النتيجة عن نفس العام.

)-إذا ما كان النظام المطبق مزدوجا، بتحصيل 

الزكاة من المواطنين والغريبة من غير المواطنين كما 

هو الحال في المملكة العربية السعودية، فيتم التأكد 
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من جدية العقود من الباطن لمواطنين، لما قد تنطوي 

عليه من تهرب ضريبى نظرا لزيادة أسعار الضريبة عن 

أسعار الزكاة.

تحت  واألرباح  االحتياطيات  إضافة  يتم   -(

الزكاة  وعاء  تحديد  عند  المال  رأس  إلى  التوزيع 

بعض  تعمد  بينما  الشرعية،  الزكاة  عليها  وتحتسب 

المنشآت في األنظمة الضريبية إلى عدم توزيع األرباح 

على جملة األسهم بتعليتها على االحتياطيات بقصد 

التوزيعات  على  المفروضة  الضريبة  من  التهرب 

الدورية من األرباح.

)-إذا ما كانت الشركة محل المحاسبة الزكوية 

فرعا لشركة مركزها الرئيسي في الخارج وتم تحميلها 

هذه  أن  من  التأكد  يجب  الرئيسي  للمركز  بمصاريف 

كشفًا  وطلب  الفرع،  ألعمال  الزمة  كانت  المصاريف 

للمركز  القانوني  المحاسب  من  معتمدا  بها  تحليليًا 

الرئيسي، وإذا ما كانت بعض األعمال قد نفذت بمعرفة 

طرف ثالث يطلب نسخة من عقود هذه األعمال.

الشركات  لفروع  قروض  صرف  حالة  في   -9

العاملة في الداخل يجب التأكد من عدم تحويل أموال 

القروض لشركات شقيقة أو للمركز الرئيسي لالستفادة 

حركة  على  باالطالع  ذلك  ويتم  القروض،  هذه  من 

حساب الفرع مع المركز الرئيسي، وعليها يتوقف قيمته 

الفرع من عموالت عن هذه  يتم تحميله لحسابات  ما 

القروض في حدود نسبة االستفادة منها.

0)- إذا كان اإلقرار الزكوى موضوع الفحص 

المالية  السنة  عن  الجديدة  للشركة  إقرار  أول  هو 

المال  رأس  إيداع  تاريخ  من  التأكد  يجب  األولى 

لخضوعه للزكاة بمرور الحول.

عن  مستقلة  للشركة  المعنوية  الشخصية   -((

في  الملكية  سند  هو  والتسجيل  الشركاء  شخصية 

األصول  خصم  لدى  التأكد  يتم  لذا  الثابتة  األصول 

مملوكة  األصول  هذه  أن  الزكاة  وعاء  من  الثابتة 

للشركة وليست مسجلة باسم أحد الشركاء؛ ألنها في 

وليست  خاصة  ملكية  مملوكة  تعتبر  األخيرة  الحالة 

ملكًا للشركة ومن ثم ال تخصم من وعاء الزكاة.

إمساك  لعدم  الجزافي  التقدير  حالة  في   -((

من  المكلف  معامالت  حصر  يتم  منتظمة  حسابات 

بيانات  ومن  الستيراداته،  الجمركية  البيانات  واقع 

العقود التى يبرمها مع الجهات الحكومية أو مقاولى 

الباطن، وحسب حجم النشاط ورأس المال المصرح 

به والمعاينة الميدانية ويتم إضافة األرباح في حدود 

النسبة المتعارف عليها في النشاط المماثل إلى رأس 

لمقابلة  األرباح  من  تقديرية  نسبة  وتخصم  المال 

النفقات وتربط الزكاة على الباقي بواقع ).) %. 

بين  الزكوية  المحاسبة  لدى  التفرقة  يتم   -(3

الكبيرة  اإلعالنية  كالحمالت  الرأسمالي  المصروف 

العمر  زيادة  في  تساهم  التي  واإلضافات  والعمرات 

من  كأصل  إضافتها  يتعين  والتي  لألصل  اإلنتاجي 

السنوات  من  عدد  على  واستهالكه  الثابتة  األصول 

وبين  المعتمدة  والنسب  االستفادة  لمقدار  طبقًا 

األرباح  لحساب  يحمل  الذي  اإليرادى  المصروف 

والخسائر في العام المتعلق به، والخلط بين النوعين 

احتسب  فإذا  نقصا.  أو  زيادة  العام  أرباح  على  يؤثر 

المصروف الرأسمالي مصروفًا إيراديًا أدى ذلك إلى 
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تحفيض ربح العام موضوع المحاسبة الزكوية.

على  للزكاة  السابق  الربط  مقارنة  يتم   -((

بنود لوعاء  سنة الفحص لمعرفة ما تمت إضافته من 

بها،  المحاسبي  الربح  صافي  تعديل  وتم  الزكاة 

القانوني،  المحاسب  تحفظات  على  واالطالع 

وتقرير ومالحظات مراقبي ديوان الرقابة المالية على 

الحسابات الختامية والميزانية للشركة محل الفحص.

))- الوقوف على الطريقة التي تتبعها الشركة 

في القياس الدوري للربح، هل هي أساس االستحقاق 

مصروفات  من  يخصها  بما  المالية  السنة  بتحميل 

وإيرادات بقطع النظر عما إذا كانت النقدية قد دفعت 

أو حصلت فعال، أو األساس النقدي بمقابلة النقدية 

التي  بالنقدية  المالية  السنة  خالل  قبضها  تم  التي 

استمرار  من  والتأكد  المالية،  السنة  خالل  دفعها  تم 

الشركة في اتباع نفس األساس من سنة ألخرى نظرًا 

لتأثير التغيير على صافي األرباح الخاضعة للزكاة.

وأرصدة  االفتتاحية  األرصدة  مقارنة   -((

السنة السابقة ومتابعة تواريخ المستندات وأنها تخص 

المستوردة  المواد  فواتير  ومراجعة  الفحص،  محل 

االستيرادات  بيانات  مقارنة  شحنها  ومستندات 

المخازن  دخولها  وتتبع  الجمارك  من  الصادرة 

هي  هل  للمخزون  بالنسبة  المتبعة  التسعير  وطريقة 

طريقة الوارد أوال يصرف أوال أو الوارد أخير صادرا 

أوال أو المتوسط المحرك.

والدائنين  المدينين  أرصدة  فحص  يتم   -((

مصادر  فحص  وكذا  بشأنها،  المصادقات  وطلب 

اإليرادات باالطالع على العقود المبرمة وما تم تنفيذه 

كرصيد  ظهرت  قد  التنفيذ  تحت  األعمال  وأن  منها 

افتتاحي في السنة التالية.

المصانع  وتجهيزات  اإلنتاجية  اآلالت   -((

والمعامل والعقار والدور ال يجب فيها الزكاة، ألنها 

أما  والقنية،  لالستغالل  أعدت  إنما  لإلتجار  تعد  لم 

عروض  فتكون  بربح  بيعها  إعادة  بغرض  اقتنيت  إذا 

تجارة تقوم عند نهاية الحول وتخرج زكاتها للحديث 

الشريف الذي رواه أبو داود وغيره »أمرنا رسول الله 

 أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع«.

المباني  تلك  تحتويه  وما  الفنادق  مباني   -(9

من األثاث والمعدات والتجهيزات ال تخضع للزكاة 

فيما  واجبة  فالزكاة  )إيراد(  غلة  من  عنها  ينتج  ما  أما 

مثل  نصابًا،  ويبلغ  الحول  عليه  ويحول  فيها  يتوافر 

وجوبها في الدخل الناتج من اإليجار أو التشغيل.

األعمال  نتيجة  الشركة  على  الديون   -(0

الرأسمالية واإلنشاءات تحت التنفيذ ال تمنع الزكاة؛ 

ثم  ومن  الكسب؛  زيادة  أجل  من  الدين  ذلك  ألن 

تضاف هذه الديون إلى وعاء الزكاة بكامل قيمتها إذا 

لم يتم تسديد شيء منها فإذا سّدد بعضها فال يضاف 

الزكاة إال ما بقي بدون تسديد، أما الديون  إلى وعاء 

الغير، فإذا كان المدين مليئا  المستحقة للشركة لدى 

يعود  الدين  استحقاق  عدم  وأن  التسديد  على  قادرًا 

إلى الشركة نفسها فيضاف الدين في هذه الحالة إلى 

وعاء الزكاة.

لبعض  إعانات  من  الحكومة  تمنعه  ما   -((

لصالح  منتجاتها  سعر  لتخفيض  كدعم  الشركات 

بعد  الزكاة  لوعاء  اإلعانات  هذه  تضم  المستهلك، 
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قبضها، فإذا ظهرت بميزانية الشركة تحت بند إيرادات 

مستحقة فال تزكى حتى يتم قبضها.

خالل  تنشأ  التي  المال  رأس  في  الزيادة   -((

السنة ولم يمض عليها الحول ال تخضع للزكاة خالل 

في  الزيادة  هذه  تحتسب  إنما  فيها  دفعت  التي  السنة 

للزكاة  فتخضع  الزيادة  هذه  أرباح  أما  التالي،  العام 

ضمن ربح الشركة اإلجمالي.

3)- األرباح المرحلة من سنوات سابقة تعتبر 

بمثابة رأس مال إضافي تضاف لوعاء الزكاة والينظر 

في  األرباح  هذه  عن  الزكاة  فريضة  سداد  سابقة  إلى 

عن  مستقلة  تعتبر  سنة  كل  ألن  وذلك  تحققها؛  سنة 

األخرى.

))- تخصم الخسائر الحقيقية من وعاء الزكاة 

مرحلة  أو  السنة  نفس  عن  الخسائر  هذه  كانت  سواء 

من سنوات سابقة، كما تخصم أيضًاً من وعاء الزكاة 

االستثمارات في منشآت أخرى سواء كانت مأخوذة 

من رأس المال أو من االحتياطيات أو من الحساب 

الجاري الدائن.

))- دين الزكاة ال يسقط بالتقادم عن المكلف 

إذا أخر أداءها أعوامًا، لعذر أو لغير عذر؛ ألنها ركن 

تبرأ  دْينًا في عنق المسلم وال  الثالث، فتظل  اإلسالم 

الحق  يسقط  ال  الزمن  مضى  ألن  بأدائها؛  إال  ذمته 

الثابت، وذهب جمهور الفقهاء إلى إخراجها من تركة 

رب المال وإن لم يوِص بها فدين الله أحق أن يقضى 

ومن وجبت عليه الزكاة لم يجز له التأخير.

زكاة  تحصيل  في  األحناف  برأي  ))-األخذ 

لنفقات  وترشيد  الحساب  في  أيسر  نقدا  األعيان 

من  األشياء  أعيان  نقل  يحتاجه  ما  بسبب  الجباية 

حراسة وتهيئة ومؤنة.

))- يجرى العمل في مصلحة الزكاة والدخل 

المساس  عدم  بقاعدة  السعودية  العربية  بالمملكة 

متمم  يضاف  بأن  وذلك  السنوي؛  الربح  بصافي 

حسابي إلى وعاء الزكاة إذا زادت قيمة األصول الثابتة 

وما في حكمها المخصومة من الوعاء على قيمة رأس 

سنوات  من  المرحلة  واألرباح  واالحتياطيات  المال 

حكمها؛  في  وما  الدائنة  الشركاء  وحسابات  سابقة 

الذي  السنوي  الربح  بصافي  المساس  لمنع  وذلك 

أظهرته الحسابات بعد التعديل لنضمن تحقيق الزكاة 

على صافي الربح السنوي كحد أدنى لوعاء الزكاة.

لم  إذا  الجزافي  للتقدير  المكلف  ))-يخضع 

اإلثبات  عبء  يقع  وعليه  منتظمة  حسابات  يمسك 

إذا كانت  إال  الحسابات،  الدليل على صحة  قيام  في 

حساباته مصدقا عليها من محاسب قانونى فيقع عبء 

إثبات عدم االعتداء بها على عاتق مؤسسة الزكاة.

الدفاتر،  بانتظام  االعتداء  عدم  أسباب  ومن 

المثل بال  الربح عن معدالت  نسبة مجمل  انخفاض 

مع  للمنشأة  الفعلية  المعامالت  مطابقة  وعدم  مبرر، 

وإيراداتها  مصروفاتها  تأييد  وعدم  بدفاترها  المقيد 

صورية  والفواتير  بالمستندات  ومبيعاتها  ومشترياتها 

مع  والبنك  الصندوق  حركة  تمشى  وعدم  الجرد، 

دائن،  الصندوق  رصيد  يظهر  كان  المنشأة  عمليات 

ووضعت نظام الرقابة الداخلية.

العقود  تحرير  مثل  التأسيس  مصاريف   -(9
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ودراسات  المنشأة،  تأسيس  في  المحاماة  وأتعاب 

من  تعتبر  األولية،  والدراسات  االقتصادية  الجدوى 

من  عدد  على  تستهلك  التي  الرأسمالية  التكاليف 

قائمة  على  السنوي  إمالكها  قسط  ويحمل  السنوات 

العام،  ربح  صافي  إلى  الوصول  قبل  الدخل  صافي 

استبعاد  )بعد  التأسيس  مصاريف  صافي  ويخصم 

إهالكها( من وعاء الزكاة.

30- زكاة عروض التجارة تحتسب على أساس 

ربع العشر )).) %( عن سنة قمرية اثنى عشر شهرا، 

وهي المدة التقديرية لحصول النماء وتحقيق الربح، 

فإذا تم إعداد الميزانيات على أساس السنة الشمسية 

)الميالدية(، فإنه طبقًا لتوصيات مؤتمر الزكاة األول 

الذى عقد بالكويت عام )0)) هـ )))9)م( يراعى 

القمرية  السنة  أيام  عدد  عن  أيامها  زيادة  يستدرك  أن 

بأن تحتسب النسبة ))).) % تقريبا.

دور  في  والمنتجات  األولية  المواد   -3(

في  واالستثمارات  الصنع  تامة  والمنتجات  الصنع 

أوراق مالية والمنافع المشتراه بغرض التجارة تدخل 

ضمن عروض التجارة وتخضع للزكاة، أما األصول 

واآلالت  والعدد  والمباني  كاألراضي  الرأسمالية 

واالستثمارات  النقل  وأدوات  والتركيبات  واألثاث 

بقصد  المشتراه  والمنافع  التابعة  الشركات  أسهم  في 

والمياه  النور  وتأمينات  المقدم  اإليجار  مثل  االقتناء 

فهى عروض فنية تخصم من وعاء الزكاة.

عدم  على  مالية  غرامات  فرض  )3-يجوز 

تسديد الزكاة المستحقة أو في حالة التهرب منها، لما 

قسرا  الممتنع  من  أخذها  من  العلماء  جمهور  يقرره 

اإلمام  فيقرر  تعزيرية.  كعقوبة  المالية  الغرامة  وتنفيذ 

أخذ  مع  قسرا  الممتنع  من  الزكاة  بتحصيل  الشافعي 

أحمد  أخرجه  الذي  للحديث  له.  عقوبة  ماله  نصف 

  النبي  عن  والبيهقي  والحاكم  والنسائي  وبوداود 

منعها  ومن  أجرها  فله  مؤتجرا  أعطاها  »من  قال:  أنه 

فإنا آخذوها منه وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا عز 

وجل«.

ويقول اإلمام ابن القيم في تهذيب السنن ألبى 

ثبوت  في  ورد  أنه  الحديث:  هذا  على  تعليقا  داود 

العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي  عمل بها 

الخلفاء بعده.

المبحث الرابع: الدرا�شة الميدانية

المنهج  استخدام  تم  الدرا�شة:  منهجية 
الظاهرة  دراسة  على  يعتمد  الذي  التحليلي  الوصفي 

كما هي في الواقع، ويقوم بوصفها وصفا دقيقًا ويعبر 

مصدرين  على  وباالعتماد  وكيفيا،  كميا  تعبيرا  عنها 

لجمع البيانات وهما: 

األدبيات  على  وتشتمل  ثانوية:  م�شادر 
والدوريات  الكتب  في  بالموضوع  المتعلقة 

واألجنبية،  العربية  والنشرات  والتقارير  واألبحاث 

ذات  واألنظمة  والقوانين  التدقيق  المعايير  باإلضافة 

الصلة بموضوع الدراسة لتغطية الجانب النظري.

استبانة  تصميم  تم  حيث  اأولية:  م�شادر 
التدقيق  شركات  في  الحسابات  مدققي  على  وزعت 

وأساتذة الجامعات األكاديميين في مملكة البحرين

األدبيات  على  االطالع  بعد  الدرا�شة:  اأداة 
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استبانة  إعداد  تم  النظرية من كتب ودراسات سابقة، 

أغراض  لتحقيق  الالزمة  البيانات  لجمع  الدراسة 

الدراسة، وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي 

المستجيبين على كل فقرة من  لتحديد درجة موافقة 

فقرات االستبانة، وتحويلها إلى بيانات رقمية يمكن 

قياسها ووصفها إحصائيا، حيث كانت هذه الدرجات 

على النحو التالي: درجة الموافقة )بدرجة كبيرة جدا، 

قليلة  بدرجة  قليل،  بدرجة  متوسطة،  كبيرة،  بدرجة 

جدا(، وأعطيت األوزان من )-) على التوالي. 

وتم تحديد معيار مقياس التحليل الذي تم على 

الحسابي،  المتوسط  قيم  على  بناًء  التحليل  أساسه 

الحسابي  المتوسط  كان  اذا  متدنية  درجة  اعطى  إذ 

المتوسط  كان  اذ  متوسطة  ودرجة   )(.(9-(( بين 

ودرجة   )3.(9 لغاية   (.(9 من  )اعلى  الحسابي 

عالية اذ كان المتوسط الحسابي )أعلى من 9).3 – 

لغاية )(.

مجتمع  يتكون  الدرا�شة:  وعينة  مجتمع 
التدقيق  شركات  في  الحسابات  ُمدّققي  من  الدراسة 

البحرين  مملكة  في  االكاديميين  الجامعات  وأساتذة 

من  بهم  تفصيلية  قائمة  على  الحصول  تم  أن  بعد 

والصناعة  التجارة  وزارة  في  الشركات  مسجل 

والسياحة وكذلك قائمة أخرى من األساتذة الجامعين 

حسابات  وتدقيق  محاسبة  تخصص  االكاديميين 

في  التدقيق  شركات  عدد  بلغ  والذين  مالية  ورقابة 

تدقيق  شركة   (( دراسة  كمجتمع  البحرين  مملكة 

حسابات  اختيارمدقق  وتم  البحرين  في  حسابات 

واحد من كل شركة تدقيق عاملة في مملكة البحرين 

كعينة دراسة أي )) مدقق حسابات و3) عضو هيئة 

مملكة  في  الجامعات  في  االكاديميين  من  تدريسية 

شخص   30 على  االستبانة  توزيع  تم  وقد  البحرين، 

جميع  استرجاع  وتم  تدريسية(  هيئة  وعضو  )مدققًا 

لعمليات  صالحة  جميعها  كانت  وقد  االستبانات 

التحليل اإلحصائي 30 استمارة إي ما نسبته 00) % 

من مجتمع الدراسة.

في  الم�شتخدمة  االإح�شائية  االأ�شاليب 
اإلحصائي  الرزمة  استخدام  تم  البيانات:  تحليل 

SPSS في عملية التحليل واختبار الفرضيات

أداة  ثبات  من  للتأكد  الدرا�شة:  اأداة  ثبات 
الداخلي  االتساق  معامل  احتساب  تم  فقد  الدراسة 
كرونباخ ألفا وكانت النسبة ))9%(، وقد اعتبرت هذه 

النسبة مناسبة ومالئمة لغايات هذه الدراسة. 

 تحليل النتائج ال�شئلة الدرا�شة

واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  إيجاد  تم 
المعيارية للسؤال األول من الدراسة حول )التحديات 
التي تواجه ممارسة حساب الزكاة وتطبيقاته( وكذلك 
التي  )الصعوبات  حول  الدراسة  من  الثاني  السؤال 
والجداول  وتطبيقاته(  الزكاة  حساب  ممارسة  تواجه 

التالية تبين ذلك: 

التي  )التحديات  االول  ال�شوؤال  تحليل 
تواجه ممار�شة ح�شاب الزكاة وتطبيقاته(: 

الدراسة  عينة  إجابات   ( رقم  الجدول  يبين 
الزكاة  حساب  ممارسة  تواجه  التي  التحديات  حول 
السؤال  فقرات  حول  اإلجابات  وكانت  وتطبيقاته 

األول وفق الجدول رقم ) ما يلي: 
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جدول رقم ) حول اراء عينة الدراسة بالتحديات التي تواجه ممارسة حساب الزكاة وتطبيقاته

األسئلة
المحور األول: التحديات التي تواجه ممارسة حساب الزكاة وتطبيقاته

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

توجه إجابات 
عينة الدراسة

أواًل: ان من التحديات التي تواجه ممارسة حساب الزكاة وتطبيقاته
مرتفعة جدًا))0.3))).))- يحتاج تحديد بنود وعاء الزكاة للخبرة والمعرفة الفقهية.

)- ان فهم البنود التي تدخل في وعاء الزكاة من قبل معدي الحسابات يقلل 
مرتفعة جدًا9)0.3)3).)من مشاكل وعاء الزكاة.

تحديد  مشاكل  من  تحد  الزكاة  ألغراض  المحاسبية  الدفاتر  مسك  ان   -3
مرتفعة جدًا9)0.3)3).)وعاء الزكاة.

)-ان تسجيل بضاعة اخر المدة بأنواعها وحصرها في دفاتر خاصة بها يقلل 
مرتفعة جدًا))0.3))).)من مشاكل تحديد الوعاء.

مرتفعة جدًا))0.3))).))- إن من مشاكل تحديد بنود وعاء الزكاة تعدد طرق حساب وعاء الزكاة.

)- إن من مشاكل تحديد بنود وعاء الزكاة اختالف اآلراء الفقهية في بعض 
مرتفعة جدًا9)0.3)3).)بنود وعاء الزكاة.

المصارف  في  للمحاسبين  الزكاة  في محاسبة  الدوري  التدريب  )- غياب 
مرتفعة جدًا))0.3))).)اإلسالمية.

)- إن صياغة قوائم مالية أخرى ألغراض الزكاة يقلل من مشاكل بنود وعاء 
مرتفعة جدًا))0.3))).)الزكاة.

9- إن من مشاكل تحديد بنود وعاء الزكاة غموض تحديد حوالن الحول 
مرتفعة جدًا9)0.3)3).)للمشاريع.

0)- إن حساب الديون المعدومة بدقة لمعرفة الديون التي سوف تحصل 
مرتفعة جدًا))0.3))).)وتلك التي ال تحصل في فترة قريبة يقلل من مشاكل تحديد بنود وعاء الزكاة.

مرتفعة جدًا))0.3))).)))- إن من مشاكل تحديد بنود وعاء الزكاة الخلط بين الضريبية والزكاة. 

))0.3))).)المتوسط

األول حول  بالسؤال  المتعلقة  للفقرات  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات   )(( الجدول  يبين 
اراء عينة الدراسة بالتحديات التي تواجه ممارسة حساب الزكاة وتطبيقاته، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية ما 
بين ))3).) - ))).)( اذ جاءت الفقرة األولى والتي تنص )يحتاج تحديد بنود وعاء الزكاة للخبرة والمعرفة 
الفقهية( بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ))).) واالنحراف المعياري ))0.3، بينما جاءت الفقرة السادسة 
بالمرتبة  الزكاة.  بنود وعاء  الفقهية في بعض  الزكاة اختالف اآلراء  بنود وعاء  والتي تنص ان من مشاكل تحديد 
ككل  الحسابي  المتوسط  وبلغ   ،0.3(9 المعياري  واالنحراف   )(.(3(( بلغ  حسابي  وبمتوسط  االخيرة 
)))).)(، ومتوسط االنحراف المعياري ))0.3 ويدل توجه إجابات عينة الدارسة إلى وجود تحديات تواجه 

ممارسة حساب الزكاة وتطبيقاته.



مجلة بحوث، العدد السـابع والعشرون »خاص« صفر 1441 هجريًا - أكتوبر 2019 ميالديًا 134

تحليل ال�شوؤال الثاني )ال�شعوبات التي تواجه ممار�شة ح�شاب الزكاة وتطبيقاته(
الزكاة وتطبيقاته  التي تواجه ممارسة حساب  حول الصعوبات  يبين الجدول رقم ) إجابات عينة الدراسة 

وكانت اإلجابات حول فقرات السؤال الثاني وفق الجدول رقم ) ما يلي: 

جدول رقم 2 حول اراء عينة الدراسة بالصعوبات التي تواجه ممارسة حساب الزكاة وتطبيقاته

األسئلة
املحور الثاين: الصعوبات التي تواجه ممارسة حساب الزكاة وتطبيقاته

الوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

توجه إجابات 
عينة الدراسة

إن من الصعوبات التي تواجه ممارسة حساب الزكاة وتطبيقاته
مرتفعة جدًا9)0.3)3).)التقييم بالقيمة اجلارية عند تذبذب األسعار

مرتفعة جدًا9)0.3)3).)التهرب من حتديد وعاء الزكاة بحسم بعض البنود مثل املخصصات من وعاء الزكاة

مرتفعة جدًا))0.3))).)اختالف مسميات بنود املحاسبة عن مسميات بنود وعاء الزكاة

مرتفعة جدًا))0.3))).)االعتامد عىل بنود القوائم املالية التقليدية كأساس لتحديد بنود وعاء الزكاة

مرتفعة جدًا9)0.3)3).)عدم االتفاق عىل معاجلة املخصصات بأنواعها املختلفة كبنود لوعاء الزكاة

مرتفعة جدًا9)0.3)3).)صعوبة الفصل بني األصول الثابتة لالستثامر واألصول الثابتة لالستخدام الشخيص

مرتفعة جدًا))0.3))).)تعدد اآلراء يف معاجلة االستهالك لألصول الثابتة 

مرتفعة جدًا))0.3))).) تعدد السلع التي يتاجر با التاجر أو املؤسسة مما يؤدي لصعوبة حرصها وتقييمها

مرتفعة جدًا9)0.3)3).)حسم الرضيبة قبل حسم الزكاة

))0.3))).)املتوسط

حول  الثاني  بالسؤال  المتعلقة  للفقرات  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات   )(( الجدول  يبين 

اراء عينة الدراسة بالصعوبات التي تواجه ممارسة حساب الزكاة وتطبيقاته، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية 

ما بين ))3).) - ))).)( اذ جاءت الفقرة األولى والتي تنص )اختالف مسميات بنود المحاسبة عن مسميات 

بنود وعاء الزكاة بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ))).) واالنحراف المعياري ))0.3، بينما جاءت الفقرة 

الشخصي(..  الثابتة لالستخدام  الثابتة لالستثمار واألصول  بين األصول  )الفصل  تنص صعوبة  والتي  السادسة 

بالمرتبة االخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ))3).)( واالنحراف المعياري 9)0.3، وبلغ المتوسط الحسابي ككل 

)))).)(، ومتوسط االنحراف المعياري ))0.3 ويدل توجه إجابات عينة الدارسة إلى وجود صعوبات تواجه 

ممارسة حساب الزكاة وتطبيقاته.
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المبحث الخام�ص: اال�شتنتاجات والتو�شيات
اأواًل: اال�شتنتاجات

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
الزكاة  وعاء  تحديد  تواجه  تحديات  هناك   -1

وتطبيقاتها تتمثل بمايلي: 
والمعرفة  للخبرة  الزكاة  وعاء  بنود  يحتاج   -

المهنية والفقهية.
- فهم البنود التي تدخل في وعاء الزكاة يقلل من 

مشاكل وعاء الزكاة.
- مسك الدفاتر المحاسبية ألغراض الزكاة تحد 

من مشاكل تحديد وعاء الزكاة.
- ان تسجيل بضاعة اخر المدة بأنواعها وحصرها 
تحديد  مشاكل  من  يقلل  بها  خاصة  دفاتر  في 

الوعاء.
الزكاة  محاسبة  في  الدوري  التدريب  غياب   -

لمدققي الحسابات في شركات التدقيق.
- غموض تحديد حوالن الحول للمشاريع.

- هناك خلط بين الضريبة والزكاة لدى أصحاب 
المشاريع واألعمال.

الزكاة  وعاء  تحديد  تواجه  صعوبات  هناك   -2
وتطبيقاتها، وتتمثل بمايلي: 

- التقييم بالقيمة الجارية عند تذبذب األسعار.

- اختالف مسميات بنود المحاسبة عن مسميات 
بنود وعاء الزكاة.

التقليدية  المالية  القوائم  بنود  على  االعتماد   -
كأساس لتحديد بنود وعاء الزكاة. 

الثابتة لالستثمار  بين األصول  الفصل  - صعوبة 
واألصول الثابتة لالستخدام الشخصي.

- اختالف اآلراء في معالجة االستهالك لألصول 
الثابتة.

3- تعدد طرق حساب وعاء الزكاة.

المصارف مما يؤدي  بها  تتاجر  التي  السلع  4- تعدد 
لصعوبة حصرها وتقييمها.

 31 في  الزكاة  فريضة  إلى  الكريم  القرآن  أشار   -5
أن  يعني  وذلك  المفروضة،  بالصالة  مقرونة  مرة 
الزكاة فريضة إسالمية إجبارية، وليست إحسانا أو 

تطوعا، فهي فرض على من توفرت فيه شروطها.

 : قال  النماء والطهارة والبركة والوقاية،  تعني  الزكاة   -6 
))داووا مرضاكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة((.

ثانيًا: التو�شيات
من  الزكاة  محاسبة  موضوع  إدراج  ضرورة   -(
النواحي العملية في مناهج التعليم على مختلف 

مستوى المراحل التعليمية.
والمدققين  للمحاسبين  تدريبية  دورات  عمل   -(

حول كيفية احتساب الزكاة.
3- عمل دورات تدريسية تثقيفية حول أهمية محاسبة 

الزكاة في دعم التنمية المستدامة في البحرين.
في  المتخصصة  الدراسات  من  العديد  عمل   -(
المشاكل والمعوقات التي تواجه محاسبة الزكاة.
)- العمل على اقامة ندوات ولقاءات مع المتخصصين 
أجل  من  الزكاة  وإنفاق  احتساب  بموضوع 
وأثرها  الزكاة  تطبيق محاسبة  بإيجابيات  التعريف 
لديهم  الذين  إلى  توجه  بحيث  المجتمع،  على 
اإليجابية  باآلثار  وتعريفهم  ضعيف  ديني  وازع 

التي تعود عليهم في الدنيا واآلخرة.
ايجاد  على  المسؤولة  الرسمية  الجهات  حث   -(  
بحيث  والزكاة،  الدخل  ضريبة  بين  ما  عالقة 
تشجع دائرة ضريبة الدخل المكلفين بدفع فريضة 
الزكاة وذلك من خالل عمل تقاص ما بين الزكاة 
باقتطاعها  وليس  المستحقة  والضريبة  المدفوعة 
به  للضريبة كما هو معمول  الخاضع  الدخل  من 

حاليًا وصواًل إلى الضريبة المستحقة.
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قائمة الم�شادر والمراجع
 )- القرآن الكريم. 
 )- السنة الشريفة.

اأواًل: المراجع العربية
 )- أحمد إسماعيل يحيى، الزكاة عبادة مالية واداة اقتصادية، دار المعارف، جمهورية مصر العربية، ))9).

 )- أبو النصر، عصام عبد الهادي، اإلجراءات والمعالجات الزكوية لبنود القوائم المالية لألنشطة التجارية والصناعية، كلية التجارة، 
جامعة األزهر.

 3- بكر، بهاء الدين عبد الخالق، دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة شركات المساهمة السودانية، مجلة االقتصاد 
العالمي اإلسالمية.

 )- عبد السالم محمد إبراهيم، دور اإلفصاح المحاسبي في تحديد وعاء زكاة عروض التجارة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 
كلية الدراسات التجارية، رسالة ماجستير غير منشورة، 0)0). 

 )- عبد الله الزبير عبد الرحمن، مفهوم وعاء الزكاة وماجد فيه المؤتمر العلمي الثاني للزكاة المعهد العالي لعلوم الزكاة، مؤسسة 
الزكاة واوعية الزكاة، الخرطوم، نوفمبر )00).

 )- قللي، يحيى احمد مصطفى، دراسات في الزكاة والمحاسبة الضريبية، دار المريخ، الرياض، المملكة العربية السعودية، 993).
 )- متولي، عصام الدين محمد، دور الفكر المحاسبي في تحديد وعاء عروض التجارة، مجلة كلية الشريعة والعلوم االجتماعية، 

المجلد الثالث، جامعة ام درمان اإلسالمية 9)9).
 )- متولي، عصام الدين محمد، دور الفكر المحاسبي في قياس وعاء الزكاة في شركات التامين اإلسالمي، مجلة العلوم اإلدارية 

والبحوث العلمية، جامعة ام درمان اإلسالمية، العدد األول، ربيع األول، شعبان، ))))، ديسمبر، )99).
 9- محمد كمال عطية، حاالت تطبيقية في محاسبة الزكاة، مكتبة المهند، جدة، ))9).

0)- محمد، محمد عبد الحليم صالح، المشاكل المحاسبية لتقويم المخزون السلعي عند تحديد وعاء زكاة شركات المساهمة   
السودانية، الخرطوم، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الدراسات التجارية، )00).

 ))- الحسين، أسماء محمد احمد حمد الحسين، دور معايير المحاسبة الدولية في قياس وعاء عروض التجارة وضرائب الدخل، 
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، مدرسة العلوم اإلدارية، شعبة المحاسبة، جامعة الخرطوم، )00).

 ))- صالح، هدى دياب احمد، مشاكل ومعوقات تحديد الزكاة في النظام المحاسبي لدى شركات المساهمة السودانية ))0).
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 نقـــد وتقييــم حسا الزكاة بقا لطريقة 
�سافي راأ� المال العام... تحلي محا�سبي 

اأ.د.كوثر االأبجي - م�شر
أستاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة بني سويف 
للدراسات العليا األسبق

مقدمة 
المدينة  في  فرضت  إذ  فروضه،  من  وفرض  الخمسة  اإلسالم  أركان  من  ركن  الزكاة 
وسنة  تعالى  الله  بكتـاب  واجبة  وهي  رمضان،  صيام  فرض  قبل  الهجرة  من  الثانية  السـنة 
َكاَة ثالثين  اَلَة َوآُتوا الزَّ رسوله وإجماع األمة، فقد تكرر في القرآن قوله تعالى: َوَأِقيُموا الصَّ
مرة أما السنة فقد ذكرت الزكاة في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما »بني اإلسالم على 

وصـوم  الزكاة  وإيتاء  الصالة،  وإقام  الله،  رسول  محمدا  وأن  الله  إال  إله  أالّ  شهادة  خمس: 
رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيال« متفق عليه. 

هدف الدرا�شة 
التجارة«  عروض  »زكاة  وعاء  استخراج  لطرق  طبقًا  الزكاة  فريضة  حساب  وتقييم  لنقد  الدراسة  تهدف 
زكاة  حساب  ألغراض  الطرق  هذه  صالحية  وتقييم  العامل«  المال  رأس  »صافي  طريقة  على  تركيزًا  المعاصرة 
نظرية  ومبادئ  فروض  مع  الطرق  هذه  اتساق  ومدى  أخرى،  طريقة  اقتراح  من  ذلك  عن  ينتج  وما  الشركات، 

المحاسبة والمعاييرالمحاسبية الدولية. 

خطة الدرا�شة: قسمت الكاتبة الدراسة إلى أربعة أجزاء هي: 

الجزء األول: دراسة تمهيدية لمقومات زكاة عروض التجارة. 

الجزء الثاني: عناصر األموال التجارية ومدى خضوعها للزكاة وهي: 

)- األموال الخاضعة. )- األموال غير الخاضعة. 

3- األموال المعفاة. )- المال المستفاد. 
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الجزء الثالث: نقد وتقييم الطرق المعاصرة لحساب 
وعاء الزكاة وتقييم مدى صالحيتها ألغراض حساب 

زكاة الشركات، ويناقش ما يلي: 

وصالحيتها  األموال«  مصادر  »طريقة  تقييم   -(
ألغراض حساب زكاة الشركات. 

العامل«  المال  رأس  صافي  »طريقة  تقييم   -(
وصالحيتها ألغراض حساب زكاة الشركات. 

المتداولة«  لألصول  الربح  إضافة  »طريقة  تقييم   -3
وصالحيتها ألغراض حساب زكاة الشركات. 

ألغراض  صالحيتها  وتقييم  المقترحة  الطريقة   -(
حساب زكاة الشركات. 

الجزء الرابع: مدى اتساق طرق استخراج الزكاة مع 
فروض ومبادئ نظرية المحاسبة ومعاييرها الدولية. 

أخيرًا: نتائج الدراسة وتوصياتها، ومراجع الدراسة. 

الجزء االأول: درا�شة تمهيدية لمقومات 
زكاة عرو�ص التجارة 

تمهيد
فريضة  خالل  من  اإلسالمية  الشريعة  قدمت 
أن  يمكنه  للبشرية  تكافلي  مالي  نظام  أعظم  الزكاة 
يحقق الكفاية والفالح للمجتمع الذي يطبقه، كذلك 
قدمت الزكاة قواعد ومنهجية تصلح للتطبيق في النظم 
المالية المعاصرة مع تحقيق كل القواعد التي استنها 
علماء المالية العامة بإطالق مذهل على مدى الزمان 
والمكان، وليس ذلك فحسب بل هي تتواءم وتتناغم 
للمجتمع  لتقدم  المعاصرة  المحاسبية  النظم  مع 
المحاسبي الدولي نموذجا فريدا يثبت إعجازه حيث 
المالية واالجتماعية من ناحية،  أنه يحقق كل أهدافه 
ويعلِّم البشرية المعاصرة نموذجا جديدا من المعالجة 

المحاسبية لم تعرفه ولم تصل اليه من قبل. 

لذلك كان حريا بنا ونحن نملك أعظم تشريعات 
وضعها المولى عز وجل في الرسالة الخاتمة للبشرية 
أن نتدارس ونبحث في كنوز هذه التشريعات بغرض 
كشف أسرارها وحكمها واالستفادة من نتائج أبحاث 
فريضة الزكاة في النظم الضريبية لألنشطة االقتصادية 

المعاصرة. 

فقه  علمي  من  كل  من  الدراسة  هذه  وتستفيد 
الزكاة  إذ يحتاج محاسب  المالية؛  الزكاة والمحاسبة 
إلى معرفة متعمقة لكل من فقه الزكاة وعلم المحاسبة 
القرآن  في  ورد  ما  ينقل  أن  يمكنه  حتى  معا  المالية 
تناوله  وما  والفعلية  القولية  الشريفة  والسنة  الكريم 
لتشريع  التطبيقي  المنهج  من  الصالح  السلف  علماء 
يمكن  حتى  المعاصرة  المحاسبة  لغة  إلى  الزكاة 
من  الكاملة  االستفادة  المعاصر  االقتصادي  للنشاط 
وال  هوى  وال  تحريف  دون  العظيم  التشريع  هذا 
وال  االقتصادي  أو  المحاسبي  بالفكر  ورد  بما  تأثر 
مقصود  يخالف  بما  المعاصرة  المالية  بالتشريعات 

المشرع الكريم. 

التجارية  الثروة  الدراسة على زكاة  وتركز هذه 
على  المعاصرة  التجارية  المنشآت  على  تقع  التي 
فردية  منشأة  كانت  سواء  القانونية  أشكالها  اختالف 
أو شركة أشخاص أو شركة أموال حيث أجمع علماء 
السلف الصالح والمعاصرين عليها دون خالف، أما 
أو  األنشطة االقتصادية األخرى سواء كانت صناعية 
زال اخضاعها  فما  أو خالف ذلك  أو عقارية  خدمية 
لزكاة التجارة أو غيرها محل خالف بين المعاصرين. 
»زكاة  فريضة  لمقومات  الدراسة  تتعرض  وبذلك 
التي  التجارية«  الثروة  »زكاة  أو  التجارة«  عروض 
علماء  عليها  أجمع  والتي  الحكيم  المشرع  استنها 
فقه  في  المتخصصين  والمعاصرين  الصالح  السلف 

الزكاة دون طرق قضايا فقهية خالفية. 
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مقومات زكاة العرو�ص اأو الثروة التجارية 
تناول الدراسة مقومات زكاة العروض فيما يلي: 

عن  الشريف  الحديث  يذكر  الزكاة:  سعر   -1

الرسول  أنه قال: »هاتوا ربع العشر: من كل أربعين 

عشر  ربع  »هاتوا  غيره  حديث  وفي  درهم«  درهما 

كل  على  ينطبـقان  الحديثين  وهذين  أموالكم«))(. 

الذهب  النقـدين  وزكاة  التـجارة  عروض  زكـاة  من 

ابن  يذكر  المعاصرة.  النـقود  عليهما  وقياسا  والفضة 

قدامة من ملك عرضا للتجارة فحال عليه الحول وهو 

مه في آخر الحول فما بلغ أخرج زكاته وهو  نصاب قوَّ

وقد  خالفًا  العلم  أهل  بين  نعلم  وال  قيمته  عشر  ربع 

نجد  ومن ذلك   .)((الله دل على ذلك قول رسول 

أن سعر زكاة العروض سعر نسبي ثابت قدره ).)% 

الثروة  على  تقع  التي  النقدين  زكاة  سعر  نفس  وهو 

النقدية)3(.

التجاري  المال  أصل  على  الزكاة  وقوع   -2

وربحه كل حول عربي: تقع زكاة التجارة على كل من 

الدخل والثروة التجارية معا كل حول عربي، يذكر أنه 

»إذا كان في الملك نصاب للزكاة فاتجر فيه فنمي أدى 

زكاة األصل مع النماء إذا حال عليه الحول »وجملة 

ألنه  األصل  حول  على  مبني  النماء  حول  أن  القول 

وأبو  واسـحق  مالك  قال  وبهذا  الملك،  في  له  تابع 

ابن  الرتمذي،  وسنن  داوود  أبو  وسنن  امحد  االمام  مسند   )((
األزهرية ج/ 3 ص ).  الكليات  »املغني« مكتبة  قدامة 
أنصار  مكتبة  السنن«  »معامل  اخلطايب  سليامن  أبو  وانظر: 

السنة ج/ ) ص ))) - 9)). 
))( ابن قدامة، مرجع سابق ص 30.

)3( د. حسني شحاتة »حماسبة الزكاة« مطبوعات االحتاد الدويل 
سعيد  حممد  د.   ،(9( ص   ،(9(0 اإلسالمية،  للبنوك 
دار  الرضيبية«  »املحاسبة  هنيدي  حامد  د.  السالم،  عبد 

البيان العريب جدة، ))9)، ص )3). 

ضرورة  على  العلماء  من  إجماع  فهناك  يوسف))(، 

من  إجماع  يوجد  كما  المال.  وأصل  الربـح  تزكية 

السلف ومن المحدثين على إعفاء عروض القنية أو 

لغرض  تقتنى  التي  المحاسـبة  بلغة  الثابتة  األصول 

فال  بذلك  البيع  إعادة  لغرض  وليس  االستخدام 

بلغة  فقط  المتداولة  األصول  إال  للفريضـة  تخضع 

المحاسبة ))(. 

بسعرها  التجارية  الثروة  عناصر  تقويم   -3

الله  رسول  »كان  جندب  بن  سمرة  يحدثنا  الجاري: 

 يأمرنا أن نخرج الزكـاة مما نعد للبيـع« رواه الدار 

قطني عن أبي ذر وعن أبي عمرو بن حماس عن أبيه 

قال: »أمرني عمر فقال أد زكاة مالك فقلت: مالي مال 

إال جعاب وأدم فقال قومهما ثم أد زكاتهما«))(.

هي باختصار نوعان  4- شروط فرض الزكاة: 

كما يلي))(: 

بقصد  النية:  وهي  بالمكلف:  خاصة  شروط   -

تحقيق الربح، والعمل: بمعنى وجوب بدء النشاط 

التجاري فعاًل.

شروط خاصة بالمال: وهي مرور حول عربي،   -

الدين،  من  المال  فراغ  النصاب،  المال  بلوغ 

الشخصية؛ بمعنى زيادته  الحوائج  الفضل عن 

عن الحاجات المعيشية للمكلف. 

ص  األزهرية  الكليات  مكتبة  »األموال«  عبيد  أبو  انظر:   )((
مصطفى  املقتصد«  وهناية  املجتهد  »بداية  رشد  ابن   ،(((
القرضاوي  يوسف  د.   ،((( ص  ج/)  احللبي  البايب 
»فقه الزكاة« مؤسسة الرسالة ج/) ص )33، »الفقه عىل 
املذاهب األربعة« وزارة األوقاف، كتاب الزكاة ص 90).

))( أبو عبيد مرجع سابق ص ))). 
))( ابن قدامه مرجع سابق ص )) - ))، ص 30، )3.

»دار  والعملية  العلمية  األصول  الزكاة  »حماسبة  األبجي  كوثر  د.   )((
النهضة العربية فرع بني سويف ط/ 9 9)0) ص )))- ))). 
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الثروة  لزكاة  الخاضعة  المعاصرة  5-المنشآت 
التجارية 

)- جميع المشروعات التي يتركز معظم نشاطها 
القانوني  شكلها  عن  النظر  بغض  التجارة  في 
وسواء كانت تهدف للتجارة في سلع استهالكية 
أو معمرة أو إنتاجية وسواء كانت تقوم بنشاطها 

داخل الدولة أو للتصدير.. إلخ.
)- كافة البنوك التجارية حيث تعد أوعية ادخارية 
لتجميع الموارد العادة استثمارها في النواحي 
تقوم  أيضًا  لكنها  للمجتمع،  المفيدة  التجارية 
المشروعات  اقامة  مثل  تجارية  غير  بأنشطة 
فهي  لذلك  والعقارية،  والخدمية  الصناعية 
نشاطها  على  غلب  إن  العروض  لزكاة  تخضع 
نشاطها  على  غلب  إن  اما  التجاري،  الجانب 
المشروعات  لزكاة  ضمها  فيجب  ذلك  غير 
أنواع  تتناول  التي  المستغالت  مثل  األخرى 

الثروات والدخول المعاصرة. 

لكن يخضع بعض المحاسبين أنواع أخرى من 
المشروعات لزكاة العروض))( هي: 

3- منشآت الوساطة بين التجار والعمالء. 
)- أنشطة تأجير العقارات واالالت وسائر أنواع 

األجهزة. 

ويؤخذ على ذلك ما يلي: 
)- أن الوسطاء فئة تقدم العمل دون رأس المال 
زكاة  لكن  العمل،  هذا  من  دخلهم  ويتحقق 
مناط  البضاعة  على  أصال  تقع  العروض 
هذه  بخضوع  القول  يصح  ال  لذلك  الزكاة 
الفئة لزكاة العروض، وإنما قد تخضع لزكاة 
شروط  أموالهم  في  توافر  إذا  النقدية  الثروة 

الخضوع لها. 

املحاسبة  »أصول  عوض  حممد  ناصف  رفعت  انظر   )((
األرباح  ورضيبة  التجارة  عروض  وزكاة  الرضيبية 
وايضـا   (( ص  مقـارنة  – دراسة  والصناعية  التجارية 

د. حسني شحاتة مرجع سابق ص 99).

من  يعد  ال  بايجار  للغير  العروض  تأجير  أن   -(
األصل  أو  العين  تبقى  حيث  التجارة  أعمال 
دون بيعه ويحصل المؤجر على الريع، لكن 
ذاتها،  البضاعة  بيع  ل ربحه من  التاجر يحصِّ
الثروة  لزكاة  المكلف  يخضع  قد  لذلك 
المال  في  توافر  إن  المستغالت  أو  النقدية 
يراه  لما  وطبقًا  إلحداهما  الخضوع  شروط 

الفقهاء والمشرع. 

تأثروا  قد  المحاسبين  هؤالء  أن  والواقع 
الفئات  هذه  أخضع  الذي  الضريبي  بفكرالمشرع 
للضرائب التجارية بل لقد اعتبرهم تجارًا من منظور 
قانوني، لكنا عند اخضاع نشاط ما لفريضة الزكاة يجب 
اال نتأثر بما يراه التشريع الضريبي حيث أن الفريضة 
والمضمون  الشكل  حيث  من  تختلف  اإلسالمية 
واألهداف اختالفًا بينًا عن التشريع المالي الوضعي. 

الجزء الثاني: عنا�شر االأموال التجارية 
ومدى خ�شوعها للزكاة

اأواًل: االأموال الخا�شعة للزكاة 
السلف  من  العلماء  اتبعه  الذي  األثر  يذكر 
الصالح والمعاصرين عن أبو عبيد)9( أنه قال »حدثنا 
بن  ميمون  عن  يرقان  بن  جعفر  عن  هشام  بن  كثير 
كان  ما  فانظر  الزكاة  إذا حلت عليك  قال:  أنه  مهران 
عندك من نقد وعرض فقومه قيمة النقد، وما كان من 
دين في مالءة فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من 
األقدمين  بقي«، وعلى ذلك أجـمع  ما  ثم زك  الدين 
صافي  الزكاة  وعاء  يشمل  أن  على  والمحدثين 
المملوك  النقد  يلي:  ممـا  يتكون  الذي  النامي  المال 
الجاري  السوقي  بالسعر  مقومة  البضاعة   + للمنشأة 
+ المديونية بأنواعها )مدينون + أ. ق( – االلتزامات 
الفعلية = وعاء الزكاة فإن بلغ نصابًا( قيمة )) جرام 

ذهب( خضـع المال لسعر زكاة ).) %.

)9( أبو عبيد »األموال« مكتبة الكليات األزهرية ج/)، ص ))). 



141141

الخاضعة  األصول  بجالء  األثر  هذا  ويوضح 

للزكاة الموجودة لدى المنشأة فيما يلي: 

)- النقد بالخزينة والبنك بالمنشأة وفروعها. 

)- البضاعة المملوكة للمنشأة بقيمة بيعها بالنقد 
الحاضر وقت استحقاق الزكاة. 

استردادها  يرجى  التي  أي  مالءة  في  الديون   -3
وقت  عسرهم  أو  إنكارهم  دون  المدينين  من 
»الديون  المحاسبة  في  وتسمى  استحقاقها 

الجيدة«.

حصص   - االستثمارات  سبق  لما  ونضيف   -(
تستثمر  قد  التي  المالية-  واألوراق  المشاركة 

المنشأة فيها بعض المال. 

)- األرصدة المدينة األخرى وهي بعض حقوق 
المنشأة لدى الغير. 

وبيان هذه العناصر كما يلي.

أمرًا  زكاتها  وجوب  العلماء  اعتبر  النقد:   -1

التجاري  للنشاط  مخصصة  دامت  ما  عليه  متفق 

ونضيف  للفريضة،  الخضوع  شروط  فيها  ويتوافر 

لدى  األجنبية  العمالت  تقويم  بضرورة  محاسبيا  هنا 

المنشأة بالسعر الحاضر الذي يبيع به للبنك العمالت 

النقدية. 

2- البضاعة –المخزون - أوعروض التجارة: 

الثروة  يمثل  الذي  األساسي  العنصر  هي  البضاعة 

التجارة«،  »عروض  فقها  وتسمى  للزكاة  الخاضعة 

ألهميتها  نظرا  باسمها  الزكاة  هذه  سميت  التي  وهي 

في  عنصر  أهم  تعد  وهي  فيها،  الزكاة  وعاء  وتركز 

هذه الزكاة، والتي تحقق المنشأة الربح من الفرق بين 

ثمن شرائها وبيعها، وقد نالت اهتمام الفقهاء فاهتموا 

بمشكلة تقويمها حيث تؤثر طريقة تقويمها على قدر 

أن  كما  المستحق،  الزكاة  قدر  ثم  ومن  الزكاة  وعاء 

قدرها يؤثر على بلوغ المال للنصاب من عدمه.

بسعر  البضاعة  تقويم  الفقهاء  معظم  ويرى 

قال:  أنه  جندب  بن  سمرة  عن  ورد  ما  بدليل  البيع 

»أمرنا رسول الله  أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع 

»كما جاء عن جابر بن زيد في عرض يراد به التجارة 

أخرج  ثم  الزكاة  فيه  حلت  يوم  ثمنه  من  بنحو  »قومه 

زكاته«. ولم يرى سوى ذلك اال رأيا واحدا عرضه ابن 

رشد)0)( لبعض العلماء قال »يزكي الثمن الذي اشترى 

به السلعة ال قيمتها »ولكن لم يؤيد هذا الرأي جمهور 

القرضاوي)))(  د.  فيؤيد  المحدثين،  وال  العلماء 

وهبة  د.  أيضًا  ويؤكده  الجاري  البيع  بسعر  التقويم 

العام  آخر  البضاعة  التاجر  م  »يقوِّ بقوله  الزحيلي)))( 

سعر  بحسب  ال  الزكاة  اخراج  وقت  سعرها  بحسب 

شرائها وتضم السلع التجارية بعضها إلى بعض عند 

التقويم ولواختلفت أجناسها«.

3- الديون: وهي نوعان بلغة المحاسبة: األول 

يسمى مدينين وهم العمالء الذين اشتروا بضاعة ولم 

تم  اذا  أما  أوراق تجارية مقابلها،  قيمتها وال  يسددوا 

مثل  تجارية  بأوراق  مؤقتا  المبيعات  قيمة  سددت 

فيطلق  المقدم  الشيك  أو  اإلذني  السند  أو  الكمبيالة 

والديون  قبض.  أوراق  محاسبيًا  العنصر  هذا  على 

ديون  نوعان؛  قبض  أوراق  أو  مدينين  كانت  سواء 

وهي  رديئة  أو  تحصيلها،  في  مشكوك  وديون  جيدة 

)0)( ابن رشد »بداية املجتهد وهناية املقتصد« دار الفكر ج/ ) 
بريوت ص 0)). 

الرسالة  »مؤسسة  الزكاة  »فقه  القرضاوي  يوسف  د.   )(((
ج/) ص )33. 

الفكر  »دار  وأدلته  اإلسالمي  الفقه  الزحييل«  وهبة  د.   )(((
بريوت ص )9).
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على مماطل أو معسر غير مرجو قضائها، وفي ذلك 
بعض البيان.

– له  ابن قدامة »اذا كان  الجيدة: يقول  الديون 
المكلف- دين على ملئ فليس عليه زكاة حتى يقبضه 
ويؤديه لما مضى؛ وجملة ذلك أن الدين على ضربين: 
أحدهما دين على معترف به باذل له فعلى صــاحبه 
فيؤدي  يقبضه  حتى  إخراجها  يلزمه  ال  أنه  إال  زكـاته 
لما مضى روي ذلك عن علي  وبهذا قال الثوري 
الرأي، وقال عمر وعثمان وابن  وأبو ثور وأصحاب 
عمر وجابر بن عبد الله  جميعًا وأبو عبيد وغيرهم 
ألنه  يقبضه  لم  وإن  الحال  في  الزكاة  إخراج  عليه 
زكاته  اخراج  فيلزمه  فيه  والتصرف  أخذه  على  قادر 
هذه  في  الزكاة  استحقاق  مبرر  فكأن  كالوديعة«)3)( 
بما  فورا،  دينه  استرداد  على  التاجر  قدرة  هو  الحالة 
يعني أيضًا أنه اذا كان رد هذا الدين مشروط بتوقيت 
محدد ال يمكن تقديمه إلى وقت استحقاق الزكاة فال 
جمهور  أخذ  وقد  زكاته،  اخراج  التاجر  على  يجب 
الفقهاء برأي صحابة رسول الله  وتابعيهم وكذلك 

المحاسبين المعاصرين)))(. 

الديون المشكوك في تحصيلها: اذا كان الدين 

روايتان:  ففيــه  ممـاطل  أو  جاحد  أو  معسر  على 

وأبي  واسحق  قتادة  قول  وهو  تجب؛  ال  إحداهما 

أشبه  به  االنتفاع  مقدور  غير  ألنه  العراق  وأهل  ثور 

بمال المكاتب، أما الرواية الثانية: يزكيه إذا قبضه لما 

)3)( ابن قدامة »املغني والرشح الكبري« ج/) ص )).
)))( انظر د. شوقي شحاتة »التطبيق املعارص للزكاة »دار الرشوق 
يف  املستعملة  والدفاتر  الرضيبية  املحاسبة  »نظام   ،(9((
القاهرة  جامعة  التجارة  كلية  املاجستري  »رسالة  املال  بيت 
»رسالة  التقويم  نظريات  يف  اإلسالمية  »املبادئ   ،(9(0

دكتوراه كلية التجارة جامعة القاهرة 9)9). 

مضى وهو قول الثوري وأبو عبيد لما روي عن عليِّ 

فليزكيه  كان صادقا  »إن  قال:  المظنون  الدين  في   

وألنه  عبيد  وأبو  عباس  ابن  نحوه  وروى  مضى«  لما 

مضى  لما  زكاته  فوجبت  فيه  التصرف  يجوز  مملوك 

كالروايتين  قوالن  وللشافعي  الملئ،  على  كالدين 

وعن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث واألوزاعي 
ومالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد.)))(

بمحفظة  المنشأة  تحتفظ  قد  4-االستثمارات: 

حصص  من  يماثلها  وما  لألسهم  مالية  أوراق 

معاملة  وتعامل  أخرى،  مشروعات  في  مشاركات 

وقت  البيع  بسعر  تقويمها  بمعنى  التجارة  عروض 

استحقاق الفريضة خاصة أن معظم هذه االستثمارات 

يمكن تسييلها في السوق المالي.

حقوق  من  تعد  األخرى:  المدينة  5-األرصدة 

أنها  أما  المتعاملين معها، وهي نوعان:  المنشأة على 

على  لتحصل  المنشأة  دفعتها  مقدمة«  »مصروفات 

خدمات مقابلها تستحق بها خدمات عن الفترة المالية 

التالية؛ وبالتالي فهي ال تخص الفترة المالية المستحق 

باعتبارها  معها  التعامل  فيجب  وبالتالي  الزكاة  عنها 

مستحقة«  »إيرادات  أنها  وإما  التزكية،  يستحق  أصل 

فهي مثل الديون المرجوة التي يجب تزكيتها، وبالتالي 

يجب ضم األرصدة المدينة األخرى إلى وعاء الزكاة 

بقيمتها الدفترية. 

)))( ابن قدامة مرجع سابق ص ))-)).
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ثانيًا: االأموال غير الخا�شعة للزكاة
وهي األموال غير الخاضعة للزكاة أصال، إذ لم 
يدرجها المشرع ضمن عناصر األموال واجبة التزكية 
كانت  األخيرة  فهذه  المعفاة،  األموال  بخالف  وهي 
لم  فهي  األولى  أما  أعفيت  ثم  أصال  للزكاة  خاضعة 
تخضع للفريضة من البداية، وهذه األموال تتركز في 
عروض القنية التي تقتنيها المنشأة بغرض االستخدام 
وليس البيع وتسمى محاسبيا »األصول الثابتة« ومنـها 
العقار الذي تشغله المنشأة، األجهزة، األثاث، وسائل 

النقل.. إلخ، وسند ذلك ما يلي: 

  الله  رسول  »كان  جندب:  بن  سمرة  قول   -(
ويخرج  للبيع«  نعد  مما  الزكاة  نخرج  أن  يأمرنا 
هذا القول كل األصول الثابتة من وعاء الزكاة، 

وكذلك قول ميمون بن مهران السابق ذكره. 

المشغولة  العروض  أعفى    النبي  أن   -(
باالستخدام العائلي من زكاة النقدين كما أعفى 
بالحديث  للمسلم  المملوكين  والعبد  الفرس 
المسلم في فرسه أو عبده  الشريف »ليس على 

صدقة«)))(.

العاملة  الحقل  حيوانات  أعفى    الرسول  أن   -3
المنشأة  في  الثابتة  تماثل وضع األصول  -التي 
- من الزكاة بالحديث »ليس على العوامل شئ« 
وبقوله  »ليس في البقر العوامل صدقة« وعن 
جابر بن عبد الله »ليس على الحراثة صدقة«.)))(

بشبه  والمعاصرين  السابقين  العـلماء  أجاز   -(
إجماع عدم اخضاع األصول الثابتة قياسا على 

)))( صحيح مسلم برشح النووي ج / ) ص )).
نقال عن  القرضاوي مرجع سابق ص 0)3  د. يوسف   )(((

نصب الراية( )))(أبو عبيد مرجع سابق. 

واألنعام،  النقدين  زكاة  في  السابقة  األحاديث 
والعبد  الفرس  بإعفاء  الحديث  أن  النووي  قال 
أصل في أن أموال القنية ال زكاة فيها ولم تفرض 
فالنماء  المغلة)))(  النامية  األموال  اال في  الزكاة 
األصول  هذه  ـخضعت  فإذا  للفريضة  شرطًا 

سقط هذا الشرط وهو ما اليجب.

ثالثًا: االأموال المعفاة من الزكاة
تعفى األموال التالية من الزكاة: 

)- األموال المقابلة لسائر االلتزامات التجارية. 

)- األموال المقابلة لألعباء العائلية.

3- األموال المقابلة للديون الشخصية.

تناول  ويتم  التجارة.  غير  من  المستفادة  األموال   -(
كل منها كما يلي: 

1- األموال المقابلة لسائر االلتزامات التجارية 
الديون  كافة  مهران  بن  ميمون  قول  يستنزل 
الدين  من  عليك  كان  ما  منه  »واطرح  بقوله  التجارية 
الدائنية  عناصر  تخصم  ذلك  وعلى  بقي«  ما  زك  ثم 
الدفع، وكافة  أوراق  الدائنون،  المحاسبة:  بلغة  وهي 
عناصر  وهي  المنشأة؛  على  المستحقة  المصروفات 
لكن  الزكاة.  أحد من وعاء  يختلف على خصمها  ال 
قصيرة  الديون  بين  التفرقة  المحاسبين  بعض  رأى 
باألولى  باالعتراف  األجل  طويلة  والديون  األجل 
التي  الثانية  دون  الزكاة،  وعاء  من  واستنزالها  فقط 
تطرح من وعاء الزكاة فقط في سنة استحقاقها، وهو 
ما يؤدي إلى اخضاع المال المقترض للفريضة رغم 
أنه ليس مملوكا ألصحاب المنشأة، وهو أيضًا يخل 
بشرط الملكية التي توجب الزكاة على ما كان مملوكًا 

)))( أبو عبيد املرجع السابق )). 
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ملكية تامة للمكلف، وهذه المعالجة تتفق مع فرض 
»الشخصية المعنوية« للمنشأة الذي يساوي بين رأس 
مال أصحاب المشروع والقروض من الغير، وهو ما 
يتناقض مع شروط استحقاق الفريضة في فقه الزكاة 
حيث يعد الدين أو القرض من أسباب عدم التملك 
ذلك  وفي  المال،  هذا  في  الفريضة  يوجب  ال  بما 

بعض البيان. 

يقول البعض في مفهوم الملك التام »أن يكون 
أن  أو   )(9( ويدا«  رقبة  )المكلف(  له  مملوكا  المال 
يكون المال بيده لم يتعلق به حق غيره، وأن يتصرف 

فيه باختياره وأن تكون فوائده حاصلة له.)0)( 

الشرط  هذا  دليل  القرضاوي  د.  ويستعرض 
بقوله)))( أن الدليل على هذا الشرط أمران: 

القرآن  في  أربابها  إلى  األموال  إضافة  أن   -(
 ،َصَدَقًة َأْمَوالِِهْم  ِمْن  ُخْذ  تعالى  بقوله  والسنة 
 وقول الرسول »إن الله فرض  َوفِي َأْمَوالِِهْم َحقٌّ
عليهم في أموالهم«، »هاتوا ربع عشر أموالكم »وهذه 
أي  »أموالهم«  معنى  إذ  الملكية  تقتضي  االضافة 
األموال التي لهم وال تكون لهم اال إذا كانوا يملكونها 
على  ويمتازون  اليهم  وتضاف  بهم  تختص  بحيث 

غيرهم بحق االنتفاع بها.

)-أن الزكاة فيها تمليك المال للمستحقين لها 
والتمليك  المصارف،  وسائر  والمساكين  الفقراء  من 
هو فرع من الملك، إذ كيف يملك اإلنسان غيره شيئًا 

ال يملكه هو؟

ج/)  الدقائق«  كنز  رشح  الرائق  »البحر  نجيم  ابن   )(9(
ص ))). 

)0)( مصطفى السيوطي »مطالب أويل النهى رشح غاية املنتهى 
»املكتب اإلعالمي دمشق سنة 0)3)هـ، ص )).

)))( القرضاوي مرجع سابق ج/) ص )3).

كما يستعرض الكاساني)))( آراء بعض العلماء 
ومرحجا ما ُذكر عن عثمان بن عفان  أنه قال: »هذا 
له مال وعليه دين  شهر زكاتكم قد حضر، فمن كان 
من  بمحضر  وذلك  ماله«  بقية  وليزك  دينه  فليقض 
ذلك  فكان  ذلك  منهم  أحد  ينكرعليه  فلم  الصحابة 
القجدر  في  الزكاة  تجب  ال  أنه  على  منهم  إجماعا 

المشغول من الدين. 

وروي أصحاب مالك عن عمير بن عمران عن 
شجاع بن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله 
في  فأردها  أغنيائكم  من  الصدقة  آخذ  أن  »أمرت   
األغنياء  على  تجب  أنها  على  ذلك  »فدل  فقرائكم 
لقوله »ال صدقة إال عن ظهر غنى« والمدين محتاج 
من  وليس  أشد،  أو  الفقير  كحاجة  دينه  قضاء  إلى 
قال  لحاجة غيره وقد  المالك  تعطيل حاجة  الحكمة 

النبي  »أبدأ بنفسك ثم بمن تعول«)3)(. 

»أن  للنخعي  عبيد  أبو  نسبه  قول  ويوجد 
يأكله  الذي  على  صاحبه  يمطله  الذي  الدين  زكاة 
مهنأه«)))(ولكن يرد د. القرضاوي)))( على ذلك بقوله 
»هذه نظرة إلى من بيده المال ال إلى من يملكه وهذا 
عليه  يجمع  يكاد  الذي  التام  الملك  لشرط  مخالف 
مقابلة  في  المدين  على  زكاته  جعل  ولعل  الفقهاء، 
مماطلة  نية  الرأي  هذا  يشترط  ذلك  وعلى  مطله«. 
وهو  عليه  الزكاة  تجب  حتى  الدين  دفع  في  المدين 
يماطل أصال  إذ كيف  السليمة  الفطرة  مع  يتفق  ما ال 
في سداد دينه ثم يخرج زكاتها للفقراء؟! كما أن األثر 
الوارد عن ميمون بن مهران السابق أوجب طرح الدين 
على إطالقه، فلم يذكر ان كان الدين قصير أم طويل 

)))( الكاساين »بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع »دار الكتاب 
العريب سنة ))9) ص ).

)3)( ابن قدامة مرجع سابق ص ))-)).
الذي  عىل  أي  )مهنأه:   (3( ص  مرجع سابق  عبيد  أبو   )(((

ينتفع به ويترصف فيه بالفعل(.
)))( د.يوسف القرضاوي مرجع سابق ص )3).
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األجل وبذلك فال يوجد سند فقهي لهذه التفرقة التي 
االستدالل  أمام  يساندها  شرعي  لدليل  قطعا  تحتاج 

بالفقه المحاسبي المعاصر الذي يرى التفرقة بينهما.

طويلة  الديون  إخضاع  فإن  سبق  لما  إضافة 
سبيل  على  منها  أخرى  قضايا  يثير  للزكاة  األجل 
المثال: هل يجب على البنك اإلسالمي تزكية الودائع 
طويلة األجل باعتبارها مصادر تمويل مع تزكية أسهم 
المساهمين أصحاب البنك باعتبارها معاملة بالمثل؟ 

وفي هذا الموضوع يري الدكتور محمد سعيد 
عبد السالم: »أن الديون طويلة المدى هي السندات 
الثابتة وأصول  التي يخصم منها األصول  والقروض 
المصنع وهو المألوف عادة في تمويل تلك األصول، 
النقدي  المقدار  عن  الديون  هذه  وزادت  حدث  فإن 
المشار اليه فمعنى ذلك أن جزء منها يمول -استنتاجًا 
أو فعاًل- أصوال متداولة وهي حالة شاذة ولوحدثت 
لوجب اعتبار الجزء الزائد خصما يطرح من األصول 
نرد  لكنا   .)((( التجارة  عروض  تمثل  التي  المتداولة 

على هذا الرأي بما يلي: 

)-أنه تم الخلط بين المنشأة التجارية والمنشأة 
فيقول  يعود  ثم  العروض«  يذكر »زكاة  فهو  الصناعية 
بالمنشأة  الثابتة  األصول  قاصدًا  المصنع«  »أصول 
المنشأة  في  لها  بالنسبة  القيمة  عالية  وهي  الصناعية 
في  الوعاء  تحديد  طريقة  تختلف  كما  التجارية، 
مثار  ذلك  زال  وما  التجارية  عن  الصناعية  المنشأة 
وكذلك  وعائها  تحديد  جوانب  بعض  في  خالف 

سعرها. 

طويلة  القروض  اخضاع  علة  اعتبر  )-أنه 
لذلك  الثابتة،  األصول  لشراء  تمويلها  للزكاة  األجل 

)))( حممد سعيد عبد السالم مرجع سابق ص ))).

فهو يرى أنها اذا زادت عن تكلفة هذه األصول فهي 
يسمح بخصمها، وهو  مما  المتداولة  تمول األصول 
بين  تربط  النظرة  وهذه  فقهي،  دليل  يسانده  ال  رأي 
وبين  للزكاة  الثابتة  األصول  المشرع  اخضاع  عدم 
رأي  أيضًاً  وهذا  األصول؛  لهذه  القروض  تمويل 
عروض  اخضاع  عدم  أن  إذ  فقهي،  دليل  يسانده  ال 
غير  مطلق  المحاسبة-  بلغة  الثابتة  -األصول  القنية 
مشروط فقها بأي شرط، وقد استعرضنا مصادره في 
الزرع، فما هو دليل المعارضين  النقدين وزكاة  زكاة 
الثروة  زكاة  في  األجل  الديون طويلة  بتزكية  القائلين 

التجارية؟ 

إلى  يشيروا  لم  له  والمؤيدين  الكاتب  أن  كما 
قضايا أخرى تنتج عن رأيهم وهي: 

األجل  قصير  بقرض  الثابتة  األصول  شراء  تم  إذا  أ( 
القرض  يضاف  هل  المعاملة؟  تكون  كيف 
لألصول الخاضعة للزكاة ألنه يمول أصل ثابت؟ 
سائر  مثل  به  يعترف  األجل  قصير  التزاما  يعد  أم 

االلتزامات؟ 

وطويل  قصير  الدين  بين  التفرقة  تكون  وهل  ب( 
األجل مطلقة على أساس األجل؟ أم على أساس 

غرض التمويل: ألصول ثابتة أو بضاعة؟ 

ج( واذا باعت المنشأة معظم أصولها الثابتة الستبدالها 
مثال وعليها التزامات طويلة األجل لتمويل شراء 
الزكاة  استحقاق  عند  وذلك  جديدة  ثابتة  أصول 
مع  االلتزامات  تدرج  هل  حسابها؟  يتم  فكيف 
األصول  طرح  بدون  للزكاة  الخاضع  المال 
الثابتة التي لم يتم شرائها بعد؟ اال يصبح الوعاء 
متضخما بأموال غير خاضعة للزكاة خاصة حالة 

عدم وجود األصول الثابتة الجديدة؟ 
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ولعل المثال التالي يوضح ذلك: اذا كان لدينا 
كلتاهما  المال  رأس  )ب(  )أ(،  تجاريتين  منشأتين 
مليون وحدة نقدية ويقع على )أ( التزام عاجل نصف 
نصف  آجل  التزام  )ب(  على  ويقع  وحدة،  مليون 

مليون وحدة وبذلك تجتمع المنشأتين فيما يلي: 

تساوي الموارد المملوكة لهما.  -

تساوي الموارد المقترضة لهما.  -

تساوي األصول الثابتة لهما.   -

تساوي األصول المتداولة لهما.   -

 – وحدة  مليون   = )أ(  زكاة  وعاء  يكون  ذلك  ورغم 

نصف مليون = نصف مليون وحدة 

ووعاء زكاة )ب( = مليون ونصف – نصف مليون= 

مليون وحدة 

الثانية  المنشأة  ستدفعها  التي  الزكاة  أن  أي 

فقهي  سند  بدون  األولى  المنشأة  ستدفعه  ما  ضعف 

على  واحد  فقهي  دليل  يوجد  وال  المعالجة،  لهذه 

بتمويلها  مرهون  األجل  طويلة  بالديون  االعتراف  أن 

البضاعة دون األصول الثابتة.

د( أن هذا الفكر مؤداه اخضاع القروض طويلة األجل 
للزكاة مرتين مرة من قبل المقرض ومرة من قبل 
المقترض، اال إذا كان ذلك يعني إعفاء المقرض 
وتحميلها للمقترض فقط، فإن كان ذلك صحيحا 
الديون  تزكي  اال  التجارية  المنشأة  على  يكون 
الغير،  على  لها  التي  األجل  طويلة  والحقوق 
ولكن ذلك ماال يعتقد صحته ويتعارض قطعا مع 
األثر الوارد عن ميمون بن مهران والذي اعتد به 

العلماء ممن تناول هذا الموضوع. 

هـ( كما أن ذلك يجرنا إلى مشكلة أخرى هي ضرورة 

ومداها  األجل  طويلة  الديون  طبيعة  تحديد 
الزمني حيث تختلف اآلراء في ذلك إلى ما يزيد 
أكثر  أو  سنوات  خمس  أو  سنوات  ثالث  عن 
قصيرة  االلتزامات  أحيانا  تتجدد  كما  ذلك،  من 
هو  فما  سنوات  عشر  إلى  تصل  قد  حتى  األجل 

رأي الفقهاء في ذلك؟

لذلك وبمراجعة كل ما سبق نرى أن األصل هو 
االلتزام بما ورد عن العلماء من قول وفعل رسول الله 
 وهو طرح الديون قصيرة وطويلة األجل من وعاء 
للعنصر  قيد وال تحديد  بدون  التجارية  المنشأة  زكاة 
الذي مولته هذه الديون؛ أي سواء كان ألصول ثابتة 

أو متداولة. 

2-االأموال المقابلة لالأعباء العائلية
شرطا  األصلية  الحاجات  من  المال  خلو  يعد 

ما  وهو  للزكاة  والمعنوي  الطبيعي  الشخص  لخضوع 

على  أساسا  تنبني  التي  الزكاة  فقه  قواعد  مع  يتجانس 

قاعدة »أنه ال صدقة اال عن ظهر غنى« وبالتالي يجب 

االعتراف بكافة الحاجات األصلية أو النفقات الواجبة 

انفاقها على المنشأة ومنها كافة نفقات النشاط التجارية 

إعفاًء  الضريبي  التشريع  في  ونجد  وغيرها،  واالدارية 

عائليًا محدد بشرائح دخل محددة تسري على الجميع، 

مسحوبات  العائلية  األعباء  فتقابل  الزكاة  فقه  في  أما 

أسرته،  وعلى  عليه  لإلنفاق  الفردية  المنشأة  صاحب 

األشخاص،  شركة  في  الشريك  مسحوبات  وكذلك 

أما في شركة األموال فهي ال تمنح المساهم أصال حق 

السحب من ربح الشركة، وانما تقع الزكاة على الشركة 

أصحابها  عن  مستقلة  معنوية  شخصية  باعتبارها  ذاتها 

وهو ما اتفق عليه المعاصرين حفاظًا على حق الفقير. 
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3-االأموال المقابلة للديون ال�شخ�شية 
على  الشخصية  الديون  استنزال  يتم  أن  يجب 
أو  فردية  منشأة  صاحب  كلن  اذا  الطبيعي  الشخص 
أمواله  زكاة  وعاء  من  أشخاص  شركة  في  شريك 
لقاعدة  تطبيقا  وذلك  معا  والشخصية  التجارية 
فاذا  العلماء  جمهور  رآه  الذي  الدين«  من  »السالمة 
تبقى بعد ذلك نصابا خضع ماله للفريضة وإن لم يتبق 

أعفي منها. 

4-المال الم�شتفاد من غير التجارة 
المستفاد  المال  أن  العلم  أهل  من  كثيرًا  يرى 
بسبب مستقل عن التجارة مثل الهبة والوصية وفوائد 
لت تعد من  عروض القنية وأي إيرادات عرضية حصِّ
مكونات وعاء الزكاة ألنها يجب أن تضم للوعاء اذا 
كانت قد أتمت في ذمة المكلف حول كامل. ويفصل 
بأنه  المستفاد من غير تجارة  المال  د. حسين شحاتة 

يشمل ما يلي:)))(

)- ما يتجدد من عروض التجارة بال بيع لرقابها 
وهي الغلة. 

)- ما تجدد من مال غير مزكى كعروض القنية 
وهي الفائدة. 

بمبادلة  وليس  قبوله  متوقف على  3- كل عقد 
مال بمال كالهبة والوصية والميراث. 

وتفصيل ذلك كما يلي: 

الغلة أو االيراد العرضي: اإليرادات العارضة  أ( 
يتجدد  ما  هي  الفقه  بلغة  الغلة  أو  المحاسبة  بلغة 
في  اإليرادات  وهذه  بيع  بغير  التجارة  عروض  من 
العصر الحاضر مثل ايجارات مبنى مملوك للمشروع 
وأرباح  مشاركة  وحصص  استثمارات  وايرادات 
تختص  ال  ايرادات  وكلها  إلخ،  البنكية..  الودائع 

)))( د. حسني شحاتة مرجع سابق، ص )0).

العلماء  اختلف  وقد  والبيع  الشراء  بنشاط  مباشرة 
من  ومنهم  لها  مستقل  حول  حساب  رأى  من  فمنهم 

رأى ضمها ألصل المال وتزكيتها. 

 ونرى أنه من األفضل ضم هذه األموال لوعاء 
الزكاة لألسباب االتية: 

عمليات  من  تنتج  ال  كانت  وإن  الغلة  أن   -(
من  الواقع  في  تنتج  أنها  اال  والبيع  الشراء 
كان  التي  واإلدارة  المنظم  ومهارة  خدمة 
أو  المستثمرة  األموال  تستغل  أن  يمكن 
العروض المؤجرة بشكل دون آخر، وعلى 
كفاءة  عن  ناتجة  إيرادات  هذه  تعد  ذلك 
التشغيل مثلها مثل سائر اإليرادات التجارية 

األخرى. 
سواها  عن  اإليرادات  هذه  فصل  صعوبة   -(

لحساب حول مستقل ودفع زكاتها. 
-بلغة  العرضية  اإليرادات  بعض  توجد   -3
الديون  مثل  فقها  غلة  تعد  ال  المحاسبة- 
فصل  سيؤدي  لذا  المحصلة،  المعدومة 
اإليرادات  أنواع  بين  لاللتباس  اإليرادات 

العارضة.
وعاء  من  التكلفة  عناصر  كافة  خصم  يتم   -(
اإليرادات  لفصل هذه  داعي  فال  لذا  الزكاة 

بالمثل. 

الربح  هو  الرأسمالي:  الربح  أو  الفائدة  ب( 
أن  العلماء  ويرى  الرأسمالي،  األصل  بيع  الناتج عن 
هذا المال من غير جنس أموال التجارة ألنه عروض 
البيع  إلعادة  وليس  االستخدام  لغرض  اشتري  قنية 
له  المال  أن هذا  إجماع على  يوجد شبه  وعلى ذلك 
حكم نفسه وال يضم إلى سائر عروض التجارة ال في 

حول وال في نصاب.)))(

)))( ابن قدامة مرجع سابق، ص 3)).
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الرأسمالي  الربح  فصل  يجب  ذلك  وعلى 
له  مستقل  حول  عمل  يمكن  حتى  العادي  الربح  عن 
ويخضع المال للزكاة عند اكتمال الحول، وعمال يتم 
ذلك من حساب األرباح والخسائر بخصم قيمته من 
إجمالي األصول المتداولة الخاضعة للزكاة أو إضافته 
على االلتزامات التجارية المعترف بها من فقه الزكاة. 

مثل  التجارة:  غير  من  المستفادة  األموال  ج( 
مستقل  حول  لها  ويحسب  والميراث  والوصية  الهبة 
حولها  بدء  تصادف  اذا  إال  التجارة  أموال  عن  تماما 
إلى  فتضم  التجارية  األموال  حول  وقت  نفس  في 
األموال  عن  الزكاة  إخراج  ويتم  التجارية  األموال 
جميعا، ويرجع ذلك إلى أن زكاة هذا األموال أصال 
واحدة  شروطهما  دامت  ما  ولكن  النقدين  زكاة  هي 
وهي: الحول والنصاب، سعرهما واحد هو ).)%، 
وكالهما تدفع نقدًا، لذلك يتم ضم أموال كل منهما 

لألخرى. 

الجزء الثالث: نقد وتقييم الطرق المعا�شرة 
لح�شاب وعاء الزكاة وتقييم مدى �شالحيتها 

الأغرا�ص ح�شاب زكاة ال�شركات 
الطريقة  الكاتبة  وقدمت  طرق  ثالث  وهي 

الرابعة يتم تناولها تفصيال كما يلي: 

شحاتة  اسماعيل  شوقي  د.  أستاذنا  قدم 
المال  األموال، طريقة صافي رأس  طريقتي: مصادر 
العامل، وقدم د. حسين شحاتة: طريقة صافي رأس 
معا،  المستفاد  والمال  والربح  النامي  العامل  المال 
وهي  الرابعة  الطريقة  الكاتبة  قدمت  عليهما  وردا 

»طريقة رأس المال النامي »ويتم تناولها فيما يلي. 

اأواًل: طريقة م�شادر االأموال

طريقة  من  كال  أن  شحاتة)9)(  شوقي  د.  اعتبر 
العامل  المال  رأس  صافي  وطريقة  األموال  مصادر 
لنتيجة  تؤديان  االستثمار-  أوجه  طريقة  وتسمى   –
أصحاب  حقوق  الطريقة  هذه  وتجمع  واحدة، 
المشروع وهي: رأس المال واالحتياطيات واألرباح 
األجل  طويلة  القروض  إلى  باإلضافة  المرحلة 
من  ويطرح  الثابتة  األصول  استهالك  ومخصصات 
تحت  والمشروعات  الثابتة  األصول  المجموع 
استخدام  على  الطريقة  هذه  تنبني  وبذلك  التنفيذ. 
المركز المالي الذي يضم هذه العناصر، وهي أسهل 
طريقة الستخراج وعاء الزكاة، إذ تقوم كل المنشآت 
حساباتها  بإعداد  المالية  السنة  نهاية  في  التجارية 
هذه  يعيب  لكن  المالي،  مركزها  وتصوير  الختامية 

الطريقة فقها ما يلي: 

أصحاب  حقوق  بين  الطريقة  هذه  )-ساوت 
العناصر  -وهي  لهم  المملوكة  المشروع 
التي  األجل  طويلة  بالقروض  التزكية-  واجبة 
الزكاة،  الخصم من وعاء  واجبة  التزامات  تعد 
الزكاة  فقه  في  ورد  ما  لكل  بالمخالفة  وذلك 
تطبيقا  الطريقة  وهذه  شرعي،  سند  وبدون 
لفكر الشخصية المعنوية في الفكر المحاسبي 
هذه  لكن  بينهما،  يساوي  الذي  المعاصر 
الزكاة  فقه  قواعد  بالفعل  تخالف  الطريقة 
التامة  الملكية  شرط  اكتمال  بعدم  وتصطدم 

للمال المقترض وتخضعه للزكاة. 

الزكاة  تستخرج وعاء  الطريقة  أن هذه  باعتبار   -(
من ميزانية المنشأة؛ فهي تعتمد على استخدام 
أساس  على  أعدت  التي  اإلسمية  الحسابات 
ما  وهو  المالي  المركز  لعناصر  الدفترية  القيم 

للزكاة«  املعارص  »التطبيق  شحاتة  اسامعيل  شوقي  د.   )(9(
مرجع سابق ص )))-))).
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وأهمها  المتداولة  األصول  بتقييم  يسمح  ال 
أيضًا  وهو  الجارية؛  بتكلفتها  التجارة  عروض 
ما يخل بأحد القواعد األساسية لزكاة كل أنواع 

المال. 

المنهج  الطريقة  هذه  تجاوز  نستنتج  وبالتالي 
الوارد في  الشركات  الصحيح الستخراج وعاء زكاة 
السلف  ومنهج  الشريفة  لألحاديث  طبقًا  الزكاة  فقه 

الصالح في تطبيق زكاة الثروة التجارية. 

ثانيًا: طريقة �شافي راأ�ص المال العامل 
الوارد  األثر  مع  تتوافق  فهي  الطريقة  هذه  أما 
تضم  فهي  الزكاة  وعاء  استخراج  كيفية  في  شكال 
مجموعها  من  ويطرح  لبعضها  لمتداولة  األصول 
لكن  األجل،  طويلة  دون  فقط  المتداولة  االلتزامات 

يعيب هذه الطريقة من الجانب الفقهي ما يلي: 

)- إغفال شرط الملكية التامة في المال الخاضع 
للزكاة، إذ لم تعترف بخصم االلتزامات طويلة 

ااألجل دون سند فقهي. 

)- إقرار د. شوقي بتساوي نتيجة الطريقتين يعني 
الظاهرة  البضاعة  أنها تعتمد على تقويم  ضمنا 
المحاسبية  للقاعدة  طبقًا  المالي  بالمركز 
المعروفة المتفق عليها في عالم المحاسبة دون 
أقل«،  أيهما  السوق  أو  »التكلفة  خالف وهي: 
وهذه القاعدة وإن كانت تناسب إعداد المركز 
المالي طبقًا لقواعد المحاسبة المالية؛ إال أنها 
تخالف فقه الزكاة مخالفة واضحة والتي تعتمد 
للزكاة  الخاضع  المال  عناصر  كل  تقييم  على 
البضاعة  بذلك  فتثبت  الجارية  للتكلفة  طبقًا 

بتكلفتها الجارية في حالة الربح أو الخسارة.

الطريقة  هذه  تجاوز  أيضًا  نستنتج  وبالتالي 
الشركات  زكاة  وعاء  الستخراج  الصحيح  المنهج 
الوارد في فقه الزكاة طبقًا لألحاديث الشريفة ومنهج 

السلف الصالح في تطبيق الزكاة على الثروة التجارية. 

العامل  المال  راأ�ص  �شافي  طريقة  ثالثا: 
النامي والربح والمال الم�شتفاد)30(

ويتكون  الطريقة  هذه  شحاتة  حسين  د.  قدم 
رأس  صافي  هي:  عناصر  ثالثة  من  فيها  الزكاة  وعاء 
النشاط  من  الناشئ  الربح   + النامي  العامل  المال 
التجاري + المال المستفاد بسبب مستقل عن النشاط 

التجاري، وفي ذلك بعض البيان. 
بين  النامي:  العامل  المال  رأس  صافي   -
الكاتب استخراجه عن طريق تقويم عناصر األصول 
المتداولة بسعرها الجاري، ثم ذكر خصم المطلوبات 
المتداولة مثل ديون التجارة الحالية والمؤجلة ودين 
القرض أو دين النقد والديون المرتبطة بعروض القنية 
سابقة،  مدد  عن  الزكاة  وديون  الثابتة-  -األصول 
ومستحقات مختلفة عن خدمات قدمت للتاجر ولم 
تؤد أو أي التزامات أخرى. وهو ما يتفق تماما مع ما 

ورد في فقه الزكاة.

النشاط  من  الناشئ  الربح  سبق  لما  يضاف   -
الربح  حساب  ازدواج  يعني  ما  وهو  التجاري: 
العناصر  أن  إذ  المنشأة،  نشاط  عن  الناشئ  التجاري 
الزكاة  وعاء  حصر  في  عاليه  المذكورة  التجارية 
تتضمن قطعا الربح الذي تحقق سواء كان ممثال في 
نقد سائل أو كامن في البضاعة أو في عناصر المديونية 
أخرى  مرة  ونضيفه  نعود  فكيف  واالستثمارات، 
الزكاة  أننا سنستخرج وعاء  الواقع هو  الزكاة؟  لوعاء 
من المركز المالي بعد إعاد تقييم األصول المتداولة 
طبقًا للسعر الجاري تطبيقا لقواعد فقه الزكاة، لذلك 
د.  يقصده  الذي  الربح  حتما ستتضمن هذه األصول 
يتعارض  ما  وهو  أخرى؟  مرة  يضاف  فلماذا  حسين 

االحتاد  »مطبوعات  الزكاة  »حماسبة  شحاتة  حسني  د.   )30(
الدويل للبنوك اإلسالمية »ص 03)-))). 
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مع قاعدة »عدم الثني« في الزكاة التي تقضي بتحريم 
االزدواج، إذ جاء في الحديث الشـريف »ال ثني في 
في  الزكاة  تشريع  في  الثني  حرم  وقد  الصدقة«))3( 
وطبقه  فهمه  كما  ودوليا،  محليا  االقتصادي  النشاط 

العلماء وأولي األمر.

وقد ذكر البعض))3( علة هذا الرأي الذي يقضي 
بفصل الربح عن رأس المال فيقول »إذا كان الفقهاء 
ال  فإنه  والربح  المال  رأس  على  الزكاة  فرض  يرون 
يقصد بذلك رأس المال في نهاية الحول ولكن الزكاة 
تكون على رأس المال المتداول أول العام مضافا اليه 
مجموع  في  تغيرات  وجود  عدم  بفرض  العام  أرباح 
األصول الثابتة، لكن في ضوء المركز المالي الظاهر 
في المحاسبة المعاصرة فإن الزكاة تفرض على رأس 
يضم  الذي  الحول  نهاية  في  المتداول  العامل  المال 
أرباح العام غالبا ممثال في النقدية التي لم يتم توزيعها 
أو بعد التصرف فيها بافتراض ثبات العوامل المتغيرة 
األخرى«. لذلك فاالحتمال الوارد في القول السابق 

يناقض الواقع فيما يلي: 
حدوث  وعدم  األصول  عناصر  ثبات  )-افتراض 
عن  المدة  آخر  المركزالمالي  في  تغيرات 
عليه  البناء  يمكن  وال  بالمرة  واقعي  غير  أولها 

واستقرار نظام فقهي للزكاة بناء عليه. 
)- يخالف هذا القول الصواب بما ورد في األثر 
عن سمرة بن جندب وميمون بن مهران ويفيد 
انه  أي  الحول  اكتمال  بعد  الزكاة  باستحقاق 
في  الزكاة  استحقاق  عند  الزكاة  اخراج  يجب 
نهاية السنة المالية - وليس في أولها– وبذلك 

األبجي  كوثر  د.  انظر:   .( ج/  سابق  مرجع  قدامه  ابن   )3((
»حولية الزكاة: املعنى والتطبيقات« ندوة القضايا الفقهية 
الدويل  اإلسالمي  الفقه  جممع  البحرين،  بدولة  املنعقدة 

اهليأة العاملية للزكاة ) -) مايو )00). 
لزكاة  واملحاسبي  الفقهي  »املفهوم  البدويي  عطية  د.   )3((
كامل  د.  عن  نقال  منشور  غري  بحث  التجارة«  عروض 
عطية »حماسبة الرشكات واملصارف يف النظام اإلسالمي 

»االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ))9)، ص ))). 

يجب  لذا  صحيحا،  الزكاة  وعاء  يكون  فلن 
ما  وهو  السوق  بسعر  المدة  آخر  بضاعة  تقييم 

يتفق شكال وموضوعا مع قواعد فقه الزكاة. 
من  كل  خضوع  من  صحيحا  الفقهاء  ذكره  ما   -3
للفريضة  معا  التجاريين  والربح  المال  رأس 
المحاسبية  الطريقة  عن  مسئولون  غير  وهم 
والتي  المالي  المركز  لتصوير  المعاصرة 
الزكوية  المالية  السنة  نهاية  في  معا  تجمعهما 
كامنا في األصول المتداولة وهي مناط الزكاة؛ 
الربح  وبذلك فال يجوز للمحاسبين أن يضيفا 
قطعا  فذلك  المدة  أول  المتداولة  لألصول 
الزكاة  ولقواعد  للحقيقة  مغايرة  لنتيجة  يؤدي 

واجبة التطبيق. 

المستفاد  المال  الزكاة  لوعاء  الكاتب  أضاف 
ال  ما  وهو  التجاري:  النشاط  عن  مستقل  بسبب 
يختلف عليه أحد، إذ يجب إضافة هذا المال اذا توافر 
فيه باقي شروط خضوع النقد للزكاة، ألن كل من زكاة 
عروض التجارة وزكاة النقدين هما الوحيدتين اللتين 
يتفقان معا في شروط االستحقاق وهي: الحول، سعر 
ضم  يجب  لذلك  نقدا،  السداد  النصاب،  الفريضة، 

المال لبعضه معا لهذه األسباب. 

الطريقة  هذه  تجاوز  أيضًا  نستنتج  وبالتالي 
المنهج الصحيح الستخراج وعاء زكاة الشركات كما 
بدراسة  المحاسبين  قيام  ضرورة  النتائج  هذه  تؤكد 
نقله  يمكنهم  حتى  تامًا  استيعابا  الزكاة  فقه  واستيعاب 
إلى لغة المحاسبة بما يتفق مع مراد الشارع من ناحية، 
ومراعاة متطلبات النظام المحاسبي المعاصر من ناحية 

أخرى. ونصل مما سبق إلى ضرورة اتباع ما يلي: 
- االعتماد كلية على استخدام بيانات المركز المالي 

دون حسابات النتيجة. 
- اختصاص تقويم البضاعة بنهاية السنة المالية وقت 

استحقاق الزكاة. 
الجارية  بالتكلفة  للزكاة  الخاضعة  العناصر  تقويم   -

دون غيرها. 
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رابعًا: طريقة راأ�ص المال النامي)33(
ترجمة  باعتبارها  الطريقة  هذه  الكاتبة  قدمت 

مع  يتفق  وما  الزكاة  فقه  في  ورد  لما  دقيقة  محاسبية 

وقد  تمامًا،  المحاسبة  لغة  مع  ويتناسب  قواعده 

لألسباب  النامي«  المال  رأس  »طريقة  عليها  أطلقت 

التالية: 

)- إضافة كلمة »النامي« تشير ألهمية شرط النماء 

باعتباره أساسيا في وجوب الزكاة، إذ لم ُيخضع 

المشرع للفريضة المال الثابت أو عروض القنية 

اقتصر  وانما  الثابتة  األصول  المحاسبة  وبلغة 

على المال النامي وهو بلغة المحاسبة األصول 

المتداولة فقط. 

الطريقة  في  العامل«  المال  »رأس  كلمة  تشير   -(

المحاسبة يختلف  السابقة لمفهوم معروف في 

من:  يتكون  فهــو  الزكاة  فقه  في  ورد  عما 

المقومة  المالي  بالمركز  الظاهرة  البضاعة 

 + أقل«  أيهما  السوق  أو  »التكلفة  لقاعدة  طبقًا 

من  مطروحا  األخرى  المتداولة  األصول  باقي 

المجموع الخصوم وااللتزامات المتداولة فقط 

فريضة  فقهاء  عليه  اتفق  ما  مع  يتناسب  ال  بما 

الزكاة األقدمين والمعاصرين.

ضرورة  في  الزكاة  قواعد  يخالف  ما  وهو 

في  أيضًا  ويخالفه  الجارية،  بالتكلفة  البضاعة  تقويم 

ما  وهو  الثابتة،  دون  فقط  المتداولة  الخصوم  طرح 

يخالف ما توصلنا اليه من ضرورة خصم كل عناصر 

التجارة دراسة حماسبية  )33( د. كوثر األبجي »زكاة عروض 
كلية  االدارية  العلوم  بمجلة  منشور  بحث  حتليلية« 

التجارة، جامعة القاهرة فرع بني سويف )99). 

االلتزامات قصيرة وطويلة األجل.

3- قد يتم اضافة أوراق القبض لألصول المتداولة 

مع  الدفترية  بقيمتها  الميزانية  في  م  تقوَّ التي 

المعادلة  من  يستخرج  أجيو  مخصص  خصم 

الفائدة  سعر   × لألوراق  الدفترية  التكلفة   =

الناتج  وبخصم  استحقاقها،  فترة   × الساري 

هذه  قيمة  صافي  لنا  ينتج  األوراق  قيمة  من 

الثابتة  بالفائدة  اعترافا  مايعد  وهو  األوراق، 

المحرمة ويخالف فقه الزكاة. 

اسم  اطالق  األفضل  أنه  الكاتبة  رأت  لذلك 

خاص على هذا الوعاء بحيث يصبح مفهوما محاسبيا 

فقط،  التجارة  عروض  زكاة  بوعاء  يختص  زكويا 

ومؤدى هذه الطريقة خضوع كافة األصول المتداولة 

المالية  السنة  نهاية  في  الجارية  بالتكلفة  تقويمها  بعد 

دقيقة  ترجمة  تعد  فهي  االلتزامات،  كافة  وخصم 

معاصرة لمحاسبة زكاة عروض التجارة في المنشآت 

التجارية المعاصرة. 

الجزء الرابع: مدى ات�شاق طرق ا�شتخراج الزكاة 
مع فرو�ص ومبادئ نظرية المحا�شبة ومدى 

�شالحية الطريقة المقترحة لح�شاب وعاء زكاة 
ال�شركات ومدى ات�شاقها مع المعايير الدولية

إذا نظرنا إلى مدى اتساق طرق اعداد وعاء زكاة 

الثروة التجارية مع فروض ومبادئ نظرية المحاسبة؛ 

بينها،  تماثل  وجوانب  اختالف  جوانب  وجود  نتبين 

لحساب  المقترحة  الطريقة  صالحية  مدى  نتبين  كما 

وعاء زكاة الشركات، وأخيرًا مدى اتساق هذه الطريقة 

مع المعايير المحاسبية الدولية، وذلك كما يلي: 
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اأواًل: جوانب االختالف بين طرق اعداد وعاء زكاة 
الثروة التجارية وفرو�ص ومبادئ نظرية المحا�شبة 

1- تطبيق فرض الشخصية المعنوية 

المعنوية  الشخصية  فرض  المحاسبون  اعتنق 

كانت  اذا  خاصة  المنشأة  مع  التعامل  أساس  واعتبروه 

هذه  عليها  أضفي  القانون  أن  باعتبار  أموال  شركة 

وُتمِلك  تملك  بحيث  الدارتها  تيسيرا  الشخصية 

بعض  تبني  إلى  ذلك  أدى  وقد  الخ،  أموالها..  وتدير 

المحاسبين تطبيق »طريقة مصادر األموال« عند اعداد 

أموال  من  كل  أن  باعتبار  التجارية  الثروة  زكاة  وعاء 

المالك والمقرضين مصادر أموال الشركة بدون تفرقة. 

الزكوية))3(  التشريعات  بعض  وطبقتها  بل 

المحاسبين  هؤالء  لتأثر  مباشرة  نتيجة  ذلك  وكان 

بنظرية الشخصية المعنوية للشركة، في الوقت الذي 

الثروة  زكاة  قواعد  بعض  الطريقة  هذه  فيه  تخالف 

التجارية التي وردت في السنة القولية والفعلية وأقرها 

جمهور الفقهاء من السلف الصالح وعلماء فقه الزكاة 

المعاصرين وهو ما تناولته الدراسة وأثبتته. 

2-عدم االعتراف بااللتزامات طويلة األجل باعتبارها 

تمول شراء األصول الثابتة 

معنوية  كشخصية  للمنشأة  النظر  نتيجة  كان 

الزكاة  فقه  في  المحاسبين  أن  أصحابها  عن  مستقلة 

االلتزامات طويلة األجل  يعترفوا بضرورة خصم  لم 

واعترفوا  للفريضة  الخاضعة  المتداولة  األصول  من 

بالخصوم المتداولة فقط أو االلتزامات العاجلة، وهو 

))3( ترشيع الزكاة باململكة العربية السعودية. 

ما يخالف قواعد فقه الزكاة التي أقرت خصم الديون 

دون تفرقة بين الثابت والمتداول وبين ما يمـول شراء 

بضاعة أو أصل ثابت

عند  المحاسبين  على  الضريبي  المشرع  3-تأثير 

تحديد المنشآت الخاضعة لزكاة الثروة التجارية 

اخضاع  رأوا  المحاسبين  بعض  أن  أيضًا  نجد   

تأجير  وأنشطة  والسمسرة  الوساطة  منشآت  من  كل 

العقارات واالالت وتأجير سائر أنواع األجهزة لزكاة 

بينا  اختالفا  أنشطتهم  اختالف  رغم  التجارية،  الثروة 

تأثرا  وذلك  التجارة،  عروض  زكـاة  هذه  مجال  عن 

الزكوي  االستقطاع  تماثل  باعتبار  الضريبي  بالمشرع 

مع االستقطاع الضريبي، وهو ما ال يجب أن يحدث 

المجال،  في  الباحثين  على  ذلك  يختلط  اال  ويجب 

حتى  المنشآت  هذه  في  أساسًا  عروض  توجد  ال  إذ 

تخضع لزكاة العروض، كما ال يوجد أوجه تشابه بين 

قواعد االستقطاعين. 

4-استخدام التكلفة الجارية في تقويم عناصر الثروة 

الخاضعة للفريضة 

أعمال  نتائج  قياس  المحاسبي عند  الفكر  ينبني 

المنشأة على تطبيق مبدأ »الحيطة والحذر« الذي يقضي 

بأنه عند قياس دخلها فوجب اثبات أي خسائر متوقعة 

في الحسبان، وتجاهل أي أرباح كامنة لم تتحقق بعد، 

ونتيجة ذلك أنه عند تقويم البضاعة فال يسجل ربحها 

إال عند حدوث واقعة البيع، وهو ما جرت عليه فروض 

ومبادئ ومعايير علم المحاسبة، لذا وجب تطبق طريقة 

التقويم باستخدام »التكلفة أو السوق أيهما أقل« وهو 

ويتفق  المالية؛  المحاسبة  أغراض  مع  تمامًا  يتالءم  ما 
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لم  أرباح  اثبات  بعدم  المشروع  أصحاب  مصلحة  مع 

لم  المنشأة لضرائب عن دخل  ُيخضع  قد  بما  تتحقق 

توزيع  المساهمين  طلب  الحتمال  وكذلك  تتحقق، 

أرباح لم تتحقق أيضًا بعد. 

مبدأ  على  تقوم  فهي  الزكاة«  »محاسبة  أما 

تقويم العناصر الخاضعة للفريضة باستخدام التكلفة 

تكلفة شرائها،  العناصر ال  بيع هذه  الجارية أي سعر 

وعلة ذلك أنه اذا كان سعر بيع البضاعة مثال – وهي 

يعني  بما  تكلفتها  عن  يزيد  العروض-  زكاة  مناط 

وجود ربح كامن فوجب على المكلف شكر المولى 

م هذه البضاعة بهذا الربح وتحسب  على ذلك بأن تقوَّ

الزكاة على المال وربحه وإن لم يكن قد تحقق بعد، 

بأن  يلزم  فالمنطق  فيها خسارة  البضاعة  اذا كانت  أما 

تقوم بسعر السوق الذي يثبت هذه الخسارة، وبذلك 

ففي كل األحوال يجب تقويم البضاعة بسعر السوق 

الجاري. 

المحاسبة  من  كل  بين  اختالفًا  يثبت  ما  وهو 

الزكاة ترجع إلى أهداف كل منهما  المالية ومحاسبة 

أصول  إلى  ترجع  الزكاة  فقه  قواعد  أن  جانب  إلى 

فقه الزكاة الواردة بالسنة القولية والفعلية التي يجب 

احترامها وتطبيقها. 

5- خضوع رأس المال المتداول للزكاة خالفا للفكر 

المحاسبي الذي يهتم بقياس الدخل

المحاسبة  ألغراض  سواء  المحاسبة  تهتم 

المالية أوالضريبية بقياس الدخل بغرض قياس نتائج 

االدارة  ألداء  تقييما  يعد  ما  وهو  ناحية،  من  األعمال 

ومؤثرا على حقوق المالك في توزيع األرباح.. الخ، 

وأيضًا لتحديد الربح الضريبي من ناحية أخرى لسداد 

مستحقات الدولة. 

الثروة  بإخضاع  انفرد  فقد  الزكاة  فقه  أما 

عدا   - للزكاة  النماء  شرط  فيها  يتوفر  التي  المتداولة 

الدليل  هي  الثروة  أن  باعتبار  والثمر-  الزرع  زكاة 

الموضوعي على الغنى وليس الدخل، فربما يحصل 

تستهلك  الفعلية  أعبائه  لكن  كبير  دخل  على  مكلف 

تراكم  تعبر عن  فهي  الثروة  أما  أو معظمه،  كل دخله 

الدخول بما يثبت غنى المكلف ذلك تطبيقا للقاعدة 

»ال صدقة اال عن ظهر غنى« وبذلك تختلف أولويات 

الزكاة وبالتالي  المالي ومحاسب  كل من المحاسب 

طرق الوصول ألهداف كل منهما. 

المكلف  بديون  باالعتراف  الزكاة  فقه  انفرد   -6

لم  ما  الزكاة وهو  فأقر بخصمها من وعاء  الشخصية 

يرد في أي نظام محاسبي وال ضريبي في العالم

اإعداد  طرق  بين  االتفاق  جوانب  ثانيًا: 
وعاء زكاة الثروة التجارية وفرو�ص ومبادئ 

نظرية المحا�شبة والمعايير الدولية 

)- اتفقت طرق استخراج وعاء الزكاة مع »مبدأ 

الحيطة والحذر« المحاسبي عند تقويم المدينون في 

بمخصص  االعتراف  كالهما  في  فيتم  الزكاة  ميزانية 

االحتياط  يمكن  وكذلك  فيها،  المشكوك  الديون 

في  التكوين  واجبة  أخرى  مخصصات  أي  بتكوين 

التأكد  يتم  لم  وإن  الخسارة  حدوث  من  التأكد  حالة 

االستثمارات  قيمة  انخفاض  مثل  قيمتها  دقة  من 

واألوراق المالية. 
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المعنوية  الشخصية  المعاصرون  أقر   -(

اطالقها،  على  ال  معينة  حدود  في  األموال  لشركات 

»شركة  خضوع  من  األنعام  زكاة  في  ورد  بما  قياسًا 

الزكاة الوحيدة  الخلطة في األنعام« للزكاة وهي تعد 

التي اعترف فيها المشرع بالشخصية المعنوية للشركة 

باعتبارها  للزكاة  ذاتها  األنعام«  »شركة  تخضع  إذ 

على  المفروض  القدر  توزع  ثم  معنوي  شخص 

المكلفين طبقًا لملكية كل منهم لعدد الرؤوس وذلك 

متفرق  بين  يجمع  »وال  الشريف  الحديث  بمقتضى 

من  كان  وما  الصدقة،  خشية  مجتمع  بين  يفرق  وال 

ذلك  بالسوية«))3(ويعد  يتراجعان  فإنهما  خليطين 

خالفا لكل أنواع الزكاة األخرى. 

الشركات  أن  يجد  الشركات  فقه  في  فالباحث 

وقائمة  النبوية  البعثة  زمن  معروفة  كانت  التجارية 

بالفعل مثل شركة المضاربة والعنان.. وغيرها، وهي 

التي  المعاصرة  األشخاص  شركات  تماثل  جميعا 

تربط الزكاة على أصحابها كأشخاص طبيعيين، ومع 

ذلك فقد تطلب فقه الزكاة ربط الزكاة على الشخص 

الخلطة  ما عدا شركة  األموال  أنواع  الطبيعي في كل 

شخصية  باعتبارها  للفريضة  تخضع  التي  األنعام  في 

ضرورة  رأوا  المحدثين  أن  كما  سبق،  كما  معنوية 

تحرم  ال  حتى  للزكاة  المعاصرة  الشركات  خضوع 

من  أصحابها  يحرم  وال  بالزكاة،  التطهر  من  أموالها 

البخاري«  صحيح  رشح  الباري  »فتح  حجر  ابن  انظر   )3((
بني  جيمع  »وال  احلديث  بمقتىض  مالك  االمام  وموطأ 
كان  وما  الصدقة،  خشية  جمتمع  بني  يفرق  وال  متفرق 
بالسوية« وقد كانت رشكة  من خليطني فإهنام يرتاجعان 
ولذلك  النبوية  البعثة  وقت  ومطبقة  معروفة  األنعام 
تناول احلديث الرشيف خضوع الرشكة دون تغيري حلالة 

األنعام للزكاة. 

فيتم  لذا  الفريضة.  هذه  ألداء  العظيم  الثواب  نيل 

حساب الزكاة على شركة األموال باعتبارها شخص 

على  فيكون  األسهم  عدد  على  تقسم  ثم  معنوي 

يكون  وبالتالي  أسهمه،  عدد  بقدر  زكاة  مساهم  كل 

االعتراف بالشخصية المعنوية لشركات االموال قائم 

الغراء  الشريعة  تتطلبه  ما  حدود  في  مقيد  لكنه  فقها، 

القواعد  احدى  يخالف  ال  بحيث  أهدافها  ويحقق 

نظرة  من  يغير  وال  الزكاة،  في  عليها  المتفق  الفقهية 

المال المقترض بمساواته بالمال المملوك ألصحاب 

المشروع وهو ما يؤثر بالتالي على وعاء الزكاة وقدر 

الزكاة المفروضة. 

إدراج  المعايير  تتطلب  االستحقاق:  مبدأ   -3

حسابات  في  التجاري  النشاط  تكلفة  عناصر  كافة 

النتيجة بشرط صحتها وارتباطها بنشاط المنشأة طبقًا 

بنفقات  الزكاة  فقه  اعترف  لمبدأ االستحقاق، كذلك 

النشاط التجاري طبقًا لنفس المبدأ. 

العائلية  باألعباء  الزكاة  فقه  اعترف   -(

بمسحوبات  االعتراف  خالل  من  بها  فأقر  للمكلف 

الشريك في شركات  المنشأة أو مسحوبات  صاحب 

يعد  حيث  المعيشية  احتياجاته  باعتبارها  األشخاص 

العناصر  وهذه  الزكاة،  استحقاق  شروط  من  شرطا 

الشركاء،  حقوق  لتحديد  المالية  المحاسبة  تسجلها 

وبالنسبة ألغراض المحاسبة الضريبية يمنح المشرع 

شركات  في  الشريك  أو  المنشأة  صاحب  الضريبي 

مثل  مطلقا  وليس  محددا  عائليا  إعفاًء  األشخاص 

والنظام  الزكاة  نظام  من  كل  بين  فرق  وهو  الزكاة، 

الضريبي في هذه الجزئية. 
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المقترحة  الطريقة  �شالحية  تقييم  ثالثًا: 
ح�شاب  »الأغرا�ص  النامي  المال  راأ�ص  »طريقة 

زكاة ال�شركات 
المقترحة  الطريقة  صالحية  لتقييم  بالنسبة 
»رأس المال النامي« ألغراض حساب زكاة الشركات 

فقد أثبتت الدراسة ما يلي: 

)- أن هذه الطريقة قد طبقت كل ما ورد فقها من 
الله  رسول  عهد  وطبقت  شرعت  كما  قواعد 

 وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. 

المحاسبة  لغة  باستخدام  التزمت  إنها   -(
الفقه  لغة  من  موضوعية  بترجمة  المعاصرة 
للمحاسب  يمكن  بحيث  المحاسبة  لغة  إلى 
خالل  من  منها  واالستفادة  تطبيقها  المعاصر 
المحاسبية  والمعايير  والفروض  المبادئ 

المتعارف والمتفق عليها. 

فهي لذلك تتميز بالخصائص التالية: 

الفقه  في  تماما  الواردة  األصول  تتبع  أنها   )(
اإلسالمي وتلتزم بالشكل األساسي الستخراج 
اجماع  بشبه  الفقهاء  عن  الوارد  الزكاة  وعاء 

كامل. 

)( أنها ترتبط بمبدأ الميزانية الذي يطبق محاسبيا 
فيجب  سنويا،  المنشآت  ميزانية  باستخراج 
دون  الميزانية  من  الزكاة  وعاء  استخراج 

حسابات النتيجة. 

رأسمالي  ربح  النتيجة  حسابات  في  ظهر  اذا   )3
فينظر في توقيت حدوثه، فإذا لم يقارب مرور 
من  طرحه  الحالة  هذه  في  فيمكن  عليه  حول 
عن  له  مستقل  حول  لحساب  الزكاة  وعاء 

القاعدة  استثنائية من  المنشأة وهي حالة  حول 
السابقة. 

)( أنها تختص باألصول المتداولة الواردة بالميزانية 
ألن  بدايتها  عند  وليس  المالية  السنة  إنتهاء  عند 
هذه البداية ال تحتوي على الموجودات الخاضعة 

للفريضة مثل البضاعة.. إلخ. 

واألصل  كاملة  مالية  سنة  عن  الزكاة  تقتضى   )(
المنشأة  كانت  اذا  ولكن  قمرية  سنة  تكون  أن 
تتبع معظم  ما  لها، وغالبا  الميالدية  السنة  تتبع 
فيمكن حساب  التقويم  البلدان اإلسالمية هذا 
مؤتمر  قرره  لما  طبقًا   %  (.((( بنسبة  الزكاة 

الزكاة ))3(.

بالتكلفة  المتداولة  األصول  تقويم  ويتم   )(
البيعية وقت استحقاق  الجارية لها، أي قيمتها 
بسعر  تقويمها  يتم  للبضاعة  وبالنسبة  الزكاة، 
البيع دون بيع الضرورة بسعر الجملة مطروحا 
منها تكلفة البيع والتوزيع على أن يضم وعائها 
أيضًا  وطرح  الوكالء  لدى  الموجودة  البضاعة 

البضاعة لدى المنشأة التي تخص الغير. 

))3( مؤمتر الزكاة بالكويت سنة ))9) وقد تم حساب نسبة الزكاة 
باملعادلة = ).) × ))3 ÷ ))3 = )3))))).) تقرب 
إىل ))).) % انظر اىل: جملة أبحاث االقتصاد اإلسالمي، 
امللك  جامعة  اإلسالمي،  االقتصاد  ألبحاث  العاملي  املركز 

عبد العزيز العدداألول جدة ))9)، ص 9)).
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الطريقة  ات�شاق  لمدى  بالن�شبة  رابعًا: 
النامي«  المال  راأ�ص  »طريقة  المقترحة 
»المعايير  مع  التجارية  الثروة  زكاة  في 

المحا�شبية الدولية«)37(
بفقه  ورد  بما  المقترحة  الطريقة  التزام  باعتبار 

الزكاة التزاما تامًا، فعند قياس مدى اتساقها مع المعايير 

العروض-على  زكاة  أن  نكتشف  الدولية  المحاسبية 

فريدة  فهي  مذهلة  خصائص  لها  الخصوص-  وجه 

في مقوماتها، ال تقارن مميزاتها بأي استقطاع تجاري 

القديم  العالم  المالية في  النظم  وضعي على مستوى 

من  وعائها  إعداد  طريقة  بمقارنة  كذلك  والحديث، 

المعاصرة  الدولية  المحاسبية  المعايير  تطبيق  خالل 

نجد ما يلي: 

مبهرة  قواعد  التجارية  الثروة  زكاة  تضع   -

مع  تتواءم  للمكلف  المالية  المقدرة  لقياس 

حاجاته الشخصية والعائلية إلى جانب تمتعها 

بالمرونة الكافية))3(. 

يناسب  مذهل  باطالق  الزكاة  قواعد  تتميز   -

مستوى  على  التجارية  المنشآت  أنواع  كل 

اختالف الزمان والمكان وهو ما ال تستطيعه 

أي معاييرمحلية أو دولية وضعية سواء كانت 

تخص علم المحاسبة المالية أو الضريبية، إذ 

يعد تطويرها باإلضافة والنقص من مميزاتها 

فال يمكن أن تتمتع باالستقرار مثال لمدة عشر 

www.ifrs. الدولية،  المحاسبية  المعايير   www.iasb.org  )3((
 .www.ifac.org موقع معايير المراجعة ،org

الزكاة يف قواعد قياس  ))3( د. كوثر االبجي »إعجاز ترشيع 
هليئة  الثامن  املؤمتر  النقدي«  النصاب  ويف  املالية  الطاقة 

اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، الكويت )00).

سنوات مع تحقيق أهدافها، فما بالنا وقواعد 

أكثر من00)) سنة  منذ  ذاتها  الزكاة هي  فقه 

حتى اآلن؟

النامية  الثروة  التجارية«  الثروة  »زكاة  تناولت   -

تمس  ولم  والتنمية،  للنمو  القابلة  أي  فقط 

المال الثابت المعرض للنقص واالستهالك، 

وهذا الفرق قد غاب عن كل القواعد والمعايير 

وعاء  النتيجة  فكانت  المعاصرة،  المحاسبية 

مضاهاته  معاصرا  تشريعا  يستطيع  ال  معجزا 

أثبتت  حيث  ومميزاته،  كماله  بلوغ  وال 

معدل  بين  عكسية  رياضية  )39(عالقة  الكاتبة 

عائد النشاط التجاري وسعر زكاة العروض، 

مؤشرا  -باعتباره  العائد  معدل  ارتفع  فكلما 

سعر  انخفض  االدارة-  كفاءة  ارتفاع  على 

وكلما  لإلدارة،  ومكافأة  إثابة  عليه  الزكاة 

باعتباره  المحقق-  العائد  معدل  انخفض 

مؤشرا على فشل االدارة - ارتفع سعر الزكاة 

عليه عقابا لالدارة، كل ذلك رغم ثبات سعر 

الزكاة  هذه  أن  يثبت  بما  الوعاء،  على  الزكاة 

كفاءة  رفع  على  االدارة  تحفيز  على  تعمل 

االستثماربتحقيق أعلى كفاءة وفعالية. 

الدولية  المحاسبية  المعايير  اهتمام  ينصب   -

على مشكلة الدخل قياسًا وإفصاحًا كما يلي: 

)39( د. كوثر االبجي، إعجاز الترشيع اإلسالمي يف سعر زكاة 
عروض التجارة، املؤمتر السابع هليئة االعجاز العلمي يف 

القرآن والسنة، ديب )00).
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السنوي  الدخل  قياس  المعايير  تتناول   •

الفعلي من نتائج أعمال المنشأة. 

كما تتناول مشكلة اإلفصاح عن هذه النتائج.   •

الثروة  وزكاة  عامة  المال  لزكاة  بالنسبة  أما 

التجارية خاصة فهي تقع على الثروة المتداولة وتلتزم 

بقواعد وضعتها السنة القولية والفعلية وقام بتطبيقها 

المجتمع المسلم وناقش مشكالتها علماء المسلمين 

مئات  مدى  على  والمعاصرين  الصالح  السلف  من 

السنوات السابقة، لذلك فاكتمال فقه الزكاة بما ورد 

مجالها  يختلف  المحاسبية  المعايير  أن  يؤكد  فيه 

لذلك  ونتيجة  وأهدافها،  الزكاة  مجال  عن  وأهدافها 

فال مجال لمقارنة قواعد وعاء الزكاة وال حاجة لفقه 

الزكاة بالمعايير المحاسبية الدولية، إذ أنها لن تضيف 

هي  دائما  حاجتنا  إن  بل  منه،  االستفادة  يمكن  ما  لنا 

وحسن  الزكاة  كتب  أمهات  في  ورد  بما  التمسك 

االجتهاد،  هذا  على  الله  شاء  إن  نثاب  حتى  تطبيقه 

لمجتمعنا  يحقق  بما  العظيمة  الفريضة  هذه  بتطبيق 

واالجتماعية  الروحية  الزكاة  أهداف  كافة  اإلسالمي 

الدنيا  في  بأجرها  ونحظى  واالقتصادية  والمالية 

واآلخرة. 

اأخيرًا: نتائج الدرا�شة وتو�شياتها

اأواًل: نتائج الدرا�شة

فريضة  حساب  وتقييم  لنقد  الدراسة  هدفت 

الزكاة طبقًا لطرق استخراج وعاء زكاة التجارة تركيزا 

وقدمت  العامل«  المال  رأس  »صافي  طريقة  على 

صالحية  تقييم  وتم  النامي«  المال  »رأس  طريقة 

كما  الشركات،  زكاة  حساب  ألغراض  الطرق  هذه 

فروض  مع  الطرق  هذه  اتساق  مدى  استعرضت 

ومبادئ نظرية المحاسبة والمعاييرالمحاسبية الدولية 

وتوصلت إلى النتائج التالية: 

عروض  زكاة  مقومات  استعراض  تم   -(

التجارة بداية حتى ينبني عليها فكرة الدراسة. 

األموال  عناصر  تفصيال  الدراسة  تناولت   -(

األموال  وهي:  للزكاة  خضوعها  ومدى  التجارية 

األموال  الخاضعة،  غير  األموال  للفريضة،  الخاضعة 

المعفاة، المال المستفاد. 

3- كما تم تناول نقد وتقييم الطرق المعاصرة 

لحساب وعاء الزكاة وتقييم مدى صالحيتها ألغراض 

حساب زكاة الشركات وهي: طريقة مصادر األموال، 

طريقة صافي رأس المال العامل، طريقة اضافة الربح 

لصافي األصول المتداولة، واتضح عدم التزام الطرق 

الثالث بما ورد عن علماء السلف الصالح في بعض 

زكاة  فقه  عن  الكتب  أمهات  في  ورد  وما  الجوانب، 

المقترحة  الطريقة  الكاتبة  قدمت  لذلك  العروض، 

مقوماتها  موضحة  النامي«  المال  رأس  »طريقة  وهي 

ومميزاتها. 

)- قدمت الدراسة تحليل علمي يوضح مدى 

ومبادئ  فروض  مع  الزكاة  استخراج  طرق  اتساق 

نظرية المحاسبة ومعاييرها الدولية من خالل: 
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اعداد  طرق  بين  االختالف  جوانب   -)(

نظرية  ومبادئ  وفروض  التجارية  الثروة  زكاة  وعاء 

لفرض  المتباينة  النظرة  في  ويتضح  المحاسبة: 

بااللتزامات  االعتراف  عدم  المعنوية،  الشخصية 

الثابتة،  األصول  شراء  تمول  باعتبارها  األجل  طويلة 

تحديد  عند  المحاسبين  على  الضريبي  المشرع  تأثير 

وأيضًا  التجارية،  الثروة  لزكاة  الخاضعة  المنشآت 

العناصر  تقويم  في  الجارية  التكلفة  لتطبيق  بالنسبة 

المالية،  المحاسبة  لمبادئ  خالفا  للزكاة  الخاضعة 

للفكر  خالفا  للزكاة  المتداول  المال  رأس  خضوع 

المحاسبي الذي يهتم بقياس الدخل. 

)(- جوانب االتفاق بين طرق اعداد وعاء زكاة 

المحاسبة  نظرية  ومبادئ  وفروض  التجارية  الثروة 

العناصر  تقويم سائر  الحيطة والحذر في  وهي: مبدأ 

التجارية مثل المدينين، واالستثمارات وكافة العناصر 

االعتراف  فقط،  المخزون  عدا  األخرى  التجارية 

دون  فقط  األموال  شركات  في  المعنوية  بالشخصية 

الخلطة  »شركة  على  قياسا  األخرى  المنشآت  سائر 

االستحقاق  بمبدأ  الزكاة  فقه  اعتراف  األنعام«،  في 

التجاري،  النشاط  بنفقات  واالعتراف  المحاسبي، 

وباألعباء العائلية الفعلية للمكلف. 

3(- قدمت الدراسة »طريقة رأس المال النامي 

»ألغراض حساب زكاة الشركات وأثبتت صالحيتها 

حيث طبقت كل ما ورد فقها من قواعد كما شرعت 

لغة  باستخدام  وذلك  اإلسالم،  صدر  في  وطبقت 

للمحاسب  يتمكن  حتى  المعاصرة  المحاسبة 

خالل  من  منها  واالستفادة  تطبيقها  من  المعاصر 

الفروض والمبادئ المحاسبية المالءمة. 

المال  »رأس  طريقة  التساق  بالنسبة   -)(

النامي« مع »المعايير الدولية« تبين ما يلي: 

أنواع  كل  الزكاة  محاسبة  قواعد  تناسب 

الزمان  اختالف  مستوى  على  التجارية  المنشآت 

والمكان وهو ما ال تستطيع تحقيقه أي المعايير سواء 

كانت تخص المحاسبة المالية أوالضريبية، فال يوجد 

مجال لمقارنة القواعد التي تحكم إعداد وعاء الزكاة 

ينصب  حيث  غيرها  أو  الدولية  المحاسبية  بالمعايير 

اهتمامها على مشكلة الدخل الذي يتناول فقط معايير 

قياس الدخل من نتائج األعمال ومعايير االفصاح عن 

هذا الدخل. 

تقع  فهي  التجارية  الثروة  لزكاة  بالنسبة  أما 

السنة  المتداولة، وتلتزم بقواعد وضعتها  الثروة  على 

المسلم  المجتمع  بتطبيقها  وقام  والفعلية  القولية 

السلف  من  المسلمين  علماء  مشكالتها  وناقش 

المعايير  بقياسها على  هذا  في  لنا  حاجة  فال  الصالح 

دولية  أو  اقليمية  أو  محلية  كانت  سواء  المحاسبية 

العتماد صالحيتها أو غير ذلك. 

ثانيًا: تو�شيات الدرا�شة 

المال  رأس  »طريقة  مقومات  تدريس  تعميم   -(

التجارية  الجامعية  الدراسات  »في  النامي 

ومميزاتها  لمقوماتها  مالئم  بتوضيح  والفقهية 

وأسباب اختالفها عن الطرق األخرى. 
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تشريعيًا  النامي«  المال  رأس  »طريقة  صياغة   -(

المختلفة  التشريعات  في  للتطبيق  لتكون جاهزة 

في البالد اإلسالمية. 

3- تشجيع الباحثين في مجال الزكاة للبحث العلمي 

لألنشطة  المعاصرة  التطبيقية  المجاالت  في 

طريق  عن  لذلك  جديدة  آفاق  بفتح  المستحدثة 

المؤتمرات والدعم المادي والمعنوي. 

فريضة  أداء  بأهمية  المسلم  المجتمع  توعية   -(

وتأثيرها  اإلسالمي،  المجتمع  في  الزكاة 

الفرد  مستوى  على  أدائها  عند  الكبير  اإليجابي 

مراجع الدرا�شة 
اأواًل: الكتب الفقهية 

))( »الفقه على المذاهب األربعة« وزارة األوقاف، كتاب الزكاة. 

))( ابن رشد »بداية المجتهد ونهاية المقتصد« مصطفى البابي الحلبي ج/)، وطبعة دار الفكر بيروت. 

)3( ابن حجر »فتح الباري شرح صحيح البخاري«.

))( ابن قدامة »المغني« ج/ 3 وطبعة »المغني مع الشرح الكبير« ج/ ). 

))( ابن نجيم »البحر الرائق شرح كنز الدقائق« ج/ ). 

))( أبي سليمان الخطابي »معالم السنن« مكتبة أنصار السنة ج/ ). 

))( أبو عبيد »األموال« مكتبة الكليات األزهرية ج/ ).

))( صحيح مسلم بشرح النووي. 

)9( عالء الدين الكاساني »بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« دار الكتاب العربي ))9). 

)0)( د. يوسف القرضاوي »فقه الزكاة« مؤسسة الرسالة ج/). 

)))( د. وهبة الزحيلي»الفقه اإلسالمي وأدلته« دار الفكر بيروت. 

)))( مسند االمام احمد وسنن أبو داوود وسنن الترمذي. 

)3)( موطأ االمام مالك. 

ثانيًا: الكتب والمراجع المحا�شبية 
))( د. حسين شحاتة »محاسبة الزكاة »مطبوعات اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية »0)9). 

))( رفعت ناصف محمد عوض »أصول المحاسبة الضريبية وزكاة عروض التجارة وضريبة األرباح التجارية والصناعية – دراسة مقارنة«.
)3( د. شوقي اسماعيل شحاتة »التطبيق المعاصر للزكاة »دار الشروق جدة ))9).

وعلى مستوى المجتمع ككل. 

)- ترجمة األبحاث المتميزة في مجال الزكاة للغات 

األخرى لتكون علما ينتفع به من ناحية، واحدى 

كاملة  بموضوعية  والعلم  بالحكمة  الدعوة  سبل 

من ناحية أخرى. 

)- دعوة الباحثين في المجال المالي لغير المسلمين 

لإلطالع على زخائر هذه الفريضة العظيمة وبيان 

تفردها بمميزات ال تحظى بها اعظم التشريعات 

المالية في االقتصاديات المعاصرة. 
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))( د. كوثر األبجي »محاسبة الزكاة االصول العلمية والعملية »ط/ 9 9)0). 
))( د. كوثر األبجي »إعجاز التشريع المالي واإلداري والتنموي في اإلسالم »مكتبة الكيالني ))0). 

))( د. محمد سعيد عبد السالم، د. حامد هنيدي “المحاسبة الضريبية »دار البيان العربي جدة، ))9). 
))( د. محمد كمال عطية »محاسبة الشركات والمصارف في النظام اإلسالمي »االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية ))9). 

ثالثًا: االأبحاث والر�شائل العلمية 
))( د. شوقي شحاتة »نظام المحاسبة الضريبية والدفاتر المستعملة في بيت المال »رسالة ماجستير كلية التجارة جامعة القاهرة 0)9). 

))( د. شوقي شحاتة »المبادئ اإلسالمية في نظريات التقويم« رسالة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة القاهرة 9)9). 

)3( د. كوثر األبجي »زكاة عروض التجارة دراسة محاسبية تحليلية« بحث منشور بمجلة العلوم اإلدارية كلية التجارة، جامعة القاهرة 
فرع بني سويف )99). 

))( د. كوثر االبجي »إعجاز تشريع الزكاة في قواعد قياس الطاقة المالية وفي النصاب النقدي« المؤتمر الثامن لهيئة اإلعجاز العلمي 
في القرآن والسنة، الكويت )00). 

))( د. كوثر االبجي »إعجاز التشريع اإلسالمي في سعر زكاة عروض التجارة« المؤتمر السابع لهيئة االعجاز العلمي في القرآن 
والسنة، دبي )00). 

اإلسالمي  الفقه  مجمع  البحرين،  بدولة  المنعقدة  الفقهية  القضايا  ندوة  والتطبيقات«  المعنى  الزكاة:  »حولية  األبجي  كوثر  د.   )((
الدولي الهيأة العالمية للزكاة، مايو )00). 

العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة  المركز  بالكويت سنة ))9)، مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي،  الزكاة  ))( مؤتمر 
الملك عبد العزيز العدداألول، جدة ))9). 

))( المعايير الدولية،
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9
%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%
D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B9.D8.A7.D9.8A.D9.8A.
D8.B1_.D8.A7.D9.84.D8.AF.D9.88.D9.84.D9.8A.D8.A9

(9) www.iasb.org

(10) www.ifrs.org www.ifac.org
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 داولية االجتماعية للم�سارف االإ�سالمية با�ستسوعن الم االإف�سا
 �ات والقرالزكاة وال�سد دامات اأموال �سندومة م�سادر وا�ستا

 ستدامةسن ودورها في تحقيق اأهداف التنمية المالح
)بنك البحرين االإ�شالمي في مملكة البحرين نموذجًا(

Social•Responsibilities•of•Islamic•Banks•and•Their•Role•in•
Achieving•Sustainable•Development•Goals•2030

د. نادية عبد الجبار ال�شريدة 
مديرة مكتب اإلرشاد األكاديمي، عمادة شؤون الطلبة، جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين

د. عمار ع�شام عبد الرحمن ال�شامرائي
مدير الدراسات العليا، كلية العلوم االدارية، جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين

الم�شتخل�ص 
التنمية المستدامة 030) مهام إضافية للمؤسسات الحكومية  ألقت أهداف 
وغير الحكومية وللقطاعات االقتصادية كافة بضمنها القطاع المصرفي، إذ إن تلك 
األهداف تمثل دعوة عالمية للعمل على تقليل الفقر والقضاء على الجوع وتأمين 
حياة صحية للناس وتوفير تعليم متطور للجميع، كما تشمل مجاالت أخرى مثل 
هذه  وتقتضي  مستدامة،  محلية  ومجتمعات  ومدن  االقتصاد  ونمو  الالئق  العمل 
القطاعات،  جميع  من  وواقعي  عملي  وبشكل  الشراكة  بروح  العمل  االهداف 
ولو تم عرض تلك االهداف بشكلها الواسع ))) هدفًا( لوجدنا أن المؤسسات 

المالية ومنها المصرفية تمثل حجر الزاوية لها، يتزامن ذلك مع انتشار وتطور أدوات الصيرفة اإلسالمية وعمليات 
التمويل اإلسالمي وتعدد الدراسات واالبحاث التي دللت على تفوقها على مثليتها في المصارف التقليدية نتيجة 
تنوعها ومرونة منتجاتها وانخفاض مخاطر االستثمار فيها، والمسؤولية االجتماعية الكبيرة التي تضطلع بها، إذ 
يساوي هذا الهدف في أهميته هدف الربح لدى المصارف اإلسالمية تحديدًا لكونه يعزز من العدالة االجتماعية 
بإدارة  اإلنسان مستخلف  أن  باعتبار  والفقراء  االغنياء  بين  الفجوة  إلى ردم  تبحث  التي  االجتماعية  والمسؤولية 
على  البحث  هذا  يركز  السمحاء.  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد  بحسب  االرض  إعمار  عن  ومسؤول  األموال 
مصادر  قائمتي  خالل  من  الزكاة  محاسبة  دور  وبيان  اإلسالمية،  للمصارف  االجتماعية  المسؤولية  مفهوم  بيان 
واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات وقائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



مجلة بحوث، العدد السـابع والعشرون »خاص« صفر 1441 هجريًا - أكتوبر 2019 ميالديًا 162

م�شطلحات البحث
مجموعة األنشطة  المسؤولية االجتماعية:   -1
الخاص  القطاع  شركات  تمارسها  التي  الطوعية 
وذلك  به  تقوم  الذي  اإليجابي  الدور  تمثل  والتي 
واألعراف  التشريعي  واإلطار  العامة  القواعد  ضمن 
خالل  من  وذلك  فيه،  تعمل  الذي  المجتمع  في 
والبرامج  والمبادرات  المبادئ  من  مجموعة  دمج 
والعمليات  العامة  استراتيجية  ضمن  االجتماعية 
مالية  منافع  تحقيق  بهدف  للشركة  الرئيسة  التشغيلية 
والمساهمة  جهة،  من  البعيد  األمد  على  مالية  وغير 
مع الدولة في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية 

(Sethi, 1975, 30) .والبيئية من جهة أخرى

2 - المصارف اإلسالمية: المصرف اإلسالمي 
المالية  الموارد  بتجميع  تقوم  »مؤسسة مالية مصرفية 
الوطني وفق  وتوظيفها في مجاالت تخدم االقتصاد 
رسالة  ولها  الربح،  تحقيق  بهدف  الشرعية  الضوابط 
إنسانية ذات بعد تنموي واجتماعي، تهدف إلى توفير 
منتجات مالية تحوز على السالمة الشرعية«. )عبادة، 

)00)-ص ))-9)(.

الجزء  بأنها  الزكاة  تعرف  الزكاة:  محاسبة   -3
الغنى.  أموال  من  والمحتاج  للفقير  المخصص 
وتحسب الزكاة كنسبة ).)% من المدخرات السنوية 
الزكاة مشتقة  بالنصاب.  قيمة معينة تعرف  إذا تعدت 
في اللغة العربية من زكا والتي تعنى النماء والطهارة 
المسلم وقربة  الزكاة طهرة ألموال  فإخراج  والبركة. 
وصالحًا.  بركة  ومجتمعه  بها  يزداد  تعالى  الله  إلى 
والتباغض  التحاسد  من  للمجتمع  طهرة  فالزكاة 
وعنصر هام لزيادة التواد والتكافل بين أفراد المجتمع.

4- التنمية المستدامة: وضع سياسات وبرامج 
والمشاركة  الشراكة  فرص  وتنشط  توفر  تنموية 

تفعيل  في  وتسهم  والمهارات،  الخبرات  تبادل  في 
والبحث  اإلبداع  لتحفيز  والتوعية  والتدريب  التعليم 
عن أساليب تفكير جديدة وتزيد من توليد وتوظيف 
اللجان  خالل  من  حقولها  بين  والتداخل  المعرفة 
الصراعات  من  يقلل  سوف  وهذا  العمل،  وفرق 
من  ويرفع  واالنتماء  الوالء  ويقوي  والخالفات 
واالطمئنان  الوظيفي  األمن  ويحقق  المعنويات، 
الطاقات  إلطالق  ضرورية  شروط  وهي  النفسي 

البشرية وتنميتها والحفاظ عليها.

المبحث االأول
منهجية البحث والدرا�شات ال�شابقة 

بالمسؤولية  العالم  تهتم منظمات عديدة حول 

أن  يجب  التي   Social Responsibility االجتماعية 

االجتماعية،  بالبرامج  اإلسهام  أجل  من  تتحملها 

وتقديم العون للمعوزين واالهتمام بالشؤون البيئية. 

وإن االهتمام بالمسؤولية االجتماعية ليست بعيدة عن 

ديننا السمح، الذي حّث الناس على التعاون من أجل 

خير المجتمع والحفاظ على البيئة، ورّكز على أهمية 

اإلسراف  وعدم  الموارد  استغالل  بحسن  االهتمام 

وقد  القادمة.  األجيال  حق  إهمال  وعدم  والتبذير، 

انعكس الفكر االقتصادي على الفكر المحاسبي من 

وأوضحت  االجتماعية،  بالمسؤولية  االهتمام  حيث 

تقريرها  في  األمريكية  القانونيين  المحاسبين  جمعية 

المنشور عام /3)9)/ أن من ضمن أهداف القوائم 

المالية إعداد تقرير عن األنشطة االجتماعية، وظهرت 

العديد من الدراسات التي تؤكد أهمية اإلفصاح عن 

مدى وفاء الشركة لمسؤوليتها االجتماعية، وأثر ذلك 
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009)-ص  سمرة،  )أبو  المستثمرين.  قرارات  في 

.)((

اأواًل: منهجية البحث

1- اأهمية البحث
دور  لها  يكون  أن  اإلسالمية  للمصارف  بد  ال 
االهتمام  تتبنى  وأن  المصرفية،  الساحة  على  متميز 
التزامها  من  انطالقًا  وذلك  االجتماعية،  بالمسؤولية 
هدف  اإلنسان  جعل  الذي  الحنيف،  ديننا  بمبادئ 
هذا  أهمية  تأتي  هنا  من  األسمى،  وغايتها  الحياة 
المسؤولية  مفهوم  على  الضوء  إلقاء  في  البحث 
وأهمية  يشملها،  التي  والمجاالت  االجتماعية 
خالل  من  المختلفة  االجتماعية  بالبرامج  مشاركتها 
والصدقات  الزكاة  محاسبة  مثل  مالية  أدوات  طرح 
والقرض الحسن وفق ما تنص عليه معايير المحاسبة 
والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  والمراجعة 
البحرين  مملكة  في  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات 

للمساهمة بدورها في مسؤوليتها اتجاه المجتمع.

2- هدف البحث
المسؤولية  مفهوم  بيان  على  البحث  هذا  يركز 
االجتماعية للمصارف اإلسالمية، وبيان دور محاسبة 
واستخدامات  مصادر  قائمتي  خالل  من  الزكاة 
مصادر  وقائمة  والصدقات  الزكاة  صندوق  أموال 
في  الحسن  القرض  صندوق  أموال  واستخدامات 

تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

3- م�شكلة البحث 
تكمن مشكلة البحث في اإلجابة عن التساؤل 
التالي: ما هو دور المسؤولية االجتماعية للمصارف 
واستخدامات  مصادر  بقائمة  متمثلة  اإلسالمية 
مصادر  وقائمة  والصدقات  الزكاة  صندوق  أموال 
في  الحسن  القرض  صندوق  أموال  واستخدامات 
فضاًل  الذكر،  آنفة  المستدامة  التنمية  اهداف  تحقيق 
مفادها  اساسية  فرضية  على  البحث  يقوم  ذلك  عن 

للمصارف  االجتماعية  للمسؤولية  دور  ))يوجد 
الحسن  والقرض  الزكاة  اموال  خالل  من  اإلسالمية 
في تحقيق بعض اهداف التنمية المستدامة 030)((.

4- ت�شاوؤالت البحث
التساؤل  وضع  تم  البحث  أهداف  لتحقيق 

التالي: 
ما هو أثر اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية 
مصادر  قائمة  باستخدام  اإلسالمية  للمصارف 
والصدقات  الزكاة  صندوق  أموال  واستخدامات 
وقائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض 

الحسن في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

5- منهج البحث 
الدراسة  المساهمة ستتبع  تلك  ولقياس مقدار 
قياس  خالل  من  )العملي(  التحليلي  المنهج 
الحسن  والقرض  الزكاة  أموال  عن  االفصاحات 
مملكة  في  اإلسالمية  للمصارف  المالية  القوائم  في 
البحرين )بنك البحرين اإلسالمي – نموذجًا( وأثرها 

على تحقيق اهداف التنمية المستدامة 030). 

ثانيًا: الدرا�شات ال�شابقة
)- امتدت الدعوى إلى االهتمام بالمسؤولية 
وبينت  المصرفي،  القطاع  إلى  االجتماعية 
(Azim et. al., 2011- p. 39) أنه يجب على  دراسة 
بالربحية  اهتمامها  اقتصار  عدم  المالية  المؤسسات 
وأنها  والبيئة،  بالمجتمع  تهتم  أن  أيضًاً  بل  والنمو، 
مسؤولة عن تأثير أنشطتها على العاملين والمساهمين 

والعمالء والمجتمع. 
على  يجب  أنه   (Heal, 2004) دراسة  بينت  كما   -(
التي  للشركات  فقط  القروض  تقديم  المصارف 
التمويل  تقديم  المسؤولية االجتماعية، وعدم  تراعي 
للشركات التي ال تهتم ببرامج المسؤولية االجتماعية 
وال تراعي األمور البيئية. وبينت أن اهتمام المصارف 
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سمعة  تحسين  إلى:  يؤدي  االجتماعية  بالمسؤولية 
مع  العالقة  وتحسين  الهدر،  وتخفيض  المصرف، 
الموظفين، وتحسين إنتاجية الموظفين، كما له تأثير 
إيجابي على أسعار األسهم في سوق األوراق المالية.

 )(0  :(00( فؤاد،  )المغربل،  دراسة  وبينت   -3
بالمسؤولية  الهندية  المصارف  بعض  اهتمام 
توفير  مجال  في  كبير  نشاط  لها  حيث  االجتماعية، 
خدمات الرعاية الصحية والتعليم األساسي لألطفال 
لذويهم،  الصغر  متناهي  التمويل  وتقديم  الفقراء، 
بمرضى  باالعتناء  المصارف  هذه  موظفو  ويهتم 
الجذام والمكفوفين في أوقات فراغهم، وأوجد أحد 
هذه المصارف آلية تسمح بالتبرع إلكترونيًا من خالل 
في  التبرعات  هذه  واستخدمت  اإللكتروني،  موقعه 

توفير األطراف الصناعية للفالحين الفقراء.
المصارف  أن   )(00( )األغا،  دراسة  وبينت   -(
العاملة في قطاع غزة ال تلتزم بمسؤوليتها االجتماعية 
تجاه المجتمع وتجاه البيئة، ولكنها تلتزم بمسؤوليتها 
االجتماعية تجاه العمالء. وأنها ال تتبنى سياسة تتأكد 
من خاللها أن المشروعات التي تمولها تحترم القيم 
المعاقين  بشريحة  تكترث  وال  السائدة،  االجتماعية 
منهم  نسبة  تشغيل  على  تحرص  وال  المجتمع،  في 

لديها، وال تسهم في التخفيف من حدة البطالة. 
)- دراسة )العناتي، 009)(، التي هدفت إلى قياس 
من  األردنية  االتصاالت  شركات  تلعبه  الذي  الدور 
هواتف أرضية ثابتة وخلوية متنقلة في تنمية مجتمعها 
المحلي وتوصل البحث إلى أن شركات االتصاالت 
الذي  المحلي  مجتمعها  تنمية  في  تساهم  األردنية 
تعمل فيه عن طريق دعم األنشطة الثقافية واالجتماعية 

والرياضية. 
)- دراسة (Rahahleh & Sharair, 2008) التي سعت 
المسؤولية  محاسبة  تطبيق  مدى  على  التعرف  إلى 
الحسن  مدينة  في  العاملة  الشركات  في  االجتماعية 
أنه  إلى  الباحثان  توصل  وقد  األردن.  في  الصناعية 

المسؤولية  محاسبة  لمفهوم  كامل  إدراك  يوجد  ال 
االجتماعية في الشركات المبحوثة، وانه يوجد تطبيق 
حيث  فيها  االجتماعية  المسؤولية  لمحاسبة  محدود 
اقتصر التطبيق على مجال حماية البيئة بشكل اساسي. 
أن  إلى  اشارت  التي   )Jain et al., 2007) دراسة   -(
يكون  أن  يمكن  االجتماعية  المسؤولية  أداء  تقييم 
أن  الدراسة  بينت  إذ  اإلدارية  الكفاءة  محاسبة  قياس 
المسؤولية  أهمية  على  للتأكيد  متزايدة  حاجة  هناك 
االجتماعية من قبل المنظمات االقتصادية وأن ادارة 
مؤشر  يكون  الجيد  االجتماعي  للنشاط  الشركات 

على كفاءة اإلدارة في العمل. 
 (Becchetti, Ciciretti, & Hasan, 2007) )- دراسة 
على  الشاملة  االجتماعية  المسؤولية  أثر  بينت  التي 
توصلت  التي  النتائج  أهم  ومن  المساهمين  عائد 
إليها ان االلتزام بالمسؤولية االجتماعية الشاملة تقود 
المنظمات إلى تغيير أهدافها االستراتيجية من التركيز 
إلى تحقيق أهداف  بالمساهمين  على زيادة االهتمام 

المجموعة األوسع من أصحاب المصالح. 
فحصت  التي   (Katsioloudes, 2007) دراسة   -9
في  الشاملة  االجتماعية  للمسؤولية  اإلدراك  مدى 
دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث ركزت الدراسة 
المسؤولية  في مجاالت  المنظمات  أداء  إختبار  على 
المجتمع،  وشؤون  البيئة،  هي:  والتي  االجتماعية 
وحماية المستهلك. وتوصلت الدراسة إلى انه يوجد 
العربية  اإلمارات  دولة  في  المنظمات  لدى  ادراك 
المسؤولية  مجاالت  في  جيد  اداءها  وان  المتحدة 
هذه  تجاهل  وأن  اعاله،  المذكورة  االجتماعية 

المسؤولية يضر باالداء المالي والتجاري للمنظمة. 
تأثير  إلى  تطرقت  التي   (QU, 2007) دراسة   -(0
القوانين الحكومية والتأقلم ومسايرة السوق وهيكل 
في  الشاملة  االجتماعية  المسؤولية  على  الملكية 
التأقلم  أن  الدراسة  نتائج  أهم  من  وكان  الصين، 
تؤثر  التي  العوامل  أهم  من  البيئية  التغيرات  ومسايرة 
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على المسؤولية االجتماعية للمنظمات. 
 (Calafell, Gutierrez, & Lopez, 2006) دراسة -((
منظور  من  األدلة  بعض  إعطاء  إلى  هدفت  التي 
مفاهيمي حول إمكانية المساهمة في تطوير المسؤولية 
وبيان  بداية،  كنقطة  المحاسبة  خالل  من  االجتماعية 
أن يسمح  الجديد يمكن  المحاسبي  أن اإلطار  كيفية 
للشركات.  المسؤولية االجتماعية  بالتقدم في مجال 
لقيام  ملحة  هناك ضرورة  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
المحاسبة بتعريف الطريق لحساب النتائج للشركات 
بأخذ المنهج االجتماعي واالقتصادي بنظر االعتبار. 
إلى  توصلت  التي   )(00( )خليفة،  دراسة   -((
المسؤولية  عن  المحاسبة  نظام  تطبيق  إمكانية  ان 
وأن  متوفرة  السودانية  المصارف  في  االجتماعية 
االلتزامات  من  نوعًا  تخلق  المصرفي  العمل  طبيعة 
أنها  على  تصنيفها  يعاد  االجتماعية  المطلوبات  أو 

التزامات اقتصادية بالتقارير الختامية. 
التي   )(00( والعامري،  )الغالبي  دراسة   -(3
إدراكها  وأنماط  االجتماعية  المسؤولية  عرضت 
وكذلك عناصرها االساسية، وتوصلت الدراسة إلى 
وجود عالقة ضعيفة بين نمط المسؤولية االجتماعية 
المصرف  في  المعلومات  نظام  وشفافية  المعتمد 
وظهر أن هناك ميل ألن يكون نمط تحمل المسؤولية 
االجتماعية في المصارف التجارية األردنية هو النمط 

المتوازن. 

الدراسة  هذه  يميز  ما  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
عن الدراسات السابقة لها انها مطبقة على المصارف 
اإلفصاح  وتتناول  البحرين  مملكة  في  اإلسالمية 
اإلسالمية  للمصارف  االجتماعية  المسؤولية  عن 
أموال  واستخدامات  مصادر  قائمتي  باستخدام 
الحسن  القرض  صندوق  وأموال  الزكاة  صندوق 
هذا  الباحثين  من  أيًا  يتناول  لم  إذ  والصدقات، 
بيئة  اختيار  وتم  الباحثين،  علم  حد  على  الموضوع 
التزامها  ألهمية  نظرًا  اإلسالمية  المصارف  التطبيق 

القيم  من  انطالقًا  االجتماعية  مسؤولياتها  بتنفيذ 
اإلسالمية التي تدعم هذا المفهوم. 

المبحث الثاني: الجانب النظري لالف�شاح عن 
الم�شوؤولية االجتماعية للم�شارف االإ�شالمية

قوي  اتجاه  ظهر  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد 
التزام  إلى ضرورة  يدعو  الرأسمالية  المجتمعات  في 
ساهم  وقد  فيه،  تعمل  الذي  المجتمع  تجاه  المنظمة 
حتى  االجتماعية  المسؤولية  مفهوم  تطور  في  ذلك 
لبقاء  األساسية  الركائز  أحد  هذا  يومنا  في  أصبح 
»يعتبر  لذا  لها،  التميز  وتحقيق  المنظمة  واستمرارية 
ودائم  متغير  مفهوم  االجتماعية  المسؤولية  مفهوم 
المستدامة حيث يوجب  بالتنمية  التطور، وهو يرتبط 
والمشاركة  بالبيئة  االهتمام  األعمال  منشات  على 
هدف  جانب  إلى  واالجتماعية  االقتصادية  بالتنمية 
 ،(00( وادريس،  )المرسي  األرباح«.  تحقيق 

ص)))( 

وقد برز مفهوم المسؤولية االجتماعية وتنامى 
نتيجة العديد من التحديات كان من أهمها: العولمة، 
خالل  من  والشعبية  الحكومية  الضغوط  وتزايد 
المستهلك  حماية  بضرورة  تنادي  التي  التشريعات 
األخالقية  والفضائح  والكوارث  والبيئة،  والعاملين 
المتسارعة.  التكنولوجية  والتطورات  للشركات، 
)الحمدي، 003)(، ويرى )فالق، 3)0)، ص30( 
بأن المسؤولية االجتماعية تمتد من داخل المؤسسة 
إلى خارجها، فالمسؤولية االجتماعية الداخلية ترتبط 
باألداء  والمرتبطة  المستخدمة  والموارد  باألفراد 
يساهم  والذي  المنظمة،  داخل  للعمل  المحقق 
العمل  حياة  نوعية  وتحسين  العاملين  تطوير  في 
فهي  الخارجية  االجتماعية  المسؤولية  أما  المهنية، 
المجتمع ومحاولة  منها  يعاني  التي  بالمشاكل  ترتبط 

معالجتها ومحاربتها. 
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اأواًل: مفهوم الم�شوؤولية االجتماعية
عن  الحديث  األخيرة  اآلونة  في  تصاعدت 
اختالف  على  للشركات  االجتماعية  المسؤولية 
على  األداء  تقويم  اقتصار  عدم  وأهمية  أنواعها، 
لألرباح،  الشركة  تحقيق  ومدى  االقتصادي  الجانب 
بالجوانب  الشركة  اهتمام  مدى  إلى  أيضًاً  النظر  إنما 
ضمن  االجتماعية  المسؤولية  وجعل  االجتماعية، 
Shel-  للمسؤوليات األساسية للشركة. ويعد شلدون
don في عام 3)9)، أول من أشار إلى أهمية اهتمام 

وظائفها  أداء  عند  االجتماعية  بالمسؤولية  الشركة 
المختلفة. )جربوع، )00)- ص 0))( وفقًا للوثيقة 
الخضراء Green Paper التي نشرتها اللجنة األوروبية 
European Commission في تموز )00)، تعرف 

المسؤولية االجتماعية بأنها: »مفهوم تقوم الشركات 
مع  والبيئية  االجتماعية  اهتماماتها  بدمج  خالله  من 
األخرى  األطراف  مع  وتتفاعل  األساسية،  عملياتها 
على أساس طوعي«. وبينت هذه الوثيقة أن االهتمام 
إنتاجية  على  مباشر  تأثير  له  االجتماعية  بالمسؤولية 
Bron-)  للعاملين، ويدعم الموقف التنافسي للشركة.

(chain, 2003- p. 7

االجتماعية  المسؤولية  الدولي  البنك  وعرف 
بالتنمية  اإلسهام  على  الشركة  »تعهد  أنها:  على 
العاملين  مع  والتعامل  المستدامة،  االقتصادية 
وممثليها والمجتمع المحلي بشكل طوعي، من أجل 
على  بالفائدة  يعود  بأسلوب  الحياة  جودة  تحسين 
(Anto & Astuti, 2008- p. 19) .»الشركة والتنمية

للتنمية  العالمي  األعمال  مجلس  وعرف 
االجتماعية  المسؤولية   (WBCSD) المستدامة 
بالمشاركة  األعمال  قطاع  من  »تعهد  بأنها:  للشركات 
العمل مع  المستدامة من خالل  التنمية االقتصادية  في 
واإلقليمي  المحلي  والمجتمع  وعائالتهم  العاملين 
بغرض تحسين جودة حياتهم«. ومن المتوقع أن تسهم 

معايير المسؤولية االجتماعية في تعزيز الركائز الثالثة 
Sustainable Develop- المستدامة التنمية   تتحقيق 
التنمية   )(( ص   -(0(0 )المليجي،  هي:   ment

االقتصادية والتنمية االجتماعية والحماية البيئية. 

تلبي  التي  »التنمية  المستدامة:  بالتنمية  ويقصد 
األجيال  بقدرة  المساس  دون  الحاضر  احتياجات 

المستقبلية على تلبية احتياجاتهم الخاصة«. 

الدولية  المنظمة  أصدرت   ،(0(0 عام  وفي 
 International Organization for للمقاييس 
 ISO 26000 المواصفة   (Standardization (ISO

وذلك  للشركات،  االجتماعية  بالمسؤولية  تتعلق  التي 
المستدامة.  التنمية  بهدف مساعدتها على اإلسهام في 
للمسؤولية  مجاالت  سبعة  المواصفة  هذه  وحددت 

.)(0(0 ،ISO( :االجتماعية، هي
3.العامـلـين.  البشــرية.  ).المـوارد  ).الحوكمة. 

). البيئة. ). العمليات. ). العمالء. ). المجتمع.

واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  وبّين 
الهولندي على أن مساهمة الشركة في رفاهية المجتمع 
)أ(  هي:  مجاالت،  ثالثة  في  القيمة  تحقيق  يشمل 
البعد االقتصادي، )ب( البعد االجتماعي، )ج( البعد 
في  االجتماعية  المسؤولية  دمج  من  بد  وال  البيئي، 
 Elasary,) وثقافتها.  الشركة  وفلسفة  ورؤية  رسالة 

(2011- p. 5

عاتق  على  يقع  أنه  الدراسات  إحدى  وبينت 
الشركات القيام بنوعين من األداء: )المبروك، 0)0)(.

أ. األداء االقتصادي: يتمثل في مجموعة األنشطة 
األساسية للشركة، والتي يترتب عليها إعداد 
مجموعة من التقارير المالية من خالل نظام 
توضح  والتي  التقليدية،  المالية  المحاسبة 

النتائج المالية ألوجه النشاط.
مجموعة  في  يتمثل  االجتماعي:  األداء  ب. 
وفاًء  الشركة  بها  تقوم  التي  األنشطة 
يترتب  والتي  االجتماعية،  لمسؤولياتها 
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المالية  التقارير  إعداد مجموعة من  عليها 
االجتماعية،  الوصفية  أو  الكمية  أو 
األداء  عن  المحاسبة  نظام  خالل  من 

االجتماعي.

نطاق  وتحديد  تعريف  في  الباحثون  واجتهد 

»التزام  بأنها  عرفت  فقد  االجتماعية،  المسؤولية 

هو  ما  بفعل  فيه  تعمل  الذي  المجتمع  تجاه  المنشأة 

شكل  وقد   ،(Drucker, 1977, P.584) اجتماعي« 

التعريفات  منه  انطلقت  الذي  األساس  التعريف  هذا 

 (Holmos,1985,p.435) عرفها  فقد  الالحقة، 

منشأة  على  التزام  تمثل  االجتماعية  المسؤولية  »أن 

وذلك  فيه  تعمل  الذي  المجتمع  تجاه  األعمال 

األنشطة  من  كبيرة  بمجموعة  المساهمة  طريق  عن 

الخدمات  وتحسين  الفقر  محاربة  مثل  االجتماعية 

التلوث وخلق فرص عمل وحل  الصحية ومكافحة 

مشكلة اإلسكان والمواصالت وغيرها«. وقد عرف 

البنك الدولي المسؤولية االجتماعية على أنها التزام 

التنمية  في  بالمساهمة  التجارية  النشاطات  أصحاب 

المستدامة من خالل العمل مع موظفيهم وعائالتهم 

والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى 

معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية 

 (World Bank,2005) .في آن واحد

المسؤولية  العالمية  التجارية  الغرفة  عرفت 

االجتماعية على أنها جميع المحاوالت التي تساهم 

فيها الشركات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخالقية 

االجتماعية  المسؤولية  فإن  وبالتالي  واجتماعية. 

دون  الشركات  من  الحسنة  المبادرات  على  تعتمد 

وجود إجراءات ملزمة قانونيا. ولذلك فإن المسؤولية 

كما  والتعليم.  اإلقناع  خالل  من  تتحقق  االجتماعية 

المستدامة  للتنمية  العالمي  األعمال  مجلس  عرفها 

األعمال  مؤسسات  قبل  من  المستمر  »االلتزام  بأنها 

التنمية  تحقيق  في  والمساهمة  أخالقيًا  بالتصرف 

الظروف  نوعية  تحسين  على  والعمل  االقتصادية 

إلى  إضافة  وعائالتهم،  العاملة  للقوى  المعيشية 

 WBCSD,) ككل«.  والمجتمع  المحلي  المجتمع 

 .(1999,P.3

األعمال  بيئة  في  الحادث  التطور  أدى  لقد 

بهدف  االعمال  منشات  بين  التنافس  حدة  زيادة  إلى 

احتالل مكانة مرموقة بالنسبة للمسؤولية االجتماعية، 

لالجتهاد  الباحثين  من  للكثير  أيضًاً  حافزًا  كان  وهذا 

لمفهوم  دقيق  وتحديد  تعريف  إلى  الوصول  بهدف 

.(Iqbal et al, 2013) .المسؤولية االجتماعية

وقد قدم (Davis,1960) المسؤولية االجتماعية 

قبل  من  اتخاذه  يتم  وقرار  أداء  باعتبارها  للشركات 

القرارات  جانب  إلى  االعمال  منشات  لدى  اإلدارة 

المنشات،  لتلك  الموارد االقتصادية  بتوجيه  المتعلقة 

من  والكثير  الماضي  القرن  من  السبعينات  ومنذ 

المسؤولية  من  االهتمام  تغيير  حاولوا  المؤلفين 

إلى األداء االجتماعي   (CSR) االجتماعية للشركات 

البحوث  للشركات )Carroll 1979) (CSP) وتمثل 

المسؤولية  مجال  في  مهمة  نقلة   Carroll لـ:  الرائدة 

أبعاد  أربعة   (Carroll,1979) وضع  فقد  االجتماعية 

يـأتي:  فيمـــا  تتمثل  للشـركات  االجتماعي  لألداء 

التقديرية،  والمسؤولية  االقتصادية،  المسؤولية 

القانونية،  والمسؤولية  األخالقية  والمسؤولية 

أخـرى  مسؤوليات   (Carroll,1979) أضاف  وقد 
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مسؤولياتهــا  على  عــالوة  األعمــال  لمنظمــة 

االقتصاديــة والقانونيــة، وتتمثل هذه المسؤوليات 

في التالي: )العصفور، )00)(

وهي  المجتمع(:  )رفاه  الخيرة  المسؤولية   -

مبادرات طوعية غير ملزمة للمنظمة تبادر فيها بشكل 

إنساني وتطوعي والذي يشتمل على مجمل التبرعات 

والبيئة  المجتمع  تخدم  التي  المنظمات  من  والهبات 

وال تهدف للربح من خاللها، اذ في إطار هذا الجانب 

قضايا  من  أساسية  قضية  االعمال  منظمة  تتبنى  قد 

جمعيات  تمويل  مثل  وتخدمها  والبيئة  المجتمع 

أمراض  لمكافحة  ومستشفيات  ورياضية  خيرية 

مستعصية، وتمويل مشاريع إلنشاء محميات بيئية. - 

القيمية  الجوانب  احترام  األخالقية:  المسؤولية 

واألخالقية والسلوكية والمعتقدات في المجتمعات 

التي تعمل فيها. وفي حقيقة األمر، فإن هذه الجوانب 

لم تؤطر بعد بقوانين ملزمة لكن احترامها يعتبر أمرًا 

ضروريا لزيادة سمعة المنظمة في المجتمع وقبولها. 

ومن بين األمور المتعلقة بهذه المسؤولية مراعاة مبدأ 

تكافؤ الفرص في التوظيف، ومراعاة حقوق اإلنسان، 

الجوانب  ومراعاة  والتقاليد،  العادات  واحترام 

األخالقية في االستهالك.

ثانيًا: اأنموذج هرم كارول للم�شوؤولية االجتماعية

Archie Car- األمريكي البروفيسور   ضضع 

لمفهوم  األنموذج األهم واألساس  roll عام 9)9) 

بشكل  بتعديله  قام  ثم  االجتماعية،  المسؤولية 

يعرف  والذي   ،(990 عام  في  وأدق  واشمل  أوسع 

اعتمد  إذ  االجتماعية«.  للمسؤولية  كارول  »بهرم 

االجتماعية  المسؤولية  مجال  في  الباحثين  اغلب 

إلى  تعرض  كما  بحوثهم  في  األنموذج  هذا  على 

أصحاب  قبل  من  جدل  ومحاور  عدة،  انتقادات 

BenNoamene &El-) التقليدي  األعمال  ةظظرية 

وحدد  كارول  عرف  وقد   .(ouadi, 2015, 119

األعمال  لمنظمات  األربع  األساسية  المسؤوليات 

هرمي  بشكل  االجتماعية  مسؤوليتها  إطار  ضمن 

والذي  بينها،  فيما  مترابطة  ومسؤوليات  متسلسل 

Eco- االقتصادية المسؤوليات  وقاعدته   سساسه 

nomic Responsibilities والتي تعد األساس لتبني 

المسؤوليات اآلخرى القانونية واألخالقية، والخيرية 

 Nalband&alKelabi, 2014,) الهرم  قمة  إلى  تباعًا 

236). وتتركز المسؤوليات االقتصادية في ان تكون 

المنظمة رابحة، وأن تكون لها ميزة تنافسية في قطاع 

وان  أقرانها،  مع  بالمقارنة  ككل  واالقتصاد  األعمال 

الشركة التي تكون رابحة تكون لها القدرة على تبني 

األموال  صرف  تتطلب  التي  االجتماعية  األنشطة 

أعدها  لذلك  االجتماعية  األنشطة  على  والتبرعات 

إذ  اآلخرى،  المسؤوليات  تنفيذ  في  األساس  كارول 

وقدرة  إمكانية  هناك  تكون  لن  األموال  وجود  بدون 

 Simmons,2004,على القيام بالمسؤولية االجتماعية

78)).و بمعنى آخر ان قطاع األعمال عليه ان يسعى 

المؤسسات  في  أما  ومربحًا،  منتجًا  يكون  أن  إلى 

بالمسؤولية  للقيام  الوسائل  أهم  فإن  المالية، 

Financial Innova-  الالقتصادية هو االبتكار المالي

tion مادام مصالح األفراد والشركات تتغير باستمرار، 

األموال  لتوظيف  جديدة،  فرص  خلق  عليها  فيجب 

المخاطر بشكل  وإدارة  أفضل  استثمارية  نحو فرص 
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فعال. وهذا يتضمن تطوير منتجات وخدمات جديدة 
والتفاعل مع أصحاب المصلحة بشكل فعال ومستمر 
القيمة  مع  ومحاذاتها  المالية  القيمة  خلق  اجل  من 
األساسية.  العمليات  جوهر  إطار  في  االجتماعية 
القيام  فإن  ذاته  الوقت  (Sethi,1975, 58-64)، وفي 

والقواعد  القوانين  وضع  يتطلب  التجارية  باألعمال 
يندرج  ما  وهذا  للعمل  الملزمة  التنظيمية  واللوائح 
القانونية  المسؤولية  تعتمد  إذ  الثاني،  البعد  ضمن 
على قوانين وتشريعات الدولة، فضاًل عن إلى قوانين 
وحماية  والخداع،  الغش  من  المستهلك  حماية 
اهتمامه  ركز  األعمال  قطاع  إن  إذ  التلوث  من  البيئة 
التي تولدت عن  المشكالت  الموضوع، بسبب  بهذا 
مخلفات المصانع في االنهار والبحار، وما تسببه من 
اآلالت  عن  الناتجة  الضوضاء  وكذلك  سلبية،  آثار 
Car-) مختلفة، التكنولوجية  والمنتجات   ووسائل 
البعد  فإن  األخالقية  المسؤولية  roll, 2016, 4).أما 

واألعراف،  والقيم،  المبادئ،  يتضمن  األخالقي 
ذاته.  المجتمع  بتوجهات  يتعلق  ما  وكل  والتقاليد، 
وتجنب  األخالقي،  للسلوك  األولوية  بإعطاء  تهتم 

المنظمة  انتهاك  وعدم  باآلخرين،  الضرر  احداث 
للمبادئ والمعايير األخالقية، واحترام وجهات النظر 
االجتماعية  والتقاليد  والعادات  والقيم  المختلفة 
بالعهود  الوفاء  عن  فضاًل  اإلنسان،  حقوق  واحترام 
وتقديم  الصادقة،  والمعاملة  الزبون  مع  المبرمة 
المشورة والنصح األمر الذي يكسبها قاعدة جماهيرية 
قمة  مميزة(Dusuki &Yusof, 2008, 30).وتتمثل 
تحقيقها  فان  )التقديرية(  الخيرية  بالمسؤولية  الهرم 
اإلنساني،  أو  الخيري  البعد  ويعكس  طوعيًا،  يكون 
والمساهمة  والمشاركة  بالعمل  الطوعية  الرغبة  وهو 
في المجتمع. وبمعنى آخر المسؤولية الخيرية لقطاع 
األعمال ترتبط بمبدأ تطوير نوعية الحياة والمساهمة 
منه.  جزءًا  بوصفه  المجتمع  مشكالت  حل  في 

المجتمع  تواجه  التي  االضطرابات  في  والمشاركة 

كالزالزل، والبراكين، والحروب، وتقديم الخدمات 

والمسنين  األيتام  رعاية  والتفافية  والصحية  التعليمية 

هرم   )(( الشكل  ويوضح  والبطالة.  الفقر  مشكالت 

.(Zabin, 2013, 77) كارول للمسؤولية االجتماعية

الشكل ))( هرم كارول للمسؤولية االجتماعية

Source: (Carroll. A, Carroll’s Pyramid of CSR; taking another look, International journal of CSR, Vol.1, Issue.3, 2016, pp: 1-8
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ثالثًا: اأهداف الم�شوؤولية االجتماعية لل�شركات
 هنالك عدة أهداف للمسؤولية االجتماعية للشركات 
يمكن تحديدها في التالي: )العشماوي، 009)(؛ 
(Toms,2002)؛  (D’Amato, et al, 2009)؛ 

.(Schroth,2003)

). استجابة الشركة إلى التغير في توقعات األطراف 
الخارجية الراصدة لرسالة الشركة.

حملة  بين  الشركة  التزامات  في  التوازن  تحقيق   .(
األسهم والمجتمع.

السلبية  األثار  وتقليل  اإليجابية  األثار  تعظيم   .3
ألنشطة الشركة تجاه المجتمع.

). رد فعل األعمال التجارية تجاه المجتمع كمدخل 
أخالقي.

المصالح  أصحاب  بين  التضارب  حدة  تخفيض   .(
والعاملين  األسهم  حملة  من  المتعارضة 

والمديرين والعمالء والمجتمع

). المشاركة اإليجابية من قبل المحاسبين في قياس 
إلمكانية  للشركات  االجتماعي  األداء  وتقييم 
االقتصادية  العالقة  بين  النسبي  التوازن  تحقيق 
االجتماعية  والعالقة  والخدمات(  السلع  )انتاج 

)دعم البعد االجتماعي(.

االجتماعية  المساهمة  صافي  وقياس  تحديد   .(
التكاليف  عناصر  فقط  تشمل  ال  بحيث  للمنظمة 
والمنافع الخاصة والداخلية للمنظمة، وانما أيضًاً 
الخارجية  والمنافع  التكاليف  عناصر  تتضمن 

االجتماعية والتي لها تأثير على فئات المجتمع.

الشركات  تقيمها  التي  العالقة  عن  اإلفصاح   .(
مع  أيضًاً  بل  وموظفيها  عمالئها  مع  فقط  ليس 
أن  باعتبار  األخرى  المجتمعية  المجموعات 
جميع هذه المجموعات أطرافًا معنية بالشركات.

المشاركين  قبل  من  الشركات  أعمال  مراقبة   .9
والعمالء  والعاملين  والمساهمين  اإلدارة  من 
والموردين والمجتمع األهلي والمدني كممثلين 

عن األطراف المجتمعية.
أكثر من  الشركة  بمعرفة  االجتماعي  البعد  0). دعم 

مجرد االلتزام التشريعي.
االجتماعي  العقد  أنشطة  قياس  على  القدرة   .((
بالمواطنة  إلى وضعها  للشركة بشكل فعال يرقى 

الصالحة مجتمعيًا.
المستهلكين  وارضاء  الجمهور  ثقة  اكتساب   .((
وتحسين  العام  الرأي  مع  والتفاعل  وحمايتهم 
قدرتها  ودعم  وتنمية  وسمعتها  الشركة  صورة 
واإلقليمية  المحلية  األسواق  في  التنافسية 

والدولية.
3). رعاية العاملين وتحقيق استقرارهم النفسي وتنمية 
الصحية  وتوفيرالرعاية  واإلنتاجية  الفنية  قدراتهم 

واالجتماعية.
ورفاهية  المجتمع  رفاهية  بين  النسبي  التوازن   .((

الشركة في إطار تأدية األعمال التجارية.
)). اإلفصاح عن الدور المؤسسي في عمليات النمو 

االقتصادي والتقدم االجتماعي وحماية البيئة.
)). قيام الشركات بمقابلة توقعات المجتمع وتقدير 

متطلباته واالفصاح في تقاريرها عن نتائج ذلك.

رابعًا: االأن�شطة المتعلقة بالم�شوؤولية االجتماعية 
أربعة  على  األدبيات  بين  عامًا  اتفاقًا  هناك 
أنشطة اجتماعية أساسية يمكن أن تمارس من خاللها 

الشركات مسؤولياتها االجتماعية تتمثل في التالي: 

اأ. االأن�شطة الخا�شة بتنمية الموارد البيئية
البيئية من أهم  بتنمية الموارد  تعتبر األنشطة الخاصة 
للشركات  االجتماعية  المسؤولية  ممارسات 
ضمن  األعمال  منشات  قيام  ضرورة  وتتضمن 
الرقابة  بالبيئة وذلك من خالل  أهدافها االهتمام 
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على التلوث أثناء تنفيذ أنشطتها، والحد من اآلثار 
لنشاطاتها  الشركة  ممارسة  عن  الناجمة  السلبية 
على  المحافظة  بهدف  البيئة،  على  تؤثر  التي 
على  والمحافظة  بالشركة  المحيطة  البيئة  سالمة 
التي  الممارسات  أهم  ومن  الطبيعية.  الموارد 
(Patil, 2014) :تناط بالشركات في هذا المجال

والماء  الطاقة  استهالك  لترشيد  برامج  عمل   .(
والموارد الطبيعية.

). عمل برامج للحد من تلوث الهواء والماء والتربة.
3. التشجير وزيادة المساحات الخضراء.

). إنتاج منتجات صديقة للبيئة.
استغالل  في  كفاءة  أكثر  صناعية  عمليات  تطوير   .(

الطاقة.
الصناعات  أثر  وتقليل  الطبيعية  الثروات  حماية   .(

على البيئة.
). تحويل النفايات إلى مواد قيمة.

ب. االأن�شطة الخا�شة بخدمة المجتمع
للمجتمع المحلي والبيئة المحلية في نظر المؤسسات 
شريحة  أنه  على  إليه  تنظر  فهي  خاصًا،  اعتبارًا 
وتعزيزها،  معه  عالقاتها  تمتين  إلى  تتطلع  مهمة 
األمر الذي يتطلب منها بذل الجهود والنشاطات 
الرفاهية  زيادة  على  والعمل  تجاهه،  المضاعفة 
العامة لهذا المجتمع، وذلك من خالل النشاطات 
التحتية  البنية  دعم  في  المساهمة  تشمل:  التي 
كإنشاء الجسور والحدائق، ومن خالل المساهمة 
في الحد من مشكلة البطالة بالتركيز على تشغيل 
ودعم  مشاريعها،  في  المحلي  المجتمع  أبناء 
الترفيهية  األندية  مثل  األخرى  النشاطات  بعض 
والتقاليد،  العادات  احترام  مع  المجتمع  لهذا 
وتقديم  المدني،  المجتمع  مؤسسات  ودعم 
الخاصة،  االحتياجات  لذوي  المادي  العون 
للمراكز  المتواصل  الدعم  إلى  باالضافة  هذا 

وعادة  والمستشفيات.  البحوث  كمراكز  العلمية 
المجتمع  تجاه  المنظمة  مسؤولية  إلى  ينظر  ما 
رعاية  تشمل  فقد  مختلفة،  زوايا  من  المحلي 
والتعليمية،  والفنية،  الخيريةوالرياضية  األعمال 
والتدريبية، وإقامة المشاريع المحلية ذات الطابع 
تتسم  األنشطة  غالبية  إن  ويالحظ  التنموي، 
الشركة  قبل  من  الطوعي  وااللتزام  باالختيارية 
مع  وتواصلها  الشركة  استمرارية  من  يعزز  مما 
المجتمع المحلي في تحقيق الرفاهية االقتصادية 

(Gray, 1995) .واالجتماعية

ج. االأن�شطة الخا�شة بتنمية الموارد الب�شرية
البشرية  الموارد  بتنمية  المتعلقة  األنشطة  تعتبر 
منشات  عمل  وازدهار  تطوير  الهامة  األنشطة  من 
عالقة  والعاملين  المنشأة  بين  فالعالقة  األعمال، 
مصالح  برعاية  المنشأة  قامت  فاذ  متبادلة،  مصالح 
فإن  يرضيهم،  الذي  المناسب  بالشكل  العاملين 
وبالتالي  سيزداد  المنشأة  في  للعمل  اخالصهم 
أنشطة  تتضمن  أن  ويمكن  الطرفين،  مصالح  تتحقق 
المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية ما يلي: 

)وهيبة، ))0)(

). تبني نظام المشاركة باألرباح.

). االهتمام بنظام وخطط المعاشات.

في  المتبع  والمكافئات  الحوافز  بنظام  االهتمام   .3
داخل المنشأة.

). المساهمة في ملكية المنشأة عند إجراء التوسعات 
االسهم  المتالك  العاملين  تمكين  خالل  من 

بتخصيص جزء من األسهم الجديدة للعاملين. 

السن  حيث  من  العاملين  بين  المعاملة  عدالة   .(
والجنس ومستوى التعليم وغيرها.
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ومعدات  باألثاث  يتعلق  فيما  العمل  بيئة  مالءمة   .(
العمل. 

واإلضاءة  بالتهوية  يتعلق  فيما  العمل  مالءمة   .(
والضوضاء. 

العاملين  بين  والترابط  واأللفة  التعاون  روح  نشر   .(
بصفة عامة وبين العاملين الجدد والقدامى. 

9. نشر روح التعاون الطيب بين الرؤساء ومرؤوسيهم.

0). اعداد برامج الرعاية الصحية للعاملين

بالمنتجات  باالرتقاء  الخا�شة  االأن�شطة  د. 
والخدمات

وخدمات  منتجات  على  الحصول  العمالء  حق  من 
المنتجات  تلك  اإلعالن  يتم  وأن  مميزة 
تقديم  يتم  وأن  وأمانة،  صدق  بكل  والخدمات 
واضحة  إرشادات  مع  وأمينة،  صديقة  منتجات 
بمعالجة  االلتزام  مع  المنتج،  استخدام  بشأن 
األضرار التي تحدث بعد البيع، وااللتزام بتطوير 
االحتياجات  مع  تتوافق  التي  للمنتجات  مستمر 
المستجدة لهذا المجتمع، مع االلتزام األخالقي 
Bie- االحتكار  مثل  العمل  قواعد  خرق  )ععدم 

األنشطة  hal and Sheinin,2007)وتشمل 

الخاصة باالرتقاء بالمنتجات والخدمات، العمل 
سياسات  وتيسير  العمالء،  رضا  تحقيق  على 

وتقديم  للعمالء،  الخدمات  تقديم  وإجراءات 

اداء  وتيسير  المناسب،  المكان  في  لهم  الخدمة 

للمتعاملين،  المناسب  الوقت  في  الخدمات 

المؤسسة  بخدمات  الخاصة  المنافع  وإيضاح 

سالمة  على  والمحافظة  معها،  للمتعاملين 

المتعاملين  عند  الثقة  وبث  المقدمة،  الخدمات 

المقدمة،  الخدمات  في تصميم وتكوين وجودة 

وشرح معاني الخدمات المصرفية للمؤسسة بوضوح 

وتحديد  التعامل  شروط  وبيان  وشرح  وجالء، 

دوافع  لدراسة  البحوث  وإعداد  بوضوح،  العوائد 

وسلوكيات المتعاملين، واالهتمام بمقترحات واراء 

والرد  المتعاملين  بشكاوى  واالهتمام  المتعاملين، 

(Chung et al, 2015) .عليها وإعالنها

واالف�شاح  االإ�شالمية  الم�شارف  خام�شًاً: 
الم�شوؤولية االجتماعية

العقيدة  على  اإلسالمي  المصرفي  النظام  يبنى 

منهج  على  أسسه  وضع  في  ويعتمد  اإلسالمية، 

التشريع  من  جزءًاَ  يمثل  الذي  اإلسالمي  االقتصاد 

الفردية  المصلحة  بين  التوازن  الشامل بهدف تحقيق 

ويعد   )(3  :(00( )المغربي،  المجتمع.  ومصلحة 

القطاعات  أهم  أحد  اإلسالمي  المصرفي  القطاع 

واألسرع نموًا في العالم، حيث يضم أكثر من )00)( 

دوالر  تريليون   )(( من  أكثر  تدير  مالية،  مؤسسة 

أمريكي من األصول. )الموقع اإللكتروني لبنك دبي 

بالمصارف  المتعلقة  التعاريف  وتعددت  اإلسالمي( 

اإلسالمية، نذكر منها: )فتاحي، 009): 0)(

المصرف اإلسالمي »مؤسسة مالية مصرفية لتجميع   -

التكافل  مجتمع  بناء  يخدم  بما  وتوظيفها  األموال 

المال  ووضع  التوزيع،  عدالة  وتحقيق  اإلسالمي، 

في المسار اإلسالمي«. )النجار، ))9): 3))(

في  تنسجم  مصرفية  »مؤسسة  اإلسالمي  المصرف   -

وإدارتها  االستثماري  ونشاطها  معامالتها  جميع 

ومقاصدها،  الغراء  بالشريعة  أعمالها  لجميع 

داخليًا  اإلسالمي  المجتمع  بأهداف  وكذلك 

وخارجيًا«)إرشيد، )00): ))(
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تقوم  مصرفية  مالية  »مؤسسة  اإلسالمي  المصرف   -
مجاالت  في  وتوظيفها  المالية  الموارد  بتجميع 
الشرعية  الضوابط  وفق  الوطني  االقتصاد  تخدم 
بعد  ذات  إنسانية  رسالة  ولها  الربح،  تحقيق  بهدف 
تنموي واجتماعي، تهدف إلى توفير منتجات مالية 
تحوز على السالمة الشرعية«. )عبادة، )00): 9)(

بتجميع  تقوم  مالية  »مؤسسة  اإلسالمي  المصرف   -
األموال، واستثمارها، وتنميتها لصالح المشتركين، 
التعاون  وتحقيق  المسلم،  المجتمع  بناء  وإعادة 

اإلسالمي، على وفق األصول الشرعية«. 

من  بعدد  اإلسالمية  المصارف  وتتسم 
الخصائص، منها: )الشعار، )00): 9)(

تنص  انطالقًا مما  بالفائدة، وذلك  التعامل  استبعاد   -
عليه اآلية الكريمة: )وأحل الله البيع وحرم الربا(.
التقيد بقاعدة الحالل والحرام عند منح االئتمان.  -

لجمع  خاصة  صناديق  وإدارة  الزكاة  نظام  إحياء   -
الزكاة.

عدم اإلسهام في تغذية التضخم، فهي ال تسهم في   -
زيادة عرض النقود.

كما تتميز باتساع رقعة التعامل مع العمالء، فهي 
تتعامل مع شرائح المجتمع كافة حتى أبسط الحرفيين 
من  التخرج  التجار وحديثي  الكسبة وصغار  وصغار 
وتساعد  الصغيرة،  المشروعات  وتمول  الجامعات، 
)فتاحي،  المناسب.  المسكن  توفير  على  الشباب 

)(( :(009

اإلسالمية  المصارف  في  أساسيًا  الربح  يعد 
لكنه غير كاٍف، وإن االهتمام بالمسؤولية االجتماعية 
أجل  من  المجتمع،  في  لتواجدها  طبيعية  نتيجة  يعد 
منافع  وإن  الطويل،  األمد  في  الربحية  على  الحفاظ 
على  تعود  االجتماعية  بالمسؤولية  الشركات  اهتمام 
 Anto& Astuti,) المجتمع.  وعلى  نفسها  الشركة 

 (2008 p. 19

أساس  على  اإلسالمية  المصارف  وتقوم 

اقتصادي واجتماعي، تسعى من خالله تحقيق التنمية 
من  مباشرة  بصورة  ذلك  أكان  سواء  االجتماعية، 
أم بصورة  ببعض األنشطة االجتماعية،  قيامها  خالل 
المشروعات  في  مشاركتها  خالل  من  مباشرة  غير 

االستثمارية. )بوسعد، ))0): 0)(

ويرى الباحثين أن دور المصارف اإلسالمية في 
التنمية االجتماعية يتمثل في قيامها باألنشطة اآلتية: 

). جمع الزكاة وتوزيعها للمستحقين: أنشأت العديد 
الزكاة، مهمتها  من المصارف اإلسالمية صناديق 
يحّصل  وقد  للمستحقين،  وتوزيعها  الزكاة  جمع 
وأصحاب  المساهمين  من  الزكاة  المصرف 
حسابات االستثمار، وقد يترك لهم أمر دفع الزكاة.
). تقديم القرض الحسن: تتميز المصارف اإلسالمية 
معينة،  لغايات  وذلك  الحسنة  القروض  بتقديم 
قروض  وهي  والزواج.  والدراسة  العالج  مثل: 

تقدم بال مقابل.
تقوم  المختلفة:  االجتماعية  باألنشطة  القيام   .3
األنشطة  من  بالعديد  اإلسالمية  المصارف 
التنمية  في  مسؤوليتها  إلى  باالستناد  االجتماعية 
والمساعدات  اإلعانات  منح  مثل:  االجتماعية، 
الكتب  وإصدار  العلم،  وطالب  للمساجد 
في  واإلسهام  اإلسالمية،  والنشرات  والمراجع 
في  واإلسهام  اإلسالمية،  والمؤتمرات  الندوات 
أزمة  مواجهة  في  واإلسهام  األمية،  محو  برامج 
البيئة.  حماية  برامج  في  والمشاركة  السكن، 

)العلي، )00): )))(
تتميز  التمويل:  في  االجتماعي  البعد  مراعاة   .(
االجتماعي  البعد  بمراعاة  اإلسالمية  المصارف 
االستثمارية،  للمشروعات  التمويل  منح  عند 
التي  الضرورية  للمشروعات  األولوية  وتعطي 
التوازن  تحقيق  على  وتعمل  المجتمع،  يحتاجها 
بتمويل  وتهتم  كافة،  االقتصادية  القطاعات  بين 
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جزء  وتخصص  الصغيرة،  والصناعات  الحرفيين 
نفع  ذات  مشروعات  تمويل  في  استثماراتها  من 

اجتماعي.
قد   :Endowment Management الوقف  إدارة   .(
للوقف  صندوق  اإلسالمية  المصارف  تشكل 
يمكن من خالله للمحسنين وقف أموالهم ألعمال 
الخير، وتشرف المصارف اإلسالمية على إدارته.

ويعد بنك دبي اإلسالمي أول مصرف إسالمي 
المصرف  ويلتزم   ،/(9((/ عام  تأسس  العالم،  في 
القرض  تقديم  خالل  من  االجتماعية  بالمسؤولية 
االجتماعية،  األنشطة  من  بالعديد  والقيام  الحسن، 
الزكاة  صندوق  أسس  من  أول  المصرف  هذا  ويعد 
)الموقع   ./(9((/ عام  في  ذلك  وكان  العالم  في 

اإللكتروني للمصرف(.

�شاد�شًاً: معايير المحا�شبة المالية االإ�شالمية 
والم�شوؤولية االجتماعية

عن  الصادرة  المحاسبة  معايير  استعراض  من 
والمؤسسات  للمصارف  المالية  المحاسبة  هيئة 
لم  المعايير  أن هذه  للباحثين  تبين  المالية اإلسالمية، 
تغفل أهمية اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية. وقد 
بّين معيار المحاسبة المالية رقم ))( لعام /993)/ 
بعنوان: »العرض واإلفصاح العام في القوائم المالية 
للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية«، أن على 
المالية،  القوائم  من  إعداد عدد  اإلسالمية  المصارف 
والضوابط  والمراجعة  المحاسبة  )معايير  منها: 

للمؤسسات المالية اإلسالمية-معيار رقم ))((
الزكاة  صندوق  أموال  واستخدامات  مصادر  قائمة   .(
والصدقات: يتم إعداد هذه القائمة إذا تولى المصرف 

اإلسالمي مسؤولية جمع الزكاة كليًا أو جزئيًا. 
صندوق  أموال  واستخدامات  مصادر  قائمة   .(

القرض.

الصادر  المالية رقم )9(  المحاسبة  وبّين معيار 
عن بعنوان: »الزكاة« المعالجات المحاسبية المتعلقة 

بتحديد وعاء الزكاة، وكيفية قياس البنود التي تدخل 
عنها  اإلفصاح  وكيفية  الزكاة،  وعاء  تحديد  في 
المحاسبة  )معايير  للمصرف.  المالية  القوائم  في 
والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية، 

المعيار رقم )9(.

المحاسبة  معايير  إغفال  للباحثين  تبين  كما 
اإلسالمية أهمية تضمين اإليضاحات المتممة للقوائم 
الموارد  بمحاسبة  المتعلقة  بالمعلومات  المالية 
االجتماعية  واألنشطة  البيئية،  واألنشطة  البشرية، 
والمؤسسات  المصارف  بها  تقوم  قد  التي  األخرى، 

المالية اإلسالمية.

المبحث الثالث: االإطار النظري للتنمية 
الم�شتدامة 

1- التنمية الم�شتدامة-اإطار مفاهيمي

اأ- مفهوم التنمية الم�شتدامة واأهميتها واأهدافها 
عالميًا  مطلبًا  المستدامة  التنمية  تحقيق  أصبح 
العالم  شهد  ما  بعد  تحقيقه،  إلى  الجميع  يسعى 
البيئية  االختالالت  من  عديدًا  األخيرة  اآلونة  في 
تهدد  ال  أصبحت  والتي  واالقتصادية،  واالجتماعية 
أيضًاً  بل  فقط،  ورفاهيته  اإلنسان  وتقدم  استمرارية 
ورحمن،  )لمعي  الكوكب  هذا  على  وحياته  وجوده 

 .)((( :(0((

فمنذ بداية ثمانينات القرن الماضي بدأ العالم 
البيئية  المشكالت  من  العديد  ضجيج  على  يصحو 
الخطيرة التي باتت تهدد أشكال الحياة فوق كوكب 
التنمية  إهمال  ظل  في  طبيعيًا  هذا  وكان  األرض، 
الماضية، فكان ال بد  العقود  البيئية طوال  للجوانب 
التغلب  في  تساعد  جديدة  تنموية  فلسفة  إيجاد  من 
الدولية  الجهود  فتمخضت  المشكالت،  هذه  على 
»التنمية  بإسم  عرف  للتنمية  جديد  مفهوم  عن 
المستدامة« Sustainable Development، )ابو 
))-))( الذي يشير إلى كونها  زنط وغنيم، )00): 
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وترمي  والرشد،  بالعقالنية  يمتاز  تنمويًا  نمطا  ُتعد 
من  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  بين  الموازنة  إلى 
أخرى)لعمي  جهة  من  البيئة  حماية  ومتطلبات  جهة 

ورحمان، ))0): )))(.

عدة  المصطلح  هذا  على  أطلقت  ولقد 
المتواصلة،  التنمية  التضامنية،  منها)التنمية  تسميات 
بتوحيد  الجميع  والتقى  وغيرها(،  الشاملة،  التنمية 
هو)التنمية  واحد  مصطلح  في  المصطلحات  هذه 
فيها  يتناغم  »عملية  بأنها  فت  عرَّ التي  المستدامة( 
استغالل الموارد وتوجيهات االستثمار ومناح التنمية 
كاًل  يعزز  نحو  المؤسسات على  وتغيير  التكنولوجية 
)لفتة،  وتطلعاته«،  والمستقبل  الحاضر  إمكانات  من 
الصادر  برونتالند  تقرير  فها  عرَّ كما   ،)((3  :(0((
بأنها   (9(( سنة  والبيئة  للتنمية  العالمية  اللجنة  عن 
دون  الحاضر  الجيل  احتياجات  تلبي  التي  »التنمية 
المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها 
ومتصاعدة  مستمرة  عملية  إنها  بمعنى  الخاصة«، 
واإلفادة  والمعنوية  المادية  الحياة  نوعية  لتحسين 
العادلة من النتائج المتحققة للجيل الحاضر واألجيال 

القادمة)لفتة، ))0): )))(. 

)التنمية  مصطلح  فلسفة  في  والمتأمل 
المستدامة( والمتابع لما نشر عنه من برامج وسياسات 
إن  مبدأ  من  تنطلق  كونها  من  أهميتها  تحديد  يمكنه 
البشر مركز اهتمامها، إذ تستجيب الحتياجات الجيل 
باحتياجات  والمساس  التضحية  دون  من  الحالي 
األجيال القادمة، أو على حساب قدراتهم لتوفير سبل 

العيش الكريم.

المستدامة من خالل  التنمية  أهمية  تتضح  كما 
من  تتحقق  التي  والفوائد  إليها  تصبو  التي  األهداف 
جرائها والتي تتمثل باآلتي )الغامدي، 3)0): نشرة 

إلكترونية(: 
أواًل- إنها تسهم في تحديد الخيارات، ووضع 
السياسات  ورسم  األهداف  وبلورة  االستراتيجيات، 

التنموية برؤية مستقبلية أكثر توازنًا وعداًل.

األوضاع  تحليل  أهمية  من  تنطلق  إنها  ثانيًا- 
برؤية  واإلدارية  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية 
الكلية  النظم  وحدة  من  إنطالقًا  وتكاملية  شمولية 
واإلنفعال  اإلرتجال  وتجنب  الفرعية  نظمها  وترابط 

واألنانية في التعامل مع الموارد والطاقات المتاحة.

والتعاضد  الجهود  توحيد  على  تشجع  ثالثًا- 
بين القطاعات الحكومية والخاصة واألهلية حول ما 
يتم االتفاق عليه من أهداف وبرامج تسهم في إسهام 

جميع الفئات المجتمعية الحالية والقادمة.

والسلوكي  الفكري  التغيير  إحداث  رابعًا- 
والبرامج  السياسات  وضع  يتطلبه  الذي  والمؤسسي 
التداخل  وتجنب  وفاعلية  بكفاءة  وتنفيذها  التنموية، 
وتعارضها  الجهود  وبعثرة  واالختالف  والتكرار 
الوقت  مقدمتها  وفي  المحدودة  الموارد  واستنزاف 
وعامل الزمن الذي يصعب تعويضه ويتعذر خزنه أو 

استرجاع ما فات منه.

العملية  الممارسة  نطاق  وعلى  خامسًاً- 
التنمية  فإن  المنشودة  والغايات  األهداف  لتحقيق 
والمشاركة  الشراكة  فرص  وتنشط  توفر  المستدامة 
تفعيل  في  وتسهم  والمهارات،  الخبرات  تبادل  في 
والبحث  اإلبداع  لتحفيز  والتوعية  والتدريب  التعليم 
عن أساليب تفكير جديدة وتزيد من توليد وتوظيف 
اللجان  خالل  من  حقولها  بين  والتداخل  المعرفة 
الصراعات  من  يقلل  سوف  وهذا  العمل،  وفرق 
من  ويرفع  واالنتماء  الوالء  ويقوي  والخالفات 
واالطمئنان  الوظيفي  األمن  ويحقق  المعنويات، 
الطاقات  إلطالق  ضرورية  شروط  وهي  النفسي 

البشرية وتنميتها والحفاظ عليها.

 :(0(( ورحمن،  )لمعي  بعضهم  ويرى 
والسياسة  االقتصاد  رجاالت  من  الكثير  بأن   )(((
والفكر يعتقدون األن إن التنمية المستدامة ُتعد األداة 
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ولتجنيب  حاصلة،  اختالالت  أي  لعالج  الناجعة 
تطبيق  على  ترتبت  التي  السلبية  االنعكاسات  العالم 
الماضية،  العقود  التقليدي خالل  التنموي  األنموذج 
والمؤسسات  الدول  كل  على  الواجب  من  وإن 
تحقيق  في  فاعل  بدور  القيام  الجهات  ومختلف 

متطلبات االستدامة التنموية.

التنمية  ترتكز  الم�شتدامة  التنمية  اأ�ش�ص  ب- 
تساعد  التي  األسس  من  مجموعة  على  المستدامة 
)لفتة،  باآلتي  أهمها  يتجلى  أهدافها،  تحقيق  على 

 :)((3 :(0((

الموارد  على  الحفاظ  االعتبار  بنظر  تأخذ  أن  أواًل- 
الطبيعية من االستنزاف والهدر على اعتبار إنها تنمية 

وشراكة بين الجيل الحاضر وأجيال المستقبل.

العادل  التوزيع  هو  التنمية  من  الهدف  ثانيًا-إن 
المستوى  وتحسين  االقتصادي  النمو  لعائدات 
المعاشي لشرائح المجتمع وتكوين جسور الربط بين 

برامج التنمية والحفاظ على عناصر البيئة الطبيعية.

ثالثًا-مراجعة أنماط المشروعات االستثمارية الحالية 
»صديقة  النظيفة  التكنولوجيا  استخدام  وتشجيع 
البيئي  بالتوازن  االختالل  مظاهر  من  للحد  البيئة« 

والحفاظ على ديمومة قاعدة الموارد الطبيعية.

أنماط  تغيير  إلى  فقط  ليس  تدعو  تنمية  رابعًا-إنها 
االستهالك لتجنب التبذير وكذلك إلى تعديل أنماط 
االستثمار واإلنتاج األنظف وتقليل استهالك الطاقة.

خامسًاً-ال بد أن يتضمن مفهوم العائد من التنمية كل 
ذلك  يقتصر  ال  بحيث  بنفع  المجتمع  على  يعود  ما 
مردود  إلى  استنادا  والتكلفة  العائد  على  المفهوم 
اآلثار البيئية غير المباشرة وما يترتب عليها من تكلفة 

اجتماعية تجسد أوجه القصور في الموارد الطبيعية.

للنظم  المتطورة  التكنولوجيا  استخدام  سادسًاً- 
الطبيعية  البيئة  بمقومات  ترتبط  التي  اإلنتاجية 

مقومات  انهيار  لتجنب  منها  الموجود  واستدامة 
التنمية مستقباًل.

إجمالها  ويمكن  الم�شتدامة  التنمية  ج-اأبعاد 
باآلتي )الغامدي، 3)0): نشرة إلكترونية(

مستوى  تحسين  منه  ويراد  االقتصادي:  البعد  أواًل- 
السلع  في  نصيبه  زيادة  خالل  من  لإلنسان  الرفاهية 
والخدمات الضرورية، غير أن هذا يتعذر تحقيقه في 
البلدان  من  للعديد  المتاحة  الموارد  محدودية  ظل 
والممثلة  البعد  لهذا  الرئيسية  العناصر  تتحقق  لم  ما 
مقدمتها  وفي  الرئيسة  اإلنتاج  عناصر  في)توافر 
ورفع  المال،  ورأس  والمعرفة  والتنظيم  االستقرار 
مستوى الكفاءة والفاعلية لألفراد والمنظمات المعنية 
بتنفيذ السياسات والبرامج التنموية، فضاًل عن زيادة 
لزيادة  اإلنتاج  مجاالت  مختلف  في  النمو  معدالت 
والتغذية  العالقة  وتنشيط  الفردي  الدخل  معدل 

الراجعة بين المدخالت والمخرجات(.

ثانيًا- البعد البيئي: ويركز على حماية وسالمة النظم 
الطبيعية  الموارد  مع  التعامل  وحسن  األيكولوجية 
الخلل  إحداث  دون  من  اإلنسان  لصالح  وتوظيفها 
البيئة المتضمنة لألرض والماء والهواء  في مكونات 
بقاء  في  تسهم  طبيعية  مصادر  من  فيها  يكمن  وما 
الحياة البشرية والحيوانية والنباتية، وإدامتها وتقدمها 
ال  ذلك  ولتحقيق  تلوثها،  أو  استنزاف  دون  وتحول 
البيولوجي  هي)التنوع  عناصر  بعدة  االهتمام  من  بد 
والحيوانات  والغابات  وبالنباتات  بالبشر  المتمثل 
الله على ظهر  مما خلق  والطيور واألسماك وغيرها 
الفضاء،  أجواء  في  أو  البحار  باطن  في  أو  األرض 
الطاقة  من  والمخزونة  المكتشفة  والموارد  الثروات 
والقابلة  الناضبة  مصادرها  وبمختلف  بأنواعها 
بكل  البيئة  له  تتعرض  الذي  والتلوث  للتجدد، 
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واألراضي  والهواء  المياه  األخص  وعلى  مكوناتها 
ومن  خارجي  فضاء  من  باإلنسان  يحيط  ما  وكل 
تغير  كل  بالتلوث  ويقصد  وضوئية،  سمعية  منبهات 
إلى  يؤدي  الحية  البيئة  مكونات  في  كيفي  أو  كمي 
الحية  الكائنات  بصحة  اإلخالل  أو  التوازن  اختالف 

أو تؤثر سلبًا على نوعية الحياة(.

على  ويشتمل  والمؤسسي:  االجتماعي  ثالثًا-البعد 
الفردية  والعالقات  البشرية  واألنساق  المكونات 
والجماعية والمؤسسية وما تسهم به من جهود تعاونية 
احتياجات  من  تطرحه  أو  إشكاليات  من  أوتسببه 
ومطالب وضغوط على النظم االقتصادية والسياسية 

واألمنية، أما عناصر هذا البعد فتتمثل باآلتي: 
- الحكم الرشيد المتمثل بنمط السياسات والقواعد 
وهي  الرئيسية  القطاعات  بين  الشراكة  ومدى 
المجتمع  وقطاع  الخاص،  والقطاع  الحكومة، 

المدني.
والجماعات،  األفراد  توعية  به  ويراد  التمكين:   -
بضرورة  واألقلية،  الغالبية  والنساء،  منهم  الرجال 
والمشاركة  طاقاتهم  وتعبئة  البناء  في  اإلسهام 
ألنفسهم  به  يحلمون  الذي  المستقبل  صناعة  في 

وألجيالهم.
الموحد  المجتمع  إلقامة  والشراكة  االندماج   -
نطاق  في  مسؤولياته  في  والمتضامن  أهدافه  في 
والمساواة  للعدل  الداعية  والحريات  الحقوق 
دونما تمييز أو إقصاء العتبارات الجنس أو الدين 

أو المذهب أو اللون أو القومية.

في  الحضري  النمو  ُيعد  العمراني:  البعد  رابعًا- 
المستدامة  التنمية  أبعاد  أحد  اإلنسانية  المجتمعات 
ويمثل عملية حتمية سواء أكانت هذه المجتمعات 
متطورة أو في طريقها نحو التطور، إذ تواجه تحدي 
العولمة وإعادة الهيكلة االقتصادية، وتحدي التنمية 
وخارج  داخل  اإلقليم  مستوى  على  المتوازنة 

االجتماعية،  العدالة  وتحدي  الحضرية،  األوساط 
التسيير  وتحدي  والمحيط،  البيئة  نوعية  وتحدي 
Govern-) الراشد  المحلية  والحاكمية  ةللحضري 

 .(ment

الراشد  اإلستخدام  ينبغي  التحديات  هذه  ولمواجهة 
واألراضي  والهواء  كالماء  الطبيعية  البيئة  لموارد 
من  حاجتنا  يؤمن  بما  للزراعة،  المخصصة  الخصبة 
يحقق  وبما  للعمران  المخصصة  واألراضي  الغذاء، 
احتياجاتنا من السكن ومختلف التجهيزات الحضرية 
التحتية، مع مراعاة  البنية  األخرى وإقامة مشروعات 
واألجيال  السكان  من  الجدد  الوافدين  إحتياجات 

القادمة.

قادرة  مؤسسات  فبدون  المؤسسي:  البعد  خامسًاً- 
برامج  عبر  التنمية  مخطط  استراتيجيات  تطبيق  على 
لذلك  مؤهلة  ومؤسسات  أفراد  يطبقها  مستدامة 
تنمية  في  المضي  والمجتمعات  الدول  تستطيع  لن 
مستدامة، وتمثل اإلدارات والمؤسسات العامة الذراع 
التنفيذية للدولة التي بواسطتها وعبرها ترسم وتطبق 
والبيئية،  االقتصادية  التنموية، االجتماعية،  سياساتها 
وتوفر الدولة الخدمات والمنافع لرعاياها ومواطنيها، 
والترقي  المستدامة  التنمية  تحقيق  فإن  ثم  ومن 
حياة  ونوعية  مستوى  ورفع  للمجتمعات،  المضطرد 
اإلطار  وتوفير  اإلنسانية،  حقوقهم  وتأمين  األفراد 
الصالح اللتزامهم بواجباتهم تجاه المجتمع، تتوقف 
جميعها على مدى نجاح مؤسسات الدولة وإداراتها 

في أداء وظائفها ومهماتها )محمود، 3)0): ))(.

د-معوقات التنمية الم�شتدامة
الجادة  والمحاوالت  العالمية  الجهود  رغم 
دول  جميع  في  المستدامة  التنمية  مطلب  لتحقيق 
ومجتمعات العالم، إال أنه ما تزال تلك المحاوالت 
قاصرة إلى حد كبير، وذلك لعدة أسباب التي لعل من 

أهمها اآلتي )العتيبي والهويدي، 9)0): 0)(: 
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إذ  العالم،  سكان  عدد  في  المطردة  الزيادة  أواًل- 
تشير اإلحصائيات إلى أن ما يزيد على ستة مليارات 
شخص يسكنون هذه األرض، أو ما يمثل نحو نسبة 
يتوقع  كما  الماضية،  عامًا   )(0( الـ  خالل   )%((0(
تسعة  عام0)0)  بحلول  العالم  سكان  عدد  يبلغ  أن 
التنمية  تعقيدات  من  سيضاعف  مما  نسمة،  مليارات 

المستدامة.

تشير  إذ  العالم،  في  المدقع  الفقر  انتشار  ثانيًا- 
العالم مضطرون  أن خمس سكان  إلى  اإلحصائيات 

للعيش على أقل من دوالر واحد في اليوم.

العالم  مناطق  من  كثير  في  االستقرار  عدم  ثالثًا- 
والناتج عن غياب السالم واألمن. 

المناطق  إلى  القرى  من  الهجرة  استمرار  رابعًا- 
الحضرية وانتشار ظاهرة المناطق العشوائية، وتلوث 

الهواء وتراكم النفايات.

خامسًاً- تعرض مناطق من العالم بصفة عامة لظروف 
المطار  معدالت  إنخفاض  وخاصة  قاسية،  مناخية 
وزيادة  الجفاف  وظاهرة  السنوي،  العام  المعدل  عن 

التصحر.

سادسًاً- محدودية الموارد الطبيعية وسوء إستغاللها.

والتجارب  التقنيات  بعض  موائمة  عدم  سابعًاً- 
الظروف  مع  المتقدمة  الدول  من  المستوردة 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية في بعض دول العالم 

النامي.

2- اأهداف التنمية الم�شتدامة-نظرة عامة
األعضاء  الدول  تبنت  سبتمبر))0)  في)) 
مؤتمر  ضمن  كافة  المتحدة  األمم  في   )(93( الـ 
مجموعة  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  قمة 
تشتمل  والتي   (SDGs)المستدامة التنمية  أهداف 
يدخل  مستدامًا   (SDG) عالميًا  هدفًا   )((( على 
 )((9( ويتبعه  عام))0)  بداية  منذ  التنفيذ  حّيز 

هدفًا الحقًا، وبما يكفل تحقيق حياة أفضل لسكان 
على  القضاء  طريق  عن  عام030)،  بحلول  العالم 
والتعليم،  الصحة  وتحسين  المساواة،  وعدم  الفقر 
وتحقيق النمو اإلقتصادي بتهيئة فرص عمل الئقة، 
مدن  وإنشاء  تحتية،  وبنية  ومياه  نظيفة  طاقة  وتوفير 
الحيوي  والتنوع  الطبيعية  البيئة  وحماية  مستدامة، 
بالسالم  تتسم  أجواء  في  المناخ  لتغير  والتصدي 
والعدل (VARGAS, 2016: 4)، وقد قدمت جميع 
التنمية  ألهداف  شقين  من  إلتزامًا  األعضاء  الدول 
في  األهداف  تحقيق  على  أولهما  يقوم  المستدامة، 
تحقيق  في  اإلسهام  ثانيهما  يروم  حين  في  الداخل، 
خالل  من  العالم  أنحاء  جميع  في  األهداف  جميع 

التعاون الدولي. 

وفي الساق ذاته، فإن أهداف التنمية المستدامة تقوم 
والهويدي،  هي)العتيبي  المبادئ  من  مجموعة  على 

 :)((-(3 ،( :(0(9
- تحقيق نوعية أفضل للسكان من خالل التركيز على 
مع  وتتعامل  والبيئة،  الشكان  أنشطة  بين  العالقات 
النظم الطبيعية ومحتواها على أساس حياة اإلنسان.

بتنمية  البيئية  بالمشكالت  السكان  وعي  تعزيز   -
على  وحثهم  إتجاهها  بالمسؤولية  إحساسهم 
من  لها،  مناسبة  حلول  إيجاد  في  الفاعلة  المشاركة 
وتقديم  ومتابعة  وتنفيذ  إعداد  في  مشاركتهم  خالل 

برامج زمشروعات التنمية المستدامة.
- احترام البيئة الطبيعية وذلك من خالل التركيز على 
التعامل  وآلية  والبيئة،  السكان  أنشطة  بين  العالقة 

بالنظم الطبيعية.
- تحقيق إستغالل وإستخدام رشيد للموارد.

بأهداف  الحديثة  التكنولوجيا  وتوظيف  ربط   -
المجتمع.

إحتياجات  في  ومناسب  مستمر  تغيير  إحداث   -
وأولويات المجتمع.

- تحقيق نمو إقتصادي تقني بحيث يحافظ على رأس المال 
الطبيعي الذي يشتمل على الموارد الطبيعية والبيئية.
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- استخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية 
المستديمة، نظرًا لكون البيئة اإلنسانية هي نظام فرعي 
من  المستدامة  التنمية  تعمل  ولهذا  الكلي،  النظام  من 
توازن  إلى  يؤدي  بشكل  الفرعية  النظم  تحقيق  خالل 

بيئة األرض عامًة.

الهيئات  التي تمكن  الشعبية والالمركزية  المشاركة   -
من  عام  بشكل  والسكان  واألهلية(  )الرسمية 

المشاركة في إعداد وتنفيذ ومتابعة خططها.

- مبدأ التوظيف األمثل للموارد االقتصادية.

والتخطيط  االقتصادية،  الموارد  عمر  إستطالة  مبدأ   -
اإلستراتيجي لهذه الموارد.

- مبدأ التوازن البيئي والتنوع البايلوجي.

الحالية  األجيال  إحتياجات  بين  التوفيق  مبدأ   -
والمستقبلية.

- مبدأ القدرة على البقاء والتنافسية.

الطبيعة،  وخصائص  سمات  على  الحفاظ  مبدأ   -
واإلستثمار  اإلنتاج  هياكل  وتطوير  تحديد  وكذلك 

واإلستهالك.

وفق  المستدامة  التنمية  ألهداف  عرض  واآلتي 
مجاالت خمسة رئيسة، هي: 

أ- مجال )الناس(: 

بأشكاله  الفقر  على  األول/القضاء  الهدف   -
كافة وفي كل مكان.  

وتوفير  الجوع  على  الثاني/القضاء  الهدف   -
وتعزيز  المحّسنة  والتغذية  الغذائي  األمن 

الزراعة المستدامة.

بأنماط  الجميع  تمّتع  الثالث/ضمان  الهدف   -
عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار. 

- الهدف الرابع/ ضمان التعليم الجيد المنصف 

مدى  التعّلم  فرص  وتعزيز  للجميع  والشامل 
الحياة للجميع.

بين  المساواة  الخامس/تحقيق  الهدف   -
الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

ب- مجال )الكوكب(: 

المياه  توافر  السادس/ضمان  الهدف   -(
وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها 

إدارة مستدامة. 

واإلنتاج  عشر/االستهالك  الثاني  الهدف   -(
المسؤولين.

3- الهدف الثالث عشر/اتخاذ إجراءات عاجلة 
للتصدي لتغير المناخ وآثاره.

المحيطات  عشر/حفظ  الرابع  الهدف   -(
والبحار والموارد البحرية واستخدامها على 

نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. 

النظم  عشر/حماية  الخامس  الهدف   -(
وتعزيز  وترميمها  البرية  اإليكولوجية 
وإدارة  مستدام،  نحو  على  استخدامها 
ومكافحة  مستدام،  نحو  على  الغابات 
وعكس  األراضي  تدهور  ووقف  التصحر، 

مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

ج- مجال )االزدهار(

الجميع  حصول  السابع/ضمان  الهدف   -
بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة 

الموثوقة والمستدامة.

االقتصادي  النمو  الثامن/تعزيز  الهدف   -
والمستدام،  للجميع  والشامل  المطرد 
العمل  وتوفير  والمنتجة،  الكاملة  والعمالة 

الالئق للجميع. 

على  قادرة  تحتية  بنى  التاسع/إقامة  الهدف   -
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للجميع  الشامل  التصنيع  وتحفيز  الصمود، 

والمستدام، وتشجيع االبتكار. 

المساواة  انعدام  من  العاشر/الحد  الهدف   -

داخل البلدان وفيما بينها.

المدن  عشر/جعل  الحادي  الهدف   -

وآمنة  للجميع  شاملة  البشرية  والمستوطنات 

وقادرة على الصمود ومستدامة. 

د- مجال )السالم(: 

والعدل  السالم  عشر/  السادس  الهدف   -
والمؤسسات. 

هـ- مجال )الشراكة(

التنفيذ  وسائل  عشر/تعزيز  السابع  الهدف   -
التنمية  أجل  من  العالمية  الشراكة  وتنشيط 

المستدامة. 

والشكل ))-)( في األدنى يصور المجاالت الخمس الرئيسة ألهداف التنمية المستدامة، وعلى النحو اآلتي: 

الشكل ))-)(: المجاالت الرئيسة ألهداف التنمية المستدامة

المصدر: )األمم المتحدة/ برنامج التنمية المستدامة / ))هدفًا لتحقيق عالم أفضل في افق )3)0)(، ))0): نشرة إلكترونية(.

السياسات  أدوات  من  مجموعة  يتطلب  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  فإن  سبق،  ما  جانب  إلى 

للمساعدة في تحقيقها، ومن بينها )األدوات التشريعية، األدوات الخاصة بإصالح السوق، األدوات الوقائية، 

األدوات االقتصادية، األدوات التي تتناول رفع الوعي(، )اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة/ نحو استراتيجية 

وطنية للتنمية المستدامة/ وثيقة إطار االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومنهجية إعداد المؤشرات لها، 

بال سنة نشر: ))(.
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المبحث الرابع: الجانب العملي

البحرين  )بنك  البحث  عينة  عن  نبذة   -1
االإ�شالمي(

تأسس بنك البحرين اإلسالمي في عام 9)9)م 
باعتباره أول بنك إسالمي في مملكة البحرين والرابع 
في  هام  محوري  بدور  البنك  ساهم  وقد  إقليميًا. 
ودعم  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  صناعة  تطوير 

االقتصاد الوطني على مدى السنين.

البنك  رأسمال  بلغ  ))0)م،  عام  نهاية  وفي 
المدفوع )0) مليون دينار بحريني، بينما بلغ إجمالي 
البنك  يملك  بحريني.  دينار  مليون   ((9  ،( أصوله 
شبكة من الفروع تضم ) فروع، و) مجمعات مالية، 
في  منتشرة  اآللي  للصراف  جهازًا  و))  رقمي  وفرع 
جميع أنحاء المملكة. وقد التزم البنك بتركيز جهوده 
راسخة  مبادئ  وتطبيق  المستمر،  االبتكار  على 
للحوكمة وإدارة المخاطر، فضاًل عن تطوير موظفيه، 
المتطورة  التكنولوجيا  من  القصوى  واالستفادة 
لتقديم خدمات متميزة لزبائنه، مما ساهم في ترسيخ 
تتوافق  رائدًا  إسالميًا  مصرفًا  كونه  المرموقة  مكانته 

جميع أنشطته مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

يعمل البنك بموجب ترخيص من قبل مصرف 
إسالمي،  تجزئة  قطاع  كمصرف  المركزي  البحرين 

كما أنه مدرج في بورصة البحرين.

البحرين اإلسالمي، من تعزيز  بنك  لقد تمكن 
المصرفية  الخدمات  تقديم  في  رائد  كبنك  مكانته 
الشريعة اإلسالمية، حيث نجح  المتوافقة مع أحكام 
في اتباع استراتيجية عمل تتمحور حول خدمة الزبائن 

وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم.

تنفيذ عمله  في  اإلبداع  إلى  البنك  دائمًا يسعى 
أبرز  من  زال  وما  كان  فقد  المالية،  خدماته  وتقديم 

تمّكن  الصيرفة اإلسالمية، حيث  المؤثرين في قطاع 
العديد من اإلنجازات المشرفة منذ بداية  من تحقيق 
عمل البنك وذلك ضمن إطار خطواته الثابتة للتحول 
االستراتيجي إلى الرقمنة، كما نجح كذلك في تطوير 
بشكل  أثر  مما  المملكة،  داخل  اإلسالمية  الصيرفة 

إيجابي على نمط حياة أفراد مجتمعنا.

البحرين  بنك  في  الحياة  شجرة  ركائز  تتكون 
اإلسالمي مما ياتي: 

أ- الهوية البحرينية: نسعى إلى غرس رؤيتنا البحرينية 
في  ومنهجنا  اليومية  مهامنا  في  المحلية  وقّيمنا 
البحرينية  الهوية  ترسيخ  على  يساعد  بما  العمل، 
على  االستحواذ  في  نرغب  الحياتية.  قيمنا  في 
الصوت  لهم  بالنسبة  نمثل  وأن  زبائننا،  قلوب 
الزبائن  جميع  يتلقى  بحيث  والودود،  المنفتح 

االحترام والمعاملة الطيبة بما يفوق تطلعاتهم.

ب- إعادة تصور خدماتنا المصرفية: السعي الحثيث 
الكتشاف حلول جديدة ومبتكرة لزبائننا، وتطبيق 
التكنولوجيا العصرية المتطورة مع إجراءات أمنية 
المخاطر  مع  التعامل  لنا  تتيح  المستوى  عالية 

المتزايدة في ظل عالم رقمي سريع التطور

بعيدًا عن حدود  التفكير:  في  مبتكرة  اتباع طرق  ج- 
اإلبداع  مختبر  يحرص  اإلبداعية،  المساحة 
تعزيز عملية خلق  البحرين اإلسالمي على  لبنك 
إلى  نسعى  كما  إنجازاتنا.  إحدى  لتكون  األفكار 
من  بيئة  في  اليومية  نجاحاتنا  بقصص  االحتفاء 

التعلم المستمر.

اإلبداعات  تمثل  االجتماعية:  اإلبداعات  د- 
بنك  في  نقدمه  ما  كل  وروح  قلب  االجتماعية 
تجاه  بالحماس  ونشعر  اإلسالمي،  البحرين 
والتي  بتطويرها  نقوم  التي  القادمة  المشاريع 
إيجابي على  تأثير  الجميع لخلق  تتطلب مشاركة 

المجتمعات المحلية التي نخدمها.
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قائمتين من  باستخدام  االجتماعية  المسؤولية  اإلفصاح عن  لتطبيق  البحرين اإلسالمية  اختيار مصرف  تم 
القوائم المالية التي تناولتها معايير المحاسبة اإلسالمية وهي قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة 

والصدقات وقائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن.
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بنك البحرين اإلسالمي
قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

المبالغ بأالف الدنانير البحرينية
(0(((0((

مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات

))))))أموال صندوق الزكاة والصدقات غير الموزعة في بداية السنة 
متأخرة  اتعاب محتسبة على قروض  الشريعة اإلسالمية /  مع  يتوافق  دخل ال 

)))00)السداد

))))تبرعات

)))9))مجموع مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات خالل السنة

استخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات  

39)3))الجمعيات الخيرية

0)3))3مساعدات ألسر محتاجة

99)0))مجموع استخدامات أموال الصندوق خالل السنة

)))9))أموال صندوق الزكاة والصدقات غير الموزعة في نهاية السنة

بنك البحرين اإلسالمي
قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

المبالغ بأالف الدنانير البحرينية

قرض حسن 
مستحق القبض

أموال الصندوق المتاحة 
المجموع للقرض الحسن

)))3)))الرصيد في ) يناير ))0)
استخدامات أموال صندوق القرض الحسن

-----)3)(3)الزواج
-----)))())أخرى )األوقاف(

------))3()3مجموع االستخدامات خالل السنة
------)3))3(المدفوعات

)))))))الرصيد في )3/ ديسمبر / ))0)
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بنك البحرين اإلسالمي
قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

المبالغ بأالف الدنانير البحرينية

المجموع أموال الصندوق المتاحة للقرض الحسنقرض حسن مستحق القبض
)))))0)الرصيد في ) يناير ))0)

القرض  صندوق  أموال  استخدامات 
الحسن
-----))()الزواج

-----)))())أخرى )األوقاف(
------)))())مجموع االستخدامات خالل السنة

------)))))(المدفوعات
)))3)))الرصيد في )3/ ديسمبر / ))0)

(0(((0((
مصادر القرض الحسن

))))))مساهمة البنك
33تبرعات

))))))مجموع مصادر القرض الحسن

المبحث الخام�ص: اال�شتنتاجات والتو�شيات 

اأواًل: اال�شتنتاجات
)- إن هناك تناغم رائع بين تطبيق متطلبات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية في المصارف اإلسالمية وبين 
متطلبات تحقيق اهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين اذ يتم تغطية العديد من أهداف التنمية المستدامة 

030) من قبل المصارف اإلسالمية في مملكة البحرين.
توجه  اذ هناك  المستدامة  التنمية  اهداف  متطلبات  متقدمة في تحقيق  اشواطًا  قد قطعت  البحرين  إن مملكة   -(
التنمية  القانونية.على تحقيق اهداف  حكومي واستراتيجية واضحة وتكاتف الجهود واألموال والتشريعات 

المستدامة.
3- توفر أهداف التنمية المستدامة فرصة لتحقيق مكاسب ضخمة ما يتعلق بالتنمية والمسؤولية االجتماعية. 

)- تزايد االهتمام بالمسؤولية االجتماعية من قبل المصارف اإلسالمية، بهدف مساعدتها على اإلسهام في التنمية 
المستدامة.

)- إن التزام المصارف اإلسالمية بالمسؤولية االجتماعية نابع من التعاليم اإلسالمية السامية، التي نظرت إلى أن 
اإلنسان أسمى ما في الكون.

على  أن  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المحاسبية  المعايير  بينت   -(
الزكاة والصدقات، وقائمة صندوق  المصارف اإلسالمية إعداد قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق 
االجتماعية  واألنشطة  البيئية،  باألنشطة  المتعلقة  المعلومات  عن  اإلفصاح  أهمية  أغفلت  لكنها  القرض. 
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التأثير  البيانات من أهمية في  األخرى، وما لهذه 
األوراق  سوق  في  المستثمرين  قرارات  في 

المالية.

ثانيًا: التو�شيات
المسؤولية  أنشطة  عن  االفصاح  ضرورة   .(
فقط  والمجتمع  البيئة  على  بالتركيز  االجتماعية 
واهمال األبعاد األخرى للمسؤولية االجتماعية، 
وصفية  معلومات  على  اإلفصاح  اقتصار  كذلك 

وليست كمية.

والمراجعة  المحاسبة  هيئة  تقوم  أن  الضروري  من   .(
البحرين  المالية اإلسالمية في مملكة  للمؤسسات 
المصارف  بإلزام  المركزي  البحرين  ومصرف 
كافة  عن  باإلفصاح  البحرين  مملكة  في  اإلسالمية 
سواء  االجتماعية  بمسؤوليتها  المتعلقة  األنشطة 
استخدام  عدم  مثل  اإليجابية  بالنواحي  المتعلقة 
الطاقة  استخدام  أو  للبيئة،  الصديقة  غير  الموارد 
للموارد  كمي  تحديد  وجود  ضرورة  مع  النظيفة، 
أبعاد  من  بعد  كل  ضمن  المستخدمة  المالية 
جودة  زيادة  بهدف  وذلك  االجتماعية،  المسؤولية 
مالءمة  أكثر  وتكون  المالية  القوائم  معلومات 

لعملية اتخاذ القرارات. 

مالك  لدى  االجتماعية  المسؤولية  مفهوم  تعزيز   .3
بحيث  اإلسالمية  المصارف  وموظفي  ومدراء 
يتم التركيز على توحيد مصالح المالك والمدراء 
والموظفين وتعزيزها اجتماعيًا، وذلك ألن عدم 
أثر  وجود  أو  االجتماعية  للمسؤولية  إثر  وجود 
سلبي على األداء المالي للشركات قد يكون سببه 
والموظفين،  واإلدارة  المالك  مصالح  تضارب 
وهذا سببه عدم وجود وعي لدى هؤالء بمفهوم 

المسؤولية االجتماعية.

مملكة  في  واألكاديمية  المهنية  الجهات  على   .(
البحرين تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات 

اهتمام  توجيه  إلى  الهادفة  العمل  وورشات 
المستثمرين نحو المعلومات الواردة في التقارير 
قراراتهم  ترشيد  في  يساهم  بما  السنوية  المالية 
االستثمارية، وذلك من خالل توعيتهم بضرورة 
في  الواردة  البنود  كافة  على  اهتمامهم  توجيه 
التقارير المالية السنوية المالية منها وغير المالية، 
المالية  المؤشرات  بعض  على  تركيزهم  وعدم 

فقط.

المتخصصة  العلمية  الدراسات  المزيد من  ). إجراء 
العوامل  بتحديد  والمتعلقة  البحرين  مملكة  في 
اإلسالمية  المصارف  توجه  زيادة  على  المؤثرة 
ثم  ومن  االجتماعية  المسؤولية  أنشطة  نحو 
على  األنشطة  تلك  على  المترتبة  اآلثار  وإظهار 

المركز التنافسي، ونمو وتطور تلك المصارف. 

والمراجعة  المحاسبة  هيئة  اهتمام  ضرورة   .(
معيار  بإصدار  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات 
كيفية  يبين  االجتماعية  بالمسؤولية  خاص 
ويوّحد  االجتماعية،  المسؤولية  عن  اإلفصاح 

أسلوب اإلفصاح المحاسبي.

القوائم  في  االجتماعية  المعلومات  دمج  ). ضرورة 
والتبرعات  الزكاة  مبالغ  وبيان  األساسية،  المالية 
الدخل،  قائمة  في  منفصلة  بنود  في  المدفوعة 
الزكاة  الممنوحة ومبالغ  الحسنة  القروض  وبيان 
المستحقة في بنود منفصلة في الميزانية الختامية، 
اإليضاحات  في  عنها  اإلفصاح  اقتصار  وعدم 

المرفقة بالقوائم المالية.

بالمسؤولية  المصارف اإلسالمية  اهتمام  ). ضرورة 
للمسؤولية  خاصة  دائرة  وإحداث  االجتماعية، 
المسؤولية  تقرير  إصدار  وضرورة  االجتماعية، 

االجتماعية.



مجلة بحوث، العدد السـابع والعشرون »خاص« صفر 1441 هجريًا - أكتوبر 2019 ميالديًا 186

الم�شادر والمراجع
 ،(030 المستدامة  التنمية  ألهداف  البحرين  لمملكة  األول  الطوعي  الوطني  البحرين/التقرير  مملكة  المتحدة  األمم  مكتب   -(

نيويورك، يوليو ))0).
)- الجهاز المركزي للمعلومات/األهداف اإلنمائية لأللفية، مملكة البحرين ))0).

3- علي، امنة حسين، اإلطار العام لمؤشرات التنمية المستدامة، طرق القياس والتقييم، مجلة المخطط والتنمية، العدد )3، ))0).
)- مجموعة البنك الدولي، أطلس اهداف التنمية المستدامة من مؤشرات، النسخة العالمية، ))0).

)- وديع، محمد عدنان، قياس التنمية ومؤشرات، ))0).
التنمية المستدامة 030)، جمهورية  التقرير االحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات اهداف  )- الجهاز المركزي للتعبئة واالحصاء، 

مصر العربية، ))0).
)- بارود، نعيم سلمان، متطلبات التنمية المستدامة والمتكاملة من المؤشرات اإلحصائية، الجامعة اإلسالمية-غزة )00).

)- مركز اإلحصاء، مؤشرات التنمية المستدامة في امارة أبو ظبي-مركز اإلحصاء، ديسمبر ))0).
المنارة،  مجلة  منشورة،  دراسة  والمحتوى«،  المفهوم  في  نظرية  دراسة  المستديمة:  »التنمية  عثمان،  وغنيم،  ماجدة  زنط،  أبو   -9

المجلد )))( العدد))(، )00).
0)- األمم المتحدة/برنامج التنمية المستدامة / ))هدفًا لتحقيق عالم أفضل في افق )3)0)(، ))0): نشرة إلكترونية.

))- توماس، وليم وهنكي، آمرسون، »المراجعة بين النظرية والتطبيق«، ترجمة وتعريب احمد حامد حجاج وسلطان محمد العلي، 
ط، ) الرياض، المملكة العربية السعودية، 9)9).

))- جمعة، أحمد حلمي، »المدخل إلى التدقيق الحديث«، ط )، دار صفاء للتوزيع والنشر، عمان-المملكة األردنية الهاشمية، )00).
3)- العايدي، محمد عبد الرحمن، »بحوث متقدمة في المحاسبة والمراجعة الحديثة«، مكتبة الجالء، 990). بور سعيد -جمهورية 

مصر العربية.
VARGAS، Maritza، »أهداف التنمية المستدامة: »تحويل عالمنا »باالبتكار«، مقال منشور، مجلة بيئة المدن اإللكترونية،   -((

العدد الثالث عشر، ))0).
الهاشمية،  األردنية  المملكة  عمان-  والتوزيع،  للنشر  وائل  دار  ط)،  والعملية«،  النظرية  الحسابات-الناحية  تدقيق  »علم  أمين،  خالد  الله،  عبد   -((

.(0((
))- العتيبي، سلطان ماجد والهويدي، ايمان إبراهيم، »دور ديوان المحاسبة في الرقابة على التنمية المستدامة«، محاضرة مقدمة 
الدولية،  والعالقات  التدريب  إدارة  المحاسبة/  ديوان   ،)(0(9/(/((-(3( من  للمدة  المنعقد  التدريبي  البرنامج  ضمن 

الكويت، 9)0).
))- عثمان، عبد الرزاق، »أصول التدقيق والرقابة الداخلية«، ط)، بغداد-جمهورية العراق، 999).

))- الغامدي، عبد العزيز بن صقر، تنمية الموارد البشرية ومتطلبات التنمية المستدامة لألمن العربي: جامعة نايف العربية للعلوم 
.(0(3 ،http: //arabthought.org ،األمنية نموذجًا، بحث منشور، مؤسسة الفكر العربي، بيروت

9)- اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة/نحو استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة/وثيقة إطار االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 
ومنهجية إعداد المؤشرات لها، بال سنة نشر.

0)- لعمي، أحمد ورحمان، آمال، »إشكالية التنمية المستدامة في األقطار العربية: رؤية إسالمية«، بحث مقدم للمشاركة في الملتقى 
الدولي حو)مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي(، جامعة قالمة يومي )3 و)ديسمبر(، ))0).

))- لفته، أميرة خلف، »اإلدارة البيئية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة مع إشارة إلى واقع التنمية المستدامة في العراق«، دراسة 
منشورة، مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد))3(، العدد ))(، بغداد-جمهورية العراق، ))0).

منشورة، مجلة  دراسة  دراسية«،  العراق حالة  البشري:  المورد  ونتائجها على  المستدامة  الصحية  »التنمية  أميرة خلف،  لفته،   -((
من  للمدة  المنعقد  المستدامة  والتنمية  للبيئة  الثالث  العلمي  بالمؤتمر  الخاص  العدد   ،)(3( المجلد  والتكنولوجيا،  الهندسة 

)))-)) تشرين الثاني))0)(، بغداد- جمهورية العراق، ))0).
3)- محمود، صباح فيحان، »التنمية المستدامة-اإلطار التاريخي والمفاهيمي«، بحث منشور، مجلة جامعة نوروز، العدد الثالث، 

3)0)، دهوك-جمهورية العراق، 3)0).
))- المنظمة الدولية لألجهزة الرقابية العليا، معيار األنتوساي رقم)0)0)(، »الدليل اإلرشادي لألجهزة الرقابية العليا في مجال 

الرقابة على المؤسسات الدولية«، وثيقة مترجمة ديوان المراقبة العامة، المملكة العربية السعودية، ))))هـ-)00)م.
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دراسة  وآفاقها«،  العربية  الدول  في  للرقابة  العليا  األجهزة  »واقع  والمحاسبة،  المالية  للرقابة  العليا  العربية لألجهزة  المنظمة   -((
منشورة، 0)0). 

))- جوكرن، سوبير، )009)(، مؤشر البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، لألسواق الناشئة »حث مقدم في المؤتمر الثاني بعنوان 
المسؤولية االجتماعية للشركات« االستثمار وممارسات العمل المسؤول، القاهرة، 3) آذار 009).

رضا  على  وانعكاساتها  للمنظمات  االجتماعية  للمسؤولية  التسويقية  األبعاد   ،)(003( حسين،  محمد  فؤاد  الحمدي،   -((
المستهلك، جامعة بغداد، رسالة دكتوراه غير منشورة. 

))- حنان، رضوان حلوة، )003)(، بدائل القياس المحاسبي المعاصر، عمان: دار وائل للنشر.
9)- الحنيطي، هناء محمد هالل؛ حسن، أنعام محسن.)))0)(، مدى تطبيق محاسبة المسؤولية االجتماعية في البنوك اإلسالمية 

العاملة في األردن، مجلة الفكر المحاسبي، المجلد)))(، العدد))(، مصر، ص ص)-3).
30- خشارمة، حسين علي ))00)(، تحليل مستوى اإلفصاح عن محاسبية المسؤولية االجتماعية في الشركات الصناعية المساهمة 

العامة األردنية- دراسة تحليلية، المجلة المصرية للدراسات التجارية، المجلد))3(، العدد))(، مصر، ص)9.
)3- الرازم، هديل جمال؛ الحوري، سليمان؛ الجوازنة، بهجت )0)0)(، مدى تطبيق ممارسات المسؤولية االجتماعية في شركات 

االتصاالت الخلوية في األردن. مجلة المنارة للبحوث والدراسات، المجلد)))(، العدد))(، األردن، ص 0)).
االستراتيجي  األداء  تقييم  في  االجتماعية  المسؤولية  لدور  مقترح  محاسبي  إطار   ،)(009( الفتاح  عبد  محمد  العشماوي،   -3(
للشركات المساهمة المقيدة في بورصة األوراق المالية- مدخل التوازن بين العائد االجتماعي واالقتصادي، مجلة آفاق جديدة 

للدراسات التجارية، المجلد )))(، العدد ))(، مصر، ص ص 9)-)). 
33- عبد الرحمن، أشرف جمال الدين؛ قنديل، نهلة أحمد محمد )009)(، تبني فلسفة المسؤولية االجتماعية داخل الشركات وأثرها 
على والء العمالء للعالمات التجارية. دراسة تطبيقية على شركات المحمول. المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر - التوجهات 

االستراتيجية للمسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص تجاه المشكالت االقتصادية واالجتماعية- ص ص 9))-3)).
)3- العصفور، صالح، التقييم البيئي للمشاريع، مجلة جسر التنمية، العدد 3)، المعهد العربي للتخطيط، الكويت. 

)3- عمر، بالل فايز؛ الشعار، اسحق محمود؛ زلوم؛ نضال عمر )))0)(، أثر اإلفصاح عن محاسبة المسؤولية االجتماعية على 
األداء المالي للشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية، مجلة دراسات العلوم اإلدارية، المجلد )))(، العدد))(، األردن. 

ص ص0))-))).
قرارات  في  المالية  بالقوائم  االجتماعية  المسؤولية  عن  اإلفصاح  تأثير   ،)(0(3( ناجي  ماهر  علي،  هادي؛  حسين  عنيزة،   -3(
واالقتصاد،  اإلدارة  كلية  واإلدارية،  االقتصادية  للعلوم  الغري  مجلة  واستطالعية،  تطبيقية  دراسة  القوائم  هذه  مستخدمي 

العدد)))(، جامعة الكوفة، العراق.
)3- فارس، حسن إسماعيل )))0)(، مستوى ممارسة البنوك التجارية المصرية لبنود اإلتفاق العالمي لألمم المتحدة للمسؤولية 

االجتماعية من وجهة نظر اإلدارة العليا، كلية التجارة، جامعة سوهاج، المجلد)))(، العدد))(، مصر، ص ص)))-))).
للنشر  المسير  دار  عمان:  المعاصرة،  المحاسبية  المشاكل   ،)(00(( الدوغجي،  وعلي  نور،  الناصر  وعبد  مؤيد  الفضل،   -3(

والتوزيع. 
39- فالق، محمد. )3)0)(. المسؤولية االجتماعية للشركات النفطية العربية. شركتي »سوناطراك الجزائرية، أرامكو السعودية« 

أنموذجًا، مجلة الباحث، العدد )))(، الجزائر. ص ص9)-)3.
0)- القرني، أحمد بن عبد القادر )))0)(، معوقات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال في السعودية )آراء 

المراجعين الخارجيين والشركات(، المجلة األردنية في إدارة األعمال، المجلد )0)(، العدد )3(، ص ص3))- ))). 
))- القرني، أحمد عبد القادر.)))0)(. مدى إفصاح الشركات السعودية عن بيانات تعكس أداءها االجتماعي نحو تحقيق التنمية 

المستدامة، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، المجلد )0)(، العدد ))))(، الكويت، ص ص )))-)0).
))- المرسي، جمال الدين محمد؛ ادريس، ثابت عبد الرحمان.))00)(، التسويق المعاصر، الدار الجامعية، اإلسكندرية.

البشرية في منظمات األعمال )دراسة حالة  الموارد  المسؤولية االجتماعية تجاه  3)- وهيبة، مقدم، )))0)(، سياسات وبرامج 
العربية في  الفكري في منظمات األعمال  المال  الخامس حول رأس  الدولي  الملتقى  إلى  ثالثة شركات عربية(، بحث مقدم 
ظل االقتصاديات الحديثة، الذي نظمته كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة شلف3)-)) ديسمبر ))0).
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دور الزكاة في تجفيف منابع العنف واالإرها

د. طالب بن اأحمد �شالم الهمامي - ال�شعودية
أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية المساعد، كلية العلوم واآلداب بشرورة جامعة نجران
وعضو لجنة اإلصالح بمحافظة شرورة

ملخ�ص
اإلرهاب والعنف مل يأت اعتباطًا وجزافًا، بل كانت نشأته لعدة أسباب من أمهها األسباب 
االقتصادية التي كان هلا دوٌر ال ُيستهان به يف النزوع نحو اإلرهاب والعنف؛ ألهنا وسيلة كربى 
يعانون  ممن  كثري  استقطاب  يتم  خالهلا  ومن  اإلرهابية،  للعمليات  والدعم  والتجهيز  للتمويل 
نبذ  إىل  تؤدي  املجتمع،  عىل  نقمة  إىل  يقودهم  األمر  فهذا  اليد،  ذات  وقلة  العيش  شظف  من 
الزكاة؛  يأيت دور  باالنتقام، وهنا  يتكون لدى هؤالء شعورًا  الوطنية، وهلذا  باملسؤولية  الشعور 
لتكشف بحسن توظيف مصارفها، عن دور رائد يف التصدي للفكر املنحرف، وجتفيف منابع 
تعريف  يتضمن:  الدراسة يف متهيد  املايل، وقد جعلت هذه  باجلانب  املتعلقة  العنف واإلرهاب 

واإلرهاب  العنف  أسباب  األول:  املبحث  ويتضمن  وخامتة،  ومبحثني  الدراسة،  بمصطلحات 
أهم  فيها  وخامتة  املجتمع  يف  واإلرهاب  العنف  منابع  جتفيف  يف  الزكاة  دور  الثاين:  واملبحث  املايل،  باجلانب  املتعلقة 
النتائج والتوصيات ومنها: أن الزكاة من أقوى أساليب جتفيف منابع العنف واإلرهاب، وأن أهم املصارف الزكوية 

التي يمكن اإلفادة منها يف هذا اجلانب سهم الفقراء واملساكني وسهم ويف سبيل اهلل.

The•role•of•Zakat•in•draining•the•sources•of•violence•and•terrorism
Summary of the study

The emergence of terrorism has reasons. One of the most The most important economic 
reasons. important of these reasons as a means of funding and support for terrorist operations 
and processing. which attract many who suffer from precarious living Few of the hand. it leads 
them to a Indignation on society. lead to rejection of the sense of responsibility and Towards 
the homeland. here comes the role of Zakat; We know its usefulness to life. about a pioneering 
role in addressing deviant thought. drying up violence and terrorism on the side Financially. 
this study has made in the preface includes: the definition in terms of study. two sections and 
a conclusion. and includes the first topic: the causes of violence and terrorism on the financial 
side. the second topic: the role of Zakat in drying of violence and terror in society and which 
main conclusion conclusions and recommendations including: Zakat is one of the strongest 
reasons for drying up the sources of violence and terrorism.

اإلرهاب والعنف مل يأت اعتباطًا وجزافًا، بل كانت نشأته لعدة أسباب من أمهها األسباب 
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المقدمة
احلمد هلل الذي رشع الرشائع وسن السنن وأبان 
منهجًا  للناس  أخرجت  أمة  خري  من  وجعلنا  املنهج 
وأزكى  الربية  خري  عىل  اهلل  وصىل  وسلوكًا،  ورشيعة 
البرشية نبينا حممد وآله وصحبه وسلم تسلياًم مزيدًا أما 

بعد: 

الرشعية هلا مقاصد عظيمة ومنافع  الزكاة  فإن   
كثرية ال يعقلها إال العاملون، ومن منافعها جتفيف منابع 
العنف واإلرهاب املتعلقة باجلانب املايل، وقد احرتت 
املعنون  الدويل  املؤمتر  حماور  أحد  ألنه  املوضوع  هذا 
واقع  يف  الزكاة  لفريضة  احلضاري  الدور  »تفعيل  بـ 

املجتمعات املعارصة« بمملكة البحرين.

: اأهمية الدرا�شة اأواًلً
) – حيوية وجدية املوضوع وقوة ثامره ونتائجه.

الدراسة عىل مكافحة اإلرهاب قبل  – تركز   (
وقوعه من خالل جتفيف منابعه وموارده املالية.

3 – عظمة فريضة الزكاة عند املسلمني مما حيتم 
عىل أهل العلم والفقه بيان مصارفها الصحيحة.

: اأهداف الدرا�شة اأواًلً
العنف  منابع  الزكاة يف جتفيف  دور  إبراز   -  (  

واإلرهاب يف املجتمعات اإلسالمية، 

املتعلقة  واإلرهاب  العنف  أسباب  بيان   –  (
باجلانب املايل.

االجتامعي  التكافل  يف  الزكاة  فوائد  جتلية   –  3
وحفظ االستقرار املجتمعي.

ثانيًاً: م�شكلة الدرا�شة
تكمن هذه املشكلة يف انجراف بعض من شباب 

ال  التي  اإلرهابية  املنظامت  صفوف  ضمن  املسلمني 
يمكن هلا أن تقوم بأدوارها ونشاطاهتا اإلرهابية بدون 
التمويل املايل الذي تعترب الزكاة جزء منه بحجة اجلهاد 
وأنه مرصف رشعي )ويف سبيل اهلل( ومن هنا جاءت 
وتوضح  الدراسة  أسئلة  عن  لتجيب  الدراسة  هذه 

عالج هذه املشكلة. 

ثالثًاً: اأ�شئلة الدرا�شة
سوف جتيب هذه الدراسة عن األسئلة التالية: 

املتعلقة  واإلرهاب  العنف  أسباب  ما   – س 
باجلانب املايل؟

الذي  واحليوي  احلضاري  الدور  هو  ما   – س 
ينتج عن تفعيل فريضة الزكاة وإعطائها مستحقيها يف 

جتفيف منابع العنف واإلرهاب؟

للتكافل  املتضمنة  والثامر  النتائج  أهم  – ما  س 
االجتامعي؟

رابعًاً: منهج الدرا�شة
إن املنهج املتبع يف دراسة هذا البحث هو املنهج 
الرشعية  النصوص  خالل  من  االستنباطي  الوصفي 
املوضوع  لطبيعة  نظرًا  وذلك  العلمية،  والتجارب 
الذي يتناول دراسة دور الزكاة يف جتفيف منابع العنف 
واإلرهاب، ومن أجل اإلجابة عن األسئلة املطروحة، 

حتى يتسنى لنا فهم املوضوع حمل الدراسة.

خام�شًاً: خطة الدرا�شة 
الدراسة عىل متهيد وفيه: تعريف  وتشتمل هذه 
 – – العنف  – منابع  بمصطلحات الدراسة ))جتفيف 

اإلرهاب((.

املتعلقة  واإلرهاب  العنف  أسباب  األول:  واملبحث 
باجلانب املايل وفيه ثالثة مطالب: 
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املطلب األول: الفقر.
املطلب الثاين: البطالة وعدم التكسب.

املطلب الثالث: عدم التوازن املجتمعي.

العنف  منابع  جتفيف  يف  الزكاة  دور  الثاين:  واملبحث 
واإلرهاب يف املجتمعات اإلسالمية، وفيه مطلبان: 

حتقيق  يف  ودورها  الزكاة  األول:  املطلب 
االستقرار األمني يف املجتمع.

أوالًً: محاية الفرد واملجتمع.
ثانيًاً: تطهري للامل.

ثالثًاً: إشاعة التكافل املجتمعي ونرش 
روح املحبة بني أفراد املجتمع.

رابعًاً: إعانة الدولة يف توزيع الضامن 
االجتامعي.

جتفيف  يف  الزكاة  مصارف  دور  الثاين:  املطلب 
منابع العنف واإلرهاب يف املجتمع.

ثم اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات.
واملراجع  للمصادر  بفهرس  الدراسة  وذيلت 

وفهرس للموضوعات.

واحلمد هلل أوالًً وآخرًا.

التمهيد
وفيه التعريف بمصطلحات الدراسة: 

أوالًً: جتفيف
جفافًا  بالفتح  وجَيفَّ  جِيفُّ  الشئ  َجّف  لغة:   
وجفوفًاً: يبس، وجتفجف: جّف وفيه بعض النداوة.))(

ِت  َوَجفَّ األَْقاَلُم  الطلع، وُرفَِعِت  واجلف: وعاء 
متثياًل  منه  والفراغ  األمُر  انتهى  )حديث(:  ُحُف  الصُّ

بفراغ الكاتب من كتابته ويبس قلمه. ))(

))( انظر: حسن بن إدريس عزوزي، قضايا اإلرهاب والعنف 
والتطرف في ميزان القرآن والسنة، )ص: 3)(. 

الحديث  النهاية في غريب  األثير،  ابن  الدين  انظر: مجد   )((
واألثر،، تحقيق طاهر أحمد الراوي، محمود الطناحي، 
)بيروت: المكتبة العلمية، 399) هـ(، ط)، ص9))، 

باب )جفف(. 

واملعنى الدال عىل دراستنا ُيبس األوعية احلاضنة 
للعنف واإلرهاب والسعي إىل إيقاف أي تغذية راجعة 

يف تنشيطها وإذكاء جذوهتا مرة أخرى.

ثانيًاً: منابع

فارس:  ابن  وقال  املاء،  تفجر  موضع  امَلنَْبُع: 
املاء  نبوع  إحدامها  كلمتان:  والعني  واالء  النون 
واملوضع الذي ينبع منه ينبوع... ومنابع املاء: خمارجه 

من األرض. )3(

بيئة  من  اإلرهاب  حرمان  املقصود  واملعنى 
نبٍع  ومن  احلامية،  منها  ويلقى  فيها  يرتعرع  حاضنة 

يستقي منه أفكاره ومناهجه.

ثالثًاً: العنف
العنف يف اللغة هو: ضد الرفق، والعنيف إذا مل 
يكن رفيقًا يف أمره. ))( وهو ترك الرفق وإظهار الشدة 
الرجل  اعتنف  ويقال:  والفعل  القول  يف  واالستطالة 

إذا أخذه بعنف وشدة. ))(

مفهوم العنف يف االصطالح
عىل  اآلخر  وإكراه  بالقوة  املطالب  انتزاع  هو: 
خسائر  يتكبد  بوسائط  با  االعرتاف  أو  عنها  التنازل 
من جراء استعامهلا. والعنف مرفوض يف مجيع األديان 
والقيم اإلنسانية واحلضارية، ألنه حيول القوة الفكرية 
واملادية واملعنوية والروحية من طاقة رضورية لإلنسان 
وقوة  تدمريية  طاقة  إىل  وحضارته  وجمتمعه  ذاته  لبناء 

سلبية. ))(

تحقيق  اللغة،  مقاييس  معجم  فارس،  بن  أحمد  انظر:   )3(
عبدالسالم محمد هارون، )دار الفكر، 399) هـ،(، ج: 
)، ص ))3، باب نبع. ومرتضى الزبيدي، تاج العروس 
المحققين،  من  مجموعة  تحقيق  القاموس،  جواهر  من 

)دار الهداية: ج: )) ص 30)( باب نبع.
تحقيق  اللغة،  تهذيب  األزهري،  أحمد  بن  محمد  انظر:   )((
التراث،  إحياء  دار  )بيروت:  مرعب،  عوض  محمد 

)00) م( ط )،، ج: 3، ًص: )، باب العين والنون. 
))( انظر: محمد فتوح الحميدي، تفسير غريب ما في الصحيحين 
عبدالعزيز،  سعيد  محمد  زبيدة  تحقيق  ومسلم،  البخاري 
)القاهرة، مصر: مكتبة السنة)))) هـ(، ط )، ص )0).

))( انظر: المصدر السابق ص). 
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ويف احلديث: »إن اهلل يعطي عىل الرفق ما ال يعطي 
عىل العنف«.))(

استخدام  هو:  هذه  دراستنا  يف  العنف  ومفهوم 
املسلمة  واملجتمعات  األفراد  مع  التعامل  يف  القوة 
مبادئ  وتطبيق  اجلهاد  بحجة  املنكر  إنكار  يف  والغلو 
الدول  مع  التصادم  إىل  أدى  مما  اإلسالمي؛  الدين 
حكامها  عىل  واخلروج  اإلسالمية  واحلكومات 

وأنظمتها. 

رابعًاً: اإلرهاب

والباء  واهلاء  الراء  )رهب(  من  واإلرهاب 
دقة  عىل  واآلخر  خوف،  عىل  يدل  أحدمها  أصالن: 

وخفة. وبالكرس: اإلزعاج واإلخافة.))(

 ومفهوم اإلرهاب هو: وصف يطلق عىل الذين 
أهدافهم  لتحقيق  واإلرهاب  العنف  سبيل  يسلكون 

السياسية.)9(

أو  منظمة  با  تقوم  التي  األعامل  جمموعة  وهو 
أهداف  وحتقيق  الدولة  بأمن  اإلخالل  قصد  أفراد 

سياسية أو خاصة أو حماولة قلب نظام احلكم. )0)(

عرفت  وثيقة  يف  العربية  الدول  اعتمدت  وقد   
اآليت:  التعريف  اإلرهاب  ملكافحة  العربية  باالتفاقية 
كانت  أيًا  به  التهديد  أو  العنف  أفعال  من  فعل  »كل 
بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا ملرشوع إجرامي فردي أو 

))( أخرجه مسلم )كتاب البر(، )باب فضل الرفق(، ج: ) ص 
 .(003

))( انظر: مقاييس اللغة البن فارس، ج: )، ص )))، وتاج 
العروس للزبيدي، ج: )، ص))).

)9( المعجم الوسيط، ص ))3.
)0)( انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، 

عالم الكتب، ط )، 9))) هـ، ج: ) ص9)9.

مجاعي ويدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم 
يف أبنائهم أو تعريض حياهتم وأمنهم للخطر... وال تعد 
ذلك  يف  بام  الوسائل  بمختلف  الكفاح  حاالت  جريمًة 
من  والعدوان  األجنبي  االحتالل  ضد  املسلح  الكفاح 

أجل تقرير املصري ملبادئ القانون الدويل«. )))(

يأيت:  ما  والعوملة  اإلرهاب  كتاب  يف  وجاء 
عن  التعبري  يف  عنفًا  األكثر  األسلوب  هو  )اإلرهاب 
القائمة، وهو ينشأ ويتطور  اجتاه مرفوض من السلطة 
القنوات الرشعية  بعيدًا عن  العادة  ويامرس نشاطه يف 
املعرتف با... ويعمل يف رسية شديدة، ويوجه رضباته 
إىل مواقع غري متوقعة... ويستهدف املدنيني الذين ال 
حول هلم... إلشاعة الذعر بينهم، وزعزعة االستقرار 

يف املجتمع، وَهزِّ السلطة القائمة يف الدولة(.)))(. 

ولعل هذا التعريف األخري هو األقرب ملصطلح 
دراستنا احلالية. 

العنف  منابع  جتفيف  أن  سبق  مما  لنا  ويتبني 
واإلرهاب بمفهومهام املعارص هو: السعي يف عدم إجياد 
العاملي  أو  املحيل  املستوى  عىل  سواء  هلام  حاضنة  بيئة 
والتطرف  الغلو  أنواع  من  نوع  أي  بمحاربة  وذلك 
والفهم اخلاطئ للتدين وإبعاد املتشددين والذين ضلوا 
ما  بكل  واالهتامم  األمة،  يف  التأثري  منابر  عن  فكريًا 
يتلقاه اجليل الصاعد من مناهج ومعلومات واحلرص 

عىل تصفيته من األفكار الضالة واملنحرفة.

)))( تم إقرارها من مجلس وزراء داخلية )) دولة عربية عام 
)99)م.

)))( عبد الرحمن رشدي الهواري، اإلرهاب والعولمة، مركز 
البحوث، أكاديمية نايف، 3)))هـ / )00)م. ص 9.
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المبحث االأول: اأ�شباب العنف واالإرهاب 
المتعلقة بالجانب المالي وفيه ثالثة مطالب

المطلب االأول: الفقر
 يعد الفقر سبب من أسباب نشوء ظاهرة العنف 
الفقر  يعانون من  الذين  يلجأ بعض  واإلرهاب حيث 
املال  مجع  يف  ملتوية  أساليب  اختاذ  إىل  اليد  ذات  وقلة 

واخلروج من الواقع املؤمل.

الفقراء  حاجة  تستغل  اإلرهابية  واملنظامت 
صفوفها  ضمن  جتنيدهم  يف  واملحرومني  واملساكني 
إقناعهم  عن  فضاًل  املؤدجلة،  الفكرية  وأجندهتا 
غسيل  من  تتخذ  التي  اجلامعات  بذه  بااللتحاق 
األدمغة وتأجيج املشاعر نحو أهدافها مسلكًا ومنهجًا 

مؤطرًا.
مهاًم الستقطاب  قويًا وحمفزًا  رافدًا  يعترب  واملال 
النساء  أو  الرجال  من  سواء  الفقرية  الفئات  هذه  مثل 

لالنضامم إىل صفوف مجاعات العنف واإلرهاب.
التي جتعل  والفقر واحلاجة من أقوى األسباب 
مجاعات  صفوف  إىل  ينضمون  والفتيات  الشباب 
فقر  خطرًا  الفقر  أنواع  وأعظم  واإلرهاب  العنف 
بالشح  وامتالئها  والعلم  اإليامن  من  اقفارها  النفوس 
اجلن  لشياطني  فريسة  املسلم  الفرد  جيعل  مما  والقنوط 
اْلَفْقَر  َيِعُدُكُم  ْيَطاُن  الشَّ وعال:  جّل  قال  واإلنس 
َوَفْضاًل  نُْه  مِّ ْغِفَرًة  مَّ َيِعُدُكم  َواهللَُّ  بِاْلَفْحَشاِء  َوَيْأُمُرُكم 

َواهللَُّ َواِسٌع َعِليٌم ]سورة البقرة: )))[

ومن م�شاوئ الفقر والحاجة والعوز
احلرمات  عىل  للتعدي  اإلنسان  اضطرار   –  (
يف  اجلوزي  ابن  ذكر  فقد  تعاىل،  اهلل  حدود  وانتهاك 
الولدان  هلا  تشيب  وفقر  جماعة  )))هـ  عام  أحداث 
حتى أكل الناس بعضهم بعضًا)3)(. وقد استخدم مقاتيل 
للبيع  سبايا  عرض  اإلرهابية  اجلامعات  إحدى  داعش 
الواحدة  سعر  وصل  حتى  وفقرهن  حاجتهن  بسبب 

تاريخ  في  المنتظم  الجوزي،  ابن  علي  بن  عبدالرحمن   )(3(
الملوك واألمم، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، ومصطفى 
عبدالقادر عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية،، )))) هـ 

)99) م.)، ط )، ج: ))، ص ))). 

منهن ما يساوي 000) دوالر... ونرش تقرير صادر من 
العراق حتت حكم  منظمة حقوق اإلنسان معاناة نساء 
املمنهج  البدين  االعتداء  سياسة  ظل  يف  وذلك  داعش 
والرشاء  البيع  مسمى  حتت  التنظيم  يستخدمه  الذي 

للسبايا. )))(
إفريقيا كشف عن  اخلرباء يف  أحد  مع  لقاء  ويف 
حقائق مؤملة وبني أن أبرز مداخل التنظيامت اإلرهابية 
للقارة اإلفريقية الفقر واجلهل حيث جندوا عنارص هلم 
بعض  أن  بل  املرتدية،...  املعيشية  ظروفهم  باستغالل 
العائدات من داعش وبوكو حرام)))( بعن أجسادهن 

مقابل الغذاء. )))( 

– االنضامم لألحزاب واجلامعات اإلرهابية.   (
تدفع  اإلرهابية  داعش  مجاعة  أن  ذلك  عىل  يدل  ومما 
واحد  مقاتل  استقطاب  مقابل  دوالر  آالف  عرشة 

لصفوفها.)))(
صفوفها  إىل  املنضمة  لألرسة  داعش  تدفع  بينام 
واملكونة من أربعة أشخاص مكافأة تصل إىل عرشين 

ألف يورو. )))( 

المطلب الثاني: البطالة وعدم التك�شب
االنحراف  أسباب  من  التكسب  وعدم  البطالة 
واإلرهاب،  العنف  مجاعات  إىل  واالنضامم  الفكري 
حيث تشكل البطالة بيئة خصبة لنمو جريمة اإلرهاب 
مشكلة  أكرب  وهي  هلام،  املصاحب  والعنف  والتطرف 

داعش  استراتيجية  التطرف،  لمكافحة  األزهر  مرصد   )(((
الستقطاب وتجنيد الشباب ص)) - 9). 

)))( جماعة إسالمية نيجيرية سلفية جهادية مسلحة تتبنى العمل 
على تطبيق الشريعة اإلسالمية في جميع واليات نيجيريا، 
الغربية  التعاليم  أي  حرام  بوكو  بالهوساوية  والمعروفة 
حرام. ينظر: موقع ويكيبيديا على الشبكة العنكبوتية تاريخ 

الدخول: 3 / )) / 0))) هـ.
في  اإلرهاب  ظاهرة  يحلل  عيسى  ناصر  بعنوان:  حوار   )(((
في  نشر  الذي  الشائكة،  األسئلة  على  ويجيب  إفريقيا 
حول  استشرافية  وأبحاث  -دراسات  المرجع  مجلة 
 ( اإلثنين  يوم  الدخول  تاريخ  الحركي-  اإلسالم 

أغسطس 9)0)م.
)))( مرصد االزهر، المصدر السابق.ص3). 

العائدون من داعش،  باللغات األجنبية،  )))( مرصد األزهر 
))0) م. ص )). 
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يصبح  حيث  البرشية  املجتمعات  تواجه  اقتصادية 
أو  بسبب  العمل  عن  عاجزًا  املتكسب  القوي  اجليل 
التفكري يف  إىل  به  يؤدي  مما  ينتج  يعمل وال  فال  بآخر، 
االلتحاق  منها:  والتكسب  املال  جلمع  ملتوية  طرق 
بجامعات العنف واإلرهاب والتكسب الرسيع وليس 
واألنظمة  الرشعية  بالطرق  إال  املشكلة  هلذه  حل  ثمة 

املرعية.

لالستقرار  واضحًا  هتديدًا  متثل  والبطالة 
املجتمع،  يف  واالقتصادي  والسيايس  االجتامعي 
حرمان  فقط  تعني  ال  الواسع  بمعناها  فالبطالة 
الشخص من مصدر معيشته، وإنام تعني أيضًاً حرمانه 

من الشعور بجدوى وجوده.

نحو  والبغضاء  باحلقد  الشعور  ينشأ  هنا  ومن 
الطبقات التي حتيا يف بحبوحة من العيش فتظهر ظاهرة 

العنف كلام طالت فرتة التعطل وصار الرضر أكرب. 

 البطالة منبع خطري من منابع اإلرهاب والعنف 
بشتى  عليها  القضاء  يف  والسعي  جتفيفه  علينا  جيب 

الطرق الرشعية واألنظمة املرعية.

العاطلني  الشباب  انضامم  يف  تسببت  حيث 
يعانونه  ملا  وذلك  اإلرهابية  العنف  مجاعات  لصفوف 
مرتدية  مادية  أوساط  يف  والعيش  اليد  ذات  قلة  من 

جعلهم يفكرون يف االنضامم هلذه اجلامعات.

وقد حرص الرشع احلنيف عىل القضاء عىل البطالة 
العمل  عىل  احلث  خالل  من  املسلم  املجتمع  أوساط  يف 
تعاىل:  قال  احلالل  الكسب  دائرة  وتوسيع  أنواعه  بشتى 
َمنَاِكبَِها  يِف  َفاْمُشوا  َذُلوالً  اأْلَْرَض  َلُكُم  َجَعَل  ِذي  الَّ ُهَو 

ْزِقِه َوإَِلْيِه النُُّشوُر ]سورة امللك: ))[. َوُكُلوا ِمن رِّ

وقال : )احرص عىل ما ينفعك واستعن باهلل 
وال تعجزن...احلديث(. )9)(

العجز  وترك  بالقوة  األمر  في  )باب  مسلم،  اخرجة   )(9(
واالستعانة بالله وتفويض المقادير لله(، ج ) ص))0) 

رقم)))))(.

والسالم-  الصالة  –عليهم  األنبياء  وكان 
الغنم  يرعى    حممد  نبينا  كان  كام  بأيديم،  يعملون 
 عن النبي  قال: »ما  ألهل مكة، فعن أيب هريرة 
يا  وأنت  أصحابه:  فقال  الغنم  رعى  إال  نبيًا  اهلل  بعث 
رسول اهلل! فقال: نعم كنت أرعاهًا عىل قراريط ألهل 

مكة«.)0)(

  هريرة  أيب  فعن  البطالة  عن  اإلسالم  وهنى 
قال: قال رسول اهلل : ))ألن يغدو أحدكم فيحتطب 
عىل ظهره، فيتصدق منه، فيستغني به عن الناس خري 
من أن يسأل رجاًل أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا 

خري من اليد السفىل وابدأ بمن تعول((. )))(

وجيب عىل األنظمة املرعية يف الدول اإلسالمية 
هتيئة فرص العمل املناسبة للشباب والفتيات والسعي 
واحلديثة  اليدوية  والصناعات  املهن  عىل  تدريبهم  يف 
ومن  نوعه.  كان  أيًا  رشف  فالعمل  أنواعها.  بكل 
العربية  اململكة  رؤية  الطموحة  والرؤى  األنظمة  هذه 
السعودية 030)م التي تسعى يف خفض نسبة البطالة، 
االقتصاديون  وينظر  جديدة،  عمل  فرص  وخلق 
الرؤية  هذه  نجاح  يف  كبري  بتفاؤل  البطالة  ملف  إىل 
الوطنية  اإلنجازات  من  الكثري  حتقيق  يف  الطموحة 

املهمة )))(

الغنم  رعي  )باب  اإلجارة(،  )كتاب  البخاري،  اخرجه   )(0(
على قراريط(، ج: 3 ص))، رقم )3)))(. 

)))( أخرجه البخاري، )كتاب الزكاة(، )باب ال صدقة إال عن 
وأخرجة  رقم)))))(،  ص)))،   ( ج:  غنى(،  ظهر 
خير  العليا  اليد  ان  بيان  )باب  الزكاة(،  )كتاب  مسلم، 
اليد  وان  المنفقة  هي  العليا  اليد  وان  السفلى،  اليد  من 
السفلى هي اآلخذة(، ج: )، ص: )))، رقم ))03)(.
)))( ينظر: السيطرة على ملف البطالة والمنشور في صحيفة 
الشرق األوسط يوم األربعاء 9) رجب )3))هـ، )) 

إبريل ))0)م.
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المطلب الثالث: عدم التوازن المجتمعي
ِمْن  َرُسولِِه  َعىَلٰ  اهللَُّ  َأَفاَء  َما  تعاىل:  اهلل  قال 

َواْلَيَتاَمٰى  اْلُقْرَبٰى  َولِِذي  ُسوِل  َولِلرَّ ِه  َفِللَّ اْلُقَرٰى  َأْهِل 

بِيِل َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَْغنَِياِء  َوامْلََساِكنِي َواْبِن السَّ

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا  ِمنُْكْم َوَما آَتاُكُم الرَّ

 ]( احلرش:  اْلِعَقاِب ]سورة  َشِديُد  اهللََّ  إِنَّ  اهللََّ  ُقوا  َواتَّ

قال الطربي – رمحه اهلل –وقوله:  َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة 

أفاء  ما  وجعلنا  ثناؤه.  يقول جّل   ِمنُكْم اأْلَْغنَِياِء  َبنْيَ 

عىل رسوله من أهل القرى هلذه األصناف، كيال يكون 

ذلك الفيء ُدولة يتداوله األغنياء منكم بينهم، يرصفه 

الرّب  أبواب  يف  مّرة  وهذا  نفسه،  حاجات  يف  مّرة  هذا 

وُسبُل اخلري، فيجعلون ذلك حيث شاءوا، ولكننا سننا 
فيه سنة ال ُتغري وال ُتبّدل((.)3)(

وهذا مما يدل عىل رضورة توزيع املال يف املجتمع 

األغنياء  عند  املال  من  فاض  فام  سبحانه  اهلل  أمر  كام 

منهم  أخذه  فيجب  احلول  عليه  وحال  النصاب  وبلغ 

تستقر  حتى  شيئًا  جيدون  ال  الذين  الفقراء  وإعطاؤه 

حياهتم املعيشية ويشعروا بالطمأنينة واالستقرار.

واملورسين  األغنياء  أيدي  يف  املال  بقاء  فأما 

يتداولونه بينهم سواء عن طريق التجارة أو القروض 

املجتمع حاقدة  فئة من  لدينا  يوجد  واالستثامر سوف 

ترتبص بأهل األموال الدوائر، وينشأ فيهم االنحراف 

السلوكي والفكري لرضب هذه املمتلكات واملقدرات 

التي يشاهدوهنا يوميًا وال يفيدون منها شيئًا فام أعظم 

اإلسالم وأحكم ترشيعاته.

تأويل  البيان في  الطبري، تفسير جامع  أبو جعفر  انظر:   )(3(
القرآن، ج: ))، ص))).

المبحث الثاني: دور الزكاة في تجفيف منابع 
العنف واالإرهاب في المجتمعات االإ�شالمية

تحقيق  في  ودورها  الزكاة  االأول:  المطلب 
اال�شتقرار االأمني في المجتمع. وفيه عدة م�شائل: 

اأواًلً: حماية الفرد والمجتمع
واملشاكل  الفقر  هو  اإلرهاب  أسباب  أهم 
االقتصادية  املشكلة  فبسبب  املختلفة،  االقتصادية 
والعنف  اإلرهاب  قضايا  نشأت  اإلسالمي  العامل  يف 
التطرف  ملكافحة  األمثل  السبيل  والزكاة  والتطرف، 
أن  عىل  كبرية  داللة  يدل  وهذا  والبطالة.)))(  والفقر 
توزيع الزكاة توزيعاً  عادالً فضاًل عن إخراجها كام أمر 
رب العزة واجلالل هو أكرب محاية للفرد واملجتمع من 
االنحراف الفكري والسلوكي، وتستقر أمور املجتمع 

وتسود فيه العدالة واألمن والطمأنينة.

اجتامعي  لضامن  مستمر  حتويل  الزكاة  وتعترب 
حق  هو  بل  بمنظمة،  أو  براتب  مشاركة  يتطلب  ال 
لكل حمتاج. والصدقة تعني البذل دون طلب مقابل 
مستحقيها  إىل  دفعها  وحيتاج  تعاىل،  اهلل  رضا  إال 
التصدق  فهم  عليه  يصعب  املسلم  فغري  باهلل،  إيامنًا 
كثرية  بلدان  قوانني  إن  حتى  فعله،  عليه  ويستحيل 
ما يسمى  لديم  بالتربع، وليس  ما يسمى  فيها  ليس 
ولو  مبلغًا  يدفع  أن  املستفيد  عىل  يرتتب  بل  جمانيًا 
زهيدًا مقابل اخلدمة التي سيستفيد منها، أما مـــــا 
تقدمه الـدول كمسـاعدات إىل غريها فإن فيها فوائد 

خفية كمواقف سياسية عىل أقل تقدير.)))( 

التطرف  لمكافحة  األمثل  السبيل  الزكاة  مقال  انظر:   )(((
األردنية  الرأي  صحيفة  في  والمنشور  والبطالة  والفقر 

يوم األحد 3)/3/))0)م
)))( ينظر: هواري عامر، دور صندوق الزكاة في الحد من البطالة 
الملتقى  إلى  مقدمة  بحثية  ورقة   – استشرافية  دراسة   –
القضاء  في  الحكومة  بعنوان)استراتيجية  األول  الوطني 

على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة( ))0) م، ص). 
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تعاىل يف محاية  اهلل  بإذن  كفيلة  الزكاة  فإن  هنا  ومن 
األفراد واملجتمعات من وجود ظواهر االنحراف الفكري 
الفقراء  وإغناء  مصارفها  عىل  توزيعها  تم  إذا  والسلوكي 
عن  تغنيهم  زكوية  بمشاريع  الفقرية  واألرس  واملساكني 

سؤال الناس.

ثانيًاً: تطهير للمال والنف�ص
يف  األوىل:  ناحيتني  من  للامل  طهارة  الزكاة 
حفظه من التلف والضياع كام فعل اهلل بأصحاب اجلنة 
الذين منعوا الــزكاة فتــلفت حديقتهم بالكامل قال 
ا َبَلْوَناُهْم َكاَم َبَلْوَنا َأْصَحاَب اجْلَنَِّة إِْذ َأْقَسُموا  تعاىل: إِنَّ

ُمنََّها ُمْصبِِحنَي]القلم: ))[  َلَيرْصِ

األموال  وتنمية  وبركته  نامئه وزيادته  الثانية: يف 
عن  احلديث  يف  جاء  كام  لربكتها،  وتكثر  تزكى  التي 

النبي  أنه قال: »ما نقص مال من صدقة«.)))(.

ُرُهْم  ُتَطهِّ َصَدَقًة  ْم  َأْمَواهِلِ ِمْن  ُخْذ  تعاىل:  قال 
ُْم َواهللَُّ  يِهم ِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْم إِنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن هلَّ َوُتَزكِّ

َسِميٌع َعِليٌم ]سورة التوبة: 03)[.

ويف الزكاة طهارة لنفس وقلب الغني من الشح، 
اآلخر  اجلانب  ويف  والعطاء،  البذل  عىل  وترويضه 
وطهارة  والبغض،  احلسد  من  املحروم  لنفس  طهارة 

للمجتمع كله من الفساد.

وهوًى  مطاع  شح  مهلكات  ))ثالث    قال 
متبع وإعجاب املرء بنفسه((. )))(

بمثابة  ألهنا  البرشية،  للنفس  ارتقاء  الزكاة  ويف 
إيثار للغري، واإليثار هو من أصعب االختبارات عىل 
اَر  ُءوا الدَّ َتَبوَّ ِذيَن  َوالَّ النفس البرشية قال جل وعال: 
َقْبِلِهْم حُيِبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِلْيِهْم َواَل جَيُِدوَن  ياَمَن ِمْن  َواإْلِ
َأْنُفِسِهْم  َعىَلٰ  َوُيْؤثُِروَن  ُأوُتوا  مِمَّا  َحاَجًة  ُصُدوِرِهْم  يِف 

الترمذي رقم)))3)( وأحمد في المسند رقم  )))( أخرجه 
الصحيحة  السلسلة  في  األلباني  وصححه   )((0(0(

رقم)))3)(.
أبي حمزة أنس بن  المسند في مسند  البزار في  )))( أخرجه 

مالك رقم))9))( ج: 3) ص ))). 

ِئَك  َفُأوَلٰ َنْفِسِه  ُشحَّ  ُيوَق  َوَمْن  َخَصاَصٌة  ِبِْم  َكاَن  َوَلْو 
ُهُم امْلُْفِلُحوَن]سورة احلرش: 9[

القربى   فالصدقة تدفع للغري دون اشرتاط رابط 
وقد  تعاىل،  اهلل  وجه  سوى  منها  ُيقصد  وال  املعرفة،  أو 
َذا  َوآِت  عّز وجّل:  فقال  بأهنا حقٌّ  العزة  وصفها رب 
 َتْبِذيرًا ْر  ُتَبذِّ َواَل  بِيِل  السَّ َواْبَن  َوامْلِْسِكنَي  ُه  َحقَّ اْلُقْرَبٰى 

]سورة اإلرساء: ))[.

روح  ون�شر  المجتمعي  التكافل  اإ�شاعة  ثالثًاً: 
المحبة بين اأفراد المجتمع

والتكافل  املحبة  روح  األمة  يف  تشيع  الزكاة 
أفرادها  من  فرد  كل  جيعل  مما  واإلحسان  والعطف 
يستشعر املسؤولية امللقاة عىل عاتقه للفقراء واملساكني 
كتب  لنا  ذكرت  وقد  والعاهات،  احلاجات  وذوي 

السري نامذج مرشقة يف هذا املجال: 

فهذا اإلمام العلم الليث بن سعد – رمحه اهلل – 
دينار  ألف  مالكًا  وأعطى  دينار  ألف  هليعة  ابن  أعطى 
وجارية  دينار  ألف  الواعظ  عامر  بن  منصور  وأعطى 
عرشين  السنة  يف  غلته  وكانت  دينار.  ثالثامئة  تسوى 
ألف دينار ومع ذلك ال حيول عليها احلول وفيها زكاة 

كلها ينفقها يف سبيل اهلل. )))(.

تعاىل؛  هلل  وتقرب  عبادة  االجتامعي  فالتكافل 
فقد   )(9( إنسانية،  ووظيفة  اجتامعي  دور  له  املال  ألن 
جاء يف حمكم التنزيل بيان ذلك بقوله تعاىل: َلْيَس اْلرِبَّ 
اْلرِبَّ  ِكنَّ  َوَلٰ َوامْلَْغِرِب  ِق  امْلَرْشِ ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم  وا  ُتَولُّ َأْن 
َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوامْلَاَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّبِيِّنَي 
َوامْلََساِكنَي  َواْلَيَتاَمٰى  اْلُقْرَبٰى  َذِوي  ُحبِِّه  َعىَلٰ  امْلَاَل  َوآَتى 

تحقيق  النبالء،  أعالم  سير  الذهبي،  أحمد  بن  محمد   )(((
شعيب األرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، )بيروت: 
)))) هـ- )00) م( ط ))، ج: )، ص ))) - 9)). 
المعاصرة  التطبيقات  تقويم  الزحيلي،  مصطفى  محمد   )(9(
للزكاة – إيجابيات وسلبيات – مقدم للمؤتمر العالمي 
الثالث لالقتصاد اإلسالمي – جامعة أم القرى. ص3). 
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اَلَة  الصَّ َوَأَقاَم  َقاِب  الرِّ َويِف  اِئِلنَي  َوالسَّ بِيِل  السَّ َواْبَن 
ابِِريَن  َكاَة َوامْلُوُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا َوالصَّ َوآَتى الزَّ
ِذيَن َصَدُقوا  ِئَك الَّ اِء َوِحنَي اْلَبْأِس ُأوَلٰ َّ يِف اْلَبْأَساِء َوالرضَّ

ِئَك ُهُم امْلُتَُّقوَن ]سورة البقرة: )))[. َوُأوَلٰ

واملقاصد  للزكاة  الرشعية  األهداف  ولتحقيق 
فإنه  لترشيعها،  السامية  والغايات  لفرضيتها  الربانية 
ينبغي أن تقوم الزكاة بوظائفها من حيث معاجلة مشكلة 
وتوفري  للناس،  العمل  بتأمني  الفقر،  وظاهرة  البطالة 
الكريم  العيش  وتوفري  والشباب،  العامل  أمام  السبل 
االجتامعية  املشكالت  حل  يف  الزكاة  وتسهم  هلم، 
واالقتصادية واملالية لألفراد واملجتمعات. وتعترب أهم 

وسيلة من وسائل التكافل االجتامعي يف احلياة.

رابعًاً: اإعانة الدولة في توزيع ال�شمان االجتماعي
يف  التمكني  أسباب  من  سبب  الزكاة  فريضة   
إِن  ِذيَن  الَّ وعال:  جل  قال  املسلمة  للدول  األرض 
َكاَة َوَأَمُروا  اَلَة َوآَتُوا الزَّ نَّاُهْم يِف اأْلَْرِض َأَقاُموا الصَّ كَّ مَّ
اأْلُُموِر]سورة  َعاِقَبُة  َوهللَِِّ  امْلُنَكِر  َعِن  َوهَنَْوا  بِامْلَْعُروِف 
الدولة  إعانة  يف  كبريًا  دورًا  الزكاة  وتتبوأ   ](( احلج: 
مهاًم  مرصفًا  يعترب  الذي  االجتامعي  الضامن  توزيع  يف 
الرسمية،  مؤسساهتا  عرب  الدولة  جتمعها  التي  للزكاة 
حيث أصبح الضامن االجتامعي يشكل املرصف الكبري 
وفعالية  حديث  أسلوب  خالل  من  الزكاة  ألصناف 

إدارية يف توزيع الزكاة عىل مستحقيها.

يف  السبق  قصب  هلا  السعودية  العربية  واململكة 
هذا املجال من خالل وكالة الضامن االجتامعي وآليات 
املستفيدين  ملاليني  الوكالة  هذه  عرب  الزكوات  رصف 

من أموال الزكاة.)30(

)30( المرسوم الملكي رقم م /)) وتاريخ ) / ) / )))) هـ، 
وقرار مجلس الوزراء رقم ))) وتاريخ ) /) /)))) 
في  االجتماعي  الضمان  الئحة  صدور  والمتضمن  هـ 
وكالة  موقع  في  والمنشور  السعودية،  العربية  المملكة 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية للضمان االجتماعي. 

فمن هنا يتبني لنا دور الزكاة يف إعانة الدولة عىل 
توزيع الضامن االجتامعي الذي أصبح يشكل رافدًا قويًا 
املعييش  املستوى  ورفع  املحتاج  وإعانة  الفقر  ملحاربة 

لألرس املنكوبة واملعوزين والعاجزين عن العمل.

في  الزكاة  م�شارف  دور  الثاني:  المطلب 
تجفيف منابع العنف واالإرهاب في المجتمع

 استطاعت املنظامت اإلرهابية استغالل تعاطف 
بعض املسلمني والسذج منهم يف جعل بعض مصارف 
الزكاة مموالً هلم من خالل فتاوى شاذة اختذوها سلاًم 
للزكاة دور  املشبوهة، مما جيعل  للوصول إىل أهدافهم 
هام يف جتفيف منابع العنف واإلرهاب إذا استخدمت 
ويمكن   . ورسوله  اهلل  أمر  كام  األمثل  االستخدام 
أصحاب  وحماربة  واإلرهاب  العنف  منابع  جتفيف 
تّم  التي  التالية  املصارف  خالل  من  الضال  الفكر 
استغالهلا من قبل هذه اجلامعات حتى أصبحت مموالً 
هلم إّبان نشاطاهتم املشبوهة وعملياهتم اإلرهابية ضد 

العامل أمجع وهي: 

اأواًلً: �شهم الفقراء والم�شاكين
 أهم صنف تسهم الزكاة يف إعانته إعانة مبارشة 
تعترب  الذين  واملساكني(  )الفقراء  الصنف  هذا  هو 
الزكاة مموالً هلم للوقوف أمام متطلبات احلياة الصعبة، 
أخرى  طرق  إىل  يلجؤون  وال  يفكرون  ال  جيعلهم  مما 
يف كسب املال عرب اجلامعات اإلرهابية والبؤر الفكرية 

التي تدعو للعنف وقتل اآلمنني واملعصومني.

ومؤسسات  أفرادًا  الناس  حث  يؤكد  وهذا 
وإعطائهم  واملسكني  بالفقري  االهتامم  وحكومات 
هدفًا  يكونوا  ال  حتى  املفروضة  الزكاة  من  نصيبهم 

للجامعات اإلرهابية. 

ويمكن عالج ظاهرة البطالة والفقر من خالل 
العلمية  الدراسات  تؤكد  حيث  الزكاة  مصارف 
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والتجارب الدولية يف حسن وترشيد املال الزكوي عىل 
فاعلية االستفادة من مال الزكاة وجعله مصدرًا للنفع 
اآلمنني  وترويع  واإلرهاب  للعنف  مصدرًا  ال  العام 
نحدد  أن  يمكننا  الزكوية  املصارف  هذه  خالل  فمن 

الدور اهلام للامل الزكوي يف النقاط التالية: 

) – توفري فرص عمل مناسبة للشباب والفتيات 
للقضاء عىل البطالة االختيارية.

مال  املستحقني قروض رسيعة من  – إعطاء   (
وألرسهم  هلم  ريعها  يعود  مشاريع  با  ليقيموا  الزكاة 

الفقرية. ))3(

3 – العاجز عن العمل كليًا أو جزئيًا يعطى منها 
ما يكفيه وأرسنه بانتظام.

الفقري من اعتامده عىل نفسه وتوفري  – متكني   (
مال  من  ودعمه  حيتاجها  التي  واملهنة  العمل  آالت 

الزكاة. ))3(

وال يمكن هلذه اخلطوات أن تنجح إال إذا قامت 
جلمع  حكومية  مؤسسة  بتخصيص  املسلمة  الدولة 
من  احلد  منها يف  لإلفادة  وتقنني رصفها  الزكاة  أموال 

ظاهرة البطالة والفقر.

ثانيًاً: �شهم وفي �شبيل اهلل
 التنظيامت اإلرهابية يف العامل تعتمد عىل تعاطف 
بحجة  منها  املال  استقطاب  يف  اإلسالمية  املجتمعات 

اجلهاد. 
حتول  من  املخاوف  الدراسات  بعض  وكشفت 
اإلرهايب  النشاط  لتمويل  وسيلة  إىل  الزكاة  أموال 
هذه  بأن  الناس  بعض  بإقناع  وذلك  اجلامعات،  هلذه 

))3( ينظر: د. فهد بن صالح الحمود، صرف الزكاة للفقير في 
مشروعات تجارية – دراسة فقهية –مجلة مجمع الفقه 

اإلسالمي، جدة العدد))3( 39))هـ/))0)م 
سابق  مصدر  البطالة،  من  الحد  في  الزكاة  دور  ينظر:   )3((
في  الزكاة  مؤسسة  إدارة  العمر،  عبدالله  وفؤاد  ص). 
ذات  منشورات   .(3 ص  المعاصرة،،  المجتمعات 

السالسل – الكويت – )99) م.

التنظيامت متارس اجلهاد، وأن متويلها يعد من املصارف 
الرشعية للزكاة. )33(

واملؤسسات  الدول  عىل  حتاًم  كان  هنا  ومن 
العنف  منابع  جتفيف  يف  السعي  واخلريية  األهلية 
واإلرهاب عرب هذا املرصف الزكوي الذي استخدمته 
اجلامعات اإلرهابية مموالً بحجة اجلهاد وأهنم يف سبيل 
اهلل، وكانت اململكة العربية السعودية يف طليعة الدول 
ويوضح  اإلرهاب  متويل  جيرم  نظامًا  أصدرت  التي 

عقوبات اجلامعات اإلرهابية. ))3( 
للحق  بيانًا  اجلامعات  هذه  عىل  الرد  ويمكن 
الراسخني  األمة  علامء  فتاوى  بنرش  للباطل  ودحضًا 
الذين بّينوا خطر هذه اجلامعات وأهنا ليست يف سبيل 

اهلل بل هي إرهاب وإجرام جيب الوقوف ضده. ))3( 

 ونستطيع جتفيف اإلرهاب والعنف من خالل 
هذا املرصف يف اتباع املقرتحات التالية: 

) – إطالق محالت إلكرتونية وتطبيقات جديدة 
رسائل  تتضمن  اإللكرتوين  الفضاء  يف 
الصحيح  الفكر  لنرش  موجهة  فنية  وأعامل 
ونرش ثقافة التسامح واحلوار وتفنيد شبهات 

اجلامعات اإلرهابية. 

) – دعم املساجد بذوي اخلربة من أهل العلم 
الرشعي والفكر الصحيح وتكون مكافآهتم 

من أموال الزكاة.

بمعونات  املحتاجة  املسلمة  األرس  دعم   –  3

ُيحيي  لـ»رأسمال«  تحولها  ومخاوف  »الزكاة«  مقال:   )33(
اإلرهاب المنشور في مجلة المرجع يوم الثالثاء ))/

يونيو/))0) م.
))3( ينظر: نظام جرائم اإلرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم 
وتاريخ )) /) /)3)) هـ.المنشور في  رقم م /)) 
المملكة  في  الوزراء  مجلس  في  الخبراء  هيئة  موقع 

/https: //www.boe.gov.sa :العربية السعودية
العربية  المملكة  في  العلماء  كبار  هيئة  بيان  ينظر:   )3((
في  للهيئة  الثمانين  الدورة  ختام  في  الصادر  السعودية 
 (39 رقم  وبيان  هـ.   ((3(/((/(9 الرياض  مدينة 
وتاريخ )) / )/)3)) هـ، والذي يبين خطر اإلرهاب 
في  والمنشور  وتمويله.  وسائله  وتجريم  منه  والتحذير 
بتاريخ: ))  العدد )))30)(  صحيفة الشرق األوسط 

سبتمبر))0) م.
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الكريم  العيش  وتأمني  الزكاة  من  شهرية 
أموال  من  عليهم  والرصف  املسلمة  للمرأة 
للجامعات  فريسة  تكون  ال  حتى  الزكاة 

اإلرهابية. 

– االهتامم باألطفال ودعم برامج مفيدة هلم   (
متوازنًا  جيال  نخرج  حتى  الزكاة  أموال  من 
العنف  مظاهر  كل  ينفي  متساحمًا  قويًا 

والتطرف واإلرهاب. 

تنموية  برامج  يف  الشباب  استقطاب   -  (
باإلضافة  املرصف،  بذا  وتوعوية  وتعليمية 
وعمل  الطاقات  واستيعاب  احلرة  املهن  إىل 
مشاريع البنية التحتية التي تستوعب طاقات 
هذا  كل  فإن  واهلوايات،  املختلفة  الشباب 

يمكن تنفيذه من أموال الزكاة، 

أصحاب  للفقراء  ومعدات  آالت  تأمني   -  (
منتجة وفعالة يف  إىل عنارص  ليتحولوا  املهن 

املجتمع.. ))3(

املقرتحات يمكن الرصف عليها من  وكل هذه 
الزكاة مرصف سهم ويف سبيل اهلل كام بنّي ذلك علامء 

األمة وفقهاؤها.

الخاتمة
مل تكن هذه الدراسة سوى إشارات تنري الطريق 
خرباهتم  من  وتفيد  املبارك  املؤمتر  هذا  يف  للباحثني 
وجتاربم يف هذا املجال الواسع العميق الذي حيتاج إىل 
عدة  منها  استخلصت  وقد  ثاقب،  وفهم  واسعة  دربة 

نتائج أمجلها فيام ييل: 

أقوى •  احلقيقي من  الزكاة  تفعيل دور  أن  أوالًً: 
كام  واإلرهاب  العنف  منابع  جتفيف  أساليب 
هذه  خالل  من  الواقعية  الشواهد  عليه  دلت 

الدراسة.

الشباب  وتجنيد  الستقطاب  داعش  استراتيجية  ينظر:   )3((
مصدر سابق ص 3) وما بعدها.

ثانيًاً: أن أهم مصارف الزكاة التي يمكن تفعليها • 
يف جتفيف منابع العنف واإلرهاب سهم الفقراء 

واملساكني وسهم يف سبيل اهلل.

اإلرهابية •  العنف  مجاعات  شبه  دحض  ثالثًاً: 
بيانات  طريق  عن  اإلرهابية  أعامهلم  متويل  يف 
العلامء الراسخني الذين توضح ضالهلم وأهنم 

ليسوا يف سبيل اهلل.

ومتويل •  جتفيف  يف  الوسائل  أنجع  من  رابعًاً: 
منابع العنف واإلرهاب سن القوانني واألنظمة 
التي جترم ذلك وتعاقب عليه فمن أمن العقوبة 

أساء األدب.

يف •  والبطالة  الفقر  ظاهرة  خطورة  خامسًاً: 
اجلهل  صاحبها  إذا  اإلسالمية  املجتمعات 
واحلقد مما يستلزم عىل اجلميع أفرادًا ومؤسسات 
حكومية وأهلية وخريية السعي يف كفاية الفقراء 
والفتيات  للشباب  مناسبة  وتأمني فرص عمل 
واستقطابم  الفكري  االنحراف  من  هلم  وقاية 

ضد الوطن واألمة.

التو�شيات
هذه  خالل  طرحها  تم  التي  املقرتحات  تفعيل   –  (
الدراسة وذلك يف توزيع املال الزكوي واإلفادة 

منه يف جتفيف منابع العنف واإلرهاب.

) – توجيه املختصني وأهل اخلربة يف االقتصاد بالقيام 
يف  الزكاة  دور  من  للتحقق  ميدانية  بدراسات 

الوقاية من االنحراف الفكري قبل وقوعه. 

الدالني  اخلري  فاعيل  من  جيعلنا  أن  أسأل  واهلل 
عليه، واحلمدهلل عىل توفيقه، والشكر له عىل تسديده، 
فإن أصبت فهو ريب وعليه توكلت ومنه وحده العون 
  واملدد، وإن أخطأت فمن نفيس والشيطان وأسأله

العفو والغفران. 
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)). الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، سير أعالم النبالء، تحقيق شعيب األرناؤوط وآخرون، م / الرسالة، 
بيروت، ط 3، )0)) هـ.

3). الزحيلي محمد مصطفى، تقويم التطبيقات المعاصرة للزكاة – إيجابيات وسلبيات – مقدم للمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد 
اإلسالمي، جامعة أم القرى.

)). الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآن، م/ الرسالة، بيروت، ط )، 0))) هـ.
)). العمر، فؤاد عبد الله، إدارة مؤسسة الزكاة في المجتمعات المعاصرة، منشورات ذات السالسل – الكويت – )99) م.

)). المرتضى الزبيدي، محمد ابن محمد ابن عبدالرازق، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية.
)). مرصد األزهر باللغات األجنبية، العائدون من داعش، ))0) م. 

)). مرصد األزهر لمكافحة التطرف، استراتيجية داعش الستقطاب وتجنيد الشباب. ))0)م
9). مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ، تحقيق محمد فؤاد 

عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت.
0). الهواري، عبد الرحمن رشدي، اإلرهاب والعولمة: مركز البحوث، أكاديمية نايف، 3)))هـ / )00)م.

)).هواري عامر، دور صندوق الزكاة في الحد من البطالة – دراسة استشرافية – ورقة بحثية مقدمة إلى الملتقى الوطني األول بعنوان 
)استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة( ))0) م.

الدوريات وال�شحف والمجالت والمواقع
/https: //aawsat.com صحيفة الشرق األوسط - (

)- مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي العدد )3،. 39))هـ/))0)م. 
http: //alrai.com/article/774409.html :3 - صحيفة الرأي األردنية

/https: //ar.wikipedia.org/wiki .موقع ويكيبيديا على الشبكة العنكبوتية - (
 /https: //mlsd.gov.sa .موقع وكالة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للضمان االجتماعي على الشبكة العنكبوتية - (

) – موقع مجلة المرجع - دراسات وأبحاث استشرافية حول اإلسالم الحركي - مصر
http: //scientific- journal.sustech.edu/Future- Studies/img/future.pdf

/https: //www.boe.gov.sa :موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المملكة العربية السعودية -(
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دور الزكاة في تسجيع اال�ستمار
واإحدا التنمية االت�سادية

د. با�شم اأحمد عامر- البحرين
عضو هيئة التدريس بقسم اللغة  العربية والدراسات اإلسالمية بجامعة البحرين
متخصص في فقه المعامالت المالية والدراسات االقتصادية والصيرفة اإلسالمية

الملخ�ص
تعد الزكاة إحدى ركائز المنظومة التشريعية في اإلسالم، وهي ركن من أركان اإلسالم 
الخمسة المعروفة، وعبادة مالية وفريضة شرعية، وال يمكن أن يكمل إيمان شخص وإسالمه 

إال باإلقرار بها وأدائها وااللتزام بها.

ومن جهة أخرى فإن للزكاة دورًا وأثرًا في مجاالت عدة، كالجانب االقتصادي واالجتماعي واألخالقي 
والنفسي، وكل جانب من هذه الجوانب تتفرع منه فروع وجزئيات متعددة.

يحاول هذا البحث تسليط الضوء على جانب من تلك الجوانب، أال وهو دور الزكاة في تشجيع االستثمار 
وإحداث التنمية االقتصادية، فكما هو معلوم أن الزكاة أداة مالية يمكن تسخيرها في صالح النشاط االقتصادي، فإذا 
ما نظرنا في تفصيالت أحكام الزكاة سنجد أن هناك آثارًا مباشرة وغير مباشرة في النشاط االستثماري، والنشاط 

االستثماري بدوره يؤثر في التنمية االقتصادية.

لذا جاء هذا البحث لكي يبرز دور الزكاة في هذا المجال من خالل إيجاد العالقة بين الزكاة واالستثمار 
النشاط  في  مباشرة  مباشرة وغير  آثارًا  تترك  الزكاة  أن  إلى  البحث  االقتصادية، وقد خلص  التنمية  في  وأثر ذلك 
حجمه  ناحية  من  االستثماري  النشاط  تحفيز  إلى  تؤدي  الزكاة  أنَّ  على  تدل  اآلثار  هذه  ومجموع  االستثماري، 

ونوعيته، مما ينعكس إجمااًل على التنمية االقتصادية. 
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المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على 
سيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

وبعد، 

الشرعية  الناحية  من  الهامة  الموضوعات  فمن 
أركان  من  ركنًا  كونها  الزكاة،  موضوع  واالقتصادية 
التشريعي  المبنى  قيام  يمكن  وال  الخمسة،  اإلسالم 
لإلسالم من غير الزكاة، ومن ناحية أخرى كون الزكاة 
أداة مالية كبيرة لها تأثير بالغ على النشاط االقتصادي، 

ال سيما النشاط االستثماري والتنمية االقتصادية.

المبحث االأول: مفهوم الزكاة واال�شتثمار والتنمية االقت�شادية
المطلب االأول: مفهوم الزكاة

اأواًل: تعريف الزكاة في اللغة
قال ابن قتيبة: »الزكاة من الزكاء والنماء والزيادة، سميت بذلك ألنها تثمر المال وتنميه، يقال: زكا الزرع إذا 
كثر ريعه، وزكت النفقة إذا بورك فيها«))(، والزكاة صفوة الشيء، وما أخرجته من مالك لتطهره به، والزكا مقصورًا: 

الشفع من العدد))(.
القرآن  في  استعمل  قد  وكله  والمدح،  والبركة  والنماء  الطهارة  اللغة  في  الزكاة  أصل  العرب:  لسان  وفي 
والحديث، ووزنها فعلة كالصدقة فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها ألفًا، وهي من األسماء المشتركة بين المخرج 

ى بها، وعلى المعنى وهي التزكية)3(. والفعل، فيطلق على العين وهي الطائفة من المال المزكَّ

ثانيًا: تعريف الزكاة في اال�شطالح
الشريعة  موارد  في  لفظها  إطالق  فعند  المال،  في  يجب  حق  الشريعة  في  »وهي  المغني:  في  قدامة  ابن  قال 

ينصرف إلى ذلك«))(.
مال  من  مخصوص  شيء  ألخذ  اسم  »هو  قال:  حيث  الحاوي  صاحب  تعريف  هو  التعاريف  أجمع  ومن 

مخصوص، على أوصاف مخصوصة له، لطائفة مخصوصة«))(.

واختار هذا التعريف اإلمام النووي في المجموع))(، وصاحب الروض المربع))(.

))( غريب الحديث، ابن قتيبة، جزء )، ص)).
))( القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص)))).

)3( لسان العرب، ابن منظور، جزء )، ص)).
))( المغني، ابن قدامة، جزء )، ص).

))( الحاوي الكبير، الماوردي، جزء 3، ص)).
))( المجموع، النووي، جزء )، ص))3.

))( الروض المربع، البهوتي، جزء )، ص))3.

يركز هذا البحث على إبراز مدى فعالية الزكاة 
وإحداث  االستثماري  النشاط  تحفيز  في  ودورها 
التنمية االقتصادية، وقد اشتمل البحث على مبحثين 

رئيسين، هما: 
واالستثمار  الزكاة  مفهوم  األول:  المبحث 

والتنمية االقتصادية.
االستثمار  في  الزكاة  آثار  الثاني:  المبحث 

والتنمية االقتصادية.
أهم  على  اشتملت  بخاتمة  البحث  ختم  ثم 

النتائج والتوصيات.
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المطلب الثاني: مفهوم اال�شتثمار
أشار القرآُن الكـريُم إلى مفهوِم االستثماِر 
وفحـواه من خـالل آياِت إعماِر األرِض، كقـوله 
َواْسَتْعَمَرُكْم  ْرِض  اأْلَ َن  َأنَشَأُكم مِّ ُهَو   ...  :
الضرب في األرض  آيات  ))(، وكذلك   ...ِفيَها
ُهَو   : كقولِه  زق،  الرِّ أجل  من  فيها  والسعي 
ْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكبَِها  الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَ
من  وغيرها   ،)9(ُشوُر النُّ َوإَِلْيِه  َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه 
ال  زق  للرِّ والسعي  األرض  فإعمار  اآليات)0)(، 
يكونان إال بالقيام بنشاط االستثمار، فهذه إشارٌة 

قرآنيٌة إلى مشروعيِة االستثماِر جملة.

مستوى  على  االستثمار  ُيتناول  واقتصاديًا 
الكلي،  االقتصاد  مستوى  وعلى  الخاص  المشروع 
ا على المستوى الخاص فُيراد منه شراُء أو تكويُن  أمَّ
وتجهيز  ات  والمعدِّ المباني  مثل  إنتاجيٍة  أصوٍل 
الكلي  المستوى  على  ا  وأمَّ وغيرها،  المصانع 
في  اإلنتاجيِة  المشروعاِت  جميَع  َيُضمُّ  فاالستثمار 

جميع قطاعات االقتصاد القومي)))(.

وال بدَّ من التفريِق في هذا السياِق بين االستثمار 
الحقيقي وبين االستثمار المالي، فاألول ينصرف إلى 
معنى االستثمار المذكور من كونه إيجادًا لطاقٍة إنتاجيٍة 
ا االستثمار المالي  جديدٍة أو إدامٍة لطاقـٍة قائمٍة، وأمَّ
بـِح عن طريق المضاربات في  فُيراد منه السعُي إلى الرِّ
والمراد  المالية)))(،  األسواق  في  والسندات  األسهم 
في هذه الدراسة هو االستثمار الحقيقي ألنَّه الُمتباَدُر 
إعماِر  جملِة  في  يدخل  حيث  الكريِم  القرآِن  في 
ا االستثمار المالي َفِلَعدم إضافتِه الحقيقيِة  األرض، أمَّ

))( سورة هود، اآلية )).
)9( سورة الملك، اآلية )).

االستثمار:  على  الدالَّة  الشرعية  النصوص  من  المزيد  انظر   )(0(
سانو، قطب: االستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه اإلسالمي 

ان، ط )، 0)))هـ - 000)م. ص )3، دار النفائس، عمَّ
ص  الكلية  االقتصادية  النظرية  الرحمن:  عبد  يسري،  انظر:   )(((

)0)، الدار الجامعية، اإلسكندرية، )99)م.
داته  )محدِّ الخاص  االستثمار  الجبار:  عبد  السبهاني،  انظر:   )(((
مجلة   ،( ص  مقارنة(،  دراسة  إسالمي  اقتصاد  في  هاته  وموجِّ

الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

ق مقصوَد القرآن، فضاًل  في قطاِع اإلنتاِج فهو ال ُيحقِّ
ق  يتعلَّ فيما  حوله  الشرعيِة  المحذوراِت  كثرِة  عن 
النواحي  وبعض  الربوية  السندات  في  باالستثمار 

المتعلقة باالستثمار باألسهم.

المطلب الثالث: مفهوم التنمية االقت�شادية
يزداد  »عملية  بأنها:  االقتصادية  التنمية  ف  ُتعرَّ
المتوسط،  في  الفرد  ودخل  القومي  الدخل  فيها 
في  النمو  من  عالية  معدالت  تحقيق  إلى  باإلضافة 

قطاعات معينة تعبر عن التقدم«)3)(.

فيه  ذكر  بتعريف  الباحثين  بعض  وعرفها 
بأنها:  فقال  عليها،  المترتبة  وآثارها  التنمية  مؤشرات 
اإلنتاج  أو  الحقيقي  القومي  الدخل  في  »زيادات 
منه،  الفرد  نصيب  في  وكذلك  الحقيقي،  القومي 
على  يساعد  اإلنتاج  أو  الدخل  في  التحسن  وهذا 
والتقدم  الرأسمالي  التراكم  يدعم  مما  االدخار  زيادة 
التكنولوجي في المجتمع، وتساعد هذه بدورها على 
التغيرات  هذه  إلى  باإلضافة  والدخل،  اإلنتاج  دعم 
كل  تحسين  على  كذلك  االقتصادية  التنمية  تشتمل 
على  الحصول  على  العامل  وقدرة  وكفاءة  مهارة 
وتطوير  أفضل،  بطريقة  اإلنتاج  وتنظيم  الدخل 
المؤسسات  وتقدم  والمواصالت،  النقل  وسائل 
المالية، وزيادة معدل التحضر في المجتمع، وتحسن 
الحياة،  وتوقعات  والتعليم  الصحة  مستويات 
المتاحة  التجهيزات  وتحسين  الفراغ  وقت  وزيادة 
بين  شاسع  بون  يوجد  أنه  في  والشك  لالستجمام، 
الدول المتقدمة اقتصاديًا والدول المتخلفة اقتصاديًا، 

فيما يتعلق بكل من هذه المسائل« )))(.

الطبعة  االقتصادية(،  التنمية  )مفهوم  كاظم،  حبيب،  انظر:   )(3(
األولى، دار الفارابي، الجزائر، 0)9)م، ص).

العزيز، والليثي، محمد علي )التنمية  )))( انظر: عجمية، محمد عبد 
االقتصادية(، اإلسكندرية، الدار الجامعية، )00)م، ص)).
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المبحث الثاني: اآثار الزكاة في اال�شتثمار 
والتنمية االقت�شادية

المطلب االأول: دور الزكاة في تحفيز اال�شتثمار

اأثر الزكاة في اال�شتثمار
التفصيلية في  الزكاة وأحكامها  التأمل في  عند 
مباشرة  آثارًا  لها  أن  نجد  االقتصادي  التحليل  ضوء 
اآلثاِر  هذه  لُة  وُمَحصِّ االستثمار،  في  مباشرة  وغير 
انطباعًا عن مستوى فعالية االستثمار، ويمكن  ُتعِطي 

تقسيم هذه اآلثار إلى قسمين: 

اأواًل: اآثار الزكاة المبا�شرة في اال�شتثمار
االستثمار،  في  مباشرًة  تؤثر  أْن  للزكاة  يمكن 

وذلك على التفصيل اآلتي: 
م في صورِة ِسَلٍع إنتاجيٍة  - أنَّ الزكاَة ُيمكن أْن ُتقدَّ
والغنم  فاإلبل  استهالكية،  كونِها سلعًا  بجانِب 
بل  فحسب،  استهالكيًة  سلعًا  تكن  لم  والبقر 
أيضًاً، حيث كانت األنعام  إنتاجيًة  كانت سلعًا 
الطعام  واستخراج  الزراعة  في  ُتستخَدُم 
صناعِة  في  ُتستخَدُم  كانت  كما  والشراب، 
إلى  كذلك  زالْت  وال  واألثاث)))(،  المالبِس 
ر وقوُع  عصِرنا الحالي، وهذه المسألُة ال ُيتصوَّ
ى كما  كاَة ُتؤدَّ الخالِف فيها بين الفقهاء، ألنَّ الزَّ
هي من غير تغيير، إنما األثر االستثماري يظهر 
َقَبَضه  الزكاِة باستخداِم ما  حينما يقوم مستحق 

من أمواٍل زكويٍة في النشاط االستثماري.
وال  فيه  يعمل  نقدي  مال  برأس  الفقير  تمويل   -
يستهلكه، أي إعطاء الفقير المحترف ما يمكنه 
إلى  االحتياج  وعدم  نفسه،  على  االعتماد  من 
الزكاة مرة أخرى، مثل ثمن آلة حرفته، أو رأس 

في  االستثمار  لدالة  النظري  الجانب  خالد:  المشعل،  انظر:   )(((
اإلمام  جامعة  منشورات  من   ،(9( ص  اإلسالمي  االقتصاد 

محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

حرفته)))(،  مزاولة  لبداية  الالزم  النقدي  المال 
الفقيَر  أنَّ  وسابقتها  النقطة  هذه  بين  والفرق 
ُيعَطى ثمن اآللة أو ثمنًا مقطوعًا لكي يبدأ  هنا 
ا في النقطة السابقة فإنَّ  بمشروع استثماري، أمَّ

االستثمار يكون باألموال الزكوية ذاتِها.

وُيالَحظ أنَّ الذي يقوم بشراء اآلالت والِحَرف 
ثم  المال  ُيملَّك  فالفقير  الزكاة،  ُمعِطي  ال  الفقير  هو 
آالٍت  من  يلزمه  ما  وشراء  فيه  ِف  بالتصرُّ هو  يقوم 
فإْن  أصحابنا)))(:  »قال  النووي:  يقول  ومعدات، 
أو  حرفته  به  يشتري  ما  ُأعطى  االحتراَف  عادُته  كان 
ْت قيمُة ذلك أم َكُثرْت، ويكون قدره  آالت حرفته، قلَّ
بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبًا تقريبًا، 
واألزمان  والبالد  الِحَرف  باختالف  ذلك  ويختلف 
ذلك  أصحابنا  من  جماعٌة  ب  َوَقرَّ واألشخاص، 
فقالوا: من يبيع البقل يعطى خمسة دراهم أو عشرة، 
َوَمْن ِحرفُته َبْيُع الجوهر يعطى عشرة آالف درهم مثاًل 
إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها، ومن كان تاجرًا أو 
خبازًا أو عطارًا أو صرافًا أعطى بنسبة ذلك، ومن كان 
ابًا أو غيرهم من أهل  ارًا أو قصَّ ارًا أو قصَّ خيَّاطًا أو نجَّ
الصنائع أعطى ما يشتري به اآلالت التي تصلح لمثله، 
وإن كان من أهل الضياع يعطى ما يشتري به ضيعة أو 

حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام«)))(.

استثمار  جواَز  المعاصرين  الفقهاِء  بعُض  يرى 
كاِة في مشاريع استثمارية يعود ريُعها لصالِح  أمواِل الزَّ
الزكاة عمومًا، جاء  الفقراء والمساكين أو لمستحقي 
دورته  في  الدولي  اإلسالمي  الفقِه  مجمِع  قراِر  في 

الموارد  تشغيل  على  الزكاة  أثر  محمد:  السحيباني،  انظر:   )(((
االقتصادية ص )))، ط )، ))))هـ - 990)م.

)))( يعني فقهاء الشافعية – رحمهم الله تعالى -. 
المهذب  شرح  المجموع  شرف:  بن  يحيى  النووي،   )(((

))/)))(، دار الفكر، بيروت، )99)م.
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الثالثة: »يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في 
مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب االستحقاق 
عن  المسؤولة  الشرعية  للجهة  تابعة  تكون  أو  للزكاة 
تلبية  بعد  تكون  أن  على  وتوزيعها،  الزكاة  مال  جمع 
الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات 
ز استثماَر  الكافية للبعد عن الخسائر«)9)(، فالقراُر جوَّ
يتملَّك  أْن  استثمارية بشرط  الزكاة في مشاريع  أمواِل 
بمعنى  االستثمارات،  هذه  عوائَد  للزكاة  المستحقون 

صة. ًة بل ُمَخصَّ أنها ال تكون عامَّ

من  االستفادُة  يمكن  الرأي)0)(  هذا  فعلى 
استثمارية  بمشاريع  للقيام  مباشرًة  كاِة  الزَّ أمواِل 
قرار  في  المذكورة  والشروط  الضوابط  وفق 
َريُع تلك  الفقه اإلسالمي الدولي، ويعود  مجمع 

كاة. المشاريِع للفقراء والمستحقين للزَّ

ثانيًا: االآثار غير المبا�شرة
ع على اال�شتثمار ُة الزكاة ُت�شجِّ اأ- َفْر�شيِّ

َخرة  كاُة ُتْفَرُض على األمواِل المدَّ ا كانت الزَّ لمَّ
سنة  بعد  سنًة  الرصيد  ذلك  تناقص  يعني  ذلك  فإنَّ 
األمواِل  َوَتْرُك  النَِّصاب)))(،  تبلغ  حتى   %(.( بنسبة 
رشيٍد،  غيُر  اقتصادي  سلوٌك  الطريقة  بهذه  تتآكل 
قال  لذلك  تقره،  وال  تؤيده  ال  اإلسالمية  والشريعة 

صفر   (3  -( بتاريخ:  باألردن  المنعقدة  الثالثة  الدورة   )(9(
 ،3 عدد  اإلسالمي،  الفقه  مجمع  مجلة  انظر:  )0))هـ. 

))/)))(، من منشورات منظمة المؤتمر اإلسالمي، جدة.
الفقه  مجمع  قرار  أبرزها  من  الرأي،  هذا  تخالف  آراٌء  هناك   )(0(
اإلسالمي المنبثق عن رابطة العالم اإلسالمي، رقم الدورة ))، 
القرار: ال يجوز استثمار  بتاريخ )) رجب 9)))هـ، وجاء في 
ينطوي  لما  كالفقراء،  مستحقيها،  من  أحد  لصالح  الزكاة  أموال 
فورية  بواجب  اإلخالل  منها:  متعددة،  شرعية  محاذير  من  عليه 
إخراجها، وتفويت تمليكها لمستحقيها وقت وجوب إخراجها، 
بمكة  اإلســالمي  الفقه  مجمع  قرارات  انظر:  بهم.  والمضارة 
المكرمة، )الــدورات من األولى إلى الســابعة عشرة )39) - 
))))هـ(، ص 3)3، رابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة، ط 

.(
)))( انظر: السحيباني: أثر الزكاة على الطلب الكلي )ضمن أبحاث 

كتاب اقتصـاديات الزكاة، تحرير: منذر قحف( ص )9).

اليتامى  أمواِل  في  )اتَّجروا   : اب  الخطَّ بن  عمُر 
في  التي  أمواله  إزاء  فالمسلم  الزكاة()))(،  تأكلها  ال 

حوزته أمام خيارات: 
زكاتها  ُيخرج  وال  أمواَله  يكنَز  أْن  ا  إمَّ األول: 

ٌم ومن كبائر الذنوب. وهذا محرَّ
أْن  غير  من  أموالِه  زكاَة  ُيخِرَج  أن  ا  وإمَّ الثاني: 
يقوَم باستثماِرها فيتناقص عليه رصيُده كلَّ سنٍة 
يفعله  ال  وهذا  النَِّصاب،  حد  إلى  يصَل  حتى 

عاقل راشد.
ا أن يستثمَر أمواَله ثم يدفع زكاتها  وإمَّ الثالث: 
– في حالة وجوبها على حسب نوع االستثمار 
ل من نشاطه االستثماري،  - من العائد الُمَتَحصَّ
ق نموًا في أموالِه في حالة  وبالتالي يكون قد حقَّ
في  الله  فريضَة  ى  أدَّ ذاته  الوقت  وفي  الربح، 

أموالِه.

سيختار  الرشيَد  العاقَل  المسلَم  أنَّ  شك  وال 
بالطرق  أموالِه  استثماِر  إلى  فيسعى  الثالث،  الخيار 
أرباح  من  زكاٍة  من  عليه  ما  يؤدي  ثم  المشروعة، 

االستثمار، بداًل من أن يدفَعها من أصل رأس المال.

مشروعيتها  بمجرد  الزكاَة  أنَّ  يعني  وهذا 
هذا  فمثل  االستثماري)3)(،  الطلب  ُز  ُتحفِّ وَفْرضيتها 
االستثمار  إلى  إجمااًل  خراته  مدَّ ه  سُتوجَّ المجتمع 
يعني  ا  ممَّ وظائفها،  عن  ل  وُتعطَّ ُتكتَنز  أن  من  بداًل 
النظام  يطبق  مجتمع  في  االستثمار  إلى  الميل  زيادة 

االقتصادي اإلسالمي.

 ،)(((( برقم  الموطأ،  أنس:  بن  مالك  اإلمام  انظر:   )(((
وُيروى  ))9)م،  بيروت،  العربي،  الكتاب  دار   ،)(03/((
مرفوعًا عن النبي  بإسناٍد فيه ضعٌف، انظر: تلخيص الحبير 
واأللباني:   ،)3((/(( الكبير،  الرافعي  أحاديث  تخريج  في 
 ،)((( برقم   ،)((/(( وزيادته،  الصغير  الجامع  ضعيف 

المكتب اإلسالمي، بيروت، ط )، 399)هـ - 9)9)م.
)3)( انظر: صقر، محمد: االقتصاد اإلسالمي مفاهيم ومرتكزات 
 - )39)هـ   ،( ط  القــاهرة،  العربية،  النهضة  دار   ،(( ص 

))9)م.
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ب- اأثر تخ�شي�ص م�شارف الزكاة على اال�شتثمار

وفي  والم�شاكين  )الفقراء  م�شارف  دور   -
الرقاب( في اإعداد الموارد الب�شرية

العملية  في  جدًا  مهٌم  عنصٌر  البشري  الجانب 
يمكن  ال  الطبيعيَة  الموارَد  إنَّ  إذ  االستثمارية، 
تصلح  وخدماٍت  سلٍع  إلى  وتحويلها  استغاللها 
ا  ولمَّ البشري)))(،  العامل  ِل  َتدخُّ غير  من  لالستهالك 
الثمانيِة  كاُة تستهدف في ثالثٍة من مصاِرفها  الزَّ كانت 
حاجاته  تلبية  ناحية  من  البشري،  العنصِر  كفاءِة  َرْفَع 
مات الحياة الضرورية كما في مصرفي  األساسية ومقوِّ
األسر  أو  العبودية  قيد  فِك  أو  والمساكين(،  )الفقراء 
واالنطالق في مجاالت الحياة بحرية كما في مصرف 
)في الرقاب(، فإنَّ ذلك يعني زيادًة في األيدي العاملة 
القادرة على العمل والدخول في النشاط االقتصادي، 
ا يدعم نشاط االستثمار بشكٍل خاص كونه يعتمد  ممَّ

على العامل البشري.

المناخ  توفير  في  )الغارمين(  م�شرف  دور   -
اال�شتثماري المالئم

مصرف )الغارمين( من مصارف الزكاة له دوٌر 
في توفير الجو االستثماري اآلمن، ذلك أنَّ الُمستثِمَر 
إذا َوَجَد من الحوافِز ما تكون دافعًا إلى االستثمار ومن 
الخسارة،  المالي اآلمن في حال وقوع  المناخ  ها  أهمِّ

عه على االستثمار. فإنَّ ذلك َيدفعه وُيشجِّ

أوضاعًا  تتطلب  االستثماِر  عمليُة  كانت  فإذا 
كاَة تعد من  مالئمة يسودها األمان واالستقرار فإنَّ الزَّ
أهم العوامل التي تؤدي إلى توفير المناخ االستثماري 
الضمان  اإلسالمي  االقتصاد  ر  وفَّ ولقد  المالئم، 
قد  التي  الخسائر  ضد  العامة  والكفالة  االجتماعي 
حوٌل  فيها  له  يكون  ال  والتي  الُمستثِمر،  لها  يتعرض 

)))( انظر: بني هاني، حسن: حوافز االستثمار في النظام االقتصادي 
اإلسالمي ص ))3، دار الكندي، األردن، 003)م.

مثل  لمواجهة  الغارمين  سهم  جعل  حيث  قوة،  وال 
هذه الظروف)))(.

الغارمين:  الله في سهم  قال مجاهٌد)))( رحمه 
»ثالثٌة من الغارمين: رجٌل ذهب السيُل بمالِه، ورجٌل 
له  له عياٌل وليس  بمالِه، ورجٌل  أصابه حريٌق فذهب 
ال  عامٌّ  وهذا  عياله«)))(،  على  وينفق  ان  يدَّ فهو  مال 
َفَخِسَر  االستثماريِة  أعمالِه  في  َر  َتضرَّ َمْن  منه  ُيستثَنى 
استثماري  َعَمٍل  أجِل  من  اقترض  َمْن  أو  أمواَله، 
فلحقْته خسارٌة لسبٍب أو آخر، فكلُّ هؤالء مستحقون 
الشرعية،  والضوابط  الحدود  ضمن  الغارمين  لسهِم 

خصوصًا في حال الوفرة المالية في بيت مال الزكاة.

ِرف )في �شبيل اهلل( في اال�شتثمار  - دور م�شْ
في القطاع الع�شكري

يرى جمهوُر العلماِء جواَز اإلنفاِق من مْصِرف 
)في سبيل الله( في مصالِح الجهاد كالسالِح والَخيِل 
آالِت  وسائِر  الحربيِة  والطائراِت  ُفِن  والسُّ واألسواِر 
أشخاِص  على  الصْرَف  َيْقُصروا  ولم  الحرِب، 

المجاهدين كما هو مذهب الحنفية)))(.

في  االستثماِر  في  يسهم  المْصِرُف  هذا  فإذًا 
ال  القطاعات،  أهمِّ  من  هو  الذي  العسكري  القطاِع 
الدول  ميزانيات  من  باليسير  ليس  جزءًا  أنَّ  سيما 
المعاصرة تذهب إلى هذا القطاع، فيمكن للدوِل أْن 
ُتغِطَي تلك النفقات ولو جزءًا منها من أموال الزكاة، 

وبالتالي َيِقلُّ الِعبُء على تلك الميزانيات.

)))( انظر: المشعل: الجانب النظري لدالة االستثمار في االقتصاد 
اإلسالمي، ص )9).

َعِن  َرَوى  ِريَن،  َواْلُمَفسِّ اِء  اْلُقرَّ َشْيُخ  اإِلَماُم،  َجْبٍر  ْبُن  ُمَجاِهُد   )(((
والفقه،  ْفِسيَر  َوالتَّ اْلُقْرآَن  َأَخَذ  َوَعْنُه  َوَأَطاَب،  َفَأْكَثَر  َعبَّاٍس  اْبِن 
َرِحَمه اللُه َتَعالى. انظر ترجمته في سير أعالم النبالء للذهب، 

.)3((/((
)))( انظر: ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد: الُمصنَّف ))/)))(، 

مكتبة الرشد، الرياض، ط )، 09))هـ.
)))( انظر: فقه الزكاة، ))/)3)(.
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- دور م�شرف )ابن ال�شبيل( في تاأمين �شبكات 
الطرق

كاة  الزَّ من  السبيل  ابِن  ِحصَة  أنَّ  ذلك  يعني  ال 
ِة  العامَّ الطرِق  شبكاِت  إلنشاِء  ابتداًء  ُص  ُتخصَّ
في  المحمود  غير  ِف  التكلُّ من  هذا  فإنَّ  والدولية، 
األحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة، إنما المراُد أنَّ هذا 
السفر  في  الطريق  به  ينقطع  لَِمْن  ُص  ُيخصَّ المصِرَف 

المباح ويكون محتاجًا)9)(.

إلى  ْهري)30(  الزُّ شهاٍب  ابِن  كتاِب  في  جاء 
مواضع  في  العزيز  عبد  بِن  عمَر  الراشِد  الخليفِة 
طريٍق  لكل  ذلك  ُم  ُيَقسَّ السبيل  ابِن  »َوَسْهُم  الصدقة: 
على َقْدِر من يسلكها، ويمرُّ بها من الناس، لكِل رجٍل 
من ابن السبيل ليس له مـأوى وال أهل يأوي إليهم، 
فيطعم حتى يجد منزاًل، أو يقضي حاجته، وُيجعل في 
منازل معلومة على أيدي أمناء، ال يمر بهم ابُن سبيٍل 
له حاجة إال آووه وأطعموه َوَعَلُفوا دابَّته، حتى ينفذ ما 

بأيديهم إن شاء الله«))3(.

ا  ممَّ للمسافرين،  أمانًا  ُر  َسيوفِّ شك  بال  وهذا 
وبالتالي  الدول،  بين  المواصالت  حركَة  ل  ُيسهِّ
متطلبات  أهمِّ  أحَد  السبيل  ابِن  مصرُف  سيدعم 
العملية االستثمارية وهو التنقل بين البلدان والحركة 

بين المدن.

ج - كون اال�شتثمار طلب م�شتق من اال�شتهالك
الطلِب  على  كبيٍر  بشكٍل  االستثماُر  َيعتمد 
إلى  تدفع  الزكاة  أن  معلوم  هو  وكما  االستهالكي، 
مرتفعة،  االستهالكية  حاجاتهم  المجتمع  من  فئات 

)9)( انظر: المرجع السابق، ))/)))(.
)30( هو اإلمام الحافظ محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، نزيل 
التابعين، روى عن جمٍع من الصحابة، توفي  الشام ومن أئمة 
انظر  تعالى.  الله  رحمه  ومئة،  وعشرين  ثالث  أو  أربع  سنة 

ترجمته: سير أعالم النبالء للذهبي، ))/33)(.
))3( انظر: أبو عبيد: األموال، ص 3)).

فإنهم  الزكاة  فالفقراء والمساكين عندما يأخذون من 
الضرورية  يصرفونها فورًا في حاجاتهم االستهالكية 

والحاجية.

النشاط  على  بدوره  ينعكس  األمر  وهذا 
لسلٍع  استهالكٌي  طلٌب  ُوِجَد  فأينما  االستثماري، 
إنتاِجها  إلى  االستثماِر  نشاُط  ه  توجَّ ُمعينٍة  وخدماٍت 
ر أْن يكوَن هناك طلٌب استثماري  وتوفيرها، فال ُيتصوَّ
على آالت أو معدات تقوم بإنتاِج سلٍع استهالكيٍة غير 
مطلوبة))3(، وقد ألمح المؤرخ ابن خلدون في مقدمتِه 
إلى هذه القاعدة االقتصادية، حيث قال: »إنَّ الصنائَع 

إنما ُتستجاد وتكثر إذا َكُثَر طالبها«)33(.

على  الطلَب  فإنَّ  النتيجة  هذه  على  وبناًء 
المتزايد،  االستهالكي  للطلِب  تلبيًة  يزداد  االستثمار 
بين  الَعالقة  ببيان  دوره  حينئٍذ  ل))3(  الُمعجِّ ويبدأ 
الطلب  في  والتغير  االستهالكي  الطلب  في  التغير 
االستثماِر  حجِم  تحديُد  َيتِمُّ  بحيث  االستثماري، 

المطلوب وفقًا للتغير الحاصل في االستهالك.

أثَر الطلب االستهالكي  ومن ناحيٍة أخرى فإنَّ 
االستثمار  من  المطلوب  حجم  في  يؤثر  ال  السابق 
للطلب  تبعًا  االستثمار  نوعيَة  د  يحدِّ وإنما  فحسب، 
ما  وهذا  واألولوية،  األهميُة  حيث  من  االستهالكي 
ُيعَرف بتخصيص الموارد، وسُيفرد له مبحٌث خاصُّ 

لمعرفة أبعاده وتفاصيله.

انظر: مشهور، أميرة: االستثمار في االقتصاد اإلسالمي ص   )3((
)99)م،   - ))))هـ   ،( ط  القاهرة،  مدبولي،  مكتبة   ،(((
االقتصاد  في  االستثمار  لدالَّة  النظري  الجانب  والمشعل: 

اإلسالمي، ص ))).
دار   ،(09 خلدون  ابن  مقدمة  الرحمن:  عبد  خلدون،  ابن   )33(

إحياء التراث العربي، بيروت، 003)م.
ل في االقتصاد: أنَّ تغيرًا في الطلب  ))3( المقصود بمصطلح الُمعجِّ
الطلب على سلع  أكبر في  تغيرًا  على سلع االستهالك يستتبع 
الكلي  االقتصاد  أصول  وسيمون:  برنييه،  انظر:  االستثمار. 
الجامعية  المؤسسة  إبراهيم،  األمير  عبد  ترجمة:   ،((( ص 
 - 09))هـ   ،( ط  بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للدراسات 

9)9)م.
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العام  االدخار  زيادة  في  الزكاة  دور   - د 
وبالتالي زيادة اال�شتثمار

تؤدي  الزكاة  فريضة  أنَّ  كذلك  اآلثاِر  تلك  ومن 
واالستثمار  العام))3(،  االدخار  زيادة  إلى  إجمااًل 
هي  ألنها  خرات،  المدَّ حجم  على  األساس  في  يعتمد 
ل لالستثمار، فزيادة االدخار تعني زيادة األموال  المموِّ

صة لالستثمار. الُمخصَّ

على  َرْصُده  يمكن  االدخار  زيادِة  أثَر  إنَّ  بل 
الزكاة  فدافع  السواء،  على  وُمستحقيها  الزكاة  دافعي 
أمواله  استثمار  على  حافٌز  لديه  سيكون  سبق  كما 
كاُة تدريجيًا، واالستثمار يؤدي إلى  حتى ال تأكلها الزَّ
ُمستحقي  ا  وأمَّ االدخار،  زيادة  ثمَّ  ومن  الدخل  زيادة 
الزكاة  دفع  بعد  االدخار  فتزداد مقدرتهم على  الزكاة 
غير  لهم  جديدة  دخول  وتوليد  إنتاجيتهم  ورفع  لهم 
الزكاة، وبناء على ذلك تكون الزكاة من أهم العوامل 

المشجعة على االدخار في االقتصاد اإلسالمي))3(.

اإحداث  في  الزكاة  دور  الثاني:  المطلب 
التنمية االقت�شادية

إبراز أثر الزكاة في التنمية االقتصادية من خالل 
االقتصادية  التنمية  فعملية  االقتصادية،  التنمية  أهداف 

لها أهداف متعددة، لعل من أبرزها ما يلي: 

1- زيادة الدخل القومي الحقيقي
في  الحقيقي  القومي  الدخل  زيادة  تمثل 
االقتصادية  التنمية  أهداف  وأهم  أول  النامية  الدول 

))3( هناك َفْرٌق بين االدخار واالكتناز، فاالدخار ال يعدو أن يكون 
اقتطاعًا لجزٍء من الدخل بغية االنتفاع به وقت الحاجة، ودفع 
بشكٍل  المختلفة  االستثمار  أوجه  إلى  المقتطع  الجزء  ذلك 
بالثروة  االحتفاظ  فهو  االكتناز  أما  مباشر،  غير  أو  مباشر 
وحجبها مطلقًا وعدم أداء الحقوق الواجبة فيها كالزكاة. انظر: 
خرات أحكامها وطرق تكوينها واستثمارها  سانو، قطب: المدَّ
 ،( ط  األردن،  النفائس،  دار   ،(09 ص  اإلسالمي  الفقه  في 

))))هـ - )00)م.
الزكاة على تشغيل الموارد االقتصادية، ص  أثر  ))3( انظر: السحيباني: 
االقتصاد  في  االستثمار  لدالَّة  النظري  الجانب  والمشعل:   ،(3(

اإلسالمي، ص))3.

الفقر  من  تعاني  النامية  الدول  فمعظم  الدول،  لتلك 
اصطالح  ويشير  المعيشة،  مستوى  وانخفاض 
الدخل القومي إلى مجموع الناتج القومي من السلع 
المجتمع  موارد  تنتجها  التي  النهائية  والخدمات 
فترة زمنية معينة، وتعتبر  المختلفة خالل  االقتصادية 
زيادة الدخل القومي حقيقية إذا تحققت زيادة الدخل 
نتيجة تغييرات عميقة وهيكلية في كافة قطاعات البنية 
زيادة  أن  الواضح  من  ولعله  للمجتمع،  االقتصادية 
لزيادة  المحدد  العامل  الحقيقي هي  القومي  الدخـل 

متوسـط دخل الفرد الحقيقي))3(.
م فيما مضى أنَّ الزكاة تؤدي إلى تحفيز  وقد تقدَّ
االستثمار  وزيادة  شتى،  بطرٍق  وزيادته  االستثمار 
إنتاجية  وطاقات  أموال  رؤوس  تكوين  إلى  تؤدي 
جديدة، مما يولِّد ذلك دخواًل جديدة تترك أثرها في 

دعم االقتصاد وتحقيق التنمية االقتصادية.

2- رفع م�شتوى المعي�شة
لزيادة  وسيلة  مجرد  ليست  االقتصادية  التنمية 
لرفع  وسيلة  هي  وإنما  فحسب،  القومي  الدخل 
مستوى المعيشة بكل ما يتضمنه هذا التعبير من معان، 
ما في  إلى حد  تفلح  التنمية االقتصادية قد  ذلك ألن 
زيادة الدخل القومي، غير أن هذه الزيادة قد ال تكون 
وخصوصًا  المعيشة،  في مستوى  تغير  بأي  مصحوبة 
مصادر  على  معينة  لفئة  سيطرة  هناك  يكون  عندما 
عندما تحدث  أو  المجتمع،  في  االقتصـادي  النشاط 
زيادة في عدد السكان بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في 

الدخـل القومي))3(.

الزكاة،  آثار  في  أيضًاً  يبرز  الهدف  هذا  ولعل 
فإنها ال تشك تسهم في رفع مستوى األفراد والمجتمع 

))3( انظر: عريقات، حربي محمد، )مبادئ في التنمية والتخطيط االقتصادي(، 
الطبعة األولى، عمان، األردن، دار الفكر للنشر، )99)، ص )3.

والتخطيط  التنمية  في  )مبادئ  السابق  المصدر  انظر:   )3((
االقتصادي(، ص 33.
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لمن  األساسية  الحاجات  أواًل  تلبي  ألنها  ككل، 
مستوياتهم  ترفع  بحيث  الكفاية،  مستوى  تحت  هم 
ينعكس  وهذا  الغنى،  مراتب  أدنى  إلى  المعيشية 
بدوره على حالة المجتمع ورفاهيته ككل، مما يهيئ 
األرضية المناسبة لالنطالق نحو معدالت متقدمة في 

التنمية االقتصادية.

الخاتمة
اأواًل: النتائج

يلي:  فيما  البحث  نتائج  أهم  تلخيص  يمكن 
ومن  االستثماري،  النشاط  في  ظاهرة  آثار  للزكاة 

خالل تتبع هذه اآلثار وجدنا أنها على قسمين: 

- االآثار المبا�شرة
إنتاجيٍة  ِسَلٍع  صورِة  في  م  ُتقدَّ أْن  ُيمكن  الزكاَة  أنَّ   -
األثر  ويظهر  استهالكية،  سلعًا  كونِها  بجانِب 
االستثماري حينما يقوم مستحق الزكاِة باستخداِم 
ما َقَبَضه من أمواٍل زكويٍة في النشاط االستثماري.

 - تمويل الفقير برأس مال نقدي يعمل فيه في نشاط 
يمكنه  ما  المحترف  الفقير  إعطاء  أي  استثماري، 
من االعتماد على نفسه، وعدم االحتياج إلى الزكاة 
المال  رأس  أو  حرفته،  آلة  ثمن  مثل  أخرى،  مرة 

النقدي الالزم لبداية مزاولة حرفته.
كاِة في مشاريع استثمارية يعود  الزَّ  - استثمار أمواِل 
لمستحقي  أو  والمساكين  الفقراء  لصالِح  ريُعها 
الزكاة عمومًا، بناء على رأي فقهي لبعض العلماء.

- االآثار غير المبا�شرة
ُز  ُتحفِّ فإنها  ومشروعيتها  الزكاة  فرضية  بمجرد   -  
الطلب االستثماري، ألن المسلم بداًل من أن يدفع 
إلى  سيسعى  فإنه  المال،  رأس  أصل  من  الزكاة 
من  زكاٍة  من  عليه  ما  يؤدي  لكي  أموالِه،  استثماِر 

أرباح االستثمار.
)الفقراء(  مصارف  خالل  من  الزكاة  تسهم   -

الموارد  إعداد  في  الرقاب(  و)في  و)المساكين( 
البشرية الالزمة للنشاط االستثماري.

في  )الغارمين(  مصرف  خالل  من  الزكاة  تسهم   -
توفير المناخ االستثماري اآلمن.

- تسهم الزكاة من خالل مْصِرف )في سبيل الله( في 
االستثمار في القطاع العسكري.

في  السبيل(  )ابن  مصرف  خالل  من  الزكاة  تسهم   -
تأمين شبكات الطرق.

- كون االستثمار طلب مشتق من االستهالك، ومعلوم 
حاجاتهم  المجتمع  من  فئات  إلى  تدفع  الزكاة  أن 
االستهالكية مرتفعة كالفقراء والمساكين، فإن هذا 
االستثماري،  النشاط  على  بدوره  ينعكس  األمر 
فأينما ُوِجَد طلٌب استهالكٌي لسلٍع وخدماٍت ُمعينٍة 

ه نشاُط االستثماِر إلى إنتاِجها وتوفيرها. توجَّ

- تسهم الزكاة في زيادة االدخار العام وبالتالي زيادة 
األموال المخصصة لالستثمار.

- ومن جهة أخرى فإن للزكاة دورًا في رفع مستوى 
التنمية االقتصادية، من خالل زيادة الدخل القومي 
الحقيقي، ورفع مستوى المعيشة، حيث إن الزكاة 
مستوى  ورفع  القومي  الدخل  زيادة  في  تسهم 

المعيشة إجمااًل كما سبق.

ثانيًا: التو�شيات
الزكاة  آثار  إجالء  بأهمية  الباحث  يوصي 
ومعطياتها،  االقتصادية  باألدوات  االقتصادية 
بآثارها  إقناعًا  وأكثر  الباحثين،  الهتمام  أدعى  فإنها 

االقتصادية اإليجابية.

مخاطبــة  بضرورة  أيضًاً  الباحث  ويوصي 
الزكاة  تطبيق  أجل  من  واإلسالمية  العربية  الدول 
تطبيقًا إلزاميـــًا ال اختياريًا كما أرادها الله تعالى، فإن 
هذه اآلثار االقتصادية ال يمكن مالحظتها وتحقيقها 

إال بعد تطبيق الزكاة تطبيقًا شرعيًا صحيحًا.
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- قرارات مجمع الفقه اإلسالمي بمكة المكرمة، )الدورات من األولى إلى السابعة عشرة )39)- ))))هـ(، ص 3)3، رابطة 
العالم اإلسالمي، مكة المكرمة، ط ).

- أثر الزكاة على الطلب الكلي )ضمن أبحاث كتاب اقتصـاديات الزكاة، تحرير: منذر قحف(.
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دور الزكاة في دعم المسروعات ال�سيرة في السودان

د. ن�شال حماد علي حماد - ال�شودان
جامعة اإلمام المهدي

 الم�شتخل�ص
األبيض  النيل  بوالية  الصغيرة  المشروعات  دعم  في  الزكاة  دور  الدراسة  ناقشت 
في  الدراسة  مشكلة  تمثلت  المشروعات،  هذه  ألصحاب  المعيشي  المستوى  وتحسين 
ضعف دور ديوان الزكاة بوالية النيل األبيض في دعم المشروعات الصغيرة، هدفت الدراسة 
إلى معرفة دور ديوان الزكاة في دعم المشروعات الصغيرة بوالية النيل األبيض. اعتمدت 
الدراسة على المصادر الثانوية المتمثلة في الكتب والتقارير اعتمادا على البيانات من ديوان 

الزكاة. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت الدراسة إلى أن هنالك بعض المشاكل والمعوقات التي 
تواجه ديوان الزكاة في توفير الدعم للمشروعات الصغيرة باإلضافة إلى ضعف جباية اإليرادات الزكوية وضعف 
أو صغر حجم الدعم المقدم للقطاعات اإلنتاجية الحقيقية. أوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور ديوان الزكاة في 

دعم المشروعات الصغيرة وتوفير التمويل الالزم لها، واالهتمام بدعم للقطاعات اإلنتاجية الحقيقية.

Abstract

The study discussed the role of Zakat in supporting small projects in the White Nile 
State and improving the living standards of the owners of these projects. The problem 
of the study focused on weak role of the Daiwan El-Zakat in the White Nile State in 
supporting small projects. The study relied on secondary sources notably, books and 
reports based on data from Daiwan El-Zakat. An analytical descriptive approach was 
used, the descriptive analytical method was used. The study concluded that there are some 
problems and obstacles facing the State Daiwan El-Zakat in providing support to small 
projects, in addition to weak collection of Zakat revenues and weak or small support to 
the real productive sectors. The study recommended the necessity of activating the role 
of Daiwan El-Zakat in supporting small projects and providing the necessary funding for 
them, and paying attention to support the real productive sectors.
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المقدمة
تعتبر الزكاة من األدوات المهمة التي تستخدم 
في تحقيق أهداف السياسة المالية، ولها تأثير مباشر 
والحالة  االقتصادي  النشاط  على  مباشر  وغير 
للزكاة  خصوصية  هناك  كانت  وإن  االجتماعية، 
الثالث في اإلسالم،  تعبدية والركن  باعتبارها شعيره 
توزيعها  ويتم  التنمية  في  مساهمتها  إلى  باإلضافة 
نقدا وعينا أو تمليك المحتاجين وسائل إنتاج لتوليد 
الدخل لتمكنهم من شراء حاجاتهم الضرورية بصفة 
المعيشي ألسرهم.  دائمة وبالتالي تحسين المستوى 
من  الزكاة  بجباية  الزكاة  ديوان  يقوم  السودان  وفي 
المستوى  على  المستحقين  على  وصرفها  مصادرها 
المشروعات  أصبحت  وقد  والوالئي.  االتحادي 
الصغيرة خيارا لتحقيق التنمية إال أنها تعاني من عدد 
من  الزكاة  تعتبر  لذا  التمويل،  أهمها  المعوقات  من 

أهم مصادر التمويل لهذه المشروعات. 

اأهمية الدرا�شة
الزكاة  قطاع  أهمية  من  الدراسة  أهمية  تكمن 
األبيض  النيل  بوالية  الصغيرة  المشروعات  دعم  في 
من  تزيد  إنتاج  وسائل  المحتاجين  تمليك  خالل  من 

دخولهم وتحسن مستواهم المعيشي.

م�شكلة الدرا�شة 
المالي  الدور  ضعف  الدراسة  مشكلة  تتمثل 
النيل  بوالية  الصغيرة  المشروعات  دعم  في  للزكاة 

األبيض. ويمكن صياغتها في التساؤالت التالية: 

-ما مدى مساهمة ديوان الزكاة في دعم المشروعات 
الصغيرة بالوالية.

الدعم  تقديم  في  األولوية  الزكاة  ديوان  يعطي  -هل 
من  أكثر  الحقيقي  اإلنتاج  لقطاعات  الزكوي 

القطاعات األخرى.

اأهداف الدرا�شة
في  الزكاة  دور  تحديد  إلى  الدراسة  تهدف 
األبيض.  النيل  بوالية  الصغيرة  المشروعات  دعم 

واألهداف الفرعية التالية: 

النيل  بوالية  الزكاة  ديوان  مساهمة  حجم  معرفة   -(
األبيض في دعم المشروعات الصغيرة. 

اإلنتاج  قطاعات  دعم  في  الزكاة  دور  توضيح   -(
الحقيقي.

فر�شيات الدرا�شة 
متزايدة  بنسب  دعم  بتقديم  الزكاة  ديوان  يقوم   -(

للمشروعات الصغيرة بوالية النيل األبيض. 

النيل  بوالية  الزكاة  لديوان  متزايد  دور  هنالك   -(
األبيض في دعم قطاعات اإلنتاج الحقيقي خالل 

فترة الدراسة مقارنة بالقطاعات األخرى.

منهج الدرا�شة 
يتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي.

حدود الدرا�شة
-الحدود المكانية: والية النيل األبيض.

- الحدود الزمانية: )00)-))0)م.

تنظيم الدرا�شة
مباحث،  وثالثة  مقدمة  من  الدراسة  تتكون 
حول  النظري  اإلطار  عن  يتحدث  األول  المبحث 
الثاني  الفصل  أما  الصغيرة،  والمشروعات  الزكاة 
في  الصغيرة  والمشروعات  الزكاة  عن  فيتحدث 

السودان، الفصل الثالث عرض وتحليل النتائج. 
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المبحث االأول: الزكاة والم�شروعات ال�شغيرة

اأواًل: الزكاة )المفهوم والتعريف(
وإنما  اإلسالم  في  عظيمة  مكانتها  الزكاة  إن 
الركن األعظم بعد الصالة والشهادتين، وأن الواجب 
طلبها  وإذ  مستحقيها،  إلى  أداؤها  المسلمين  على 
ولي األمر وجب أن تؤدي إليه، فإن لم يطلبها وزعها 
فيها  فالزكاة  لها.  والمستحقين  الفقراء  بين  المؤمن 
صرفها  في  للمسلمين  جمه  ومصالح  عظيم  خير 
الناس  كفاية  في  عظيم  أثر  فلها  الثمان،  الجهات  في 
مما  والتخفيف  عليهم  الله  أوجب  ما  على  وإعانتهم 
كعتق  يهتم  مما  ذلك  وغير  الديون  من  عليهم  يثقل 
الرقاب وتزويد المجاهدين بما يعينهم ومساعدة أبناء 
السبيل إلى غير ذلك مما يدخل في األصناف الثمانية 

وذلك لمعاونتهم للفقراء))(.

 1-1 مفهوم الزكاة
تعتبر الزكاة من األدوات المهمة التي تستخدم 
مباشر  تأثير  ولها  المالية  السياسة  أهداف  تحقيق  في 
والحالة  االقتصادي  النشاط  على  مباشر  وغير 
الثالث في  الركن  تعتبر  الدول، وهي  االجتماعية في 

اإلسالم.

تتمثل  والزيادة  والريع  النماء  لغة:  الزكاة   1-1-1
هذه المعاني في قوله تعالى ُخْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة 
يِهْم بَِها َوَصلِّ َعَلْيِهْم إِنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن  ُرُهْم َوُتَزكِّ ُتَطهِّ
ُه َسِميٌع َعِليٌم))( فهي تطهر مؤديها من اإلثم  َلُهْم َواللَّ
وتنمي أجره، وزكاة المال معروفة وهي دفع جزء من 

))( عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز، كتاب الزكاة، جمموعة فتاوى 
www.imambinbaz.org ،ومقاالت متنوعة

))( سورة التوبة، اآلية )03)(.

مال األغنياء إلى الفقراء ونحوهم بشروط خاصة. 

الزكاة  الفقهاء  الزكاة في االصطالح: عرف   2-1-1
من الناحية الشرعية بتعريفات متعددة لكنها لم تختلف 
واألسلوب.  التعبير  في  اختلفت  وإن  المعنى  في 
فالزكاة عند الحنفية تمليك جزء مخصوص من مال 
المالكية  وعند  مخصوص،  لشخص  مخصوص 
بلغ  مخصوص  مال  من  مخصوص  جزء  إخراج 
اسم  الشافعية  وعند  الحول،  بلغ  لمستحقه  نصابا 
على  مخصوص  مال  من  +خصوص  شيء  آلخر 
من  يظهر  مخصوصة.  لطائفة  مخصوصة  أوصاف 
بالمال  متعلقة  فريضة  الزكاة  أن  التعريفات  خالل 
منها  ويستفيد  شروطها،  تحققت  إذا  المسلم  يؤديها 
المحتاجون إليها إذا تحققت شروطهم فهي حق مالي 

مفروض على األغنياء بشروط معينة)3(.

التعريف االقت�شادي االإ�شالمي للزكاة
تعرف الزكاة بأنها فريضة مالية تقتطعها الدولة 
األفراد  أو  العامة  الشخصيات  من  عنها  ينوب  من  أو 
نفع معين،  يقابلها  أن  نهائية ومن دون  قسرا، وبصفة 
للممول  التكليفية  للمقدرة  وفقًا  الدولة  تفرضها 
المحددة  الثمانية  المصارف  تغطية  في  وتستخدمها 
في القرآن الكريم والوفاء بمقتضيات السياسة المالية 

العامة اإلسالمية))(. 

اإلسالم  أركان  من  ركن  هي  الزكاة:  حكم   3-1-1
وجوبها  على  األولوية  تضافرت  فرائضه  من  وفرض 
في  كما  والعقول))(  واالجماع  والسنة  الكتاب  من 

التنمية  يف  الزكاة  دور  عاموي،  حسن  عارف  ختام   )3(
النجاح  جامعة  منشورة،  ماجستري  رسالة  االقتصادية، 

الوطنية )نابلس(، فلسطني، 0)0)م، ص0)-)).
))( بوكليخة بومدين، اإلطار املؤسيس للزكاة ودورها يف تنمية 
بوالية  الزكاة  هيئة  ميدانية  دراسة  اجلزائري-  االقتصاد 
تلمسان، رسالة ماجستري منشورة، جامعة أيب بكر بلقايد، 

اجلزائر، 3)0)م، ص)). 
))( ختام عارف حسن عاموي، دور الزكاة يف التنمية االقتصادية، رسالة 
فلسطني،  )نابلس(،  الوطنية  النجاح  جامعة  منشورة،  ماجستري 

0)0)م، ص)).
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َواْرَكُعوا  َكاَة  الزَّ َوَآُتوا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  تعالى:  قوله 
 )((اِكِعيَن َمَع الرَّ

 وقد حدد القرآن مصارف الزكاة في قوله تعالى: 
َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها  َما الصَّ إِنَّ
َسبِيِل  َوفِي  َواْلَغاِرِميَن  َقاِب  الرِّ َوفِي  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َواْلُمَؤلَّ
 )((ُه َعِليٌم َحِكيٌم ِه َواللَّ بِيِل َفِريَضًة ِمَن اللَّ ِه َواِْبِن السَّ اللَّ
فريضة  وتحديدها  المصارف  هذه  جعلت  اآلية  هذه 
مباشرة  والمساكين  الفقراء  بعد  وذكرت  الله  من 
العاملين عليها، وجعلت لهم سهما في أموال الزكاة 
وهؤالء العاملون هم الجهاز الذي يقوم بجباية الزكاة 
وجمعها ممن تجب عليهم ثم صرفها وإعطاءها إلى 

مستحقيها من المذكورين في اآلية))(. 

عن  عبارة  الزكاة  أن  بما  الزكاة:  خصائص   4-1-1
تتميز  فإنها  الشروط  فيها  اقتطاع مالي من كل ثروة توفرت 

بالخصائص التالية: 
تعتبر  إذ  للزكاة:  الخاضع  الوعاء  وتنوع  اتساع   )(
جميع األموال القابلة للنماء سواء كانت قابلة لنمو 

حقيقة أو تقديرية وعاء لزكاة بشروط معينة.
تنمو  ألنها  سنويًا:  وتحديدها  الزكاة  حصيلة  نمو   )(

وتتزايد مع نمو النشاط االقتصادي.
اقتطاع  أعدل  هي  الزكاة  إن  الزكاة:  عدالة   )3
تستخدمه  مالي  نظام  ألي  يكون  ان  يمكن  مالي 
الحكومات، حيث أنها تتناسب مع مقدرة المكلف 

على الدفع.
)( اعتدال معدالت الزكاة: أي نسب اقتطاع األموال 
الزروع  )النعام،  زكاة  مثل  الزكاة  بها  تجب  التي 
األسهم  والفضة،  الذهب  النقدين  زكاة  والثمار، 

والسندات، عروض التجارة()9(. 

))( سورة البقرة، اآلية )3)(.
))( سورة التوبة، اآلية )0)(.

الزكاة  اقتصاديات  وآخرون،  حممد  مرصي  صالح   )((
والرضائب، الدار العاملية، مرص، 9)0)م، ص9.

يف  الزكاة  صندوق  دور  يعقوب،  آسيا  اهلدى،  نور  فراج   )9(
الزكاة  صندوق  حالة  دراسة  االستثامرية-  املشاريع  متويل 
الكيل  جامعة  منشورة،  ماجستري  رسالة  البويرة،  بوالية 

حممد اوحلاج، اجلزائر، ))0)م، ص)3).

1-1-5 اآلثار االقتصادية واالجتماعية للزكاة: أهمية 
الزكاة اقتصاديا واجتماعيا تنبع من أهمية الشريحة التي 
يشكل  االقتصادية  الناحية  فمن  الزكاة،  لهم  تصرف 
الفقراء والمساكين القاعدة العريضة لالستهالك التي 
على  المستثمرين  يشجع  مما  اإلنتاج،  عليها  يتوقف 
الناحية  ومن  الشرائية.  القوة  لهم  توفرت  إن  اإلنتاج 
الكبيرة  النسبة  الفقراء والمساكين  االجتماعية يشكل 
المجتمع يؤدي  المجتمع وحرمانهم من خيرات  في 
تكون  والعضوية  االجتماعية  األمراض  من  كثير  إلى 
ثم  ومن  بنيانه  وضعف  المجتمع  تفكك  نتيجتها 

ضعف الدولة ككل)0)(. 

ثانيًا: الم�شروعات ال�شغيرة
مخططي  باهتمام  المشروعات  تحظى 
السياسات االقتصادية واالجتماعية في مختلف دول 
العالم المتقدم منها والنامي وذلك انطالقا من الدور 
الحيوي لهذه المشروعات في النمو االقتصادي وخلق 
واالقليمية.  المحلية  التنمية  وتفعيل  العمل  فرص 
وكافة  االقتصادي  النشاط  فروع  مختلف  في  وتنشط 
مجاالته، وهي تشترك بخاصية واحدة تتمثل في إدارة 
بصفة  صاحبها  بواسطة  المشروعات  من  النوع  هذا 
أساسية، وقد يساعد مجموعة من العمال عند الحاجة 

شريطة اال يزيد عن العشرة عمال. 

يختلف  الصغيرة:  المشروعات  مفهوم   1-2-1
والمحلية  الدولية  والهيئات  والمنظمات  الكتاب 
انهم  كما  الصغيرة  المشروعات  مفهوم  تحديد  في 
على  يعتمد  الذي  الوصفي  للتعريف  عادة  يلجئون 
المال،  رأس  أو  العمال  بعدد  خاصة  معايير  تحديد 

ومن أهم التعريفات: 

ذكره،  سبق  مرجع  وآخرون،  حممد  مرصي  صالح   )(0(
ص)).
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المشروعات أو  تعريف منظمة العمل الدولية: 
الصناعات الصغيرة وحدات صغيرة الحجم جدا تنتج 
وتوزع سلعا وخدمات وتتألف من منتجين مستقلين 
الحضرية  المناطق  في  الخاص  لحسابهم  يعملون 
من  العمل  على  يعتمد  وبعضها  النامية،  البلدان  في 
أو  عماال  يستأجر  قد  اآلخر  والبعض  العائلة،  داخل 
حرفيين ومعظمهم يعمل برأس مال ثابت صغير جدا 
أو ربما بدون رأس مال ثابت، وتستخدم كفاءة ذات 
مستوى منخفض، عادة تكتسب دخول غير منتظمة، 
وتوفر دخوال غير منتظمة، وفرص عمل غير مستقرة. 
وهي تدخل في القطاع غير الرسمي يعني أنها ليست 
مسجلة في األجهزة الحكومية وال تتوفر عنها بيانات 

في اإلحصاءات الرسمية. 

للتنمية  المتحدة  األمم  لجنة  تعريف 
النامية  الدول  في  الصغيرة  للمشروعات  الصناعية 
جاء  حيث  العمال  عدد  بمعيار  أخذ   :)UNIDO(
 (9-(0 من  بها  يعمل  التي  هي  الصغيرة  »المنظمة 
عامال وبعض الدول المتقدمة والنامية تعتمد العمال 
أو رأس المال، فالمشروع الصغير في انجلترا يعمل 
بها 00)عامل فأقل وبلجيكا 0) عامل وفرنسا 0)) 
حول  اتفاق  يوجد  ال  فإنه  لذلك  نتيجة  إلخ  عامل... 
يختلف  وإنما  الصغيرة  المشروعات  مفهوم  تحديد 
األمر حسب ظروف كل دولة والمستوى االقتصادي 
الدول  من  باعتبارها  الدول  للعربية  والمناسب  بها. 
النامية يمكن األخذ بمعيار العمل على الوجه التالي: 
والصغيرة  عمال   )(0-(( من  الحرفية  المشروعات 

أكثر من )0)( عمال وحتى أقل من )0)( عامل)))(.

مشروع  كل  عن  عبارة  هو  الصغير  المشروع 

اإلسالمية  التمويل  أساليب  عمر،  عبداحلليم  حممد   )(((
ت(،  )د،  مرص،  الزهر،  جامعة  الصغرية،  للمرشوعات 

ص)-). 

تجاريًا  أو  خدميًا  أو  إنتاجيًا  اقتصاديًا  نشاطا  يمارس 
وال يتجاوز رأس ماله خمس ماليين ليرة سورية وال 

يقل عدد العاملين عن ستة)))(. 
من كل ذلك فإن مصطلح المشروعات الصغيرة 
التي  األنشطة  ويشمل  االنتشار  واسع  مصطلحًا  يعد 
منشأة  أو  الخاص  لحسابه  يعمل  من  بين  تتراوح 
يقتصر  وال  العمال،  من  معينا  عددا  تستخدم  صغيرة 
هذا المصطلح على منشآت القطاع الخاص ومالكها 
وأصحاب األعمال المستخدمين ولكنه يشمل كذلك 
المنزلية  أو  األسرية  اإلنتاج  التعاونيات ومجموعات 
الصغيرة  للمشروعات  متعددة  تعريفات  هنالك  لذك 
تكاد أن يكون لكل دولة تعريف خاص. فقد كشفت 
دراسة لمعهد والية جورجيا بأمريكا عن أن هناك أكثر 
من )))( تعريفًا مختلفًا في )) دولة. وترجع صعوبة 
قطاع  أو  وآخر  مشروع  بين  الفاصلة  الحدود  وضع 
درجة  اختالف  مثل  القيود  من  العديد  بسبب  وآخر 
النمو االقتصادي وتنوع فروع النشاط االقتصادي)3)(. 

1-2-2 أنواع المشروعات الصغيرة 
 يمكن تصنيف المشروعات الصغيرة إلى عدة 
أنواع حسب المعيار المأخوذ بعين االعتبار كما يلي: 
اإلنتاجية:  اإلمكانيات  حسب  التصنيف   -(

يشمل المشروعات المنزلية والحرفية.
اإلنتاج  طبيعة  أساس  على  التصنيف   -(
ويمكن التمييز هنا بين المشروعات التالية: 
االستهالكية  السلع  إنتاج  مشروعات  أ- 
الخشب،  الورق،  غذائية،  )منتجات 

الجلود،...إلخ(.

وسيطة  سلع  إنتاج  مشروعات  ب- 

)))( قمر املليل، املعوقات التمويلية للمرشوعات الصغرية 
واملتوسطة يف سورية، رسالة ماجستري منشورة، جامعة 

دمشق، ))0)م، ص)). 
)3)( حممد حممود عبداهلل يوسف، آليات دعم ومتويل املرشوعات 
الصغرية واملتوسطة )نامذج التجربة املرصية(، جامعة القاهرة، 

)د، ت(، ص3.
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)تحويل المعادن، المحاجر والمناجم، 
مواد البناء(.

)االستثمارات  الخدمية  المشروعات  هـ- 
الطبية، خدمات الكمبيوتر()))(. 

1-2-3 مميزات وخصائص المشروعات الصغيرة

والخصائص  المميزات  من  العديد  هنالك   
من  غيرها  عن  الصغيرة  المشروعات  تميز  التي 

المشروعات: 
)- سهولة التأسيس: حيث أنها ال تحتاج إلى 
أساسًا  تعتمد  فهي  كبيرة،  أموال  رؤوس 
األفراد  مدخرات  وتفعيل  جمع  على 
قطاعات  في  صغيرة  مشاريع  إلقامة 

متعددة من النشاط االقتصادي.
)- قدرة المشروعات الصغيرة على االبتكار 

والتجديد وهذا من أجل ضمان بقاءها.
3- تتميز بجودة اإلنتاج. 

)- قلة التدريب.

 تعود فكرة القروض الصغيرة ومتناهية الصغر 
إلى محمد يونس البنغالي الذي حاز على جائزة نوبل 
للسالم عام )00)م الذي فكر في مساعدة المزارعين 
مقابل  البنوك  لدى  أراضيهم  يرهنون  الزين  الفقراء 
قروض مرتفعة الفوائد، فاقترح القرض الصغير الذي 
يتم بموجبه تقديم القروض لعشرات المزارعين دون 
ضرورة للضمانات التي تطلبها البنوك التجارية والذي 

يؤدي إلى استبعاد الفقراء من المشاركة االقتصادية.

الزكاة  صندوق  جتربة  زهية،  قرامطة  أمحد،  عالش   )(((
حالة  )دراسة  الصغرية  املرشوعات  متويل  يف  اجلزائري 
الدويل  العلمي  املؤمتر  البلدية(،  بوالية  الزكاة  صندوق 
)الزكاة  الربحي  غري  اإلسالمي  التمويل  دور  حول  الثاين 
والوقف( يف حتقيق التنمية املستدامة يف الفرتة من 0)-)) 

مايو 3)0)م، جامعة سعود، اجلزائر، 3)0)م، ص3.

إنتاجية  طرقا  الصغيرة  الصناعات  تستخدم 
على  تعمل  فهي  العمل،  بكثافة  تتميز  نسبيا  بسيطة 
وتشير  البطالة.  من  جزء  تمتص  عمل  فرص  خلق 
الصغيرة  المشروعات  أن  إلى  االحصاءات  بعض 
الشركات  إجمالي  من   %(0 نسبة  تمثل  والمتوسطة 
إحدى  اشارت  وقد  العالم.  اقتصاديات  معظم  في 
دراسات البنك الدولي إلى قدرة المؤسسات الصغيرة 
توفير  يمكن  إذ  العمالة  استيعاب  على  والمتوسطة 
وظائف لنصف العاملين في الصناعات التحويلية في 
عنصر  بكثافة  تتميز  لكونها  والمتقدمة  النامية  الدول 

العمل)))(. 

1-2-4 أسباب تعثر المشروعات الصغيرة

الصغيرة  المشروعات  تعثر  أسباب  تعددت   
أهمها: 

الميدانية  بالزيارات  القيام  عدم   -(
للمشروعات.

)- عدم التوثيق من هدف األموال الممنوحة 
للغاية نفسها.

من  منح  التي  للغاية  التمويل  مالئمة  3-عدم 
أجلها ونقص المعلومات عن العميل.

االعتماد  أكثر من  الضمانة  االعتماد على   -(
على تحليل مقدرة المشروع على السداد.

منح  بعد  ما  لمرحلة  المتابعة  ضعف   -(
التمويل.

)- إدارة الشخص الواحد باإلضافة للمشاكل 
القانونية. 

مع  التكيف  على  المشروع  مقدرة  عدم   -(
المتغيرات االقتصادية.

الصغرية يف  املرشوعات  دور  عبدالكريم حممود،  )))( سامح 
املجلة  األردن،  حالة  والفقر-  البطالة  مشكلتي  معاجلة 

األردنية، العدد ))(، ))0)م، ص)))-3)). 
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تغير  مع  يتفق  بما  المنتجات  تطوير  عدم   -(
أذواق المستهلكين. 

دعم  في  العمال  خدمات  مراكز  دور   
تقدمها  التي  الخدمات  تعتبر  الصغيرة:  المشروعات 
مراكز دعم األعمال حجر األساس في تطوير ودعم 
قدرات المشروعات الصغيرة، وهي توازي من حيث 
المؤسسات  تقدمها  التي  المالية  الخدمات  األهمية 
تلك  تكون  أن  حيث  التمويل،  مجال  في  المصرفية 
المشروعات  احتياجات  تلبي  متكاملة  الخدمات 
وتخفيف  واستمرارها  نجاحها  لضمان  الصغيرة 
من  المراكز  هذه  تتمكن  ولكي  تعثرها.  معدالت 
علمية  منهجية  اعتماد  من  بد  ال  أهدافها،  تحقيق 

واضحة واطار عمل يستند إلى: 

باحتياجات  التامة  والمعرفة  على  -االطالع 
المشروعات الصغيرة.

-جدوى المشروع وذلك من خالل تحليل العالقة 
بين التكلفة والنتائج المتوقع تحقيقها.

في  الصغيرة  المشروعات  أصحاب  -اشراك 
المستمرة  والمراجعة  الدقيق  التحديد  عملية 
التركيز  األفضل  من  حيث  االحتياجات،  لهذه 
وتذويدهم  المستفيدين  من  محدد  عدد  على 
تحقيق  على  قادرة  عالية  جودة  ذات  بخدمات 

نتائج ونجاحات.

الخدمات  وشكل  ومكان  وزمان  كيفية  -تحديد 
التي تقدمها مؤسسات خدمات دعم األعمال.

لضمان  عالية  وكفاءة  بمهنية  الخدمات  -تقديم 
من  الخدمات  مستوى  وتقييم  االستمرارية، 

خالل نظم الرقابة الفعالة)))(. 

املرشوعات  إدارة  املغريب،  بشري  وحممود  الفاتح  حممد   )(((
الصغرية، الدار العاملية، مرص، ط)، 9)0)م، ص0-9).

المبحث الثاني: الزكاة والم�شروعات 
ال�شغيرة في ال�شودان 

 إن مفهوم الزكاة بخصائصه واهدافه يعتبر من أهم 
فاألصل  الصغيرة،  المشروعات  وتمويل  دعم  مصادر 
في الزكاة إنها ضمان لحق الفرد في حياة كريمة، وعند 
دراسة المصارف الشرعية للزكاة فإن بعضها يتطابق مع 
شكل ومفهوم المشروع الصغير الذي قد يكون موافق 
تنفق  أن  أولى  باب  فمن  والمساكين  الفقراء  لمصرف 
على المشروع الصغير اإلنتاجي الذي يستمر نفعه على 
الزكاة  أموال  استثمار  الفرد والمجتمع، وبالتالي يجب 

في المشروعات الصغيرة)))(.

والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  توظف 
اإلجبارية،  والبطالة  الفقر  معالجة مشكلة  في  الصغر 
تتمثل هذه المشروعات في مشروعات األسر المنتجة 
والمشروعات الفردية مثل )تربية الدواجن، طواحين 
المصانع  والنواشف،  التوابل  سحانات  الغالل، 
والركشات  التاكسي  وعربات  والمخابز،  الصغيرة 
التي  المشروعات  لهذه  الديوان  ويتجه  وغيرها(. 
عمليات  في  بها  للمشاركة  الوسيطة  التقنية  تستخدم 
إلى  باإلضافة  والمحلية،  االقتصادية  التنمية  احداث 
خاصة  البطالة  من  والحد  الفقر  محاربة  في  فعاليتها 

وسط الخريجين.

2-1 شروط تمليك المشروعات للمستحقين
لهذه  والمساكين  الفقراء  تمليك  يتم  أن   -(
يتمتعون  المشروعات فعال وقانونا بحيث 

بجميع حقوق الملكية.
على  المشروعات  ملكية  تقتصر  أن   -(
في  يشاركهم  ال  بحيث  الزكاة  مستحقي 

ذلك غير المستحقين.

)))( أمينة محادي، فائزة بن محو، دور صندوق الزكاة يف دعم 
اجلزائر،  جامعة  واملتوسطة،  الصغرية  املؤسسات  وترقية 

)د، ت(، ص).
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أولويات  ضمن  المشروعات  تقع  أن   -3
المستحقين بشكل عام بحيث يراعي عدم 
سلعة  أو  خدمة  بإنتاج  المشروع  انشغال 
تحسينية مثال في الوقت الذي تشتد حاجة 

الفقراء إلى توفير السلع الضرورية.

كوسيلة  استخدامه  المستفيدين:  تدريب   2-2
لمعالجة الفقر والحد من البطالة وذلك باآلتي: 

)- تدريب المستفيدين من المشروعات خاصة 
وأن الديوان يحاول استخدام المشروعات 
محاربة  في  الوسيطة  التقنية  ذات  اإلنتاجية 

الفقر والمشاركة في التنمية المحلية.
الكسب  على  للقادرين  التأهيلي  التدريب   -(
يحتاجهم  وحرفيين  مهنيين  ليكونوا 
تسد  دخول  على  فيحصلون  العمل  سوق 

حاجتهم.
3- التدريب التحويلي للذين أصبحت مهنهم 
للمواكبة  التدريب  إلى  ويحتاجون  قديمة 
يجدون  ال  الذين  الخريجين  أو  والتطور 
مهنيين  إلى  تحويلهم  يمكن  حيث  عمال، 
أجل  ومن  المجتمع.  ويفيدون  يستفيدون 
نسبة  بتخصيص  الزكاة  ديوان  قام  ذلك 
والية  كل  في  الرأسي  الصرف  من   )%3(
بالمعهد  أنشأت  كما  المستفيدين  لتدريب 
تحت  تطبيقية  علمية  شعبة  للزكاة  العالي 
الصغيرة(  المشروعات  )شعبة  مسمى 
تكونها  المستفيدين  لتدريب  لجنة  تضمن 

إدارة المشروعات)))(. 

2-3 نشأة الزكاة في السودان
تكون  أن  السابقة  العهود  في  السودان  سعى 
الحقبة  تلك  وفي  الرئيسية،  مصادرها  أحدى  الزكاة 

)))( نرص الدين فضل، مرجع سبق ذكره، ))-0).

لذوي  طوعية  فردية  بصورة  يخرجونها  الناس  كان 
استمرت  يستحقونها،  الذين  واألقارب  الحاجات 
هكذا حتى قيام حكم مايو )9)9)-))9)م( حيث 
أصدرت الدولة في العام 0)9)م قرارا أنشئ بموجبة 
واختيارا،  طوعا  األموال  فيه  تودع  للزكاة  صندوق 
تتولى الدولة أمر توزيعها على المستحقين ومعالجة 
إلى  التجربة  واستمرت  االجتماعية،  القضايا  بعض 
يقضي  والذي  ))9)م  العام  في  قرار  صدور  حين 
ذات  واحدة  مؤسسة  في  والضرائب  الزكاة  بجمع 

شخصية اعتبارية باسم ديوان الزكاة والضرائب.

الدولة  تولت  حتى  التجربة  هذه  تطورت  وقد 
بإنشاء  990)م  العام  في  الزكاة  أمر  مباشرة  بصورة 
المصادر  من  الزكاة  جباية  مهمة  إليه  اوكل  ديوان 
المختلفة وصرفها على المستحقين وذلك وفق قانون 
الوالئية  المستويات  جميع  على  الزكاة  عمل  ينظم 
واالتحادية. وإلى ذلك فقد سعى الديوان إلبراز الدور 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  للزكاة  الفعال 
وضمان وصول خدمات الزكاة إلى مستحقيها بصورة 
مباشرة تنعكس على ترقية المستوى المعيشي للفئات 
الضعيفة، األمر الذي بصدده أصدرت األمانة العامة 
إلى  الزكاة  بإنزال  )99)م  العام  في  الزكاة  لديوان 

المحليات)9)(. 

وفقًا  السنوية  الزكاة  حصيلة  توزيع  ويتم 
الزكاة  صناديق  ألمناء  األعلى  المحلية  للسياسات 

كاآلتي: 

السبيل  أبن   ،)%(3( والمساكين  الفقراء 
)).0%(، الغارمين ))%(، المصارف الدعوية ))%(، 
 ،)%((.(( عليها  العاملين   ،)%(( الله  سبيل  في 

)9)( عيسى حممد حممود، دور ديوان الزكاة يف التنمية املحلية 
)دراسة حالة حملية املري بمحافظة أمبدة- والية اخلرطوم(، 
جامعة  منشور،  املاجستري  درجة  لنيل  تكمييل  بحث 

السودان للعلوم للتكنولوجيا، 000)م، ص9)-)).
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سياسات  استقرار  إن   .)%(( التسيير  مصروفات 
وتوزيعها  الزكاة  صناديق  ألمناء  األعلى  المجلس 
االقتصادية  واألحوال  الحداث  متغيرات  حسب 
من  المستفيدين  عدد  زيادة  إلى  أدى  واالجتماعية 
عطاء الزكاة بنسبة ))3%( من العام )00)-)00)م. 
ذلك أن الزكاة باعتبارها األدلة اإلسالمية للتعبير عن 
اإلعالن اإلسالمي لحد الكفاية وباعتبارها المتحمل 
نطاق  فإن  السودان،  في  االجتماعي  للعبء  األول 

عملها يقع في ثالث مستويات: 
كالجفاف  اإلفقار  عوامل  مكافحة  األول: 

والتصحر والكوارث والوبئة.
الثاني: تخفيف حدة الفقر عن طريق تقديم الدعم 
المشروعات  وإقامة  المباشر  والعيني  النقدي 

المختلفة لصالح الفقراء والمساكين.
طريق  عن  االجبارية  البطالة  معالجة  الثالث: 

التدريب بأنواعه ومنح المشروعات الصغيرة. 

وهذه المستويات الثالث تحتم على الديوان أن 
يعمل وفق آليات ونظم وبرامج تقع في أربعة محاور: 
يشمله  بما  االجتماعي  الضمان  )-متطلبات 
من حاجات أساسية للفقراء والمساكين.

من  تتطلبه  بما  االجتماعية  )-التنمية 
مشروعات إنتاجية وخدمية.

الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات   -3
بما تطلبه من تدريب فني وإداري.

تحث  كبرى  مشروعات  وتنفيذ  إطالق   -(
مثل  فيها  المشاركة  على  المجتمع 
شريعة  تعظيم  والرعية،  الراعي  )برنامج 

الزكاة، عيد اليتيم، برنامج رمضان()0)(.

)0)( نرص الدين فضل، ورقة حول جتربة ديوان الزكاة، ورشة 
التنمية  يف  ودورها  املحلية  التنمية  حول  اإلقليمية  العمل 

االجتامعية، اخلرطوم، )00)م، ص)-).

2-4 مساهمة الزكاة في االقتصاد السوداني

اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  الزكاة  مساهمة 
باعتبارها  األهمية  من  تخلو  ال  أنها  إال  جدا،  ضئيلة 
االقتصادي  للمكون  بإضافتها  إيجابية  مساهمة 
المصارف  على  السودان  في  الزكاة  توزع  للدولة، 
الفقراء  نصيب  يمثل  المعروفة  الثمانية  الشرعية 
والمساكين )0)%( من جملة ايرادات الزكاة لمعظم 

السنوات وذلك لمحاربة الفقر.

دعمه  الزكاة  ديوان  يقدم  الدعم:  تقديم  أسلوب   
للفقراء والمساكين في شكل أفقي ورأسي.

1- الدعم األفقي: عباره عن دعم نقدي أو عيني يقدم 
احتياجاتهم  لسد  مباشرة  والمساكين  للفقراء 
الحالية، من أبرز صور الدعم األفقي الذي نفذه 
خالل  من  السودان  مستوى  على  الزكاة  ديوان 
تقديم االحتياجات األساسية لهم، إال انه ُيعاب 
محدودة  مجموعة  يغطي  إذ  محدوديته  عليه 
ودعم  االيتام  كفالية  الفقيرة.  األسر  من  جدا 
الجمعيات التي تتبنى مشاريع كفالة االيتام وتم 
انشاء إدارات متخصصة للكفالة بفروع الديوان 
الوالئية وإنزالها على مستوى المحليات ويقدم 
الذرة،  )الكساء،  مثل  عيني  شكل  في  الدعم 
خراف األضاحي، الزي المدرسي، مستلزمات 
نقدي  ودعم  والحلوى(،  كالمالبس  العيد 

وأغلبه عبارة عن مرتبات شهرية لأليتام.

2- الدعم الرأسي: يشمل تمليك وسائل اإلنتاج 
والمساكين،  للفقراء  اإلعاشة  ومشاريع 
وذلك لمحاربة الفقر وتحويل األسر إلى أسر 
وسائل  تمليك  في  الديوان  وتدرج  منتجة. 
جماعي  دعم  إلى  فردي  دعم  من  اإلنتاج 
تقديمه  في  الديوان  ويعتمد  الفقيرة،  لألسر 

لوسائل اإلنتاج على: 
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وقدرتها  االقتصادية  األسرة  ظروف  أساس  أ- 
وكفاءتها على إدارة المشروع المعين. 

حددت  وقد  للمستفيدين  البيئية  الظروف  ب- 
الديوان  ويقوم  فقرا،  األشد  لألسر  األلوية 
واجهة  انها  إال  الفردية  المشروعات  بدعم 
لعدم  نتيجة  وفشلت  المعوقات  بعض 
إلى  اللجوء  تم  لذلك  لها.  الديوان  متابعة 
مراكز  شكل  في  للسر  الجماعية  المشاريع 
الديوان  يقوم  بإنتاج سلع كما  يقوم  إنتاجية 
والصحية  الجماعية  المؤسسات  بدعم 
والمساكين  للفقراء  الصحي  التامين  مثل 

والمؤسسات التعليمية)))(.

2-5 ديوان الزكاة السوداني 
)-5-1 النشأة والتطور

العام 0)9)م كجهاز  الزكاة في  أنشأ صندوق 
يعمل على جمع الزكاة طوعًا من المكلفين، تم ضمه 
الضرائب  ديوان  اسم  تحت  الضرائب  ديوان  إلى 
أفراد  يلزم عامة  والزكاة عام ))9)م وأصدر تشريع 
أو  المصادر  تحديد  دون  الزكاة  بإخراج  المجتمع 
المصارف بصورة قاطعة، وأوكل للديوان مهمة جباية 
إنشاء ديوان  تم  العام 990)م،  الزكاة. وفي  وصرف 
الزكاة كمؤسسة ذات شخصية اعتبارية وذلك بإصدار 
قانون الزكاة الذي يؤكد تولي الدولة لمسؤولية الزكاة 
جباية وصرفا وذلك بجمعها من األغنياء والمكلفين 
تطبيق  قرار  وساعد  المستحقين.  على  وصرفها 
)99)م  عام  السودان  في  االتحادي  الحكم  نظام 
إلى )))( والية وسع  السودان بموجبه  والذي قسم 
األمانة  أصدرت  وقد  الزكاة،  جباية  وسائل  قاعدة 

)))( آدم أمحد ترياب، مصطفى محد أمحد، دور الزكاة يف حماربة 
الفقراء )دراسة ميدانية عىل ديوان الزكاة بالسودان(، جملة 
العلوم االقتصادية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 

العدد))(، ))0)م، ص3)-)).

يفضي  قرارًا  )99)م  عام  في  الزكاة  لديوان  العامة 
الواليات  اشراك  تم  وبذلك  الصرف  مركزية  بعدم 
والمحافظات والمحليات واللجان الشعبية في جمع 
لضمان  المختلفة  المستويات  على  الزكاة  وتوزيع 
كأداة  التنمية  لتحقيق  وذلك  للمستحقين  وصولها 
توزيع  وإعادة  والمساكين،  الفقراء  لمساعدة  تهدف 
تحسين  إلى  يؤدي  مما  المجتمع  افراد  بين  الدخل 
مستويات المعيشة للقطاعات الفقيرة كما تشير بعض 

التقارير الرسمية للديوان.

2-5-3 أهداف ديوان الزكاة 

 كما ورد في قانون الزكاة للعام 990)م يهدف 
ديوان الزكاة إلى اآلتي: 

جمع  على  قاصره  ليست  الزكاة  أهداف   -(
الدعوة  تشمل  وإنما  وتوزيعها  الزكاة 

واإلرشاد ألهمية الزكاة.

)- أن تتولى الدولة والية الزكاة وجباية وتوزيعا 
ومع ذلك ال بد ان تترك الدولة لدافعي الزكاة 

جزء يوزعونه ألقاربهم.

محلية  أسس  على  الزكاة  توزيع  يرتكز   -3
النسب  تحديد  ويتم  ومركزية  واقليمية 

الالزمة بعد الدراسة.

دراسات  وعمل  بالمعلومات  االهتمام   -(
جدوى ال مكانية إنشاء بنك للمعلومات.

من  االستفادة  من  الديوان  يعمل  ان   -(
الباحثين االجتماعيين إلجراء الدراسات 

الالزمة.

مالية  الئحة  واصدار  إعداد  على  العمل   -(
جمعًا  الزكاة  خصوصية  تراعي  وإدارية 

وتوزيعًا.
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تمليك  تشجيع  على  الديوان  يقوم  أن   -(
امكن  ما  الكسب  لوسائل  المحتاجين 

حتى يستغنوا عن الزكاة. 

2-5-4 طرق توزيع الزكاة

على  الزكاة  توزيع  على  الديوان  درج 
سابقا  المذكورة  الثمانية  األصناف  من  المستحقين 
مجموعتين  في  المصارف  تصنيف  نظام  وفق 

كبيرتين هما: 

ومهمته  الحاجات  أصحاب  مصرف  األولى: 

مستوى  على  أي  الوالية  داخل  محليا  الزكاة  توزيع 

التي  الزكاة  ايرادات  وفق  والمحليات،  المحافظة 

شرائح  استحقاق  وتشمل  المحليات  في  تجمع 

وابن   ،)%(( والغارمين   ،)%(0( والمساكين  الفقراء 

السبيل )).)%( حسب النسب المئوية.

الثانية: مصرف الدعوة: هو عبارة عن ايرادات 

ويحول  السابق  المصرف  نصيب  خصم  بعد  الوالية 

سبيل  في  للشرائح  توزيعه  ليتم  الديوان  رئاسة  إلى 

عليها  العاملين   ،)%(( قلوبهم  المؤلفة   ،)%((( الله 

بالتوزيع  الديوان  يهتم   .)%(.(( والرقاب   ،)%(((

األفقي الذي يقصد به التوزيع النقدي والعيني ويمثل 

االجمالي،  والمساكين  الفقراء  نصيب  من   )%(((

توزع  التي  الموال  به  يقصد  الذي  الرأسي  الصرف 

الجماعية  االنتاج  ووسائل  إعاشة  كمشروعات 

نصيبهم.  اجمالي  من   )%3(( ويمثل  والفردية 

وكذلك  الزكاة  ايرادات  في  مطردة  زيادة  هنالك 

اهتمام  مدى  على  يدل  الذي  األمر  المستفيدين  عدد 

الديوان بالشرائح المختلفة.

أن اآلليات  إلى  الديوان  تقارير  تشير  الوسائل: 
حصر  تشمل  الزكاة  لتوزيع  المستخدمة  والوسائل 
إلى  للوصول  طريقتين  الديوان  إدارة  وتتبع  الفقراء 

المستحقين كاآلتي: 

والمساكين(:  الفقراء  )حصر  األولى  الطريقة 
بحصر  الزكاة  بديوان  المختصون  العاملون  يقوم 
التي  الفقيرة  لألسر  اجتماعية  دراسات  واجراء 
والقرى  األحياء  مستوى  على  الزكاة  لجان  تحددها 
وفق  بالديوان  المختصة  للجهة  السماء  ورفع 
الشرائح المعمول بها )االيتام، االرامل، المهجرات، 
الدخل  محدودي  والمسنين،  العجزة  المرضى، 
الفقراء  شريحة  إطار  في  حصرهم  بغرض  وغيرهم، 
والمساكين بعد إجراء الالزم وتضمينهم في كشوفات 

المستحقين للزكاة.

الطريقة الثانية )لجان الزكاة المحلية(: يتم تكوين 
والحارات  األحياء  المحلية على مستوى  الزكاة  لجان 
لجان  وهي  الزكاة،  توزيع  في  مساعدة  كآلية  والقرى 
تطوعية تقوم بدراسة حاالت األفراد واألسر المحتاجة 
الزكاة  لديوان  ورفعها  مسبقا  المحددة  الشرائح  وفق 
ثم  ومن  للزكاة  واستحقاقها  احتياجها  مدى  لتحديد 

التوصية بإجراء الالزم)))(. 

المبحث الثالث: الدرا�شة التحليلية
ومن  التحليلي  الوصفي  المنهج  باستخدام   
الزكاة  ديوان  تقارير  في  الموجودة  البيانات  خالل 
تحليها  تم  الدراسة  فترة  خالل  األبيض  النيل  بوالية 

 views عن طريق استخدام برنامج

)))( ديوان الزكاة، السوداين )الرئاسة(، اخلرطوم، 9)0)م. 
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جدول يوضح نصيب الفرد من الدعم الزكوي لكل قطاع خالل فترة الدراسة

القطاع الزراعي السنة
)النبايت(

القطاع الزراعي 
ع القطاع احلريفقطاع النقل)احليواين( لقطا ا

التجاري
ع  لقطا ا

اخلدمي

(00(  NA 909.((00 (0((.(90 (3(.9(00 ((9(.3(0  NA 

(00( ((.((000 ((9.(900 (09(.((0 (((.9(00 (((9.(00  NA 

(00(.000 3(((0.(9 ((((.(90 90(.3(00 (((9.000 ((0((.(9 ((((.((0 

(00(.000 ((03(.(( (9.(3000 (((.((00 3((.(900 ((3.((00 99(.(900 

(009.000 ((((9.(9  NA (((.((00 ((((.((0 (309.((0 ((0.((00 

(0(0.000 3(((0.(( (((0.((0 (((.(000  NA (0((.(30 ((((.((0 

(0((.000 (3((3.(( (((0(9.( (((.0(00  NA ((09.((0 (0(((.(( 

(0((.000 ((((.((0 3(((.9(0 90(((.(( ((0.0000 ((((.((0 ((.3(000 

(0(3.000 (303((.( (((0.0(0 (((.((00 ((((.000 (((3(0.( ((3((.90 

(0((.000 (((90.9( ((33(.9( (3(3.(90 (3((.((0 99(.3(00 ((39.3(0 

(0((.000 ((((.0(0 (((((.9( (((((.(( ((((.9(0 (((3(.(0 (((.(000 

(0((.000 (((0.((0 (0((3.3( (((0(.9( (0(((.(( (((9.((0 (((((.(( 

(0((.000  NA  NA  NA ((((.390  NA 309(((.( 

(0((.000 ((0(.0(0  NA (((9(.(( 3000(.39 ((3((.9( (3((03.3 

المصدر: ديوان الزكاة والية النيل األبيض 9)0)م.
 NA تعني مل يتم توزيع الدعم.
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رسوم بيانية: توضح تطور نصيب المستفيدين من الدعم الزكوي للقطاعات المختلفة خالل فترة الدراسة

رسم بياين)1(: تطور نصيب املستفيدين من الدعم الزكوي 
للقطاع الزراعي )النبات( خالل الفرتة من 2005 إىل 2018م
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0

10000

20000

30000

40000

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

COSTPER4
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المصدر: برنامج Eviews من بيانات ديوان الزكاة والية النيل األبيض
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والرسم  أعاله  الجدول  من  المالحظات: 
دعم  من  المستفيدين  نصيب  أن  يالحظ   )(( البياني 
الزكاة في القطاع الزراعي )النباتي( كان ضعيفا خالل 
ليبلغ  التصاعد  في  بدأ  ثم  )00)-))0)م  الفترة 
بصورة  انخفض  ثم  3)0)م  عام  في  مستواه  أعلى 
في  التذبذبات  بعض  ليشهد  ))0)م  عام  في  حادة 
مستوى منخفض في األعوام التالية ويعزى ذلك إلى 

ضعف الدعم المقدم إلى ذلك القطاع.

بنصيب  يعنى  والذي  البياني))(  الرسم  أما 
الزراعي  للقطاع  الزكاة  دعم  من  المستفيدين 
)00)-0)0)م  الفترة  في  ضعيفا  كان  )الحيواني( 
لزيادة  نسبة  ))0)م  عام  في  كبيرة  بصورة  ارتفع  ثم 
 ،)%((( نسبة  وصل  حيث  الجباية  من  الفعلي  الداء 
في  واستمر  التالي  العام  حادة  بصورة  انخفض  ثم 
مما  ))0)م،  عام  حتى  التالية  األعوام  في  التذبذب 

يعكس ضعف الدعم المقدم لهذا القطاع.

 الرسم البياني )3( يوضح نصيب المستفيدين 
في قطاع النقل من دعم الزكاة قد بدأ في االرتفاع في 
عام )00) و)00)م ووصل قمته في عام ))0)م 
السنوات  في  قليال  وارتفع  حادة  بصورة  انخفض  ثم 
))0) وحتى ))0)م، وذلك نتيجة لتزايد االهتمام 

بهذا القطاع من قبل الديوان.

المستفيدين  البياني ))( يوضح نصيب  الرسم 
الحرفي كان منخفضا  القطاع  الزكوي في  الدعم  من 
تماما  انعدم  ثم  )00)-009)م  الفترة  خالل  جدا 
القطاع في  الدعم أو االهتمام بهذا  نسبة لعدم تقديم 
في  بدأ  ثم  0)0)-))0)م  الفترة  في  الفترة،  هذه 
الظهور واالرتفاع التدريجي في األعوام التالية حيث 
وصل قمته في عام ))0)م نتيجة لالهتمام المتزايد 

بهذا القطاع لمساهمته في التنمية. 

المستفيدين  البياني ))( يوضح نصيب  الرسم 
بدأ منخفضا  التجاري  القطاع  الزكوي في  الدعم  من 
جدا في عام )00) و)00)م ثم ارتفع ارتفاعا طفيفا 
-(00( الفترة  في  منخفضا  استمر  ثم  )00)م  عام 
))0)م ليصل قمته في عام 3)0)م ثم بدأ منخفضا 
في بقية سنوات الدراسة، وهذا يوضح تذبذب الدعم 

المقدم لهذا القطاع. 

المستفيدين  البياني ))( يوضح نصيب  الرسم 
من الدعم الزكوي في القطاع الخدمي حيث لم يكن 
الدعم الزكوي ظاهرا في عامي )00) و)00)م ثم 
منخفضا  )00)-))0)م  الفترة  في  الظهور  في  بدأ 
لينخفض  ))0)م  عام  كبيرة  بصورة  ارتفع  ثم  جدا 
قليال في نهاية الفترة. مما يعني اهتمام الديوان بدعم 

المشروعات الخدمية في اآلونة األخيرة. 

يقوم  الزكاة  ديوان  أن  يتضح  ذلك  كل  من 
اإلنتاجية  القطاعات  الصغيرة في  المشروعات  بدعم 
بصورة  ركز  الدعم  هذا  أن  إال  والتجارية  والخدمية 
كبيرة في القطاع التجاري والخدمي مع ضعف الدعم 
القطاع  تحديدًا  الحقيقي  اإلنتاج  لقطاعات  المقدم 
للقطاع  إضافة  والحيواني  النباتي  بشقيه  الزراعي 

الحرفي.

النتائج والتو�شيات
اأواًل: النتائج

تواجه  التي  والمعوقات  المشاكل  بعض  هنالك   -(
للمشروعات  الدعم  توفير  في  الزكاة  ديوان 
اإليرادات  ضعف  إلى  باإلضافة  الصغيرة 

الزكوية.

ديوان  قبل  من  المقدم  الدعم  حجم  انخفاض   -(
القطاع  سيما  ال  الحقيقية  للقطاعات  الزكاة 

الزراعي والحرفي.
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3- تذبذب الدعم المقدم من الديوان إلى القطاعات 

فترة  خالل  الطفيف  واالرتفاع  االنخفاض  بين 

الدراسة.

األخيرة  األعوام  في  الخدمي  بالقطاع  االهتمام   -(

وذلك بزيادة الدعم المقدم له.

المختلفة  للقطاعات  المقدمة  الدعومات  أغلب   -(

فترات طويلة من االنخفاض وارتفعت  شهدت 

في عام واحد.

ثانيًا: التو�شيات

ديوان  تواجه  التي  والمعوقات  المشاكل  تذليل   -(

اإليرادات  وزيادة  األبيض  النيل  بوالية  الزكاة 

الزكوية.

اإلنتاج  لقطاعات  المقدم  الزكوي  الدعم  زيادة   -(

الحقيقي وذلك بدعم المشروعات الصغيرة التي 

تنتج سلع تدفع عجلة االقتصاد.

القطاعات  خاللها  من  يوضح  استراتيجية  وضع   -3

ذات األولوية في زيادة الدعم خاصة المشروعات 

اإلنتاجية الصغيرة.

جباية  الزكاة  أموال  إدارة  كفاءة  برفع  االهتمام   -(

نجاح  لضمان  المستفيدين  وتدريب  وتوزيعًا، 

المشاريع.

محاربة  في  للزكاة  االقتصادي  بالدور  االهتمام   -(

الفقر من خالل اقامة المشروعات الصغيرة حتى 

تحقق التنمية المحلية االقتصادية بالوالية.

قائمة المراجع والم�شادر
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االآثار االت�سادية للزكاة

مينة الحجوجي - المغرب
أستاذة السلك الثاني التأهيلي، تخصص شريعة وقانون، جامعة القرويين

minaelhjouji@gmail.com 

ملخ�ص
لقد تبث باالستقراء أن األحكام التشريعية اإلسالمية تحقق كلها مصالح العباد، فكل 
ما شرعه الله تعالى في كتابه وسنة نبيه يحقق جلب مصلحة، وكل ما أمر الشارع بتجنبه يؤدي 
إلى دفع مفسدة. فريضة الزكاة ال تخرج عن هذا األصل العظيم، فقد فطن الباحثون منذ القدم 
فهي تحقق مقاصد روحية واجتماعية  متعددة،  للعباد في مجاالت  منافع  تحققه من  ما  إلى 

واقتصادية وسياسية وغير ذلك من المنافع التي منها ما نعلم وما ال نعلم.

في  ودورها  للزكاة  االقتصادية  اآلثار  بيان  على  الدراسة  هذه  موضوع  سيقتصر 
التوظيف األمثل للموارد االقتصادية والتخفيف من الفقر والقضاء على البطالة وبالتالي تحقيق األمن واالستقرار 
االجتماعي. كما سيبين هذا البحث دور الزكاة في الحد من األزمات المالية التي يعكف الخبراء االقتصاديون في 

عصرنا على البحث عن مسبباتها وسبل الوقاية منها.

Abstract
It has been proved that the Islamic legislative provisions all fulfill the interests of human 

beings. Therefore all that Almighty Allaah imposed in his Book and in the Sunnah of his 
prophet achieves a benefit to humanity, and everything that Allaah ordered to avoid is harmful. 
The obligation of Zakah is not an exception from this great rule. Researchers have proved that 
Zakah has positive spiritual, social, economic and political effects.

The subject of this study will be limited to exhibit the economic effects of Zakah and its 
role in optimizing the employment of economic resources, alleviating poverty and eliminating 
unemployment, which certainly leads to achieving social security and stability. This study will 
also describe the role of Zakah in the prevention from the economic crises, which became a 
contemporary alarming phenomenon that makes experts – nowadays – think deeply about how 
to prevent their occurrence.
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مقدمــــــــة
الذي  لله  الحمد  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم 
وهبنا العلم نورًا هاديا، نحمده ونشكره ونشهد أنه ال 
إله إال هو ونشهد أن سيدنا محمد  عبده ورسوله. 

أما بعد،، 

اإلسالم،  أركان  من  أساسي  ركن  الزكاة  فإن 
في  العامة  المالية  مرتكزات  من  أساسي  ومرتكز 
االقتصاد اإلسالمي، ومن أهم وسائل توزيع الدخل 
االقتصادية  الجوانب  وتعد  المجتمع.  داخل  والثروة 
البيان  تستحق  التي  الرئيسة  المواضيع  من  للزكاة 
النشاط  على  مباشر  تأثير  لها  مالية  عبادة  باعتبارها 

االقتصادي.

وقد اهتم عدد من الباحثين المسلمين بتحديد 
أثر الزكاة على النظام المالي، وكانت لهم إسهامات 
رائدة في بيان فوائدها االقتصادية. تأتي هذه الدراسة 
كمساهمة في تطوير وتعميق البحث في هذا المجال 
لعبادة  االقتصادية  االنعكاسات  بيان  إلى  وتهدف 

الزكاة على الفرد والمجتمع. 

اأهمية المو�شوع
على  وآثارها  الزكاة  مقاصد  موضوع  يعّد 
المعاصرة  الهامة  المواضيع  من  والمجتمع  الفرد 
األثر  ويدخل  فيها.  البحث  تعميق  إلى  تحتاج  التي 
لعبادة  الثابتة  األساسية  اآلثار  ضمن  االقتصادي 
للوقاية  فعالة  وسيلة  كونها  في  يتمثل  والذي  الزكاة، 
من تأزم االقتصاد. وما أحوج اإلنسانية اليوم إلى نظام 
اقتصادي قادر على مقاومة الهزات واألزمات المالية 
التي أصبحت من تحديات هذا العصر، والتي دفعت 
المجال  هذا  في  البحث  على  العكوف  إلى  الباحثين 
أكثر األنظمة االقتصادية صمودا  إلى  الوصول  ابتغاء 
أمام األزمات المالية المتكررة التي عرفها العالم في 

القرن األخير. 

هدف الدرا�شة
في  الزكاة  أهمية  بيان  إلى  الدراسة  تهدف هذه 
الفقر  تطوير االقتصاد وحمايته، والتخفيف من حدة 
االدخار  من  والحد  الثروة  تدوير  في  ومساهمتها 
للزكاة  االقتصادية  آثار  بيان  أجل  ومن  والتضخم. 
جاءت  االقتصادي،  االستقرار  تحقيق  في  ودورها 

الدراسة مقسمة إلى مباحث وهي: 

- المبحث األول: مفهوم الزكاة في اإلسالم.

- المبحث الثاني: الزكاة ومشكلة الفقر

- المبحث الثالث: الزكاة واالستثمار. 

- المبحث الرابع: الزكاة واألزمات المالية.

- المبحث الخامس: الزكاة والبطالة.

- خاتمة: نتائج وتوصيات البحث 

المبحث االأول: مفهوم الزكاة في االإ�شالم
يع، ِمن زكا يزكو زكاًء وزكّوًا.  الزكاة النماء والرِّ
والزكاة الصالح. ورجل تقي زكي أي من قوم أتقياء 
وزكاه  وتزكى،  وزكي  وزكوا  زكاء  زكا  وقد  أزكياء، 
الله، وزكى نفسه تزكية: مدحها. والزكاة: زكاة المال 
َتْزِكيًة  ي  ُيَزكِّ ى  َزكَّ منه  والفعل  تطهيره،  وهو  معروفة، 
إذا أدى عن ماله زكاته. والزكاة ما أخرجته من مالك 
بها أي:  وتزكيهم  تعالى:  قوله  ومنه  به.  ره  لُتطهِّ

تطهرهم بها))(. 

بقوله:  الدردير  الشيخ  عرفها  شرعًا  والزكاة 
»إْخَراُج َماٍل َمْخُصوٍص ِمْن َماٍل َمْخُصوٍص َبَلَغ نَِصابًا 
ِه إِن َتمَّ اْلِمْلُك َوَحْوٌل َغْيِر َمْعِدٍن َوَحْرٍث«))(. لُِمْسَتِحقِّ

))( ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة 
)))) هـ، ج: ))- ص ))3. الفيروزآبادى، القاموس 
مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب  تحقيق  المحيط، 
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  الرسالة، 
بيروت، الطبعة الثامنة )))) هـ - )00) م، ص )9)).
))( الشيخ الدردير، الشرح الصغير، دار المعارف، ج: )- ص ))).
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من  كالشاة  المخَرِج  المخصوص  بالمال  ويقصد 
مثال.  ربعه  أو  نصفه  أو  الُعشر  أو  مثال،  األربعين 
وقوُله من مال مخصوص أي من النعم أو الحرث أو 
النقدين أو عروض التجارة أو المعادن. وقوله: »بلغ 
نصابا« أي يشتَرُط لوجوب إخراج الزكاة بلوغ المال 
للنصاب، وهو في اللغة األصل، وشرعا: القدر الذي 
إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه، وسمي نصابا أخذا له 
من النصب؛ ألنه كعالمة نصبت على وجوب الزكاة. 

بإخراج  متعلق  أي  »لمستحقه«  وقوله: 
المذكورون  الثمانية  األصناف  هم  والمستحقون 
ِكيِن  َواْلَمَسٰ ِلْلفُقََرآِء  ُت  دَقَٰ لصَّ اَ۬ إِنََّما  تعالى:  قوله  في 
قَاِب  لّرِ اِ۬ َوفِے  قُلُوبُُهْم  لَّفَِة  َواْلُم۬وَ َعلَْيَها  ِمِليَن  َواْلعَٰ
َن  لسَّبِيِلۖ فَِريَضٗة ّمِ للَِّه َواْبِن اِ۬ ِرِميَن َوفِے َسبِيِل اِ۬ َواْلغَٰ

.(() للَِّهۖ َواللَّهُ َعِليٌم َحِكيٞمۖ اَ۬

يشترط  أي  َوَحْوٌل«  اْلِمْلُك  َتمَّ  »إِن  وقوله: 
سبب  هو  هل  الفقهاء  فيه  واختلف  التام،  الملك 
لوجوب الزكاة أم شرط. قيل هو سبب لوجوب الزكاة 
الوجوب،  عدم  عدمه  من  يلزم  ألنه  شرطا؛  وليس 
ابن  وقال  لذاته.  بالنظر  السبب  وجود  وجوده  ومن 
يلزم  أنه  وهو  الظاهر  إلى  نظرا  شرط  إنه  الحاجب: 
يلزم من وجوده وجود  الوجوب وال  من عدمه عدم 
الوجوب وال عدمه لتوقفه على شروط أخر، كالحول 
فهو  الحول  وأما  كالدين))(.  المانع  وانتفاء  والحرية 
ألنه  عليه؛  الشرط  تعريف  لصدق  خالف  بال  شرط 
من  يلزم  وال  الزكاة،  وجوب  عدم  عدمه  من  يلزم 
وجوده وجود وجوبها وال عدمه لتوقف وجوبها على 
»َغْيِر  قوله:  وأما  كالدين.  المانع  وفقد  النصاب  مال 
َمْعِدٍن َوَحْرٍث« أي وأما هما فال يتوقفان على الحول، 

)3( سورة التوبة، اآلية 0).
))( الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، 

الطبعة الثالثة، ))))هـ - )99)م، ج: )- ص )9).

بالتصفية  أو  بالخروج  المعدن  في  الزكاة  بل وجوب 
وفي الحرث بالطيب))(.

المبحث الثاني: الزكاة وم�شكلة الفقر
على  بها  الله  يمَتنُّ  نعمة  الِغنى  اإلسالم  َيعتبِر 
مصيبة  الفقر  ويعتبر  شكرها،  عليهم  ويوِجب  ِعباِده 

الله  قال  محارَبتها.  إلى  وَيسعى  منها،  بالله  ُيسَتعاد 

الضحى:  سورة  في  الكريم  نبيه  على  ممتنًّا  تعالى 

))(. وقال عز وجل في سورة  َوَوَجدََك َعآئِاٗل فَأَْغ۪نٰيۖ

 ،)((لدُّْن۪يۖا اِ۬ ْلَحيَٰوةِ  ُ۬ ا ِزينَةُ  َواْلبَنُوَن  اْلَماُل  الكهف: 

فوصف الله تعالى في اآلية المال والأوالًد بكونهما 

وفي  ونفعا،  جماال  المال  في  ألن  الدنيا  الحياة  زينة 

وقد  الدنيا))(.  الحياة  زينة  فصارا  ودفعا،  قوة  البنين 

بين الرسول  في الحديث أن المال الصالح الطيب 

الذي تم اكتسابه بالحالل وإنفاقه في الحالل هو نعمة 

عظيمة تستوجب الشكر، قال عليه الصالة والسالم: 

»نعم المال الصالح للمرء الصالح«)9(. 

السالك  بلغة  )الصاوي(،  الخلوتي  محمد  بن  أحمد   )((
على  الصاوي  بحاشية  المعروف  المسالك  ألقرب 

الشرح الصغير، دار المعارف، ج: )- ص))).
))( سورة الضحى، اآلية ).

))( سورة الكهف، اآلية )).
تحقيق  القرآن،  ألحكام  الجامع  القرطبي،  الدين  شمس   )((
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، 

القاهرة، الطبعة الثانية، ))3)هـ، ج: 0)- ص3)).
الصالح  المال  باب  المفرد،  األدب  في  البخاري  رواه   )9(
 .((( ص   ،(99 الحديث:  رقم  الصالح،  للمرء 
وأخرجه اإلمام أحمد في مسند الشاميين، حديث عمرو 
بن العاص، رقم الحديث: 3))))، ج: 9)- ص)9). 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ذكر 
اإلباحة للرجل الذي يجمع المال من حله إذا قام بحقوقه 
فيه، رقم الحديث: 0))3، ج: )- ص). قال األلباني: 
صحيح. )ُينظر: غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل 

والحرام، رقم الحديث: )))، ص)))(.
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ويعتبر اإلسالم الفقر بالًء ومصيبة ُيبَتغى دفُعها، 
  ها، وقد ُرِوَي عن رسول الله وُيْسَتعاُد بالله من شرِّ
شر  أنه  ولوال  الفقر،  من  تعالى  بالله  ذ  يتعوَّ كان  أنه 
  بالله منه. ُيروى عن رسول الله  وبالء ما استعاذ
أنه قال: »كاد الفقر أن يكون كفرًا«)0)(، وعن مسلم بن 
أبي بكرة، قال: كان أبي يقول في دبر الصالة: »اللهم 
القبر«،  وعذاب  والفقر،  الكفر  من  بك  أعوذ  إني 
فكنت أقولهن، فقال أبي: أي ُبنَي، عمن أخذت هذا؟ 
 كان يقولهن في  الله  قلت عنك، قال: »إن رسول 
دبر الصالة«)))(. وعن عائشة، أن النبي  كان يقول: 
والمأثم  والهرم،  الكسل  من  بك  أعوذ  إني  »اللهم 
فتنة  ومن  القبر،  وعذاب  القبر،  فتنة  ومن  والمغرم، 
بك  وأعوذ  الغنى،  فتنة  شر  ومن  النار  وعذاب  النار، 

من فتنة الفقر«)))(. 

لقد حارب اإلسالم الفقر بوسائل متعددة منها 
األرض  في  والمشي  والكسب  العمل  على  الحث 
لَُكُم  َجعََل  لِذے  اَ۬ ُهَو  تعالى:  قال  الرزق،  لكسب 
ْزقِِهۦۖ  اَلْرَض ذَلُواٗل فَاْمُشواْ فِے َمنَاِكبَِها َوُكلُواْ ِمن ّرِ ُ۬ ا

األصفياء،  وطبقات  األولياء  حلية  في  نعيم  أبو  أخرجه   )(0(
الطبقة األولى من التابعين، ج: 3- ص3). ورواه البيهقي 
رقم  والحسد،  الغل  ترك  الحث على  اإليمان،  في شعب 
في  الطبراني  ورواه   .(( ص   ،9 ج:   ،(((( الحديث: 
كتاب الدعاء، باب الدعاء للفقر والحزن، رقم الحديث: 
)ُينظر: مشكاة  األلباني: ضعيف.  قال  ))0)، ص9)3. 

المصابيح، رقم الحديث: ))0)، ج: 3، ص03))(.
عند  الدعاء  باب  المفرد،  األدب  في  البخاري  رواه   )(((
وأخرجه   .((( ص   ،(99 الحديث:  رقم  الكرب، 
حديث  حديث  البصريين،  مسند  أول  في  أحمد  اإلمام 
الحديث:  رقم  كلدة،  بن  الحارث  بن  نفيع  بكرة  أبي 

30)0)، ج: )3- ص)).
باب  الدعوات،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  رواه   )(((
التعوذ من المأثم والمغرم، رقم الحديث: ))3)، ج: 

)- ص 9). 

النبي  عن  العوام  بن  الزبير  وعن   .)(3(لنُُّشوُر اِ۬ َوإِلَْيِه 

 أنه قال: »ألن يأخذ أحدكم حبال، فيأخذ حزمة من 
يسأل  أن  من  خير  وجهه  به  الله  فيكف  فيبيع  حطب 
الناس أعطى أو منع«)))(. كما حث اإلسالم على إعانة 
فقال  والمساكين،  الضعفاء  مع  والتضامن  المحتاج 
تراحمهم  في  المؤمنين  »مثل  والسالم:  الصالة  عليه 
وتوادهم وتعاطفهم، كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا 

تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى »)))(.

الزكاة على األغنياء من  إيجاب إخراج  ويعتبر 
أهم التدابير التشريعية اإلسالمية التي تبتغي التخفيف 
من حدة الفقر، فقد جعل الله تعالى للفقراء نصيبًا في 
أموال األغنياء ُيؤخذ منهم وُيَرد على المحتاجين من 
َوالِذيَن  تعالى:  قال  المادي.  وضعهم  تحسين  أجل 

 .)((( ْعلُوٞم لِّلسَّآئِِل َواْلَمْحُروِمۖ ِلِهْم َحّقٞ مَّ فِٓے أَْمَوٰ

لهم  ُتصَرف  من  ُل  أوَّ هم  والمساكين  والفقراء 
الزكاة، حتى أن النبي  لم يذكر في بعض المواقف 
إال هذا المصرف، ألنه المقصود األول من الزكاة كما 

)3)( سورة الملك، اآلية: )).
بيع  باب  المساقاة،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  رواه   )(((
ص   -3 ج:   ،(3(3 الحديث:  رقم  والكإل،  الحطب 
من  المكثرين  مسند  في  أحمد  اإلمام  وأخرجه   .((3
الصحابة، حديث أبو هريرة، رقم الحديث: ))3)، ج: 
الكبير،  المعجم  في  الطبراني  ))- ص))). وأخرجه 
مسند العشرة المبشرين بالجنة، ما أسند الزبير بن العوام 
وأخرجه  ص))).   -( ج:   ،((0 الحديث:  رقم   ،
فضل  باب  الصدقة،  أبواب  جماع  السنن،  في  البيهقي 
االستعفاف واالستغناء بعمل يديه وبما آتاه الله عز وجل 
من غير سؤال، رقم الحديث: ))))، ج: )- ص))3. 
حديث  الكوفيين،  مسند  أول  في  أحمد  اإلمام  أخرجه   )(((
النعمان بن بشير عن النبي ، رقم الحديث: 3)3))، 
ج: 30، ص3)3. وأخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، 
المؤمنين  تراحم  باب  واآلداب،  والصلة  البر  كتاب 
وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم الحديث: ))))، ج: )، 

ص999). 
)))( سورة المعارج، اآلية: ))- )).
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في أمره  لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن: »فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 

على فقرائهم«)))(. 

التملك،  قاعدة  توسيع  إلى  الزكاة  وتهدف 
وتحويل أكبر عدد مستطاع من الفقراء المعوزين إلى 
لما يكفيهم طوال حياتهم. فيخرجون  أغنياء مالكين 
الكفاية  دائرة  إلى  الحاجة  دائرة  من  الزكاة  بفضل 

الدائمة. 

كيانها  وتهز  المجتمعات  تصيب  آفة  أعظم  إن 
المدقع.  الفقر  جانب  إلى  الفاحش  الثراء  وجود 
القناطير  يملك  من  المجتمع  نفس  في  فيتواجد 
المقنطرة إلى جانب من ال يملك قوت يومه. أن يوجد 
إن   )(((ǃجوعا يتضور  من  وبجانبه  التخمة  يشكو  من 
هدف الزكاة هو أال يقع هذا التفاوت الشاسع البشع، 
وأقل ما تحققه هو توفير مستوى عيش الئق للفقراء 

وتدخلهم في زمرة المالكين.

فسيؤدي  الزكاة  بأداء  المسلمون  التزم  فإذا 
والفقراء.  األغنياء  بين  الفجوة  تضييق  إلى  ذلك 
جاء  حيث  الخطاب  بن  عمر  عهد  في  هذا  وقع  وقد 
عن  سالَّم  بن  القاسم  عبيد  ألبي  األموال  كتاب  في 
بالجند،  يزل  »لم  جبل  بن  معاذ  أن  شعيب  بن  عمرو 
 ، إلى اليمن حتى مات النبي  إذ بعثه رسول الله

)))( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب أخذ 
الفقراء حيث كانوا، رقم  الصدقة من األغنياء وترد في 
اإلمام  وأخرجه  ص))).   -( ج:   ،((9( الحديث: 
إلى  الدعاء  باب  االيمان،  كتاب  صحيحه،  في  مسلم 
الشهادتين وشرائع اإلسالم، رقم الحديث: 9)، ج: )، 

ص)).
)))( يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة بيروت، 

الطبعة الثانية 393)هـ - 3)9)م، ص 90). 

وأبو بكر، ثم قدم على عمر، فرده على ما كان عليه، 
فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر، 
وقال: »لم أبعثك جابيًا وال آخذ جزية، ولكن بعثتك 
فقال  فقرائهم«.  على  فتردها  الناس  أغنياء  من  لتأخذ 
يأخذه  أحدا  أجد  وأنا  بشيء  إليك  بعثت  »ما  معاذ: 
مني«. فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة، 
إليه  بعث  الثالث  العام  كان  فلما  ذلك  بمثل  فتراجعا 
فقال  قبل،  راجعه  ما  بمثل  عمر  فراجعه  كلها،  بها 
معاذ: »ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا«)9)(. وقد وقع 
نفس الشيء في عهد عمر بن عبد العزيز حيث كتب 
أن  بالعراق:  الرحمن، وهو  بن عبد  الحميد  إلى عبد 
»أخرج للناس أعطياتهم« فكتب إليه عبد الحميد: إني 
قد أخرجت للناس أعطياتهم، وقد بقي في بيت المال 
مال، فكتب إليه: أن »انظر كل من أدان في غير سفه 
قضيت  قد  إني  إليه،  فكتب  عنه«،  فاقض  سرف  وال 
فكتب  مال،  المسلمين  مال  بيت  في  وبقي  عنهم، 
تزوجه  أن  فشاء  مال  له  ليس  بكر  كل  »انظر  أن  إليه: 
فزوجه وأصدق عنه«، فكتب إليه: إني قد زوجت كل 
مال،  المسلمين  مال  بيت  في  بقي  وقد  وجدت،  من 
فكتب إليه بعد مخرج هذا: أن »انظر من كانت عليه 
جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل 

أرضه، فإنا ال نريدهم لعام وال لعامين«)0)(.

م، كتاب األموال، تحقيق خليل  )9)( أبو عبيد القاسم بن سالَّ
محمد هراس، دار الفكر- بيروت، ص 0)).

)0)( المصدر السابق، ص 9)3.
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المبحث الثالث: الزكاة واال�شتثمار
يشكل  االكتناز  أن  على  االقتصاديون  ُيجِمع 
خاصة  بصفة  النقود  وكنز  االقتصاد،  على  خطرا 
المتخلفة،  االقتصاديات  سمات  أهم  من  وتعطيلها 
الدخل  دورة  من  الموارد  هذه  تسرب  يؤدي  حيث 
واإلنتاج إلى عجز النشاط اإلنتاجي عن الوصول إلى 
التي  العقبات  من  االكتناز  ويعتبر  مستوياته.  أفضل 
مضمار  في  انطالقه  وتعرقل  االقتصاد  تنمية  تعوق 
إذا  األموال  أّن  »واعلم  خلدون:  ابن  قال  التنمية)))(. 
اكتنزت واّدخرت في الخزائن ال تنمو وإذا كانت في 
عنهم  األذّية  وكّف  حقوقهم  وإعطاء  الّرعّية  صالح 
نمت وزكت وصلحت بها العاّمة وترّتبت بها الوالية 

وطاب بها الّزمان واعتقد فيها العّز والمنفعة«)))(.

العملية  اإلسالمية  التشريعات  من  الزكاة  تعد 
ومحاربة  واالستثمار  العمل  على  تبعث  التي 
على  يؤثر  الزكاة  بإخراج  فااللتزام  االكتناز)3)(. 
أكثر من طريق. فهو من  االستثمار ومعدل نموه عبر 
أمواله  استثمار  على  النصاب  لمالك  محفز  جانب 
من  يدفعه  ما  بمقدار  المادية  للخسارة  تعرض  وإال 
الزكاة إلى  التزامه بإخراج  زكاة سنويا، وهكذا يؤدي 
الحد من االكتناز ويدفعه إلى االستثمار لتفادي تآكل 
ة األموال أن تتحرك  أصل المال بمقدار الزكاة. فُمِهمَّ
يتداولونها،  الذين  كل  ورائها  من  فيستفيد  وُتَتداول، 

األعمال،  كساد  إلى  فيؤدي  وحبسها،  كنزها  وأما 

الشرعية  األسس  الزكاة:  مشهور،  اللطيف  عبد  نعمت   )(((
الجامعية  المؤسسة  والتوزيعي،  اإلنمائي  والدور 
للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة األولى 3)))هـ- 

993)م، ص ))).
)))( ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، تحقيق خليل شحادة، 
دار الفكر- بيروت، الطبعة الثانية، )0)) هـ - ))9) 

م، ص ))3.
)3)( محمد أبو سيد أحمد، حماية المستهلك في الفقه اإلسالمي، 
))))هـ-  األولى،  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار 

)00)م، ص )).

وانتشار البطالة، وركود األسواق، وانكماش الحركة 

أسرار  من  سرا  هذا  ويعد  عامة.  بصفة  االقتصادية 

النصاب من رأس  بلغ  فيما  َحْوٍل  ُكلَّ  الزكاة  وجوب 

فهذا  ْرُه.  ُيَثمِّ لم  أم  َره صاحبه  َثمَّ النقدي، سواء  المال 

ذلك  واكتنازها.  النقود  حبس  لمشكلة  عَمِليٌّ  حلٌّ 

عالجه،  في  االقتصاد  علماء  حار  الذي  الوبيل  الداء 

حتى اقترح بعضهم أن تكون النقود غير قابلة لالكتناز 

في  جاء  ولهذا  صالحية!)))(  تاريخ  لها  يحدد  بأن 

حتى  اليتامى  بأموال  االتجار  على  الحث  الحديث 

: »ابتغوا في مال  الله  الزكاة. قال رسول  ال تأكلها 

ُتذِهبها وال تستهِلكها  اليتامى، ال  اليتيم أو في أموال 

أموال  تنمية  على  الحث  جاء  وإنما  الصدقة«)))(. 

ُيهِمَل  أال  اإلنسان  في  المظنون  ألن  خاصة  اليتامى 

مال نفسه فيدع تنميته وتثميره، أما اليتامى فمالهم في 

أيدي أوصياء قد يهملون تثميره عمدا أو كسال. فجاء 

هذه  في  التنمية  ابتغاء  يوجب  الكريم  النبوي  األمر 

األموال حفظا عليها من التناقض والفناء)))(. 

عند  األموال  كنز  محاربة  في  يقف  لم  وهكذا 

)))( يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مصدر سابق، ص))).
ماهك  بن  يوسف  رواية  من  المسند  في  الشافعي  رواه   )(((
في  البيهقي  وأخرجه   .9( ص  الزكاة،  كتاب  مرساًل، 
عليه  تجب  من  باب  الزكاة،  كتاب  الكبرى،  السنن 
قال  ص9)).   -( ج:   ،(33( الحديث:  رقم  الصدقة، 
البيهقي: وهذا مرسل إال أن الشافعي رحمه الله أكده بما 
روي عن الصحابة  في ذلك. َقاَل َأْحَمُد: َوَقْد ُرِوَي َهَذا 
ِه، َمْرُفوعًا.)ُينظر:  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
األلباني:  قال   .)(( ص:   -( ج:  واآلثار،  السنن  معرفة 
ضعيف. )ُينظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته، ص)(.
المشكالت  عالج  في  الزكاة  دور  القرضاوي،  يوسف   )(((
القاهرة،  الشروق-  دار  نجاحها،  وشروط  االقتصادية 

الطبعة األولى )))) هـ- )00)م، ص)).
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التحريم والوعيد الشديد، بل خطا خطوة عملية  حد 

فعالة في تحريك النقد وإخراجه من مكانه وجحوره 

في  بدورها  لتقوم  واالنطالق،  الحركة  ساحة  إلى 

إنعاش االقتصاد ومقاومة البطالة ومطاردة الركود في 

األسواق.

زيادة  إلى  كذلك  الزكاة  إخراج  يؤدي  كما 

اإلنتاج وذلك من خالل جعل فئة الفقراء والمساكين 

تساهم في تدوير عجلة االقتصاد. فهؤالء المستفيدين 

من الزكاة يجعلون معظم عائداتهم من الزكاة تتسرب 

إلى السوق على هيئة طلٍب فعال، مما يجعل المنتجين 

في  المتزايد  الطلب  لمواجهة  إنتاجهم  من  يزيدون 

معدالت االستثمار والتشغيل والدخل القومي)))(.

التنمية  تحقيق  في  كذلك  الزكاة  وُتسِهم 

عن  الديون  تسديد  بضمان  المستمرة  االقتصادية 

ألن  اقتصادية،  هزات  إلى  تعرضوا  إذا  المستثمرين 

اإلسالم.  في  الزكاة  مستحقي  من  ُيَعّدون  الغارمين 

وفي هذا دعم لألثمان، فالمقترض إذا عجز عن سداد 

الدولة  في  ممثال  المجتمع  عنه  يؤديه  فسوف  دينه 

عنه  ينتج  وما  اإلفالس  يتجنب  وبذلك  مالها،  وبيت 

من حرمانه من المساهمة في النشاط االقتصادي. كما 

أن الُمقِرض إذا اطمأن على سداد دينه، فإنه ال يمتنع 

عن إقراض من لجأ إليه)))(.

)))( سعيد سعد مرطان، مدخل للفكر االقتصادي في اإلسالم، 
 - هـ   (((( الثانية  الطبعة  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة 

)00) م، ص 3)).
الفقه  في  المستهلك  حماية  احمد،  سيد  ابو  محمد   )(((

اإلسالمي، مصدر سابق، ص 3).

المبحث الرابع: الزكاة واالأزمات المالية
ظهرت األزمة االقتصادية الرأسمالية بعد نصف 
قرن من قيام الثورة الصناعية، وما زالت تعمل على هز 
الكيان الرأسمالي كل عدة سنوات. يرى اللورد كينز أن 
سبب األزمة االقتصادية هو وصول االنتاج - بشكل 
انخفاضه  ثم  مستوياته،  أعلى  – إلى  ومتجدد  دوري 
تقترب  نسب  إلى  يصل  الذي  الكساد  بذلك  مسببا 
عن  فينتج  المتاحة،  اإلنتاجية  الطاقات  نصف  من 
ذلك ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل حتى يصل إلى 
الوضعية  أمام هذه  النشيطة.  البشرية  الطاقات  نصف 
تدمير  وبالتالي  السلع  تدمير  إلى  الرأسماليون  يضطر 
الجهاز اإلنتاجي نفسه بنفسه. وعالج األزمة في نظر 
على  األغنياء  ُوفورات  توزيع  في  يتمثل  كينز  اللورد 
سبب  فُيعزي  روبرتسون  االقتصادي  أما  الفقراء)9)(. 
الطلب  وانخفاض  للسلع،  الحقيقية  التكلفة  ارتفاع 
الحقيقي للجمهور إلى سعر الفائدة. ويقترح لتفادي 
األزمات المالية دوران النقود بمعدل أسرع من أجل 
فيرجع  ماركس  كارل  أما  لالستهالك.  الميل  زيادة 
القيمة«،  »فائض  إلى  االقتصادية  األزمات  سبب 
به الرأسمالي بغير  الربح الذي يظفر  وُيقَصُد به عنده 
عند  القيمة  ففائض  العمال.  استغالل  خالل  حق من 
على  البشع  الظلم  بوقوع  دائما  يقترن  ماركس  كارل 
العمال، ويطالب تبعا لذلك بإحداث تغيير جذري في 
هيكل اقتصاد المجتمع عن طريق القضاء على طبقة 
الرأسماليين حتى يتخلص المجتمع من الظلم الذي 
الذي  االقتصادي  الخلل  ومن  العمال  فئة  على  يقع 

يؤدي إلى األزمات المالية القاتلة.

هذه  كل  من  المجتمع  يقي  الزكاة  تطبيق  إن 
يحقق  للزكاة  األغنياء  إخراج  ألن  وذلك  الشرور، 

لألزمة  الكينزي  »احلل  العبيدي،  محمود  الجبار  عبد   )(9(
االقتصادية الرأساملية«، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، 

المجلد: 3)- العدد: ))، سنة )00)، ص )).
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التوازن العادل في المجتمع بمنع التفاوت االقتصادي 
الفاحش بين الناس. فالزكاة تزيد من القوة الشرائية في 
يد الفقراء والمساكين والمحتاجين، ومعلوم أن زيادة 
بالتالي  فترتفع  اإلنتاج،  زيادة  إلى  تؤدي  االستهالك 
يزيد  الدخل، وهكذا  التشغيل ويزيد معدل  معدالت 
باالنخفاض  الفائدة  سعر  في  يؤثر  الذي  االستثمار 
أثرا واضحا في  للزكاة  أن  بالزيادة. كما  الدخل  وفي 
مساعدة  فهي  آخر،  جانب  من  االستثمار  تشجيع 
للغارمين على أداء ديونهم، وبذلك تعمل الزكاة على 
خلق االئتمان. فهي تجعل المقترض يطمئن ألنه إذا 
عجز عن سداد دينه يصير مستحقا للزكاة التي تجنِّبه 
اإلفالس، كما أن المقرض لن يحجم عن اإلقراض 
بل سيكون مطمئنا إلى عودة ماله إليه. وهكذا تساعد 
ما  يخفى  وال  وتيسيره،  االئتمان  تشجيع  على  الزكاة 
لالئتمان من دور هام في تمويل التنمية، فتقوم الزكاة 

بالتالي بدعمه إلى جانب البنوك.

إن أموال الزكاة باندفاعها في عروق المجتمع 
تعيد إليه قوته النابضة وتنشر في خالياه أسباب القوة، 
بعد  الصانع  ليتاجر من جديد، وينهض  الغارم  فيقوم 
أقعده،  قد  الحرفة  أدوات  امتالك  عن  عجزه  كان  أن 
لتثمير  فيسعى  بليد  كسول  كل  الزكاة  تستفزُّ  كما 
أمواله، فال يبقى من طاقات المجتمع طاقة عاطلة أو 
خلية متبلِّدة. وال شك أن هذا التوازن من شأنه زيادة 

الدخل القومي)30(.

المبحث الخام�ص: الزكاة والبطالة

التي  المشكالت  من  البطالة  مشكلة  تعتبر 
وذلك  عصرنا،  في  االقتصاديات  معظم  منها  تعاني 
ألنه ال ُيتصور واقعيا أن يتحقق في اقتصاد ما مستوى 
التشغيل الكامل بمعناه المطلق حتى في أعلى ظروف 

)30( أحمد إسماعيل يحيى، الزكاة عبادة مالية وأداة اقتصادية، 
دار المعارف، القاهرة، ص )3).

في  السياسيون  القادة  وُيدِرك  االقتصادي.  االنتعاش 
اضطرابا  تولد  الواسعة  البطالة  أن  الحكومات  كل 
البطالة  تمثل  كما  سياسي.  استقرار  وعدم  اجتماعيا 
للموارد االقتصادية، لذلك فإن هدف  الواسعة هدرا 
التشغيل األقصى ُيعطى األولوية في كل االقتصاديات 

وإن اختلف مفهومه في التنمية والتوزيع.

إلى  البطالة  تؤدي  االقتصادية  الناحية  فمن   
طلبهم  فيقل  لهم،  دخوال  يجدون  ال  من  عدد  تزايد 
انخفاض  عليه  يترتب  مما  والخدمات،  السلع  على 
مع  الكساد  حالة  من  واالقتراب  االقتصادي  النشاط 

وجود طاقات إنسانية قادرة على اإلنتاج. 

إلى  البطالة  تؤدي  االجتماعية  الناحية  ومن   
ولكنها  فيه  وراغبة  العمل،  على  قادرة  طبقة  وجود 
إلى  افتقارها  عن  فضال  والقلق،  الفراغ  من  تعاني 
مما  األساسية،  احتياجاتها  لمقابلة  الالزم  الدخل 
يترتب عليه وجود مظاهر التفكك والحسد والبغض 
االستقرار  البطالة  تهدد  كما  المجتمع.  فئات  بين 
والضياع  القلق  انتشار  نتيجة  للمجتمع  الداخلي 

وفقدان الثقة بين العاطلين))3(.

 ويعتبر اإلسالم العمل عبادة، وقد حثَّ العباد 
قال  عديدة.  مواضع  في  له  عي  والسَّ العمل  على 
تعالى في سورة الشرح: فَإِذَا فََرْغَت فَانَصْب َوإِلَٰي 
التعب والدأب في  ))3(، والنََّصُب هو  فَاْرَغْبۖ َربَِّك 
فيه))3(.  واجتِهد  العمل  في  فادأب  أي:  العمل)33(. 
ُكلَّما  واجتهاد،  جد  حياة  هي  العاقل  اإلنسان  فحياة 

الشرعية  األسس  الزكاة:  مشهور،  اللطيف  عبد  نعمت   )3((
والدور اإلنمائي والتوزيعي، مصدر سابق، ص 0)3.

))3( سورة الشرح، اآلية: )- ).
)33( أبو إسحاق الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 
تحقيق أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، ج: 0)- ص )3).
التفسير، تحقيق عبد  المسير في علوم  زاد  الجوزي،  ابن   )3((
الطبعة  بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  المهدي،  الرزاق 

األولى )))) هـ، ج: )- ص ))).
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فرغ من عمل شرع في عمل آخر، وهكذا، ألن الزمن ِيسير 
وال يتوقَّف، فوجب استثماره في العمل النَّافِع الجاد))3(. 

كما يعتبر اإلسالم العمل شرفا واتخاذ الحرفة 
داود  نبيه  عن  وتعالى  سبحانه  الله  أخبر  وقد  كرامة، 
من  يأكل  وكان  الدروع،  يصنع  كان  أنه  السالم  عليه 
عمل يده. وكان نوح علي السالم نّجارا يصنع السفن، 
ثنا التاريخ أن العمل كان  ولقمان خّياطا. وهكذا ُيحدِّ
دين  فاإلسالم  المؤمنين.  وطريق  الصالحين  عادة 
العمل  دين  هو  بل  الكسل،  وال  البطالة  يعرف  ال 
الحالل  طريق  عن  ولكن  والغنى،  والكسب  والجد، 
أنه    عمر  عن  روي  وقد  الحرام))3(.  طريق  عن  ال 
في  ال  َسْهال  فارغا  أحدكم  أرى  أن  ألكره  »إني  قال: 
الشعبي:  وقال  آخرة«))3(.  عمل  في  وال  دنيا  عمل 
بما  اشتِغاُله  أو  شغل  غير  من  فاِرغا  الرجل  »وقعود 
وسخافة  الرأي  َسَفِه  من  دنياه  أو  دينه  في  يعينه  ال 
الباحث  يجد  ولهذا  الغفلة«))3(.  واستيالء  العقل 
آثارهم  َخّلَدْتُهم  الذين  اإلسالم  أئمة  من  الكثير  أن 
آبائهم  إلى  ُينَْسبوا  لم  واألدبية،  العلمية  ومؤلفاتهم 
وأجدادهم وقبائلهم، بل ُنِسبوا إلى حرف وصناعات 
آباؤهم،  منها  يتَعّيش  كان  أو  منها،  َيَتعيَّشون  كانوا 
اإلسالمي  المجتمع  يجد  لم  كما  ُهْم  يِجدوا  ولم 
على مرِّ العصور أيَّ غضاضة أو مهانة في االنتساب 
أسماء:  َنْقَرُأ  والزلنا  ناعات،  والصِّ الِحَرف  تلك  إلى 
والجّصاص،  والخّراز،  جاج،  والزَّ ال،  والقفَّ از،  الَبزَّ
والخّياط، والصّبان، والقّطان... وغيرهم من الفقهاء 
جوانب  شّتى  في  رين  الُمَتبحِّ والعلماء  والمؤلفين، 

الثقافة اإلسالمية والعربية)39(. 

للنشر  الثريا  دار  عم،  جزء  تفسير  العثيمين،  محمد   )3((
والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية، 3))) هـ- )00)م، 

ص 0)).
))3( محمد محمود الحجازي، التفسير الواضح، دار الجبل، 
بيروت، الطبعة العاشرة، 3))) هـ، ج: )- ص ))).

))3( الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار 
الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، )0)) هـ، ج: 

)- ص ))).
))3( المصدر السابق، ج: )- ص ))).

المشكالت  عالج  في  الزكاة  دور  القرضاوي،  يوسف   )39(
االقتصادية وشروط نجاحها، مصدر سابق، ص )).

البطالة  من  التخفيف  في  الزكاة  دور  ويتجلى 
ل لكل ذي تجارة أو حرفة  في كونها تلعب دور المموِّ
يحتاج إلى مال وال يجده. فليست وظيفتها إعطاء من 
ال يجد عمال دراهم معدودة تكفيه أياما وأسابيع يعود 
بعدها لحاجته وتظل يده ممدودة لطلب المعونة. إنما 
وظيفتها الصحيحة هي تمكين الفقير من إغناء نفسه 
عن  يغنيه  ثابت  دخل  مصدر  له  يكون  بحيث  بنفسه 
العمل  أهل  من  كان  فمن  غيره.  من  المساعدة  طلب 
واالجتهاد ُيعطى من الزكاة ما يمكنه من مزاولة مهنته 
يكفيه على وجه  بذلك دخل  عليه  فيعود  تجارته،  أو 

الدوام.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الزكاة ُتعطى للمجبر 
على البطالة الذي ال يجد عمال وإن اجتهد في البحث 
مع  باختيارهم  الكسب  عن  يتعطلون  الذين  أما  عنه، 
السنة  عليه  تدل  فالذي  العمل،  على  بالقوة  تمتعهم 
الزكاة. قال  هو أن مثل هؤالء ال حظ لهم في أموال 
ٍة َسِوي«)0)(.  ، وال لذي مرَّ : »ال تحل الصدقة لغنيٍّ
يجوز  ال  عليه  قادر  وهو  العمل  عن  العاطل  فالفقير 
الزكاة، ألن في ذلك  أموال  إعطاؤه راتب دوري من 
تشجيعا للبطالة وتعطيال لعنصر قادر على اإلنتاج من 
جانب، ومزاحمة ألهل الزكاة الحقيقيين من الضعفاء 

والعاجزين عن الكسب من جانب آخر)))(. 

الذي يجب فعله مع هؤالء  السديد  والتصرف 
القادرين على العمل إذا مدوا أيديهم طلبا للعون هو 

)0)( أخرجه أبوداود في السنن، كتاب الزكاة، باب من يعطي 
من الصدقة وحد الغنى، رقم الحديث: )3))، ج: )- 
الكبير، باب  ص ))). وأخرجه الطبراني في المعجم 
ج:   ،( الحديث:  رقم  عمرو،  بن  الله  عبد  عن  ريحان 
3)- ص ). قال األلباني في صحيح أبي داود: صحيح 
رجال إسناده ثقات رجال الشيخين غير ريحان بن يزيد، 
فقال ابن حبان: »كان اعرابيا صدوقا« ووثقه ابن معين. 

)ُينَظر: صحيح أبي داود، ج: )- ص )33(.
المشكالت  عالج  في  الزكاة  دور  القرضاوي،  يوسف   )(((

االقتصادية وشروط نجاحها، مصدر سابق، ص )).
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ما فعله رسول الله  مع أحد األنصار حين جاء يسأل 
الزكاة. فعن أنس بن مالك  أن رجال من األنصار، 
بيتك شيء؟  في  َلَك  فقال:  يسَأُله،    النبي  إلى  جاء 
بعضه،  وَنْبُسُط  بعضه،  َنْلَبس  ِحلس)))(  بلى  قال: 
فأتاه  قال:  بهما«  اْئتِني  قال:  الماء،  فيه  نشرب  وَقَدٌح 
»من  قال:  ثم  بيديِه،    الله  رسول  فأخذهما  بهما، 
يشتري هذين؟« فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: 
أنا  قال رجل:  ثالثا،  أو  مرتين  درهم؟  يزيد على  من 
رهمين،  الدِّ وأخذ  إياه  فأعطاهما  بدرهمين،  آخذهما 
طعاما  بأحدهما  »اشتِر  وقال:  األنصاري،  فأعطاهما 
فأتني  َقدوما)3)(،  باآلخر  واشتر  أهلك،  إلى  فاْنبِْذُه 
عودا  فيه  فشدَّ   ، الله  رسول  فأخذه  َفَفَعل،  به«. 
عشر  خمسَة  أراَك  وال  فاْحَتطِب  »اذهب  فقال:  بيِده، 
يوما«، فجعل يْحَتطِب وَيبيُع، فجاء وقد أصاب َعَشَرة 
ثوبا«،  وببعضها  طعاما  ببعضها  »اشتر  فقال:  دراهم، 
ثم قال: »هذا خير لك من أن تجيء والمْسَأَلُة ُنْكَتٌة في 
وْجِهَك َيْوَم القيامة، إن المسألة ال َتْصُلح إال لذي فقر 

ُمْدِقٍع، أو لذي ُغْرٍم ُمْفظِع، أو َدٍم موِجٍع«)))(.

أن  نجد  الحديث،  هذا  في  النَّظر  أمعنا  فإذا 
رسول الله  طلب من العاطِل عن العمل المشاركة 
عليه.  اقترحه  الذي  التِّجاري  المشروع  تمويل  في 

)))( حلس: بساط ُيبَسُط في البيت. ُينَظر: ابن فارس، معجم 
الكتب  دار  الدين،  إبراهيم شمس  اللغة، تحقيق  مقاييس 
العلمية، لبنان، الطبعة الثالثة ))0)م، ج: )- ص ))3.

معجم  فارس،  ابن  ُينَظر:  بها.  ُينَْحُت  الحديدة  الَقدوم:   )(3(
مقاييس اللغة، مصدر سابق، ج: )- ص 390.

)))( أخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات، باب بيع المزايدة، 
رقم الحديث: )9))، ج: )- ص 0)). وأخرجه أبو داود 
رقم  المسألة،  فيه  تجوز  ما  باب  الزكاة،  كتاب  سننه،  في 
إسناده  األلباني  قال   .((0 ص   -( ج:   ،(((( الحديث 
ضعيف. وفي سنده أبو بكر الحنفي، قال عنه البخاري: ال 
يصح حديثه، وقال عنه الذهبي: ال ُيعرف. )ُينَظر: ضعيف 

أبي داود لأللباني، ج: )- ص )))(.

وطلب من جماعة المسلمين الُمساهمة في المشروع 
بطريقة المزاد العلني حتى يحصل العاطل على أكثر 
البضاعة  لقيمة  َبْخٍس  ودون  التمويل  من  ممكن  قدٍر 
أوالًً، وَعلََّمه  ِكفاية عائلته  التي يملكها. ثم طلب منه 
االقتصاد وذلك بتوجيه قسم من الثروة نحو االستثمار 
  وذلك بشراء األصول المنتجة )الفأس(. ثم علَّمه
الدورة االقتصادية، وذلك بأن حول أصوله )الِحْلس 
أدواتِِه  منها  بجزء  اشترى  َنْقِدَيٍة  سيولة  إلى  والَقَدح( 
)بقوله:  الجهد  وبْذَل  العمل  منه  طلب  ثم  اإلنتاجية. 
ثم  احتطب(  )بقوله:  الصناعي  التحويل  ثم  اذهب( 
تحويل البضاعة إلى نقٍد بالبيع. وأعطاه  ُمْهَلًة زمنية 
معقولة لتقييم العمل ومعرفة َجْدواه، وبعد التدقيق في 
وَمدحه  َنصحه  وُمجٍد  نافع  بأنه  والحكم  عمله  نتائج 

ره من السؤال)))(. عه وحذَّ وشجَّ

زيادة  إلى  يؤدي  الزكاة  بإخراج  االلتزام  إن  ثم 
وذلك  البطالة.  من  ويحد  العاملة،  اليد  على  الطلب 
الطلب  من  تزيد  للفقراء  الشرائية  القدرة  زيادة  ألن 
وبالتالي يرتفع اإلنتاج فتزداد الحاجة إلى تشغيل عدد 
أكبر من العمال. فاستثمار المال وتحريُكه يؤدي إلى 
المجتمع  في  المختلفة  والموارد  الطاقات  استثمار 
في  الزكاة  فلسفة  ُتَعدُّ  وهكذا  ممكن.  حدٍّ  أكبر  إلى 
اإلسالم مدخال كبيرا للنمو االقتصادي، فهي ليست 
تشريعا تعبديا فقط بل هي أكثر من ذلك سبب لتشغيل 
يحفظ  فائض  إلنتاج  اإلنتاجية  والموارد  األموال 

األصل المنتج وينميه)))(.

عالجها  وكيف  الفقر  مشكلة  القرضاوي،  يوسف   )(((
اإلسالم، مصدر سابق، ص )).

)))( رمضان علي السيد الشرنباصي، حماية المستهلك في الفقه 
اإلسكندرية،  للنشر،  الجديدة  الجامعة  دار  اإلسالمي، 

)00)، ص 39- 0).
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خاتمــــــــة
النتائج  إلى  البحث  هذا  توصل  فقد  وبعد، 

التالية: 

من  األغنياء  على  الزكاة  إخراج  إيجاب  أوالًً: 

تبتغي  التي  اإلسالمية  التشريعية  التدابير  أهم 

الله  جعل  فقد  الفقر،  حدة  من  التخفيف 

ُيؤخذ  األغنياء  أموال  للفقراء نصيبًا في  تعالى 

المحتاجين من أجل تحسين  منهم وُيَرد على 

وضعهم المادي.

ثانيًاً: من أهداف الزكاة توسيع قاعدة التملك، 

الفقراء  من  مستطاع  عدد  أكبر  وتحويل 

المعوزين إلى أغنياء مالكين لما يكفيهم طوال 

دائرة  من  الزكاة  بفضل  فيخرجون  حياتهم، 

الحاجة إلى دائرة الكفاية الدائمة. 

ال  يؤدي  الزكاة  بأداء  المسلمين  التزام  ثالثًاً: 

محالة إلى تضييق الفجوة بين األغنياء والفقراء 

وإلى التخفيف من حدة الفقر. ويدل على هذا 

الخطاب وعمر  بن  في عهد عمر  ما وقع هذا 

للزكاة  المستحقين  عدد  قل  إذ  العزيز  عبد  بن 

بشكل كبير جعل الحكام يجتهدون في إيجاد 

الزكاة تحقق مصلحة  مصارف أخرى ألموال 

المجتمع المسلم. 

يبعث  عملي  إسالمي  تشريع  الزكاة  رابعًاً: 

االكتناز،  ومحاربة  واالستثمار  العمل  على 

كما تعد أداة فعالة لتحريك النقد وإخراجه من 

والرواج  الحركة  ساحة  إلى  وجحوره  مكانه 

االقتصادي.

قويا  ومحركا  دافعا  الزكاة  تعتبر  خامسًاًً: 

لألنشطة المالية واالقتصادية ألنها تشجع على 

النصاب  لمالك  فعال  محفز  فهي  االستثمار. 

للخسارة  تعرض  وإال  أمواله  استثمار  على 

المادية بمقدار ما يدفعه من زكاة سنويًا. 

سادسًاًً: تطبيق الزكاة يقي المجتمع من األزمات 

االقتصادية، وذلك ألن إخراج األغنياء للزكاة 

بمنع  المجتمع  في  العادل  التوازن  يحقق 

الناس.  بين  الفاحش  االقتصادي  التفاوت 

في  الشرائية  القوة  رفع  في  دورها  إلى  إضافة 

ومعلوم  والمحتاجين.  والمساكين  الفقراء  يد 

اإلنتاج،  زيادة  إلى  تؤدي  زيادة االستهالك  أن 

وبالتالي تساهم أموال الزكاة في منع التضخم 

يعد  والذي  والطلب  العرض  ميزان  واختالل 

من أهم مسببات األزمات االقتصادية.

سابعًاًً: تلعب الزكاة دورا هاما في التخفيف من 

يؤدي  بإخراجها  االلتزام  ألن  وذلك  البطالة، 

إلى زيادة الطلب على اليد العاملة. يضاف إلى 

ذلك أن زيادة القدرة الشرائية للفقراء تزيد من 

الحاجة  فتزداد  اإلنتاج  يرتفع  وبالتالي  الطلب 

إلى تشغيل عدد أكبر من العمال.

تطبيق  بضرورة  نوصي  البحث  هذا  نهاية  وفي 

فريضة الزكاة والسعي إلى تنظيم إخراجها وتوزيعها 

المنافع  وُتنتج  أكلها  تؤتي  حتى  ومنظم  عادل  بشكل 

الدينية والدنيوية التي شرعت من أجلها كما أنتجتها 

في العقود التي تلت الخالفة النبوية الرشيدة.
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دور الزكاة فــي محاربة الفقر والهساسة 
د. الحبيب عيادي - المغرب
أستاذ الدراسات اإلسالمية تخصص الفقه وأصوله، جامعة المولى إسماعيل مكناس، 
الكلية المتعددة التخصصات الرشيدية

تمهــيـــد
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد،  الله الرحمن الرحيم، وصلى  بسم 
تعتبر الزكاة من الفرائض التي فرضها الله على جميع األمم، فقد فرضت على أنبياء الله تعالى 
اَلِة  الصَّ َوإَِقاَم  اْلَخْيَراِت  فِْعَل  إَِلْيِهْم  َوَأْوَحْينَا  بَِأْمِرَنا  َيْهُدوَن  ًة  َأِئمَّ َوَجَعْلنَاُهْم  الحق عنهم:  قال 
والزكاة  بالصالة  أهله  يأمر  وكان  إسماعيل:  عن  وقال   ،)((َعابِِديَن َلنَا  َوَكاُنوا  َكاِة  الزَّ َوإِيَتاَء 
وكان عند ربه مرضيًا))(، ثم فرضت على األمة اإلسالمية بعد هجرة النبي  فخاطبه قائاًل: 
يِهْم بَِها َوَصلِّ َعَلْيِهْم إِنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َلُهْم)3(، قال ابن  ُرُهْم َوُتَزكِّ ُخْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
تيمية: هي الجزء المقدر الواجب دفعه على مالك النصاب بالنية ليصرف في مصارف معينة))(.

وهي من أركان اإلسالم، كما بشر النبي : »بني اإلسالم على خمس: شهادة أن ال إله إال الله وأن محمدا 
عبده ورسوله، وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان«))(.

كما توعد سبحانه وتعالى مانعي الزكاة المكتنزين للمال بالعذاب الشديد في اآلخرة بقوله: َواَل َيْحَسَبنَّ 
ُقوَن َما َبِخُلوا بِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة))(. يقول  ُه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْيرًا َلُهْم َبْل ُهَو َشرٌّ َلُهْم َسُيَطوَّ ِذيَن َيْبَخُلوَن بَِما َآَتاُهُم اللَّ الَّ
الحاجات  وتلبية  الله  سبيل  في  اإلنفاق  عن  والكف  التداول،  عن  للمال  حبس  »االكتناز  عاشور:  بن  الطاهر 
والمصالح التي من شأنها أن تفسد التوازن االجتماعي، لذلك شدد الشارع الحكيم في عقوبة الكانز قال تعالى: 

.)(()((ْرُهْم بَِعَذاٍب َألِيٍم ِه َفَبشِّ َة َواَل ُينِْفُقوَنَها فِي َسبِيِل اللَّ َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ َوالَّ

))( سورة األنبياء، اآلية )). 
))( سورة مريم، اآلية )3. 

)3( سورة التوبة، اآلية )0). 
))( مجموع الفتاوى ج3 ص0)). 

))( صحيح مسلم كتاب اإليمان، باب بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام رقم 3)). 
))( سورة آل عمران اآلية 0)). 

))( سورة التوبة، اآلية )3. 
))( مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص))) بتصرف. 
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الذي  القدر  وهي  التزكية  من  مشتقة  فالزكاة 
))إنما   : لقوله  له  تطهيرًا  للفقراء  المال  من  يخرج 
الشوكاني:  قال  للمال(()9(،  طهارة  الزكاة  جعلت 
»الزكاة إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير 

متصف بمانع يمنع من الصرف إليه«)0)(.

وهي والصدقة والحق والنفقة والعفو مسميات 
على  الزكاة  »تطلق  العربي:  ابن  قال  واحد،  لمسمى 

الصدقة وعلى الحق والنفقة والعفو«)))(.

فرضها،  بعد  الفعال  ودورها  ألهميتها  ونظرًا 
لِْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ َما  »إِنَّ قائال:  مصارفها  الحق  بين 
َوفِي  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َواْلُمَؤلَّ َعَلْيَها  َواْلَعاِمِليَن  َواْلَمَساِكيِن 
بِيِل  السَّ َواِْبِن  ِه  اللَّ َسبِيِل  َوفِي  َواْلَغاِرِميَن  َقاِب  الرِّ
ُه َعِليٌم َحِكيٌم«)))(، يقول الدكتور  ِه َواللَّ َفِريَضًة ِمَن اللَّ
يوسف القرضاوي أن المستحقين للزكاة من الفقراء 

والمساكين هم أحد ثالثة أصناف: 
• من ال مال له وال كسب أصاًل.

• من له مال وكسب ال يبلغ نصف كفايته.
كفايته،  نصف  يسد  كسب  أو  مال  له  من   •
أو  السنة،  )كفاية  الكفاية  تمام  يجد  ال  ولكن 

كفاية العمر()3)(.

الثمانية  الزكاة  مصاريف  في  المتمعن  إن 
بقدر  األغنياء  أموال  في  للفقراء  الله فرض  أن  يدرك 
درجة  إلى  يرفعهم  بل  حاجتهم،  ويسد  يسعهم  ما 
ال  حتى  السائدة  االقتصادية  الظروف  وفق  الغنى 
باالقتراض  لألغنياء  أنفسهم  ويذلوا  دينهم،  يبيعوا 
يدفعان  والفقر  بالحاجة  الشعور  ألن  واالستدانة، 
صاحبها إلى ارتكاب الفواحش والجرائم وغيرها في 

)9( صحيح البخاري )/)0) كتاب الزكاة.
)0)( نيل األوطار ج )/9))- 0)).

)))( عارضة األحوذي 3/))).
)))( سورة التوبة، اآلية 0). 

)3)( فقه الزكاة )/))).

سبيل الحصول على لقمة قد ال تسد رمق اليوم، ثم إنه 
أمام الشعور بالحاجة والفاقة قد ال يملك الفقير معه 
نفسه بل يسرع إلى تقبل ما يلقى إليه من أفكار ومبادئ 

ينشؤها أهل الثروة والربا)))(.

الفقر: اأنواعه واأ�شبابه وعالقته بالزكاة
في تراثنا اإلسالمي نجد المقولة الشهيرة لعلي 
وعند  لقتلته«  رجال  الفقر  كان  »لو  طالب:  أبي  بن 
ذلك  والجريمة«  الكوارث  مولد  هو  »الفقر  أرسطو: 
أو  الرئيس  سببها  الفقر  كان  الكوارث  من  العديد  أن 
أحد أسبابها المهمة، وعند صندوق النقد الدولي هو: 
مستوى  من  األدنى  الحد  تحقيق  على  القدرة  »عدم 

المعيشة«.

ما يكفي  له  أن يكون  الغنى، وقدره  فالفقر ضد 
يوفر  ما  الحصول على  القدرة على  عياله، »وهو عدم 
كريمة  عيشة  يعيش  كي  الكفاية  الالزم  األدنى  الحد 
تليق بمستوى التكريم الذي خص الله به اإلنسان«)))(، 

وهو على نوعين، مطلق ونسبي: 

أما المطلق فهو عدم تمكن الفرد من تحقيق حد 
الكفاية، أي الحاجات الضرورية التي تضمن لإلنسان 
االجتماعية  الظروف  ظل  في  المناسب  العيش 

واالقتصادية السائدة.

في  التفاوت  يعكس  الذي  هو  والنسبي: 
وما  األفراد  قدرات  الختالف  ويرجع  الدخول، 
ُه  َواللَّ تعالى:  قوله  ومنه  وعمل،  جهد  من  يبذلونه 

.)(((ْزِق َل َبْعَضُكْم َعَلى َبْعٍض فِي الرِّ َفضَّ

)))( دور الزكاة في عالج الفقر وتحقيق التكافل االجتماعي، 
األولى،  الطبعة   ،((( ص)))-  محرزي،  أحمد 

 .(00(
ديار  في  والتخلف  الحرمان   ،( العدد  األمة  كتاب   )(((

المسلمين نبيل صبحي الطويل، ص3). 
)))( سورة النحل، اآلية )). 
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واإلسالم لم ينظر إلى الفقر على أنه من صنع 
أمر  ولكنه  األغنياء،  صنع  من  أو  أنفسهم  األفراد 
يعرض لكل مجتمع، ونظرا لدائه الكبير وجه اإلسالم 
الفقراء رعاية ال مثيل  أول عنايته إلى عالجه ورعاية 
الدين  هذا  استخلص  الله  »إن  الحديث:  ففي  لها، 
الخلق  السخاء وحسن  إال  لدينكم  يصلح  لنفسه وال 

أال فزينوا دينكم بهما«)))(.

المدينة  مجتمع  في  فعال  هذا  تحقق  ولقد 
المنورة بعد الهجرة التي كانت إيذانا ببدء عصر جديد 
في تاريخ العالم كله، ففيها آخى النبي  بين الفقراء 
واألغنياء إخاء لم تعرفه البشرية من قبل وال من بعد 
له نظيرًا، فكان يأخذ بيد المهاجرين واألنصار ويقول 
أخوين،  وعلي    فكان  أخوين«  الله  في  »وتآخيا 
وزيد  وحمزة  أخوين،  زهير  بن  وخارجة  بكر  وأبو 
بن حارثة أخوين، فصار لكل أخ مهاجر يشاطره ماله 
بوازع  تنازل األغنياء  وداره، وإبله، وتجارته، وهكذا 
المهاجرين  إلخوانهم  وحبهم  وضميرهم  دينهم  من 
الفقراء عن نصف ما يملكون من ثروة وعقار وأرض 

دون تردد أو إبطاء)))(.

في  المسلمين  أن  أيضًا،  ذلك  يجسد  ومما   
جيش العسرة)9)( - غزوة تبوك - بعد أن نفذ زادهم 
امتصاص  في  منهم  العشرة  اشترك  العودة  طريق  في 
للمحافظة  األدنى  الحد  حققوا  حتى  الواحدة  الثمرة 
والظفر  النصر  معه  وحققوا  واألرواح  األنفس  على 

والتمكين.

للفقراء  الزكاة  تشريع  نزل  اإلخاء  جانب  وإلى 
ضخما  وموردا  الدين  أركان  من  ركنا  وأصبحت 

)))( كنز العمال )/))3 رقم الحديث 9)9)). 
)))( دور الزكاة في عالج الفقر وتحقيق التكافل االجتماعي 

أحمد محرزي، ص)). 
)9)( سيرة ابن هشام )/0)). 

في  جاء  تعاهدوا،  هذا  وعلى  والمساكين،  للفقراء 
كتاب علي إلى واليه بمصر: »ثم الله في الطبقة السفلى 
الذين ال حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل 
ومعترًا...  قانعًا  الطبقة  هذه  في  فإن  والزمن،  البؤس 
غالة  من  وقسما  المال،  بيت  من  قسما  لهم  واجعل 
مثل  منه  لألقصى  فإن  بلد،  كل  في  اإلسالم  صوافي 
يشغلك  فال  حقه  استرعيت  قد  وكل  لألدنى،  الذي 
عنهم بطر، فإنك ال تعذر بتضييعك ألحكامه، وتعهد 
أهل اليتم، وذوي الرقى في السن ممن ال حيلة له وال 

ينصب للمسألة نفسه«)0)(.

في  لها  وجود  ال  الفقر  مشكلة  فإن  لذلك 
اإلسالم، إذ أنه من شروط الطبقية أنها تدوم وتتوارث 
يكون  ال  اإلسالم  في  لكن  والتقاليد،  القانون  بحكم 
الفقر متوازنا فهو حالة تتقلب، قد يكون اليوم ويختفي 
غدا، فغني اليوم قد يكون فقير الغد: إِْن َيُكوُنوا ُفَقَراَء 

.)(((ُه ِمْن َفْضِله ُيْغنِِهُم اللَّ

وقد يكون للفقر أسباب كثيرة نجملها فيما يلي: 

والتواكل  العمل  عن  والخمول  الكسل   -

على  واالعتماد  األرض،  إلى  والخلود 
مع  وتقاعسهم  بكسلهم  وظنوا  الغير، 
ومنحة  نعمة  الفقر  أن  وتصوفهم  زهدهم 

إلهية تستوجب التكبر.

نظر  في  ممقوت  وهو  والتبذير:  اإلسراف   -

المجتمع  هالك  إلى  يؤدي  ألنه  اإلسالم 
لذلك  طائل،  بغير  الجماعة  موارد  بتبديد 
»َواَل  الشياطين  إخوان  الرحمن  عدهم 
إِْخَواَن  َكاُنوا  ِريَن  اْلُمَبذِّ إِنَّ  َتْبِذيرًا  ْر  ُتَبذِّ

َياطِيِن«)))(.  الشَّ

)0)( اقتصادنا باقر الصدر )0). 
)))( سورة النور، اآلية )3. 

)))( سورة اإلسراء، اآلية )). 
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حدوث  مثل  طبيعية  الفقر  أسباب  تكون  وقد 
غنيا  فيكون  وغيرها  الطبيعية  والكوارث  الزالزل، 
ويفتقر، أو فقيرا فتسوء حالته أكثر. وإلى جانب هذه 
أمرين  في  تتلخص  اجتماعية  أسباب  هناك  األسباب 

اثنين: 

أ.  قلة اإلنتاج.

ب. سوء التوزيع لهذا اإلنتاج وعدم اإلنفاق.

تحصى  أن  من  كثيرة  فهي  أضراره  أما 
وتعد، منها: 

ينظر  فاإلسالم  الكفر،  بريد  فالفقر  الكفر:   •
وعلى  العقيدة  على  خطر  أنه  على  الفقر  إلى 
على  وخطر  التفكير،  سالمة  وعلى  األخالق 
  األسرة، وعلى المجتمع)3)(، وقد كان النبي
عنها  الله  رضي  عائشة  فعن  منه،  بالله  يستعيذ 
أن النبي  كان يقول »اللهم إني أعوذ بك من 

الكفر والفقر...«)))(.

ولما كان األمر كذلك، كان الخلفاء الراشدون 
يقول  الكفاية،  حد  توفير  يحاولون  وغيرهم 
المال حق،  عمر: »ما من أحد إال وله في هذا 
عمله(،  )أي  وبالؤه  الرجل  وحاجته،  الرجل 
حاجة  أدع  أال  على  حريص  إني  قوله:  في  ثم 
إال سددتها ما اتسع بعضنا لبعض، فإذا عجزنا 

آسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف«)))(.

يقول  المرض،  حليف  فالفقر  المرض:   •

يوسف  االقتصادية  المشكالت  عالج  في  الزكاة  دور   )(3(
القرضاوي، ص )3). 

حديث  بكرة  أبي  بن  مسلم  عن  سننه  في  النسائي  رواه   )(((
رقم ))3)

)))( ابن الجوزي، تاريخ عمر بن الخطاب، ص)0)، الطبعة 
التجارية الكبرى.

التأثير  في  »ونسلو«  البريطاني  البروفسور 
المتبادل بين الفقر والمرض »في البالد الفقيرة 
ويزيد  فقراء،  ألنهم  والنساء  الرجال  يمرض 
ويشتد  باألمراض  يصابون  عندما  فقرهم 

المرض عليهم ألنهم فقراء معدومون«)))(.

والكفر  المرض  حليف  فالفقر  الجهل:   •

والجهل أيضًا إذ كيف يستطيع من يشكو عضة 
الواقع  تفقد  ومن  ويبحث،  يفكر  أن  الجوع 
االجتماعي لهذه األمة يجد اآلالف من أبنائها 
وكم  فقرهم،  لشدة  إليه  وركبوا  الجهل  أحبوا 
منهم ولج ميدان العلم ثم ما لبث أن انقطعت 
أسبابه به لسوء حاله وكساد سوقه، ولذلك كان 
بيته  في  ليس  من  تستشر  »ال  يقول:  حنيفة  أبو 

دقيق« أي أنه متشتت الفكر مشغول البال.

وكيفية  العمل  بطرق  الجهل  بالجهل،  ونعني   
بغير  فالعمل  ثمرة،  والعمل  شجرة  فالعلم  استثماره، 
علم جهل وضياع للوقت، وهالك لألمة قبل أن يكون 

هالكًا للفرد.
- ضعف النفس والشعور بالهوان.

- الرذائل االجتماعية كالسرقة والزنا وغيرها.

اإلسالمي  الحس  يمجها  ظاهرة  الفقر  إن 
مكمن  ألنه  استئصالها  إلى  جاهدا  ويسعى  السليم، 
الشرور، وموطن األوبئة، ومخل بالعقيدة، فأعظم آفة 
نخرا  وتنخر عظامه  هزا  كيانه  وتهز  المجتمع  تصيب 
الفاحش  الثراء  أو ال يشعر أن يوجد  من حيث يشعر 
إلى جانب الفقر المدقع، وأن يوجد من يملك القناطر 
يموت  من  أو  يومه،  قوت  يملك  ال  ومن  المقنطرة 
اجتماعية  ظاهرة  فهو  جوعا.  يموت  ومن  بالنعمة، 
قديمة تسعى مختلف النظم والمذاهب إلى محاربتها، 
وإشراك  الفوارق،  هذه  على  للقضاء  فرضت  فالزكاة 

)))( الحرمان والتخلف في ديار المسلمين، 33. 
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تعالى  قال  نعم،  لهم من  الله  فيما خلق  البشر جميعا 
.)(((ِذي َخَلَق َلُكْم َما فِي اأْلَْرِض َجِميعًا ُهَو الَّ

طريق  عن  محوه  على  اإلسالم  حرص  لذلك 
حق  ورعوها  المسلمون  أقامها  إن  الزكاة  تشريع 
رعايتها وذلك بوضعه حلوالً جذرية دائمة ال تعرف 

المسكنات الوقتية، أو المداراة السطحية الظاهرية.

الزكاة نماء للغني والفقير والمال
فريضة  أنها  على  الزكاة  إلى  ننظر  أن  يمكن  ال 
نماء  هي  بل  للفقير  وتعطى  الغني  من  تنزع  قسرية 

للغني والفقير والمال. هي نماء للغني من وجوه: 

الغني  لشخصية  نماء  »هي  القرضاوي:  يقول 
الخير،  يسدي  الذي  فاإلنسان  المعنوي،  وكيانه 
ويده،  نفسه  ذات  من  ويبذل  المعروف،  ويصنع 
بحق  وليقوم  واإلنسانية،  الدين  في  بإخوانه  لينهض 
واتساع  وانشراح  نفسه،  في  بامتداد  يشعر  عليه،  الله 
في صدره، ويحس بما يحس به من انتصر في معركة، 
وهو فعال قد انتصر على ضعفه وأثرته وشيطان شحه 
وهواه، فهذا هو النماء النفسي والزكاة المعنوية«)))(. 

وهو  يحس  ألنه  الفقير،  لشخصية  نماء  وهي 
متروكا  وال  المجتمع،  في  ضائعا  ليس  أنه  يستفيد 

لضعفه وفقره ينخران فيه.

القرضاوي:  يقول  المال،  في  وبركة  نماء  وهي 
في  فالزكاة  الناس،  بعض  ذلك  استغرب  »وربما 
تكون  فكيف  بعضه  بإخراج  المال  من  نقص  الظاهر 
النقص  هذا  أن  يعلمون  العارفين  ولكن  وزيادة،  نماء 
الظاهري وراءه زيادة حقيقية وزيادة في مال المجموع، 
وزيادة في مال الغني نفسه، فإن هذا الجزء القليل الذي 
يدري  أوالًً  يدري  حيث  من  أضعافه  عليه  يعود  يدفعه 
َوُهَو  ُيْخِلُفُه  َفُهَو  َشْيٍء  ِمْن  َأْنَفْقُتْم  َوَما  تعالى:  لقوله 
تصدق  ))من   : النبي  ويقول   ،)(9(اِزِقيَن الرَّ َخْيُر 

)))( سورة البقرة، اآلية )). 
)))( العبادة في اإلسالم يوسف القرضاوي، ص))). 

)9)( سورة سبأ، اآلية 39. 

يعادل تمرة من كسب طيب، وال  ما  بعدل تمرة: أي 
يقبل الله إال الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربها 
مثل  تكون  حتى  فلوه  أحدكم  يربي  كما  لصاحبها 
الجبل(()30(... وال ننسى عمل العناية اإللهية في هذا 

اإلخالف واإلرباء، بغير ما نعرف من األسباب))3(.

فاعلية الزكاة في معالجة الفقر
عجيبا  مسلكا  اإلسالمية  الشريعة  سلكت 
على  الزكاة  توزيع  طريق  عن  الفقر  على  القضاء  في 
قررت  حيث  عادلة  حكيمة  سياسة  ونهجت  الفقراء 
أن تؤخذ من األغنياء ثم ترد على فقراء البلد، كما في 
حديث معاذ: »تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم« 
فعن سعيد بن المسيب أن عمر بعث معاذا ساعيا إلى 
فيهم  فقسم  ذبيان  بن  سعد  بني  على  أو  كالب  بني 
به  الذي خرج  بشيئ حتى جاءه بحلسه  يعد  لم  حتى 
الفقراء  إغناء  بالزكاة  المقصود  ألن  رقبته))3(«،  على 
بها، فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد 
التوازن  ألغراض  توجه  فإنها  لذلك  محتاجين«)33(، 
المحتاجة  الفئات  حاجة  رفع  بهدف  االجتماعي 
جبايتها  في  الدولة  مسؤولية  من  فهي  وجدت،  أينما 
أخذهم  »أما  السالم:  عبد  بن  العز  يقول  وإنفاقها، 
أجزأت،  مصارفها  في  صرفوها  فإن  الحكام  الزكاة 
منها  األغنياء  يبرأ  لم  غير مصارفها  في  وإن صرفوها 
على المختار لما في إجزائها من تضرر الفقراء«))3(، 
فيها  اإلمام  »وإنما  العزيز:  عبد  بن  عمر  قال  ولذلك 
ينزله  إنما هو كالغيث  المسلمين  األموال كرجل من 
الله لعباده، فهم فيه سواء، وإنما أنا حجيج المسلمين 

في مالهم«))3(.

)30( رواه البخاري في كتاب الزكاة حديث رقم 0))). 
ص)))  القرضاوي،  يوسف  اإلسالم  في  العبادة   )3((

بتصرف. 
مكتبة  ص)))  سالم،  بن  للقاسم  األموال  كتاب   )3((

الكليات األزهرية.
)33( المغني البن قدامة المقدسي مع الشرح الكبير )/)3).
المصلحة  ضوابط  وانظر   ،(9/( األحكام  قواعد   )3((

للبوطي هامش 39.
))3( مالمح االنقالب اإلسالمي في عهد عمر بن عبد العزيز 

عماد الدين خليل ))).
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وهذا يقتضي أن يكون للزكاة بيت مال خاص 
وحصيلة قائمة بها تشرف عليها الدولة وال تضم إلى 

ميزانيتها العامة.

 وبيت مال الزكاة هذا يتكون من جهاز إداري 
يتولى اإلشراف على جميع شؤون الزكاة، من جباية 
في  لألموال  واستثمار  وتحصيل  ومراقبة  وتنظيم 
أن تسد  التي من شأنها  الشرعية  أوجهها ومشاريعها 
خلل المستحقين وعوز المستضعفين، وهذا الجهاز 
والقيام  العامة،  والمراقبة  المحاسبة  لنظام  يخضع 
حقوق  على  المحافظة  أجل  من  اإلسالمية  بالتوعية 
من  والشعيرة  الركن  هذا  وصيانة  جهة  من  الفقراء 

جهة ثانية.

إن من حسن رعاية اإلسالم للفقير أنه لم يكلفه 
بأن يأتي ألخذ الزكاة بل تعطاه في محله ومن غير أن 
يشعر أنها زكاة حفظا لكرامته وصيانة إلنسانيته، قال 
ابن قدامة »... وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرًا لم 
يحتج إلى إعالمه أنها زكاة«))3( وقول بعض المالكية: 

»أعط وال تسم وال تذل المؤمن«.

وقد لخص ابن شهاب الزهري في رسالة شافية 
إلى عمر بن عبد العزيز عن مصاريف الزكاة فقال: »إن 
لكل مسكين  والمقعدين، ونصيبا  للزمني  نصيبا  فيها 
به عاهة ال يستطيع عيلة وال تقلبًا في األرض، ونصيبًا 
لمن  ونصيبا  ويستطعمون،  يسألون  الذين  للمساكين 
أحد،  له  ليس  ممن  اإلسالم  أهل  من  السجون  في 
الذين  المساكين  من  المساجد  يحضر  لمن  ونصيبا 
ال عطاء لهم وال سهم، ونصيبا لمن أصابه فقر وعليه 
دين ولم يكن شيء منه في معصية الله، ونصيبا لكل 
فيؤدي  إليهم،  يأوي  أهل  وال  مأوى  له  ليس  مسافر 
يقضي  أو  منزال  يجد  حتى  دابته  وتعلف  ويطعم 

حاجة«))3(.

))3( المغني مع الشرح الكبير )/))). 
))3( كتاب األموال ص 579، القاسم بن سالم، طبعة 2، دار 

الفكر. 

إن دور الزكاة هو االنتقال بالفقراء وأهل الخبرة 
والمهارات من دائرة القعود والبطالة إلى دائرة العمل 
التنمية  معوقات  ألهم  معالجة  هذا  وفي  واإلنتاج، 

وهي البطالة.

في  الفقر  عالج  في  فاعليتها  الزكاة  أثبتت  فقد 
حقها  بتمام  تؤخذ  كانت  إذ  اإلسالمية؛  األمة  تاريخ 
على  القضاء  إلى  فأدت  مستحقيها...  إلى  وتصرف 
الفقر في وقت وجيز... حتى إن بعض بالد المسلمين 

)تونس، الشام( خلتا من الفقراء...

أنكر    الخطاب  بن  عمر  أن  عبيد  أبو  روى 
أهل  صدقة  بثلث  إليه  بعث  لما  جبل  بن  معاذ  على 
الجند باليمن فقال له: لم أبعثك جابيا وال آخذ جزية، 
على  فتردها  الناس  أغنياء  من  لتأخذ  بعثتك  ولكن 
وأنا  بشيء  إليك  بعثت  ما  بقوله:  معاذ  فرد  فقرائهم. 
بعث  الثاني  العام  كان  فلما  مني،  يأخذه  أحدا  أجد 
إليه بشطر الصدقة فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام 
الثالث بعث إليه بها كلها، وكانت حجة معاذ أيضًا: ما 

وجدت أحدا يأخذ مني شيئا«))3(. 

بن  عمر  أن  أسيد  بن  عمر  عن  البيهقي  وروى 
عبد العزيز  أغنى الناس حتى ال يجدون من يأخذ 
منهم مال الصدقة، وشهد بذلك يحيى بن سعيد حين 
قال: بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية 
أعطيها  الفقراء  وطلبت  فجمعتها  تونس(،  )منطقة 
بيت  صدقة  مني  يأخذ  أن  يقبل  فقيرا  أجد  فلم  لهم، 
جعلت  أن  بعد  وأعتقتهم  رقابا  بها  فاشتريت  المال، 

والءهم للمسلمين)39(.

))3( كنز العمال للهيثمي )/))). 
)39( السياسة المالية لعمر بن عبد العزيز لقطب إبراهيم الهيئة 

المصرية للكتاب، ص)3).
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فقد نجحت الزكاة كنظام إسالمي عندما طبقت 
الفقر وقضت  التخفيف من مشكلة  تطبيقا شامال في 
للظهور  عادت  ثم  األولى،  العصور  في  نهائيا  عليه 
من جديد في الدول اإلسالمية حتى أصبحت مرضا 
مزمنا نتيجة لعدم تطبيقها فبقيت المجتمعات تتخبط 

في الفقر بسبب الفوارق االجتماعية المتفاوتة.

االأهداف التي ت�شعى اإليها الزكاة
 لما كانت الزكاة تعلب دورًا حيويًا في إنعاش 
على  والقضاء  التنمية  دواليب  وتحريك  االقتصاد 
بمثابة  ألنها  فيه  تسود  الذي  المجتمع  داخل  الفقر 
أمور  في  تتدخل  فهي  االجتماعي،  للتكافل  مؤسسة 

كثيرة وتسعى إلى: 

ال  مكتنزة  بقاءها  ألن  األموال  اكتناز  منع   •
شــنع  لـذلك  المجتمع،  القتصاد  منفعة  تقدم 
فقال:  ينفق  وال  ينمي  ال  من  على  اإلســالم 
َة َواَل ُينِْفُقوَنَها  َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ َوالَّ
 .)(0(َألِيٍم بَِعَذاٍب  ْرُهْم  َفَبشِّ ِه  اللَّ َسبِيِل  فِي 
أهم  من  االكتناز  أن  إلى  اليوم  العالم  تنبه  وقد 
العوامل التي تعوق التنمية االقتصادية للدولة، 
ألن األموال التي لم تستثمر وتنمى تتالشى مع 
السنين واأليام، واإلسالم قد حث على  مرور 
هذا منذ أجيال وأجيال، حتى إن النبي  حض 
اليتيم حتى ال تأكله الصدقة  على استثمار مال 
مال  له  يتيمًا  ولي  من  ))أال  الحديث  في  كما 
فليتجر فيه وال يتركه حتى تأكله الصدقة(()))(.

الفقراء  احتياجات  لسد  استخدامها  عدم   •
االستهالكية مثل الطعام والشراب والملبس بل 
لالستثمار  أدوات  خلق  في  تستخدم  أن  يجب 

)0)( سورة التوبة، اآلية )3.
)))( يوسف القرضاوي، آثار الزكاة في األفراد والمجتمعات، 
نشر ضمن أبحاث مؤتمر الزكاة األول بيروت الكويت، 

ص)).

أن  بدورهم  يستطيعوا  حتى  الفقراء  لهؤالء 
حتى  لغيرهم  أيضًا  هم  الزكاة  فيؤدوا  ينتجوا 
الفقر  من  ويتخلص  بأسره  المجتمع  يرتقي 
وهذه  اآلخرين،  مساعدة  على  واالعتماد 
الوسيلة هي أكفأ الوسائل التي تحول المجتمع 
بشرية  تنمية  به  منتج  مجتمع  إلى  بأكمله 

واقتصادية، وخالي من البطالة والفقر)))(.

اإلنفاق  يأتي عامل  االكتناز واالستثمار  بعد   •
الذي يستوعب شراء المنتجات المستثمرة، ألن 
تقليل اإلنفاق يؤثر بشكل سلبي على السوق، 
المنتجات  استيعاب  على  قدراته  من  ويقلل 
باألموال  المجازفة  إلى عدم  بالكثير  يدفع  مما 
الكريم  القرآن  حث  ولذلك  االستثمار،  في 
أزيد من خمسة وسبعين مرة  اإلنفاق في  على 
في  أموالهم  صرف  على  المسلمين  لتشجيع 
جهة،  من  األموال  لتداول  والصدقة  الزكاة 
والمساكين  الفقراء  ومساعدة  النفس  وتطهير 
من جهة أخرى، و»تقليل عدد األجراء، وزيادة 
العائد  توزيع  تضمن  ألنها  المالك«)3)(،  حجم 
المرصود  المال  على  بفرضها  االقتصادي، 

للنماء.

للمعوقين  تمثل عونًا  أنها  أهدافها كذلك  ومن 
وغيرهم...  الحاجات  وذوي  واليتامى  والمرضى 
حصيلتها،  به  تسمح  ما  بقدر  الفقير  إغناء  وكذا 
وإخراجه من دائرة الحاجة إلى دائرة الكفاية الدائمة، 
كأن  ويغنيه،  يناسبه  ما  محتاج  كل  بتمليك  وذلك 
يملك التاجر متجرا وما يلزمه ويتبعه، ويملك الزارع 
آالت  المحترف  ويملك  ويتبعها،  يلزمها  وما  ضيعة 
تعمل  العمل  بهذا  فهي  ويتبعها،  يلزمها  وما  حرفته 
من  التخفيف  هو  الذي  عظيم،  هدف  تحقيق  على 

وطأة الفقر وهواجسه.

)))( دور الزكاة في محاربة الفقر شعبان عبده، ص).
)3)( العبادة في اإلسالم يوسف القرضاوي، ص))). 
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يقول أحمد مجدوب: »الزكاة هي أداة التوزيع 
األساسية في النظام اإلسالمي، ولضمان استمراريتها 
أركان  أحد  تعالى  الله  جعلها  تنفيذها  في  والدقة 
االقتصادية والظروف  للقرارات  تترك  الدين حتى ال 
تتميز  وبهذا  الشخصية،  واألهواء  االجتماعية 
في  ثابت  حق  ألنها  االنقطاع،  وعدم  باالستمرارية 

المال يجب إخراجه عند استيفاء شروطه«)))(. 

في  للزكاة  االأ�شا�شية  المرتكزات  بع�ص 
الق�شاء على الفقر واله�شا�شة

واقتصادية  وتدبيرية  عملية  مرتكزات  هناك 
واجتماعية تجعل من الزكاة أداة ووسيلة فعالة للقضاء 
المرتكزات  هذه  اإلسالمية،  البالد  داخل  الفقر  على 

تتمثل في األمور التالية: 

الزكاة  توزيع  فإن  العملي:  المستوى  على  أوالًً:   -

الفقر  محاربة  في  يسهم  المستحقين  مختلف  على 
الميادين  في  وخاصة  البطالة،  وتقليص  والهشاشة 
والتنمية  والتمدرس،  كاالستشفاء،  االجتماعية 

االقتصادية عبر تحفيز التشغيل الذاتي والجماعي.

أموال  جمع  تقنين  التدبيري:  المستوى  على  ثانيًاً:     -
الزكاة من شأنه أن يضع حدا لظاهرة التسول، خصوصا 
تسول المحترفين الذين يلجؤون إلى تنظيمات حرفية 
ويؤثر  العاهات،  وذوي  واألطفال  النساء  توظف 
المستحقين  إلى  الزكوية  األموال  تحويل  على  سلبا 

الحقيقيين الذين ال يسألون الناس إلحافا.

المسلمون  دأب  التاريخي:  المستوى  على  ثالثًاً:     -
بناء  عبر  اإلحسانية  التبرعات  في  صرفها  على 
التعليمية،  والدور  الخيرية  والجمعيات  المساجد 

نظرية  دراسة  للزكاة  واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار   )(((
أحمد  مجدوب  أحمد  الدكتور  تطبيقية،  إشارات  مع 
أكتوبر  ومالية  مصرفية  دراسات  بمجلة  نشر  ص))، 

.(999

الله  واستعملت كذلك عندهم في اإلنفاق في سبيل 
الحرة  المدارس  إنشاء  خالل  من  العلم  تشجيع  في 
والتخصصية،  الدينية  والجامعات  القرآن،  ومعاهد 
وكفالة طالب العلم، ومحو األمية للحفاظ على الدين 
الواحدة  والوطن واللحمة االجتماعية داخل األسرة 
من  الحد  وبالتالي  القربى،  ذوي  غالبا  تشمل  التي 

انتشار العقائد الفاسدة واألفكار المنحرفة.

ليست  فالزكاة  الشرعي:  المستوى  على  رابعًاً:     -
صدقة تعطى أوالًً تعطى، بقدر ما هي امتثال وانصياع، 

فهي حق لله يمنح للفقير في مال الغني.

المال  فاكتناز  اإلقتصادي:  المستوى  خامسًاًً: على     -
محرم، والترغيب في تشجيع السيولة المالية مشروع 
ألنه يتيح خلق التوازن في توزيع الثروة حتى ال يكون 

هذا المال دولة بين األغنياء فقط.

-   سادسًاًً: على المستوى اإلجتماعي: فهي تعد حال 
لمشاكل الفقراء االجتماعية، ومنها »مشكلة العزوبة« 
ذلك أن كل مؤمن يريد العفاف لنفسه بالزواج أن يمد 
المجتمع - ممثال في الحكومة أو الدولة أو مؤسسة 
الزكاة - يده إليه بالمساعدة في المهر ونفقات الزواج 
يستجيب  أن  يستطيع  حتى  الحاجة  أهل  من  كان  إن 
الفرج،  وإحصان  البصر،  غض  في  اإلسالم  لنداء 
وإقامة األسرة المسلمة، ناهيك عن مشاكل المشردين 

واللقطاء.

الفقر  دفع  في  للزكاة  التطبيقية  الخا�شيات 
واله�شا�شة

العدالة  تضمن  أنها  للزكاة  األساسية  األمور  من 
االجتماعية في أمور عديدة منها: 

أنه ال زكاة  الزكوي، أي  وهو عتبة اإلعفاء  -  النصاب: 
على  تجب  حين  في  النصاب،  هذا  يملك  ال  من  على 
من توفر لديه و»هو في الذهب عشرون مثقاال أو دينارا 
الحبوب  ونصاب  درهم،  مائتا  الفضة  ونصاب  ذهبيا، 
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 ((3 يعادل  ما  أي  أوسق  خمسة  الجفاف  بعد  والثمار 
كيلوغراما، وأول نصاب اإلبل خمس، والبقر ثالثون، 

والغنم أربعون شاة«)))(.

للفقير، أي حد  الكفاية  الزكاة حد  تضمن  الكفاية:   -
كفاية  الفقهاء  عند  بالكفاية  والمراد  الكريم،  العيش 
من  معين  بقدر  تحديد  دون  العمر)))(  كفاية  أو  السنة 
الفقر  على  القضاء  هو  الشارع  مقصود  ألن  المال 
المجتمعات  ظروف  باختالف  يختلف  الذي  والعوز 
أخرى،  إلى  فترة  ومن  والمكان  الزمان  ناحية  من 
عن  عجز  لمن  االجتماعي  الضمان  بمنزلة  والكفاية 
المستوى  إرادته،  عن  خارج  بسبب  لنفسه،  يوفر  أن 
تضمن  الوقت  نفس  وفي  المناسب)))(،  المعيشي 
بعد  عنده  فضل  مما  إال  الزكاة  يؤدي  أال  للمزكي 
ومشرب  مأكل  من  األساسية  الحاجيات  إسقاط 

وملبس ومسكن ومحمل وتطبيب...

يكفيه  ما  للمستحق  يعطى  المستحق:  الفقير  إغناء   -
لسد حاجته أو ما يسمح له بمزاولة عمل مدر للدخل. 

الثمانية  للفئات  إال  الزكاة ال توجه  إذ  التخصيص:   -
تعالى:  قوله  في  التوبة  سورة  في  عليها  المنصوص 
َواْلَعاِمِليَن  َواْلَمَساِكيِن  لِْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ َما  »إنَّ
َوفِي  َواْلَغاِرِميَن  َقاِب  الرِّ َوفِي  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َواْلُمَؤلَّ َعَلْيَها 
َعِليٌم  ُه  َواللَّ ِه  اللَّ ِمَن  َفِريَضًة  بِيِل  السَّ َواِْبِن  ِه  اللَّ َسبِيِل 

َحِكيٌم«)))(.

ممن  إال  الزكاة  تجب  فال  التام:  الملك  مبدأ  في   -
يملك ملكًا تامًا بشكل يمكنه حيازته والتصرف فيه، 

أما األمور التي ال تجب فيها الزكاة أصال فهي: 

أركان  سلسلة  ص))  بلحسن،  محمد  سيدي  الزكاة   )(((
اإلسالم منشورات المعارف، الطبعة األولى ))0). 

)))( أنظر فقه الزكاة يوسف القرضاوي )/))). 
علي  الهادي  عبد  اإلسالم،  في  الفقر  وعالج  الزكاة   )(((

النجار شبكة األلوكة روافد، ص). 
)))( سورة التوبة، اآلية 0).

وهي  المستغالت،  أي  المؤجرة  األصول   -«
إذ ال زكاة  لبيع منافعه دون عينه،  كل مال أعد 
لغرض  والمقتناة  المؤجرة  األصول  أعيان  في 

التأجير. 
األصول المدنية وهي الحقوق الثابتة في ذمة    -

الغير، فال زكاة في هذه األصول.
وهي  العوامل(  أو  )القنية  الثابتة  األصول    -
الشخصية  لحاجاته  مالكه  يستهلكه  مال  كل 
واألجهزة  واآلالت  والسيارات  كالمباني 
أو  للفرد  كانت  سواء  لالستعمال«)9)(  المعدة 

الشركة أو التعاونية.
الحالة  الديون  أن  أي  الدين:  من  السالمة  مبدأ  في   -

وجب خصمها وال تدخل في الوعاء الزكوي.
- في حوالن الحول: فال تجب إال بعد مرور حوالن 
المزكيات، وذلك حتى تخرج من  أغلب  الحول في 

مال تم نماؤه أو فضل عن السنة المنتهية.
- إعفاء رأس المال المستثمر: تطبق الزكاة على رأس 
المال المكتنز ولكن هذا المال يصبح معفى من أداء 
القتناء  يخصص  أن  بشرط  منتجا  أصبح  إذا  الزكاة 
النماء ويعفى  الزكاة على  فتكون  ثابتة عاملة،  أصول 

رأس المال المستعمل خالل السنة.
المال  أن  ذلك  االكتناز:  وعدم  االستثمار  تشجيع   -
قويا  دافعا  يشكل  ما  وهو  الزكاة  تأكله  المكتنز 
منه  يستفيد  حتى  الوطني  االقتصاد  في  الستخدامه 

الفرد والمجتمع.
الزكاة  أموال  تخصص  ال  إذ  العمل:  تشجيع  في   -
منها  بعض  يوجه  بل  فقط،  االجتماعية  للمساعدات 
لضمان  عليه  القادرة  الفئات  لدى  العمل  لتشجيع 

الشركات دراسة شرعية ومحاسبة  معيار محاسبة زكاة   )(9(
قانونية واقتصادية، إعداد رياض منصور الخليفي، طبعة 
الطبعة  الكويتيين،  والمراجعين  المحاسبين  جمعية 

األولى ))0)، ص)).
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نجاح المشاريع الزكوية كانت فردية أو جماعية على 
شكل تعاونيات أو جمعيات. 

تخصص  األموال  زكاة  أن  أي  التمليك:  مبدأ  في   -
لمستحقيها كاملة غير منقوصة وفق مبدأ التمليك، أي 

يستفيدوا من األصل ومن حق االنتفاع. 

تجليات الزكاة في اإزالة الفقر
على  المسلم  المجتمع  داخل  التجليات  هذه  تظهر 

أصعدة كثيرة ومتنوعة: 

اأ. تجلياتها على الم�شتوى االقت�شادي
التعبد  جانب  إلى  للزكاة  األولى  المهمة  إن 
لكل  الكفاية  الفقر وضمان حد  واالمتثال هي عالج 
على  يعتمد  ال  أصيال  جذريا  عالجا  مسكين  أو  فقير 
المسكنات الوقتية، وهذا ما نص عليه النبي : »لما 
بقوله:  اليمن  أهل  من  أسلم  من  يعلم  أن  معاذا  أمر 
»إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم«)0)( دون تحديد منه على 
قدر من المال بعينه، وإنما القصد القضاء على الفقر 
كله،  بالمجتمع  تصدح  قد  التي  والهشاشة  والعوز 
ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول للمكلفين بجمع 
وتوزيع الزكاة: »إذا أعطيتم فأغنوا«)))( »كرروا عليهم 
اإلبل«)))(،  من  مائة  أحدهم  على  راح  وإن  العطاء 
تساوي  اإلبل  من  »ومائة  التجكاني:  الحبيب  قال 
بحسابنا اليوم مائة مليون من السنتيمات المغربية أي 
أموال  دفع  من  فالهدف  دوالر،  ألف   (00 يعادل  ما 
الزكاة لمستحقيها: أن يصبحوا أغنياء بعملهم، بحيث 
مبدأ  إلى  والفقر  البطالة  مجال  من  العاملون  يخرج 
العمل، يساهمون في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

عباس  ابن  حديث  من  الزكاة  كتاب  البخاري  صحيح   )(0(
باب وجوب الزكاة )/0)).

)))( كتاب األموال ألبي عبيد القاسم بن سالم، ص))).
)))( البيهقي السنن الكبرى حديث رقم 320، وانظر كتاب 

األموال ص)))- ))).

ويبتعدون عن انتظار موعد الزكاة لسد الحاجة«)3)(.

بخصوص  الخطاب  بن  عمر  من  الفهم  وهذا 
الشافعية،  كثير من علماء  تبناه  الغنى  إلى حد  العطاء 
يقول النووي عمن يستحق الزكاة: »فإن كانت عادته 
االحتراف أعطي ما يشتري به حرفته، أو آالت حرفته 
قلت قيمة ذلك أو كثرت، ويكون قدره نصيبه بحيث 
تقريبًا،  غالبًا  بكفايته  يفي  ما  ربحه  من  له  يحصل 
واألزمان  والبلد  الحرف  باختالف  ذلك  ويختلف 
واألشخاص... فمن يبيع البقل يعطى خمسة دراهم، 
أو غيره، ومن حرفته بيع الجواهر يعطي عشرة آالف 
درهم مثال إذا لم تتأت له الكفاية بأقل منها، ومن كان 

تاجرًا، أو عطارًا... أعطي بنسبة ذلك«)))(.

ب. تجلياتها على م�شتوى التكافل االجتماعي
التكافل  قيمة  القديم  منذ  اليهود  أدرك 
االجتماعي في الحفاظ على المجتمع، فأنشأوا بيوتا 
خاصة يدفع كل واحد منهم ).) بالمائة من أموالهم 
لصندوق الطائفة عندهم، وسمي ذلك بالعبرية »عار 
يخاد« عالوة على ذلك ال يزوجون وال يطلقون وال 
يورثون من لم يسدد ما عليه، ويأخذون كذلك ).) 

بالمائة على مهور الزواج)))(.

 يحدث هذا عند اليهود في الوقت الذي غاب 
الفقراء  إخوانهم  مساعدة  ضرورة  المسلمين  عن  فيه 
خدمة  العبادات  أفضل  وإن  بمصالحهم،  والقيام 
المسلمين:  مخاطبا  الرافعي،  يقول  ألخيه،  األخ 
»أيها المسلمون لقد كان أسالفكم يفتحون الممالك 
فافتحوا أنتم أيديكم، كانوا يرمون بأنفسهم في سبيل 
الله غير مكترثين فارموا أنتم في سبيل الحق بالدنانير 
والدراهم تذكروا أن أعداءكم قالوا ادفع دوالرًا تربح 

)3)( أنظر مجلة شؤون الزكاة العدد ))3 يوليوز ))0).
)))( المجموع شرح المهذب )/)9).

)))( انظر: الخطايا في نظر اإلسالم، عفيف طبارة 9)).
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مسلمًا«)))(.  تنفذ  درهمًا  ادفع  شعارنا  فليكن  مسهما 
استطاعت  أفرادها  بين  التكافل  ساد  إذا  األمة  إن 
الجهل،  على  قضاء  هو  الذي  الفقر  على  القضاء 
والفواحش  والضغينة،  والحسد  والحقد،  والمرض، 
كلها، ألن الفقير إذا وصل سن الزواج ولم يتزوج فإنه 
يميل إلى الحرام الذي هو الزنا بما كان ومع من كان 
إذا نظر  الزكاة  نزوات فرجه، لكن  ال يهمه إال إشباع 
إليها من هذه المداخل فإنها تقدم إعانة لمن يريد أن 
يحفظ دينه أو عرضه، فالزواج من تمام حد الكفاية، 
وكذلك  أيضًا،  تمامها  من  والمودة  السكن  وتحقيق 
من  المتعلم  ومأوى  الكتب،  ونفقات  العلم،  تعلم 

تمامها أيضًا. 

المجتمع  اأ�شناف  على  الزكاة  توزيع  مق�شد 
ودوره في اإزالة الفقر واله�شا�شة

وحاجيات  مكونات  جميع  تغطي  الزكاة  إن 
َدَقاُت  الصَّ َما  إِنَّ تعالى:  قوله  من  انطالقًا  المجتمع 
ثمانية أصناف:  الشارع على  فقد وزعها   ...لِْلُفَقَراِء
بين مجاالت الضمان االجتماعي )الفقراء، المساكين، 
ابن السبيل(، ومجاالت النشاط العسكري )في سبيل 
والتعامل  اإلنتاجي  النشاط  تأمين  ومجاالت  الله(، 
الدعوة)المؤلفة  ومجاالت  )الغارمين(،  االئتماني 

قلوبهم(، ونحوه.

بسهولة  تحديده  يمكن  الزكاة  على  فالعامل   
غير  فرضها على  يجوز  أنه ال  إليه، ورغم  والوصول 
المؤلفة  إلى  تصل  أنها  إال  المواطنين  من  المسلمين 
قلوبهم، قال ابن تيمية: »المؤلفة قلوبهم نوعان كافر 
ومسلم، فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسالمه، 

أو دفع مضرته إذا لم يندفع إال بذلك«)))(.

وسهم في الرقاب يدخل فيه كل مسلم سلبت 

)))( نقال عن كتاب دور الزكاة في عالج الفقر، ص9).
)))( مجموع الفتاوى، البن تيمية.

والشعوب  المسلم،  األسير  مثل  السياسية  إرادته 
واألقليات  االحتالل،  تحت  ترزح  التي  اإلسالمية 

اإلسالمية.

الله  سبيل  وفي  المستدينون،  هم  والغارمون 
سهم  أن  كما  المجتمع،  حاجيات  جميع  تغطي 
العلم،  وطالب  الحاجة،  ذو  فيه  يدخل  السبيل  ابن 
والمشردون، والالجئون ومن في حكمهم. فال توجد 
حاجة في المجتمع تخرج عن هذه األصناف الثمانية، 
روابط  وإقامة  المجتمع  بناء  إلى  يهدف  مقصد  وهو 
والتكامل  التعارف  أساس  على  أفراده  بين  اإلخاء 
توادهم  في  المؤمنين  »مثل   : قال  والتعاون، 
منه  اشتكى  إذا  الجسد  مثل  وتعاطفهم  وتراحمهم 
والحمى«)))(.  بالسهر  الجسد  سائر  له  تداعى  عضو 
األولى،  الفرائض  ببقية  الزكاة  الشارع  ربط  ولهذا 
يقينا  نفهم  المجتمع مما جعلنا  تنفيذها في  وضرورة 
فرق  من  أو  الزكاة  لمعاني  قتاله  في  بكر  أبي  تصرف 
من  الحد  على  فعمل  األخرى،  الشعائر  وبين  بينها 

طغيان األغنياء والرفع من مستوى الفقراء.

أصناف  جميع  على  موزعة  الزكاة  كانت  وإذا 
مكونات المجتمع فإنها أيضًا موزعة على جميع أنواع 
المال من الكسب الحالل، فهي أكفؤ وسيلة لمواجهة 
المشكالت  وحل  االجتماعية،  العدالة  غياب 
أن  ذلك  اإلسالمية،  المجتمعات  في  واألزمات 
التجارة،  وعروض  النقود  من  مكونة  األموال  هذه 
لها  يكون  والركاز، وحتى  والثمار واألنعام  والزروع 
قربة  الحق  جعلها  والعباد  البالد  على  الطيب  أثرها 
يتقرب بها المسلم إلى الله، فهي ليست هبة أو منة من 
الفقراء  لهم، وفضل  )لمن حق  الفقراء  األغنياء على 
 : لقوله  إلثابتهم،  سبب  ألنهم  كبير  األغنياء  على 
»من أعطاها مؤتجرا فله أجره، ومن صنعها أخذوها 
لمحمد  يحل  ال  ربنا  عزمات  من  عزمة  ماله،  شطر 

)))( صحيح مسلم كتاب البر والصلة حديث رقم )))).
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األمن  تحقق  فهي  شيئا«)9)(.  منها  محمد  آلل  وال 
وسيلة  الزكاة  كانت  هنا  ومن  االجتماعي.  والضمان 
أساسية في محاربة الفقر إذا وجدت وسائل مساعدة 
التطوعية،  »الصدقات  مثل:  أهمية من  تقل  أخرى ال 
أداء  من  الشرعية  المعامالت  قوانين  الكفارات، 
والميسر  الربا،  وتحريم  العقود،  واستيفاء  األمانات، 

والتطفيف واالحتكار واالكتناز والغرر...« )0)(. 

مق�شد تحقيق االأمن بالزكاة
التي  االجتماعية  العدالة  تتحقق  الزكاة  بتوزيع 
والغارم  والمسكين  فالفقير  األمن،  عناصر  أحد  هي 
تأخذها  أن  وقبل  الزكاة،  تأخذ  فئات  السبيل  وابن 
العناصر  بين  واالستقرار  األمن  من  محرومة  كانت 
بعد أخذها قسطا  المجتمع، ولكن  لها في  المشاركة 
هذه  وكأن  كامال،  األمن  لها  تحقق  الزكاة  أموال  من 
إهانة  غير  األغنياء من  ثروة  من  تستفيد  الفئات وهي 
المجتمع  في  وانصهرت  بالدفء  أحست  رياء  وال 

ومكوناته.

مق�شد تحقيق ال�شمان االجتماعي
داخل  جدوى  االجتماعي  للضمان  يكون  ال 
ومال  بينهم  فيما  أعضاؤه  انصهر  إذا  إال  المجتمع 
الواحد على ما يحوزه اآلخر تحقيقا للتكافل والتعاون 
لضمان حياة كريمة، ولتحقيق السعادة، ذلك أن هذا 

التكافل ال يكون ماديا صرفا وإنما ينشطر شطرين: 

يخرج  ما  أي  والعطاء،  بالبذل  يتعلق  مادي  تكافل     -

الفقر  الفقر إلى حد الكفاية أو حد  اإلنسان من حالة 
لقول علي بن أبي طالب: »إن الله فرض على األغنياء 
يحس  فيجعله  فقراءهم«  يكفي  ما  بقدر  أموالهم  في 

)9)( مسند أحمد بن حنبل حديث رقم 657
تصدرها  ص))   ،3( العدد  الزكاة  شؤون  مجلة  أنظر   )(0(
الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في ركن الزكاة.

بأنه متضامن معه اجتماعيا وغير متخلى عنه، وبالتالي 
أو  مقاساة  وال  معاناة  بغير  الفقر  دائرة  من  يخرج 
غزوة  في    النبي  عهد  في  هذا  حصل  وقد  شدائد، 
تبوك في جيش العسرة)))(، فبعد أن نفذ الزاد، وقلت 
الواحدة  الثمرة  منهم في مص  العشرة  اشترك  الحيلة 
األنفس  على  للمحافظة  األدنى  الحد  حققوا  حتى 
واألرواح، وحققوا النصر والظفر قال تعالى: َوُنِريُد 
َوَنْجَعَلُهْم  ِذيَن اْسُتْضِعُفوا فِي اأْلَْرِض  الَّ َأْن َنُمنَّ َعَلى 
.)(((َن َلُهْم فِي اأْلَْرِض ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثِيَن َوُنَمكِّ َأِئمَّ

ويتجسد  المادي  للتكافل  مناصر  معنوي  وتكافل     -

والتعليم،  والود،  والصداقة،  النصيحة،  في  أساسا 
األفراح،  في  والمشاركة  األحزان،  في  والمواساة 

وغيرها من أشكال العطاء.

مق�شد تحقيق التنمية االقت�شادية
الزكاة  بها  تفرض  التي  المعدالت  أن  رغم 
أو ).)  العشر  أو نصف  العشر  والتي هي  منخفضة 
التنمية  لتحقيق  كافية  حصيلة  تؤمن  أنها  إال  بالمائة 
االقتصادية، ذلك أنها من أدوات القضاء الفعلي على 
الفقر وإحداث أثر إيجابي في ما يتصل بتحقيق الرعاية 
مشاريع  وتوفير  الفقر  ومكافحة  للفقراء  االجتماعية 
والمهمشين،  الفقراء  على  القضاء  وبالتالي  التنمية، 
إليها  يدعو  التي  للمسلمين  السياسية  العزة  وتحفظ 

اإلسالم الحنيف وتشريعه لفريضة الزكاة.

بالزكاة  الله  شرعه  ما  بين  نقارن  أن  أردنا  وإذا 
وجدنا  المعاصرة،  االقتصادية  األنظمة  شرعته  وما 
مع  قياس  ال  إذ  المقارنة،  مجال  في  شاسعا  البون 
وجود الفارق كما يقول علماء األصول، فاالشتراكية 
تاريخ  من  معينة  فترات  في  حاولوا  والرأسمالية 

)))( سيرة ابن هاشم 9/3)).
)))( سورة القصص، اآلية )- ).



253253

اإلسالم  منهج  عن  غريبة  ألفكار  التنظير  البشرية 
فانبهر الناس بذلك كثيرا، كنظرية مالتوس )9))م 
أفضت  النهاية  في  ولكنها  وغيرهم.  وماركس 
ألن  الشعوب.  من  لكثير  جماعية  إبادات  إلى 
داخل  بعينها  لفئات  وضعت  إنما  النظريات  هذه 
المعوزة مكانا، فكانت  للفئة  المجتمع، ولم تجعل 
المال  في  اإلسالم  تشريع  والفقر، بخالف  المآسي 
عموما، والزكاة بوجه خاص فال يوجد تشريع مالي 
وضعي عادل على وجه األرض يصلح للتطبيق في 

المجتمع الواحد على مر الزمان.

فالزكاة تشريع يصلح للعصر الحالي والعصور 
للتنزيل كما كان  المتقدمة، فهو قانون عالمي يحتاج 

من قبل في عهد الرعيل واألول والسلف الصالح.

االقتصادية  آثارها  في  الزكاة  فريضة  إن 
األول  اإللزامي  لالحسان  وسيلة  تمثل  واالجتماعية 
الفقراء  من  المحتاجين  تمد  فهي  اإلسالم،  في 
فتحقق  إليه،  ماسة  حاجة  في  هم  بما  والمساكين، 
واألغنياء،  المحتاجين  بين  االجتماعي  التكافل 
فيشغلون  االقتصادية  التنمية  في  يسهمون  وتجعلهم 
أنفسهم ذاتيا، وقد يشغلون معهم آخرين يساعدونهم، 

وبهذا تقل البطالة والفقر والهشاشة.

التكافل  على  يقتصر  ال  اإلسالمي  النظام  إن 
التكافل  ذلك  إلى  يضم  بل  االقتصادي،  االجتماعي 
مصداقا  االقتصادي  يدعم  الذي  المعرفي  العلمي 
جيرانهم،  يفقهون  ال  أقوام  بال  ))ما   : النبي  لقول 
وال  يأمرونهم،  وال  يعظونهم،  وال  يعلمونهم،  وال 
ينهونهم وما بال أقوام ال يتعلمون من جيرانهم، وال 

يفقهون وال يتعظون...(()3)(.

الهيثمي  الدين  لنور  الفوائد  ومنبع  الزوائد  مجمع   )(3(
)/)0)، رقم )))، وهو حديث حسن.

خاتمة
أخيرًا أقول: إذا كان الحق سبحانه شرع الزكاة، 
الناس  فإن  اإلسالمية،  الشريعة  بينتها  التي  بالطريقة 
عن  مسؤولون  الشريعة  هذه  لواء  تحت  المنضويين 
وهو  لها،  الجيد  الفهم  بعد  ومسائلها  أمورها  تنظيم 
الزكاة  بنيان  يصلح  ما  الصطفاء  يدعونا  الذي  الفهم 
األحكام  مرونة  في  المجتهدون  يتصوره  ما  وفق 
هو  ويكون  للمجتمع،  ضابطة  يجعلها  وما  الشرعية، 
منضبطا معها حتى ال تكون الفوارق الكبيرة بين فئاته 

هذا غني مترف وهذا فقير معدم.

يهتم  للحياة،  كامل  بمنهج  جاء  اإلسالم  إن 
بالجانب المادي والجانب الروحي، إذ ال تنمو العقيدة 
والعكس  طيبة،  اقتصادية  حياة  مع  إال  الصحيحة 
كذلك إذ يقترن الحافز التعبدي بالحافز االقتصادي، 
فكلما ضمن اإلنسان الحياة الطيبة وشعر بنعمة الله، 
ثم  ومن  وإحسان،  خشوع  في  الله  عبادة  على  أقبل 
الله  معرفة  عن  يبتعد  وال  الرغيف،  بطلب  ينشغل  ال 

وحسن الصلة به.

الفقراء  رعاية  تستهدف  الزكاة،  فريضة  إن 
وحمايتهم في المقام األول، وتستهدف كذلك تداول 
االقتصاد  يقوي  نحو  على  اكتنازها  وعدم  األموال 
ووباء  واألزمة  التضخم  نشر  من  ويقيه  اإلسالمي 
يستهدف   - الزكاة  بفرضه  اإلسالم   - أنه  كما  الربا. 
واالرتقاء  للنمو  فرص  خلق  من  االجتماعية  النهضة 
الحياة،  في  دورها  االجتماعية  الشريعة  لتمارس 
وقاية  أخيرا  وتستهدف  الكون،  في  رسالتها  وتؤدي 
واالنحراف  والحسد  الحقد  شر  بشرائحه  المجتمع 
المقيت والفقر المدقع، ويجعل النفوس سخية للبذل 

والعطاء والتكافل والتعاون.

والحمد لله رب العالمين
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الئحة الم�شادر والمراجع
-   اآلثار االقتصادية واالجتماعية للزكاة دراسة نظرية مع إشارات تطبيقية، أحمد مجدوب أحمد مجلة دراسات مصرفية ومالية أكتوبر 999).

-   آثار الزكاة في األفراد والمجتمعات ليوسف القرضاوي، مقال نشر ضمن أبحاث مؤتمر الزكاة األول بيروت.
-   أعالم الموقعين ابن قيم الجوزية دار الفكر.

-   اقتصادنا محمد باقر الصدر الطبعة 3)- 0)) دار التعارف.
-   األموال القاسم بن سالم الطبعة الثانية دار الفكر )39).

-   تاريخ عمر بن الخطاب ابن الجوزي المطبعة التجارية الكبرى. 
-   تفسير المنار محمد رشيد رضا الطبعة الثانية دار المعرفة.

-   الثروة في ظل اإلسالم البهي الخولي الطبعة السابعة )0)) دار القلم.
-   الجامع الصحيح أبو عبد الله البخاري دار الجيل.

-   الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج دار اآلفاق الجديدة.
-   الحرمان والتخلف في ديار المسلمين نبيل صبحي الطويل، كتاب األمة العدد ).

-   الخطايا في نظر اإلسالم عبد الفتاح طبارة دار العلم للماليين بيروت الطبعة الثانية. 
-   دور الزكاة في عالج الفقر وتحقيق التكافل االجتماعي أحمد محرزي علوي الطبعة األولى )00) المطبعة والوراقة الوطنية الحي المحمدي مراكش.

-   دور الزكاة في محاربة الفقر شعبان عبده أبو العز المحالوي
-   الزكاة سيدي محمد بلحسن سلسلة أركان اإلسالم منشورات المعارف الطبعة األولى ))0).

-   سنن أبي داود لإلمام سليمان السجستاني طبعة السعادة.
-   السياسة المالية لعمر بن عبد العزيز قطب إبراهيم الهيئة المصرية للكتاب.

-   السيرة النبوية ابن هشام عبد الملك دار المعرفة بيروت.
-   ضوابط المصلحة محمد رمضان السيوطي الطبعة الرابعة )0)) الرسالة.

-   عارضة األحوذي أبو بكر بن العربي دار الفكر.
-   العبادة في اإلسالم يوسف القرضاوي الطبعة األولى )0)) الرسالة.

-   فقه الزكاة يوسف القرضاوي مؤسسة الرسالة.
-   قواعد األحكام في مصالح األنام العز بن عبد السالم تحقيق كمال حماد دار القلم ط 000). 

-   كنز العمال في سنن األقوال واألفعال للمتقي الهندي تحقيق إسحاق الطيبي بيت األفكار. 
-   مجلة شؤون الزكاة العدد ))3 يوليوز ))0).

-   مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الهيثمي نور الدين تحقيق حسين الداراني دار الكتب المصرية. 
-   مجموع الفتاوى أحمد بن تيمية دار المعارف المغرب.

-   المجموع شرح المهذب يحيى بن شرف النووي تحقيق نجيب المطيعي مكتبة اإلرشاد. 
-   مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم يوسف القرضاوي الطبعة األولى )0)) الرسالة.
-   المغني البن قدامة المقدسي مع الشرح الكبير تحقيق عبد الله التركي دار عالم الكتب

-   مالمح االنقالب اإلسالمي في خالفةعمر بن عبد العزيز عماد الدين خليل، الطبعة االولى مؤسسة الرسالة. 
-   الموافقات أبو إسحاق الشاطبي دار المعرفة.

-   نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار محمد علي لشوكاني تحقيق محمد صبحي بن حسن حالق دار ابن الجوزي ))))ه الطبعة األولى. 

فهر�ص المو�شوعات
- تمهيد

- الفقر أنواعه وأسبابه وعالقته بالزكاة
- الزكاة نماء للغني والفقير والمال

- فاعلية الزكاة في معالجة الفقر
- األهداف التي تسعى إليها الزكاة

- المرتكزات األساسية للزكاة في القضاء على الفقر والهشاشة
- تجليات الزكاة في إزالة الفقر

- تجلياتها على المستوى االقتصادي
- تجلياتها على مستوى التكافل االجتماعي

- مقصد توزيع الزكاة على أصناف المجتمع ودوره في إزالة الفقر والهشاشة
مقصد تحقيق األمن بالزكاة   -

مقصد تحقيق الضمان االجتماعي   -
مقصد تحقيق التنمية االقتصادية   -

- خاتمة
- الئحة المصادر والمراجع

- فهرس الموضوعات.
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 درا�سة ا�ستسرافية لالآثار التنموية للزكاة في المملكة العربية السعودية
)الدرو� المستفادة من تجار بع� الدول االإ�سالمية(

د. عواطف �شليمان مقبل المقبل - ال�شعودية
محاضرة في قسم االقتصاد كلية إدارة األعمال جامعة الملك سعود

اأ. د. ن�شوى م�شطفى علي محمد - م�شر
أستاذ االقتصاد، جامعة حلوان وجامعة الملك سعود

المقدمة 
البعد  هي  مهمة  أبعاد  ثالثة  اإلسالم  أركان  من  الثالث  الركن  وهي  الزكاة  تحوي 
تطهير  ففيها  الشرعي  والبعد  الزكاة،  ومصارف  وأركان  بشروط  يختص  والذي  الفقهي 
للنفس وعبادة عظيمة وقد تم قرنها بالصالة في تسع وعشرين موضع من القرآن الكريم 
]البقرة: 3)[ والبعد   اِكِعين الرَّ َمَع  َواْرَكُعوا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  كقوله تعالى: 
لفئات حددها  التي تؤدي  المالية  العبادات  تعتبر رأس  فالزكاة  المالي  الجانب  الثالث هو 

الله سبحانه وتعالى.

بين  التكافل والترابط  الكبير في تحقيق  الزكاة ودورها  وفي ذلك داللة على أهمية 
أفراد المجتمع اإلسالمي وأثرها في تخفيف حدة الفقر في المجتمعات اإلسالمية، ولكن 
أوجه تطبيق هذه العبادة ليس كغيره من العبادات فهي قابلة للتطوير. وقد استثمرت عددًا 
من الدول اإلسالمية الزكاة في تنمية االقتصاد بشكل عام مثل الحد من الفقر وتقليل نسب 
البطالة وإعادة توزيع الدخل والثروة وغيرها من األثار اإليجابية على التنمية االقتصادية، 

وقد وجدت هذه الدول أن األثر امتد لتحقيق فوائد اجتماعية أخرى.

الزكاة  استغالل  في  اإلسالمية  الدول  بعض  تجارب  لدراسة  الورقة  هذه  وتأتي 
إلحداث تنمية اقتصادية ومقارنتها بتجربة المملكة العربية السعودية واستشراف المستقبل 

في المملكة بناء على ذلك.
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فر�شية الدرا�شة 
»تؤدي  مؤداها:  فرضية  على  الدراسة  تقوم 
وتحدث  مهمة  تنموية  آثار  إلى  الزكاة  إدارة  فعالية 
االقتصادية واالجتماعية.  الجوانب  في  تغييرًا شاماًل 
هذه  لتحقيق  عملية  خطط  تطبيق  الممكن  من  وأنه 

اآلثار في المملكة العربية السعودية.

م�شكلة الدرا�شة 
توضح اإلحصائيات المنشورة في الهيئة العامة 
تزايد  السعودية  العربية  للمملكة  والدخل  للزكاة 
التي تم جبايتها  أو األموال  الزكوية  حجم اإليرادات 
من المصادر التي حددها نظام الزكاة في المملكة، إال 
االجتماعي  للضمان  كمدفوعات  منها  االستفادة  أن 
والجزائر  ماليزيا  مثل  أخرى  دول  أن  حين  في  فقط. 
وفلسطين تستفيد من اإليرادات المحصلة من الزكاة 

في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية. 

التساؤل  طرح  إلى  تقودنا  اإلشكالية  وهذه 
التالي: 

المتغيرات  تحقيق  في  الزكاة  دور  ماهو 
كالحد  االقتصادية  التنمية  إلى  تؤدي  التي  المختلفة 
من الفقر والحد من البطالة وزيادة مستويات التوظف 

في المجتمع وتنمية االستثمار والتوسع فيه؟

ماليزيا  تجربة  من  االستفادة  يمكن  وكيف 
والجزائر وفلسطين وتطبيقها في المملكة في تحقيق 
استغالل  يمكن  وكيف  واجتماعية؟  اقتصادية  فوائد 
هذه اإليرادات من الزكاة في تحقيق آثار إيجابية أكبر 

تعود على االقتصاد والمجتمع. 

هدف الدرا�شة 
تهدف الدراسة إلى معرفة ماهي اآلثار التنموية 
التي قد تنتج من فريضة الزكاة سواء في عملية جبايتها 
دول  ثالث  تجربة  من  اآلثار  تلك  وقياس  دفعها،  أو 

إسالمية هي ماليزيا والجزائر وفلسطين. واقتراح الية 
لتطبيق هذه التجربة في المملكة العربية السعودية. 

اأهمية الدرا�شة 
بالدراسات  مقارنتها  عند  الدراسة  هذه  تسهم   
التنموية  اآلثار  تناولت  التي  األخرى  السابقة 
االقتصادية للزكاة فقط باستشراف مستقبل الزكاة في 
تجارب  من  واالستفادة  السعودية،  العربية  المملكة 
الدول المشمولة فيها. وتعد الدراسة هي األولى في 
تناول هذا الموضوع والذي يهدف إلى االستفادة من 

الزكاة بشكل أكبر.

منهجية الدرا�شة
في  التحليلي  الوصفي  المنهج  الورقة  ستعتمد 

دراسة النقاط التالية: 

). تعريف الزكاة – ومصارفها.

الزكاة  تطبيق  في  ماليزيا  تجربة  دراسة   .(
في  إيجابية  آثار  تحقيق  في  واستغاللها 

التنمية االقتصادية الشاملة.

الزكاة  تطبيق  في  الجزائر  تجربة  دراسة   .3
في  إيجابية  آثار  تحقيق  في  واستغاللها 

التنمية االقتصادية الشاملة.

الزكاة  تطبيق  في  فلسطين  تجربة  دراسة   .(
في  إيجابية  آثار  تحقيق  في  واستغاللها 

التنمية االقتصادية الشاملة.

). تقييم تجربة تطبيق الزكاة في تحقيق التنمية 
االقتصادية في المملكة العربية السعودية.

من  لالستفادة  مالئم  نموذج  استشراف   .(
في  المذكورة  اإلسالمية  البلدان  تجارب 
تطوير مصارف الزكاة في المملكة وتحقيق 
التنمية  تحقيق  إلى  تؤدي  أكبر  استفادة 

االقتصادية.
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الخلفية النظرية والدرا�شات ال�شابقة
تناولت  التي  الدراسات  من  العديد  هنالك 
من  عدد  في  للزكاة  والتنموية  االقتصادية  اآلثار 
الدول، ومدى تأثير الزكاة في المتغيرات االقتصادية 
واألثر الممتد على ذلك سواء من الناحية االجتماعية 
أهم  استعراض  يتم  وسوف  الثقافية.  أو  التعليمية  أو 

الدراسات المتصلة بموضوع البحث.

ومحيريق،  )عبدالالوي  دراسة  وضحت  فقد 
))0)( إلى أنه يمكن استخدام الزكاة كأداة من أدوات 
من  واالنكماشية  التوسعية  والمالية  النقدية  السياسة 
معدل  ذات  المشروعات  تمويل  استهداف  خالل 
ذاتية  استقرار  أداة  وأنها  والعكس،  المرتفع  الزكاة 
مبنية داخل النظام االقتصادي لمنع حدوث التقلبات 
وزيادة  الثروة  توزيع  إعادة  في  وتسهم  االقتصادية 
الناتج المالي. ولقد توصلت الدراسة التي استخدمت 
التطبيقي لسلسلة زمنية من )00)-0)0)م  المنهج 
والموجهة  المتوقعة  الزكاة  حصيلة  أن  الجزائر،  في 
حجم  أن  كما  الفقر  على  بالقضاء  كفيلة  لالستهالك 
قبل  منه  أكبر  كان  الزكاة  تطبيق  بعد  المحلي  الناتج 
وأن  االستثمار،  زيادة  بسبب  الثلث  بمقدار  التطبيق 
خالل  مشروع   ((((3(9 فتح  في  ساعدت  الزكاة 
بالتمويل  أن تتحقق  الفترة وهي نسبة كبيرة ال يمكن 

المحلي.

والدغمي،  )سميران  دراسة  توصلت  وقد 
الواجبة  اإلسالمية  الفريضة  وهي  الزكاة  أن   )(009
غير  للفقراء  تدفع  والتي  األغنياء  المكلفين  على 
األصل  من  مئوية  نسبة  تكون  العمل  على  القادرين 
وهي  ثابتًا،  مبلغًا  وليست  الممول  ظروف  مراعاة 
المطبقة في كثير من  الضرائب  تختلف في ذلك عن 
الدول وبالتالي ساعدت في إزالة الفوارق االجتماعية 
المالية  لألنشطة  محركًا  وأنها  والفقراء.  األغنياء  بين 

الدراسة  وأوصت  االستثمار.  ولحجم  واالقتصادية 
بضرورة تطبيق فريضة الزكاة لما لها من آثار في الحد 

من الفقراء، وآثار دينية ودنيوية.

أما دراسة )علي، بدون تاريخ( اآلثار االقتصادية 
النظرية  اآلراء  بين  ربطت  فقد  للزكاة  واالجتماعية 
ديوان  تجربة  استعراض  خالل  من  العملية  والتجربة 
التي  النتائج  السودان. وكان من  الزكاة في جمهورية 
إلى تخصيص  تؤدي  الزكاة  أن  الدراسة  لها  توصلت 
الموارد االقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر، كما أن 
من  االقتصادي  االستقرار  تحقيق  في  كبيرًا  دورًا  لها 
خالل التأثير على األسعار والتشغيل الكامل للموارد 
التنمية  حدوث  إلى  اآلثر  هذا  ويمتد  االقتصادية، 
تزايدت  كلما  تتزايد  اآلثار  هذه  وأن  االقتصادية. 
وزادت  اإلجمالي  القومي  الناتج  من  الزكاة  حصيلة 

المرونة في تحصيل ودفع الزكاة.

 )(0(( وعبدلي،  )خليل  دراسة  وتناولت 
تأثير الزكاة على بعض مؤشرات النشاط االقتصادي 
مع دراسة تحليلية وقياسية لتجربة ماليزيا والجزائر. 
أدوات  أحد  هي  الزكاة  أن  الدراسة  نتائج  من  وكان 
الفعالة في ظل االقتصاد اإلسالمي.  المالية  السياسة 
العالقة  لتفسير  المستخدم  القياسي  النموذج  أن  كما 
بين الزكاة كمتغير مستقل والبطالة والنمو كمتغيرات 
تابعة، وضح أن إدارة الزكاة في تجربة ماليزيا-وهي 
معدل  زيادة  إلى  الجزائر-أدت  في  منها  نسبيًا  أطول 
 %( بنسبة  الزكاة  حصيلة  فزيادة  االقتصادي  النمو 
بنسبة )).%0،  االقتصادي  النمو  زيادة  إلى  ستؤدي 
وتخفيض البطالة بنسبة )).0%. في حين أدت زيادة 
زيادة  إلى  الجزائر  في  الزكاة  من  المحصلة  األموال 
نسبة  تعتبر  وهي   %0.0( بنسبة  االقتصادي  النمو 
هذا  أن  الدراسة  وأشارت  بماليزيا  بمقارنتها  ضعيفة 
االنخفاض هو نتيجة اعتماد االقتصاد الجزائري على 
إيرادات النفط وتواضع األموال المحصلة من الزكاة. 
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والجزائر  ماليزيا  في  المتحققة  النتائج  وبمقارنة 
بذات  ليست  الجزائر  تجربة  أن  الدراسة  توصلت 
أن  يمكن  الزكاة  وأن  التجربة.  حداثة  بسبب  الفعالية 
تكون أداة مالية ذات تأثير قوي إذا تم إدارتها بشكل 
الزكاة  مصادر  تنويع  اإلدارة  هذه  تبنت  وإذا  فعال، 

بشكل كبير.

أن  ))0)م(  )طشطوش،  دراسة  واعتبرت 
الزكاة أحد أدوات التنمية االقتصادية المستدامة التي 
كالتضخم  االقتصادية  المشاكل  معالجة  من  ُتمكن 
االعتماد  يتم  وأنه  والبطالة،  االقتصادية  والتقلبات 
نسب  وزيادة  االقتصاد  عجلة  تحريك  في  عليها 
التمويل  لزيادة  استغاللها  الممكن  من  التي  السيولة 
كما  االستهالكي.  الطلب  ورفع  االستثمار،  وزيادة 
أن للزكاة أيضًاً أثرًا فعاالً في تحقيق العدالة في توزيع 
المجتمع  في  الطبقية  وانخفاض  والثروة  الدخل 
وأوصت  عام.  بشكل  االقتصادية  الرفاهية  وزيادة 
الزكاة  إلدارة  استراتيجية  وضع  بضرورة  الدراسة 
واالقتصادي  اإلصالح  تحقيق  خاللها  من  يمكن 

وزيادة معدالت الرفاهية االقتصادية في المجتمع.

تم  التي  السابقة  الدراسات  من  ويتضح 
لالقتصاد  إيجابية  فوائد  تحقق  الزكاة  أن  استعراضها 
إذا تطورت  أكبر  الفوائد ستكون  وللمجتمع وأن هذه 
وسائل جباية الزكاة وطرق إنفاقها، كما أن ذلك يعتمد 
على عدة شروط مثل اإلدارة الكفؤ واألنظمة والقوانين 

الفعالة، والمدة الزمنية التي يتم فيها تطبيق ذلك.

اعتمدت  الدراسات  هذه  أن  نشير  أن  بد  وال 
على قراءة وتحليل الواقع، وتناولت الزكاة في واقع 
مستقبل  الستشراف  فتأتي  الدراسة  هذه  أما  تطبيقي. 

الزكاة في المملكة العربية السعودية. 

اأواًل: تعريف الزكاة-م�شارفها
والنماء  الطهارة،  بانها  اللغة  في  الزكاة  تعرف 
المال  من  يخرج  وما  والمدح،  والبركة،  والزيادة، 
لمستحقيها الثمانية اللذين ذكرهم الله في قوله تعالى: 
َعَلْيَها  َواْلَعاِمِليَن  َواْلَمَساِكيِن  لِْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ َما  إِنَّ
َسبِيِل  َوفِي  َواْلَغاِرِميَن  َقاِب  الرِّ َوفِي  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َواْلُمَؤلَّ
 َحِكيٌم َعِليٌم  ُه  َواللَّ ِه  اللَّ َن  مِّ َفِريَضًة  بِيِل  السَّ َواْبِن  ِه  اللَّ
يشار  له. وقد  للمال وتنمية  تطهير  ]التوبة: 0)[ فهي 
لها بالقرآن الكريم والسنة النبوية بمصطلح الصدقة.))(

وقد ذكر مصطلح الزكاة في القرآن الكريم في 
أكثر من موضع تدل على ذات المعاني السابقة: مثال 
ذلك قوله تعالى في سورة الكهف َفَأَرْدَنا َأْن ُيْبِدَلـُهَما 
]الكهف: ))[   ُرْحمًا َوَأْقَرَب  َزَكاًة  ِمنُْه  َخْيرًا  ُهَما  َربُّ
الله  َوَلِكنَّ  تعالى  وقوله  الصالح.  بمعنى  هنا  وهي 
ي َمْن َيَشاء ]النساء: 9)[ وفي ذلك إشارة إلى أن  ُيَزكِّ
الله يصلح من يشاء. وقوله تعالى: َوَلْوال َفْضُل الله 
َأَبدًا ]النور:  َأَحٍد  َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َما َزَكى ِمنُْكْم ِمْن 
المدح  بمعنى  ))[، أي ما صلح منكم. وقد جاءت 
وا َأْنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم بَِمِن  كما في قوله تعالى َفاَل ُتَزكُّ

اتََّقى ]النجم: )3[.

كما  المال.  في  واجبًا  حقًا  هي  شرعًا  والزكاة 
مخصوص  مال  في  واجب  حق  بانها  تعريفها  يمكن 
هي  أو  مخصوص))(.  وقت  في  مخصوصة  لطائفة 
مخصوص  واجب  حق  بإخراج  تعالى  لله  التعبد 
مخصوص،  وقت  في  مخصوص،  مال  من  شرعًا، 

لطائفة مخصوصة، بشروط مخصوصة)3(.

))( لفظ الصدقة نوعان: النوع األول: صدقة تطلق على صدقة 
التطوع. والنوع الثاني: صدقة تطلق على صدقة الفرض 

وهي الزكاة.
قاسم،  بن  لعبدالرحمن  األحكام،  أصول  شرح  اإلحكام   )((
بن  لعبدالله  السالكين،  منهج  بشرح  المؤمنين  وإبهاج 

عبدالرحمن بن جبرين.
)3( الزكاة في اإلسالم في ضوء الكتاب والسنة، رسائل سعيد بن 

وهف القحطاني )/))3.
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وأنواع الزكاة ثالثة يمكن توضيحها كالتالي: 
من  النفس  تطهير  تعكس  وهي  النفس  زكاة   •

الشرك والكفر والنفاق والمعاصي.
الفطر في شهر رمضان  البدن وهي زكاة  • زكاة 
أو  كبيرًا  المبارك وقد فرضت على كل مسلم 
اللغو  المسلم من  تطهير  بمعنى  صغيرًا، وهي 

والرفث.
هذه  في  دراستنا  موضوع  وهي  المال  زكاة   •
الورقة، وهي أحد األمور العظيمة في اإلسالم 
الله  قرنها  وقد  اإلسالم  أركان  من  ركن  فهي 
واالنفس  األموال  لتطهير  وشرعت  بالصالة. 

كما أنها بركة فيهما. 

التي  الجهات  بها  فيقصد  الزكاة  مصارف  أما 
أهل  أي  مستحقيها،  هم  ومن  الزكاة  فيها  تصرف 
المالية  الموارد  عن  الزكاة  وتختلف  الثمانية.  الزكاة 
التي تذهب لبيت المال )أيًا اختلفت تسميته وتوافقت 
طبيعة عمله في ذلك من عملية جمع األموال الزكاة 
وتصريفها( كما أن توزيعها لم يخضع لحكم نبي وال 
اجتهاد حاكم أو غيره من العاملين في المجال، وقد 
  روى زياد بن الحارث الصدائي أن رجاًل أتى النبي
فقال: أعطني من الصدقة فقال  ))إن الله لم يرض 
فيها  حكم  حتى  الصدقات  في  غيره  وال  نبي  بحكم 
هو، فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك األجزاء، 

أعطيتك حقك((. أخرجه أبو داود. 

وقد فسر العلماء أن ذكر )في سبيل الله( كأحد 
أموال  من  يذهب  ما  هو  الثمانية  الزكاة  أهل  أصناف 
الزكاة إلنشاء مشاريع البنية التحتية أو مشاريع التعليم 
أو مشاريع الصحة أو كل ما يتحقق به المصالح العامة 
العسكري  اإلعداد  ومتطلبات  األمن  كحفظ  لألمة 
الكريم  القرآن  أن  إلى  باإلضافة  والجهاد.  والدفاع 
إعطاءهم  أسلوب  يحدد  ولم  الزكاة  مستحقي  حدد 

الزكاة وأن المسألة اجتهادية في هذا الجزء تحديدًا.

واالقتصادية  االجتماعية  الحياة  تطور  ويحتم 
في الوقت الحالي أن تقوم الدولة بتنظيم أمور الزكاة 
لتحقيق فوائد شاملة وممتدة على كافة الجوانب المالية 
واالقتصادية واالجتماعية. وتختلف مسميات الجهة 
المسؤولة لتي تقوم بهذه العملية في العالم اإلسالمي 
المثال  فعلى سبيل  المهام.  في معظم  تتوافق  ولكنها 
تسمى هذه الجهة في المملكة العربية السعودية الهيئة 
العامة للزكاة والدخل، وفي الكويت هي بيت الزكاة، 
وفي مصر بيت الزكاة والصدقات. ويقتصر دور هذه 
وإعادة  الزكاة  أموال  جمع  على  والهيئات  الجهات 
مع  يتناسب  الذي  بالشكل  مستحقيها  على  توزيعها 
دور  تلعب  فهي  واالجتماعية،  االقتصادية  األهداف 
الوسيط في عملية الجمع والتوزيع. وإذا كانت هذه 
الهيئة  )مثل  الضرائب  تحصيل  عن  مسئولة  الجهات 
السعودية  العربية  المملكة  للزكاة والدخل في  العامة 
والتي تقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة( فإنه ال بد 
من الفصل وعدم الخلط بين أموال الزكاة والضرائب 
فالزكاة  يستحقها.  ومن  بدفعها  يقوم  من  الختالف 
يدفعها األغنياء في أموال معينة ويستحقها أهل الزكاة 
الثمانية، بينما الضريبة يدفعها الغني والفقير وتذهب 

حصيلتها للدولة وتنفقها حسب قوانينها.

حسب  الزكاة  توزيع  سياسات  وتختلف 
وهذا  الدولة  لها  تسعى  التي  االقتصادية  األهداف 
وتنظيم  االجتماعي  الوضع  دراسة  عليه  يترتب 
االحتياجات المجتمعية حسب أهدافها. وال يخضع 
يخضع  وإنما  دائم  تشريع  أو  لفتوى  الزكاة  توزيع 
الزكاة  توزيع  تنظيم  اإلمام  على  أن  بمعنى  لإلمامة، 
إليه  يسعى  الذي  الهدف  حسب  مستحقيها  على 
مع  يتعارض  ال  وهذا  االجتماعية،  الفائدة  ويحقق 
التشريع اإلسالمي إلن مهمة اإلمام تقتصر فقط على 
تتوافق  والتي  الزكاة  دفع  لطريقة  التنظيمية  الجوانب 

مع التشريع الرباني.

الوضع  دراسة  كانت  إذا  ذلك  ومثال 
وتدني  الفقر  حاالت  زيادة  إلى  تشير  االجتماعي 
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الحد  لضمان  تصرف  الزكاة  فإن  المعيشي  المستوى 
األدنى من المعيشة وهذا هو الهدف األساسي لفرض 
آخر.  أي هدف  تقديمه على  بد من  والذي ال  الزكاة 
فإن  المجتمع  في  متدنية  الفقر  نسب  كانت  إذا  أما 
إنتاج  لزيادة  أو  التحتية  البنية  الزكاة تصرف لمشاريع 
ال  الزكاة  توزيع  أن  ذلك  من  ونستخلص  المجتمع. 
بد أن يحقق مصالح المجتمع وأهدافه، وهذا يعكس 

الفهم الصحيح لفريضة الزكاة.

االقتصاد  في  الزكاة  أن  اإلشارة  من  بد  وال 
المالية  السياسة  أدوات  من  أداة  تمثل  اإلسالمي 
مقارنتها  ويمكن  االقتصادية،  المشاكل  تعالج  إلنها 
بأدوات السياسة المالية في االقتصاد الرأسمالي وهي 
الضرائب واإلنفاق الحكومي. بل أن تأثير الزكاة أكبر 
في معالجة المشاكل االقتصادية وذلك لتعدد األنواع 
عروض  زكاة  مثل  منها  األموال  تحصيل  يتم  التي 
األنعام  بهيمة  وزكاة  والسندات،  واألسهم  التجارة 
السائمة، والخارج من األرض، واألثمان من الذهب 
تأثيرها  يعكس  وهذا  النقدية.  واألوراق  والفضة 
دفع  أن  كما  المال.  أصناف  جميع  لشمولها  الكبير 
تكون  دفعها  عملية  إلن  وبساطة  سهولة  أكثر  الزكاة 
الله عز وجل وطلبًا  امتثال ألوامر  بطيب خاطر فهي 
للمثوبة ونوعًا من أنواع الشكر لله جل وعال وخوفًا 
المال  وتطهير  والفالح  الفوز  في  ورغبة  عقوبته  من 
والحقد  الذنوب  دنس  من  النفس  وتطهير  وتحصينه 
والحسد، فقد روى الترمذي أن الرسول عليه الصالة 
والسالم قال ))إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع 
يكون  التي  الضريبة  من  العكس  على  السوء((،  ميتة 
تحصيلها صعبًا وتواجه الحكومات تهربًا من دفعها، 
وقد أوجدت عددًا من الدول قوانين وتنظيمات تتعلق 
مصارف  تعدد  أن  كما  الضريبي.  التهرب  بمكافحة 

الزكاة يعكس تأثيرها الكبير على المجتمع.

توزيع  إعادة  في  قوي  عامل  الزكاة  وتعتبر 
الدخل والثروة وتخفيض التفاوت بين الدخول إلنها 

تؤخذ من األغنياء وتعطى الفقراء وقد ورد في تفسير 
 ِمنُكْم اأْلَْغنَِياِء  َبْيَن  َيُكوَن ُدوَلًة  َكْي اَل  قوله تعالى: 
]الحشر: )[ أي أن ال يكون االستحواذ على األموال 
دون  فقط  السلطان  وأصحاب  األغنياء  قبل  من 
يؤدي  السنين  عبر  الزكاة  دفع  تكرار  أن  كما  الفقراء. 
إلى تخفيض التفاوت في الدخول بشكل أكبر. وهذا 
سيحقق فائدة اقتصادية أخرى إلن تكرار دفع الزكاة 
المتاحة  األموال  باستثمار  يفكرون  األغنياء  سيجعل 
أرباحهم،  وتزيد  أموالهم  أصول  تقل  ال  حتى  لديهم 
الزكاة  نصيب  سيجعل  وتنميتها  استثمارها  أن  مع 
يرتفع بشكل مطرد سنويًا، أي أن الزكاة عنصر فعال 
بتنمية    الرسول  أمر  وقد  األموال.  كنز  في محاربة 
أموال اليتامى بالصدقة وذكر في الحديث الذي رواه 
ال  حتى  به  فليتجر  مال  له  يتيمًا  تولى  ))من  الترمذي 

تأكله الصدقة((.

ألن  االستثمار،  لزيادة  محفزة  الزكاة  وتعتبر 
الزكاة  أموال  من  احتياجاتهم  بشراء  يقومون  الفقراء 
لزيادة  محفزًا  هذا  ويعتبر  االستهالكي  الطلب  فيزيد 
ويتحقق  العمل  على  الطلب  وزيادة  االستثمار 
االنتعاش االقتصادي والتحسن الشامل في االقتصاد.

االقتصادي  التاريخ  في  الزكاة  واستخدمت 
خالل  من  اإلنتاج،  على  مساعدة  كوسيلة  اإلسالمي 
اإلنتاج،  على  تساعد  التي  البسيطة  اآلالت  شراء 
مستهلكين  من  للزكاة  المحتاجين  تحويل  بهدف 
إلى  األساسية  احتياجاتهم  شراء  في  الزكاة  ألموال 
التي  الفوائد  فإن  األمر  هذا  تحقق  وإذا  إنتاجية.  قوة 
يعكس  هذا  إلن  كبيرة  واالقتصاد  المجتمع  يجنيها 
في  وزيادة  البطالة،  ونسبة  الفقر  نسبة  انخفاض 
اإلجمالي  المحلي  والناتج  االستثمار  معدالت 
والنمو االقتصادي. كما أن ذلك سيؤدي إلى تحقيق 
االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي ومزيدًا 
الهيكلية  الجوانب  جميع  في  االقتصادية  التنمية  من 

في المجتمع.
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القضاء  الفعال في  الزكاة  ويمكن توضيح دور 
أموال  يستحقون  عليها  العاملين  أن  في  البطالة  على 
الزكاة ويعتبرون من أهل الزكاة. كما أن الغارمين قد 
يكونون ممن خسروا رؤوس أموالهم في تجارة معينة 
أو نتيجة كسل أو تبذير أو نتيجة اتخاذ قرارات مالية 
الزكاة لهم هو للحفاظ على قدرة  غير سليمة، ودفع 
األيدي العاملة على العمل وعدم وقوعها رهينة لهذه 

الديون أو أن تكون مهدرة ومعطلة.

والدول  الحكومات  أن  سبق  مما  ونستخلص 
مصارف  تنظيم  على  عملت  والحديثة  المعاصرة 
تحقيق  في  وفاعلة  مهمة  كأداة  واستخدمتها  الزكاة 
من  الكثير  ومعالجة  واجتماعية،  اقتصادية  فوائد 

المشاكل االقتصادية.

ثانيًا: تجربة ماليزيا في الزكاة
االستعمار  عن  أستقلت  آسيوية  دولة  هي  ماليزيا 
عام  اتحادها  وكان  ))9)م  عام  البريطاني 
ومن  آسيا.  شرق  جنوب  في  تقع  3)9)م، 
ملكية  اتحادية  دولة  هي  تعتبر  السياسية  الناحية 
وثالثة  والية  عشر  أربعة  من  وتتكون  دستورية، 
كيلو   3(9.((( ومساحتها  اتحادية،  أقاليم 
أن  حين  في  كوااللمبور،  وعاصمتها  مربع.  متر 
منذ  الحديثة  اإلدارية  والعاصمة  الحكومة  مقر 
عام 999)م هي مدينة بوتراجاي التي تقع على 
كوااللمبور.))(  جنوب  متر  كيلو  عشرين  مسافة 
وتجاوز عدد سكان ماليزيا حسب التعداد األخير 
عام ))0)م واحد وثالثين مليون وستمائة ألف 
مهاتير  الوزراء  رئيس  الحكومة  ويترأس  نسمة. 
االقتصادية  البالد  لنهضة  راعي  وهو  محمد 
الحديثة، حيث تحولت ماليزيا في عهده من دولة 
الزراعية  األولية  المنتجات  تصدير  على  تعتمد 

.https: //www.marefa.org الموسوعة المعرفية الشاملة )((

فيها  الصناعة  تساهم  جديدة،  صناعية  دولة  إلى 
و))%  المحلي،  الناتج  إجمالي  من   %90 بنسبة 
 %( فيها  البطالة  ونسبة  الصادرات.  إجمالي  من 
فقط حسب إحصائيات البنك الدولي وهي نسبة 
منخفضة جدًا، ومعدل التضخم بلغ عام ))0)م 
االقتصاد  قوة  على  النسب  هذه  وتدل   ،%(.(
والتي  رينكيت  فهي  فيها  العملة  أما  الماليزي. 
ماليزيا  وتحتل  أمريكي،  دوالر   0.((3 تعادل 
قيمة  حسب  العالمي  االقتصاد  في   3( المرتبة 
الناتج المحلي (GDP) في عام ))0)م، إال أنها 
حسب  ))0)م،  عام   3( المرتبة  إلى  تراجعت 
تقرير صندوق النقد الدولي لعام ))0). بالرغم 
بليون   3((.3(( من  المحلي  الناتج  زيادة  من 
دوالر عام ))0)م إلى 90).))3بليون دوالر 
لتقدم  كنتيجة  الترتيب جاء  عام ))0)م، وتأخر 
االقتصاد  مثل  أكبر  بنسبة  االقتصادات  بعض 
في  ماليزيا  ترتيب  يأتي  كما  والدنمارك.  ايرلندا 

المرتبة الثالثة عشر كأفضل اقتصاد آسيوي))(. 

الزكاة في ماليزيا
1. )نبذة تاريخية(

التي  اإلسالمية  الدول  أوائل  من  ماليزيا  تعتبر 
الجهة  هو  الزكاة  بيت  ويعتبر  الزكاة،  بتنظيم  اهتمت 
ماليزيا  واليات  من  عدد  في  الزكاة  بتنظيم  المخولة 
مستقل  بيت  والية  كل  ولدى  الحالي،  الوقت  في 
للزكاة. وقد بدأت عملية جمع الزكاة عن طريق أئمة 
تنظيم  بتبني  الواليات  بعض  قامت  ثم  المساجد، 
بداية  وكان  وصرفها،  جبايتها  عملية  يضمن  للزكاة 
ذلك عام ))9)م في والية ترنانجو ويوضح الجدول 
التالي تاريخ التطبيق الرسمي للزكاة في بعض واليات 

ماليزيا التي تبنته))(: 

))( البنك الدولي، التقرير السنوي ))0)م.
تجربة  0)))هـ(.  )صفر  صالح  أحمد  سعيد  فرج،   )((
الزكاة  بيت  تقرير  في  قراءة  الزكاة:  تنظيم  في  ماليزيا 
الرابع.  العالمي  المؤتمر  سالنجور))0)م.  والية  في 
الدولة،  اقتصاديات  بناء  في  اإلسالمي  االقتصاد  دور 

الخرطوم.
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تاريخ التنظيم الزكاة الرسمياسم الوالية 
))9)مترنانجو
))9)مكلنتان
930)مبرليس
)93)مجوهور
)93)مقدح 

))9)مسالنجور
))9)منجري سيمبلن

عام  نفس  في  ))9)م  عام  أغسطس  وفي)3 
استقالل ماليزيا أصبحت عملية جباية الزكاة وصرفها 
صدر  0)9)م  عام  في  ثم  والية،  كل  سلطان  بيد 
جباية  شئون  لتنظيم  اإلسالمية  الدينية  اإلدارة  قانون 
الزكاة، وهذه اإلدارة تحت مظلة مؤسسة بيت المال 
بداية  وفي  الزكاة،  وصرف  جمع  عملية  تنظم  التي 
مستقلة  مؤسسة  الزكاة  مؤسسة  أصبحت  التسعينات 
ناحية  من  أو  اإلدارة  ناحية  من  سواء  المال  بيت  عن 

جباية أموال الزكاة.

مجلس  إنشاء  بدأ  990)م  عام  نهاية  ومنذ 
كوااللمبور  برسكتوان  والية  في  اإلسالمية  للشئون 
الزكاة  صرف  عملية  أما  الزكاة،  وجباية  جمع  مهمته 
فهي مهمة بيت الزكاة في الوالية. وتبنت هذا التنظيم 
كل من والية سالنجور عام )99)م، ووالية جزيرة 
)99)م،  عام  مالكا  والية  ثم  )99)م،  عام  فينج 
باهنج عام )99)م، ووالية نجري سمبيالن  ووالية 
كلنتان،  والية  أن  إال  )99)م.  عام  سرواك  ووالية 
وترنجانو، وجوه ور، وصباح، وبرليس، وبيراق، فلم 
جباية  لديها  الزكاة  تنظيم  ومازال  التنظيم  هذا  تعتمد 
وصرفًا مسئولية بيت المال التابع لمجلس والشؤون 

اإلسالمية لكل والية.

تنظيم  ماليزيا  واليات  من  والية  كل  ولدى 
وتوجد  األخرى.  الواليات  عن  ومختلف  مستقل 

الزكاة  جباية  أمور  في  كبير  بشكل  مفصلة  قوانين 
والية  وتسعي  وصباح.  قدح  واليتي  في  وصرفها 
فيها.  خاص  وقانون  تنظيم  الستحداث  سالنجور 
والشؤون  مجلس  سياسات  سببه  االختالف  وهذا 
دعوة  إلى  يهدف  فبعضها  والية  كل  في  اإلسالمية 
والبعض  زكاتهم،  استخراج  على  وحثهم  المسلمين 
األخر يهدف باإلضافة لذلك إلى االهتمام بمصارف 
الزكاة من خالل سن وإصدار القوانين التي تنظم عملية 
الجباية والصرف بهدف زيادة األموال المحصلة من 

الزكاة وجعل عملية صرفها فاعلة بشكل أكبر. 

ماليزيا  فــي  ــزكــاة  ال موؤ�ش�شات  اأهــــداف   .2
وطريقة تحقيق هذه االأهداف 

بما أن كل والية في ماليزيا لديها مؤسسة زكاة 
ولدى كل والية قانون خاص ونظام مختلف ومستقل 
في إدارة أموال الزكاة، فإننا سنستعرض تجربة والية 
ماليزيا  في  الزكاة  تنظيم  في  رائدة  كتجربة  سالنجور 
الزكاة  جباية  في  الخصخصة  نظام  طبق  من  وكأول 

وإدارتها: 

والية �شالنجور وتجربة الزكاة 
في  للزكاة  الرسمي  النظام  أن  أشرنا  كما 
إنشاء مركز  تأسيسه عام ))9)م، وتم  تم  سالنجور 
تعديل  وتم  )99)م  عام  وجبايتها  الزكاة  تحصيل 
في  الزكاة  )مؤسسة  ليصبح  )00)م  عام  في  اسمه 
مصارف  ليشمل  عمله  وأمتد  سالنجور(  والية 
جبايتها  إلى  باإلضافة  الزكاة،  صرف  قسم  في  الزكاة 

وتحصيلها.

ومن أهداف هذا المركز والخطط التي وضعت 
لذلك ما يلي: 

). العمل على إدارة أموال الزكاة بفاعلية عالية، 
وقد  مستمر.  بشكل  اإلدارة  هذه  وتطوير 
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كانت والية سالنجور أول من استخدام نظام 
نجاحه،  أثبت  الذي  الزكاة  إدارة  خصخصة 
الزكاة  أموال  جباية  بطريقة  معني  نظام  وهو 
زادت  وقد  العالم.  دول  جميع  في  وصرفها 
تطبيق  عند  الزكاة  من  المحصلة  األموال 
الزكاة  أموال  حصيلة  بلغت  وقد  النظام  هذا 
عام ))0)م في والية سالنجور أربعة مليار 

رنجيت أي مايعادل دوالر. 

الزكاة  أموال  من  ممكن  قدر  أكبر  تحصيل   .(
الزكاة  إخراج  بضرورة  التوعية  طريق  عن 
العاملين في المركز على مهارة أن  وتدريب 
يكون هذا الوعي ذا تأثير عالي جدًا، وزيادة 
نظام  خالل  من  جبايتها  يتم  التي  األموال 
وقانون يضمن تحصيلها بالكامل واالستفادة 
إلى  باإلضافة  ذلك.  في  التقنية  مميزات  من 
وتصريفها  الزكاة  جمع  على  العاملين  منح 
القرآن  أشار  الذي  وهم  الزكاة،  من  نصاب 

الكريم بأنهم العاملين عليها. 

والقضاء  ومعالجتها  الفقر  مشكلة  تولى  أن   .3
أموال  مصارف  من  األكبر  االهتمام  عليها 
أعداد  حصر  خالل  من  وذلك  الزكاة، 
المستحقين للزكاة، وتفعيل أموال الزكاة في 
رفع المستوى االقتصادي للمجتمع المسلم. 
تضمن  التي  اإلنسانية  التنمية  برامج  وإنجاز 

تطوير األفراد واألسر في المجتمع.

إلى  تهدف  إبداعية  أفكار  ابتكار  يتم  أن   .(
كبير.  بشكل  الزكاة  مصارف  من  االستفادة 
وأن تحظى هذه الوسائل على ثقة المجتمع.

بإخراج  يقومون  ومن  بالمزكين  االهتمام   .(

ذات  خدمات  تقديم  خالل  من  الزكاة 
أحد من  متحيزة ألي  لهم وغير  عالية  جودة 
خالل  من  المحاسبي.  النظام  توحيد  خالل 
ترويج طرق مختلفة لجباية الزكاة إذا بلغت 
من  كالحسم  الحول،  عليها  ودار  النصاب 
الرواتب والبنوك وخدمات المكاتب والدفع 
اإللكترونية  والبطاقات  االنترنت  طريق  عن 
القصيرة.  والرسائل  والبريد  واالئتمانية 
حصول  في  عالية  شفافية  هنالك  يكون  وأن 
المزكين على المعلومات الدقيقة وأن يكون 

تحديثها بشكل مستمر.

والذي  والتعليمي  التوعوي  األثر  يمتد  أن   .(
يهدف إلى وجود العقيدة السليمة واألخالق 
والية  خارج  إلى  الحميدة  اإلسالمية 
سالنجور، من خالل برامج الدعوة المتميزة 
بالمؤسسات  يثق  المجتمع  تجعل  والتي 

والهيئات الدينية.

كيفية �شرف اأموال الزكاة في موؤ�ش�شة الزكاة 
في والية �شالنجور

بوالية  اإلسالمية  والشؤون  مجلس  أسس 
الزكاة  أموال  صرف  إلى  يهدف  برنامج  سالنجور 
بـ  ويعرف  الشرعية  والضوابط  التعليمات  حسب 
)برنامج تنمية األمة من خالل أصناف الزكاة( ويحوي 

هذا البرنامج خمسة أقسام رئيسية هي: ))(

التنمية المجتمعية  • برنامج 
إلى  تهدف  التي  المساعدات  أنواع  وتختلف 
ترميمها  أو  المساكن  بناء  تشمل  فقد  المجتمع  تنمية 
المساعدات  تقديم  أو  استئجارها.  في  المساعدة  أو 
المالية أو تقديم الطعام، أو تقديم المساعدات الطبية، 
األموال  تقديم  أو  المواصالت،  خدمات  توفير  أو 

))( التقرير السنوي لمؤسسة الزكاة بوالية سالنجور 009)م.
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تقديم  طريقة  وتختلف  الزواج.  على  المساعدة 
المساعدة والحاجة لها فقد  المساعدات حسب نوع 
رمضان  مثل  معينة  مواسم  في  أو  دائم  بشكل  تكون 
ذلك  يستلزم  طارئ  ظرف  حدوث  عند  أو  والعيدين 

كالكوارث مثاًل.

التعليمية التنمية  • برنامج 
الداخلية  الدراسية  المنح  برامج  ذلك  ويشمل 
إعانات  وتقديم  والمساكين،  للفقراء  والخارجية 
والمدارس  الكريم  القرآن  تحفيظ  مدارس  لطالب 
مساعدات  وتقديم  المتميزين.  والطالب  الدينية 
لتوفير االحتياجات والمستلزمات الدراسية من كتب 
والمحاضرات  البرامج  وتقديم  وخالفه.  ومالبس 
أو  التعليمية  المحصلة  لزيادة  تهدف  والتي  التعليمية 
)برامج  ذلك  في  التقنية  واستخدام  الطالب  مهارات 
اإللكتروني(.  بالتعليم  يعرف  ما  أو  بعد  عن  تعليمية 
المتطوعين  وللمستشارين  للمعلمين  إعانة  وتقديم 
في  تشارك  التي  والدعوية  الدينية  وللمؤسسات 
لنشر  مساعدات  وتقديم  األهداف،  هذه  تحقيق 

الكتب والبحوث.

التنمية اإلنسانية  • برنامج 
التنمية  هدف  تحقق  التي  البرامج  وتتعدد 
والدورات  المحاضرات  برامج  لتشمل  اإلنسانية 
السليمة  العقيدة  تكوين  إلى  تهدف  التي  الدينية 
والصحيحة لدى أفراد المجتمع، وبرامج مساعدة في 
تربية األبناء ورفع قدرات الشباب وتحقيق االستقرار 

األسري وتدعيم العالقات االجتماعية.

• برنامج التنمية االقتصادية 
التمويل  تقديم  البرنامج  هذا  أهداف  ومن 
للتجار والمزارعين ومربين األسماك والعاملين على 
تطوير المراعي على اعتبار أنها األنشطة األكثر نجاحًا 
في سالنجور، وتقديم الدعم اللوجستي من دورات 
التجار  قدرات  لتنمية  ومحاضرات  عمل  وورش 
مهارات  تحقيق  أو  أعمالهم  إدارة  في  والمستثمرين 
في اإلنتاج. باإلضافة إلى إنشاء المصانع والمشاريع 

وتم  االقتصادية.  الجدوى  ذات  األخرى  اإلنتاجية 
لتحقيق هذا الهدف أيضًاً إنشاء نظام إلكتروني يهدف 
إلى مراقبة كل المشاريع وأنشطتها ومستوى تطورها 

وتقديم الدعم لها في حال تعثرها. 

• برنامج تنمية المؤسسات الدينية
المساجد  وتأثيث  وصيانة  بناء  ويشمل 

والمصليات والمنشآت والمدارس الدينية.

اأموال  اإدارة  المنفذة في  ال�شيا�شات  نتائج   .3
الزكاة في والية �شالنجور

ال يتضح مدى نجاح استراتيجية ما إال بالنتائج 
تنمية  برنامج  من  النتائج  كانت  وقد  منها،  المتحققة 
إيجابيًا  أثرًا  ذات  الزكاة  أصناف  خالل  من  األمة 

وفعاالً، ويمكن استعراضها كالتالي: 

للفقراء  االقتصادية  المعيشة  ارتفاع مستوى   .(
والمساكين.

أسسها  التي  اإلنتاجية  المشاريع  ارتفع عدد   .(
مستحقين الزكاة وأنشئت تحت مظلة برنامج 
متوسطة  مشاريع  وهي  االقتصادية،  التنمية 
أو صغيرة أو متناهية الصغر وتضمن تحويل 
للزكاة  مستحقين  من  منها  المستفيدين 
)فقراء ومساكين( إلى غير مستحقين تحسن 
قوتهم  يملكون  وأصبحوا  المادي  مستواهم 
الذي يحتاجونه. ومن أمثلة المشاريع مطاعم 
ومتاجر  والتقليدية،  البسيطة  المأكوالت 
األطعمة  لبيع  المتحركة  والدكاكين  التوابل، 
يتم  متنقلة  صغيرة  شاحنات  عن  عبارة  وهي 
ومغاسل  بها،  والمأكوالت  األطعمة  بيع 
منتجات  لتسويق  ومؤسسات  المالبس، 
مستحقي  يملكها  التي  السابقة  المشاريع 
الزكاة. أما مبلغ التمويل فقد تراوح بين 00) 
نوع  حسب  ريجنت   (0000 إلى  ريجنت 
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اإلنتاجية  المشاريع  زيادة  وأدت  المشروع. 
االقتصادي في والية  النمو  زيادة معدل  إلى 

سالنجور بشكل خاص وماليزيا عمومًا.

األرباح  أن  على  البرنامج  في  النظام  ينص   .3
أسسها  التي  المشاريع  في  المتحققة 
بالكامل  ملكًا  تكون  للزكاة  المستحقين 
أدى  مما  االستحقاق  مبدأ  إلى  استنادًا  لهم 
في  االقتصادية  الرفاهية  مستوى  ارتفاع  إلى 
المجتمع، ودعم وتشجيع العمل وانخفاض 
معدالت البطالة في المجتمع. أما إذا حدثت 
أسس  الذي  الزكاة  مستحق  فإن  خسارة 
المشروع سيتحمل المسئولية وإذا لم يستطع 
عملية  تتولى  الزكاة  مؤسسة  فإن  تحملها 

سداد الديون.

وأن  جدًا،  كبير  الرابحة  المشاريع  عدد  أن   .(
أو  متعثرة  كانت  المشاريع  من  بسيطة  نسبة 

تعرضت للخسارة.

). قامت الحكومة الماليزية بمحاكاة السياسات 
لرفع  سالنجور  والية  في  المستخدمة 
المستوى المعيشي للمالويين الذين يقطنون 

ماليزيا.))(

ثالثًا: تجربة الجزائر في الزكاة
الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 
تحتل المرتبة العاشرة بين دول العالم واألولى عربيًا 
وأفريقيًا من حيث المساحة)9(، حيث تبلغ مساحتها 
الجزائر  وتقع  مربع.  متر  كيلو   (.3((.(((

السنة  المسلمين  من  ِعرقية  فئة  هم  ماليزيا  في  المالويين   )((
يتكلمون  نسمة   ((000 وعددهم  ماليزيا  في  تعيش 
الغربية و  كالمنتان  واليات  في  يسكنون  المالوية،  اللغة 
تسكن  منهم  فئات  سواحل سراوق و صباح.وهنالك 

اندونسيا وسنغافورة وبروناي وتايالند. 
.https: //www.marefa.org 9( الموسوعة المعرفية الشاملة(

العربي،  المغرب  بالد  وتتوسط  أفريقيا  شمال  في 
ثمانية  من  وتتكون  رئاسي.  شبه  فيها  الحكم  ونظام 
شهيد  ونصف  المليون  ببلد  وتعرف  والية.  وأربعين 
واستقلت  30))م  عام  لها  الفرنسي  االستعمار  إثر 
عام ))9)م. وعاصمتها مدينة الجزائر. ويقدر عدد 
مليون   (( ))0)م  عام  إحصائية  حسب  سكانها 
الدينار  هي  الجزائر  في  الرسمية  والعملة  نسمة. 

الجزائري وهو يعادل 3)0.00 دوالر أمريكي. 

الزكاة في الجزائر 
1. نبذة تاريخية 

التي  العربية  الدول  أوائل  من  الجزائر  تعتبر 
عملت على تنظيم الزكاة بشكل مؤسسي حيث أنشئ 
الزكاة عام 003)م في واليتين نموذجيتين  صندوق 
أعمال  شملت  ثم  بلعباس،  وسيدي  عنابة  هما 
الجزائر.  واليات  جميع  )00)م  عام  الصندوق 
وتكوين الصندوق كان في أعقاب فترة تزايدت فيها 
السياسي  الصراع  بسبب  الجزائر  في  الفقر  حاالت 
والنزاع الداخلي في البالد في التسعينات والذي أدى 
لفشل برامج اإلصالح االقتصادي. ويعمل الصندوق 
واألوقاف.  الدينية  والشؤون  وزارة  مظلة  تحت 
بمثابة  يكون  أن  الصندوق  إنشاء  من  الدولة  وتسعى 
في  الزكاة  فريضة  إحياء  على  تعمل  خيرية  مؤسسة 
تكوين  خالل  من  المسلم،  الجزائري  المجتمع 
الصندوق  إنشاء  أن  كما  ومتراحم،  متكافل  مجتمع 
االقتصادية  التنمية  تحقيق  في  المساهمة  إلى  يهدف 
ومعالجة مشكلة البطالة والقضاء على الفقر. وتحويل 
الطاقات المعطلة في المجتمع والتي تعاني من الفقر 

إلى طاقات منتجة.

الزكاة  لصندوق  التنظيمي  الهيكل  ويتكون 
والجهاز  اإلعالمية  الوسيلة  هي  رئيسية  أجهزة  ثالثة 

اإلداري وجهاز المتابعة. 
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بالحمالت  اإلعالمية  الوسيلة  جهاز  ويقوم 
اإلعالمية من خالل أئمة المساجد ووسائل اإلعالم 
للتعريف  واإلذاعة  والصحف  كالتلفزيون  األخرى 
دفع  بضرورة  المزكين  وتوعية  الزكاة  بصندوق 
الزكاة، والحكمة من مشروعيتها واآلثار االجتماعية 
رفع  على  والحرص  عنها.  تنتج  التي  واالقتصادية 
عدد  تطور  وقد  وأهدافه.  بالصندوق  المجتمع  ثقة 
الجهاز  هذا  نجاح  نتيجة  األخيرة  الفترة  في  المزكين 

في رفع الوعي بضرورة إيتاء الزكاة لمستحقيها. 

مستويات  ثالث  عن  عبارة  فهو  اإلداري  أما 
الوالئية  واللجنة  للزكاة،  الوطنية  اللجنة  هي  تنظيمية 

للزكاة واللجنة القاعدية للزكاة.

التعاون  في  عمله  فيتلخص  المتابعة  جهاز  أما 
ويمتد  للزكاة،  المستحقين  لمعرفة  المزكين  مع 
الزكاة  تحصيل  على  المراقبة  عملية  على  التعاون 
فعال  غير  مازال  الجهاز  هذا  أداء  إال  وتوزيعها. 

بالشكل المطلوب.

في  الــزكــاة  �شندوق  فــي  العمل  طريقة   .2
الجزائر

مظلة  تحت  الصندوق  أن  سابقًا  ذكرنا  كما 
القوى  أن  إال  واألوقاف  الدينية  والشؤون  وزارة 
وهنالك  الصندوق.  عمل  تسير  المجتمع  في  الحية 
في  وصرفها  الزكاة  أموال  بتحصيل  تتعلق  تنظيمات 
الصندوق، فال يتعامل في إنجاز هذه المهام باألموال 
السائلة ويتعامل بالحواالت فقط، ويتم التعامل بمبدأ 
ما  والية  في  المحصلة  األموال  أن  أي  الزكاة  محلية 
نسبة من  أن  الوالية. كما  إال في نفس  يتم صرفها  ال 
الزكاة تخصص للفقراء أصحاب الحرف بهدف زيادة 

استثماراتهم. 

وهنالك أربع طرق رئيسية لتحصيل زكاة المال 
في الجزائر هي: 

توضع  صناديق  وهي  المسجدية:  الصناديق   •
األموال  وتودع  الكبيرة  المساجد  في 
المحصلة في كل صندوق في حساب الوالية 

في صندوق الزكاة الوالئي.

المزكي  يودع  وفيها  البريدية:  الحواالت   •
بواليته  الخاص  البريد  حساب  في  زكاته 
الزكاة  بصندوق  الجاري  البريد  حساب  إلى 

الوالئي. 

البنكية  الصكوك   •

الحواالت الدولية: وهي الحواالت التي يتم   •
المقيمين  الجزائريين  الزكاة من  فيها تحويل 

خارج الجزائر.

أن  الجزائري  الزكاة  صندوق  قانون  ينص  كما 
يتم توزيع الزكاة وفق القانون التالي: 

). إذا كانت حصيلة الزكاة أقل من خمسة مليون 
أمريكي(  دوالر   ((((( جزائري  دينار 
الفقراء  على  توزع  منها   %((.( نسبة  فإن 
لمصاريف   %((.( ونسبة  والمساكين، 

تسيير الصندوق.

خمسة  من  أكثر  الزكاة  حصيلة  كانت  ). إذا 
مليون دينار جزائري توجه 0)% منها للفقراء 
الزكاة  حصيلة  من  و).)%3  والمساكين، 
المشاريع  لتمويل  الزكاة(  حصيلة  )تنمية 
معالجة  في  كبير  آثر  من  لها  لما  الصغيرة 
تسيير  لمصاريف   %((.( ونسبة  البطالة، 

الصندوق.

ويتم  والمساكين  بالفقراء  قائمة  3. إنشاء 
تصنيفهم حسب أولوية االستحقاق.

الثانية  للفقرة  وفقًا  المشاريع  تمويل  ويتم 
بتقديم القروض الحسنة من غير فوائد )أو ما يعرف 
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الذي  المشروع  وهو  الفقراء(  لصالح  باالستثمار 
ليصبح  وإنما  فقيرًا  ليبقى  نعطيه  )ال  شعار  يحمل 
وتمنح  ذكرنا  كما   %3(.( نسبة  وتمثل  مزكيًا(، 
الجامعات  وخريجي  للشهادات  الحاملين  للشباب 
العمل،  على  والقادرين  والحرفيين  والفالحين 
وظيفية  فرص  يجدون  وال  العمل  في  يرغبون  الذين 
األموال  رؤوس  يملكون  وال  البطالة  من  ويعانون 
حسن  قرض  فيمنحون  مشروع.  أي  إلقامة  لكافية 
)00))دوالر  جزائري  دينار  اليتجاوز00000) 
بعد  السداد  ويبدأ  مشروعاتهم،  لتمويل  أمريكي( 
تصل  سداد  ولمدة  المشروع  بداية  من  السابع  الشهر 
األولوية  لها  التي  والمشاريع  سنوات.  خمس  إلى 
المشاريع  هي  الحسن  القرض  على  الحصول  في 
النقش  مثل  الحرفية  والمشاريع  الطبية،  وشبه  الطبية 
الفخار،  وصناعة  والنحاس  والحديد  الخشب  على 
والفصول  الحضانة  دور  مثل  الخدمية  والمشاريع 
واإلنتاجية  كالخياطة،  والمهنية  المسائية  التعليمية 
البناء،  ومواد  واألثاث  واألغذية  النسيج  كصناعة 
والدواجن  النحل  كتربية  الفالحين  ومشاريع 

والماشية.

أمام  يكون  السداد  عن  التعثر  حالة  وفي 
الصندوق حالتين هما: 

إعفاء المقترض من السداد نظرًا لحاجته.  •

أو تمديد فترة السداد إذا ثبت من المؤشرات   •
في  السداد  على  القدرة  والعملية  العلمية 

المستقبل.

أموال  إدارة  في  المنفذة  السياسات  نتائج   .3
الزكاة في الجزائر 

الزكاة  صندوق  إنشاء  حداثة  من  بالرغم 
الصندوق  أن  إال  فقط  عامًا  عشر  ستة  قبل  الجزائري 
ساهم في حدوث نتائج اقتصادية تتفاوت نسبتها بين 

أكبر  نتائج  تحقيق  إلى  الجزائر  وتتطلع  وأقل،  جيد 

وتستفيد من اإلصالحات اإلدارية والتطور في إدارة 

تخفيف  المتحققة  النتائج  ومن  مستقباًل.  الصندوق 

حدة الفقر في البالد، فقد زاد عدد الفقراء المستفيدين 

أداء  وتحسن  المزكين  عدد  زيادة  نتيجة  الزكاة،  من 

والجدول  الزكاة.  جباية  تنظيم  في  الزكاة  صندوق 

التالي يوضح تطور حصيلة زكاة المال في )) والية 
في الجزائر ونسبة الزيادة: )0)(

احلصيلة الوطنية باملليون السنة
دينار اجلزائري

الفرق بالنسبة 
املئوية) 

((((/(003((((((((93(-

((((/(00((00((((3((0%(9.(

((((/(00(3(((((9(((9%(3.(

((((/(00(((3(((93((9%(9.(

((((/(00( (((9(((9(0()%0.9(-(

(((9/(00((((((9(9((9)%(0.(-(

((30/(009(((%(3.(

((3(/(0(0900%((.(

((3(/(0((((00%33.3

((33/(0(((((0)%(-(

((3(/(0(3(3(0%((.(

واألوقاف،  الدينية  الشؤون  لوزارة  اإللكتروني  الموقع  المصدر: 

 www.marw.dz تطور ونمو صندوق الزكاة

ويتضح من الجدول أن نسب الزيادة في غالبية 

السنوات هي بسبب سياسات التوعية والشفافية التي 

في  اإلداري  والتنظيم  اإلعالمي  الجهاز  أنتهجها 

الرقابة في  الزكاة ووسائل  الجهاز اإلداري لصندوق 

جهاز المتابعة. إال أنه من األهمية بمكان ذكر أن هذه 

)0)( من حساب الباحثات اعتامدًا عىل البيانات املنشورة.
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الجهود لم يتم التأكد من كفاءتها بالشكل المطلوب، 
المحصلة من  المبالغ  انخفاض  السبب في  وهذا هو 
الجزائر.)))(  المحلي في  الناتج  مقارنة بحجم  الزكاة 
القروض  منح  زيادة  في  أيضًاً  الصندوق  ساهم  وقد 
الحسنة لالستثمار مما أدى إلى تخفيض نسبة البطالة 
فعاًل،  المحصلة  باألموال  مقارنة  مقبولة  بنسب 
تزايد  جراء  الحكومة  على  الضغط  حدة  وتخفيض 
فرص  القروض  ووفرت  العمل،  عن  العاطلين  عدد 
تكلفة  من  أقل  وبتكلفة  الشباب  من  لكثير  العمل 
االستثمار  زيادة  أدت  كما  الوطنية،  التنموية  البرامج 
فترة  مع  تتناسب  بنسب  االقتصادي  النمو  زيادة  إلى 
التالي  الجدول  ويوضح  الجزائر.  في  الزكاة  إدارة 

تنامي االستثمار في صندوق الزكاة: )))( 

نسبة الزيادة عدد املشاريع املفتوحة السنة 

((((/(00((((-

((((/(00((((%((

((((/(00((((%(3.9(

((((/(00((((( ((%33.((

(((9/(00((00%30.3-

0)%00))009)/30)))املتوقع(

تطور  واألوقاف،  الدينية  الشؤون  لوزارة  اإللكتروني  الموقع  المصدر: 

www.marw.dz ونمو صندوق الزكاة

تم  عدة  صحفية  تقارير  وحسب  أنه  اإلشارة  من  بد  وال   )(((
االطالع عليها فإن يف اجلزائر تعاين من حالة من التهرب 
زكاهتم  تقدر  ملياردير  االف  قبل 0)  من  الزكاة  دفع  من 
بمبلغ )3 ألف مليار دينار. عن طريق التحايل عىل النظام 
إما بعرض األصول للبيع وقت دوران احلول، أو تسجيلها 

بأسامء أخرى كنوع من اهلدايا واهلبات. 
)))( انخفاض نسبة املرشوعات املمولة بالقرض احلسن يف هذه 
لسنة بسبب انخفاض حصيلة الزكاة يف عامي )00)و)00).

رابعًا: تجربة الزكاة في فل�شطين 
وعاصمتها  آسيا  غرب  في  فلسطين  دولة  تقع 
كيلو   ((990 اإلجمالية  ومساحتها  القدس)3)(، 
العدو  من  االحتالل  بعد  تقسيمها  تم  وقد  مربع،  متر 
عام  )منذ  إسرائيل  هي  أقسام  ثالثة  إلى  اإلسرائيلي 
إسرائيل  عليها  وتسيطر  الغربية  والضفة  ))9)م(، 
عسكريًا والحكم الذاتي الفلسطيني مدنيًا، وقطاع غزة 
الذي انسحبت منه إسرائيل عام )00)م. وهي دولة 
قديمة من الناحيتين التاريخية والدينية وتشكل مشكلة 
االحتالل في فلسطين قضية العرب األولى وأكثر دول 
العالم توترًا. ويعتبر سكان فلسطين في الداخل ))% 
دول  في  المهجرين  الفلسطينيين  إجمالي  من  فقط 
فلسطين  في  المستخدمة  الرسمية  والعملة  العالم. 
كما  األمريكي،  والدوالر  األردني  الدينار  هي  حاليًا 
الحالية  الظروف  في  اإلسرائيلي  الشيكل  يستخدم 

المؤقتة.

الزكاة في فل�شطين
1. نبذة تاريخية 

تتم جباية الزكاة في فلسطين من قبل لجان الزكاة 
والجمعيات الخيرية. إال أن عملية توزيعها تكون عن 
الفردية وهي طريقة تقليدية ومباشرة.  طريق الجهود 
وزارة  في  الزكاة  صندوق  مديرية  الزكاة  لجان  وتتبع 
اللجان  هذه  وتوجد  الدينية.  ووالشؤون  األوقاف 
الزكاة  لجنة  وتعتبر  وغزة.  الغربية  الضفة  منطقة  في 
في نابلس أول لجنة تأسست عام ))9)م، كما أنها 
تصنف بانها أفضل لجان الزكاة أداء. ويقوم صندوق 
لجنة  عشر  أربعة  على  والمتابعة  باإلشراف  الزكاة 

.https: //www.marefa.org 3)( املوسوعة املعرفية الشاملة(
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زكاة مركزية، وسبعة عشر لجنة زكاة مستقلة وسبعة 
لجان محلية)))(. وفي عام 0)0)م تم تأسيس هيئة 
للحكومة  الخاضعة  المناطق  )في  الفلسطينية  الزكاة 
تتخذ من غزة مركزًا  التي  الهيئة  الفلسطينية( وتسعى 
أداء  وتحسين  الزكاة  فريضة  تطبيق  إلى  لها  رئيسيًا 

جمع األموال وإنفاقها بالطرق الشرعية.

2. نموذج لطريقة اأداء الزكاة في فل�شطين
على  نابلس  في  الزكاة  لجنة  تجربة  سنتناول 
في  الزكاة  لجان  عمل  في  رائدة  تجربة  أنها  اعتبار 
شخصيات  من  عدد  أسسها  لجنة  فهي  فلسطين، 
نابلس )كما هو الحال في لجان الزكاة في فلسطين( 
يدفع  ومن  المزكين  بها  يثق  جهات  إيجاد  بهدف 
الصدقات والهبات. وتقوم لجنة نابلس بجمع 0)% 
داخل  من  والعينية  المالية  والصدقات  الزكاة  من 
المحصلة  األموال  من   %30 نسبة  وتتلقى  فلسطين، 
من خارج فلسطين. وهذا أحد عناصر تميزها عن بقية 
اإليرادات  فيها  تكون  التي  فلسطين  في  الزكاة  لجان 

المحصلة من الخارج أكبر من الداخل. 

المسح  عمليات  إجراء  بعد  األموال  وتنفق 
اتصال  من  المتاحة  الطرق  بكل  الشامل  االجتماعي 
في  فرعية  لجان  تكوين  أو  ميدانية  وزيارات  مباشر 

القرى واألحياء. 

فترة  تختلف  مالية  مساعدات  بتقديم  تقوم  ثم 
تقديمها )شهرية أو موسمية( بناء على نتائج المسح. 
الفقيرة، وكفالة  وتمنح هذه األموال لأليتام، واألسر 

pal- الفلسطينية  الدينية  ووالشؤون  األوقاف  وزارة   )(((
wakf.ps.www

الطالب  صندوق  اللجنة  أسست  فقد  الفقراء.  الطلبة 
المدارس  طالب  على  باإلنفاق  يقوم  الذي  الفقير 
خاصة طالب مدارس الثانوية، ودفع أقساط مجموعة 
منح  وتقديم  الجامعيين.  الفقراء  طالب  من  كبيرة 

للطالب الفقراء الموهوبين والمبدعين.

التأمين  من   %(0 بدفع  أيضًاً  اللجنة  وتقوم 
الصحي  التأمين  وتوفير  للفقراء،  من  لعدد  الصحي 
أو  العالج  شراء  في  ومساعدات  آخر،  لعدد  مجانًا 

العمليات الضرورية األخرى.

نسبة  تخفيض  مهامها  من  أن  اللجنة  وتعتبر 
عن  لهم،  العمل  فرص  بتوفير  الفقراء  فئة  في  البطالة 
إنشاء  أو  المناسب،  المهني  التأهيل  تأهيلهم  طريق 
مشروع  مثل  بها.  يعملون  مناسبة  استثمارية  مشاريع 
الصفا إلنتاج األلبان، ومستوصف التضامن الصحي، 
واألغنام  النحل  تربية  ومشاريع  الخياطة،  ومشغل 
والنجارة  كالحدادة  المهنية  والمشاريع  والدواجن، 
الزراعية  األراضي  استصالح  ومشاريع  والسباكة، 
وزراعتها. وتدرك لجنة الزكاة في نابلس أن المشروع 
الواحد سيسهم في إنشاء مشاريع أخرى مساندة، مما 
وتحسن  للمواطنين  العمل  فرص  تحسين  في  يسهم 
في المستوى االقتصادي ويعمل على تنشيط الحركة 

االقتصادية. 

وتعد جمعية التضامن في نابلس التي تأسست 
المعنية  الخيرية  الجمعيات  أبرز  من  ))9)م  عام 
فهي  المستحقين  على  وإنفاقها  الزكاة  وجباية  بجمع 
وإنشاء  الفقراء.  واأليتام  للفقراء  الزكاة  بدفع  تقوم 

ثالثة مدارس مجانية للفقراء.
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اأموال  اإدارة  المنفذة في  ال�شيا�شات  نتائج   .3
الزكاة في فل�شطين 

تقوم لجان الزكاة والجمعيات الخيرية المنظمة 
مستوى  تكون  أن  إلى  تسعى  والتي  فلسطين  في 
عن  الزكاة  أموال  بفصل  مرتفعة  فيها  األداء  جودة 
نتائج  فيها  الزكاة  أموال  وتحقق  الصدقات.  أموال 
الحصول  في  والمساكين  الفقراء  مساعدة  مثل  عدة 
كبير  بشكل  ساهم  مما  األساسية  احتياجاتهم  على 
بتقليل تأثير مشكلة الفقر، باإلضافة إلى تحقيق تنمية 
شاملة في كل األصعدة مثل تنمية المجتمع المحلي 
الناحية  وتنمية  والثقافية،  الدينية  البرامج  خالل  من 
نتيجة  اقتصادية  تنمية  وتحقيق  والصحية.  التعليمية 
وتخفيض  العمل  فرص  وزيادة  االستثمارات  زيادة 
لتجربة  المفيدة  النتائج  من  أنه  كما  البطالة.  نسب 
فلسطين زيادة عدد المزكين عن طريق اللجان بسبب 
تزايد الثقة بأداء هذه اللجان وكون عملها مستقل عن 
أداء الحكومة، وامتدت هذه الثقة لتشمل المستحقين 

للزكاة.

خام�شًاً: تجربة الزكاة في المملكة العربية 
ال�شعودية

1. نبذة تاريخية 

الجزء  في  السعودية  العربية  المملكة  تقع 
الجنوبي الغربي من قارة آسيا)))(، وتعد أكبر دولة 
ناحية  من  العربية  الجزيرة  وشبه  األوسط  الشرق  في 
تقدر  إذ  الجزائر،  بعد  عربية  دولة  وثاني  المساحة، 
مساحتها مليونين ومئة وخمسين ألف كيلو متر مربع. 

https: //www.marefa. الشاملة  المعرفية  الموسوعة   )(((
.org

ثالثة  سكانها  عدد  بلغ  ))0)م  إحصائيات  وحسب 
وثالثين مليون نسمة تقريبًا. وتم توحيدها في تاريخ 
المملكة  اقتصاد  ويعتبر  )93)م.  عام  3)سبتمبر 
مجموعة  ضمن  فهي  المنطقة  اقتصاديات  أكبر  من 
اقتصاد  أفضل  ضمن   (9 رقم  واالقتصاد  العشرين، 
المحلي  الناتج  كان  ))0)م  عام  وفي  العالم،  في 
يعادل  )ما  ريال  )9),))).)مليون  المملكة  في 
3).3))مليار دوالر( بمعدل نمو 3).)%، ويعتبر 
أما  السعودي.  االقتصاد  في  مؤثر  أبرز  هو  النفط 
السعودي  الريال  فهو  المملكة  في  الرسمية  العملة 
البطالة  مشكلة  وتعتبر  دوالر.   0.(( يعادل  الذي 
أبرز المشاكل التي يواجهها االقتصاد السعودي حيث 

قدرت في نهاية ))0)م بنسبة ).))%)))(.

العربية  الــمــمــلــكــة  فــي  الـــزكـــاة  ــظــام  ن  .2
ال�شعودية

عام  والدخل  الزكاة  مصلحة  أنشئت 
جباية  هو  منها  الهدف  وكان  ))3)هـ/)93)م 
الدخل،  ضريبة  وتحصيل  المزكين  من  الزكاة 
نظام  في  المسجلين  للمستحقين  فقط  الزكاة  ودفع 
بوزارة  المصلحة  وترتبط  االجتماعية،  التأمينات 
للزكاة  نظام  أول  وصدر  الوطني.  واالقتصاد  المالية 
النظام  ونص  0)3)ه/0)9)م.  عام  المملكة  في 
الدول  في  الزكاة  لتطبيق  نظام  أول  يعتبر  الذي 
القانون على أن الخاضعين لجباية  اإلسالمية بسلطة 
القاطنين  الخليجين  أو  السعوديين  األفراد  الزكاة هم 
واإلناث  الذكور  األفراد  لفظ  ويشمل  المملكة،  في 
الشروط  لديهم  تتوفر  والذي  والقصر  البالغين 

السعودية  العربية  المملكة  في  لإلحصاء  العامة  الهيئة    )(((
.https: //www.stats.gov.sa
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بين  للشراكة  أو  للسعوديين  ملكيتها  وتعود  نوعها  كان  أيًا  المملكة  في  العاملة  والشركات  الزكاة.  لدفع  الشرعية 
السعوديين واألجانب. أما األموال الخاضعة للزكاة فهي األموال المنصوص عليها في الشريعة وبلغت النصاب 
ودار عليه الحول وبنسبة ).)% من وعاء الزكاة، كرؤوس األموال وعروض التجارة والزروع وغيرها، وال يخضع 
الزكاة يدفعها المزكين  البداية ترك نسبة )).)% من وعاء  النظام في  العام للزكاة. وال بد من أن نشير أن  المال 
بمعرفتهم ثم تعديل النظام أكثر من مرة ليستقر على ضرورة جباية الزكاة بالكامل )).)% من الوعاء الضريبي( في 
أخر تعديل للنسبة المحصلة عام 3)3)هـ/))9)م. كما نص النظام فيما بعد على ضرورة قيد كل مؤسسة في 
مصلحة الزكاة والدخل منذ بداية النشاط ويكون ذلك شرط الحصول على السجل التجاري أو ترخيص مزاولة 
أي عمل تجاري يصدر من قبل الحكومة، أو توقيع عقد بين المؤسسات والشركات التجارية من جهة والحكومة 
من جهة أخرى، أو شهادات االستيراد. وإلزام المؤسسات بتوثيق السجالت والدفاتر المحاسبية لدى محاسب 
الهجرية  السنة  من  األول  الشهر  في  زكوي  إقرار  ويقدم  المصلحة.  قبل  من  لها  الرجوع  ويتم  به  معترف  قانوني 
يوضح فيه وعاء الزكاة ومقدارها حسب نظام الجباية للزكاة. ويخلو النظام من العقوبات والغرامات إال في حالة 
التأخر في الدفع. وتم تعديل اسم المصلحة إلى هيئة الزكاة والدخل وأصبحت مهامها هي جباية الزكاة وتحصيل 
الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تحصيلها في يناير ))0)م، واتخاذ أي إجراء يضمن جباية الزكاة 
المملكة  وتمثيل  والخارجية،  الداخلية  المصادر  من  الخبرات  على  والحصول  بذلك،  طواعية  المكلفين  وإلزام 
مؤسسة  في  حسابها  في  تحديدًا  الزكاة  من  جبايتها  تمت  التي  المبالغ  بإيداع  الهيئة  وتقوم  الدولية.  المحافل  في 
النقد العربي السعودي )المؤسسة هي مسمى البنك المركزي في المملكة( وتقوم وكالة الضمان االجتماعي في 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية بإنفاقها على مستحقين الزكاة المسجلين لدى الوكالة. أما األموال المحصلة من 
الضرائب فتودع في حساب اإليرادات العامة للدولة في مؤسسة النقد والتي يستفاد منها في تغطية نفقات الدولة.

ويوضح الجدول التالي تطور حجم اإليرادات الزكوية في المملكة: 

)3))/)3)))3))/)3)))3))/)3))33))/)3))السنة املالية 
مقدار اإليرادات 

9).)))).)))).)))0.)))باملليار ريال(

إيرادات زكاة عروض التجارة في المملكة خالل أربع سنوات )المصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل(

مما سبق نالحظ أن نظام إنفاق الزكاة في المملكة بالرغم من ضخامة األموال المحصلة هو فقط لمستحقين 
الزكاة  أنواع  واليشمل  المنخفضة،  الدخول  أصحاب  واأليتام  والمساكين  الفقراء  وهم  االجتماعي  الضمان 

األخرى، كما اليتم استغالل الزكاة لتحقيق فوائد اقتصادية أخرى.

�شاد�شًاً: ا�شت�شراف م�شتقبل الزكاة في المملكة العربية ال�شعودية 
بعد استعراض نظام الزكاة في المملكة العربية السعودية نالحظ أن النتائج المتحققة من تطبيق النظام هو 
الحد من تفاقم وتطور الفقر وذلك نظرًا للمحدودية الشديدة في إنفاق األموال المحصلة من الزكاة. ومن أجل أن 
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تحقق الزكاة الفوائد واالثار التنموية اإليجابية فال بد 
من اقتراح عدة نقاط يمكن ذكرها كالتالي: 

عوضًا  الزكاة  لجباية  جديد  نظام  إصدار   .(
منتصف  في  صدر  الذي  القديم  القانون  عن 
القرن الماضي، على أن يحوي القانون بنودًا 
إضافية تتعلق بطريقة جباية الزكاة والقوانين 
والغرامات  الدفع  طريقة  من  بذلك  المتعلقة 
التأخر  أو  باالمتناع  المتعلقة  والجزاءات 
األفراد  الزكاة  جباية  يشمل  وأن  الدفع،  عن 
الموظفين في مؤسسات الحكومة أو القطاع 
وهذا  الزكاة،  بدفع  المكلفين  وكل  الخاص 
من شأنه زيادة حجم األموال المحصلة. كما 
والشمولية  بالكفاءة  القانون  يتميز  أن  بد  ال 
ويعكس األداء المؤسسي المنظم الذي ال بد 

أن تعمل من خالله هيئة الزكاة والدخل.

الزكاة  الزكاة ليشمل أهل  إنفاق  التوسع في    .(
الصادرة  الفتاوي  على  واالعتماد  الثمانية 
مصارف  يشمل  الزكاة  دفع  ليكون  بذلك، 
الحاجة  أصبحت  جديدة  وبطريقة  الزكاة 
يتم  وأن  كبيرة،  الحالي  الوقت  في  لها 
التي  األخرى  الدول  تجارب  من  االستفادة 
اقتصادية  فوائد  أكبر  لتحقيق  استعراضها  تم 
واجتماعية من الزكاة. ومن ذلك القضاء على 
الفوائد االقتصادية  الفقر والحد منه، تحقيق 
جراء استغالل الزكاة في برامج البنية التحتية 
أو برامج تطوير المجتمع في كافة المجاالت 

التعليمية والصحية والثقافية.

لتمويل  الحسن  للقرض  صندوق  إنشاء   .3
أال  للزكاة، على  المستحقة  للفئة  المشاريع 
يتم تمويل أي مشروع إال بعد عمل دراسات 

جدوى محكمة بهدف الحفاظ على أموال 
المسلمين.  ينفع  ماال  في  وضياعها  الزكاة 
وأن تكون هذه المشاريع صغيرة أو متناهية 
الصغر لضمان فترة إسترداد رأس المال في 

وقت قياسي.

). أن يتميز أداء هيئة الزكاة والدخل بالشفافية 
وأن  المزكين.  وبين  بينها  أكبر  ثقة  لخلق 
تكون هذه الشفافية حافزًا لعدم التهرب أو 
الزكاة.  دفع  عملية  في  التأخر  أو  االمتناع 
القنوات  استخدام  طريق  عن  وذلك 
تتم  التي  األموال  عن  لإلفصاح  اإلعالمية 
جبايتها، وطرق إنفاقها، باإلضافة إلى زيادة 
التي  الفوائد  بكل  المزكين  لدى  الوعي 

ستتحقق من دفع الزكاة.

والمحتاجين  للفقراء  شامل  مسح  إجراء   .(
الفقراء  والعاطلين  والغارمين  والمساكين 
الثمانية وأن يكون  الزكاة  وغيرهم من أهل 

هذا المسح دقيقًا وشاماًل كل التفاصيل.

النظام مرنًا ويراعي رغبة األفراد  ). أن يكون 
العربية  المملكة  في  الشركات  ومالك 
زكاتهم  من  جزء  يكون  أن  في  السعودية 
عطفهم،  على  تعود  ومن  ألقربائهم  خاصًا 
الصالة  عليه  الرسول  قول  من  انطالقا 
أبو هريرة  والسالم في الحديث الذي رواه 
أحق  من  فقال    النبي  أتى  رجاًل  )أن   
الناس بحسن الصحبة فقال أمك، ثم أمك، 
ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك( أخرجه 
مسلم. وقد ورد أن األصل في الترتيب هو 
الحديث  في    وقوله  فاألقرب.  األقرب 
الذي رواه سلمان بن عامر  )إن الصدقة 
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الرحم  ذي  وعلى  صدقة،  المسكين  على 
الترمذي.  أخرجه  وصلة(  صدقة،  اثنتان: 
وبالتالي ال بد من وضع أسماء لتفضيالت 
الهيئة  وتتأكد  زكاتهم  لها  تذهب  المزكين 

من استحقاقهم عن طريق المسح الشامل.

ومرنة  سهلة  الزكاة  جباية  عملية  تكون  أن   .(
البنوك  مثل  قناة  من  أكثر  طريق  وعن 
اإللكترونية والخصم من الرصيد والرسائل 
الذكية  األجهزة  على  والتطبيقات  القصيرة 
األساليب  من  وغيرها  االنترنت  ومواقع 
األعمال  تسهيل  شأنه  من  وهذا  الحديثة. 
اإلدارية والمحاسبية باإلضافة إلى تخفيض 
استخدام  يمكن  الزكاة. كما  تكاليف جباية 

نفس القنوات في عملية دفع الزكاة.

). ال بد من إيجاد موائمة بين متطلبات العصر 
مستمر،  بشكل  الزكاة  وإنفاق  جباية  ونظام 
الشريعة  حدود  في  التوافق  هذا  يكون  وأن 
في  االختالفات  من  وخاليًا  اإلسالمية 

الفتاوى.

والشرعية  اإلدارية  الرقابة  وظائف  تفعيل   .9
الزكاة  وجباية  تحصيل  عملية  في  والمتابعة 
وعملية إنفاقها للتأكد من تحقيق أكبر فائدة منها.

الخاتمة والتو�شيات 
حاولت الدراسة التعرف على األثار التنموية 
عرض  إلى  الدراسة  عمدت  وقد  الزكاة  لفريضة 
ماليزيا  هي  إسالمية  دول  ثالث  في  الزكاة  وتحليل 
في  الزكاة  مستقبل  واستشراف  وفلسطين  والجزائر 
المملكة بناء على ذلك من خالل األسلوب الوصفي 
التحليلي. وتم قبول وإثبات فرضية الدراسة والتي 
تنموية  آثار  إلى  الزكاة  إدارة  فعالية  »تؤدي  مؤداها: 

مهمة وتحدث تغييرًا شاماًل في الجوانب االقتصادية 
واالجتماعية. وأنه من الممكن تطبيق خطط عملية 
لتحقيق هذه اآلثار في المملكة العربية السعودية«. 

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

المشمولة  الدول  الزكاة --ومن تجارب  أن   .(
في الدراسة- كانت من أهم أدوات السياسة 
الكثير من  الفقر وتحقيق  المالية في معالجة 
اإليجابية،  واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار 
باإلضافة إلى أنها وسيلة هامة لتحقيق ودعم 

التنمية االجتماعية. 

االقتصادية  التنمية  لتحقيق  وسيلة  الزكاة  أن   .(
بشكل مباشر، وتحقيق تنمية المجتمع علميًا 

وصحيًا وثقافيًا بشكل غير مباشر.

3. كلما كانت الدولة أكثر تنظيمًا للزكاة وتملك 
ماليزيا- -مثل  لها  مدروسة  ولوائح  قوانين 
أكبر  الشاملة  التنمية  تحقيق  في  األثر  كان 
االقتصادية  المشاكل  معالجة  في  ودورها 

أكثر وضوحًا.

وهي  الزكاة  باستغالل  الدراسة  وتوصي 
العربية  المملكة  في  المهمة  الدينية  الشعائر  أحد 
السعودية، والتي يتميز المجتمع السعودي بإخراجها 
إخراجها،  عن  تهرب  لديه  واليوجد  خاطر  بطيب 
واستحداث سياسات واستراتيجيات لتطوير مصارف 
والدخل  الزكاة  هيئة  تبني  طريق  عن  وذلك  الزكاة، 
بخصخصة  المعنية  والدراسات  البحوث  تطوير 
بالفقهاء  واالستعانة  فَعال.  بشكل  وإدارتها  الزكاة 
في  الجامعات  في  واالقتصادية  الدينية  وبالخبرات 
صاحبة  للجهات  الدراسات  هذه  ورفع  إجراءها. 
واالجتماعية  االقتصادية  األهداف  لتحقيق  القرار 
منها، وضرورة تعظيم االستفادة منها كما في تجارب 

البلدان اإلسالمية في تحقيق ذلك.
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واأثر ل في الحد من اآثارها
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رئيس قسم المطبوعات والنشر، وزارة األوقاف األردنية
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المقدمة
احلمُد هلل عىل متام إنعاِمه، والشكُر له عىل تفّضله وإِكراِمِه، والصاَلة والسالُم اأَلكمالن 
ان، عىل سّيد املرسلني وإمام املتقني، سّيدنا وحبيبنا حممد بن عبداهلل، وعىل آل بيته الطاهرين،  َـّ اأَلمَت

وصحابته األكرمني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد: 

املبتدأ  هي  التي  اهلل،  بعبادة  الدنيا  احلياَة  با  نعمَر  أن  اهلُل  أمرنا  التي  البناء  مادة  هي  فأعامُرنا 
العبادة.  مراتب  أعىل  يف  املادية،  وبالصدقة  الطيبة  بالكلمة  اآلخرين  إىل  اإلحسان  ويأيت  واملنتهى، 

واإلحسان أكرب معني عىل العبادة يف اإلسالم.والزكاة ركنا من أركان اإلسالم وهي البوابة األوسع لإلحسان، وبا يسد 
رمق الكثريين من املعوزين كحق هلم عند إخواهنم األغنياء، وهلا أثر بالغ يف حاالت الكوارث والنكبات، من احلوادث 

املفاجئة: كالزالزل والفيضانات ونحوها من كوارث الطبيعة، أو مما تسببه النزاعات البرشية من حروب دموية.

وهذه الدراسة: )دور الزكاة يف مواجهة الكوارث واألزمات وأثر ذلك يف احلّد من آثارها(. ضمن املشاركة 
يقيمه:  صندوق  الذي  املعارصة(.  املجتمعات  واقع  الزكاة يف  لفريضة  الدور احلضاري  )تفعيل  الدويل:  املؤمتر  يف 
الزكاة والصدقات بمملكة البحرين، بالتعاون مع: مركزي: لندن وكمربيدج للبحوث والتدريب، وجمموعة الرقابة 

لالستشارات الرشعية واملالية.

والباحث إذ يرجو من اهلل تعاىل، أن يقدم من خالل هذه الدراسة ما هو مفيد يف بيان أمهية الزكاة يف درء الكثري 
مما تعقبه الكوارث، إضافة إىل فتح األفق أمام دراسة فريضة الزكاة، كواحدة من السامت اإلنسانية العاملية، مما يعطي 

انطباعا مناسبا عن اإلسالم وأهله.
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التمهيد
لوازم  من  الكوارث  حدوث  بأّن  املسلامت  من 
احلياة، وال يمنع تلك الكوارث يشء. سوى أّن تعاون 
أو جمتمعّي،  فردّي،  اإلنسان مع أخيه اإلنسان بشكل 
كانت  وإذا  الكوارث،  لتلك  اجلانبية  اآلثار  من  حيد 
وطئا  أشّد  تكون  بالكارثة  أصيب  ملن  املعنوية  الناحية 
بأقل  ولو  اإلنسايّن  املوقف  فإن  املادية،  الناحية  من 
الكوارث.  ملا تسببه تلك  الناجع  الدواء  القليل، يعترب 
وجاءت هذه الدراسة لتربهن عىل دور الزكاة يف عالج 
شتى املواقف ذات االرتباط املادّي، حيث إن الكوارث 
ال تعدو أن تكون اآلليات، والعالج واإلرشاف الطبي 
الدعم  يستلزم  مما  والغذاء وغري ذلك  املسكن  وتأمني 
لتأمني  حارضة  تكون  أن  للزكاة  يمكن  حيث  املادي، 

الالزم، وبيان ذلك باآليت: 

اأهمية البحث
توظيف العلم الرشعي يف تفعيل دور الزكاة يف احلد 

من آثار الكوارث الطبيعية وغريها.
األزمات  إدارة  يف  املرشقة  اإلسالم  أوجه  بيان 

واستنباط احللول من خالل النصوص الرشعية.
توضيح كيفية املساعدة يف حاالت الكوارث كواجب 

إنساين تعترب الزكاة واحدة من أهم وجوهه.
الوقوف عىل النهج امليداين ألعامل القائمني عىل مجع 

ورصف الزكاة وأثر ذلك يف امللامت والكوارث.

الدرا�شات ال�شابقة
سابقة  دراسات  يوجود  ال  الباحث،  اطالع  حسَب 
قريبة،  أبحاث  هناك  أن  إال  بالكوارث.  الزكاة  تقرن 

منها: 
)( الصوري، السيد عيل أمحد: )أصول األمن الغذائي 
يف القرآن والسّنة( تكلم فيه عن كارثة هتديد األمن 
الغذائي، ورضورة إرشاك أهل الرأي يف الوقوف 
اإلنتاج واالستهالك، خصوصا يف  اهلوة بني  أمام 
والدنيا  الدين  حترس  الزكاة  وأن  العريب.  الوطن 

ويمكن من خالهلا حتسني الزراعة واإلنتاج.
قسم  إعداد  التعليم،  يف  والكوارث  األزمات  إدارة   )(
الرتبية قسم  الرتبية جامعــة دمنــهور كلية  أصول 

أصول الرتبية. وقد تناول األزمات واخلطط املمكنة 
لتفاديا، والتعرض للزكاة أهنا داعم لتلك اخلطط.

م�شكلة الدرا�شة
بني  من  منعها  يمكن  بأنواعها  الكوارث  هل   -

اإلنسان؟
- هل يمكن لإليامن باهلل أن يكون مانعًا من تفاقم تلك 

الكوارث وبالتايل احلّد من آثارها؟
- هل يمكن التخفيف من اآلثار الواقعة وتفادي جزءًا 

من عواقبها من خالل الزكاة؟
- هل تؤدى للمنكوبني دون النظر إىل دين أو عرق؟ 

وما أثر ذلك يف العالقات الدولية أمام العامل؟

اأ�شئلة الدرا�شة
من  التقليل  اإلسالمية  للرشيعة  يمكن  كيف 

األخطار البيئية؟
معاجلة  يف  البدء  الرشيعة  لعلامء  يمكن  أين  من 

النصوص ملعاجلة الواقع والوقائع؟
وعىل  النفوس  عىل  تأثريًا  األكثر  العلامء  هم  من 

القرارات يف فرتة ما بعد الكارثة؟
الظواهر  ملناقشة  الرشعية  النصوص  توافرت  هل 

البيئية؟
خالل  من  التوصيات  استخالص  يمكننا  كيف 

النصوص إلفادة البرشية با؟

اأهداف الدرا�شة
تتمثل أهم أهداف الدراسة، بام ييل: 

بيان موقف علامء الرشيعة اإلجيايب من خالل تفعيل 

دور الزكاة مع القضايا العامة اإلنسانية.

تقريب مفهوم التكافل اإلنساين من خالل وحدة احلال 

يزيد  مما  الناس،  عموم  إليها  يتعرض  أن  يمكن  التي 

واحدة  األخرى يف  واألمم  اإلسالم  أمة  بني  التواصل 

من أبواب احلوار، وأبواب الدعوة إىل اهلل تعاىل.

إبراز اهتامم الرشيعة اإلسالمية بالظواهر والكوارث، 

وتعاملها بواقعية من خالل الزكاة والصدقات
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منهجية البحث: بعون اهلل تعاىل استعنت بأكثر من 
منهج من مناهج البحث املتعارف عليها، ومن أمهها: 

الرشعي  العلم  آثار  تتبعت  االستقرائي:  املنهج  أواًل: 
وعلامء الرشيعة يف بناء احلضارة اإلسالمية، ودونت ما 

يصلح لالستدالل عىل صحة الدعوى واحلكم.

بالنصوص  االستشهاد  يف  االستنباطي:  املنهج  ثانيًا: 
الرشعية وأقوال العلامء املعتربين يف الفتوى، والرتجيح 
بني تلك األقوال، إن لزم األمر إما برتجيح العلامء أو 

بإبداء الرأي من الباحث ما أمكن.

ملخ�ص الدرا�شة
جعل اهلل الزكاة ركنا من أركان اإلسالم، ومن 
عجائبها أهنا تنمي املال وتزيده وال تنقصه وهو أمر ال 
الزكاة  وتعطى  طيبة،  بنفس  الزكاة  أدى  من  إال  يعرفه 

ألصناف من الناس حيتاجوهنا وهي حّق هلم.

وللزكاة دور يف بناء املجتمع ومتاسكه أمام ضيق 
آثار  من  احلّد  يف  أكيد  دور  هلا  يكون  هنا  ومن  احلياة، 
الكوارث بأنواعها، حيث يمكننا بأموال الزكاة إعادة 

إعامر اإلنسان واألرض يف كل األحوال والظروف.

ندفع  أن  من  أكثر  وهو  إنسايّن  الزكاة  ومبدأ 
يسّد حاجته فحسب، فهي  ما  به  ماال إلنسان يشرتي 
الدين  عاملية  عىل  ودليل  الناس،  بني  الرتاحم  عنوان 
اهلل  ألّن  الكوارث،  لنزول  مانعة  أهّنا  كام  اإلسالمي، 

يرحم عباده وهم يرتامحون ويزكون وينفقون.

حقيقة  بيان  الرشعيِة  النصوُص  تناولْت  وقد 
الزكاة. وجاءت هذه الدراسة: )دور الزكاة يف مواجهة 
آثارها(  من  احلّد  يف  ذلك  وأثر  واألزمات  الكوارث 
الزكاة يف شتى  القائمني عىل  لتلقي الضوء عىل جهود 
بلدان العامل اإلسالمي، وعىل دور الزكاة الذي أصبح 
حيقق التكافل املجتمعّي، ويؤدي إىل إزالة آثار النكبات 
اإلعامر،  معاين  وحيقق  للكوارث،  واملادية  النفسية 
من  ويقلل  البالد  وينعش  اإلستثامر،  كفاءة  ويرفع 

اخلالفات والنزاعات.

Summary•of•the•study

Allah Made Zakat a pillar of Islam, 

and one of its wonders it develops money 

and doesn›t decrease it and is known 

only from the alms has the same good, 

and give Zakat to the varieties of people 

that need it and are right for them.

And the role of Zakat in community 

building and cohesion before narrow life, 

From here it has a definite role in conflict 

reduction, where we can use zakat funds 

to reconstruct humanities and land in all 

situations and circumstances.

The principal of Zakat is Humane 

and it is more than to pay more to buy a 

person›s needs, it is a title of compassion 

among people, and evidence of universal 

religion that is Islam, as it prevents 

emission of Conflicts, because Allah 

have mercy to who have given it and 

spent it.

Sharia texts had addressed a 

statement of fact. This study: (the role 

of Zakat in crisis eversion and its impact 

on reducing their effects) to highlight 

the efforts of Zakat based in various 

countries of the Islamic world, and the 

role of Zakat, which has become to 
achieve communal and removes the 
effects of psychological and physical 
afflictions, and achieves Meanings of the 
rebuilding, raise investment efficiency, 
refreshes and reduces country differences 

and disputes.
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وقد جاءت هذه الدراسة البحثية حسب اخلطة التالية: 

خطة البحث
من  الطبيعية  بالكوارث  التعريفات  األّول:  املبحث 

منظور رشعي: 
اللغوية  التعريفات  األول:  املطلب 

واالصطالحية
منظور  من  بالكوارث  التعريف  الثاين:  املطلب 

رشعي: 
املطلب الثالث: خطورة الكوارث واألزمات يف 
البناء اإلنساين -اجلهود األندونيسية أنموذجا-: 
مواجهة  يف  وأمهيتها  الزكاة  شمولية  الثاين:  املبحث 

الكوارث واحلّد من خطورة آثارها: 
املطلب األول: خطورة الكوارث واألزمات يف 

زعزعة البناء اإلنساين: 
املطلب الثاين: دور الزكاة يف مبدأ الرتاحم وأثر 

ذلك يف منع الكوارث: 
من  الرشيعة  علامء  موقف  الثالث:  املطلب 
بناء  وكيفية  واألزمات  بالكوارث  التنبؤات 

الفكرة الوقائية هلا: 
من  للحّد  الرشعية  النصوص  الرابع:  املطلب 

حدوث الكوارث أو تفاقم سلبياهتا: 
واألزمات  الكوارث  أنواع  الثالث:  املبحث 

واإلجراءات الرشعية جتاهها: 
من  الكوارث  دراسة  أمهية  األول:  املطلب 

الناحية النظرية التحليلية
ملواجهة  الرشعية  التأصيالت  الثاين:  املطلب 

الكوارث –الزكاة أنموذجا-
منع  يف  الرشعية  الضوابط  أثر  الثالث:  املطلب 

الصناعات الثقيلة من كورثة األرض
مواجهة  مراحل  يف  الزكاة  دور  الرابع:  املبحث 

الكوارث واألزمات: 
جودة  ضامن  يف  اإلسالم  منهج  األول:  املطلب 

اإلنتاجية
مواجهة  يف  الزكاة  جهود  الثاين:  املطلب 

الكوارث التي تؤثر عىل الناحية املادية
املطلب الثالث: الزكاة يف مواجهة الكوارث التي 
الزكاة  دائرة  –جهود  املادية:  الناحية  عىل  تؤثر 

األردنية، أنموذجًا-: 

المبحث االأّول: التعريفات بالكوارث 
الطبيعية من منظور �شرعي

تمهيد 
برشّية  جهوٍد  إىل  حتتاج  بعمومها،  الكوارث 
مشرتكة لتفادي وقوعها. وإْن هي وقعت، فإهنا أيضًاً 
كام  عنها.  النامجة  اخلسائر  لتفادي  جهودا  منا  حتتاج 
للحّد  ماّدية ومعنوية  أن يعُقب ذلك جهود  ويتوجب 
الكارثة  آثار  من  تتشكل  أن  يمكن  حيث  آثارها،  من 
توضح  والتعريفات  نفسها.  الكارثة  من  أكرب  خطورة 

معامل تلك اجلهود. كام يف املطلبني اآلتيني: 

المطلب االأول: التعريفات اللغوية واال�شطالحية
العديد  عىل  والوقوف  بالتعريفات،  العناية  إّن 
الواسع  املنظوَر  َنَسٍق واحد، يؤدي إىل  املعاين عىل  من 
البحث،  ُيثرى  بالتعريفات  القارئ فاالعتناء  بني يدْي 

ويقف باملطالعني عىل البوابة األوىل، للموضوع.

ومن هنا سيطرح الباحث املسائل التالية: 

لسان  يف  جاء  لغًة:  الكاِرَثُة  األوىل:  املسألة 
َكرثًا،  ويكُرُثه  يكِرُثه  األمُر،  َكرَثُه  )َكَرَث:  العرب: 
وقد  املشقة())(.  منه  وبلغ  عليه،  واشتدَّ  وأكرثه: ساَءه 
تكون كلمة: )الكارثة(، فيها من املعاين املتعددة، ألهنا 
وبالزمان  واألمم،  واملجتمعات  األفراد  بحياة  ترتبط 
واملكان. لذلك أخذت العديد من املعاين واملرادفات، 
جائَِحة؛  بائَِقة؛  َباَلء؛  َبْلَوى؛  َبِلّية؛  )آَفة؛  ذلك:  ومن 
كتب  ويف  َبة(.  رَضْ ِشّدة؛  حاّقة؛  حاِدَثة؛  َحَدث؛ 
غريها،  من  أكثر  معانيها،  أقرب  إحدى  تشتهر  اللغة 

))( ابن منظور، حممد بن مكرم بن عيّل، مجال الدين األنصاري 
)ت: )))هـ( لسان العرب )فصل الكاف(.
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العرب:  لسان  يف  جاء  ما  ذلك  ومن  )اجلائحة(.  إىل: 
ُة والنازلُة العظيمة، التي جتتاح املاَل من  دَّ )اجلائحة: الشِّ
َسَنٍة أو فتنة. وكل ما استأصله: فقد جاحه واجتاحه. 
وجاح اهلل ماله وأجاحه، بمعنى، أي أهلكه باجلائحة. 
األزهري عن أيب عبيد: اجلائحة املصيبة حتل بالرجل يف 
ماله فتجتاحه كله؛ قال ابن شمل: أصابتهم جائحة أي 
وجاحا،  هلم  تدع  فلم  أمواهلم،  اجتاحت  شديدة  سنة 

والوجاح: بقية اليشء من مال أو غريه())(.

العلامء  جهوَد  البحث  يتناوُل  الثانية:  املسألة   
التعّرض  يناسب  مما  الكوارث،  آثار  من  للحّد 
لتعريف: احَلّد، وهو: )احلاجز بني الشيئني، واحَلدُّ من 
لأَِلمر:  ا  حدَّ وَضَع  احلاّد،  الرقيق  َطَرفه  يشٍء:  كلِّ 
هلذه  الباحث،  اهتامَم  أثار  األخري  واملعنى  َأهْناه()3(. 
اإلضافة التي تشري نوعا ما إىل أّن وضع احلّد للكارثة 
يتطلب إهناءها، مما يعني تكاتف اجلهود لتلك الغاية.

المطلب الثاني: التعريف بالكوارث من منظور �شرعي
قد ُيشكل عىل البعض، َمن هم علامُء الرشيعة. 
هذا  مادة  أهنم  اعتبار  عىل  بم،  التعريف  فناسَب 
البحث، املعنيني باحلّد من اآلثار اجلانبية للكوارث من 

منطلقات رشعية، وهنا مسائل: 

املعنيون  وهم  الرشيعة  علامء  األوىل:  املسألة 
العلامُء،  عّرف  وقد  الرشعية.  العلوم  وتعليم  بتعّلم 
َعاِرٌف  َواْلِعْلِم:  يِن  الدِّ )َعامِلٌ بُِأُموِر  بأنه:  )العامِل(، 
بِاْلِعْلِم  امُلتَِّصُف  ِمْنُه،  ُع  املَتَضلِّ ا:  مَّ ِعْلٍم  َعامِلٌ يِف  ِباِم 
َواملَْعِرَفِة(. فعامل الشـريعة له ارتباط بحياة الناس، أكثر 
مما يظّن الكثريون، فالعامل هو الذي يكون سببًا للشفاء. 

))( املصدر السابق: )مادة: فصل اجليم(.
اخلامسة،  الطبعة  الوسيط،  املعجم  العربية،  اللغة  جممع   )3(

مادة: احلد، صفحة: ))))(.

باأُلِمور.  العامِلُ   : بُّ )والطَّ صرية:  للخليل  قول  وهنا 
، أي: يتعاهد  ، أي: عامل. وبعرٌي َطبٌّ يقال: هو به َطبٌّ
ه َأْيَن َيضُعه())(. فالطبيب الذي جيمع بني  مواضع ُخفِّ
يؤكد  مما  ختصصه،  عن  النظر  برصف  واملعرفة،  العلم 
مما  الكوارث  ينتج عن  ملا  الرشيعة طبيب  عامل  أّن  عىل 

يصيب احلاالت النفسية.

األداة  هي  الرشعية  العلوم  الثانية:  املسألة 
الوحيدة التي يستخدمها العقل، لالهتداء إىل مقتَضـى 
النّص الرشعّي، فال يستقي آراءه، وال إرشاداته، وال 
يقوم برتشيد اآلخريَن، إال عن طريق العلوم الرشعية. 

وجاء تعريفيها يف موقع الويكيبيديا: 

)هي جمموعة من العلوم  املختصة بالرشع اإلسالمي، 

وقد نشأت هذه العلوم خالل فرتات متتالية لتأسيس املدارس 

نزل القرآن  منذ  األخرى،  العلمية  الفقهية،  واملدارس 

الكريم عىل خاتم املرسلني النبي حممد عليه الصالة والسالم، 

عرب التاريخ بإضافة العلامء   الرشعي  العلم  تطور  وقد 

كثرية  متنوعة  علوم  إىل  كثريًا  وتفرع  املسلمني))( 

علامء اإلسالم املاليني  ألف  وقد  حُترص.  أن  من  أكثر 

 ((00 من:  أكثر  عرب  الرشعية  العلوم  من الكتب خلدمة 

اهلل  رشعه  -ما  والعلم الرشعي نسبة للرشيعة بمعنى:  سنة. 

عىل لسان نبيه من األحكام-(.

البرصي  الفراهيدي  الرمحن  عبد  أبو  أمحد،  بن  اخلليل   )((
)املتوىف: 0))هـ( كتاب العني، )مادة: طبب(.

امُلسلم،  هو:  عرصّيًا،  تعريفًا  الويكيبيديا،  يف  جاء   )((
الربوبية  وينفي  واحدًا  وإهلًا  يقر باهلل ربًا  الذي  )الشخص 
ويتبع حممد نبيًا  ويتخذ اإلسالم دينًا،  لغريه،  األلوهية  أو 
ويؤدي أركان  هداية،  ويتخذ القرآن كتاب  ورسواًل، 
طائفة املسلمني الذين  من  فرد  اخلمسة .وهو  اإلسالم 
من   %(3 يعادل  بام  نسمة  مليار   (.( حوايل  يشكلون 
إمجايل عدد سكان العامل،  ويتكونون من جمموعات عرقية 

وقومية خمتلفة(.
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إّن  الرشيعة:  علامِء  دور  ماهية  الثالثة:  املسألة 
األدوار املناطة بعلامء الرشيعة، تتطلب أمورا، منها: 

)( معرفة الدور املناط بم، ليعرف الشخص متى وأين 
جيد مراده ومبتغاه.

)( تعزيز العلامء ليتمكنوا من أداء الدور املناط بم الذي 
يتمثل عبئا كبريا، حيث مساعدة الناس لريوا اإلجيابية 

يف مشكالهتم، ومواصلة األمل دونام ختلٍّ عنه.

التعريف  سيتناول  الباحث  أّن  إىل  هنا  وأشري 
املعارص للكوارث يف املطلب األول من املبحث الثاين: 

المطلب الثالث: خطورة الكوارث واالأزمات في 
البناء االإن�شاني -الجهود االأندوني�شية اأنموذجا-

تعترب الكوارث بأنواعها من األمور التي ال يمكن 
منعها من بني اإلنسان، ويف تقرير صادر عن املجموعة 
لالسرتاتيجية  التابعة  والفنية  العلمية  االستشارية 
جاء  3)0)م.  عام:  الكوارث،  من  للحّد  الدولية 
وسبل  األرواح،  تدمري  إىل  الكوارث  )تؤدي  فيه: 
000)م.  عامي:  وبني  العامل.  أنحاء  مجيع  يف  العيش 
جراء  شخص  مليون(،   (.(( تويف  ))0)م.  وعام: 
بنحو)).)  تقدر  أرضاٍر،  تكّبد  وتم  الكوارث، 

تريليون( دوالر أمريكي())(. 

بالعلم  ثّم  اهلل،  بفضل  يمكننا  كّله  ذلك  ومع 
والتقنيات احلد من آثارها من خالل مغادرة املكان قبل 
الكوارث.  ما يمكن معرفة قرب حدوثه من  حدوث 
ولعلامء الرشيعة دور يف بعض اجلوانب يف هذه املرحلة، 
ملا  النفسية  تقليص اخلطورة  ودورهم األكرب يكون يف 
لتلك  تصور  عىل  االطالع  يمكننا  الذي  احلدث،  بعد 

اجلهود من خالل األنموذج األندونييس.

والفنية  العلمية  االستشارية  املجموعة  عن  صادر  تقرير   )((
 – الكوارث  من  للحد  الدولية  إللسرتاتيجية  التابعة 
3)0)، حتت عنوان: )توظيف العلم يف احلد من أخطار 

الكوارث ملخص تنفيذي(.

وهنا سنتعرض إىل جتربة إندونيسيا فيام تعرضت 
إليه يف السنوات القليلة املاضية، وما أعقبه من جهود 

ميدانية: 

الساحل  عىل  درجة   9.( قوته  زلزال  - )00)م. 
الغريب إلقليم أتشيه اإلندونييس شامل سومطرة أسفر 
عن تسونامي يف )) دولة ومقتل ))) ألف شخص 
عىل امتداد الرشيط الساحيل للمحيط اهلندي وأكثر من 

نصف القتىل يف أتشيه. 

الساحل  عىل  القوية  الزالزل  من  سلسلة  -)00)م. 
الغريب لسومطرة يف أواخر مارس آذار ومطلع أبريل، 

ومقتل املئات يف جزيرة نياس قبالة ساحل سومطرة.

جاوة،  بجنوب  درجة   (.( قوته  زلزال  - )00)م. 
أكرب اجلزر اإلندونيسية من حيث عدد السكان، أسفر 
قرابة:  وقتل  اجلنويب  الساحل  رضب  تسونامي  عن 

00) شخص.

-009)م. زلزال قوة ).)درجة. قرب مدينة بادانج 
عاصمة سومطرة الغربية ومقتل ما يربو عىل: 00)).

- 0)0) م. ولزال قوته ).) درجة عىل إحدى جزر 
منتاواي قبالة سومطرة يؤدي إىل أمواج مد عاتية يصل 
ارتفاعها إىل عرشة أمتار وتدمر عرشات القرى وتودي 

بحياة حوايل 300 شخص.

أتشيه  بإقليم  بيدي جايا  ))0) م. زلزال يف منطقة   -
أسفر عن دمار وذعر ومل يمت أكثر من 00) شخص 
زلزال  األذهان  إىل  أعاد  لكنه  مبان.  اهنيار  بسبب 
تسونامي عام )00). ومل يتسبب الزلزال يف تسونامي.

السياحية،  لومبوك  جزيرة  عىل  زالزل  ))0) م.   -
من  أكثر  مقتل  وأيضًاً  شخص،   (00 بحياة  أودى 
000) شخص بسبب زلزال وتسونامي يف مدينة بالو 

عىل الساحل الغريب جلزيرة سوالوييس.
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املدرسة حارضًة  كانت  األندونيسية  التجربة  يف 
قامت  )وقد  الكوارث:  آثار  من  للحّد  العالج  يف 
الكوارث  آثار  من  للحامية  برنامج  بإطالق  إندونيسيا 
اليوم  إندونيسية  إعالم  وسائل  أفادت  حيث  الطبيعية 
 ((0 حلوايل  املنتمني  الطالب  ماليني  بأن  األربعاء، 
احلامية  برنامج  من  تعليمية سيستفيدون  ألف مؤسسة 
والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية املنظم من طرف 
الوكالة الوطنية للحامية من الكوارث الطبيعية.ويقول 
عىل  الربنامج  هذا  خالل  من  »نسهر  املسؤولني:  أحد 
أجل  من  اختاذها  الواجب  التدابري  عىل  الطلبة  إطالع 
الطبيعية«.  للكوراث  التخفيف من مستوى تعرضهم 
الربنامج  أنشطة شبه مدرسية يف هذا  إدماج  تم  حيث 
مرتبطة بتدابري احلامية من الكوراث الطبيعية. وكانت 
منذ  أطلقت  قد  إندونيسيا،  يف  والثقافة  الرتبية  وزارة 

))0)، برناجما مماثال يف 00)) مؤسسة تعليمية(.))(

فــــــــرع
يمكن لإليامن باهلل أن يكون مانعًا من تفاقم تلك 
الكوارث وبالتايل احلد من آثارها، ولإليامن باهلل أثر يف 
حياته،  مسرية  فيواصل  للمجتمع  بالنفس  الثقة  إعادة 
ولعل االستعانة بعلامء الرشيعة له دور تارخيي ينافسه 
الرتبية  راية:  حتت  تنضوي  التي  املدرسة  زماننا:  يف 
من  املدرسة  ختلو  ال  اإلسالمّي  العامل  ويف  والتعليم. 

علامء الرشيعة كمستشارين أو موظفني.

كانت  إذا  أعىل:  بدرجة  يعنينا  الذي  والسؤال 
مرسسات  من  يتبعها  وما  والثقافة  والتعليم  الرتبية 
معنية بمعاجلة الكواث الطبيعية وما ينجم عنها، فهل 
وتفادي جزءًا من  الواقعة  اآلثار  التخفيف من  يمكن 
مناقشة  يمكننا  ولإلجابة  الزكاة؟.  خالل  من  عواقبها 

ذلك من خالل البحث التايل: 

املغرب  وكالة  عن  بترصف:   ،http: //mapecology.ma  )((
العريب لألنباء.

المبحث الثاني: �شمولية الزكاة واأهميتها في 
مواجهة الكوارث والحّد من خطورة اآثارها

فهو  بواقعية، ووسطية،  يتعامل اإلسالم  متهيد: 
أسباب  من  أهنا  عىل  ويؤكد  العبادة،  امتثال  إىل  يدعو 
السعادة، وباملقابل: أّن احلياة يتخللها ابتالءات للفرد 
ٍء  بيَِشْ َوَلَنْبُلَونَُّكم  تعاىل:  قوله  يف  كام  واملجتمع، 
نُفِس  َواأْلَ ْمَواِل  اأْلَ َن  مِّ َوَنْقٍص  وِع  َواجْلُ ْوِف  اخْلَ َن  مِّ
 .)((( البقرة:  )سورة   ابِِريَن الصَّ  ِ َوَبرشِّ َمَراِت  َوالثَّ
النظري  التأسيس  يف  شمولية  إىل  يؤدي  املنهج  وهذا 
ومنها:  املستجدات،  مع  التعامل  يف  العميل  والتطبيق 

الكوارث. 

والشمولية تعرّب عنها الزكاة وما يتفرع عنها، من 
نظام مايّل اقتصادّي حُمَكم، له أثر يف املبادرة اإلسالمية 
والتعامل مع الواقع الذي يستلزم الوقوف عىل خطورة 
الكوارث، للتعرف عىل نتائجها املتوقعة لتفاديا وأمهية 
القيم اإلنسانية يف احلّد من آثار الكوارث، ودور الزكاة 

ضمن منظومة السعي حلياة أمثل: 

المطلب االأول: خطورة الكوارث واالأزمات 
في زعزعة البناء االإن�شاني

عىل  عدة  سنوات  منذ  املبذولة  اجلهود  مدار 

لألسف  ولكنه  بالكوارث.  ُتعنى  العاملّي  الصعيد 

والوقاية  الكارثة  ملسببات  التجاهل  من  يشء  يقابلها 

منها. وذلك نابع من االستخفاف باالثقل الذي حتمله 

الكوارث، يف حني أنه قد يصعق الناس عند سامع خرب 

))يناير/ يف:  هايتي  أصاب  الذي  )الزلزال  كاآليت: 

شخصًا،  مليون   (.( د  رَشَّ الثاين0)0)م.  كانون 

وأودى بحياة أكثر من: 30) ألفا آخرين(. وألن غالبنا 

بدء  ذي  بادئ  فيلزمنا  كهذا،  خربا  يتناسى  ما  رسعان 

التذكري بأمرين: 
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هلا:  األممية  النظرة  حيث  من  الكارثة  تعريف  أواًل: 
باإلنجليزية:  الطبيعية  الكوارث  تعريف  يمكن 
جمموعة  أهنا:  عىل   NATURALDISASTER

سلبية  أثارًا  ختّلف  التي  املدمرة  األحداث  من 
وهي  والبرش،  البيئة  عىل  احلرب  أرضار  تضاهي 
خارجة عن سيطرة اإلنسان؛ إذ ال يمكنه التحكم 
جوية،  إما  وتكون  احلدوث  من  منعها  أو  فيها 
كالزالزل،  هيدروليجية؛  أو  جيولوجية،  أو 

والرباكني، واجلفاف، واألعاصري، وغريها))8).

من  التمكن  عدم  عىل  يؤكد  التعريف  هذا 
السيطرة عىل الكوارث، وهذه اجلزئية تعيننا عىل فهم 
أمهية الزكاة يف احلّد من الكوارث عىل اعتبار أهنا ضامد 

للجرح اإلنسايّن. 

وجه  عىل  العامل  يف  القرار  ألصحاب  ينبغي  ثانيًا: 
كوارث  لوقف  تتحرك  ضامئرهم  لعل  اخلصوص 
يقرؤوا  أن  عليهم  الناس  عموم  وكذلك  احلروب، 
الكوارث  حتدثها  التي  الرتاكمية  اخلطورة  مدى  عن 

الطبيعية، وهنا أمثلة: 

ومدهتا  والنزاعات  للكوارث  املتكرر  )احلدوث   -  (
30)مليون  عن:  يزيد  ما  أن  يالحظ  تنامي،  وآثارها 
التعاون اإلسالمي  شخص يف دول أعضاء يف منظمة 
باألساس  تعود  الرضر جراء ))))كارثة،  قد مّسهم 
تّم  والعواصف،  والزالزل  واألوبئة  الفيضانات  إىل 
-(990 عام:  من  املمتدة  الفرتة  خالل  تسجيلها 
لقوا  قد  شخص   ((0.000 زهاء:  وأن   ،(0((

حتفهم جراء تلك الكوارث(()).

 «Natural Disaster», sciencedirect.com,  )((
 Retrieved 29-5-2019. Edited.

           موضوع.كوم  :)تعريف الكوارث(.
البحوث  مركز  )سيرسك(  للتنمية:  اإلسالمي  البنك   )9(
اإلحصائية واالقتصادية واالجتامعية والتدريب للبلدان 
اإلسالمية، دراسة مشرتكة: امللخص التنفيذي للدراسة 

صفحة: ))(.

حدوث  من  قليـل  بعد  أي:  )00)م،  عام  )يف   -  (
حكومة   ((( تعهدت  اآلسيوية:  التسونامي  كارثة 
عمل  إلطار  الثالثة  االسـرتاتيجية  األهـداف  بتنفيذ 
الكـوارث يف  احلد من خطر  إدراج  أ-  هيوغو وهي: 
ب-إنشاء  املستدامة.  اإلنامئية  واخلطـط  الـسياسات 
القـدرة  بناء  وقدرات  واآلليات  املؤسسات،  وتقوية 
منهجي  بشكل  القيام  جـ-  املخاطر،  مواجهـة  علـى 
التأهـب حلـاالت  تنفيـذ  املخاطر يف  احلد من  بإدراج 
ولتحقيق  واإلنعاش.  االستجابة  وبرامج  الطوارئ 
مخس  هيوغـو  عمـل  إطار  ُأوضح  هداف،  األ  هذه 

أولويات حمددة للعمل وهي: 

)( إيالء األولوية للحد من أخطار الكوارث.

واإلنذار  باملخاطر،  املتعلقة  املعلومات  حتسني   )(
املبكر.

3( بناء ثقافة للسالمة والقدرة عىل مواجهة املخاطر.

)( احلد من املخاطر يف القطاعات الرئيسية.

للكوارث  واالستجابة  التأهب  تعزيز   )(
الطبيعية.((10).

الكوارث  خسائر  بدأت  الثامنينات،  )منذ   -  3
بني  أنه  إىل  التقديرات  وتشري  متصاعدا،  اجتاها  تأخذ 
النامجة  اخلسائر  إمجايل  بلغ  و))0)   (9(0 عامي 
وتؤدي  دوالر.  تريليون   3.( بنحو  الكوارث  عن 
ما  وعادة  الفقر.  براثن  يف  الناس  وقوع  إىل  الكوارث 
مواجهة  يف  قدرة  أقل  شة  وامُلهمَّ الفقرية  األرس  تكون 
آثار  استيعاب  يف  أكرب  صعوبات  وتواجه  الكوارث 
الذكر،  آنفة  األمثلة  يف  منها((11).  والتعايف  الكوارث 

األمم  قدرة  بناء  -))0)م:   (00( هيوغو:  عمل  إطار   )(0(
إصدارات:  من  الكوارث،  مواجهة  عىل  واملجتمعات 
األمم املتحدة نيويورك وجنيف، )00)م. صفحة رقم: 

 .(
)))( البنك الدويل، إدارة خماطر الكوارث من أجل تنمية تتسم 
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يتبني رضورة التفاعل مع ثقافة السالمة، وأمهية وضع 
العامل  يف  خصوصًا  اخلسائر،  لتقليل  اسرتاتيجيات 
الكوارث.  تلك  بجّل  أراضيه  يف  املعنّي  اإلسالمّي 
والزكاة هي حمور االقتصاد اإلسالمّي وأهنا تقوم عىل 
من  يمكننا  اإلنسانية،  القيم  منظومة  ضمن  الرتاحم، 
تكون  التي  الدراسات(  )وقف  عىل:  اإلنفاق  خالهلا 

قبل وبعد الكارثة: 

المطلب الثاني: دور الزكاة في مبداأ التراحم 
واأثر ذلك في منع الكوارث

من  للحد  األقوى  الدافع  هو  الرتاحم  يعترب 
الكوارث، ألنه يعمل عىل ختفيف آثارها. ومن خالل 
الكارثة،  وبعد  قبل  مها:  مرحلتان  يتشكل  الرتاحم 

َيلزمنا الرتاحم يف املرحلتني للحّد من آثار الكوارث.

الدين يف اإلسالم، أن يكون هلم  وينبغي لعلامء 
دور إجيايّب فيام قبل وبعد الكارثة، كام يف اآليت: 

ينبغي  الكارثة:  حدوث  قبل  األوىل:  املرحلة 
وال  مسبق  إنذار  غري  من  تقع  الكوارث  بأّن  اإلقرار 
يمكن معرفة زمن حدوثها ومقدار ما توقع من خسائر 
عند  وعلمه  غيبّي  فأمرها  أرواح،  من  به  ستودي  وما 
ومعرفًة  علاًم  اإلنسان  وهَب  سبحانه،  اهلل  أّن  إال  اهلل. 
وتفادي  الكارثة  بوقوع  الشعور  من  متكنه  وجتارب 

بعض خسائرها.

األوامر  برتك  البالء  نزول  يقرتن  اإلسالم  ففي 
وفعل النواهي. وليس ذلك عىل إطالقه، لكّن املعايص 
ابن  الزكاة. فعن  مؤرش هلالك األمم، ومن ذلك: منع 
قوم  منع  »وما  قال:    النبي  أّن  اهلل عنهام  عمر ريض 
زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السامء ولوال البهائم 
مل ُيمطروا«)))(. ودور العلامء مناط بتذكري الناس بأمهية 
أداء الزكاة، التي هي َعْوٌد عىل اهلل بالشكر ملا ينعم عىل 

باب:  ماجه،  ابن  سنن  القزويني،  حممد  ماجه،  ابن   )(((
العقوبات، حديث رقم: )9)0)(.

أسباب  من  وسبب  النعمة  كفران  أدائها  ومنع  العبد، 
بالقضاء  باإليامن  كّله  ذلك  وربط  الكوارث،  حدوث 
والقدر، وهذا ال يتناىف مع األخذ باألسباب باالستعانة 
بالعلوم والتجربة لعدم التعرض للكارثة، وهذا واضح 

من خالل معاجلة الرشيعة لكارثة الطاعون.

كان  إذا  الكارثة:  حدوث  بعد  الثانية:  املرحلة 
منع الزكاة من أسباب الكوارث أحيانا، فإن إعطاءها 
ما  كارثة  وأما حال وقوع  الكوارث،  من  الكثري  يمنع 
فإّن الزكاة يكون هلا دور يف الرتاحم بني الناس، كِقيمة 
وترفع  املنكوبني،  عن  العناء  ختفف  إنسانية  أخالقية 
مما  العالج.  تقبل  منها:  أمور  عىل  يعني  مما  معنوياهم 
يعيد املنكوب إىل العمل للبناء وال تقعد به احلالة كعالة 

عىل غريه.

للمجتمع،  االستقرار  تعطي  الزكاة  أّن  كام 
وبالتايل ينتج عندنا اإلبداع العلمي والتقدم الصناعي، 
خماطر  تفادي  عىل  املعينة  الوسائل  من  ذلك  وغري 
الكوارث. وهذا ما نجده بالتجربة: فكلام كانت الدولة 
ذات استقرار اقتصادي كانت متقدمة يف كافة امليادين. 

والتصور التارخيي التايل يعطي البعد اهلاّم لالقتصاد: 

السيايس:  واالستقرار  والدعم  الرعاية  )وجود 
برعاية  دراستهم  جرت  الذين  العلامء  أغلب  يتمتع 
فيها،  التي عاشوا  اجلغرافية  املنطقة  من سلطة عليا يف 
تكرب  قد  السلطة  وهذه  إنجازاهتم،  أهم  فيها  وأنتجوا 
قوة  فرتة  أثناء  يف  حدث  كام  اخلليفة  سلطة  يف  وتتمثل 
الدول  العباسية أو خالفة األندلس، أو سلطة  الدولة 
والدويالت  األقاليم  والة  وسلطة  نفوذًا  األصغر 
بعد ضمور وضعف  برزت  التي  املختلفة،  اإلسالمية 
بعض  سقوطها. ويف  ثم  العباسية،  الدولة  سلطة 
احلاالت نجد هذا الدعم يأيت من إدارة مرصد أو من 
بيت حكمة. وتتناسب فرتات االزدهار واالبتكار مع 
العرص  أن  نجد  الداعم. ولذلك  سلطة  وارتفاع  قوة 
العلوم  يف  الربوز  قمة  يمثل  الذي  وكيفًا،  كاًم  الذهبي 



مجلة بحوث، العدد السـابع والعشرون »خاص« صفر 1441 هجريًا - أكتوبر 2019 ميالديًا 284

عىل  واجلرأة  التأليف  نشاط  وقمة  والطبية  الطبيعية 
الثالث  القرون  يف  مرتكز  اجلديدة،  النظريات  طرح 
بدأ  وبعدها  اهلجرية،  والسادس  واخلامس  والرابع 
املستويات(()1).  مجيع  عىل  والكيف  الكم  يف  الرتاجع 
والبعض  وترشيعاته،  بأحكامه  تامٌّ  كامل  واإلسالم 
ينظر إىل الزكاة بأهنا عبء، وأهنا مبالغ تصل إىل الفقري 
األيام إضافة  أهنا حققت هذه  إال  واملسكني فحسب، 
يتأكد  مما  هامة،  ميادين  عدة  يف  با  يناط  دورا  فلها 

رضورة نرش ثقافة التوسع يف مفهوم الزكاة: 

من  ال�شريعة  علماء  موقف  الثالث:  المطلب 
التنبوؤات بالكوارث واالأزمات وكيفية بناء الفكرة 

الوقائية لها
اخلطباء  يعترب  كام  العلامء،  برأي  الناس  يتدي 
ممثلني عن العلامء يف حّض الناس عىل األخذ باألسباب 
التي  العامة،  النصيحة  الكوارث، من خالل  يف جتنب 
تعترب خطة وقائية للمجتمع.كام أهنم ال يألون جهدا يف 
املنجية  السبل  بكافة  الواقع  مواجهة  عىل  الناس  حّث 
من الدمار النفيس الناتج عن دمار حصل جراء كارثة. 

جواز  عىل  األجالء  العلامء  رأي  استقر  وقد 
عىل  اجلوية  احلالة  ملعرفة  احلديثة  بالتقنيات  االستعانة 
اعتبار أهنا علم ُينتفع به، وليست من الكهانة، وكذلك 

يف التنبؤات للزالزل واألعاصري وغريها: 

)إن علامء األرصاد اجلوية عرفوا من سنة اهلل يف 
خلقه اخلاصة بموضوع املطر، أن املطر له عالمات دالة 
عليه من ريح وغيوم... إلخ، فإذا رأوا عالمات معينة 
من الرياح ورطوبة اجلو والغيوم... إلخ، قالوا: ُيتوقع 
باب  من  هذا  وليس  الفالين،  الوقت  يف  املطر  هطول 
بالغيب، بل هو من باب احلكم عىل اليشء من  العلم 

جملة  املشاري،  بندر  ود.  احلميد،  عبد  العبداجلبار،  د.   )(3(
بروز  عوامل  )0))م:  مارس/  عدد:  العلمية  الفيصل 

علامء احلضارة اإلسالمية يف جمال العلوم الطبيعية.

املقدمات التي جعلها اهلل أسبابا له، وجيب أن يذكروا 
واهلل  توقع،  هو  وإنام  املوضوع،  يف  جزم  يوجد  ال  أنه 
بعضهم  وجمازفة  األمور،  ترجع  وإليه  يشاء  ما  يفعل 
وجزمهم بنزول املطر خمالف للعقيدة والواقع، فعقيدتنا 
أن األمور بيد اهلل ووقت نزول املطر ال يعلمه إال اهلل، 
تصدق،  ال  توقعاهتم  من  الكثري  بأن  يشهد  والواقع 
فينبغي أن يذكروا توقعاهتم مع تفويض األمور هلل فهو 

أليق دينيًا وعلميًا((11). 

النصوص  يف  نجده  الوقائي  العالج  أّن  كام 
خالل  من  واضح  وذلك  والسنة،  القرآن  يف  الرشعية 
اآليات التي تنهى عن جمرد االقرتاب من الفعل اليسء 
النصوص  لبعض  التعرض  ويمكننا  فعله.  عن  تفاديا 

فيام يأيت: 

المطلب الرابع: الن�شو�ص ال�شرعية للحّد من 
حدوث الكوارث اأو تفاقم �شلبياتها

املعاجلة  يف  مرّبزا  دورا  الرشعية  النصوص  تأخذ 
االستباقية للحدث، من خالل مبدأ: »اعقلها وتوكل«، 
َيُقوُل:  َمالٍِك،  ْبَن  َأَنَس  ))عن  الرشيف:  احلديث  ففي 
ُأْطِلُقَها  َأْو  ُل،  َوَأَتَوكَّ َأْعِقُلَها   ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  َرُجٌل:  َقاَل 
ذكر  ويمكن  ْل«(((11).  َوَتَوكَّ »اْعِقْلَها  َقاَل:  ُل؟  َوَأَتَوكَّ
بعض النصوص الرشعية التي تعنى بالكوارث، كام ييل: 

أواًل: القرآن الكريم 
املقدرات:  عىل  باحلفاظ  تأمر  الرشعية  النصوص   )(
ْهُلَكِة  التَّ إىَِل  بَِأْيِديُكْم  ُتْلُقوا  َواَل   ِ اهللَّ َسبِيِل  يِف  َوَأْنِفُقوا 
البقرة:  )سورة   امْلُْحِسننَِي حُيِبُّ   َ اهللَّ إِنَّ  َوَأْحِسُنوا 
واحلقوق  الزكاة  يشمل  باإلنفاق  واألمر   .)(9(

)))( موقع دائرة اإلفتاء األردنية، فتوى رقم: ))))«فتاوى 
الشيخ نوح عيل سلامن« )فتاوى العقيدة، رقم/3)(.

الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة )ت: 9))(، سنن   )(((
الرتمذي، حديث رقم: )))))(، حتقيق وتعليق: 

أمحد حممد شاكر، النارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب 
احللبي – مرص، الطبعة/)، )39)هـ ))9)م.
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العامة واخلاصة والصدقات، وأداء األمانة ومن ذلك: 
اإلنفاق عىل البِنية التحتية يف البالد، منعًا من التهلكة، 

وذلك إحسان حيبه اهلل تعاىل. 
َباِل. )سورة هود:  ِري ِبِْم يِف َمْوٍج َكاجْلِ )( َوِهَي جَتْ

))(. وذلك طوفان زمن نوح عليه السالم.
َل  َواْلُقمَّ َراَد  َواجْلَ وَفاَن  الطُّ َعَلْيِهُم  َفَأْرَسْلَنا   )3
َوَكاُنوا  وا  َفاْسَتْكرَبُ اَلٍت  ُمَفصَّ آَياٍت  َم  َوالدَّ َفاِدَع  َوالضَّ
ُموَسى  َيا  َقاُلوا  ْجُز  الرِّ َعَلْيِهُم  َوَقَع  َومَلَّا  ِرِمنَي*  جُمْ َقْومًا 
ْجَز  الرِّ ا  َعنَّ َكَشْفَت  َلئِْن  ِعْنَدَك  َعِهَد  باَِم  َربََّك  َلَنا  اْدُع 
هذه   .*ائِيَل إرِْسَ َبنِي  َمَعَك  َوَلُنْرِسَلنَّ  َلَك  َلُنْؤِمَننَّ 
التي هي بالء أصاب قوم  الكوارث  اآليات تعرب عن 

فرعون ملا ظلموا، والرجز تعبري عن ذلك كله.
)األحقاف:    َأْوِدَيتِِهْم ُمْسَتْقبَِل  َعاِرضًا  َرَأْوُه  َفَلامَّ 
التي  الكارثة  وهي  عاد،  قوم  أصابت  الريح   .)((

عذبوا با.

ثانيًا: السّنة النبوية
اَعُة  بِيُّ : »اَل َتُقوُم السَّ )( َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل النَّ
َماُن  الزَّ َوَيَتَقاَرَب  اَلِزُل  الزَّ َوَتْكُثَر  اْلِعْلُم  ُيْقَبَض  َحتَّى 
َوَتْظَهَر اْلِفَتُن َوَيْكُثَر اهْلَْرُج َوُهَو اْلَقْتُل اْلَقْتُل َحتَّى َيْكُثَر 

ِفيُكْم امْلَاُل«()))(.
)( عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: )كان النبيُّ  إذا 
رأى خميلًة يف السامء، أقبل وأدبر، ودخل وخرج، وتغريَّ 
فته عائشة  فعرَّ ي عنه،  رُسِّ السامُء  أمطرت  فإذا  وجُهه، 
ذلك؛ فقال النبي : ما أدري لعله كام قال قوم:(فَلامَّ 

َرَأْوُه َعاِرضًا ُمْسَتْقبَِل َأْوِدَيتِِهْم) األحقاف: ))()))(.
العالج  فهناك  والكارثة،  احلدث  وقع  إذا  أما   )3
حسب الواقعة للحد من انتشار الكارثة كام يف ألوبئة، 

صحيح   ،)((( )ت:  إسامعيل:  بن  حممد  البخارّي،   )(((
زهري  حممد  املحقق:   ،)(03(( رقم:  حديث  البخارّي، 
النارص، النارش: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية 
الباقي(الطبعة:  عبد  فؤاد  حممد  ترقيم  ترقيم  بإضافة 

األوىل، ))))هـ.
)))( البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم: ))0)3(.

َأنَُّه    اهللِ  َرُسوِل  َعْن  َزْيٍد،  ْبِن  ُأَساَمَة  )َعْن  من ذلك: 
َبْعُض  بِِه  َب  ُعذِّ ِرْجٌز  َقَم  السَّ َأِو  اْلَوَجَع  َهَذا  »إِنَّ  َقاَل: 
َة  امْلَرَّ َفَيْذَهُب  ْرِض،  بِاأْلَ َبْعُد  َبِقَي  ُثمَّ  َقْبَلُكْم،  َمِم  اأْلُ
ْخَرى، َفَمْن َسِمَع بِِه بَِأْرٍض، َفاَل َيْقَدَمنَّ َعَلْيِه،  َوَيْأيِت اأْلُ
ُه اْلِفَراُر ِمْنُه«()))(.  ِرَجنَّ ا َفاَل خُيْ َوَمْن َوَقَع بَِأْرٍض َوُهَو ِبَ
فالفرار من الوقوع يف الكارثة بعدم الدخول عليها أو 

الوصول إليها يقره الرشع.

حتّض  اإلسالمّي  الدين  يف  العامة  واألصول 
عىل الرمحة، وهي مما يتناوله علامء الدين يف الكثري من 
املواطن فيام هو أقل من الكارثة التي تتسع فيها دائرة 
الرمحة حتى ال يفرق فيها بني مسلم وغري مسلم، فنجد 
تبويب البخاري ألحاديث الرمحة يف صحيحه: )َباٌب: 
ال  »َمن  حديثا:  فيه  ويروي  َوالَبَهائِِم(.  النَّاِس  ُة  َرمْحَ
لعموم  جتسيد  احلديث  هذا  ويف  ُيرحم«)9)(.  اَل  َيرحم 

أعامل اخلري يف اإلنسانية.

منها  احلذر  مبدأ  فإن  الكوارث  تنوعت  ومهام 
والقدر  للقضاء  والتسليم  قبلها  باألسباب  واألخذ 

بعدها:

المبحث الثالث: اأنواع الكوارث واالأزمات 
واالإجراءات ال�شرعية تجاهها

من  الكوارث  درا�شة  اأهمية  االأول:  المطلب 
الناحية النظرية التحليلية

تأيت دراسة أنواع الكوارث، كخطوة أولية ملعرفة 
األسلوب يف التعامل معها، ألننا ال يمكننا معاجلة يشء 
ما مل نقف عىل ماهيته وتفريعاته. وهنا يرى الباحث أّن 

تقسيم الكوارث إىل أنواع حسب اآليت: 

النيسابوري  القشريي  احلسن  أبو  احلجاج  ابن  مسلم،   )(((
 9(( رقم:  حديث  مسلم،  صحيح  )))هـ(،  )املتوىف: 
دار  النارش:  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  املحقق:   ،)((((

إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رقم:  حديث  البخارّي،  صحيح  البخارّي،  عليه:  متفق   )(9(
)3)0)(، ومسلم، صحيح مسلم برقم: ))) -))3)(.
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اأواًل: الكوارث تاأتي من ِقبل الف�شاء
زمن  يف  مّرت  ظاهرة  واخلسوف:  الكسوف   )1
النبوة، فجاء التأصيل الرشعّي هلا: فعن عبداهلل بن عمر 
)إن  قال:   ، النبّي  عن  خيرب،  كان  أنه  عنهام  اهلل  ريض 
الشمس والقمر ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته، ولكنهام 
فصلوا()0)(وُسّن  رأيتمومها  فإذا  اهلل،  آيات  من  آيتان 
الدين  يف  الصدقات  فإخراج  الصدقة،  الصالة  مع  هلام 

اإلسالمي من موانع الكوارث.

2( الشهب والنيازك: جاء ذكر الشهب يف آيات 
لرجم  هي  الشهب،  تلك  أن  إىل  تشري  وكلها  عديدة 
َخِطَف  َمْن  إاِلَّ  تعاىل:  قوله  ذلك،  ومن  الشياطني، 

ْطَفَة َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب َثاِقٌب. )الصافات: 0)(.  اخْلَ

والشهب ليست من الكوارث، وال من أسباب 
الكوارث، وال يثبت أهنا من عالمات الساعة، بل إهنا 
ما  وأما  األرضية.  الكوارث  يمنع  ومما  اهلل،  رمحة  من 

خيرتق منها الغالف اجلوّي، فليس ذا أمهية يذكر.

كوارث  بإحداث  –أحيانًا-  يتسبب  الربق:   )3
بيئية، كاحلرائق. وبعد التطور احلديث، أصبحت املباين 
والناقالت بأنواعها، يوضع فيها، ما يسمى: )اإلرث(، 

وبالعموم ال يعتري كارثة حدوثه، بادئ األمر.

ثانيًا: الكوارث تاأتي من قبل الغالف المحيط 
باالأر�ص

، فقد  النبّي  وقد حدث يف زمن  1( اجلفاف: 
اشتكى إليه أصحاب األطراف، هالَك الزرع والرضع، 
فكان احلّل األقرب )الدعاء بالترضع إىل رّب السامء(. 
فنزلت السامء بامء فيه بركة، حتى سالت األودية بنَهر. 
يتكرر  يزال  ال  واملحل(،  )القحط  اجلفاف  أّن  كام 
الصحابة  زمن  اخلطاب،  بن  عمر  عهد  ففي  حدوثه، 
شدة  من  الناس  ألّن  بالرمادة،  سميت  عام  يف  حصل 

برقم:  مطواًل  ومسلم،   .)3(0(( برقم:  البخاري،   )(0(
.)90((

اجلوع، كانوا يرون السامَء رمادية اللون. وكان العالج 
الرشعي، يتمثل يف أمور منها: 

ا- تعجيل الزكاة: وهذا احلكم تناوله الفقهاء، 
الظروف  يف  األموال  ألصحاب  فيمكن 
القاهرة أن يعجلوا زكاة أمواهلم لسنة أو 

سنتني أو ثالث.
  ب- صالة االستسقاء: وهي سنة عن النبّي
عىل  للسقيا  بالدعاء،  ُيكتفى  أن  ويمكن 
بالناس  خيرج  صالة  وهي  اجلمعة،  منرب 
حاكم املنطقة، ويصيل بم أحد الصاحلني 

من أهل العلم.
فقد  النفقات،  يف  التقتري  إىل  اللجوء  جـ- 
عام    بطنه  عىل  حجرين،  عصَب 
األحزاب. وعمر بن اخلطاب عام الرمادة 
َأقَسم أال ينأ بعيٍش ما مل يشبع آخر إنسان 

يف أطراف األمة.

مستوى  عىل  طامات  إىل  يؤدي  والقحُط 
عن  القضية،  هذه  عاجلت  يوسف  وسورة  املجتمع. 
طريق االدخار يف أعوام اخلري، لإلبقاء عىل قوة الدولة، 

يف أعوام املحل.

2( شدة احلّر: قد تكون بارتفاع درجات احلرارة، 
وقد تكون بانخفاضها، ويف احلالني تكون شدهتا، سببًا 
العاّمة،  احلرائق  يسبب  الشديد  وارتفاعها  للكوارث، 
الربد  ويف  االرتوازية،  اآلبار  يف  املاء  منسوب  ويقّلل 
احلياة  سري  وفقدان  املزروعات،  هالك  هناك  الشديد، 
العامة. ونتعّوٌذ من فيِح جهّنم وهي عْلٌم غيبيٌّ بحٌت: 
: )اشتكت  )عن أيب هريرة أنه قال: قال رسول اهلل 
النار إىل ربا فقالت: رب آكل بعضـي بعضًا فأذن هلا 
بِنَفَسني: نفٍس يف الشتاء، ونفٍس يف الصيف، فأشّد ما 
مهرير((21).  الزَّ من  جتدون  ما  وأشّد  احلر،  من  جتدون 
ونسعى  الكوارث  من  نتعوذ  جيعلنا  النار  من  والتعوذ 

للبعد عنها.

برقم:  برقم: )0))3(. ومسلم،  البخارّي،  متفق عليه،   )(((
.))(((( ((((
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ودور  االأر�ص،  باطن  من  تاأتي  كوارث  ثالثًا: 
ال�شرع في الحّد منها

البرشية  ختيف  التي  الكارثة  هذه  الزالزل:   )1
وال  حلوٌل  أمامها  يوجد  ال  الزالزل،  فكارثة  مجعاء، 
الناَس  عّلم  تعاىل،  اهلَل  أّن  ومع  التحليالت.  تنتظر 
للزالزل(.  )مقاومة  معامريٍة  تصاميم  إىل  وهداهم، 
غري أّن قدرة اإلنسان املحدودة، ال تقف أما إرادة اهلل، 
الكوارث  من  والزالزل  مكاٍن.  أو  زماٍن  إذا حّلت يف 
التي ليس بالرضورة أْن تكون عقابًا، وليس بالرضورة 
التضاريس  إىل  ترجع  إهنا  بل  املعصية،  بالد  تكون  أن 
)وتكثر  كلمة:  رشح  فعند  األرض.  نمو  ومراحل 
البالد  يف  ذلك  أكثر  )وقد  ـّراح:  الشُّ يقول  الزالزل(. 
الشاملية والرشقية والغربية حتى قيل إهنا استمرت يف 
بلدة من بالد الروم التي للمسلمني ثالثة عرش شهرًا، 
يدي  )وبني  أمحد:  عند  نفيل  بن  سلمة  حديث  ويف 

الساعة سنوات الزالزل()))(.

املعاين  فتهلك  بغتة،  تأيت  والتي  الزالزل  وأما 
من  بالتحذير  يكون  مما  معها  التعامل  فإّن  واملباين، 
وقوعها، أما بعدها فليس ثمة إىل تشمري عن السواعد 
بالقضاء  اإليامن  التزام  مع  إغاثته،  يمكن  ما  إلغاثة 
والقدر، ومع الدعاء، ودفن املوتى، ويمكن أن يكون 
الدفن مجاعّيًا، ويمكن أن يكون باإلبقاء عىل َمن وافته 
اعترب  وقد  انتشاهلم.  تعذر  إن  األنقاض،  حتت  املنية، 
اإلسالُم، الذي يموت حتت اهلدِم )شهيدًا(. للحديث 

الذي سنتناوله، يف النوع الثاين: 

منع  اإلنسان  حياول  كارثٌة  الفيضانات:   )2
مثاًل-   – األهنار  حوَل  األشجار  وزراعة  حدوثها، 
يقلل  مما  األشجار،  بزراعة  يأمر  واإلسالم  هلا،  عالج 
للذين  اإلسالم  نظرة  أن  كام  الكوارث،  من  كثري  من 
شهداء  أهنم:  الفيضان،  يدمههم  ممن  غرقًا،  يموتون 

الدين  شهاب  العباس،  أبو  حممد  بن  أمحد  القسطالين،   )(((
)ت: 3)9هـ(، إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري 
مرص،  األمريية،  الكربى  املطبعة  النارش:   ،)(0(/(0(

الطبعة: السابعة، 3)3) هـ.

مخسة:  )الشهداء  الرشيف:  للحديث  اإلسالم،  يف 
اهلدم،  وصاحب  والغريق،  واملبطون،  املطعون، 

والشهيد يف سبيل اهلل(()2).

ال�شرعية  التاأ�شيالت  الثاني:  المطلب 
لمواجهة الكوارث –الزكاة اأنموذجا-

أبواب:  يف  الكوارث،  الرشعية  العلوم  ذكرت 
العقيدة، املعامالت، العبادات، والسلوك. بمصطلح: 
الكارثة أو بمرادفاهتا. ويرى الباحث، أنه يمكن تقسيم 

الكوارث حسب معطياٍت تأصيلبة، كاآليت: 

اآْلَفُة:  ٍة«  َساَمِويَّ »بآَفٍة  )قوله:  الساموية(:  )اآلفة   )(
َفاِعُلُه،  ُيَسمِّ  مَلْ  َما  َعىَل  ْرُع  الزَّ إِيَف  َوَقْد  اْلَعاَهُة، 
َقْوُلُه:  َمُعوٍف.  ِمْثُل  َمُئوٌف  َفُهَو  آَفٌة،  َأَصاَبْتُه  َأْى: 
َوِمْنُه  االْستِْئَصاُل،  ْوُح:  اجْلَ َجائَِحٌة«  »َأَصاَبْتُه 
َسَنٍة،  ِمْن  امْلَاَل  َتاُح  جَتْ تِى  الَّ ُة  دَّ الشِّ َوِهَى:  ائَِحُة،  اجْلَ
َواْجَتاَح  ائَِحُة،  اجْلَ َجاَحَتُهُم  ُيَقاُل:  ِفْتَنٍة،  َأْو  آَفٍة،  َأْو 
اهلُل َما َلُه، أْى: َأْهَلَكُه()))(. كام جاء يف موقع املعاين 
وخراب  العظيمة  املصيبة  )الكارثة:  الشبكة:  عىل 
 :natural disaster بيعيَّة  الكوارث الطَّ واسع. 
والفيضانات  كالزالزل  الطبيعة  عن  الناجتة 

واألعاصري((21).
يمكن  ال  ما  ب-  با،  التنبؤ  يمكن  ما  ا-  أرضية:   )(

التنبؤ با.
 3( عارضة، ودائمة. 

)( من صنع البرش، ليس للبرش شأن فيها. ويتفرع عن 
التي  الكوارث،  من  العديد  مىض،  مما  واحدة  كل 
علامء  دور  ومدى  الباحث،  يستعرضها  أن  يمكن 
الرشيعة، يف الرتشيد للعامة، مما يؤدي إىل التخفيف 

املرجو، من املأساة احلادثة.

)3)( البخارّي، برقم: )3))(. ومسلم، برقم: )))9)(.
)))( الَفتَّنِي، مجال الدين، حممد طاهر بن عيل الصديقي اهلندي 
يف  األنوار  بحار  جممع  ))9هـ(،  )املتوىف:  الكجرايت 

غرائب التنزيل ولطائف األخبار: )مادة: جوح(.
(/http: //www.almaany.com) :موقع املعاين )(((
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فرع: الوقف اإلسالمي: إذا كانت الزكاة مصدٌر 
ثابت يف اإلعانة عن نوائب الدهر، فإّن الصدقات باب 
واسع عىل مدار العام، مما جعل املنافسة بني الصحابة 
يف  الوصية  مسألة  النبوية  السنة  ُتقرر  وهنا  ذلك،  يف 
يمكن  والتي  كثري«((22).  والثلث  )»الثلث،  اإلرث: 
املراصد  وإنشاء  التقنيات  تقدم  عىل  با  يستعان  أن 
له  يكون  مما  اإلسالمّي،  الوقف  وما شابه، من خالل 
النفع للمسلمني والناس عموما، ويقلل  أثر يف جلب 
من آثار الكوارث، ويبني ذلك حديث: عن ابن عمر، 
اهلل  رسول  يا  فقال:   ، اهلل  رسول  إىل  جاء  رجال  أن 
اهلل  إىل  أحب  األعامل  وأي  اهلل؟  إىل  أحب  الناس  أي 
الناس إىل اهلل  : »أحب  عز وجل؟ فقال رسول اهلل 
تدخله  رسور  اهلل  إىل  األعامل  وأحب  للناس،  أنفعهم 
عىل مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقيض عنه دينا، أو 

تطرد عنه جوعا«((22). 

ال�شرعية في  ال�شوابط  اأثر  الثالث:  المطلب 
منع ال�شناعات الثقيلة من كورثة االأر�ص

األموال  تشمل  الرشعية  األحكام  كانت  إذا 
وعروض  الثابت  النقد  وتشمل  والباطنة،  الظاهرة 
التجارة وهي مما يلزم مالكها الزكاة عنها. واملتولد عن 
اململتكات من املرعى والزراعة املوسمية، فذلك حيتم 
باالجرتاء  احلرام،  نفسه  عىل  ُيدخل  ال  أن  املزكي  عىل 
عىل البيئةـ بام يتسبب بالكوارث ألجل جتارته وزراعته. 

نصوص  يف  الواردة  الرشعية  الضوابط  وتأيت 
عند  املستنبطة  أو  العامة  الدين  أصول  أومن  الوحيني 
الفقهاء، فتعمل تلك الضوابط عىل احلّد من الكوارث 
أو  اخلفيفة  الصناعات  خالل  من  كان  إن  باألخرين 

حديث  ومسلم،   ،)(3((( البخاري  رواه  عليه:  متفق   )(((
رقم: ))))) بلفظه(.

املعجم األوسط: )))0)(،  الطرباين، سليامن بن أمحد،   )(((
ِهيب: 3))). ْ ِغيِب َوالرتَّ ْ ِحيَحة: )90، َصِحيح الرتَّ الصَّ

الثقيلة وما ينجم عنهام مما يودي بأمراض فتاكة كام يف 
الذي  الرشيف  واحلديَث  القلب،  وأمراض  الرسطان 
بن مسعود  اهلل  بطائر صغري: )عن عبد  الفجيعة  يمنع 
حلاجتِه،  فانَطلق  َسَفٍر،  يف    اهلل  رسوِل  مع  كنا  قال: 
فجاءِت  فرَخيها،  فأخْذنا  َفْرَخاِن،  معها  رًة  مُحَّ فرأينا 
»من  فقال:    النبي  فجاء  تفُرُش،  فجعلْت  رة  احُلمَّ

وا ولَدها إليها«((28). َفَجَع هذِه بوَلدها؟ ُردُّ

ديانة  يف  توجد  ال  عظيمٌة،  فائدة  هناك  إّن  ثّم، 
وال فكٍر، وال يمكن أن توجد يف غري اإلسالم، وهذه 
الفائدة مستوحاة من حديث أنس بن مالك، قال: )قال 
رسول اهلل : »إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، 
فليفعل«(()2).  يغرسها  حتى  يقوم  ال  أن  استطاع  فإن 
يف  حيصل  مما  وأمّر،  وأدهى  كارثة  أكرب  القيامة  فيوم 
اجلزاء  حيث  اآلخرة،  الدار  إىل  الناقلة  وهي  الدنيا، 
ذات  كّل  وتضع  الولدان  يشيب  وبعدها  واحلساب، 
أحدكم  )وبيد   : يقول:  كّله  ذلك  ومع  محلها.  محل 
فسيلة، فإن استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها فليفعل(. 

يبني  وهو  اإلسالم  عظمة  لنا،  يتبنّي  هنا  ومن 
احلياة،  درب  ملواصلة  الناس،  نفوس  يف  الفأَل، 
وللوقوف حني الكارثة، كام ينبغي، فبعد اهلدم جلانب 
والغرس  فليغرسها  )فليفعل(.  احلياة:  جوانب  من 
بالنظرة  إال  ذلك  يكون  وال  والصيانة،  الرعاية  حيتاج 

اإلجيابية للحياة.. ويف ذلك جتديد للحياة!!.

)))( أبو داود، سليامن بن األشعث)ت: )))(، سنن أيب داود، 
د  حديث رقم: )))))(، املحقق: شَعيب األرنؤوط حَممَّ
الطبعة:  العاملية،  الرسالة  دار  النارش:  بليل،  قره  كاِمل 

األوىل، 30)) هـ 009)م.
بن  هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  عبداهلل  أبو  أمحد،   )(9(
برقم:  الشيباين )ت: )))هـ(، مسند اإلمام أمحد،  أسد 
مرشد،  عادل  األرنؤوط  شعيب  املحقق:   .)((9(((

وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي.
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المبحث الرابع: دور الزكاة مواجهة الكوارث 
واالأزمات -جهود الم�شلمين في العالم اأنموذجًا-

تمهيــــد
فيلزمنا  بصعوباهتا،  احلياة  ملواجهة  نضطر 
علينا،  وتسهل  الصعاب  لتجاوز  اخلري  عىل  التعاون 
والسؤال: هل يمكن أن تكون الزكاة ركيزة أساسية يف 
التغلب عىل كثري من متطلبات احلياة؟ وكيف؟. وبيانه 

يف املطالب اآلتية: 

المطلب االأول: منهج االإ�شالم في �شمان جودة 
االإنتاجية

يف  األوىل  االقتصادية  الركيزة  تضع  الزكاة  إن 
الركيزة  وهذه  وثقافته،  عامد  عليها  لينبني  املجتمع 
القوة  بناء  خالل  من  الكوارث  مواجهة  يف  دور  هلا 
مواجهة  ألّن  للعملة  القيمة  ورفع  االقتصادية 
تتوفر فسيكون  مل  إذا  السيولة وأمورًا  الكوارث حتتاج 
هبوط االقتصاد يف البلد املنكوب نكبة مضافة، وبيان 

ما تعاجله الزكاة فيام قبل وأثناء وبعد الكارثة بام يأيت: 
إىل  يؤدي  والفقر  الفقر،  أسباب  من  تكون  البطالة   )1
يف  الفقراء  لبعض  معينة  الزكاة  فتكون  البطالة، 

تأسيس حياة مهنية تنقلهم عن خط الفقر.
فتأيت  النفوس،  يف  هزيمة  يسبب  االقتصادي  الكساد   )(
الدعم  تقديم  بني  باالنسجام  املعنويات،  لرفع  الزكاة 
االستثامرية،  الكفاءة  لرفع  الدول  بعض  من  املادي 
وبني الزكاة التي هي داعمًة قوية للفقري واملحتاج إليها 

فيقل من الكساد االقتصادي.
رضورة  للفقري  وهو  احلياة،  مقومات  من  املال   )3
وحيتاجها أصحاب الظروف اخلاصة ممن انقطعت 
األمم  بني  رابطًا  لتكون  الزكاة  فتأيت  السبل،  بم 
وهي بذلك داعمة قوية للعالقات اإلنسانية. فهي 

ُتعترب أساسًا يف بناء األمم. 

وجاء اإلسالم ليبني للناس ما يريده اهلل منهم، 
اهلل  ألن  ويعاديه  فيحسده  الغنّي  إىل  الفقري  ينظر  فال 

أنه  الغنّي  يدعي  وال  منه،  اهلل  حرمه  قد  بامٍل  فضله 
عىل  والوقوف  العطف  من  عنده،  حّق  للفقري  ليس 
حالته بام ال يرض بالغني، وخيفف األمل ويرجع املصاب 
باالستعانة  كله  وذلك  بربه،  واليقني  الطمأنينة  إىل 

بامللموس من األمور كام يف الزكاة بأنواعها.

جديدة،  حياٍة  مسلك  إىل  تؤدي  والكوارث 
إىل  واللجوء  والنزوح  احلروب،  جراء  من  فالنكبات 
ذلياًل،  العزيز  يعيش  وقد  العامل،  من  خمتلفة  أماكن 
املتوقع  غري  املفاجئ  )التحّول  وهذا:  فقريًا،  والغنّي 
يف أسلوب احلياة العادية بسبب ظواهر طبيعية أو من 
فعل إنسان تتسبب يف العديد من اإلصابات والوفيات 
أّن  عىل  يؤكد  سبق  ما  الكبرية()30(.  املادية  اخلسائر  أو 
متشابة.  الكارثية  والنتائج  أشكاهلا  تتعدد  الكوارث 
وينتج عن ذلك أزمات تتفاقم حتتاج منا إىل العناية با 
من حيث دراستها وسبل تعزيز وصوهلا إىل مستحقيها 

من أهل النكبات واألزمات، وهنا أمران: 
- دور الزكاة يف منع تفاقم أزمة خملفات الكارثة، 

بتوفري الدواء والغذاء وما شابه.
العامل  أن كثريا من الكوارث حتدث يف بلدان   -
اجلغرافية،  الرقعة  يف  االتساع  حيث  اإلسالمي 
مما يؤكد عىل عاملية الزكاة، فيام لو تّم العناية با 

يف مواجهة الكوارث واألزمات.

وسأنقل كالم اخلبري االقتصادي الدويل صاحب 
يوضح  وهو  طالل،  بن  احلسن  األمري  امللكي  السمو 
أمورا هامة، لتفعيل دور الزكاة الذي أصبح أمرا حمتام: 

عن  املستوى  رفيعة  اللجنة  تقرير  يف  ورد  )وكام 
التمويل اإلنساين املرفوع إىل األمني العام لألمم املتحدة 
)كانون األول/ديسمرب ))0)( حتت عنوان: التمويل 
االجتامعي اإلسالمي للعمل اإلنساين(،  فإّن 90% من 
األزمات اإلنسانية اليوم حتدث يف الدول األعضاء يف 
منظمة التعاون اإلسالمي. كام ينشب )3 من )3 نزاعًا 

)30( موقع: املنظمة األمريكية ملهنديس السالمة.
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املسلمة. ويؤكد  األغلبية  ذات  البلدان  يف  اليوم  قائاًم 
التقرير وجود »احتامل حقيقي للغاية أن يوفر التمويل 
اإلنسانية  املساعدات  متويل  ملشكلة  حلواًل  اإلسالمي 
العاملية.« ويتابع أنه »من شأن واحد يف املائة فقط من 
التمويل  عجز  حجم  يف  هائاًل  فارقًا  تصنع  أن  الزكاة 
لزامًا عيّل  أجد  املقام،  لعام ))0)م. ويف هذا  العاملي 
أن أذّكر بالدعوة التي أطلقتها منذ ثالثني سنة ونّيف، 
وما زلت أجّددها حتى يومنا هذا، إىل إنشاء املؤسسة 
الزكاة  أهداف  لتحقيق  والتكافل  للزكاة  العاملية 
اإلسالمية  وغري  اإلسالمية  املجتمعات  يف  والتكافل 
يتحّقق  أن  ويمكن  السياسية.  التدخالت  عن  بعيدًا 
وتوزيع  مشرتكة،  بمرشوعات  القيام  خالل  ذلك من 
الكوارث،  ورفد  حدوث  حال  يف  اإلغاثة  أعامل 
خطط التنمية االقتصادية واالجتامعية؛ إيامنًا بأّن الدور 
الذي تقوم به الزكاة سيؤدي حتاًم إىل القضاء عىل صور 
ويف  خاص،  بشكٍل  اإلسالمي  العامل  يف  والفقر  احلاجة 
بوجه عام.  اإلنساين،  بالعمل  اقرتنت  ما  إذا  العامل أمجع 
مرشوعات  يف  اإلسهام  املرشوع  هذا  أهداف  من  فكان 
والنزاعات  العون لضحايا احلروب  يد  اإلغاثة وتقديم 
والالجئني؛ التوعية والتعريف بأمهية الزكاة؛ العمل عىل 
مجع أموال الزكاة والصدقات من مجيع األفراد واجلهات 
املانحة؛ التعاون مع مؤسسات الزكاة املحلية واإلقليمية 
ضمن معايري الكفاءة واملساءلة؛ تنمية أموال الزكاة من 
خالل استثامرها وإقامة مشاريع ورشاكات اسرتاتيجية؛ 
عىل  االعتامد  من  ليتمكنوا  ودعمهم  الفقراء  تأهيل 
مشاريع  خالل  من  الذايت  االكتفاء  وحتقيق  أنفسهم 
تنموية حمددة تنسجم مع حاجاهتم وكفاءاهتم؛ دعم بناء 
املدارس ودور األيتام والعيادات الصحية؛ دعم برامج 
التنمية املجتمعية؛ وضع حلول مستدامة تسهم يف عالج 
أسباب الفقر واملرض واألمية؛ ابتكار أشكال جديدة من 
املؤسسات الوقفية واالستثامرية القادرة عىل االستجابة 
التي  والقوانني  الترشيعات  وتطوير  العرص؛  حلاجات 

تسهم يف تطوير املؤسسات الوقفية«.))3(

))3( احلسن بن طالل، سمو األمري، مقال بعنوان: الزكاة والعمل 
اإلنساين، تم نرشه يف األحد )) أيار / مايو ))0)م. 

https: //www.addustour.com/articles

مواجهة  في  الزكاة  جهود  الثاني:  المطلب 
الكوارث التي توؤثر على الناحية النف�شية

مواجهة الكارثة بعد انتهائها يتمثل يف الذكريات 
الذي  األطفال  وخصوصا  اإلنسان،  مع  تبقى  التي 
نسياهنا،  يصعب  التي  الطفولة  ذكريات  عىل  ينشؤون 
)لو  حديث:  يف  كام  للسالمة  الطرق  أوسع  والتسليم 
اجتمعوا عىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بيشء كتبه 
اهلل لك، ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء مل يرضوك 
إال بيشء قد كتبه اهلل عليك())3(. ومع ذلك فإن مبدأ 
األخذ باألسباب يسوقنا إىل لزوم اختاذ التدابري حلامية 
حيث  الزكاة،  دور  يربز  وهنا  واملمتلكات.  اإلنسان 
يمكنها بّث املعنويات أثناء الكارثة، حيث يمكن نقلها 
من بلد آلَخر مما يعطي صورة التكافل بني املجتمعات.

ألخذ  السعي  جواز  يؤكد  الرشيف  واحلديث 
 ، اهْلاَِليِلِّ اِرٍق  خُمَ ْبِن  َقبِيَصَة  )َعْن  آخر:  بلد  من  الزكاة 
ِفيَها،  َأْسَأُلُه    َرُسوَل اهللِ  َفَأَتْيُت  اَلًة،  مَحَ ْلُت  مَّ حَتَ َقاَل: 
َقاَل:  ا،  ِبَ َلَك  َفَنْأُمَر  َدَقُة،  الصَّ َتْأتَِيَنا  َحتَّى  َأِقْم  َفَقاَل: 
َثاَلَثٍة  َحِد  أِلَ إاِلَّ  حَتِلُّ  اَل  امْلَْسَأَلَة  إِنَّ  َقبِيَصُة  »َيا  َقاَل:  ُثمَّ 
ْت َلُه امْلَْسَأَلُة َحتَّى ُيِصيَبَها، ُثمَّ  اَلًة، َفَحلَّ َل مَحَ مَّ َرُجٍل، حَتَ
ْت  ُيْمِسُك، َوَرُجٌل َأَصاَبْتُه َجائَِحٌة اْجَتاَحْت َماَلُه، َفَحلَّ
َلُه امْلَْسَأَلُة َحتَّى ُيِصيَب ِقَوامًا ِمْن َعْيٍش،...«(())). ومن 

فوائد نقل الزكاة: 
- الزكاة تعني عىل البقاء يف الوطن وعدم مغادرهتا بعد 

انتهاء الكارثة، مما يعني إعامر األرض جمددا.
اإلنسان:  بأخيه  اإلنسان  ثقة  تعزيز  يف  دور  للزكاة   -

»تؤخذ من أغنيائهم وتوضع يف فقرائهم«.

- للزكاة دور يف حتصني األمة واملجتمع ونواته الصغرية 
أْي الفرد: »تطهرهم با«.

للضامن  )نظامًا  تعترب:  حيث  إنسانية  أبعاد  للزكاة   -
االجتامعي اإلسالمي: شامل وأصيل، وفريد متميز، 

 ،)((((( رقم:  حديث  الرتمذّي،  سنن  الرتمذّي،   )3((
وصححه األلباين.

)33( مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم: )09) ))0)(.
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حيوز بجذوره الدينية وبأحكامه الرائدة قصب السبق 
املعارص  االجتامعي  والتأمني  التكافل  أنظمة  عىل 

مجيعا((1)).

املسلمني: )أن  املفكرين االقتصاديني  يرى كثرٌي من   -
كان  ملا  احلقيقي  بشكلها  الزكاة  طبقت  لو  الدولة 
الظروف  غري  يف  غريها  فريضة  من  الناس  مال  عىل 
خلدمتها  بأكملها  وزارات  والستوعيت  القاهرة، 
االجتامعية،  الشؤون  ووزارة  املالية،  وزراة  منها 
الرشيعة  لعلامء  يمكن  التأمينات())3(.كام  ووزارة 
يف  جدوى  ذات  بأدوار  القيام  الزكاة  دور  بتفعيل 
التخفيف النفيس عىل املصابني بكارثة ما من خالل 

أمور منها: 

بطلب  والسعي  للعمل  بواقعهم  الناس  ).ربط 
بدورها  التي  للكارثة  الركون  وعدم  الرزق، 
تؤدي إىل ضيق وشدة.مما يؤكد رضورة إخراج 
قد  اللذان  واخلوف  القلق  دائرة  من  الناس 

يسيطران عىل النفوس.

الضعيفة  فالنفوس  املعتقد  يف  التجاوزات  ).منع 
قد تغُفل عن ماهية الدنيا، فإذا وقعت الكارثة، 
انطلقت بالتساؤالت التي ال جُتدي نفعًا، ومن 
وقوهلم:  الكارثة؟.  بنا  حيّل  ملاذا  قوهلم:  ذلك: 
ملاذا  أو:  ُينِقذنا؟  مل  فلامذا  اهلَل،  نعبد  نحن 
املسلم جوابه عند  يعذبنا؟. وغري ذلك مما جيد 

العلامء واضحا باألدلة.

الدعم  من  الواجب،  تقديم  إىل  الناِس  3.دفُع 
املاّدّي واملعنوّي. ويكون العمل التطوعي. 

))3( حسني عثامن عبداهلل، الزكاة الضامن االجتامعي: ))0)(. 
االقتصاد  أصول  كامل،  ويوسف  عفر  حممدعبداملنعم   )3((

اإلسالمي: )ج)/))3(.

وليس  رشعية،  بطريقة  املال  بأرباب  ).االستعانة 
املجتمع،  إفقار  إىل  يؤدي  مما  القبض،  بسندات 

وعدم تعافيه الحقًا.

إىل  يؤدي  جوانب  عدة  من  الكارثة  وتناول 
وأن  هلا  التسليم  يعني  فال  معها،  التعامل  يف  املنطقية 
تقعد باملجتمع حيث يعيش كابوس الكارثة قبل وبعد 
بمكان،  اإلسالمي  الدين  من  ذلك  فليس  وقوعها 
املجردة عىل  الرؤية  إىل  املصري  ينبغي  فإنه ال  وباملقابل 

ظاهر املادة.

عن  يتكلم  املثقفني  ألحد  كالما  أنقل  أن  وأود 
الكارثة بمنطقية تتناسب والسياق: 

 – الزلزال  بأن  تعتقد  حني  البرشية  َيضري  )ماذا 
وهو ظاهرة طبيعية جيولوجية تنشأ عن حركة طبقات 
األرض–، له جانب آخر غيبي، خاصة أن هذا اجلانب 
اآلخر يستلزم صالح اإلنسان عىل وجه األرض، وأن 
من  يقلل  أن  يمكن  وقائيا  جهدا  يعترب  الصالح  هذا 
أي  اآلن  حتى  توجد  ال  أنه  خاصة  الزالزل  حدوث 
طريقة تنبيئية أو وقائية من الزالزل؟. وماذا يضرينا لو 
أصلحنا أنفسنا وسلوكياتنا لكي تصلح معنا وبنا بيئة 
األرض التي نعيش عليها سواء كان ذلك بدافع ديني 
الدنيويني(.  )لدي  دنيوي  بدافع  أو  املؤمنني(  )لدى 
وملاذا نلجأ إىل اختزال رؤانا لألحداث عىل الرغم من 
العلم احلديث قد أثبت للمؤمنني وغريهم أن كل  أن 

الظواهر تقريبا متعددة العوامل واملستويات())3(.

ال  فإنه  أمهية  ذات  النفسية  الناحية  كانت  وإذا 
الصعيد  عىل  التحرك  غري  من  جدواها  إثبات  يمكنها 

املادّي: 

. https: //archive.islamonline 3( د. حممد املهدي((
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المطلب الثالث: الزكاة في مواجهة الكوارث 
التي توؤثر على الناحية المادية 

جهود دائرة الزكاة االأردنية -اإنموذجًا-
كثريا  يقلل  للمدن،  التحتية  البنية  سالمة  إّن 

الفيضانات  يف  كام  املدن،  داخل  الكوارث  آثار  من 

يف  كام  اجليوب  يف  الكوارث  من  وتقلل  واألعاصري، 

البناء حسب مواصفات  إّن  اجلفاف، والزالزل حيث 

الزكاة  يف  واألصل  واالهندام،  الدمار  من  يقلل  معينة 

والبناء،  التجارة  يف  الغش  إىل  الوصول  من  املانع  أهنا 

نفسه  لينفع  للربح  يسعى  اإلنسان  جتعل  فالزكاة 

حساب  عىل  ولو  الشخيص  النفع  وليس  واآلخرين 

يف  اقتصادية  جدوى  ذات  الزكاة  وتعترب  اآلخرين. 

يف  كام  األزمات  وقت  حارضا  ليكون  العام  الرأسامل 

تنمية االقتصاد مما يعني عىل مواجهة الكوارث كام يف 

التصحر  يف  كام  املتدرجة  ويف  كالزالزل  منها  املفاجئة 

واإلمداد  فاإليواء  الفيضانات.  يف  كام  املتوقعة  ويف 

بالغذاء والدواء واملاء كلها أعامل يشملها الزكاة.

عن  تارخيية  صور  ثالثة  الباحث  وسيتناول 

الكوارث وكيفية التعامل معها: 

إذا جاءت  زنكي، عامله  الّدين  )أمر عامد  أواًل: 

جائحة يف الغلة أن يأخذوا اخلراج عىل قدرها، فكانوا 

ثلث  وتارة  خراج،  نصف  وتارة  خراجًا،  يأخذون 

إذا  شيئًا  يأخذون  ال  وتارة  خراج،  ربع  وتارة  خراج، 

أحملت البالد((2)).

))3( إحسان عباس )ت: ))))هـ( شذرات من كتب مفقودة 
يف التاريخ: ))/)))(

ثانيًا: )فإذا جبَي اخلراج ومجع، كان للملك من 

والربع  يريد،  ما  به  يصنع  لنفسه  خالصا  الربع  ذلك 

به عىل حربه وجباية خراجه  يقوى  الثانى جلنده ومن 

وما  األرض  مصلحة  يف  الثالث  والربع  عدّوه،  ودفع 

حيتاج إليه من جسورها وحفر خلجها، وبناء قناطرها؛ 

والقّوة للمزارعني عىل زرعهم، وعامرة أرضهم، والربع 

قرية من خراجها  ما يصيب كّل  منه ربع  الرابع خيرج 

القرية؛  بأهل  أو جائحة  تنزل،  لنائبة  فيها  فيدفن ذلك 

فكانوا عىل ذلك. وهذا الربع الذي يدفن يف كّل قرية 

من خراجها، هى كنوز فرعون التى تتحّدث الناس با 

أهنا ستظهر، فيطلبها الذين يتبعون الكنوز((8)).

خرب  وتواتر  فيه  اشتهر  شوال  أول  )ويف  ثالثًا: 

املستنقعات  كثرة  بسبب  املرصية  بالديار  الذي  الفناء 

فبلغنا  املعتاد،  خالف  عىل  عندهم،  النيل  فيض  من 

فأما  األلفني،  فوق  يوم  كل  أهلها  من  يموت  أنه 

يتعاطى  من  لقلة  األسعار  فكثري جدا، وغلت  املرض 

األشغال، وغال السكر واألمياه والفاكهة جدا، وتربز 

السلطان إىل ظاهر البلد وحصل له تشويش أيضًا، ثم 

عويف بحمد اهلل(())). 

بني  التنافس  فإن  املعارص  الواقع  خالل  ومن 

إلقاء  منا  يتطلب  الزكاة  من  اجلدوى  لتحقيق  الدول 

الضوء عىل بعضها: 

عبد  بن  عبداهلل  بن  الرمحن  عبد  املرصي،  القاسم  أبو   )3((
احلكم، )ت: )))هـ(، فتوح مرص واملغرب ))/3)(.

)ت:  كثري،  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  كثري،  )39(ابن 
 03)هـ(، البداية والنهاية: عام: ))))-: ))/))3(.
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�شندوق الزكاة االأردني التابع لوزارة االأوقاف 
وال�شوؤون والمقد�شات االإ�شالمية -اأنموذجا-

جاء صندوق الزكاة األردين ليكرس مبدأ الزكاة 
للنصوص  وفقًا  واللون،  واجلنس  للعرق  النظر  دون 
واملساكني  بالفقراء  فبدأ  النبوية   واالحاديث  القرآنيه 
السبيل  أبناء  وأعطى  ونفذها  الغارمني  مبادرة  واطلق 
قانونه  ان  بل  جنسياهتم  أو  اصوهلم  إىل  النظر  دون 
الغراء  الرشيعة  أحكام  مع  منسجمة  جاءت  وتعليامته 

التي مل تفرق بني احد.

مساعدات  تقديم  إىل  الصندوق  هدف   كام 
الرسيع  التدخل  تستدعي  التي  العاجلة  للحاالت 
األرس  إغاثة  أو  الفردية،  والكوارث  والنكبات 
الباحثني  قبل  من  حثيثة  دراسة  بعد  املنكوبني، 
صندوق  ادارة  ملجلس  الدراسة  ورفع  االجتامعيني 
خاص  لقاء  ويف  الرصف.  عىل  املوافقه  لتتم  الزكاة 
اجرته احدى املنظامت االوروبية التي تعنى بموضوع 
مدير  »مع  دوهلم  عن  املغرتبني  الفقراء  العلم  »طالب 
السمريات  عبد  الدكتور  األردين  الزكاة  صندوق  عام 
العيش  تكفل  التي  والتعليامت  الترشيعات  ماهية  عن 
الزكاة،  صندوق  خالل  من  الطالب  هلؤالء  الكريم 
اوضح السمريات ان  الصندوق يساعد كل فقري مسلم 
عىل االرايض األردنية، سواء اكان طالب علم أو وافد 
غري  من  األردنية   اجلنسية  حيمل  ال  مقيم  أو  أجنبي 
مقدارها  شهرية  مساعدة  يدفع  فالصندوق  الالجئني، 
من  رشعي   علم  طالب  لـ)00)(  دينار  آالف   )(0(
لألشخاص  طارئة  مساعدات  ويقدم  الفقرية،  الدول 
يندرجوا  كوهنم  وإسالمية  عربية  دول  من  الفقراء 
حتت مرصف من املصارف الثامنية التي ذكرها الرشع: 
الصندوق  إن  السمريات  وأضاف  السبيل،  عابري 
خالل  من  وإحيائها  الزكاة  فريضة  تعظيم  إىل  يدف 
تقديم اخلدمة املثىل للمزكني والتوزيع العادل ألموال 

الزكاة عىل مستحقيها إضافة إىل تذكري املسلمني بحكمة 
فريضة الزكاة ومرشوعيتها وحثهم عىل وجوب أدائها 
وتعريفهم بمقاصدها ، فالزكاة حق ملن كان داخاًل يف 

عموم املسلمني.

الضوابط  ضمن  االستثامر  إىل  تدعو  والزكاة 
الرشعية مما يؤدي إىل إعادة اإلعامر ومن خالل الدعم 
بني دول العامل، ويعترب صندوق الزكاة أنموذجا رائدا 
يف التطور نحو استغالل أموال الزكاة عىل وجه يعود 
بالنفع عىل املستحقني، وذلك ضمن املساحة املتاحة له 
داخل األردّن، مع أن األمر يتطلب تشاركية أكرب بني 

بلدان العامل اإلسالمي(10).

العون  تقديمه  يف  الزكاة  صندوق  ويعترب 
حدوث  من  الوقاية  أنواع  من  نوع  للمستحقني، 
وتعليمه وكسوته  الفقري  فإغناء  الكوارث واألزمات، 
األيام  وإقامة  الصغرية،  املشاريع  فتح  يف  وإمداده 
والكشف  والدواء  الغذاء  وتوزيع  الطبية  املفتوحة 
كل  اجلغرافية،  اجليوب  مناطق  يف  وخصوصًا  الطبي، 
أيدينا  بني  ويضع  الصندوق  هلذا  أبعادا  يعطينا  ذلك 
اليشء  أمامه  أن  مع  الكثري،  اليشء  حيقق  أنموذجا 
الكثري أيضًا، وأهم أمر ينبغي حتقيقه ألي صندوق ويف 

أي بلد: الثقة عند الناس.

اجلهود  يضع  أن  اآليت(11)،  للجدول  ويمكن 
التي حققها صندوق الزكاة عىل مدى عرشين عاما يف 

عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احلسني: 

البحرين،  مملكة  يف  يعقد  الذي  الدويل  املؤمتر  هذا  يعترب   )(0(
صندوق  يف  االستثامر  لصناعة  التطوير  سبل  من  واحدا 

الزكاة عامليا.
)))( اجلدول من كتاب: وقائع اإلنجازات. الذي قامت وزارة 
األردن  يف  اإلسالمية  واملقدسات  والشؤون  األوقاف 
999)-9)0)م.  عاما:  عرشين  مناسبة  يف  بإعداده 
سلطاته  احلسني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  استالم  عىل 

الدستورية.
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صندوق الزكاة األردين التابع لوزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية -أنموذجا-: 

نتائج الدرا�شة
خيلص الباحث إىل ما ييل

- الكوارث بأنواعها: آثارها السلبية أشّد فتكًا، والعمل اإلنسايّن اجلميل، يزيل الصورة املؤملة.
- موقف علامء الرشيعة، إجيايب من خالل تفاعلهم مع القضايا العامة لإلنسانية.

- وحدة احلال، مما يمكن أن تزيد من التواصل بني األمم، يف واحدة من أبواب احلوار.
- اهتامم الرشيعة اإلسالمية، بالظواهر والكوارث، وأهنا تتعامل معها بواقعية.

- جهود األمم بعد التقارب األخري، له أبعاد إنسانية، بال حدود.
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ما ينفقه العامل عىل اإلصالح الناجم عن الكوارث 
بأنواعها، جيعلنا نتأمل عدم استحداث حروب.

التو�شيات 
وهذه التوصيات منبثقة عن الرشيعة اإلسالمية، ذات 

األبعاد الشمولية: 
الكارثة.  تفاقم  ملنع  أحد،  كل  من  الدعاء  طلب   )(
حتى يكون إرشاك احليوان يف التعرض للرمحة، كام 

يف صالة االستسقاء، حني اجلفاف.
)( إعداد فرق الطوارئ يف كل مسجد، ليكون العمل 

منّسًق حال حدوث أّي طارئ.
3( نبذ اخلزعبالت، كام يف حتريك جبل املقطم يف مرص، 

زمن احلاكم الباطني، قبل ثامنية قرون. 
فزع  حيث   ، النبّي  فعل  من  وهو  املبارش  الفزع   )(
إىل صوٍت ناحية املدينة املنورة، وكان أول من َفَزع. 
عىل  ليكونوا  املنقذين،  قدرات  تعزيز  زماننا  ويف 

استعدد تام.
)( العالج النفيس، خطبة اجلمعة فاصل وواصل بني 
كل أسبوعني وهي تعالج كل مستجدات األسبوع.

)( وضع آلية دولية، إلتاحة الفرصة للشعوب يف مجع 
التربعات، عىل جناح الرسعة. وذلك ألمرين: 

)( منع استغالل مجع التربعات لتغذية أيدلوجيات. مما 
يؤجل أحيانا كثرية الفسح لذلك التربع.

)( إيصال التربعات ملستحقيها.

الخاتمة
اجلاّد  والتنسيق  التامسك،  يلزمها  البرشية  إّن 
أصيلًة  تعترب  التي  العرص،  حتديات  ملواجهة  املستمّر، 
يِد  مّد  يف كّل عرص. والديانات واملبادئ ال متانع من 
اجتمعت  حينام  أنه  والدليل  مكروب،  لكّل  العون، 
يف  نجحت  أهنا  إال  وتضاّدها،  اختالفها  عىل  األمم، 
التواصل فيام بينها لعمليات اإلنقاذ، وإغاثة املنكوبني، 
النازحني، ومحاية األرسى،  ومحاية الالجئني، وإمداد 
بالتعليم  والعناية  املتحركة،  املستشفيات  ونقل 
من  املستجدات،  مع  التعامل  لكيفية  والتثقيف 

الكوارث البيئية، وغريها.

هلا  التسليم  يعني  ال  الكوارث،  ووجود 
العمل  العقالء  فيلزم  أنقاضها،  حتت  والرضوخ 
بأقّل  الكوارث  وجتاوز  وآثارها.  أنقاضها  إزالة  عىل 
اخلسائر، وأما نرش العداء بني اإلمم فهو الكارثة األكرب 
اهلدم،  من  أصعب  البناء  ولألسف  التاريخ.  مّر  عىل 
– أيضًاً- هناك خفافيش الظالم، ال تعيش  ولألسف 
الكوارث،  استحداث  خالل  من  الناس،  بظلم  إال 
أّن  ومع  الدمار.  وتصنيع  األمم،  بمقدرات  والعبث 
العابثون  أّن  إال  وجيتهدون،  يعملون  خملصون  هناك 

باقون!! وتلك كارثة.

الفهر�ص
من  الطبيعية  بالكوارث  التعريفات  األّول:  املبحث 

منظور رشعي
املطلب األول: التعريفات اللغوية واالصطالحية.
املطلب الثاين: التعريف بالكوارث من منظور رشعي.

املطلب الثالث: خطورة الكوارث واألزمات يف 
البناء اإلنساين -احلالة األندونيسية أنموذجا-.

مواجهة  يف  وأمهيتها  الزكاة  شمولية  الثاين:  املبحث 
الكوارث واحلّد من خطورة آثارها

الكوارث واألزمات يف  املطلب األول: خطورة 
زعزعة البناء اإلنساين.

الزكاة يف مبدأ الرتاحم وأثر  الثاين: دور  املطلب 
ذلك يف منع الكوارث.

من  الرشيعة  علامء  موقف  الثالث:  املطلب 
بناء  وكيفية  واألزمات  بالكوارث  التنبؤات 

الفكرة الوقائية هلا.
من  للحّد  الرشعية  النصوص  الرابع:  املطلب 

حدوث الكوارث أو تفاقم سلبياهتا.
املبحث الثالث: أنواع الكوارث واألزمات واإلجراءات 

الرشعية جتاهها
املطلب األول: أمهية دراسة الكوارث من الناحية 

النظرية التحليلية.
ملواجهة  الرشعية  التأصيالت  الثاين:  املطلب 

الكوارث –الزكاة أنموذجا-.
منع  يف  الرشعية  الضوابط  أثر  الثالث:  املطلب 

الصناعات الثقيلة من كورثة األرض.
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املبحث الرابع: دور الزكاة يف مراحل مواجهة الكوارث واألزمات: 
املطلب األول: منهج اإلسالم يف ضامن جودة اإلنتاجية.

املطلب الثاين: جهود الزكاة يف مواجهة الكوارث التي تؤثر عىل الناحية املادية.
املطلب الثالث: الزكاة يف مواجهة الكوارث التي تؤثر عىل الناحية املادية: –جهود دائرة الزكاة األردنية، أنموذجا-.

المراجع
)( أبو القاسم املرصي، عبد الرمحن بن عبداهلل بن عبد احلكم، فتوح مرص واملغرب.

)( إحسان عباس، شذرات من كتب مفقودة يف التاريخ.
3( ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري، البداية والنهاية.

)( أمحد، أبو عبداهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، مسند اإلمام أمحد.
www.albankaldawli.org :البنك الدويل، إدارة خماطر الكوارث من أجل تنمية تتسم باملرونة )(

)( الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة، سنن الرتمذي.
)( تقرير صادر عن املجموعة االستشارية العلمية والفنية التابعة إللسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث – )0)3، حتت عنوان: 

)توظيف العلم يف احلد من أخطار الكوارث ملخص تنفيذي(.
)(احلسن بن طالل، سمو األمري، مقال بعنوان: الزكاة والعمل اإلنساين، تم نرشه يف األحد )) أيار / مايو ))0)م. 

.https: //www.addustour.com/articles
9( حسني عثامن عبداهلل، الزكاة الضامن االجتامعي.
0)(أبو داود، سليامن بن األشعث، سنن أيب داود.

))( الطرباين، سليامن بن أمحد، املعجم األوسط.
))( اخلليل بن أمحد، أبو عبد الرمحن الفراهيدي البرصي، كتاب العني.

3)( العبداجلبار، عبد احلميد، ود. بندر املشاري، جملة الفيصل العلمية عدد: مارس/)0))م: عوامل بروز علامء احلضارة اإلسالمية 
يف جمال العلوم الطبيعية.

))( القسطالين، أمحد بن حممد أبو العباس، إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري.
))( ابن ماجه، حممد القزويني، سنن ابن ماجه، باب: العقوبات، حديث رقم: )9)0)(.

))( ابن منظور، حممد بن مكرم بن عيّل، مجال الدين األنصاري، لسان العرب.
))( البخارّي، حممد بن إسامعيل، صحيح البخارّي.
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 االأمن االت�ساد من منور االإ�سال ودور الزكاة فيه
)درا�سة تفسيرية تحليلية مو�سوعية(

د. علي عبد اهلل علي عالن - االأردن
أستاذ مشارك، جامعة البلقاء التطبيقية-كلية عّمان للعلوم المالية واإلدارية

�ص الملخرَّ
فيه(  الزكاة  فريضة  ودور  اإلسالم  منظور  من  االقتصادي  )األمن  الدراسة  هذه  هدفت 
تقديم رؤية واضحة عن مفهوم األمن االقتصادي وفق غاية خلق الله لإلنسان -بتعبده وعمارته 
األرض- ومقاصد الشريعة اإلسالمية، وبيان أهميته وعالقته بنظم الدين اإلسالمي وقضاياه، 
األمن  بناء  في  اإلسالمي  المشهد  في  الواقعي  الزكاة  دور  وبيان  تكاملية.  تبادلية  عالقة  وأنها 
مجتمعية،  تعبدية  منظومة  لبناء  الفردي؛  التعبدي  اإليماني  مرتكزها  من  انطالقًا  االقتصادي 

وذلك بحسب حكمتها ومقاصدها. 

وهذه الدراسة تأتي ضمن فعاليات المؤتمر الدولي )الزكاة والتنمية الشاملة نحو تفعيل الدور الحضاري 
في  واألوقاف  اإلسالمية  والشؤون  العدل  وزارة  تنظمه  الذي  المعاصرة(  المجتمعات  واقع  في  الزكاة  لفريضة 
مملكة البحرين- ذلك األمن الذي يسهم في تحقيق استقرار المجتمعات ودولها وسالمتها ونهضتها؛ ألنه يشكل 

حالة تكاملية مع األمن االجتماعي والسياسي.

الكتاب والسنة، ومقوماته وقواعده ومصادره  الدراسة األمن االقتصادي مفهومه وتأصيله من  وتبين هذه 
وأسباب سلبه، ودوره في االستقرار االجتماعي والسياسي في المجتمعات، وكل ذلك استلهامًا من ركن اإلسالم 

الزكاة، بما يحقق هدف الدراسة. 

وتحدثت عن مقومات األمن االقتصاد 
- التي تكشف عن وسائل تحقيقه، والمؤسسات التي يجب أن ترعاه. 

- وتبين سبل الحيلولة دون المعوقات التي تمنع تحقيقه.
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وتحدثت عن مصادر االقتصاد في اإلسالم: 
- التي تكشف قوة منظومته، وسمة العدالة 

فيه والواقعية. 
النظم  من  غيره  عن  بمزاياه  تفرده  وتبين   -

االقتصادية.

القرآن  في  شرعي  بتأصيٍل  الدراسة  وُعنيت 
الكريم والسنة النبوية الشريفة والفقه اإلسالمي أثناء 

عرض مفرداتها.

 وخرجت بجملة من النتائج: 
- في أنه مسؤولية تبدأ فردية وال بد أن تتضافر 
رقابة  مع  لتحقيقه  كله  المجتمع  جهود 
الدنيا  في  تبعات  المسؤولية  الدولة، ولهذه 

واآلخرة.
وتحكيم  لله  التعبد  صور  من  صورة  وأنه   -

شريعته. 
- إلى غير ذلك من النتائج والتوصيات.

Abstract
This study (economical security 

from islamic perspective and the 
role of Zakah) aims at giving clear 
presentation about economical security 
in the light of the main purpose of 
the creation of mankind and to show 
its importance and relationship with 
Islamic principles. Morover, the study 
shows the realistic role of Zakah in 
building financial security. 

This study comes as a contribution 
in the international conference 
(tha Zakah and comprehensive 
development; towards promoting 
the civilizational role of Zakah in 
contemporary communities) which 
is organised by ministery of justice 
and Islamic affairs in the kingdom of 
Bahrain. 

The study talks about principles 
of economical security in terms of: 

- ways to achieve and maintain it. 
- ways to deal with reasons 

preventing its implementation. 

Additionally the paper shows 
the strength, just, reality and 
features of Islamic economy 
system.
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المقدمة
عباده  َمّن على  الذي  العالمين  لله رب  الحمد 
الرسول  على  والسالم  والصالة  واإليمان،  باألمن 
نظم  كفلته  بما  الثقلين  سعادة  برسالته  الذي  األمين، 
الدين،  ويوم  الدنيا  في  أجمعين،  بها  وأْمنِهم  الدين 

وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد: 

فإن هذه دراسة في األمن االقتصادي من حيث 
مفهومه وأهميته ومقوماته ومصادره بتأصيل شرعي من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والقواعد الفقهية، 
لله  اإلنسان  بتعبد  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد  ووفق 

وعمارته األرض.

التحوالت  ظل  في  الدراسة  هذه  وتأتي 
في  العالم  مستوى  على  والتردي  نشهدها،  التي 
واألخالقية  واالجتماعية  االقتصادية  الحياة  جوانب 
الصحيح  بفهمه  اإلسالم  أن  لتبرهن  والسياسية، 
وُيعزز  التردي،  هذا  من  ُيخلصنا  الله  أراد  ما  حسب 
األمة  به  أخذت  ما  إذا  لألفضل،  التحوالت  تلك 

بعمومه والعالم بأسره.

وثالثة  تمهيد  في  الدراسة  هذه  وجعلُت 
االقتصادي  األمن  عن  التمهيد  في  تحدثُت  مباحث، 
ونظم الدين اإلسالمي، وأما المبحث األول فتحدثُت 
فيه عن مفهوم األمن االقتصادي وأهميته من منظور 
فيه عن مقومات  الثاني تحدثُت  اإلسالم، والمبحث 
األمن االقتصادي في اإلسالم، بينما بينت في المبحث 
الثالث مصادر االقتصاد اإلسالمي وأثرها في تفعيل 
بالتأصيل  الدراسة  وُعنيت  واقعًا،  االقتصادي  األمن 
أثناء  اإلسالمي  والفقه  والسنة  الكتاب  من  الشرعي 

العرض لمفردات الدراسة، والله الموفق. 

التمهيد

االأمن االقت�شادي ونظم الدين االإ�شالمي
إن كمال اإلسالم وجماله ال يظهران إال باألخذ 
رونق  ُتذهب  اإلسالم  تجزئة  ألن  متكاماًل؛  كاًل  به 
الشبهات  إثارة  إلى  تؤدي  بل  جماله،  وحالوة  كماله 
أنكر  ولذلك  التناقض،  أو  بالنقص  وصفه  أو  عليه 
الكتاب ويدع بعضه، قال  الله على من يعمل ببعض 
سبحانه: َأَفُتْؤِمُنوَن بَِبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بَِبْعٍض 
اْلَحَياِة  ِفي  ِخْزٌي  إاِلَّ  ِمنُكْم  لَِك  َذٰ َيْفَعُل  َمن  َجَزاُء  َفَما 
ُه  اللَّ َوَما  اْلَعَذاِب  َأَشدِّ  إَِلٰى  وَن  ُيَردُّ اْلِقَياَمِة  َوَيْوَم  ْنَيا  الدُّ

ا َتْعَمُلوَن ]البقرة: ))[. بَِغاِفٍل َعمَّ

ترابط  وجماله  اإلسالم  كمال  على  يبرهن  ومما 
الترابط  وجوه  تلمس  ولكّن  ومفرداته،  وقضاياه  نظمه 
من  عناية  إلى  يحتاج  وجماله،  اإلسالم  كمال  لمعاينة 
الباحثين، وتأتي هذه الدراسة محاولة في سياق تحقيق 
المسلمون  ليعرف  بالباحثين،  المنوطة  المهمة  هذه 
المسلمين  صلة  ُيوثق  مما  الحقائق،  هذه  واآلخرون 

بدينهم وترغيب اآلخرين به.

الله  بأن  العقائدي  النظام  من  ننطلق  فمثاًل 
حق  سبحانه  له  وأن  ولإلنسان،  للكون  الخالق 
نعبده،  بأن  الرزق...  حق  عليه  ولإلنسان  العبادة، 
ومن نظام العبادات الزكاة: وهي حق أوجبه الله في 

المال عبادة له.

- وهي ترتبط بالنظام األخالقي: أال ترى أنها 
والبخل  والشح  اليد  قبض  دائرة  من  صاحبها  ُتخرج 
وحب الذات واألنا إلى دائرة الكرم واإليثار والشعور 
أخرى  ذميمة  أخالق  على  تقضي  كما  اآلخرين،  مع 
كالحسد والحقد والبغض من بعض الفقراء لألغنياء، 

والتكبر الذي قد ُيرافق سلوكيات بعض األغنياء.

فإنها  االجتماعي:  النظام  مستوى  وعلى   -
وتحقق  اآلخرين،  مصلحة  مراعاة  المزكي  في  ُتربي 
التكافل االجتماعي، وتقضي على الطبقية والفوقية في 
المجتمع، ليكون المجتمع متماسكا بالتآخي بين أفراده 

وبالمودة بين فئاته.
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- وعلى مستوى النظام االقتصادي: فإنها تنمي 
الوعيد  بداللة  المال  كنز  الله  حّرم  لذلك  االقتصاد، 
َة َواَل  َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ في قوله تعالى: َوالَّ
ْرُهْم بَِعَذاٍب َألِيٍم]التوبة:  ِه َفَبشِّ ُيْنِفُقوَنَها ِفي َسبِيِل اللَّ
)3[، وأوجب تنميته، مما يعني تحريك عجلة اقتصاد 
األمثل،  الحال  على  وتجارة  وصناعة  زراعة  األمة 
مقدرات  وعلى  األمة،  أفراد  على  أفضل  أثرًا  فيترك 
الدولة، وهذا يعني كفاية األمة اإلسالمية واستقاللها 
عن حاجة غيرها من األمم، وقوة سياستها بين األمم. 
وتماسكها  األمة  أفراد  سلوك  ُحسن  وإن   -
أكثرها،  أو  السلبيات  من  المجتمع  وخلو  اجتماعيًا، 
ورضًا  سياسيًا  استقرارًا  يحققان  اقتصادها  وقوة 

متباداًل بين الراعي والرعية في النظام السياسي.
وموضوعنا األمن االقتصادي من ضمانات قوة 
الحاكم  السياسي وتماسكه، وهو من مهمات  النظام 

في الشريعة اإلسالمية كما سنبين.

اإلسالمية  النظم  ترابط  من  بينت  الذي  وبهذا 
في عبادة الزكاة أردُت أن أدّلل على أن اإلسالم يعمل 
ومثله  االقتصادي  األمن  أن  ونؤكد  متكاماًل،  كاًل 
وإن  فحسب،  السياسي  بالنظام  يتحقق  ال  االجتماعي 
كان من ضمانات قوته وتماسكه، وال ينفرد في تحقيقه 
الحاكم ومن يوليهم فحسب وإن كان من مهماته، بل 
وتضافرها  األمة  أفراد  جهود  بتالقي  إال  يتحقق  ال  إنه 
ديننا دين  أن  بتطبيق نظم اإلسالم كلها، وبرهان ذلك 
َيا  النداء بلفظ الجمع  جماعي ال فردي، أال ترى أن 
ِذيَن آَمُنوا؛ ألن األصل بالمسلمين أن يتعاونوا  َها الَّ َأيُّ
على تحقيق ما أمرهم به الله، قال سبحانه: َوَتَعاَوُنوا 
َواْلُعْدَواِن  اإْلِْثِم  َعَلى  َتَعاَوُنوا  َواَل  ْقَوٰى  َوالتَّ اْلبِرِّ  َعَلى 
اْلِعَقاِب )المائدة: )(، وأن  َه َشِديُد  اللَّ إِنَّ  َه  اللَّ ُقوا  َواتَّ
َفَسَيَرى  اْعَمُلوا  َوُقِل  سبحانه:  قال  بمقتضاه،  يعملوا 
ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن ]التوبة: )0)[، فمع  اللَّ
االنفراد العجز ومع التفرق الضعف؛ ألن المرء بدون 
الجمع يفقد أعوانًا على الحق والطاعة، قال سبحانه: 
آَمُنوا  ِذيَن  الَّ إاِلَّ  ُخْسٍر *  َلِفي  اإلنسان  إِنَّ  َواْلَعْصِر * 
 ْبِر الِحاِت َوَتواَصْوا بِاْلَحقِّ َوَتواَصْوا بِالصَّ َوَعِمُلوا الصَّ

]العصر: )-3[.

االقتصادي  األمن  مفهوم  لبيان  مدخل  وهذا 
انطالقًا  فردية،  تبدأ  بأنه مسؤولية جماعية وإن كانت 
منظومة  لبناء  الفردي؛  التعبدي  اإليماني  مرتكزه  من 
به  الله  أمر  ما  بكل  العمل  وألن  مجتمعية؛  تعبدية 
وترك ما نهى عنه في المنظومة التكليفية االجتماعية 
لشؤون  المنظمة  والسياسية واألخالقية  واالقتصادية 
العباد فيما بينهم، هي عبادة مثل تلك المنظمة لعالقة 
فردية  تبدأ  التي  فالزكاة  بربه من صالة وزكاة..  العبد 
في  األثر  حيث  من  مجتمعية  لكنها  األداء  حيث  من 
تترك  فهي  الله))(،  أرادها  التي  بصورتها  تطبيقها  ظل 
أثرًا إيجابيًا على أخالق المجتمع وسلوكياته، وعلى 
الناس؛  يتكفف  تبين، فال تجد سائاًل  نظمه كلها كما 
ألنه يعلم أن حقه سيأتيه، وال جائعًا يدفعه جوعه إلى 
ِفي  ِذيَن  َوالَّ سبحانه:  قال  مضمون،  فحقه  السرقة، 
ائِِل َواْلَمْحُروِمۚ ]المعارج:  ْعُلوٌم * لِّلسَّ َأْمَوالِِهْم َحقٌّ مَّ
))-))[، بل االكتفاء وعدم الحاجة واألمن منحتان 
ن ُجوٍع َوآَمَنُهم  الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّ من الله، قال سبحانه:ۚ 
ْن َخْوٍفۚ ]قريش: )[، وإن كان الطمع دافع السرقة  مِّ
تحقيق  في  ُيسهم  هذا  وكل  تردعه،  بالحد  فالعقوبة 

األمن االقتصادي فاالجتماعي ثم السياسي.

اإلسالمية  النظم  عالقة  إن  الختام:  في  لنقول 
ببعضها بعضًا وقضايا اإلسالم ومفرداته عالقة تبادلية 

تكاملية.

))( األصل يف الفقه اإلسالمي أن ُيعطى الفقري من مال الزكاة 
ما يصبح به مكتفيًا ولألسف فإن أكثر جلان الزكاة يف أيامنا 
ال حتقق مهمة الزكاة يف اقتصاد األمة، فليست مهمة الزكاة 
عىل  وللوقوف  الفقر  جيوب  إلهناء  وإنام  للفقري،  معونة 
عيل،  بن  إبراهيم  الشريازي،  ينظر:  هذا  يف  الفقهي  الرأي 
الطبعة وال تارخيها،  الفكر، بريوت، مل تذكر  املهذب، دار 
))/)))(. ويدل عىل ذلك حديث أنس  يف قول النبي 
بأحدمها  )اشرت  درمهني:  أعطاه  ملا  األنصاري  للرجل   
به،  فأتني  قدومًا  باآلخر  واشرت  أهلك،  إىل  فانبذه  طعامًا 
فشد فيه رسول اهلل  عودًا بيده، ثم قال: )اذهب فاحتطب 
وبع وال أرينك مخسة عرش يومًا(، فذهب حيتطب ويبيع(.

أخرجه أبو داود، برقم )))))(، وحسنه األلباين. وانظر: 
مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، رقم )))))(. وهذا 
تعليم نبوي يف كيفية حتقيق صورهتا التي أرادها اهلل وأثرها 
يف العباد، كام أن فعل النبي عليه السالم يدل عىل وجوب 
مؤسسة للدولة تقوم عىل الزكاة لتتحقق حكمتها وثمرهتا. 



301301

المبحث االأول: مفهوم االأمن االقت�شادي 
واأهميته من منظور االإ�شالم: 

مفهوم االأمن االقت�شادي من منظور االإ�شالم
• األمن االقتصادي لغَة

مركب من كلمتين، ومعناهما اللغوي هو: 

األمن: أصله من َأِمن، قال الراغب األصفهاني، 
وزوال  النفس  طمأنينة  األمن  »أصل  ))0)هـ(: 
األصل  في  واألمان  واألمانة  واألمن  الخوف، 

مصادر«))(.

الرازي  الصحاح  مختار  صاحب  وقال 
ضد  واألمن  بمعنى،  واألمانة  »األمان  ))))هـ(: 
الخوف، والله الُمْؤِمن ألن عباده َأِمنوا أن يظلمهم«)3(.

واإليمان: التصديق))(، قلت: وسمي التصديق 
إيمانًا؛ ألن المرء إن صّدق الله ورسوله يأمن بأحكام 

الله في الدنيا))(، ويأمن من عذاب اآلخرة.

االقتصادي: أصله من قصد، واستعمله العرب 
وتقصده:  فأقصده  »رماه  بقولهم:  المادي  بالمعنى 
أصاب  السهم:  »أقصد  الراغب:  وقال  مكانه«)  قتله 

ألفاظ  مفردات  حممد،  بن  احلسني  األصفهاين،  الراغب   )((
القلم، دمشق، ط)،  القرآن، حتقيق صفوان عدنان، دار 

)99)م، )ص90(. 
أمحد  حتقيق  الصحاح،  خمتار  بكر،  أيب  بن  حممد  الرازي،   )3(
ط)00)م،  بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  زهوة، 

)ص))-))( بترصف. 
القرآن  ألفاظ  مفردات  األصفهاين،  الراغب  ينظر:   )((
املعنى  أن  وأضاف  لغوي،  معنى  وهذا  )ص)9(. 
حتقيق  أشياء:  ثالثة  باجتامع  »يكون  للتصديق  الرشعي 
بالقلب وإقرار باللسان وعمل بحسب ذلك باجلوارح«.

البالغة،  أساس  هـ(،  عمر))3)  بن  حممود  الزخمرشي،   )((
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط)، )00)م، )ص 

.)(0(

صاحب  وقال  الطريق«))(،  استقامة  والقصد:  وقتل، 
الشيء«))(،  إتيان  »القصد:  الرازي:  الصحاح  مختار 
في  -كما  اإلرادة  معنى  فيه  القصد  كان  ولما  قلت: 
تقصد الشيء- بينت في التمهيد أن األمن االقتصادي 
بمؤسسات  وتوحدها  الجهود  بتضافر  إال  يتحقق  ال 
فإن  لذلك  االستقامة  معنى  وفيه  وأفرادها،  الدولة 
ذاتية فردية  باستقامة  يتحقق إال  األمن االقتصادي ال 

ورسمية برعاية مؤسسات الدولة.

المجاز:  »ومن  ))3)هـ(:  الزمخشري  وقال 
لم  إذا  األمر  في  وقصد  واقتصد.  معيشته  في  قصد 
الراغب:  وقال  بالتوسط..«))(،  ورضي  الحّد  يجاوز 
اإلطالق،  على  محمود  ضربين:  على  »االقتصاد 
وذلك فيما له طرفان: األول: إفراط وتفريط كالجود، 
عّما  به  ُيكنى  والثاني:  والبخل...  اإلسراف  بين  فإنه 
العدل  بين  كالواقع  والمذموم  المحمود  بين  يتردد 
المفهوم  من  نقترب  وبهذا  قلت:  والجور.«)9(، 
أحكام  بمقتضى  التوسط  فاالقتصاد  االصطالحي، 

الشريعة فال إفراط وال تفريط. 

• مفهوم األمن االقتصادي، اصطالحًا

االقتصادي  األمن  مفهوم  في  األقوال  تعددت 

تبعًا لالتجاهات والقيود الذي يقيد بها، فليس مفهومه 

في نظر المسلمين مثل مفهومه في نظر غيرهم، وإن 

توافقوا على بعض المحددات، فإنه يتباين في نظرهم 

من حيث الغايات واألسس والمقومات.

القرآن  ألفاظ  مفردات  األصفهاين،  الراغب  ينظر:   )((
)ص)))(. 

))( الرازي، خمتار الصحاح، )ص)))(. 
))( الزخمرشي، أساس البالغة، )ص )0)(. 

)9( الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن )ص)))(. 
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ففي ميثاق األمم المتحدة »األمن االقتصادي« 

تمكنه  التي  المادية  الوسائل  المرء  يملك  »أن  هو: 

األمن  ويتمثل  ومشبعة،  مستقرة  حياة  يحيا  أن  من 

إلشباع  النقود  من  يكفي  ما  امتالك  في  االقتصادي 

الغذاء والمأوى والرعاية  الحاجات األساسية وهي: 

الصحية والتعليم...«)0)(.

اإلسالمي  المنظور  من  نعرفه  أن  ويمكننا 

عليها  تقوم  التي  للضرورات  الدولة  حفظ  بأنه: 

األساسية  للحاجات  والرعاية  المجتمعات  حياة 

في  الفرد  يجده  اطمئنانًا  يحقق  بما  وإشباعها،  للفرد 

على  ويحرص  مستقبله،  على  قلقه  ويمنع  حاضره، 

منه،  ذاتية  بممارسة  لله  عبادة  اآلخرين  مع  تبادله 

يحقق بها مشاركة إيجابية مجتمعية وحضورًا فاعاًل، 

بها  ُيَكّلف  بالحاكم  منوطة  وواجبات  وبممارسات 

من  ومتابعة  وبرقابة  المجتمع،  في  عاملة  مؤسسات 

لإلنسان  الله  خلق  غاية  لتحقيق  السياسي،  النظام 

ومقاصد الشريعة.

شرح المفهوم

حياة  عليها  تقوم  التي  للضرورات  الدولة  حفظ   -

المجتمعات، وهي نوعين: 

الله  أحكام  بتطبيق  المال؛  حفظ  ضرورة  األول: 

في طرق جمعه وحمايته من االعتداء عليه وطرق 

إنفاقه.

والثاني: ضرورة إدارة ما تقوم عليه حياة الناس في 

حياتهم  تستقر  وال  عليه  ويجتمعون  المجتمعات 

املجلس  العارش:  الفصل  املتحدة«،  األمم  »ميثاق  ينظر:   )(0(
االقتصادي واالجتامعي: املادة: )))(.

نفصل  التي  للدولة  العامة  الملكيات  وهي  به،  إال 
بها في مصادر االقتصاد في اإلسالم، وأثرها على 

األمن فيه. 

أي  وإشباعها:  للفرد  األساسية  للحاجات  الرعاية   -
األفراد  احتياجات  بتلبية  الدولة،  بها  ُملزمة  رعاية 
والسكن  والغذاء  الماء  من  معايشهم  في  الرئيسة 
حفظ  لهم  تضمن  بطريقة  الصحية؛  والرعاية  الكريم 
َبنِي  ْمَنا  َكرَّ َوَلَقْد  تعالى:  الله  قول  بموجب  كرامتهم 

آَدَم ]اإلسراء: 0)[.

أثرًا  يترك  ونفسي)))(  قلبي)))(  االطمئنان  اطمئنان:   -
على الجوارح.

نظرة  لإلسالم  اآلخرين:  مع  تبادله  على  يحرص   -
للحقوق والواجبات، فهو يرى: 

الفرد  فحق  بالواجبات،  الحقوق  اقتران   •

واجب الدولة، وحق الدولة واجب الفرد.

• ارتباط حق الفرد بحق الجماعة.

• بأداء الواجبات ُترعى الحقوق.

الحقوق  وارتباط  اقتران  على  يدل  ومما 
يحب  حتى  أحدكم  يؤمن  »ال   : قوله  بالواجبات 

ألخيه ما يحب لنفسه«)3)(.
فاالطمئنان وما يمنع الخوف والقلق حق لي، 
وواجب على الدولة واآلخرين يؤدونه تجاهي، وهو 

بِِذْكِر  َأاَل  تعاىل:  القلوب بداللة قوله  )))( االطمئنان خيالج 
ِ َتْطَمئِنُّ اْلُقُلوُب ]الرعد: ))[. اهللَّ

اهلل  امتدح  لذلك  البال،  فيهدأ  النفس،  يف  يتداخل  االطمئنان   )(((
ُة  ْفُس امْلُْطَمئِنَّ ُتَها النَّ صاحب النفس املطمئنة، قال سبحانه: َيا َأيَّ

ًة. ]الفجر: ))-))[. ْرِضيَّ * اْرِجِعي إىَِلٰ َربِِّك َراِضَيًة مَّ
)3)( احلديث رواه البخاري يف الصحيح برقم )3)(، ومسلم 

. برقم )))( عن أنس
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حقوق للدولة ولآلخرين بأداء واجبي تجاههم، نعم 
إن حق الفرد واجب الجماعة وحق الجماعة واجب 
وحق  الحكومات،  واجب  المحكومين  وحق  الفرد، 

الحكومات واجب المحكومين...

ويرى اإلمام ابن كثير ))))هـ( في تفسير قوله 
 َماَناِت إَِلٰى َأْهِلَها وا اأْلَ َه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ تعالى: إِنَّ اللَّ
]النساء: ))[، أنها تعم جميع األمانات الواجبة على 
وعليه  عباده)))(  وحقوق  الله  حقوق  في  اإلنسان 

فاألمن أمانة.

القواعد  من  جملة  النظرة  هذه  مع  وتتوافق 
الفقهية التي ُتسهم في سالمة اقتصاد المجتمع وأمنه 

وتقديم مصلحة الجماعة على الفرد، ومنها: 

العام(:  الضرر  لدفع  الخاص  الضرر  )يتحمل   •

لسريان  منعًا  خاصة  بساتين  أشجار  قطع  نحو 
حريق في غيرها)))(.

بالضرر األخف(: نحو  يزال  األشد  • )الضرر 

كسر سٍد لتخليص بلد من الغرق)))(.

• )درء المفاسد أولى من جلب المنافع(: نحو 
منع إنسان من إجراء عمل يترك ضررًا على 

اآلخرين، ولو كان يجني منه منفعة)))(.

• )ال ضرر وال ضرار(: فال يجوز لإلنسان أن 

يضر شخصًا آخر في نفسه أو ماله)))(.

)))( ينظر: ابن كثري، عامد الدين إسامعيل، تفسري القرآن العظيم، 
ط)،  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  ونرش  حتقيق 

000)م، ))/)))(. 
)))( زيدان، عبد الكريم، املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية، 

مؤسسة الرسالة، بريوت، ط))، 9)9)م، )ص3)(.
)))( املرجع السابق، )ص))(. 

)))( املرجع السابق، )ص))-))(. 
)))( املرجع السابق، )ص))(. 

الخوف  يمنع  وما  االطمئنان  كان  لما  لله:  عبادة   -
والقلق واجبات ُتَؤّدي طاعة لله)9)(، ألمره بها، فُيثاب 

صاحبها، ويأثم المقصر بها، فكانت عبادة لله.

إيجابية  بها مشاركة  الفرد يحقق  ذاتية من  - ممارسة 
لكل  اإلسالم  جعل  لقد  فاعاًل:  وحضورًا  مجتمعية 
في  مكانة  ذميًا)))(  كان  ولو  أنثى)0)(  أو  ذكرًا  فرد 
المجتمع وحضورًا فاعاًل، ولم يهمش دور أحد. وأمر 
تعالى:  باإليجــابية مع اآلخرين على اإلطالق، قال 
َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِْثِم  ْقَوٰى  َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلبِرِّ َوالتَّ

َواْلُعْدَواِن ]المائدة: )[. 

فئوي  وال  فردي  ال  جماعي  دين  ديننا  وألن 
إيجابية  الفرد  مشاركة  تكون  أن  بد  ال  لذلك 
 إِْخَوٌة اْلُمْؤِمُنوَن  إِنََّما  سبحانه:  قال  مجتمعية، 

]الحجرات: 0)[. 

الله  كلف  بالحاكم:  منوطة  وواجبات  ممارسات   -
الحاكم بترسيخ األمن في األمة، ودّل على ذلك قوله 
الســالم  عليه  يوسف  سيدنا  قصة)))(  في  سبحانه 

وحقوق  اهلل  حقوق  عن  يتحدث  وهو  الشاطبي  يقول   )(9(
هلل  يكن  ومل  خاصة  للعباد  حقوقًا  كانت  )ولو  العباد: 
فيها حق حصل الثواب فيها أصاًل؛ ألن حصول الثواب 
مأمور  مكتسبة  هي  حيث  من  طاعة  كوهنا  يسلتزم  فيها 
با، واملأمور به متقرب إىل اهلل به، وكل طاعة من حيث 
موسى  بن  إبراهيم  الشاطبي،  عبادة...(.  هلل  طاعة  هي 
بن  مشهور  وضبطه  أحاديثه  خرج  املوافقات،  اللخمي، 
حسن، دار ابن عفان، اخُلرب، السعودية، ط)، )99)م، 

 .)(3(/((
املرأة األخذ برأي  )0)( من األمثلة عىل تفعيل اإلسالم لدور 
مل  ملا  احلديبية،  يوم  يف  عنها  اهلل  ريض  سلمة  أم  السيدة 
ينحر أحد من الصحابة هديه ويتحلل، انظر: احلديث يف 

صحيح البخاري، برقم ))3))(. 
لنا  ما  هلم  )أن  الذمة:  أهل  حقوق  يف  العامة  القاعدة   )(((
وعليهم ما علينا(. وهذه قاعدة جرت عىل لسان فقهاء 
األوقاف،  وزارة  الفقهية،  املوسوعة  انظر:  احلنفية، 

الكويت، ط)00)م، ))/)))(. 
القصص  من  وأحكامًا  رشعية  قواعد  الفقهاء  يستنبط   )(((

القرآين. 
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االقتصادي  واألمن  عمومــًا  األمن  حقــق  حيــث 
إِن  ِمْصَر  اْدُخُلوا  َوَقاَل  تعالى:  قال  خصوصـــًا، 
ُه آِمنِيَن ]يوسف: 99[، وكلف الحاكم بدفع  َشاَء اللَّ
بداللة  البالد،  في  األمن  معه  يجتمع  الذي ال  الفساد 
ما ذكره الله سبحانه عقب قصة قتل سيدنا داود عليه 
َوآَتاُه  َجاُلوَت  َداُووُد  َوَقَتَل  بقوله:  لجالوت  السالم 
َدْفُع  َوَلْواَل  َيَشاُء  ا  ِممَّ َمُه  َوَعلَّ َواْلِحْكَمَة  اْلُمْلَك  ُه  اللَّ
ْرُض ]البقرة:  َفَسَدِت اأْلَ ِه النَّاَس َبْعَضُهم بَِبْعٍض لَّ اللَّ
)))[، أي لو أن الله لم يكلف الحاكم بالحق وأهله 

بدفع الباطل لعّم الفساد في األرض.

الحاكم  حقوق  الشرعية  السياسة  فقهاء  وبين 
على األمة وطاعته في غير معصية الله، وواجباته نحو 

األمة، وأذكر منها ما يرسخ األمن االقتصادي)3)(: 

أواًل: حفظ الدين على األصول، ومنها ما ينظم 
الناس؛ ألن عدم حفظ معايشهم يعني  معايش 

الفساد.

وقطع  المتشاجرين  بين  األحكام  تنفيذ  ثانيًا: 
كل  في  النصفة  تظهر  حتى  بينهم  الخصام 
من  ونظمهم  فيها  ومعايشهم  الحياة  جوانب 
يضعف  وال  ظالم  يتعدى  فال  وغيره،  اقتصاد 
مظلوم فيحقق األمن، قلت: قال سبحانه: َفاَل 
َشَجَر  ِفيَما  ُموَك  ُيَحكِّ ٰى  َحتَّ ُيْؤِمُنوَن  اَل  َوَربَِّك 
يقوم    الرسول  وبعد   ،](( ]النساء:   َبْيَنُهْم

بهذه المهمة الخليفة المسلم.

عن  الله  محارم  لتصان  الحدود  إقامة  ثالثًا: 

األحكام  احلسني،  بن  حممد  الفراء،  يعىل  أبو  ينظر:   )(3(
السلطانية، عرض ودراسة حممد عبد القادر أبو فارس، 
ط))9)م،  األردن،  األوقاف،  وزارة  منشورات 

)ص))3( بترصف.

اإلتالف  من  عباده  حقوق  وتحفظ  االنتهاك، 

من مال وغيره.

رابعًا: حماية البيضة)))( والذب عن الحوزة)))( 

في  وينتشروا  المعايش،  في  الناس  ليتصرف 

األسفار آمنين في البحث عن رزقهم وغيره.

ُيعينها  وتنفيذ هذه الواجبات ترعاها مؤسسات 

الحاكم  بيانها. وعلى  ِواليات سيأتي  وبرقابة  الحاكم 

من  شرعًا  به  ُأنيط  ما  أداء  على  تعينه  بطانة  يتخذ  أن 

واجبات تحقق أمن األمة وما تقوم عليه الحياة السليمة 

ِذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا  َها الَّ الكريمة، قال سبحانه: َيا َأيُّ

َقْد  ْم  َعنِتُّ َما  وا  َودُّ َخَبااًل  َيْأُلوَنُكْم  اَل  ُدونُِكْم  ن  مِّ بَِطاَنًة 

َأْكَبُر  َأْفَواِهِهْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُهْم  َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن 

عمران:  ]آل   َتْعِقُلوَن ُكنُتْم  إِن  اآْلَياِت  َلُكُم  ا  نَّ َبيَّ َقْد 

)))[، فاآلية تحذر من بطانة السوء. 

مواقع  إلى  يتسللون  الذين  من  الله  وحذر 

سياسية في البالد اإلسالمية من عمالء غير مسلمين 

المسلمين،  من  الخاصة  المصالح  أصحاب  من  أو 

 ُلوَن ِمنُكْم لَِواذًا ِذيَن َيَتَسلَّ ُه الَّ فقال سبحانه: َقْد َيْعَلُم اللَّ

أن يتحسس احتمال  الحاكم  الله  ]النور: 3)[. وأمر 

فقال  وقوعها،  قبل  األمن  معها  ينتفي  التي  الخيانة 

ا َتَخاَفنَّ ِمن َقْوٍم ِخَياَنًة َفانبِْذ إَِلْيِهْم َعَلٰى  سبحانه: َوإِمَّ

َه اَل ُيِحبُّ اْلَخائِنِيَن ]األنفال: ))[. َسَواٍء إِنَّ اللَّ

)))( بيضة القوم: ساحتهم، الرازي، خمتار الصحاح، )ص))( 
واملراد هنا عاصمة أرض اخلالفة. 

)))( حوزة الدار: مرافقها، املرجع السابق، )ص))(، واملراد 
هنا أطراف بالد املسلمني. 



305305

- ُيكلف بها موؤ�ش�شات عاملة في المجتمع
يرى فقهاء السياسة الشرعية أن يستوزر الحاكم 

ضربين من الوزارة)))(: 

يفوض  أن  وهو  التفويض:  وزارة  األولى: 
الحاكم إلى من استوزره تدبير األمور برأيه وإمضاءها 
الحاكم)))(  بصالحيات  يتمتع  وبذلك  اجتهاده،  على 
بنفسه والنظر  الحكم  الُوالة ومباشرة  بالتدبير وتقليد 
الجهاد ويقلد من  فيها ويتولى  أو اإلنابة  المظالم  في 
يتواله. ويقوم الخليفة أو وزير التفويض باختيار أمراء 
عليهم  يجب  ومما  إدارتها،  إليهم  ويفوض  األقاليم 
الحدود  إقامة   - االقتصادي:  باألمن  عالقة  له  فيما 
في حق الله تعالى وحقوق اآلدميين من خالل والية 

القضاء.

الحاكم  يستوزر  أن  وهو  التنفيذ:  الثانية: وزارة 
من  ومتابعة  وبرقابة  منه،  يطلبه  ما  بتنفيذ  يقوم  من 

النظام السياسي.

يوليها  جهات  ثالث  عن  الفقهاء  وتحدث 
حقوق  حفظ  في  والمتابعة  الرقابة  بمهمة  تقوم  الحاكم 

المحكومين، وهي: 

والية القضاء)))(: تنظر فيما ُرفع فيه دعوى،  األولى: 
ومن مهماتها ذات العالقة باألمن االقتصادي: 

والخصومات  التشاجر  وقطع  المنازعات  فصل   )(
في جانب المعايش والمعامالت المالية.

إلى  الممتنع منها، وإيصالها  )( استيفاء الحقوق من 
مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها.

3( إقامة الحدود على مستحقيها.

)))( ينظر: املرجع السابق، )ص))3-))3(. بترصف. 
)))( إال ثالثة وهي: والية العهد، وأن يستعفي احلاكم األمة 
قلده  من  يعزل  وأن  للوزير،  ذلك  وليس  اإلمامة  من 

الوزير وليس للوزير عزل من قلده اإلمام.
السلطانية، )ص3)3- الفراء، األحكام  أبو يعىل  ينظر:   )(((

))3( بترصف.

المنكر  إزالة  تتولى  وهي  الحسبة)9)(:  والية  الثانية: 
أو  طلب  فيه  إليها  ُيرفع  لم  ولو  المعروف  وتحقيق 
دعوى، ومن مهماتها ذات العالقة باألمن االقتصادي: 
تعالى،  الله  بحقوق  يتعلق  فيما  بالمعروف  األمر   )(
وفيما يتعلق بحقوق اآلدميين، وفيما كان مشتركًا 

بين حقه تعالى وحقوق اآلدميين.
الله تعالى،  يتعلق بحقوق  فيما  المنكر  النهي عن   )(
وفيما يتعلق بحقوق اآلدميين، أو فيما كان مشتركًا 

بين حقه تعالى وحقوق اآلدميين.
األسواق  في  والتجار  الصنائع  أهل  رعاية   )3

ورقابتهم)30(.

ناظر  وظيفة  إن  المظالم))3(:  والية  الثالثة: 
المظالم َقود المتظلمين إلى التناصف بالرهبة وزجر 
أمور  ينظر في  بالهيبة، وهو  التجاحد  المتنازعين عن 

من أهمها: 
)( تعدي الوالة على الرعية.

)( تصفح أحوال ُكتاب الدواوين المستأمنين على بيوت 
األموال فيما يستوفونه ويوفونه من زيادة ونقصان))3(.
3( تظلم المرتزقة )الموظفين( من نقص رواتبهم أو 

تأخرها، ورد الغصوب إلى أهلها.
من  الحسبة  في  الناظرون  عنه  عجز  فيما  النظر   )(

المصالح العامة.
عن  لضعفهم  القضاة  أحكام  من  وقف  ما  تنفيذ   )(

إنفاذه.

جهاز  في  الرتب  أعلى  المظالم  والي  ورتبة 
اإلسالم  في  السياسي  النظام  في  والمتابعة  الرقابة 
لوالي  بل  المحتسب)33(،  رتبة  ثم  القاضي  رتبة  ثم 

المظالم النظر في تعدي الوالة على الرعية.

)9)( ينظر: املرجع السابق، )ص)))-)))( بترصف. 
ووزارة  والبلديات،  بالنقابات  اآلن  يعرف  ما  نحو   )30(

التموين.
))3( املرجع السابق، )ص))3-))3( بترصف. 

))3( يقوم بنحو هذه املهمة يف زماننا ديوان املحاسبة. 
)33( املرجع السابق، )ص)))(. 
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وفي الفقه اإلسالمي جملة من القواعد الفقهية 
مؤسسات  مهمات  أو  الحاكم  بواجبات  ترتبط  التي 

نظام الحكم، منها: 

بالمصلحة(: والمراد  الرعية منوط  • )التصرف على 
الخليفة،  الذين تحت والية  الناس  بالرعية عموم 
فالحاكم ومن معه في النظام السياسي )ولو مدير 
يحقق  بما  يتصرفوا  أن  جميعًا  عليهم  قسم...( 
القاعدة  وبناًء على هذه  للرعية؛  العامة  المصلحة 
في  ُيعين  ال  أن  األمر  ولي  على  أنه  الفقهاء  يرى 

الوظائف العامة إال الكفؤ األمين))3(. 

مؤسسات  فتتولى  ظلم،  الضرر  ألن  يزال(:  )الضرر   •
النظام السياسي بإزالته، نحو اتخاذ التدابير الوقائية))3(.

- لتحقيق غاية خلق اهلل لالإن�شان
لإلنسان  الله  خلق  من  األولى  الغاية  إن 
َواإْلِْنَس  اْلِجنَّ  َخَلْقُت  َوَما  سبحانه:  قال  عبادته: 
االقتصادي  فاألمن   ،](( ]الذاريات:   لَِيْعُبُدوِن إاِلَّ 
التمهيد،  العبادة وبه، وقد بينت ذلك في  تتحقق معه 

وسيأتي تفصيل لهذا في الحديث عن أهميته.

لإلنسان  سبحانه  خلقه  من  الثانية  الغاية  وأما 
َقاَل  إِْذ  الخالفة وعمارة األرض، حيث قال تعالى: 
ْرِض َخِليَفًة ]البقرة:  َك لِْلَماَلئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَ َربُّ
ْرِض  اأْلَ ِمَن  َأْنَشَأُكْم  ُهَو  عاله  في  جل  وقال   ،]30
الخالفة  ولتتحقق   ،](( ]هود:   ِفيَها َواْسَتْعَمَرُكْم 
قال  الكون،  في  ما  لإلنسان  سبحانه  سخر  والعمارة 
ْرِض  َماَواِت َوَما ِفي اأْلَ َر َلُكْم َما ِفي السَّ تعالى: َوَسخَّ
بتمكين  أسهم  وهذا   ،](3 ]الجاثية:   ِمْنُه َجِميعًا 
سبحانه:  قال  كريمة،  بمعايش  األرض  في  اإلنسان 
َمَعايَِش  ِفيَها  َلُكْم  َوَجَعْلَنا  ْرِض  اأْلَ ِفي  اُكْم  نَّ َمكَّ َوَلَقْد 

))3( زيدان، عبد الكريم، املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية، 
)ص))( بترصف. 

))3( املرجع السابق، )ص 3)( بترصف. 

هذا  مع  ولكن   ،](0 ]األعراف:   َتْشُكُروَن ا  مَّ َقِلياًل 
التي  األحكام  منظومة  إلى  اإلنسان  يحتاج  التسخير 
والعمارة  الخالفة  لتكون  االقتصادي؛  األمن  تحقق 
بصورتها األكمل، لذلك ربط الله بين اإليمان والعبادة 
وغيرها  االقتصادية  دينه  نظم  ومنها  الصالح  بالعمل 
العام في الحياة،  الدين واألمن  وبين الخالفة وتمكين 
الَِحاِت  ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ ُه الَّ فقال: َوَعَد اللَّ
ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم  ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ ُهْم ِفي اأْلَ َلَيْسَتْخِلَفنَّ
ِمْن  ُهْم  َلنَّ َوَلُيَبدِّ َلُهْم  اْرَتَضٰى  الَِّذي  ِديَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َوَلُيَمكِّ

َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا ]النور: ))[.

- ومقا�شد ال�شريعة: اأي تحقيقها
مقاصدها  حفظ  إلى  ترجع  الشريعة  »تكاليف 

في الخلق، وهذه المقاصد ال تعدو ثالثة أقسام: 

أحدها: أن تكون ضرورية.

والثاني: أن تكون حاجية.

والثالث: أن تكون تحسينية«))3(.

فأما الضروريات: »فمعناها أنها ال بد منها في 
الدين والدنيا، بحيث لو فقدت لم تجر  قيام مصالح 
وتهارج  فساد  على  بل  استقامة  على  الدنيا  مصالح 
والنعيم  النجاة  فوت  اآلخرة  وفي  حياة،  وفوت 
الدين،  حفظ  وهي:  المبين،  بالخسران  والرجوع 
لها  والحفظ  والعقل،  والمال،  والنسل،  والنفس، 

يكون بأمرين: 

أحدها: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك 
بمراعاتها من جانب الوجود.

أو  الواقع  االختالل  عنها  يدرأ  ما  والثاني: 
جانب  من  مراعاتها  عن  عبارة  وذلك  فيها،  المتوقع 

العدم« ))3(.

))3( الشاطبي، املوافقات، ))/))(. 
))3( املرجع السابق، ))/))-0)( بترصف. 
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عليها  تقوم  الضروريات  كانت  ولما  قلت: 
وتهارج  فساد  وفقدانها  والدنيا،  الدين  مصالح 
أركانها  يقيم  بما  حفظها  كان  ولما  حياة،  وفوت 
المتوقع  أو  الواقع  االختالل  ويدرأ  قواعدها  ويثبت 
النظام  عصب  هو  الذي  المال  حفظ  أن  فترى  فيها، 
الكريمة،  اآلمنة  الحياة  لتحقيق  وسيلة  االقتصادي 

وهذا يدل على أهميته.

من  إليها  مفتقر  أنه  »فمعناها  الحاجيات:  وأما 
الغالب إلى  المؤدي في  التوسعة ورفع الضيق  حيث 
ومنها  المطلوب...  بفوت  الالحقة  والمشقة  الحرج 

تضمين الصناع...«))3(.

يليق  بما  األخذ  »فمعناها  التحسينات:  وأما 
تأنفها  التي  المدنسات  العادات وتجنب  من محاسن 
مكارم  قسم  ذلك  ويجمع  الراجحات،  العقول 

األخالق..«)39(، ومنها تحريم الغش والرشوة.

اأهمية االأمن االقت�شادي
تعالى  الله  من  ومنحة  نعمة  االقتصادي  األمن 
يتفضل بها على عباده، بداللة أنه عز وجل عاقب أممًا 
أمره  خالفوا  لما  والمنحة  النعمة  هذه  بسلب  سبقت 

وتنكبوا طريق الحق.

قومه  ُيذكر  السالم  عليه  صالح  سيدنا  فهذا 
ووفرة  وجنات  زروع  من  بنعمه  عليهم  الله  بفضل 
االقتصادي  )األمن  العيون  من  الجاري  الماء 
قال  يؤمنوا،  لم  إن  بسلبها  ويخوفهم  والغذائي(، 
َجنَّاٍت  ِفي   * آِمنِيَن  َهاُهَنا  َما  ِفي  َأُتْتَرُكوَن  سبحانه: 
َوَتْنِحُتوَن   * َهِضيٌم  َطْلُعَها  َوَنْخٍل  َوُزُروٍع   * َوُعُيوٍن 
َه َوَأِطيُعوِن * َواَل  ُقوا اللَّ ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوتًا َفاِرِهيَن* َفاتَّ
ْرِض  اأْلَ ِفي  ُيْفِسُدوَن  ِذيَن  الَّ اْلُمْسِرِفيَن *  َأْمَر  ُتِطيُعوا 

َواَل ُيْصِلُحوَن ]الشعراء: )))-)))[.

))3( املرجع السابق، ))/))-))( بترصف. 
)39( املرجع السابق، ))/))-3)( بترصف. 

قال  وأمنه،  بنعمه  عليها  الله  ُينعم  سبأ  وهذه 
تِي َباَرْكَنا ِفيَها  َبْيَنُهْم َوَبْيَن اْلُقَرى الَّ سبحانه: َوَجَعْلَنا 
ْيَر ِسيُروا ِفيَها َلَيالَِي َوَأيَّامًا  ْرَنا ِفيَها السَّ ُقًرى َظاِهَرًة َوَقدَّ
َنا َباِعْد َبْيَن َأْسَفاِرَنا َوَظَلُموا َأنُفَسُهْم  آِمنِيَن * َفَقاُلوا َربَّ
لَِك  ٍق إِنَّ ِفي َذٰ ْقَناُهْم ُكلَّ ُمَمزَّ َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّ

اٍر َشُكوٍر ]سبأ: ))-9)[.  آَلَياٍت لُِّكلِّ َصبَّ

ومن اأبرز وجوه اأهمية االأمن االقت�شادي
وأهله  الحق  بقوة  االقتصادي  األمن  إن  أواًل: 
يستأصل الفساد ويدفع الباطل الذي يفتن الناس عن 
ِه  إيمانهم ودينهم، حيث قال سبحانه: َوَلْواَل َدْفُع اللَّ
]البقرة:   ْرُض اأْلَ َفَسَدِت  لَّ بَِبْعٍض  َبْعَضُهم  النَّاَس 
يُن  الدِّ َوَيُكوَن  ِفْتَنٌة  َتُكوَن  اَل  ٰى  َحتَّ َوَقاتُِلوُهْم   ](((

ِه ]األنفال: 39[. ُه لِلَّ ُكلُّ

خصوصًا  والغذائي  االقتصادي  األمن  ثانيًا: 
تكاملية،  تبادلية  عالقة  بينهما  مقترنان،  العبادة  مع 
كما أوضحت سابقًا، ودّل على ذلك آيات منها قوله 
َذا اْلَبْيِت * الَِّذي َأْطَعَمُهم  سبحانه: َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهٰ
ْن َخْوٍف ]قريش: 3-)[، فترى  مِّ َوآَمَنُهم  ن ُجوٍع  مِّ
االجتماعي  واألمن  الغذائي  األمن  بين  تربط  اآلية 

والعبادة.

والظهور  والتمكين  االستخالف  بقاء  أن  ثالثًا: 
والزمه  االجتماعي  األمن  مع  إال  يكون  ال  األرض  في 
وسخره  فيه  استخلفوا  بما  والغذائي  االقتصادي  األمن 
ِذيَن  ُه الَّ لهم، ولقد دّل على ذلك قوله سبحانه: َوَعَد اللَّ
ْرِض  ُهْم ِفي اأْلَ الَِحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَّ آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ
َننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي  ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ َكَما اْسَتْخَلَف الَّ
َيْعُبُدوَننِي  َأْمنًا  َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن  ُهْم  َلنَّ َوَلُيَبدِّ َلُهْم  اْرَتَضٰى 
لُِسنَِّت  َتِجَد  َفَلْن   ](( ]النور:   َشْيئًا بِي  ُيْشِرُكوَن  اَل 
َتْحِوياًل]فاطر: 3)[،  ِه  اللَّ لُِسنَِّت  َتِجَد  َوَلْن  َتْبِدياًل  ِه  اللَّ
وفوات األمن يستلزم عدم تحقق غاية خلق الله لإلنسان 

باستخالفه وعمارته األرض.

الحياة  معه  تبقى  الذي  كالماء  إال  األمن  وما 
ويهدأ  النفوس  تطمئن  وبه  تموت،  أو  تذبل  وبدونه 

البال ويصلح الحال ويذهب القلق.
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المبحث الثاني: مقومات االأمن االقت�شادي
لألمن االقتصادي مقومات يقوم عليها وبدونها يزول، 

وإليك بيانها: 
اأواًل: االإيمان باهلل واليوم االآخر

إن أحق الناس باألمن الذين آمنوا بالله واليوم 
إِيَماَنُهْم  َيْلبُِسوا  َوَلْم  ِذيَن آَمُنوا  الَّ اآلخر، قال تعالى: 
ْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن ]األنعام: ))[،  ئَِك َلُهُم اأْلَ بُِظْلٍم ُأوَلٰ
وإن منطلق األمن مع اإليمان واستمراره به؛ ألن رقابة 
الله وترقب اليوم اآلخر يستلزمان االستقامة التي بها 
صنوف  كل  وفي  الحياة  معايش  في  ودوامه،  األمن 

التعامالت المالية وغيرها.

الناس  أو بعض  أفراد  بإيمان  وال يتحقق األمن 
َه  لَِك بَِأنَّ اللَّ دون الجميع أو األكثر لقوله سبحانه: َذٰ
َما  ُيَغيُِّروا  ٰى  َحتَّ َقْوٍم  َعَلٰى  َأْنَعَمَها  نِّْعَمًة  ُمَغيِّرًا  َيُك  َلْم 
بَِأنُفِسِهْم ]األنفال: 3)[ بداللة لفظ الجميع )ُيَغيُِّروا( 
اَل  ِفْتَنًة  ُقوا  َواتَّ تعالى:  ولقوله  بَِأنُفِسِهْم(،  )َما  وقوله 

ة ]األنفال: ))[. ِذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصَّ ُتِصيَبنَّ الَّ
ثانيًا: ال�شكر هلل

في  تمكينهم  بنعمة  عباده  على  الله  امتن  لقد 
َوَلَقْد  تعالى:  قال  شكره،  عليهم  موجبًا  معايشهم 
ا  ْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعايَِش َقِلياًل مَّ اُكْم ِفي اأْلَ نَّ َمكَّ
َتْشُكُروَن ]األعراف: 0)[، وإن أعظم منازل الشكر 
العمل بمقتضى أمره سبحانه، حيث قال:  اْعَمُلوا آَل 
َداُووَد ُشْكرًا ]سبأ: 3)[، ودّل على عظيم منزلة هذا 
ْن  النوع من الشكر ما ختمت به اآلية قوله: َوَقِليٌل مِّ

.ُكوُر ِعَباِدَي الشَّ

حسب  الله  نعم  بذل  أيضًاً  منازله  أعظم  ومن 
في  ذلك،  يفعل  من  القليل  أن  بين  لذلك  مراده، 
ْبَصاَر  َواأْلَ ْمَع  السَّ َلُكُم  َوَجَعَل  سبحانه:  قـــــوله 

ْفئَِدَة َقِلياًل َما َتْشُكُروَن ]السجدة: 9[. َواأْلَ

األمن  مقومات  من  الشكر  أن  على  يدل  ومما 
تعالى:  قوله  يزول  وبدونه  والغذائي  االقتصادي 

َيْأتِيَها  ًة  ْطَمئِنَّ مُّ آِمَنًة  َكاَنْت  َقْرَيًة  َمَثاًل  ُه  اللَّ َوَضَرَب 
َفَأَذاَقَها  ِه  اللَّ بَِأْنُعِم  َفَكَفَرْت  َمَكاٍن  ُكلِّ  ن  مِّ َرَغدًا  ِرْزُقَها 
 َيْصَنُعوَن َكاُنوا  بَِما  َواْلَخْوِف  اْلُجوِع  لَِباَس  ُه  اللَّ
]النحل: )))[، فاآلية أفادت زوال األمن االقتصادي 
والغذائي واألمن االجتماعي واالطمئنان؛ بسبب كفر 
الجوع  لباس)0)(  الله  فأبدلهم  صنعوا  وبما  الله  نعم 

والخوف.

المجتمع  اأفراد  بين  والم�شاواة  العدل  ثالثًا: 
النظام  في  يعينهم  ومن  الحاكم  بهما  المكلف 

ال�شيا�شي
بالعدل  معه  ومن  الحاكم  كلف  فاإلسالم 
أثرًا إيجابيًا  أفراد المجتمع، مما يترك  والمساواة بين 
في  اآليات)))(  بداللة  السياسي  النظام  استقرار  على 
حيث  السالم،  عليه  الخلفية  النبي  داود  سيدنا  قصة 
تولى الفصل والقضاء بين المرسل إليهم المستخلف 
فيهم، في قصة مال الخلطاء الشركاء، حيث قال تعالى 
اْلِحْكَمَة  َوآَتْيَناُه  ُمْلَكُه  َوَشَدْدَنا  عليها:  التعقيب  في 
له  شّد  الله  أن  فترى   ،](0 ]ص:   اْلِخَطاِب َوَفْصَل 
القصة  ختام  وفي  القضاء،  في  بعدله  واستقر؛  ملكه 
أكّد الله على لزوم الحكم بالحق وعدم اتباع الهوى 
الذي يضيع حقوق الناس وأمانهم، قــال سـبحانـه: 
َبْيَن  َفاْحُكْم  ْرِض  اأْلَ إِنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي  َداُووُد  َيا 

بِِع اْلَهَوٰى ]ص: ))[. النَّاِس بِاْلَحقِّ َواَل َتتَّ

مع  حتى  العدل  بمطلق  المسلمين  الله  وأمر 
َواَل  سبحانه:  قال  أعدائهم،  من  يبغضونهم  من 
ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلٰى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب  َيْجِرَمنَّ

ْقَوٰى]المائدة: )[. لِلتَّ

)0)( التعبري بلفظ اللباس يدل عىل عدم انفكاكه عنهم، ومتكن 
ذلك اجلوع من بطوهنم واخلوف من أنفسهم. 

)))( قصة الذين تسوروا املحراب عليه ليحكم يف أمر نعاجهم. 
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رابعًا: الكرامة وال�شيادة الذاتية للم�شلم على 
نف�شه

جعل الله الكريم كرامة لبني آدم قّدمهم بها على 

سائر الخلق، وهذا الكرامة لكل مولود من بني آدم منذ 

ْمَنا َبنِي آَدَم ]اإلسراء:  والدته، قال تعالى: َوَلَقْد َكرَّ

من  له  ُمصانة  عليها  التعدي  َيحرم  له  حق  إنها   ،](0

بسيادته  ويحققها  بالله،  اإليمان  بموجب  اآلخرين 

وجوبًا،  لها  اآلخرين  وباحترام  نفسه،  على  الذاتية 

الفقيه  دراز  يقول  اآلخرين،  مع  الحق  هذا  وبتبادله 

األديب )))3)هـ(: »إن الكرامة التي يقررها اإلسالم 

ولكنها  مفردة  كرامة  ليست  اإلنسانية،  للشخصية 

كرامة هي عصمة وحماية، وكرامة هي  مثلثة:  كرامة 

عزة وسيادة، وكرامة هي استحقاق وجدارة..« )))(.

لإلنسان  تتأتى  والسيادة  العزة  كرامة  أن  وبين 

َولَِرُسولِِه  ُة  اْلِعزَّ ِه  َولِلَّ تعـالى:  قال  عقيدته،  من 

َولِْلُمْؤِمنِيَن ]المنافقون: )[، وأما كرامة االستحقاق 

قال  وسيرته،  بعمله  لنفسه  فيستوجبها  والجدارة 

]األحقاف:    َعِمُلوا  ا  مَّ مِّ َدَرَجاٌت  َولُِكلٍّ  تعالى: 

 َوُيْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه :9)[، وقال عز وجل

 - األولى  الكرامة  بيان  في  فصل  ثم   ،)(3(]3 ]هود: 

شيء  كل  قبل  »إنها  فقال)))(:   – والحماية  العصمة 

ينشره  ظليل،  ظل  هي  والحصانة،  الصيانة  من  سياج 

العالقات  يف  إسالمية  دراسات  اهلل،  عبد  حممد  دراز،   )(((
ط)،  الكويت،  القلم،  دار  والدولية،  االجتامعية 

))9)م، )ص33(. 
)3)( ينظر: املرجع السابق، ص 33 بترصف. 

)))( أنقل كالمه رمحه اهلل دون تعليق أو إضافة؛ ألنه عظيم يف 
بابه، ولقد تعلمُت من شيخي رمحه اهلل أن ننقل ما كتبه 
السابقون بأمانة، دون زيادة عليه إذا ما كان متقنًا كافيًا، 
أو  جديد،  يف  وقتنا  ونبذل  فكرنا  نشغل  أن  األوىل  ألن 
نفصل جممل قديم، أو نقربه إن استدعى احلال ذلك يف 

زمان أصابت العرب الُعجمة.

قانون اإلسالم على كل فرد من البشر: ذكرًا أو أنثى، 
أبيض أو أسود، ضعيفًا أو قويًا، فقيرًا أو غنيًا، من أي 
ملة أو نحلة... ظل ظليل، ينشره قانون اإلسالم على 
كل فرد يصون فيه دمه أن يسفك، وعرضه أن ينتهك، 
أن  ونسبه  يقتحم،  أن  ومسكنه  يغتصب،  أن  وماله 
يبدل، ووطنه أن يخرج منه أو يزاحم عليه، وضميره 

أن يتحكم فيه قسرًا، وتعطل حريته خداعًا ومكرًا...

إنه  اإلنسان،  قدسية  اإلسالم  في  له  إنسان  كل 
يزال  وال  محرم....  حرم  وفي  محمي،  حمى  في 
هذا  بيده  وينزع  نفسه،  حرمة  هو  ينتهك  حتى  كذلك 
عنه  ترفع  جريمة  بارتكاب  عليه،  المضروب  الستر 
حتى  بريء  بذلك  وهو  الحصانة،  تلك  من  جانبًا 
تثبت جريمته، وهو بعد ثبوت جريمته ال يفقد حماية 
القانون، ألن جنايته ستقدر بقدرها، وألن عقوبته لن 
مزقه  الذي  الَحجاب  عنه  َنَزَعت  فإن  حدها؟  تجاوز 
هو، فلن َتْنزع عنه الُحجب األخرى.....هذه الكرامة 
التي جعلها اإلسالم درعًا واقيًا يدرأ بها عن اإلنسانية 

نزوات الطغاة والجبارين«)))(.

أن  من  صاحبها  تصون  إنها   ...« ويقول: 
أو  حقوقه  من  حقًا  يضيعوا  أو  الناس  على  َيهون 
ينتهكوا حرمة من حرماته.. ذلك هو جانبها السلمي 
الدفاعي، أما حقيقتها اإليجابية االنبعاثية،  الخارجي 
يتقاضى صاحبه أن ينظر  فإنه تاج من الشرف والنبل 
إلى نفسه نظــرة احترام وتكريــم، نظرة يعرف بها أن 
مكانته في هذا العالم مكانة السيد ال المسود، ال أعني 
سيادة اإلنسان على اإلنسان، فالناس في نظر اإلسالم 
نفسه، ال سيادة ألحد على غيره، وال  كلهم سيد في 
إال  اإلنسان  على  سيادة  فال  عليه«)))(،  لغيره  سيادة 
العزة  كرامة  تبدأ  هنا  ومن  فحسب،  ولسلطته  للشرع 

)))( املرجع السابق، )ص33- )3(. 
)))( املرجع السابق، )ص)3(. 
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أخالقه  وحسن  سيرورته  بصدق  يصنع  ثم  والحرية، 
االستحقاق  كرامة  فينال  عمله،  ويتقن  سيرته  جمال 

والجدارة.

خام�شًاً: ال�شعور بالم�شوؤولية)4))
في  موقعه  حسب  فرد  كل  من  مطلوبة  وهي 
في  ذلك  عبء  يتحمل  ودوره،  ووظيفته  المجتمع 

الدنيا وتبعاته في اآلخرة. وإن الشعور بها يستلزم: 
أواًل: االستجابة باألداء ألمر الله ورسوله، قال 
ُسوِل  ِه َولِلرَّ ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَّ َها الَّ َأيُّ سبحانه: يا 
ففي   ،](( ]األنفال:   ُيْحيِيُكْم لَِما  َدَعاُكْم  إَِذا 

االستجابة ألمرهما الحياة اآلمنة الكريمة الطيبة)))(.

ثانيًا: التقييم لألداء والمحاسبة: وبذلك تتحقق 
استقامة الفرد ثم المجتمع ونتمثل أمر الله في قوله: 
ُه بَِما  َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمن َتاَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا إِنَّ

َتْعَمُلوَن َبِصيٌر ]هود: )))[، فيعم األمن.

الله  له  َحمَّ الذي  بالمسؤولية  الشعور  وهذا 
التي  الكرامة  مع  ويتوافق  شأنه،  من  يرفع  لإلنسان 
كرمه الله بها، ويكون بها صاحب إرادة وقدرة وعزيمة 
وتعقل وتدبر وحرية، مضبوطة بضابط االستجابة لله 

ولرسوله، فهو ليس مقهورًا مجبورًا.

يقول دراز: »اإلنسان في سائر تصرفاته االختيارية 
سيد مسؤول، ومسؤوليته مشتقة من سيادته، إنه سيشعر 
بتسويد الله له منذ جعله خليفته في األرض، فَمّكنه منها 
أن  السيادة  هذه  بموجب  مسؤول  وإنه  فيها،  واستعمره 

يؤدي حقها.

كم من مرة سمعنا الكلمة المأثورة: »إن من نعم 
أننا عند سماع  الناس إليكم«، غير  الله عليكم حاجة 

بقوله  املسؤولية  اإلنسان  اهلل مّحل  أن  العلامء عىل  استدل   )(((
ْرِض  َواأْلَ َماَواِت  السَّ َعَلى  َماَنَة  اأْلَ َعَرْضَنا  إِنَّا  سبحانه: 
َوَحَمَلَها  ِمْنَها  َوَأْشَفْقَن  َيْحِمْلَنَها  َأْن  َفَأَبْيَن  َواْلِجَباِل 

ُه َكاَن َظُلومًا َجُهواًل ]األحزاب: ))[.  اإْلِْنَساُن إِنَّ
األمن  )أمهية  السابق  املبحث  يف  ذلك  عن  حتدثت   )(((

االقتصادي(. 

هذه الكلمة كنا نفهما على صورة ضيقة، وفي نطاق 
محدود. إذ كان يبدو لنا أن صاحب المال، أو صاحب 
لقدرته  نعمة  في  نفسه  يعد  أن  ينبغي  الذي  هو  الجاه 

على قضاء حاجة المحتاجين.

أما اآلن فإننا نفهمها في أوسع معانيها، ونستطيع 
الله  نعم  من  »إن  قائلين:  جميعًا  الناس  بها  نناشد  أن 
إليكم«،  الكون  حاجة  بل  المجتمع،  حاجة  عليكم، 
والقوة  والعلم  والصحة  الحياة  مطالب  أن  ذلك 
واألمن والرخاء، والعدل والبر، والرحمة واإلحسان، 
وسائر القيم الكبرى والمثل العليا، ال غنى لها طرفة 
أيديها  وتماسك  البشرية  القوى  تضافر  عن  عين 
جميعًا  فنحن  وقلوبها،  عقولها  وتعاون  وسواعدها 
شركاء في المسؤولية، ال فضل لكبير على صغير، وال 
لقوي على ضعيف: »كل على قدر وسعه وفي حدود 
متناوله، مطالب بنصيب قّل أو كثر، عمارة هذا الكون 
به عزيمة  تبخل  وإن كل سهم  واإلصالح.  بالصالح 
من العزائم، تنقض به لبنة أو لبنات في بناء المجتمع 
في  خالفتنا  بمقتضى  إقامته  منا  يطلب  الذي  الصالح 
األرض، والذي لوال يد اإلنسان ما ارتفع له بنيان، بل 

لوالها ما تغير وجه التاريخ في هذا العالم«)9)(.

في  المسؤولية  أن  لنا  يتبين  »هكذا  ويقول: 
هي  وإنما  وتخويف،  تعنيف  خطاب  ليست  أساسها 
من  تشريف  وهي  تكليف،  وخطاب  تشريف  لقب 
حيث هي تكليف، إذ ال يكلف بحمل األعباء إال من 

هو أهل لحملها«)0)(.

األمن  المسؤولية  مراتب  أول  أن  يرى  وهو 
قال:  حيث  والصحي،  الغذائي  بشقيه  االقتصادي 
والطمأنينة  األمن  مطلب  تعتبر  اإلسالمية  »الشريعة 
هذه  في  الثالثة  األساسية  المطالب  أو  واالستقرار 
وما  والقوت،  والصحة  األمن  وهي:  الدنيا،  الحياة 

)9)( املرجع السابق، )ص))-))(. 
)0)( املرجع السابق، )ص))(. 
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عداها فهي مطالب تكميلية ُيمكن الحياة بدونها«)))(. 
ولكن يجدر إضافة التعليم؛ ألنه به ُتدرك المسؤولية، 

وباعتباره من مسلتزمات األمن بشكل عام.

�شاد�شًاً: االأخــالق
لها  لما  عظيمًا  شأنًا  األخالق  اإلسالم  أولى 
في  ومسيرته  وسيرورته  اإلنسان  نهج  على  تأثير  من 
ذلك  على  دّل  كالبنيان،  متماسكًا  ليكون  المجتمع، 
األخالق«)))(،  مكارم  ألتمم  بعثت  »إنما   : قوله 
ويخدش  الراشد  اإلنسان  نهج  يعتور  ما  كل  وحرم 
لحمة تماسك المجتمع، فقال : »ال تحاسدوا وال 
بعضكم  يبع  وال  تدابروا  وال  تباغضوا  وال  تناجشوا 
على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو 
يحقره،  وال  َيْكذبه  وال  يخذله  وال  يظلمه  ال  المسلم 
 - مرات  ثالث  صدره  إلى  ويشير  هاهنا-  التقوى 
كل  المسلم،  أخاه  يحقر  أن  الشر  من  امرئ  بحسب 
وعرضه«)3)(،  وماله  دمه  حرام  المسلم  على  المسلم 
أكذب  الظن  فإن  والظن  »إياكم  قال:  لفظ  وفي 
الحديث، وال تحسسوا وال تجسسوا وال تنافسوا وال 

تحاسدوا...«)))(.

  النبي  نهى  ما  انتهينا عن كل  إذا  ترى  وأنت 
ال  وبدونه  واألمان،  األمن  فيبقى  الحديث  في  عنه 

تسلم الحياة فضاًل عن األمن.

تأصيل األمن في  الجامعة في  ومن األحاديث 
على  االعتداء  تحريم  والمال  النفس  ضرورة  حفظ 

)))( املرجع السابق، )))( بترصف. 
البخاري  »رواه  الصحيحة:  السلسلة  يف  األلباين  قال   )(((
يف  واحلاكم  الطبقات،  يف  سعد  وابن  املفرد،  األدب  يف 
تاريخ  يف  عساكر  وابن  املسند،  يف  وأمحد  املستدرك، 
دمشق من طريق ابن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن 
حسن،  إسناد  وهذا  مرفوعًا،  هريرة  أيب  عن  صالح  أيب 

وصححه احلاكم عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي«.
 . 3)( احلديث رواه مسلم برقم )))))( عن أيب هريرة(
 . ( احلديث رواه مسلم برقم )3)))( عن أيب هريرة(((

 : النبي  قول  ذلك  وفي  اليد،  أو  باللسان  اآلخرين 
ويده«)))(،  لسانه  من  المسلمون  َسِلم  من  »المسلم 
دمائهم  على  الناس)))(  َأِمَنه  من  »والمؤمن   : وقال 
من  »خيركم   : النبي  قول  ومنها  وأموالهم«)))(، 
ُيرجى خيره وُيْؤَمن شره، وشركم من ال ُيرجى خيره 

وال ُيْؤَمن شره«)))(.

ولكي تكون األخالق في اإلسالم قيمًا ثابتة ال 
تتبدل وال تتغير عبر الزمان واختالف المكان، ربطها 
 : قوله  نحو  اآلخر،  واليوم  بالله  باإليمان  اإلسالم 
أو  خيرًا  فليقل  اآلخر  واليوم  بالله  يؤمن  كان  »من 
لَِيصمت«)9)(، وهو يلتقي بذلك مع الحديث الجامع 
المذكور أعاله في قوله: »المسلم من َسِلم المسلمون 
من لسانه ويده« ولم تربط بقوة القانون كما عند غير 
لم  كما  الُخُلق،  غاب  ُشْرطيه  غفل  فإذا  المسلمين، 
ترتبط بالمصلحة فإن ِوِجدت كان الُخُلق وإن لم تكن 

لم يكن.

فاعاًل  أثرًا  يترك  الله  بصفات  اإليمان  وإن 
األمن  في  بدوره  ُيسهم  الذي  المسلم  أخالق  على 
وال  احتيال  وال  احتكار  وال  غش  فال  االقتصادي 

)))( رواه البخاري يف الصحيح برقم )0)(. 
وأمواهلم  املسلمني  غري  دماء  أن  عىل  يدل  »الناس«  لفظ   )(((
سواء أكانوا ذميني أم مستأمنني يف بالد املسلمني مصونة، 
قال:   )(9((( برقم  مسنده  يف  أمحد  عند  آخر  لفظ  ويف 

)من أمنه املؤمنون(. 
)))( رواه أمحد يف مسنده برقم )))9)( من طريق ابن عجالن 
هريرة،  أيب  عن  صالح  أيب  عن  حكيم  بن  القعقاع  عن 
الشيخ شعيب األرناؤوط: )إسناده قوي(، ورواه  وقال 
األلباين:  عنه  وقال   ،)(99(( برقم  سننه  يف  النسائي 

)حسن صحيح(. 
برقم )))))(، والرتمذي يف سننه  املسند  )))( رواه أمحد يف 
الصغري  اجلامع  ويف   ، هريرة  أيب  عن   )(((9( برقم 
يف  األلباين  وصححه    أنس  عن   )((3(( برقم 

السلسلة. 
و))3))(   )(0((( برقم  الصحيح  يف  البخاري  رواه   )(9(

 . عن أيب هريرة
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لن  ألنه  الموازين)))(...  في  تطفيف  وال  رشوة)0)(، 
يتحقق إيمانه بأن الله سميع بصير عليم خبير رقيب... 
خالف  إذا  الصدور،  تخفي  وما  األعين  خائنة  يعلم 

قوله أو فعله مقتضاها.

�شابعًاً: الحدود والعقوبات
المجتمع  سوية  من  ترفع  اإلسالمية  الشريعة 
مسلم  من  يتفاوت  اإليمان  كان  لما  ولكنه  عمومًا، 
أو  المرء  ُتصيب  قد  الغفلة  كانت  ولما  أخر،  إلى 
تستحوذ  أو  الشهوة،  به  تزل  أو  الهوى،  عليه  يتغلب 
فشرع  فيضله،  الشيطان  إليه  يوسوس  أو  الدنيا،  عليه 
الله ما يكبح جماح ذلك، ويقلل المفسدة أو يدرؤها 
األمن  من  التفلت  بها  فيكون  والعقوبات،  بالحدود 
رادعة  وهي  ال؟!  كيف  نادرًا،  لعله  أو  قلياًل  تفلتًا 

زاجرة، تترك عبرة تربوية في المجتمع كله. 

وهذه الحدود والعقوبات مقننة تثبت جرائمها 
يستهجنها؛  ال  والعاقل  بالشبهات...  وُتدرأ  بالبينات 
الضروريات  وحفظ  المفاسد  درء  فيها  يرى  ألنه 
تحقق  فيها  ويرى  والتحسينات)))(،  والحاجيات 
بها على نفسه  يأمن  الكريمة،  المستقرة  الحياة اآلمنة 
إن  أقول  ال  ماله،  وعلى  زوجه  وعلى  ولده  وعلى 
إنها حياة بكل معانيها:  الله  بها حياة بل أقول ما قال 
ُكْم  َلَعلَّ ْلَباِب  اأْلَ ُأولِي  َيا  َحَياٌة  اْلِقَصاِص  ِفي  َوَلُكْم 
َتتَُّقوَن ]البقرة: 9))[، هكذا يفهمها أولوا األلباب. 
وعرف  أثرها  درس  من  إال  الجرائم  خطر  يعلم  وال 

إحصائياتها وتسارع نسبتها من عام إلى عام.

قوله  األحاديث  اآليات فضاَل عن  )0)( دل عىل حتريمها من 
بَِها  َوُتْدُلوا  بِاْلَباِطِل  َبْيَنُكْم  َأْمَواَلُكْم  َتْأُكُلوا  َواَل  تعاىل: 
َوَأْنُتْم  بِاإْلِْثِم  النَّاِس  َأْمَواِل  ِمْن  َفِريقًا  لَِتْأُكُلوا  اِم  اْلُحكَّ إَِلى 

َتْعَلُموَن]البقرة: )))[.
َعَلى  اْكَتاُلوا  إَِذا  ِذيَن  ِفيَن*الَّ لِْلُمَطفِّ َوْيٌل  تعاىل:  قال   )(((
 ُيْخِسُروَن َوَزُنوُهْم  َأْو  َكاُلوُهْم  َيْسَتْوُفوَن*َوإَِذا  النَّاِس 

]املطففني: )-3[.
)))( سبق بيان ذلك يف رشح مفهوم األمن االقتصادي. 

ولو أن من أثار شبهة على الحدود والعقوبات 
في اإلسالم، وضع نفسه موضع من ابتلي بأثر الجرائم 
لكان أول من طالب بتطبيقها، ولو درسوا ما تتركه من 

أثر إيجابي لسارعوا للمناداة بها.

اإلسالمية  للشريعة  التبعية  المصادر  ومن 
التي  الجرائم  من  للحّد  الذرائع[  ]سد  الفقهاء  عند 
هي  الذرائع  وسد  والعقوبات،  الحدود  تستوجب 
تحريم)3)( الوسائل المفضية إلى الحرام والفساد)))(، 
َماَل  َتْقَرُبوا  َواَل  تعالى:  قوله  تأصيلها  على  والدليل 
ُه ]اإلسراء:  ٰى َيْبُلَغ َأُشدَّ تِي ِهَي َأْحَسُن َحتَّ اْلَيتِيِم إاِلَّ بِالَّ
]اإلسراء:   َنا الزِّ َتْقَرُبوا  َواَل  تعالى:  وقوله   ،]3(
-بأي  فساد  إلى  وسيلة  كان  إن  ُيمنع  والفعل   ،]3(
أسلوب تراه الدولة- بغض النظر عن قصد صاحبه؛ 

ألن العبرة في مآالت األفعال.

من  تحّد  التي  األخرى  التبعية  المصادر  ومن 
الفقهاء  عند  وهي  المرسلة[)))(،  ]المصالح  الجرائم 
في  ُيسهم  وهذا  مفاسد،  بدرء  أو  منافع  بجلب  تتحقق 
الحياة اآلمنة للمجتمع، ومثاله: تضمين الصناع ما يهلك 

بأيديهم من أموال الناس.

ثامنًاً: االأمن االجتماعي
إن العدالة االجتماعية تتطلب إشباع احتياجات 
الشريف،  غير  والتنافس  الصراع  لينبذ  المجتمع، 
المجتمع  فئات  بين  للتعاون  المالئم  المناخ  ويتوفر 
وربط  باألمن.  الناس  ليعيش  المسؤولية  وتحمل 
االقتصادي  واألمن  االجتماعي  األمن  بين  القرآن 

)3)( إن كانت الوسائل مؤدية إىل مطلوب مأمور به يف الرشع 
غلب  ولكن  الذرائع،  يف  تدخل  وهي  واجبة،  فالوسيلة 
إىل  مدخل  زيدان،  ينظر:  األول.  الوجه  الفقهاء  عند 

دراسة الرشيعة اإلسالمية، )ص)))(. 
)))( املرجع السابق، ))))(. 

)))( املرجع السابق، )ص)))(. 
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والغذائي، وفي ذلك عدد من اآليات يمكن تصنيفها 
على ثالثة أقسام: 

الغذائي  األمن  الله  يقدم  االمتنان  سياق  في   •
على األمن االجتماعي؛ ألن انتفاء األول زوال 
َذا اْلَبْيِت  الثاني، قال سبحانه: َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهٰ
 ْن َخْوٍف ن ُجوٍع َوآَمَنُهم مِّ * الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّ

]قريش: 3-)[.

االجتماعي؛  األمن  يقدم  الطلب  سياق  وفي   •
تحققت  األمن  طلب  الله  أجاب  إن  ألنه 
طلب  ويكون  الغذائي،  األمن  ومنها  وسائله 
َوإِْذ  سبحانه:  قال  تأكيدًا)))(،  بعدها  الرزق 
َواْرُزْق  آِمنًا  َبَلدًا  َذا  َهٰ اْجَعْل  َربِّ  إِْبَراِهيُم  َقاَل 
َواْلَيْوِم  ِه  بِاللَّ ِمْنُهْم  آَمَن  َمْن  َمَراِت  الثَّ ِمَن  َأْهَلُه 

اآْلِخِر ]البقرة: )))[)))(.

)األمن  الخوف  يقدم  البالء  سياق  وفي   •

لألمن  قيمة  ال  ألنه  الجوع؛  على  المسلوب( 

وألنه  االجتماعي،  األمن  فقدان  مع  الغذائي 

َن  األهم، قال سبحانه: َوَلَنْبُلَونَُّكم بَِشْيٍء)))( مِّ

نُفِس  ْمَواِل َواأْلَ َن اأْلَ اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص مِّ

ابِِريَن ]البقرة: )))[. ِر الصَّ َمَراِت َوَبشِّ َوالثَّ

ِه  بِاللَّ آِمُنوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ َيا  قوله:  نحو  وذلك   )(((
منها:  أقوال  فيها  للمفرسين   ](3( ]النساء:   َوَرُسولِِه
ابن  ينظر:  إياه«،  للتأكيد وطلب استحضارهم  »التكرير 

عاشور، التحرير والتنوير، ))/9))(.
)))( وهذا يتوافق مع ما جاء يف سورة إبراهيم، حيث كان طلب 
األمن يف آية رقم ))3( وطلب الرزق يف آية رقم ))3(، 
كام يتوافق مع تقديم األمن االجتامعي عىل الغذائي يف آية 

القصص رقم )))( والعنكبوت آية رقم )))(. 
من  ألفراد  اآلية  يف  بالبالء  اخلطاب  ألن  »بيشء«  )))(قوله 
االجتامعي  أمنها  بزوال  عمومًا  لألمة  وليس  املؤمنني، 
والغذائي، فتدبر دقة القرآن، وذكرت هذا القسم وإن مل 
يكن له عالقة يف هذه الدراسة إمتامًا للدراسة املوضوعية 
لآليات ذات العالقة بفكرة التقديم والتأخري يف اخلوف 

واجلوع واألمن الرزق.

األمن  بين    النبي  ربط  الحديث  وفي 
فقال:  الغذائي  واألمن  الصحي  واألمن  االجتماعي 
»من أصبح منكم آمنًا في ِسْربه، معافًى في جسده، عنده 

قوت يومه، فكأنما ِحْيزت له الدنيا بِحذافيرها«)9)(.

جوانب  تنظم  أحكامًا  اإلسالم  شرع  ولقد 
االقتصاد كلها تجاريًا وصناعيًا وزراعيًا، ونظم توزيع 
العاملين  حقوق  وبين  الُملكيات،  ونظم  الثروات، 
وواجباتهم، وحقوق أصحاب العمل وواجباتهم، فيما 

يحقق حياًة مستقرًة آمنة.

تواجه  التي  التحديات  من  والبطالة  الفقر  وإن 
ُيَحّطمان  ِمْعَوالن  إنهما  بل  واستقرارها،  األمم  أمن 

أسس األمن.

الفئات  بعض  من  بالثروات  االستئثار  وإن 
وعدم التوزيع العادل في األمة يترك أثرًا سلبيًا ُيفرق 

األمة الواحدة، بل قد يثير حروبًا بين األمم.

المبحث الثالث: م�شادر االقت�شاد االإ�شالمي 
واأثرها في تفعيل االأمن االقت�شادي واقعًا

 إن دراسة مصادر االقتصاد لإلسالمي تكشف 
وتبين  والواقعية،  فيه  العدالة  وسمة  منظومته،  قوة 
تفرده بمزاياه عن غيره من النظم االقتصادية، وأثرها 

في تحقيق أمنه. 

 وتضبط االقتصاد في اإلسالم األسس التالية: 
تنظم  تتغير  ال  ثابتة  عامة  قواعد  على  اشتماله   -
بداللة  للتغيير  قابلة  وفروع  البشر،  نشاط 

صالحه لكل زمان ومكان. 
والكون  األرض،  في  مستخلف  اإلنسان   -

مسخر لعموم الناس.

)9)( رواه البخاري يف األدب املفرد برقم )300(، والرتمذي يف 
سننه برقم )))3)(، وابن ماجة يف سننه برقم )9)33(، 
واحلديث مروي عن عبيد اهلل بن حمصن اخُلطمي، وعن 
ابن عمر، ولكن يف سنده جمهول، وهو)ابن شميلة(، وقبله 
العلامء حلديث أيب الدرداء عن ابن حبان برقم )03))(، 
وقال األلباين: »احلديث عن مجاعة من الصحابة وباجلملة 

هو حديث حسن إن شاء اهلل«.
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األرض  بخيرات  باالنتفاع  مأمور  اإلنسان   -
ِزيَنَة  َم  َحرَّ َمْن  ُقْل  تعالى:  قال  وثرواتها، 
ِمَن  َباِت  يِّ َوالطَّ لِِعَباِدِه  َأْخَرَج  تِي  الَّ ِه  اللَّ

ْزِق ]األعراف: )3[. الرِّ
وإنتاجًا  عماًل  االقتصادي  النشاط   -  
واستثمارًا واستهالكًا ليس غاية في ذاته بل 
هو وسيلة البتغاء مرضاة الله وإسعاد الفرد 

والمجتمع.
خاصًا،  امتيازًا  صاحبه  يمنح  ال  الغنى   -  
دخول  سبب  فالفقير  يحرمه  ال  والفقر 

الغني الجنة.....
 - اكتساب األموال بالطرق المشروعة فقط، 
لحاجة  استغالل  ألنه  الربا؛  الله  فحّرم 
نفوس  في  الجشع  وُيلحق  المحتاجين 
في  واالستقرار  األمن  وُيذهب  المرابين 
من  فيها  لِما  الرشوة؛  وحّرم  المجمعات. 
مصالح  فيعطل  المرتشي  نفس  في  جشع 
أشد  فهي  السرقة؛  وحّرم  ليجدها.  الناس 
ذلك  ومثل  معها.  األمن  زوال  في  وأنكى 
مال  وأكل  والغش  والغبن  االحتكار  في 

اليتيم... 
 - اإلنسان يتحمل نتيجة عمله ونشاطه وهو 
المسؤول عنه في الدنيا واآلخرة أمام الله.

التوازن  النشاط االقتصادي ال بد معه من   - 
بين المادة وعدم الغفلة عن الروح والطاعة 

والتوازن مع العقل بالنظر في المآالت.
حق  من  أكثر  به  يتعلق  المسلم  يملكه  ما   -  

شرعي منها الزكاة. 
- النشاط االقتصادي عبادة بالمفهوم العام. 

في  تتحدد  االإ�شالم  في  االقت�شاد  م�شادر 
اأربعة اأنواع من الملكيات

بمجهود  والمشتركة  الخاصة  الفردية  الملكية   -(
وهي  زراعة...  أو  صناعة  أو  تجارة  من  شخصي 
ملكية انحصر الحق فيها تصرفًا وانتفاعًا بفرد معين أو 
مجموعة من األفراد المعنيين، ومما يدل عليها، قوله 

َفاْمُشوا  َذُلواًل  ْرَض  اأْلَ َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي  ُهَو  تعالى: 
وهي   .](( ]الملك:   ْزِقِه رِّ ِمن  َوُكُلوا  َمَناِكبَِها  ِفي 
فتترك  وتنميته  االقتصاد  عجلة  بتحريك  جليًا  ُتسهم 
من  فيه  لِما  المال  كنز  الله  حّرم  لذلك  أمنه؛  في  أثرًا 
تعطيل حركة االقتصاد، ومن وجه آخر إن بلغ في مال 
أهل هذه الملكية النصاب وجبت الزكاة التي أسلفنا 

توضيح أثرها على المجتمع وأمنه.
مثل  شخصي:  جهد  بدون  الفردية  الملكية   -(
والضيافة  والهبة  والهدية  والعطية  والوصية  الميراث 
وأوسعها  اإلسالم  ركن  الواجبة  والزكاة  والتعويض 
الفقراء  الفقر وإحالة  القضاء على جيوب  في تحقيق 
بحسب نمطها المعهود عن الرسول  والذي ذكرناه 
الغنى  إلى  وبعضهم  الكفاف  إلى  الفقر  من  بالتمهيد 
في مظهر من تحقق األمن االقتصادي في المجتمع. 
آيات  على  تقدم  ولذلك  المندوبة،  الصدقة  ونحوها 
باإلنفاق  الترغيب  البقرة  سورة  في  الربا  تحريم 

والحث على الزكاة.
التصرف  حق  وينحصر  الخاصة:  الدولة  ملكية   -3
فيها واالنتفاع للدولة: مثل ما يحميه اإلمام من أرض 
البيت  ميتة خدمة ألموال بيت مال المسلمين، ذلكم 
الذي  والمال  المسلمين،  فقراء  أثره على  يعود  الذي 
الدولة، وكل ذلك ونحوه  إلى خزينة  ال وارث ورده 

يعزز اقتصادهم وأمنه. 
الناس  حياة  عليها  تقوم  التي  العامة  الملكية   -(
والمياه  والمحيطات  كاألنهار  يستقرون:  وبسببها 
الطاقة،  ومصادر  والعشب،  الكأل  وملكية  الجوفية، 
والمعادن على الراجح عند الفقهاء، وأراضي العنوة. 

النمو  في  فاعلة  العامة  الملكية  هذه  تبقى  ولكي 
خصخصة  اإلسالم  حّرم  فقد  أمنه،  وتحقق  االقتصادي 
في  »المسلمون شركاء   : النبي  لقول  العامة،  األموال 
ثالث الماء والكأل والنار«)0)(؛ ألنها تعني تمّكن بعض 

)0)( قال األلباين يف كتابه »إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار 
اجلعد  بن  داود ))))3( عن عيل  أبو  »أخرجه  السبيل«: 
اللؤلؤي وعيسى بن يونس. وأمحد ))/))3(. والبيهقي 
عن   )(((( عبيد  أبو  وهو  الشامي  ثور  عن   )((0/((
يزيد بن هارون، وهو عن معاذ بن معاذ، كلهم عن حريز 



315315

عليه  تقوم  فيما  أجنبية-  غالبًا  -وهي  الفئات  أو  األفراد 
والذي   - النامية  خصوصًا   - المجتمعات  في  الحياة 
ُيفضي للتحكم في حياتهم الثقافية واألخالقية والتربوية 
سلبًا  ينعكس  مما  واالقتصادية،  واالجتماعية  التعليمية 
وإنها  بالدهم،  وسياسة  وأمنهم  بدينهم،  التزامهم  على 
صنعته  ما  جليًا  لترى  وإنك  العولمة)))(  مظاهر  لمن 
مؤسسات العولمة واشترطته كالبنك الدولي وصندوق 
التعاون  ومنظمة  الدولية  التجارة  ومنظمة  الدولي  النقد 
الدول  المنح والقروض على  مقابل  االقتصادية  للتنمية 

المتعاملة معها!؟ 
االقتصاد  في  والعدالة  الواقعية  سمة  وتظهر 
الخاص  التملك  الفرد  حق  من  جعل  حيث  اإلسالمي 
للدولة  احتفظ  كما  ذلك،  في  اإلنسان  طبيعة  مع  توافقًا 
حق الملكية العامة لكي ال تتحكم فئة ما بعموم المجتمع 
وتظهر  بذلك  اإلسالم  وينفرد  حياتهم،  عليه  تقوم  فيما 

مزيته عند النظر في النظام الرأسمالي واالشتراكي. 

الخاتمــة
الصالحات،  تتم  بنعمته  الذي  لله  الحمد 
والصالة والسالم على المصطفى المرسل رحمة 
وسنة  الله  كتاب  ظالل  في  العيش  بعد  للعالمين. 
رسوله، وتصفح كتب العلماء، تمت بفضل الله هذه 

الدراسة. 

 ، بن عثامن، ثنا أبو خداش عن رجل من أصحاب النبي
النبي  مع  غزوت  قال:  املهاجرين«  »من  بعضهم:  وقال 
باللفظ  كلهم  فذكره  احلديث،  يقول:...  أسمعه  ثالثًا   
وحده  عبيد  أيب  وعند  هارون،  بن  يزيد  سوى  املذكور، 
قال: »الناس« بدل »املسلمون«... ورواية اجلامعة أصح«، 
قلت: ولفظ )املسلمون( يف احلديث ال ينفي حق الذميني 
واملستأمنني يف الدولة اإلسالمية يف األموال العامة، وهم 
رشكاء مع املسلمني فيها، وهذا ما كان عليه احلال يف عهد 

. النبوة ويف عهد اخلالفة بعد النبي
إزالة  ملخصها:  للعوملة  متعددة  تعريفات  للباحثني   )(((
التجارة،  حرية  لتحقيق  الدول  بني  االقتصادية  احلواجز 
ثم يتبعه التداخل الثقايف واالجتامعي والرتبوي التعليمي 

والسيايس، لصالح األقوى اقتصاديًا.
املسلم  الفرنيس  الفيلسوف  تعريف  التعريفات  ومن 
من  األغنياء  ُيمّكن  نظام  »هي  قال:  غارودي«  »روجيه 
باخرتاق  تسمح  التي  الالنسانية،  الديكتاتوريات  ُفرص 

اآلخرين بحجة التبادل احُلر وحرية السوق«.
املتمدن،  احلوار  العزيز،  عبد  بن  أمحد  احلليبي،  ينظر:   
العدد ))))، دراسة بعنوان: »العوملة الثقافية من منظور 
ومؤسساهتا  تعريفها  يف  أخرى  أقوااًل  وتنظر  إسالمي«. 
املغرب  العوملة  زمن  يف  الدولة  )مفهوم  مؤمتر  أبحاث  يف 

أنموذجًا، الفصل األول: العوملة السامت واملرتكزات(.

نتائج الدرا�شة
الدين اإلسالمي  • إن عالقة األمن االقتصادي بنظم 

وقضاياه عالقة تبادلية تكاملية.
غاية خلق  تحقيق  في  ُيسهم  االقتصادي  األمن  • إن 

الله لإلنسان التعبد والعمارة، ومقاصد الشريعة.
• ُيسهم األمن االقتصادي في استخالف عباد الله في 

األرض وتمكينهم؛ لتكون الحياة الطيبة الكريمة.
في بناء  اإلسالمي  المشهد  في  واقعي  دور  للزكاة   •
اإليماني  مرتكزها  من  انطالقًا  االقتصادي  األمن 
مجتمعية،  تعبدية  منظومة  لبناء  الفردي؛  التعبدي 

وذلك بحسب حكمتها ومقاصدها.
• األمن االقتصادي أمن غذائي وأمن صحي، والزمه 
األمن التعليمي؛ ألنه به ُتدرك المسؤولية التي هي 

من مقومات األمن االقتصادي.
لله  التعبد  صور  من  صورة  االقتصادي  األمن   •

وتحكيم شريعته. 
ثم  الفرد،  من  تبدأ  مسؤولية  االقتصادي  األمن  إن   •
ومن  الحاكم  من  جميعًا  المجتمع  جهود  تتضافر 
متحملين  والرعية  السياسي  النظام  في  ُيَعّينهم 

واجباتهم، وتبعات المسؤولية في الدنيا واآلخرة.
• ُيَعّين الحاكم وزارة تفويض إن شاء ووزارة تنفيذ، 
وتحقيق  الرعية،  شؤون  إلدارة  القضاء،  ووالية 
المظالم  ووالية  الحسبة  والية  وُيَعّين  فيها،  األمن 

للمتابعة والمراقبة.
الحقوق  فيه  تقترن  كاالجتماعي  االقتصادي  األمن   •
بالواجبات، فحق الفرد واجب اآلخرين وحق اآلخرين 

واجب الفرد.
بالله واليوم  اإليمان  على  يقوم  االقتصادي  األمن   •
والكرامة  والمساواة،  والعدل  له،  والشكر  اآلخر 
والشعور  نفسه،  على  للمسلم  الذاتية  والسيادة 

بالمسؤولية، واألخالق والحدود والعقوبات. 
• مقومات األمن االقتصادي في اإلسالم تكشف عن 
وسائل تحقيقه، والمؤسسات التي يجب أن ترعاه. 
تمنع  التي  المعوقات  دون  الحيلولة  سبل  وتبين 

تحقيقه.
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• مصادر االقتصاد في اإلسالم تكشف قوة منظومته، 
بمزاياه  تفرده  وتبين  والواقعية.  فيه  العدالة  وسمة 

عن غيره من النظم االقتصادية. 
• مصادر االقتصاد في اإلسالم تبرهن على أثرها في 

تفعيل األمن االقتصادي واقعًا.
اإلسالم؛  في  الثابتة  القيم  من  االقتصادي  األمن   •
ألنه ال يرتبط بقانون إذا غفل ُشرطيه ُفقد األمن، وال 
بمصلحة إذا لم تكن لم يكن، وإنما يرتبط باإليمان 
بالله واليوم اآلخر، الذي يلزم منهما االستقامة على 

الدوام. 
البطالة  يحدان  الزكاة  ورافده  المسلمين  مال  بيت   •
األمم  أمن  يواجهان  اّللذان  التحديان  والفقر 
أسس  ُيَحّطمان  ِمْعَوالن  إنهما  بل  واستقرارها، 

األمن.
االقتصادي يحقق استقرارًا سياسيًا، فهو من  • األمن 

ضمانات قوة النظام السياسي وتماسكه.
• األمن االقتصادي من مهمات الحاكم في الشريعة 

اإلسالمية.

التو�شيات
• على النظام السياسي أن يواجه الفقر ويغلق جيوبه 
- كما في التصور اإلسالمي - ألنه من التحديات 
التي تواجه أمن المجتمعات. والزكاة الواجبة ركن 
جيوب  على  القضاء  تحقيق  في  وأوسعها  اإلسالم 
عن  المعهود  نمطها  بحسب  الفقراء  وإحالة  الفقر 
إلى  وبعضهم  الكفاف،  إلى  الفقر  من    الرسول 
الغنى في مظهر داٍل على تحقق األمن االقتصادي 

في المجتمع.
واإلعالمية  والتربوية  السياسية  المؤسسات  على   •
وُسُبل  ومقوماته  االقتصادي  األمن  أهمية  تعي  أن 

تحقيقه لتثقيف الجماهير بذلك.
• على المؤسسات السياسية أن تضع خططًا مبرمجة 
وإطالع  آثاره،  وتقييم  االقتصادي  األمن  لتحقيق 
الجماهير عليها، لتدفع فيها المواظبة على تحقيقها.

من  َتُحّد  أن  واألمنية  القضائية  المؤسسات  على   •
معوقات تحقيق األمن االقتصادي.

وعدم  بالثروات  االستئثار  أن  تعي  أن  األمة  على   •
التوزيع العادل لها، وخصخصة األموال العامة، ال 

يتحقق معهما األمن االقتصادي. 

المراجـــع
العدد  المتمدن،  الحوار  العزيز،  عبد  بن  أحمد  الحليبي،   -

منظور  من  الثقافية  »العولمة  بعنوان:  دراسة   ،((((

إسالمي«. 

العالقات  في  إسالمية  دراسات  الله،  عبد  محمد  دراز،   -

االجتماعية والدولية، دار القلم، الكويت، ط)، ))9)م.

- الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق أحمد 

زهوة، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة )00)م.

ألفاظ  مفردات  محمد،  بن  الحسين  األصفهاني،  الراغب   -

ط)،  دمشق،  القلم،  دار  عدنان،  صفوان  تحقيق  القرآن، 

)99)م.

اإلسالمية،  الشريعة  لدراسة  المدخل  الكريم،  عبد  زيدان،   -

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط))، 9)9)م.

إحياء  دار  البالغة،  أساس  عمر،  بن  محمود  الزمخشري،   -

التراث العربي، بيروت، ط)، )00)م.

خرج  الموافقات،  اللخمي،  موسى  بن  إبراهيم  الشاطبي،   -

الُخبر-  عفان،  ابن  دار  حسن،  بن  مشهور  وضبطه  أحاديثه 

السعودية، ط)، )99)م.

- الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب، دار الفكر، بيروت، 

لم تذكر الطبعة وال تاريخها.

تذكر  لم  والتنوير،  التحرير  الطاهر،  محمد  عاشور،  ابن   -

الطبعة وال تاريخها.

- ابن كثير، عماد الدين إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، تحقيق 

ونشر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط)، 000)م.

- الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف، الكويت، طبعة )00)م.

- ميثاق األمم المتحدة«، الفصل العاشر: المجلس االقتصادي 

واالجتماعي.

السلطانية،  األحكام  الحسين،  بن  محمد  الفراء،  يعلى  أبو   -

منشورات  فارس،  أبو  القادر  عبد  محمد  ودراسة  عرض 

وزارة األوقاف، األردن، طبعة ))9)م.
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ا�ستمار اأموال الزكاة واأثر في معالجة الفقر
)التجربة الماليزية نموذجًا(

د. ح�شن بن اإبراهيم الهنداوي - تون�ص
أستاذ مشارك بقسم الفقه وأصول الفقه، الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا

تمهيــــــد
محكمة  مالية  وفريضة  تعالى،  لله  عبادة  الزكاة  أّن  المسلمين  بين  عليه  المتفق  األمر 
تؤخذ من أغنياء المسلمين، وترّد في فقرائهم. وهذه الفريضة لها مكانة عظيمة في اإلسالم 
إْذ هي قرينة الصالة في القرآن المجيد فحيثما ذكرت الصالة تالها ذكر الزكاة في الغالب، 
وال تكاد تذكر الصالة بمعزل عن الزكاة، وفي ذلك تنويه بمكانتها وعلّو منزلتها حتى جعلت 
قرينة للصالة لما في تشريعها من خير متعدي من صاحب الزكاة إلى المستحقين لها. ولعّل 
لها  الجاحدين  أو  الزكاة  أداء  الممتنعين عن  يحارب    بكر  أبا  للزكاة جعلت  المكانة  هذه 

والتي عرفت بحروب الرّدة ألّنهم فّرقوا بين ما قرن الله بينهما في كتابه وعلى لسان نبيه  وهما الصالة والزكاة. 
ولقد كان للزكاة أثر فّعال في التخفيف من مظاهر الفقر في المجتمعات اإلسالمّية عبر التاريخ، وذلك في الفترات 
التي طّبقت فيها الزكاة، وتّم إعطاؤها لمستحقيها، وكذلك في الزمن الذي كان فيه األغنياء يؤدون الزكاة، ويتولى 
الثروة داخل  الله في كتابه الحكيم. فتحقق بذلك توازن في توزيع  جمعها والة صالحون ويعطونها لمن سمى 
المجتمع اإلسالمي، وقلت فيه الجرائم المتعلقة بالمال ألّن الفقراء قد اخذوا حقهم من طريق شرعي، فليس هناك 

ما يدعو ألخذه خفية بالّسرقة أو قوة بالغصب. 

وفي عصرنا نجد أّن عددًا من البلدان اإلسالمّية كان لها اهتمام بالغ بالزكاة، فأحدثوا لها مؤسسات وبيوتات 
البلدان اإلسالمّية يكون  أّن بعض  الزكاة جمعًا وأداًء وتنظيمًا لوجود حاجة إلى ذلك، ولكن يالحظ  تقوم على 
األمر  وهذا  والهالك.  الموت  إلى  أحيانًا  يؤدي  مزريًا  فقرًا  فقراء  أهلها  أخرى  وبلدان  الزكاة،  في  فائض  لديها 
يستدعي إعادة النظر في توزيع الزكاة واستثمارها استثمارًا يحقق كفاية أهل البلد فيما يتعلق بالمأكل والمشرب 
والملبس والمسكن. ولعّل من أهّم القضايا المعاصرة في الزكاة قضية استثمار أموال الزكاة نظرًا النتشار الفقر في 
بلدان المسلمين على تفاوت بينها، بل الفقر المدقع في بعضها مما يؤول بصاحبه إلى التلف والهالك، رغم أنه 
قد تم اكتشاف النفط في بالد المسملين العرب قبل أكثر من خمس وسبعين سنة. ومن ثّم كانت مسألة استثمار 
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أموال الزكاة من المسائل البالغة غاية األهمّية في فقه 
الزكاة المعاصر، فهي تشّد اهتمام كثير من مؤسسات 
أّن  األهمية  وتتأكد هذه  اإلسالمي.  العالم  في  الزكاة 
الزكاة إذا صرفت إلى مستحقيها ال تسّد حاجاتهم إال 
الحياة وغالئها،  نظرا لكثرة متطلبات  قليل  إلى أجل 
واستثمار أموال الزكاة يقوم بسّد حاجاتهم إلى أجل 

أطول ويجنبهم الفقر أكر الحول ورّبما الحول كّله. 

أموال  استثمار  في  فإّن  األهمية  هذه  ورغم 
الزكاة وتأجيل تسليمها لمستحقيها خطورة في حال 
خسارة هذا االستثمار وغيرها مما يجعل البحث في 
ذلك له أهمّية لتفادي الخطورة وضياع حق مستخقي 
في  الماليزية  التجربة  أن  ذلك  إلى  ويضاف  الزكاة. 
في  فائقًا  نجاحًا  حققت  قد  الزكاة  أموال  استثمار 
وضواحي  القرى  في  الفقر  مظاهر  من  التخفيف 
تتم  حتى  أهمّية  له  تونس  في  بها  والتعريف  المدن، 
التطبيقي  العملي  النموذج  هذا  من  مستقباًل  اإلفادة 
في استثمار أموال الزكاة. ولذا، سيحاول هذا البحث 
بيان الحكم الشرعي الستثمار أموال الزكاة وما ورد 
فيه من أقوال مختلفة للفقهاء المعاصرين وترجيح ما 
يراه الباحث راجحًا حسب قوة األدلة. ثم بيان أهمية 
استثمار أموال الزكاة في معالجة ظاهرة الفقر، وذلك 
بالتعريف بالتجربة الماليزية في استثمار أموال الزكاة 

وأثرها في معالجة ظاهرة الفقر والحّد من انتشارها.

المبحث االأول: الحكم ال�شرعي ال�شتثمار اأموال 
الزكاة

االصطالحية  الناحية  من  به  يقصد  االستثمار 
سواء  أي  أنواعه،  بجميع  المال  رأس  في  »الزيادة 
كانت هذه الزيادة في رأس المال الثابت أم في رأس 
سيد  محمد  الشيخ  عرفه  وقد  المتداول«))(.  المال 
الذي ال  الشرعي  الضابط  فيه  أدخل  تعريفا  طنطاوى 
الوسائل  »مباشرة  بقوله:  الّسابق  التعريف  في  يوجد 
المال  تكثير  إلى  توصل  التي  المتنوعة  والمعامالت 

النهضة  دار  )القاهرة:  السياسي  المحجوب، رفعت: االقتصاد   )((
العربية، 3)9)( مج )، ص )0).

وتنميته بالطرق المشروعة التي أحّلها الله تعالى«))(. 
المال،  »تنمية  بأنه  الوقداني  فهد  تعريف  منه  وقريبًا 
استثماره«)3(.  في  الشرعية  األحكام  مراعاة  بشرط 
والحاصل أّن معنى االستثمار يدور على تنمية المال 
هو  وهذا  شرعا  المشروعة  بالطروق  فيه  والزيادة 
ف استثمار  المراد في استثمار أموال الزكاة. لذلك عرِّ
أو  منفردة  الزكاة  أموال  بأنه«توظيف  الزكاة  أموال 
الزكاة،  مستحقي  لصالح  واستغاللها  غيرها،  مع 
آنيًا أو مستقبليًا، وفقًا للضوابط التي  باعتباره مردودًا 
شبير  عثمان  الدكتور  تعريف  منه  وقريبا  تحكمه«))(. 
بأنه »العمل على تنمية أموال الزكاة ألي أجل، وبأية 
منافع  لتحقيق  المشروعة،  التنمية  طرق  من  طريقة 

للمستحقين«))(.

وأّيًا ما كان األمر، فإنه من النوازل الحديثة في 
مسائل الزكاة مسألة استثمار أموال الزكاة إذ ال خالف 
بين المسلمين في أّن اإلمام أو من ينوب عنه يقوم بجمع 
الخالف  بينما  لمستحقيها.  وصرفها  الزكاة  أموال 
استثمار  حكم  في  المعاصرين  الفقهاء  بين  واقع 
ين، وبذلك ُعّدت  أموال الزكاة بعد جمعها من المزكِّ
قبل ألّن مسألة  تبحث من  لم  المستجدات ألنها  من 
حيث  قبل،  من  معدومة  كانت  الزكاة  أموال  استثمار 
الواقع  خالف  على  الّسابق  في  إليها  الحاجة  تدع  لم 
المعاصر الذي مّست الحاجة فيه إلى استثمار أموال 

الشرعية  وأحكامها  البنوك  معامالت  سيد:  محمد  طنطاوي،   )((
)القاهرة: دار المعارف، )99) م(، ص ))).

)3( الوقداني، فهد عبد الله محمد سعيد، دراسة تحليلية للبنك اإلسالمي 
للتنمية: دراسة شرعية واقتصادية، )رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية 
المكرمة،  مكة  القرى،  أم  جامعة  اإلسالمية،  والدراسات  الشريعة 

)0)) هـ(، ص )3). 
دراسة  للزكاة:  االستثماري  التوجيه  محمد،  الفتاح  عبد  فرح،   )((
اقتصادية فقهية تحليلية مقارنة )دبي: مطبعة بنك دبي اإلسالمي، 

)99)(، ص 0).
فقهية  رؤية  الزكاة:  أموال  »استثمار  عثمان«  محمد  شبير،   )((
أبحاث  وآخرون،  األشقر  سليمان  محمد  ضمن:  معاصرة«، 
فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة )عّمان: دار النفائس، )))) 

هـ/)99)م(، ج )، )0).
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في  المعاصرين  بين  خالف  وقع  فقد  ولذا،  الزكاة. 
هذه المسألة ويمكن حصرها في قولين: األول يقول 
بعدم جواز استثمار أموال الزكاة، واآلخر يرى جواز. 
اإلسالمي  الفقهي  المجمع  الجواز  بعدم  قال  وقد 
الخامسة  دورته  في  اإلسالمي  لرابطة العالم  التابع 
عشرة وهذا نّص القرار: »رقم القرار: ) رقم الدورة 
فبراير   0( الموافق   ((3( صفر   (( الثالثاء   :((
)رابطة العالم  اإلسالمي  الفقهي  المجمع   :(0((
الزكاة :الحمد  أمــوال  استثمار  بشأن  اإلسالمي( 
بعده،  نبي  لله وحده، والصالة والسالم على من ال 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن مجلس 
المجمع الفقهي اإلسالمي، برابطة العالم اإلسالمي، 
بمكة المكرمة،  المنعقدة  عشرة  الخامسة  دورته  في 
الموافق  9)))هـ  ))رجب  السبت  يوم  بدأت  التي 
موضوع استثمار  في  نظر  قد  )0/3)/))99م 
في  والتأمل  والمناقشة،  التداول  وبعد  الزكاة.  أموال 
ما  المجلس  قرر  الزكاة ومصارفها،  إخراج  أحكام 
وذلك  الفور،  على  األموال  زكاة  إخراج  يجب  يلي: 
وجوب  وقـت  الموجودين  بتمليكها لمستحقيها 
إخراجها، الذين تولى الله -سبحانه- تعيينهم بنــص 
َدَقاُت لِْلُفَقَراِء  إنََّما الصَّ كتابه، فقــال- عز شـــأنه: 
استثمار  يجوز  فال  لهذا   .](0 َواْلَمَساِكيِن]التوبة: 
أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيها، كالفقراء، لما 
ينطوي عليه من محاذير شرعية متعددة: منها اإلخالل 
بواجب فورية إخراجها، وتفويت تمليكها لمستحقيها 
الله  بهم .وصلى  إخراجها، والمضارة  وقت وجوب 
تسليمًا  وسلم  وصحبه  آله  وعلى  محمد،  سيدنا  على 
كثيرًا. والحمد لله رب العالمين«))(. »وقد ذهب إليه 

بعض المعاصرين كالشيخ محمد بن عثيمين«))(. 

))( نص الفتوى على موقع المجمع الفقهي اإلسالمي في اإلنترنت.
فقهية  دراسة  لزكاة:  نوازل  منصور:  بن  الله  عبد  الغفيلي،   )((
 (((9 الميمان،  دار  )الرياض:  الزكاة  لمستجدات  تأصيلية 

هـ/)00)(، ص 0).

لمنظّمة  التابع  اإلسالمي  الفقه  مجمع  وأما 
أموال  اشتثمار  بجواز  قال  فقد  اإلسالمي  المؤتمر 
الزكاة من حيث المبدأ، وهذا نّص القرار: »قرار رقم: 
)) )3/3(])[ بشأن توظيف الزكاة في مشاريع ذات 
مجمع  مجلس  إن  للمستحق:  فردي  تمليك  بال  ريع 
مؤتمره  دورة  في  المنعقد  الدولي  اإلسالمي  الفقه 
الثالث بعمان عاصمة المملكة األردنية الهاشمية من 
تشرين   (( – الموافق ))  )0))هـ،  3) صفر   -(
البحوث  اطالعه على  بعد  )أكتوبر( ))9)م،  األول 
المقدمة في موضوع توظيف الزكاة في مشاريع ذات 
ريع بال تمليك فردي للمستحق، وبعد استماعه آلراء 

األعضاء والخبراء فيه، قرر ما ييل: 

الزكاة  أموال  توظيف  المبدأ  حيث  من  يجوز 
أصحاب  بتمليك  تنتهي  استثمارية  مشاريع  في 
الشرعية  للجهة  تابعة  تكون  أو  للزكاة،  االستحقاق 
الزكاة وتوزيعها، على أن يكون  المسؤولة عن جمع 
بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر 
الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. والله أعلم«))(.

جواز  بعدم  القائلين  اأدلة  اأهم  االأول:  المطلب 
ا�شتثمار اأموال الزكاة

استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى  الدليل األول: 
كان  إذا  سيما  ال  لمستحقيها،  الزكاة  صرف  تأخير 
إدخال  ذلك  وفي  طويلة،  مّدة  يستغرق  االستثمار 
ضرر على مستحقي الزكاة. وممن قال بفورية صرف 
عندنا  »الزكاة  النووي:  يقول  حيث  الشافعية  الزكاة 
من  وتمكن  وجبت  فإذا  الفور،  على  إخراجها  يجب 

الدورة  اإلسالمي،  المؤتمر  )منظّمة  اإلسالمي  الفقه  مجمع  مجلة   )((
الثالثة(، العدد األول، الجزء األول، )0)) هـ/))9)م(، ص ))).
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إخراجها لم يجز تأخيرها«)9(. وبذلك قال ابن قدامة 
الحنبلي: »وتجب الزكاة على الفور، فال بجوز نأخير 
وهذا  منه«)0)(.  والتمكن  عليه  القدرة  مع  إخراجها 
للفور، وال  األمر  أن  يرى  قول من  مبني على  الدليل 

يسع المكّلف تأخيره. 

محتمل  الزكاة  أموال  استثمار  الثاين:  الدليل   
ألموال  ضياع  الخسارة  حال  وفي  والخسارة  للربح 
االنتفاع  مصلحة  عليهم  ويفّوت  للزكاة،  المستحقين 
به  يتحقق  وجوبها  عند  فصرفها  لهم.  حق  هو  بما 
امتالك المستحقين للمال المزّكى، فضاًل عن اجتناب 
الخسارة المحتملة في االستثمار، وفي ذلك احتياط 

لحق الفقراء والمساكين.

يتسبب  الزكاة  أموال  استثمار  الثالث:  الدليل 
ذلك  تأخير  أو  للزكاة  المستحقين  امتالك  عدم  في 
إلى حين قد يكون قريبًا أو بعيدًا، وفي ذلك تصرف 
يصّح  حتى  إذنه  من  بد  ال  للغير  مملوك  مال  في 
عليه  لما  »مخالف  الزكاة  أموال  فاستثمار  التصّرف. 
الزكاة،  أداء  التمليك في  الفقهاء من اشتراط  جمهور 
ولذا ال يجوز استثمار أموال الزكاة من قبل اإلمام أو 
نائبه«)))(. وقد أشار اإلمام النووي إلى ذلك بقـوله: 
»قال أصحابنا ال يجوز لإلمام وال للساعي بيع شيء 
إلى  يوصلها  بل  ضرورة،  غبر  من  الزكاة  مال  من 
ال  رشد  اهل  الزكاة  أهل  ألّن  بأعيانها،  المستحقين 

والية عليهم، فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم«)))(. 

النووي، يحي بن شرف: المجموع شرح المهّذب، )بيروت: دار   )9(
الكتب العلمية، )00)(، ج )، ص )3).

)0)( ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد: المغني شرح مختصر 
الخرقي، )بيروت: دار الكتب العلمية، 009)(، ج 3، ص )3).
تأصيلية  فقهية  دراسة  لزكاة:  نوازل  منصور:  بن  الله  عبد  الغفيلي،   )(((

لمستجدات الزكاة، - مرجع سابق -، ص )).
)))( النووي: المجموع شرح المهّذب، - مرجع سابق -، ج )، 

ص )3).

 الدليل الرابع: استثمار أموال الزكاة قد يستبب 
في حرمان الفقراء من حاجاتهم األساسية من ملبس 
وطعام ومسكن، وسّد حاجة المستحقين هو المقصد 
األساس من فرض الزكاة، »فال يجوز حرمان الفقراء 
من أجل استثمار األموال لحّل مشكلة الفقر المتوّقع، 
فاألصل أّن الزكاة تعالج الفقر الواقع ال المتوّقع«)3)(. 

المطلب الثاني: اأهم اأدلة القائلين بجواز ا�شتثمار 
اأموال الزكاة

 الدليل األول: إّن النبّي  والخلفاء الراشدين 
إبل  من  الزكاة  أموال  يستثمرون  كانوا  بعده  من   
أماكن خاّصة  الحيوانات  لتلك  فقد كان  وبقر وغنم، 
رعاة  لها  كان  كما  والنسل،  ّر  والدَّ والرعي  للحفظ 
الدليل  هذا  به  أّيدوا  ومما  عليها.  ويشرفون  يرعونها 
ِمْن  َناسًا  َأنَّ    َأَنٍس  »َعْن  فــ  العرنيين  حديث 
َأْن    ِه  اللَّ َرُسوُل  َلُهْم  َص  َفَرخَّ اْلَمِديَنَة  اْجَتَوْوا  ُعَرْيَنَة 
َفَقَتُلوا  َوَأْبَوالَِها  َأْلَبانَِها  ِمْن  َفَيْشَرُبوا  َدَقِة  الصَّ إِبَِل  َيْأُتوا 
َفُأتَِي    ِه  اللَّ َرُسوُل  َفَأْرَسَل  ْوَد  الذَّ َواْسَتاُقوا  اِعَي  الرَّ
َوَتَرَكُهْم  َأْعُيَنُهْم  َوَسَمَر  َوَأْرُجَلُهْم  َأْيِدَيُهْم  َع  َفَقطَّ بِِهْم 
بهم.  »فأتى  مسلم  وعند  اْلِحَجاَرَة«،  وَن  َيَعضُّ ِة  بِاْلَحرَّ
فقطع أيديهم وأرجلهم. وسمل أعينهم. وتركهم في 
أّن  على  داللة  الحديث  ففي  ماتوا«)))(.  حتى  الحّرة 
النبي  لم يصرف الزكاة إلى مستحقيها فور وصولها 

في  وما  الزكاة  أموال  استثمار  محمد:  بن  صالح  الفوزان،   )(3(
حكمها من األموال الواجبة حقا لله تعالى )الرياض: دار كنوز 

إشبيليا، )))) هـ/)00)م(، ص ))).
صحيحه  في  البخاري  أخرجه  فقد  عليه  متفق  الحديث   )(((
ْبَناِء  أِلَ َوَأْلَبانَِها  َدَقِة  الصَّ إِبِِل  اْستِْعَماِل  باب  الزكاة،  كتاب  في 
والمحاربين  القسامة  كتاب  في  صحيحه  قي  ومسلم  بِيِل،  السَّ
والمرتدين.  المحاربين  حكم  باب  والديات،  والقصاص 
القشيري:  الحجاج  بن  مسلم  الحسن  أبو  النيسابوري،  انظر: 
دار  )القاهرة:  الباقي  عبد  فؤاد  محّمد  تحقيق  الصحيح، 

الحديث، ))))هـ/)99)م(، ج 3، ص )))).
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إليه، وفي ذلك داللة على جواز تأخير صرف الزكاة 
إلبل  جعل  أنه  الحديث  من  بّين  بل  لمستحقيها. 
الزكاة راعيا يرعاها ويقوم على شؤونها، وأنه  أذن 
للعرنيين في االنتفاع بإبل الصدقة وذلك بشرب لبنها.

وتصّرف الخلفاء الراشدون  يدل على جواز 
التصّرف في أموال الزكاة، ومن ذلك ما رواه »مالك 
الخطاب  بن  عمر  شرب  قال:  أنه  أسلم  بن  زيد  عن 
 لبنًا فأعجبه، فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن، 
نعم  من  نعم  فإذا  قد سماه،  ماء  أنه ورد على  فأخبره 
فجعلته  ألبانها،  من  فحلبوا  يسقون،  وهم  الصدقة، 
في سقاء فهو هذا، فأدخل عمر بن الخطاب  يده 
عمر  أن  على  بّينة  داللة  األثر  هذا  ففي  فاستقاء«)))(. 
وأنها  الزكاة،  أموال  قسمة  تأخير  من  بأسا  ير  لم   
لها حمى ورعاة،   جعل  وأنه  الفور،  ليست على 

ها.  وفي ذلك تنمية لها وتكثير لنسلها ودرِّ

التي  األحاديث  على  تخريجًا  الثاين:  الدليل 
واستثمار  اإلنتاج  على  وتشجع  العمل  على  تحض 
روي  ما  ذلك  ومن  وجهد  مال  من  اإلنسان  عند  ما 
أتى  األنصار  من  رجال  »أن  قال:  مالك  بن  أنس  عن 
حلس  بلى  قال:  شيء؟  بيتك  في  أما  قال:   ، النبي 
الماء.  فيه  نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب 
وقال  بيده    الله  رسول  فأخذهما  بهما،  ائتني  قال: 
بدرهم،  آخذهما  أنا  رجل:  فقال  هذين؟  يشتري  من 
قال من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثالثًا. فقال رجل: 
أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين 
طعامًا  بأحدهما  اشتر  وقال:  األنصاري،  وأعطاهما 
فانبذه إلى أهلك، واشتر باألخر قدومًا فائتني به، فشد 

الباقي  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق  الموطأ  أنس:  بن  مالك   )(((
)القاهرة: الحديث )00)(، ص )3).

رسول الله  عودًا بيده ثم قال: اذهب فاحتطب وبع 
وال أرينك خمسة عشر يومًا، فذهب الرجل يحتطب 
ويبيع فجاء وقد أصاب خمسة عشر درهمًا فاشترى 
 : الله  رسول  فقال  طعامًا  وببعضها  ثوبًا  ببعضها 
»هذا خير لك من أن تجيء المسالة نكتة في وجهك 
لذي  لثالثة:  إال  تصلح  ال  المسألة  وإن  القيامة،  يوم 
فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع«)))(. 
بحاجاته  المشغول  الفقير  مال  استثمار  جاز  »فإذا 
األصلية جاز لألمام استثمار أموال الزكاة قبل شغلها 

بحاجاتهم«)))(. 

ما ورد في الّسنة مما يدل على  الدليل الثالث: 
في  كان  إذا  إذنه  بدون  الغير  مال  في  التصرف  جواز 
عروة  حديث  ومنها  له  وتنمية  لماله  إصالح  ذلك 
َيْشَتِري  ِديَنارًا  َأْعَطاُه    بِيَّ  النَّ َأنَّ  فـ»ُعْرَوَة  البارقي 
بِِديَناٍر  إِْحَداُهَما  َفَباَع  َشاَتْيِن  بِِه  َلُه  َفاْشَتَرى  َشاًة  بِِه  َلُه 
َلْو  َوَكاَن  َبْيِعِه  بِاْلَبَرَكِة ِفي  َلُه  َفَدَعا  َوَشاٍة  بِِديَناٍر  َوَجاَءُه 
النفر  حديث  وكذلك  ِفيِه«)))(.  َلَربَِح  َراَب  التُّ اْشَتَرى 
الثالثة وفيه »وقال اآلخر: اللهم! إني كنت استأجرت 
أجيرا بفرق أرز. فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. 
فعرضت عليه فرقه فرغب عنه. فلم أزل أزرعه حتى 
الله  اتق  فقال:  فجاءني  ورعائها.  بقــرًا  منه  جمعت 
البقر  تلك  إلى  اذهب  فقلت:  حقي.  تظلمني  وال 
ورعـائها. فخــذها. فقال: اتــق الله وال تستهزئ بي 
فقلت: إني ال أستهزئ بك. خذ ذلك البقر ورعائها. 
فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 

وجهك، فافرج لنا ما بقي. ففرج الله ما بقي«)9)(. 

)))( الحديث مروي في سنن أبي داود، وسنن الترمذي. 
الشرعية  للهيئة  الزكاة )بحث مقدم  أموال  استثمار  )))( شبير، محمد عثمان: 
العالمية للزكاة ضمن موضوعات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة(.
)))( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب: 

سؤال المشركين أن يريهم النبي آية، فأراهم انشقاق القمر.
)9)( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرقاق، باب قصة 
والحديث  األعمال.  بصالح  والتوسل  الثالثة،  الغار  أصحاب 
أنه قال  ؛  الله  بتمامه عن »عن عبدالله بن عمر، عن رسول 
»بينما ثالثة نفر يتمشون أخذهم المطر. فأووا إلى غار في جبل. 
فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل. فانطبقت عليهم. 
لله،  صالحة  عملتموها  أعمال  انظروا  لبعض:  بعضهم  فقال 
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 ، البارقي  عروة  أن  الحديثين  هذين  ففي 
وأحد النفر الثالثة في قّصة أصحاب الغار قد تصرفا 
من  التصّرف  ذلك  في  لما  إذن،  بدون  الغير  مال  في 
قد    البارقي  فعروة  له.  واستثمار  للمال،  تنمية 
اتجر في مال لم يؤذن له في أن يتصّرف فيه، وقد أقره 
ذلك  على  كافأه  بل  التصّرف،  هذا  على    الرسول 
بأن دعا له بالبركة. وكذلك الشأن بالنسبة ألحد النفر 
الثالثة حيث استثمر فرق األرز، وقد حّدث الرسول 
 بهذه القّصة ولم ينكر ما جاء فيها، وفي ذلك تقرير 
أّن  والحاصل  الغير.  ملك  في  التصرف  لهذا  ضمني 
الزكاة  أموال  التصّرف في  في ذلك داللة على جواز 
يأذن مستحقيها في هذا  لم  وتنميتها وإن  باستثمارها 

التصّرف، وأّن ذلك ال يتوقف على إذنهم. 

الدليل الرابع: قياسًا على استثمار مال من مال 
الله مثل بيت المال، ومال الوقف، فقد روى مالك في 
الموطأ عن »عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب 

أحدهم:  فقال  يفرجها عنكم.  الله  لعل  بها،  تعالى  الله  فادعوا 
اللهم! إنه كان لي والدان شيخان كبيران. وامرأتي. ولي صبية 
صغار أرعى عليهم. فإذا أرحت عليهم، حلبت فبدأت بوالدي 
فسقيتهما قبل بني. وأنه نأى بي ذات يوم الشجر. فلم آت حتى 
فجئت  أحلب.  كنت  كما  فحلبت  ناما.  قد  فوجدتهما  أمسيت 
بالحالب. فقمت عند رؤوسهما. أكره أن أوقظهما من نومهما. 
وأكره أن أسقي الصبية قبلهما. والصبية يتضاغون عند قدمي. 
فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج لنا منه فرجة، نرى منه السماء. 
اللهم!  اآلخر:  وقال  السماء.  منها  فرأوا  فرجة.  منه  الله  ففرج 
ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال من النساء.  إنه كان لي 
وطلبت إليها نفسها. فأبت حتى آتيها بمائة دينار. فتعبت حتى 
جمعت مائة دينار. فجئتها بها. فلما وقعت بين رجليها. قالت يا 
عبدالله! اتق الله. وال تفتح الخاتم إال بحقه. فقمت عنها. فإن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج لنا منها فرجة. 
ففرج لهم. وقال اآلخر: اللهم! إني كنت استأجرت أجيرا بفرق 
فرقه  عليه  فعرضت  حقي.  أعطني  قال:  عمله  قضى  فلما  أرز. 
ورعائها.  بقرا  منه  جمعت  حتى  أزرعه  أزل  فلم  عنه.  فرغب 
إلى  اذهب  فقلت:  حقي.  تظلمني  وال  الله  اتق  فقال:  فجاءني 
بي  تستهزئ  وال  الله  اتق  فقال:  فخذها.  ورعائها.  البقر  تلك 
فأخذه  ورعائها.  البقر  ذلك  خذ  بك.  أستهزئ  ال  إني  فقلت: 
فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج 

لنا ما بقي. ففرج الله ما بقي«.

 خرجا في جيش إلى العراق، فلما قفال مّرا على أبي 
موسى األشعري  وهو أمير البصرة، فرّحب بهما 
وسّهل، ثم لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، 
به  أبعث  أن  أريد  الله  مال  مال من  بلى، ههنا  ثال  ثم 
إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما، فقاال: وددنا 
يأخذ  أن  الخطاب  بن  عمر  إلى  وكتب  ففعل  ذلك، 
دفعا ذلك  فلما  فُأربحا،  باعا  قدما  فلما  المال،  منهما 
ما أسلفكما؟  الجيش أسلفه مثل  أكّل  قال:  إلى عمر 
المؤمنين  أمير  ابنا  الخطاب:  بن  عمر  فقال  ال،  قاال: 
فسكت،  اله  عبد  فأما  وربحه،  المال  أدّيا  فأسلفكما 
المؤمنين  أمير  يا  لك  ينبغي  ما  فقال:  الله  عبيد  وأما 
هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمّناه، فقال عمر: 
أدّياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل 
من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين...لو جعلته ِقراضا؟ 
فقال عمر: قد جعلته قراضًا، فأخذ عمر رأس المال 
ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن 

الخطاب نصف ربح المال)0)(. 

الله(،  )مال  بأنه  وصف  المستثمر  »المال  فــ   
وهذا الوصف ينطبق على الزكاة، وعلى فرض أنه لم 
بجامع  عليه  الزكاة  مال  قياس  يمكن  فإنه  زكاًة،  يكن 
وكذلك  تعالى«)))(.  لله  مالّي  حق  منهما  كالًّ  أّن 
مصلحة  فيه  بما  وتنميته  استثماره  يجوز  الوقف  مال 
استثمار  قياس  فـيصّح  عليهم،  والموقوف  للوقف 
أموال الزكاة وتنميتها من اإلمام أو ما يقوم مقامه في 
عصرنا مثل مؤسسة الزكاة على استثمار مال الوقف، 
والجامع بينهما أنهما مال تعّلق به استحقاق يقصد به 
البر والتقّرب إلى الله تعالى، »فتعلق حق الفقير بمال 
الزكاة، وتعلق حّق الموقوف عليه بالوقف، فكما أنه 
فكذا  منفعته،  من  واالستفادة  الوفق  مال  تنمية  يجوز 

يجوز هذا في مال الزكاة«)))(. 

القراض، باب ما يجوز في  )0)( أخرجه مالك في الموطأ، كتاب 
القراض _ مرجع ستبق -، ))).

فقهية  دراسة  لزكاة:  نوازل  منصور:  بن  الله  عبد  الغفيلي،   )(((
تأصيلية لمستجدات الزكاة، - مرجع سابق -، ص 30.

)))( المرجع الّسابق، ص )3.
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المطلب الثالث: المناق�شة والترجيح
سأبدأ بمناقشة أدلة المانعين من استثمار أموال 
الزكاة، وأخلص بعدها لبيان ما يمكن أن يعترض به 
على من أجاز استثمار أموال الزكاة وتنميتها لمصلحة 
أّن  قولهم  المانعين  أدلة  فمن  لها.  المستحقين 
الزكاة  تأخير صرف  إلى  يؤدي  الزكاة  أموال  استثمار 
لمستحقيها، ال سيما إذا كان االستثمار يستغرق مّدة 
طويلة، وفي ذلك إدخال ضرر على مستحقي الزكاة. 
سيما  ال  القّوة،  غاية  في  استدالل  هذا  أّن  شّك  فال 
أن ما يدل عليه تصّرف الشارع في األوامر أنها على 
اللغوية لألمر ال تدل على  الفور، وإن كانت الصيغة 
المأمور بإخراج  بأّن  فور وال تراٍخ. ولك يجاب عنه 
عنه  ينوب  ما  أو  اإلمام  ال  المزكي  الفور  على  الزكاة 
في عصرنا مثل مؤسسات الزكاة. فإذا عّجل المزّكي 
بإخراجها فقد امتثل أمر الشارع، وأدى ما عليه، وفي 
وسع اإلمام أن يؤخر صرفها إلى مستحقيها لمصلحة 
تقتضي ذلك، ال سيما أن تصّرفه مبني على المصلحة 

جلبا للمنافع ودفعا للمفاسد. 

جواز  يفيد  ما    الرسول  عن  ثبت  قد  إنه  ثّم 
تصرذف  وذلك  مستحقيها،  إلى  الزكاة  دفع  تأخير 
ْبُن  َأَنُس  فـ«عن  مزكيا.  باعتباره  ال  إماما  باعتباره 
ِه  اللَّ بَِعْبِد    ِه  اللَّ َرُسوِل  إَِلى  َغَدْوُت  َقاَل    َمالٍِك 
َيِسُم  اْلِميَسُم  َيِدِه  ِفي  َفَواَفْيُتُه  َكُه  لُِيَحنِّ َطْلَحَة  َأبِي  ْبِن 
َدَقِة«)3)(. »وفيه اعتناء اإلمام بأموال الصدقة  إِبَِل الصَّ
المسلمين.  أمور  جميع  به  ويلتحق  بنفسه،  وتوليها 
أهل  قصد  وفيه  للحاجة.  الحيوان  إيالم  جواز  وفيه 
جواز  وفيه  البركة.  ألجل  المولود  لتحنيك  الفضل 
الوسم.  لو عجلت الستغني عن  القسمة ألهنا  تأخري 
وفيه مباشرة أعمال المهنة وترك االستنابة فيها للرغبة 

إبل  باب وسم  الزكاة،  كتاب  البخاري في صحيحه،  أخرجه   )(3(
الصدقة بيده.

في زيادة األجر ونفي الكبر«)))(. ويضاف إلى ذلك أّن 
الشارع قد نّص على إيتاء الزكاة ونّص على مستحقيها، 
ولم يوجب طريقة معينة، وال وسيلة محددة في كيفية 
صرفها إليهم، فال مانع أن يكون استثمار أموال الزكاة 

وسيلة مهمة ونافعة في صرف الزكاة لمستحقيها.

وأما القول بمنع االستثمار ألّن استثمار أموال 
الخسارة  حال  وفي  والخسارة  للربح  محتمل  الزكاة 
عليهم  ويفّوت  للزكاة،  المستحقين  ألموال  ضياع 
مصلحة االنتفاع بما هو حق لهم. فمن حيث األصل، 
األموال،  في  االتجار  يمنع  ال  الخسارة  احتمال  فإّن 
وجوب  مع  يتعارض  فإنه  الخسارة  حال  في  ولكن 
نضع  أن  يمكن  ثم  ومن  لمستحقيها،  الزكاة  صرف 
في شروط استثمار أموال الزكاة أّن المؤسسة تضمن 
دفع الزكاة لمستحقيها. فضال عن المؤسسة في غالب 
األحوال أنها تحقق أرباحا أكثر من أصل الحق ولذلك 
فيمكن ادخار ما فُضل على حاجة المستحقين لتغطية 

ما قد يقع من خسارة في استثمار أموال الزكاة. 

بتأخير  للزكاة  المستحقين  لتضرر  بالنسبة  وأما 
إزالته بدفع جزء مما  إليهم فهذا الضرر يمكن  دفعها 
يستحقونه ليستعينوا به على حوائجهم إلى أن يعطون 
الحقا من المال الذي وقع استثماره وتنميته، ال سيما 
الحاجة  بل  التأجيل،  تحمتل  ال  حاجاتهم  كانت  إذا 
الشروع  قبل  الحاجات  هذه  مثل  سّد  فيجب  فورية، 
منع  من  على  أيضًاً  به  يجاب  وهذا  االستثمار.  في 
يستبب في حرمان  قد  الزكاة ألنه  أموال  استثمار  من 
ومطعم  ملبس  من  األساسية  حاجاتهم  من  الفقراء 
المقصد  هو  المستحقين  حاجة  وسّد  ومسكن، 
سعيا  ييسعى  واالستثمار  الزكاة،  فرض  من  األساس 

البخاري  صحيح  بشرح  الباري  فتح  حجر:  ابن  العسقالني،   )(((
)الرياض: بيت األفكار الدولّية، 0)))هـ/999)م(، مج )، 

ص 3)).
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حثيثًا لتحقيق هذا المقصد على التمام والكمال، وإذا 
أصابتهم ضّراء من وراء التأخير، فيمكن صرف بعض 

ما يرفع عنهم الضّراء ويحّل محّلها السّراء. 

الزكاة  أموال  استثمار  بأّن  للقول  وبالنسبة 
تأخير  أو  للزكاة  المستحقين  امتالك  في عدم  يتسبب 
ذلك  وفي  بعيدا،  أو  قريبا  يكون  قد  حين  إلى  ذلك 
تصرف في مال مملوك للغير ال بد من إذنه حتى يصّح 
التصّرف. فاالستثمار ال يحول بينهم وبين امتالك ما 
حين،  بعد  ولو  سيمتلكونه  بل  الزكاة،  من  يستحقونه 
فالمهّم أّن حقهم ثبت منذ أن أدى المزكون ما عليهم 
ال  للغير  مملوك  مال  في  التصرف  وأما  زكوات.  من 
قد  أنه  عنه  فيجاب  التصّرف  يصّح  حتى  إذنه  من  بد 
الغير  ملك  في  التصرف  األحوال  بعض  في  يجوز 
البارقي  عروة  حديث  في  ثابت  هو  كما  إذنه  بدون 
 حيث تصرف تصرفا لم يأذن فيه صاحبه، بشرط 
المال،  فيه مصلحة لصاحب  التصرف  هذا  يكون  أن 
واستثمار أموال الزكاة إنما هو تصرف ياد به مصلحة 
إلى  ويضاف  والختام.  البدإ  في  للزكاة  المستحقين 
ذلك، حديث النفر الثالثة، وأّن أحدهم تصرف في ما 
هو مملوك للغير، وإن كان هذا يعترض عليه بأنه شرع 
لمن قبلنا فليس بشرع لنا، ولكن نقول شرع من قبلنا 

شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخالفه. 

الزكاة  أموال  استثامر  بجواز  القائلون  وأما 
الراشدين  والخلفاء    النبّي  أّن  أدلتهم  من  كان  فقد 
إبل  من  الزكاة  أموال  يستثمرون  كانوا  بعده  من   
أماكن خاّصة  الحيوانات  لتلك  فقد كان  وبقر وغنم، 
رعاة  لها  كان  كما  والنسل،  ّر  والدَّ والرعي  للحفظ 
الدليل  هذا  به  أّيدوا  ومما  عليها،  ويشرفون  يرعونها 
حديث العرنيين. وهذا قد يعترض عليه بأّن االستثمار 
غير مقصود لذاته، بل التنمية قد جاءت تبعا ال قصدا، 
طبيعي  فهو  لبن  ودّر  وتناسل  توالد  من  يحصل  فما 

حين  إلى  الحيوانات  فيها  تحفظ  التي  للفترة  تابع 
استثمار  جواز  تخريجهم  وأما  لمستحقيها.  دفعها 
أموال الزكاة على األحاديث التي تحض على العمل 
وتشجع على اإلنتاج واستثمار ما عند اإلنسان من مال 
وجهد، فهذا يعترض عليه بأنه استدالل بما هو متفق 
عليه في محّل الخالف، فليس هناك من يعترض على 
مشروعية االستثمار والتشجيع عليه، بل الخالف في 

مال مخصوص، وهو مال الزكاة.

يدل  مما  الّسنة  في  ورد  بما  استداللهم  وأما 
على جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه إذا كان 
في ذلك إصالح لماله وتنمية له ومنها حديث عروة 
مع  عين،  واقعة  بأنه  عليه  اعترض  وقد   ، البارقي 
البيع  في  وكيال    البارقي  عروة  يكون  أن  احتمال 
وأّن  الثالثة،  النفر  بحديث  االستدالل  وأما  والشراء. 
قد  وهذا  للغير،  مملوك  هو  ما  في  تصرف  أحدهم 
لنا،  بشرع  فليس  قبلنا  لمن  شرع  بأنه  عليه  يعترض 
يرد شرعنا  لم  ما  لنا  قبلنا شرع  نقول شرع من  ولكن 
منه  يفهم  إنكاره  على  الشارع  وسكوت  بخالفه، 
الجواز واإلباحة. وأما القياس على استثمار مال من 
يعترض  فقد  الوقف  ومال  المال،  بيت  مثل  الله  مال 
به  مقصود  الوقف  ألّن  الفارق  مع  قياس  بأنه  عليه 
منفعة الموقوف وريعه مع بقاء رقبته وعينه)))(، فضال 
عن أّن الموقوف عليه ال يملك الرقبة الموقوفة على 

خالف الزكاة فإن مستحقيها يمتلكون أموال الزكاة.

من  المانعين  أدلة  لهم  العرض  هذا  فبعد   
نخلص  لذلك  والميزين  الزاكة  أموال  استثمار 
الزكاة،  أموال  استثمار  بجواز  القول  ترجيح  إلى 

لشرح  الجليل  مواهب  محمد،  بن  محمد  حطاب،  انظر:   )(((
 ،3 ج   ،)(99( العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  خليل  مختصر 
إلى  المحتاج  مغني  أحمد:  بن  محمد  )))/شربيني،  ص 
العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  المنهاج  ألفاظ  معاني  معرفة 

000)(، ج 3، ص 9)).
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الزكاة  ُتعطى  أن  األصل  ألّن  بشروط  ذلك  ولكن 
لمستحقيها دون تأخير ال من المزكي وال من اإلمام 
الذي يتولى جمع أموال الزكاة وصرفها، ومثل هذا 
أموال  استثمار  كان  فإذا  التأخير.  يتحمل  ال  الحّق 
كان  وإذا  األصل،  خالف  على  فهو  جائزا  الزكاة 
الشيء على خالف األصل فال بد من ضوابط تقلل 
من مخالفة األصل ما أمكن، وتجعل تلك المخالفة 
تحقق مقصد األصل على وجه تاّم. والذي يبدو لي 

أّن أهم هذه الشروط التالي: 

حال  في  لمستحقيها  الزكاة  دفع  ضمان  أواًل: 
الحّق  يضيع  ال  حتى  الزكاة  أموال  استثمار  خسارة 
الثابت لهم. واألولى أن يكون للمؤسسة الزكوية التي 
تقوم باستثمار أموال الزكاة في حال تحقق أرباح أكثر 
من أصل الحق صندوق ادخار لتغطية ما قد يقع من 

خسارة في استثمار أموال الزكاة.

الزكوية  المؤسسات  في  العاملين  أّن  ثانيًا: 
بل  النفقة،  يتوسعون في  الزكاة ال  المستثمرة ألموال 
كان  إن  يستعف  اليتيم  مال  على  الولي  مثل  مثلمهم 
غنيا، ويأكل بالمعروف إذا كان محتاجا، ولو تخصص 

لهم رواتب حكومية أو من بيت المال لكان أولى. 

ممن  جزء  دفع  بعد  االستثمار  يكون  ثالثًا: 
بتأخير  للزكاة  المستحقين  تضرر  إلزالة  يستحقونه 
تحمتل  كانت حاجاتهم ال  إذا  إليهم، ال سيما  دفعها 
هذه  مثل  سّد  فيجب  فورية،  الحاجة  بل  التأجيل، 

الحاجات قبل الشروع في االستثمار. 

أن ريع االستثمار يعود إلى المستحقين  رابعًا: 
أصل  استحقوا  فمكا  ألموالهم،  استثمار  ألنه  للزكاة 
الزكاة، واالستثمار تابع لها، فما نتج عنه يكون تابعا 

له، والتابع تابع.

يقوي  مما  إّن  أقول  المبحث  هذا  ختام  وفي 
بالد  في  يتزايد  الفقر  أّن  الزكاة  أموال  استثمار  جواز 
ومطالبها  الحياة  تكاليف  أّن  عن  فضال  المسلمين، 
بين  البّين  الفرق  نالحظ  ثّم  ومن  مستمر.  ازدياد  في 
الزكاة  دفع  كان  الماضي  ففي  والحاضر،  الماضي 
أكثر  أاو  الحول  لحاجاتهم  يكفيكهم  لمستحقيها 
اليوم  وأما  عليه.  كانوا  الذي  العيش  لنمط  الحول 
فربما ما يدفع لهم من الزكاة ال يكفيكهم أقّل الحول 
ستثمار  من  يجعل  مما  كّله،  عن  فضال  أكثره  وليس 
لتحقيق  العصر  هذا  في  ماّسة  حاجة  الزكاة  أموال 
المستحقين،  حاجة  سّد  وهو  األساس  الزكاة  مقصد 
وأن يعيشوا حياة كريمة. »ومن هنا يتبّين لنا أّن الهدف 
معدودة،  دريهمات  الفقير  إعطاء  ليس  الزكاة  من 
وإنما الهدف تحقيق مستوى الئق للمعيشة، الئق به 
بوصفه إنسانا كرمه الله واستخلفه في األرض، والئق 
واإلحسان،  العدل  دين  إلى  ينتب  مسلما  بوصفه  به 
دعا  ولذا  للناس«)))(.  أخرجت  أمة  خير  إلى  وينتمي 
عالمي  نظام  وجود  ضرورة  إلى  المعاضرين  بعض 
أموالها  واستثمار  للزكاة  عالمية  ومؤسسة  للزكاة، 
لمواجهة انتشار ظاهرة الفقر بين المسلمين. »فالناظر 
إلى التاريخ اإلسالمي يجد أّن مؤسسة الزكاة هي أول 
فهي  وحديثا.  قديما  االجتماعي  للضمان  مؤسسة 
ن للفقراء والمساكين ما يكفيهم لمّدة عام، لو كان  تؤمِّ
هناك متسع في أموال الزكاة. فليست مجّرد حفان من 
الحبوب، أو أكياس من الّسكر واللحم أو دريهمات 
توفير مستوى  بل هي  الكثيرون،  يتوّهم  كما  معدودة 

عيش الئق فوق مستوى الكفاف«)))(. 

اإلسالم  عالجها  وكيف  الفقر  مشكلة  يوسف:  القرضاوي،   )(((
)القاهرة: مطبعة وهبة، ط. )، )))) هـ/)99)م(، ص )9.

مستقبلية  رؤية  للزكاة:  العلمي  النظام  صالح:  محّمد  هود،   )(((
لتفعيل ادور االقتصادي واالجتماعي للزكاة )الرياض: مكتبة 

الملك فهد الوطنية، )))) هـ/)00)م(، ص )). 
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المبحث الثاني:التجربة الماليزية في 
ا�شتثمار اأموال الزكاة واأثرها في معالجة 

ظاهرة الفقر والحّد من انت�شارها
ظاهرة  معالجة  في  فّعال  أثر  للزكاة  أن  الشك 
من  القصد  كان  حيث  انتشاره،  من  والحّد  الفقر 
حاجة  لسّد  المسلمين  أغنياء  على  وإيجابها  شرعها 
الزكاة  بأمر  المعاصرون  اهتم  ولقد  المحتاجين. 
التكافلي  المعنة  لبيان  علمية  ندوات  وعقدت 
والتكافل  »الزكاة  ندوة  مثل  الزكاة  في  والتضامني 
الشيخ  جعلها  وكذلك  اإلسالم«)))(.  يف  االجتامعي 
يوسف القرضاوي الوسيلة الثالثة لعالج مشكلة الفقر 
الفقر وكيف عاجلها اإلسالم«)9)(،  كتابه »مشكلة  في 
السبل  من  سعود  آل  الرحمن  عبد  عّدها  وكذلك 
»مشكلة  كتابه  في  الفقر  مشكلة  من  للخروج  المهمة 
فـ  اإلسالم«)30(.  ضوء  يف  عالجها  وسبل  الفقر 
»لإلسالم في توزيع الزكاة سياسة حكيمة عادلة، تتفق 
وأحدث ما ارتقى إليه تطور األنظمة الساسّية والماية 
في عصرنا الذي يخّيل لبعض الناس أّن كّل ما يأتي به 
من النظم والتشريعات جديد مبتكر... إّن الزكاة بذلك 
تعّد أول تشريع منظم في سبيل ضمان اجتمعاي، ال 
يقوم  بل  التطوعّية،  الفردية  الصدقات  على  يعتمد 
مساعدات  منتظّمة،  دورية  حكومّية  مساعدات  على 
غايتها تحقيق اكفاية لكّل محتاج: الكفاية في المطعم 
لنفس  الحياة،  حاجات  وسائر  والمسكن  والملبس 
الشخص ولمن يعوله في غير إسراف وال تقتير«))3(. 

ولقد قرر هذا المعنى للزكاة الشيخ القرضاوي 
وأهميتها  ونظامها  الزكاة  لفقه  موسعة  دراسة  بعد 
تأمين  تعمل على  اجتماعي ألنها  نظام  بقوله: »وهي 
أبناء المجتمع ضّد العجز الحقيقي والحكمي، وضّد 

االجتماعي  والتكافل  الزكاة  عن  ندوة  البيت:  آل  مؤسسة   )(((
الملكي  المجمع  الهاشمّية:  األدرنية  )المملكة  اإلسالم  في 

لبحوث الحضارة اإلسالمّية، )))) هـ/)99)م(.
)9)( القرضاوي، يوسف: مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلســالم 

–مرجع سابق -، ص ))- )0). 
مشكلة  الرحمن:  عبد  بن  سعد  بن  الرحمن  عبد  سعود،  آل   )30(
المركز  )الرياض:  اإلسالم  ضوء  في  عالجها  وسبل  الفقر 

العربي للدراسات األمنية والتدريب، )))) هـ(.
))3( القرضاوي، يوسف: مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم – 

مرجع سابق -، ص )0).

الكوارث والجوائح، وتحقق بينهم التضامن اإلنساني 
بيد  القوي  ويأخذ  المعدم  الواجد  فيه  يعين  الذي 
المسافة  ويقرب  السبيل  وابن  والمسكين  الضعيف، 
الحسد  إزالة  على  ويعمل  والفقراء،  األغنياء  بين 
والسبب  والعاجزين«))3(.  القادرين  بين  والظغينة 
الرزق  الملك، يبسط  بيده  الذي    الله  في ذلك أن 
جعل  قد  وأفقر  أغنى  الذي  وهو  ويقدر،  يشاء  لمن 
حاجة  لسّد  األغنياء  أموال  في  معلوم  حّق  للفقراء 
مشكلة  لعالج  ممحض  رّباني  نظام  فالزكاة  الفقراء. 
إلى  الزكاة  ذكر  عند  الذهن  ينصرف  لذلك  الفقر، 
الفقراء والمساكين قبل غيرهما، وحتى القرآن الكريم 
بالفقراء  بدأ  قد  الثمانية  الزكاة  مستحقي  حدد  عندما 

والمساكين. 

ولذا كانت الخالفة اإلسالمّية تعتني أّيما اعتناء 
حتى  شؤونها  وترعى  أمرها،  وتدير  الزكاة،  بشأن 
أثر  للزكاة  كان  ولقد  أصحابها.  إلى  الحقوق  تؤدي 
المجتمعات  الفقر في  التخفيف من مظاهر  فّعال في 
التي  الفترات  في  وذلك  التاريخ،  عبر  اإلسالمّية 
طّبقت فيها الزكاة، وتّم إعطاؤها لمستحقيها، وكذلك 
الزكاة،  يؤدون  األغنياء  فيه  كان  الذي  الزمن  في 
سمى  لمن  ويعطونها  صالحون  والة  جمعها  ويتولى 
توزيع  توازن في  بذلك  الحكيم. فتحقق  كتابه  الله في 
الجرائم  فيه  وقلت  اإلسالمي،  المجتمع  داخل  الثروة 
المتعلقة بالمال ألّن الفقراء قد اخذوا حقهم من طريق 
شرعي، فليس هنـاك ما يدعو ألخذه خفية بالّسرقة أو 
من  عددًا  أّن  نجد  الحاضر  العصر  وفي  بالغصب.  قوة 
البلدان اإلسالمّية كان لها اهتمام بالغ بالزكاة، فأحدثوا 
وأداًء  جمعًا  الزكاة  على  تقوم  وبيوتات  مؤسسات  لها 
وتنظيمًا لوجود حاجة إلى ذلك، ولكن يالحظ أّن بعض 
البلدان اإلسالمّية يكون لديها فائض في الزكاة، وبلدان 

ألحكامها  مقارنة  دراسة  الزكاة:  فقه  يوسف:  القرضاوي،   )3((
الرسالة،  )بيروت: مؤسسة  والّسنة  القرآن  في ضوء  وفلسفتها 

ط. ))، 0)))هـ/000)م(، مج )، ص 0))).
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أخرى أهلها فقراء فقرًا مزريًا يؤدي أحيانًا إلى الموت 
توزيع  في  النظر  إعادة  يستدعي  األمر  وهذا  والهالك. 
الزكاة واستثمارها استثمارًا يحقق كفاية أهل البلد فيما 

يتعلق بالمأكل والمشرب والملبس والمسكن. 

فّعلت  التي  المعاصرة  اإلسالمّية  الدول  ومن 
ماليزيا)33(  دولة  الفقرة  مشكلة  معالجة  في  الزكاة 

وتنقسم  أسيا  شرق  جنوب  في  تقع  إسالمية  دولة  ماليزيا   )33(
ماليزيا إلى إقليمين يفصل بحر الصين الجنوبي بينهم، اإلقليم 
الثاني  ماليزيا«، واإلقليم  ماليزيا »غرب  األول هو شبه جزيرة 
التي  المنطقة  وهي  ماليزيا«  »شرق  وهو  وصباح  سرواك  هو 
تحتل األجزاء الشمالية من جزيرة بورنيو حوالي ثلث مساحة 
كما  إندونيسيا،  مع  الجنوبية  حدودها  في  وتشترك  الجزيرة، 
الشمالية  الجهة  من  تايالند  مع  الماليزية  الجزيرة  شبه  تشترك 
ومع سنغافورة من الجنوب، ويفصل بينها وبين جزيرة سومطرة 
مساحة  تبلغ  المساحة:  ماليزيا  عن  عامة  معلومات  ملقا  ممر 
السكان  عدد  يبلغ  السكان:  وعدد  كم).   3(9.((0 ماليزيا 
اللغة:  العاصمة: كوااللمبور  حوالي ))).))).)) نسمة. 
اللغة الرسمية هي لغة باهاسا ماليو، باإلضافة للغة اإلنجليزية 
العملة:  واللهجات.  اللغات،  من  أخر  وعدد  الصينية،  واللغة 
الرينجيت الماليزي الديانة: تعتبر الديانة اإلسالمية هي الديانة 
الرسمية للبالد والتي تشكل 0)% من عدد السكان، باإلضافة 
والمسيحية.  والهندوسية  البوذية  مثل  الديانات  من  آخر  لعدد 
وباإلضافة إلى ذلك، فماليزيا عبارة عن اتحاد فيدرالي يتكون 
من أربعة عشر والية، تسع واليات منهم ملكية وراثية يتوارث 
الملوك فيها الحكم عن آبائهم، أما الواليات الخمس األخرى 
ملكي  ماليزيا  في  الحكم  نظام  الواليات.  حكام  فيحكمها 
دستوري أما من حيث الممارسة فهو نظام جمهوري ذو تمثيل 
الدولة  رئيس  من  البالد  في  التنفيذية  الهيئة  وتتكون  نيابي، 
الواليات  حكام  بين  من  انتخابه  يتم  والذي  العام«  »الحاكم 
خمس  لمدة  وذلك  المالكة،  األسرة  إلى  المنتمين  التسع 
سنوات، ورئيس الحكومة، والحكومة. وتضم الهيئة التشريعية 
وبالنسبة  النواب،  ومجلس  الشيوخ  مجلس  هما  مجلسين 
العليا هي أعلى سلطة قضائية  المحكمة  القضائية فتعد  للهيئة 
في ماليزيا ويقوم الحاكم العام بتعيين قضاتها. ويوجد بماليزيا 
حزب  البديل،  االئتالف  منها:  السياسية  األحزاب  من  عدد 
ماليزيا  وكانت  الديمقراطي.  العمل  حزب  الوطنية،  الجبهة 
فكانت  والشعوب،  الحضارات  من  للعديد  ملتقى  القدم  منذ 
ملتقى للتجار الهنود والصينيين الذين كانوا يقومون بالرحالت 
في  التجارية  المدن  أشهر  من  ملقا  وكانت  البحرية،  التجارية 
للتجارة  مركزًا  فكانت  الميالدي  عشر  الخامس  القرن  خالل 
البحرية حيث اجتذبت العديد من التجار من العديد من الدول 
البرتغاليين في أوائل القرن  اآلسيوية، كما توافد عليها التجار 
كانت  المتميز  ماليزيا  لموقع  ونظرًا  الميالدي،  عشر  السادس 
باحتالل  البرتغاليون  قام  األخرى.  الدول  من  للعديد  مطمع 
ملقا في عام ))))م، وفي بدايات القرن السابع عشر الميالدي 
بدأت السفن الهولندية في التوافد على المنطقة بانتظام، وفي 
في  البرتغاليين  على  بالهجوم  الهولنديون  قام  ))))م  عام 
سيطرة  إلى  البرتغاليين  سيطرة  من  ذلك  بعد  وانتقلت  ملقا، 

نموذجًا  تكون  حتى  مهّم  بها  التعريف  أن  وأعتقد 
»دعوة  حول:  نت  اجلزيرة  في  مقال  ففي  به.  يقتدى 
فيه  ورد  وقد  الفقر«،  ملكافحة  الزكاة  لتفعيل  ماليزية 
الّسلطات  الماليزية  الحكومة  دعوة  »قوبلت  أنه: 
الزكاة  أموال  جمع  في  جهودها  تكثيف  الدينية إلى 
في  الفقر  على  للقضاء  مستحقيها  على  وتوزيعها 
البالد بالترحيب من جهات رسمية ودينية عّدة. وكان 
الماليزي  الوزراء  نائب رئيس  بيان صادر عن مكتب 
أعمالها  تطوير  على  الزكاة  جمع  مؤسسات  حّث  قد 
الميدان  إلى  والنزول  مبتكرة  وسائل  عن  والبحث 
لتحديد أعداد المحتاجين وظروفهم، واآلليات التي 
الزكاة  صناديق  وتتبع  مشاكلهم.  تحل  أن  بها  يمكن 
وتتبع  في الواليات  الدينية  للمجالس  ماليزيا  في 
الواليات  أما  لسالطين الواليات،  المجالس  تلك 
وبوتراجيا  كوااللمبور  -وهي  الثالث  الفدرالية 
والبوان- فتقوم على جمع الزكاة فيها هيئة صندوق 
في  الدينية  الشؤون  إلدارة  مباشرة  تتبع  التي  الزكاة 
الزكاة فقد  بيانات صندوق  الوزراء. وحسب  مجلس 
الفدرالية  الواليات  يف  الزكاة  أموال  عائدات  بلغت 
مقابل  دوالر  مليون   ((( نحو  املايض  الثالث العام 
نحو )9 مليون دوالر عام 0)0)، ويطمح الصندوق 
في  دوالر  مليون   ((0 إلى  العائدات  رفع  إلى 
أعداد  سجلت  كما  الحالي.  العام  الثالث  الواليات 
ارتفاعا  أفرادا أو مؤسسات  الزكاة سواء كانوا  دافعي 

البريطانيين  قام  القرنين.  قرابة  بها  استقروا  الذين  الهولنديين 
ملقا  على  استولوا  ثم  9)))م،  عام  في  سنغافورة  باحتالل 
حيث  ))))م،  عام  في  هولندية  بريطانية  معاهدة  توقيع  بعد 
خط  من  الشمالي  القسم  قسمين  إلى  الماليو  أرخبيل  انقسم 
االستواء وهذا يقع تحت السيطرة البريطانية والقسم الجنوبي 
أجل  من  أيضًاً  اليابان  سعت  الهولندية.  السيطرة  تحت  ويقع 
غزو ماليزيا وذلك في عام ))9)م، وسقطت سرواك وصباح 
ماليزيا  من  اليابانيين  انسحب  ثم  ))9)م،  يناير  منتصف  في 
دولة  تأسست  ))9)م  أغسطس   3( وفي  ))9)م.  عام  في 
وتأسس  الماليزية،  الجزيرة  بشبه  حاليًا  تعرف  والتي  الماليو 
وجزيرتي  الماليو  دولة  يضم  كان  الذي  الماليزي  االتحاد 
 ،(9(3 يوليو   9 في  سنغافورة  إلى  إضافة  وسرواك،  صباح 
إال أن سنغافورة انفصلت عن االتحاد في التاسع من أغسطس 
http: //www.rwa- انظر:  المعلومات  من  لمزيد   .(9((

biriba.net/vb/archive/index.php/t-10370.html
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ملحوظا، حيث بلغ عددهم عام ))0) أكثر من مائة 
عام  ألف   (9 نحو  مقابل  شركة،   (((( بينهم  ألف 

0)0) بينهم )))) شركة«))3(.

أجل  من  الزكاة  دفع  على  اإلقبال  ولكن 
المجتمع  أفراد  جميع  عن  قبوال  يلق  لم  استثمارها 
التي تقف  التحديات  الماليزي، قلذلك كان من أهم 
في  الزكاة  أموال  استثمار  عملية  تطوير  وجه  في 
في  تزال  ال  الزكاة  أن  إلى  يعود  اقتصادية،  مشاريع 
مفهومها  ضمن  المسلم  الماليزي  المواطن  وعي 
التعبدي الديني الصرف، ولم تتجاوز ذلك إلى بعدها 
اإلسالمية  المصارف  مستشار  »ويؤكد  االقتصادي. 
جمع  عمليات  أن  يوه  اهلل  عبد  فؤاد  حممد  الدكتور 
الزكاة في ماليزيا ال تزال في إطار ضيق نظرا لخشية 
مشاريع  في  األموال  هذه  إدخال  من  المواطنين 
ناحية  من  هذا  المخاطرة،  من  تخلو  ال  اقتصادية 
هذه  تفقد  أن  المواطنون  يخشى  أخرى  ناحية  ومن 
تدار  أصبحت  إذا  التعبدي   الديني  بعدها  العبادة 
يوه  الدكتور  ويضيف  استثمارية.  مشاريع  أنها  على 
عنها  المعلن  البيانات  أن  نت  للجزيرة  حديث  في 
أو  الفدرالية  الواليات  في  الزكاة  لدى صناديق جمع 
بيت المال في الواليات األخرى ال تعبر عن الحجم 
يحرص  حيث  البالد،  في  الزكاة  لعائدات  الحقيقي 
بالشكل  العبادة  هذه  أداء  على  المواطنين  من  كثير 
التقليدي لمستحقيها الثمانية الذين حددتهم الشريعة 
اإلسالمية. واعتبر أن عدم التوجه إلى مأسسة الزكاة 
على  تعود  كبيرة  مشاريع  في  التفكير  دون  يحول 

الفقراء بالنفع والفائدة المستمرة«))3(.

http://www.aljazeera.net/ النت:  على  الموقـــع  انظر   )3((
ebusiness/pages/07885577-6c54-42f4-a974-
 ((33/(/(9 بتاريخ:  منشور  والمقال   449afabe4a51

هـ- الموافق ))/)/))0) م.
http://www.aljazeera.net/ النت:  على  الموقع  انظر   )3((
ebusiness/pages/07885577-6c54-42f4-a974-

449afabe4a51
الموافق   - ــــ  9)/)/33))ه بتاريخ:  منشور  والمقال 

))/)/))0)م.

أكرم  الدكتور  بّين  فقد  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
اللدين))3( أنه »هناك مساعي لدى السلطات الماليزية 
قوانين  ووضع  وصرفها  الزكاة  جمع  آليات  لتطوير 
من  مشاريع  في  البدء  إلى  إضافة  تعامالتها،  تحكم 
خصوصا  الزكاة  أموال  المتوسط الستثمار  الحجم 
في سهم »في سبيل الله«. وأضاف اللدين في حديث 
للجزيرة نت أن القائمين على جمع الزكاة بدؤوا في 
اآلونة األخيرة االلتفات إلى مشاريع استثمارية ذات 
أو  العقارات وبيعها  نسبة مخاطرة متدنية مثل »شراء 
الصحة  مجال  في  القليلة  المشاريع  وبعض  تأجيرها 
والتعليم«. وأشار إلى حرص المواطن الماليزي على 
الزكاة باعتبارها فريضة دينية، وأن الحكومة من  أداء 
جانبها تشجيعًا منها لدفع الزكاة تخصم قيمة األموال 
السنوية  الضرائب  مجموع  من  للزكاة  تدفع  التي 
بأداء  قاموا  الذين  األفراد والمؤسسات  المترتبة على 

زكاة أموالهم«))3(.

ويضاف إلى ذلك كله أن الحكومة الماليزية قد 
بدأت تعمل منذ سنة 0)0) على إنشاء صندوق عاملي 
للزكاة، حيث »أعلن مستشار مالي أنه يجري التخطيط 
إلطالق أول صندوق عالمي الستثمار أموال للزكاة 
خالل  من   (0(0 القادم  العام  من  األول  الربع  في 
شهرًا  عشر  اإلثني  خالل  دوالر  مليون   ((0 جمع 
األولى. ويستهدف الصندوق االستثمار في وحدات 
الملكية الخاصة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وفي 
الصحة وتطهير  المشاريع االجتماعية وفي مجاالت 
مستشار  وأشار  واإلسكان.  والتعليم  المياه  شبكات 
الصندوق هيوميون دار إلى أن صندوق الزكاة العالمي 
جمع حتى اآلن تعهدات غير ملزمة بقيمة 0) مليون 
دوالر ومن المتوقع أن ينمو حتى 0) مليارات دوالر 

))3( المدير التنفيذي لألكاديمية العالمية للبحوث الشرعية »إسرا« 
التابعة للبنط المركزي الماليزي.

http://economy.akhbarway. النت:  على  الموقع  انظر   )3((
com/news.asp?c=2&id=36361
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أوردت صحيفة  المقبلة، كما  العشر  السنوات  خالل 
هو  الصندوق  أن  وذكر  البحرينية.  الخليج«  »أخبار 
أن  المقرر  ومن  الماليزية  للحكومة  مبادرة  من  جزء 
أن  إلى  مشيرًا  إطالقه،  من  سنة  بعد  باالستثمار  يبدأ 
مليار  بين 0) و30  ما  زكاة  مبالغ  يدفعوا  المسلمون 
 %(.( بنسبة  ضرائب  عن  عبارة  وهي  سنويًا  دوالر 
وقال  سنة.  من  أكثر  ادخاره  على  مر  مبلغ  كل  عن 
بي(  أم  )بي  لشركة  التنفيذي  الرئيس  أيضًاً  وهو  دار 
استثمار  سيتم  أنه  الصندوق  ستدير  التي  اإلسالمية 
سنوية  بعوائد  ستجمع  التي  األموال  من   %(( حتى 
النسبة  ستستخدم  بينما   %(( إلى   (0 بين  ما  متوقعة 
أعرب  سابق،  وقت  وفي  خيرية.  أعمال  في  المتبقية 
رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق عن تطلعه 
بالده  في  السنوي  االقتصادي  النمو  نسبة  ارتفاع  إلى 
وذلك  المقبلة  العشر  السنوات  مدى  على   %( بنسبة 
الوزراء  رئيس  وضعها  التي  الماليزية  الرؤية  لتحقيق 

السابق مهاتير محمد لعام 0)0)«))3(.

بذلته  الماليزية وما  فإّن الحكومة  وبناء على ذلك، 
الزكاة،  لشؤون  ممحضة  مؤسسات  إنشاء  في  جهد  من 
فّعال  أثر  له  كان  الزكاة  أموال  من  تحصل  ما  واستثمارها 
انتشارها.  من  والحّد  الفقر،  ظاهرة  من  التخفيف  في 
كتاب  صاحب  محمد  بن  العزيز  عبد  الدكتور  ذكر  ولقد 
 (Zakat and rural ماليزيا«  في  الريفية  والتنمية  »الزكاة 
(development in Malaysia أّن الزكاة كان لها من األثر 
الريفية، وتحقيق مستوى  األماكن  الكثير في تطوير  الشيء 
معيشة الئق بالحياة اإلنسانّية، ال سيما أّن الزكاة في القرى 
الزراعية،  المحاصيل  زكاة  على  أساسًا  تعتمد  واألرياف 
والتشجيع  الزكاة،  أموال  تفعيل  في  دور  للحكومة  فكان 
له  كان  مما  واألرياف  القرى  أراضي  في  االستثمار  على 

http://economy.akhbarway. النت:  على  الموقع  انظر   )3((
com/news.asp?c=2&id=36361

المعيشة في وتنميتها،  أثرا الحقا في تحسين مستوى 
الزراعة  بقطاع  باالهتمام  الحكومة  مبادرة  وكانت 
أراضيهم  فْلح  على  والمساكين  الفقراء  وإعانة 
واستثمارها)39(. وهذا كان في مرحلة متقدمة قبل أن 
الزكاة، وتخصيص  أموال  نقود  استثمار  تبدأ مرحلة 
الزكاة عن طريق استثمارها  أموال  لتنمية  مؤسسات 
الفقراء  حاجة  وتغطية  شاملة،  تنمية  لتحقيق 

والمساكين في البالد كّلها. 

فيدرالي، وهي تحتوي  نظامها  ماليزيا  أّن  وبما 
استقاللها  لها  والية  فلكّل  الواليات،  من  عدد  على 
وتوزيعها  وتحصيلها  الزكاة  جمع  في  الذاتي 
واستثمارها، ولعّل من التجارب الناجحة في استثمار 

أموال الزكاة تجربة الوالية الفيدرالية )كوااللمبور(.

ولذا، فـ »قد اهتمت الدولة الماليزية بموضوع 
خاص  جهاز  تأسيس  وتم  خاصا،  اهتماما  الزكاة 
لمجس  تبعيته  وجعلت  املال«  »بيت  باسم  للزكاة 
)كوااللمبور(  الفيدرالية  بالوالية  اإلسالمية  الشؤون 
في فبراير سنة))9) م، وذلك بمقتضى المادة )0) 
البند 0)))( من القانون الخاص الذي صدر بذلك، 
المخولة  الرسمية  لجهة  ا  هو  الجهاز  هذا  وأصبح 
ـعًا وتوزيعًا. وقد كان  ـْ قانونيًا بتولي شؤون الزكاة جـم
الغرض من تأسيس بيت المال أن يكون مؤسسة مالية 
والبحث  المجتمع  بناء  في  اإلسهام  إسالمية غرضها 
الوالية  في  االجتماعية  للمشكالت  الحلول  عن 
واالجتماعية،  االقتصادية،  الناحية  من  الفيدرالية 
المؤسسة  هذه  تقوم  أن  أجل  ومن  والخيرية«)0)(. 
تكليفها  من  بد  فال  ومتقنة  محكمة  بصورة  بعملها 
بجملة من األمور التي من شأنها أن تحقق األهداف 

(39) Abdul Aziz Bin Muhammad (1993). Zakat and rural 
development in Malaysia. Kuala Lumpur: Berita Pub-
lishing، p. 110. 

)0)( أوانج، عبد الباري: »استثمار أموال الزكاة وتطبيقاته في بيت 
العدد  عشر.  الخامس  العدد  التجديد،  مجلة  بماليزيا«  المال 

التاسع والعشرون، )3)) هـ/))0) م، ص ))).
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إلى  عهد  فـ«قد  وعليه،  تأسيسها.  تّم  أجلها  من  التي 
بيت المال بعد تأسيسه بجملة من المهام أهمها: 

ولجنة  والزكاة،  المال  بيت  لجنة  على  اإلشراف   -(
التنمية واالستثمار، ولجنة مركز التدريب المهني 

والحرفي للفقراء والمساكين. 
والموارد  الزكاة  أموال  وتوزيع  وحفظ  جباية   -  (

المالية األخرى لبيت المال.
وإصدار  الزكاة  بأهمية  المجتمع  توعية  في  اإلسهام   -3
بيت  عن  التعريفية  والرسائل  والمجالت  الكتيبات 

المال والزكاة«)))(.

والمالحظ في هذه المهام أن الغرض األساس 
الفقراء  ورعاية  واستثمارها  الزكاة  أموال  تنمية 
والمساكين ليس فقط في إعطائهم نصيبهم من الزكاة 
بل تدريبهم وتعليمهم بعض الحرف التي قد تجعلهم 
في المستقبل يستغنون عن الزكاة، بل قد يكونون من 

الذين يساهمون في دفع الزكاة. 

 و»لم تكد أموال الزكاة المحصلة منذ تأسيس 
رنغت  مليون  990)الثمانية  سنة  إلى  المال«  »بيت 
مجلس  أنشأ   (990 سنة  نهاية  وفي  سنويا،  ماليزي 
الشؤون اإلسالمية شركة خاصة محدودة باسم جمع 
الزكاة وعهد إليها بهمة مخصوصة هي جمع الزكاة، 
لجباية  خاّصًا  مركزا  الشركة  هذه  كونت  وبدورها 
الزكاة باسم »مركز جباية وحتصيل الزكاة«. ومنذ سنة 
الوحيدة  الرسمية  الجهة  هو  المركز  هذا  )99)صار 
التي تتولى مسؤولية تحصيل الزكاة وتوزيعها. ويقوم 
مركز تحصيل الزكاة بجمع الزكاة عن طريق االتصال 
الشخصي المباشرة وغير المباشر بالخيرين من رجال 
بالمؤسسات  باالتصال  يقوم  كما  واألعمال،  المال 
إخراج  على  ويحثها  ويدعوها  المختلفة  والشركات 
دقيقة  إحصائية  أساليب  لذلك  مستخدمًا  الزكاة، 
ونظم محاسبية متطورة. أما صرف أموال الزكاة إلى 
الذي  نفسه  المال  بيت  إلى  موكول  فهو  مستحقيها 
الزكاة  تحصيل  لمركز  كان  وقد  عليه.  الكالم  سبق 
أثر كبير في تحصيل أموال الزكاة التي شهدت زيادة 

مطردة في إيراداته«)))(.

)))( المرجع الّسابق، ص 9)).

)))( المرجع الّسابق، ص 0)).

الوالية  تجربة  تميزت  قد  أنه  والحاصل 
الفيدرالية لمدينة كوااللبمور باعتماد أساليب مبتكرة 
في تطبيق الزكاة في واقع حياة المسلمين في ماليزيا 
وخاصة منذ سنة)99)م وهي محاولة جادة ومتطورة 
إلحياء فريضة الزكاة وتفعيل دورها في حياة المجتمع 
تحت والية الدولة، حيث يتم تحصيلها ممن وجبت 
عليهم الزكاة، ثم يقوم بتوزيعها واستثمار الفائض من 
الزكاة.  مستحقي  حاجة  على  زاد  وما  الزكاة،  أموال 
تدخل  التي  األموال  باستثمار  المال  بيت  ويقوم 
مراكز  بناء  مثل  مختلفة  مجاالت  في  واليته  تحت 
التجارية  طبّية، وإنشاء شركات في مختلف األنشطة 
واالتجار  العقارات  شراء  عن  فضال  واالستثمارية، 
فيها. وكذلك ال بد من التنبيه على أّن طرق االستثمار 
في بيت المال بكوااللمبور تتبع ما أقره مجلس مجمع 
الفقه اإلسالمي الدولي في دورته الثالثة)3)(، فهو يقوم 
أواًل بتعجيل توزيع أموال الزكاة على المستحقين بناًء 
على تقدير الحاجة الماسة الفورية لهم، ثم يقوم بعد 

ذلك باستثمار الفائض من تلك األموال)))(.

خاتمـــــــــة
فهذا البحث المتواضع ما هو إال تأكيد ألهمية 
لهذه  وأّن  الفقر،  ظاهرة  معالجة  في  وأثرها  الزكاة 
قرينة  هي  إْذ  اإلسالم؛  في  عظيمة  مكانة  الفريضة 
الصالة في القرآن المجيد فحيثما ذكرت الصالة تالها 
ذكر الزكاة في الغالب، وفي ذلك تنويه بمكانتها وعلّو 
منزلتها حتى جعلت قرينة للصالة لما في تشريعها من 
خير متعدي من صاحب الزكاة إلى المستحقين لها. 
مظاهر  من  التخفيف  في  فّعال  أثر  للزكاة  كان  ولقد 
الفقر في المجتمعات اإلسالمّية عبر التاريخ، وذلك 
إعطاؤها  وتّم  الزكاة،  فيها  طّبقت  التي  الفترات  في 
البلدان  من  عددًا  أّن  نجد  عصرنا  وفي  لمستحقيها. 
لها  فأحدثوا  بالزكاة،  بالغ  اهتمام  لها  كان  اإلسالمّية 
وأداء  جمعًا  الزكاة  على  تقوم  وبيوتات  مؤسسات 

اإلسالمي،  المؤتمر  )منظّمة  اإلسالمي  الفقه  مجمع  مجلة   )(3(
الدورة الثالثة(، - مرجع سابق-، ص ))).

)))( انظر: أوانج، عبد الباري: »استثمار أموال الزكاة وتطبيقاته في 
بيت المال بماليزيا«- مرجع الّسابق-، ص 0)) وما بعدها.



331331

أّن  يالحظ  ولكن  ذلك.  إلى  حاجة  لوجود  وتنظيمًا 
بعض البلدان اإلسالمّية يكون لديها فائض في الزكاة، 
وبلدان أخرى أهلها فقراء فقرا مزريا يؤدي أحيانًا إلى 

الموت والهالك. 

توزيع  في  النظر  إعادة  يستدعي  األمر  وهذا 
البلد  أهل  كفاية  يحقق  استثمارًا  واستثمارها  الزكاة 
والمسكن.  والملبس  والمشرب  بالمأكل  يتعلق  فيما 
وقد تعرض البحث للحديث عن قضية تعّد من أهّم 
أموال  استثمار  وهي  الزكاة  في  المعاصرة  القضايا 
على  المسلمين  بلدان  في  الفقر  النتشار  نظرًا  الزكاة 
يؤول  مما  بعضها  في  المدقع  الفقر  بل  بينها،  تفاوت 
بصاحبه إلى التلف والهالك. وتتأكد هذه األهمية أّن 
الزكاة إذا صرفت إلى مستحقيها ال تسّد حاجاتهم إال 
الحياة وغالئها،  نظرًا لكثرة متطلبات  قليل  إلى أجل 
واستثمار أموال الزكاة يقوم بسّد حاجاتهم إلى أجل 
أطول ويجنبهم الفقر أكثر الحول ورّبما الحول كّله. 
استثمار  في  الماليزية  التجربة  أن  ذلك  إلى  ويضاف 
أموال الزكاة قد حققت نجاحا فائقا في التخفيف من 
الفقر في القرى وضواحي المدن، والتعريف  مظاهر 

بها له أهمّية حتى تتم اإلفادة مستقبال من هذا النموذج 
في  وأثره  الزكاة  أموال  استثمار  في  التطبيقي  العملي 

معالجة ظاهرة الفقر والحّد من انتشارها.

استثمار  أّن  على  التأكيد  ينبغي  الختام  وفي 
الدائمة،  المراقبة  تحت  يكون  أن  بد  ال  الزكاة  أموال 
والمساكين.  الفقراء  لحق  احتياطا  الضوابط  ووضع 
يصبح  أن  الزكاة  أموال  استثمار  من  الغاية  فليست 
من  الغاية  بل  أغنياء،  الزكاة  مؤسسة  في  العاملون 
مسكينًا،  والمسكين  فقيرا  الفقير  يظّل  ال  حتى  ذلك 
وال أن تكون الزكاة مجرد أخذ مال من غني وصرفه 
عن  الزكاة  لتفعيل  كان  ولذلك  فحسب.  للمستحق 
أوصي  وأيضًا  شاملة.  تنمية  في  أثر  االستثمار  طريق 
في  اإلسالمّية  البلدان  مختلف  بين  التعاون  يتم  أن 
في  فائض  ما  لبلد  يكون  قد  إذ  الزكاة  أموال  استثمار 
فيمكن  استثمارية،  مشاريع  لديه  ليس  ولكن  الزكاة 
استثمارها في بلد إسالمي آخر، وكذلك أن يخصص 
جزءًا من االستثمار لمساعدة الفقراء والمساكين في 
من المسلمين في العالم كّلهن وال يقتصر فقط على 

البلد التي جمعت فيه الزكاة، وفيها تـّم االستثمار.
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دور الدبلوما�سية الكويتية في تحقيق المساريع اليرية
لبي الزكاة على المستو الدولي

د. فهد م�شاري الظفيري – الكويت
دكتوراه في العالقات الدولية سفير فوق العادة مفوض بوزارة الخارجية
عمل بالسلك الدبلوماسي

مقدمة
إن الزكاة من أعظم أسباب رحمة الله تعالى للعبد في الدنيا واآلخرة، لما جاء في قوله 
ُكْم ُتْرَحُموَن)سورة النور اآلية  ُسوَل َلَعلَّ َكاَة َوَأطِيُعوا الرَّ اَلَة َوآُتوا الزَّ عّز وجل َوَأِقيُموا الصَّ
))(، واقتداًء بسنة رسول الله  في حديثه الشريف ))مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
والحمى(())(،  بالسهر  الجسد  سائر  له  تداعى  عضو  منه  اشتكى  إذا  الجسد  مثل  وتعاطفهم 
كربات  وتفريج  المحتاجين  حوائج  لقضاء  والتعاون  الرحمة  صفات  من  صفة  فالزكاة 
المكروبين، لذلك نجد الكثير من الدول اإلسالمية تسعى إلى تدعيم التعاون على المستوى 

المحلي واإلقليمي والدولي، والكويت من الدول التي تحرص وتسعى إلى تجسيد مشاعر األخوة اإلسالمية بين 
دوليا من خالل  اإلنساني  والعمل  اإلغاثة  بأعمال  القيام  العالم من خالل  في  والمسلمين  الكويتي  الشعب  أبناء 
مؤسساتها الرسمية مثل إدارة النشاط الخارجي لبيت الزكاة الكويتي والتي من أهم استراتيجياتها تعزيز التعاون 
والتنسيق بين مجلس إدارة بيت الزكاة الكويتي ومختلف البعثات الدبلوماسية من سفارات دولة الكويت بالخارج 
لتقديم مختلف أوجه العون المناسب للدول والهيئات والجماعات واألقليات اإلسالمية وتقديم الدعم المالي 

للمشروعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

ثقافة العمل الخيري هي ثقافة متجذرة في المجتمع الكويتي، وصناعة العمل الخيري هي صناعة كويتية 
العمل  وتعدى  العالم  مستوى  على  اإلسالمي  الخيري  للعمل  ارتكاز  قاعدة  الكويت  دولة  فيها  مثلت  خالصة 
الخيري للكويت حدودها السياسية واكتسبت دولة الكويت سمعة عالمية طيبة بكونها من أكثر الدول نشاطًا في 

مجال العمل الخيري. 

))( رواه مسلم لشرح النووي، باب تراحم المؤمنين، ج 9، ص )))3.
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في  المالية  الثروة  وتدفق  النفط  اكتشاف  ومع 
حكومات  بدأت  الماضي  القرن  من  الثاني  النصف 
والمساهمات  المساعدات  نظام  تطوير  في  الكويت 
من  رسميًا  المساعدات  تلك  باعتماد  وذلك  الخيرية 
أن  بعد  المالية  وموازنتها  الدولة  مصروفات  ضمن 
كانت تلك المساعدات الخيرية مقتصرة علي العمل 

األهلي والمجتمعي سابقًا. 

المالية  التبرعات  من  كبيرة  فنسبة  لذا 
والمساهمات الخيرية بما في ذلك التبرعات المقدمة 
القضايا  اآلن  تستهدف  الكويتي  الزكاة  بيت  من 
وضع  الذي  كوتس))(  معهد  تقرير  بحسب  الدولية 
مجلس  دول  بين  الثانية  المرتبة  في  الكويت  دولة 
عدد  حيث  من   (0(( عام  في  الخليجي  التعاون 
الهبات والمساعدات التي تجاوزت المليون دوالر، 
عالوة على ذلك فان ما يقرب من نصف قيمة جميع 
التبرعات المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي 
جاءت من الكويت، وذهب معظمها إلى الجمعيات 
بين  تتراوح  قضايا  لمواجهة  الخارج  في  الخيرية 
اإلغاثة في حاالت الكوارث والمساعدات اإلنسانية 

في األزمات السياسية واألمنية.

وتعد الجمعيات الخيرية الكويتية عالمة بارزة 
السريع  بفضل تحركها  اإلنساني  العطاء  في ساحات 
الصراعات  تشهد  التي  العالم  مناطق  جميع  في 
والكوارث واألزمات اإلنسانية، كما إنها نجحت في 
تحويل العمل الخيري من مجرد توصيل للمساعدات 
وتنموية  مؤسسية  منظومات  إلى  المالية  والتبرعات 

متكاملة 

دوالر،  بمليون  المانحة  الجهات  تقرير  كوتس:  معهد   )((
3)0)م، ص ))- 3).

الذراع  الكويتية  الخيرية  الجمعيات  تعتبر   -
األساسي للعمل الخيري واإلنساني الكويتي، حيث 
الدولة،  جانب  من  ومتابعة  واهتمام  برعاية  تحظي 
وقد عبر عن هذا الدعم والرعاية بشكل واضح سمو 
الصباح  األحمد  صباح  الشيخ  الكويت  دولة  أمير 
عندما وصف »العمل الخيري الكويتي بأنه تاج على 

الرؤوس«)3( .

األزمات  وأعداد  معدالت  ازدياد  مع   -
العالم  حول  اإلنسانية  والصراعات  والكوارث 
وبالذات في المنطقة العربية في العقد الحالي )سوريا 
 – لبنان   – الصومال   – اليمن   – ليبيا   – العراق   –
– تونس( برزت مالمح جديدة  – السودان  فلسطين 
لقيامها  نتيجة  الكويتية  للدبلوماسية  جديدة  ومرحلة 
إلى  األمني  واإلطار  السياسي  اإلطار  تتجاوز  بأدوار 
والدينية  القومية  األبعاد  فيها  تتجاوز  إنسانية  ادوار 
والعرقية والطائفية، وهو دور إنساني يتصدى للمعاناة 
اإلنسانية التي تنتج من الكوارث والنزاعات اإلقليمية 
والدولية متجردة من أية مصالح سياسية أو تدخل في 

والشؤون الداخلية للدول. 

طبعت  التي  اإلنسانية  الدبلوماسية  وهذه   -
تدارك  نتيجة  جاء  الكويت  لدولة  الخارجية  السياسة 
مؤتمرات  عقد  التي  للدعوة  وتسارعها  الكويت 
والمنح  المساعدات  لتقديم  ودوليه  وإقليمية  عربية 
المنكوبة  والدول  الشعوب  لبعض  الدولية  والهبات 
محلية  ونزاعات  حادة  داخلية  أزمات  شهدت  التي 
للدبلوماسية  العام  الطابع  وكان  أهلية  وحروب 
اإلنسانية التي انتهجتها الكويت هو تقديم مساعداتها 
دون  اجمع  العالم  وشعوب  لدول  المالية  وتبرعاتها 

تحديد الجغرافيا أو التاريخ أو المصالح. 

عن  مقالة  )مداد(  والدراسات  لألبحاث  الدولي  المركز   )3(
العمل الخيري الخليجي، سنة 009)م.
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المبحث االأول: مفهوم الزكاة

المطلب االأول: تعريف الزكاة 
معنى الزكاة في اللغة: الطهارة، النماء، البركة، 
الكريم  القرآن  في  ذكره  تم  ذلك  وكل  والمدح، 
والسنة النبوية الشريفة))(. وقال ابن األثير في النهاية، 
والبركة  والنماء  الطهارة  اللغة:  في  الزكاة  أصل  أن 
طهارة  الفطر  وزكاة  لألموال  طهارة  فالزكاة  والمدح 
َأْفَلَح  لألبدان))(، وقد جاء في كتاب الله تعالى: َقْد 

اَها))(، أي طهر نفسه من الذنوب. َمْن َزكَّ
إذا  الزرع  زكا  يقال  والزيادة،  النماء  بمعنى  الزكاة   •
واضاف  زكوات))(،  الزكاة:  وجمع  وزاد))(  نما 
الراغب، أصل الزكاة: النمو الحاصل عن بركة الله 

تعالى)9(.
َأْن  َفَأَرْدَنا  تعالى:  قال  الصالح،  بمعنى  والزكاة   •
صالحًا  قيل   .)(0(َزَكاًة ِمنُْه  َخْيًرا  ُهَما  َربُّ ُيْبِدَلُهَما 

وقيل خيرًا منه عماًل صالحًا.
وا  ُتَزكُّ َفاَل  تعالى:  قال  المدح،  بمعنى  والزكاة   •
الفخر  سبيل  على  تمدحوها  ال  أي   ،)(((َأنُفَسُكْم
ووصفها  مدحها  إذا  نفسه  زكى  يقال  واالعجاب، 

وأثنى عليها.
وسمي المال المخرج زكاة ألنه يزيد في المخرج   •
منه ويقيه اآلفات، وأصل التسمية قوله تعالى: ُخْذ 

.)(((يِهْم بَِها ُرُهْم َوُتَزكِّ ِمْن َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

))( ابن المنظور، لسان العرب، باب الواو والياء من المعتل 
األثير،  ابن  أيضًا  مادة )زكا(، ))/))3،  الزاي،  فصل 
النهاية في غريب الحديث واالثر، باب الزاي والكاف 

مادة )زكا(، )/)30. 
))( ابن األثير، النهاية في غريب الحديث ج)، ص )30.

))( سورة الشمس، األية: 9
التعريفات،  الجرجاني،   ،(/( المغني،  قدامة،  ابن   )((

ص)))، ابن عثمين، الشرح الممتع، )/)).
))( محمد رواس، معجم لغة الفقهاء، ص )0).

أيضًاً   ،((3 ص  القرآن  غريب  في  المفردات  الراغب،   )9(
المعجم الوسيط، ص )39.

)0)( سورة الكهف، اآلية: ))
)))( سورة النجم، آية: )3

)))( سورة التوبة، أية: 03)

معنى الزكاة شرعًا: 
بلغ  مخصوص  مال  من  مخصوص  جزء  إخراج   •
تطلق  فهي  الحول)3)(،  الملك وحال  تم  إن  نصابًا 
شرعًا على إخراج الزكاة، كما تطلق على المخرج 
)حق  بأنها:  قدامة  ابن  عرفها  ولذلك  المال،  من 

يجب في المال()))(.
خاص،  مال  في  واجب  حق  بأنه  البعض  وعرفه   •

لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص)))(.
معلوم  جزء  إنفاق  شرعًا  الزكاة  البعض  وعرف   •
مصارف  في  نصابًا  بلغ  إذا  النامي  المال  من 

مخصوصة)))(.
جزء  بإخراج  تعالى  لله  التعبد  البعض  عرفه  كما   •
جهة  أو  لطائفة  معين،  مال  في  شرعًا،  واجب 

مخصوصة)))(.
مخصوصة،  أموال  في  يجب  حق  تعني  والزكاة   •
على وجه مخصوص، ويعتبر في وجوبه الحول 

والنصاب)))(.

المطلب الثاني: مكانة الزكاة في االإ�شالم
اإلسالم  أركان  من  الثالث  الركن  الزكاة  تعتبر   -(
الخمسة، قال رسول الله : »بني اإلسالم على 
خمس: شهادة أن ال إله إال الله وأن محمد رسول 
الله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، 

وحج البيت«)9)(.

)3)( الفيومي: )المصباح المنير، األصفهاني: )المفردات في 
غريب القرآن: مادة: زكا(.

)))( اآلبي: جواهر اإلكليل، )/))).
 ،(3(/( اإلرادات،  منتهى  الفتوحي،  أحمد  بن  محمد   )(((
أيضًاً موسى الحجاوي، اإلقناع لطالب االنتفاع، )/))3.

)))( محمد رواس، معجم لغة الفقهاء، ص )0).
)))( محمد صالح العثيمين، مجموع فتاوي ورسائل، ))/)).

)))( الموسوعة الفقهية، مادة زكاة، 3)/))).
)9)( البخاري، كتاب االيمان، باب: دعاؤكم إيمانكم، برقم )، 
أيضًا مسلم، كتاب االيمان، باب: أركان اإلسالم ودعائمه 

العظام برقم )).
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)- وردت في كتاب الله عز وجل في مواطن مختلفة، 
َشْيٍء  ُكلَّ  َوِسَعْت  َوَرْحَمتِي  تعالى:  قوله  مثل 
َكاَة)0)(، وقوله  ِذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن الزَّ َفَسَأْكُتُبَها لِلَّ
َأْمَواِل النَّاِس  ِرًبا لَِيْرُبَو فِي  آَتْيُتْم ِمْن  َوَما  تعالى: 
ِه َوَما آَتْيُتْم ِمْن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه  َفال َيْرُبو ِعنَْد اللَّ
تعالى:  وقوله   ،)(((اْلُمْضِعُفوَن ُهُم  َفُأوَلِئَك  ِه  اللَّ
َكاَة َوُهْم  ِذيَن ال ُيْؤُتوَن الزَّ َوَوْيٌل لِْلُمْشِرِكيَن * الَّ

.)((( بِاآلِخَرِة ُهْم َكافُِروَن

3- الزكاة: جمع الله بينها وبين الصالة في مواضيع 
عظم  على  يدل  وهذا  الكريم،  كتابه  في  كثيرة 
الله  قال  وتعالى،  سبحانه  الله  عند  مكانتها 
َواْرَكُعوا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  تعالى: 
لِلنَّاِس  َوُقوُلوا  تعالى:  اِكِعيَن)3)(، وقال  الرَّ َمَع 
وقال   ،)(((َكاَة الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  ُحْسنًا 
َوَما  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  وجل:  عز 
إِنَّ  ِه  اللَّ ِعنَد  َتِجُدوُه  َخْيٍر  ْن  مِّ أِلَنُفِسُكم  ُموا  ُتَقدِّ
البر  خصال  ولتبين   ،)(((َبِصيٌر َتْعَمُلوَن  بَِما  َه  اللَّ
اَلَة  الصَّ َوَأَقاَم  تعالى:  قال  المتقين  وصفات 
 ،)(((َكاَة َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا َوآَتى الزَّ
َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ إِنَّ  وتعالى:  سبحانه  وقال 
َلُهْم  َكاَة  الزَّ َوآَتُوا  اَلَة  الصَّ َوَأَقاُموا  الَِحاِت  الصَّ
ُهْم  َواَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َواَل  ِهْم  َربِّ ِعنَد  َأْجُرُهْم 
إَِلى  َتَر  َأَلْم  وجل:  عز  وقال   ،)(((َيْحَزُنوَن
اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  َأْيِدَيُكْم  وا  ُكفُّ َلُهْم  ِقيَل  ِذيَن  الَّ
الراسخين  صفات  ولتوضيح   ،)(((َكاَة الزَّ َوآُتوا 

)0)( سورة األعراف، اآلية ))). 
)))( سورة الروم، اآلية: 39.

)))( سورة فصلت، اآليتان: )- ).
)3)( سورة البقرة، اآلية: 3).
)))( سورة البقرة، اآلية: 3).

)))( سورة البقرة، اآلية: 0)).

)))( سورة البقرة، اآلية: ))).

)))( سورة البقرة، اآلية: ))).
)))( سورة النساء، اآلية: )).

اْلُمِقيِميَن  تعالى:  قال  والمؤمنين  العلم  في 
ِه  بِاللَّ َواْلُمْؤِمنُوَن  َكاَة  الزَّ َواْلُمْؤُتوَن   ۚ اَلَة  الصَّ
 ،)(9(َأْجًرا َعظِيًما ِئَك َسنُْؤتِيِهْم  ُأوَلٰ اآْلِخِر  َواْلَيْوِم 
َكاَة  الزَّ َوآَتْيُتُم  الَة  الصَّ َأَقْمُتُم  َلِئْن  وقال سبحانه: 
َقْرًضا  َه  اللَّ َوَأْقَرْضُتُم  ْرُتُموُهْم  َوَعزَّ بُِرُسِلي  َوآَمنُْتْم 
عّز  وقال   ،)30(َسيَِّئاتُِكْم َعنُْكْم  َرنَّ  ألَكفِّ َحَسنًا 
َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن  الَة  الصَّ ُيِقيُموَن  ِذيَن  الَّ وجل: 
َفإِن  وتعالى:  تبارك  وقال   ،)3((َراِكُعوَن َوُهْم 
َسبِيَلُهْم  َفَخلُّوا  َكاَة  الزَّ َوآَتُوا  اَلَة  الصَّ َوَأَقاُموا  َتاُبوا 
َفإِْن  سبحانه:  وقال   ،)3((ِحيٌم رَّ َغُفوٌر  َه  اللَّ إِنَّ 
فِي  َفإِْخَواُنُكْم  َكاَة  الزَّ َوآَتُوا  الَة  الصَّ َوَأَقاُموا  َتاُبوا 
ِه  َما َيْعُمُر َمَساِجَد اللَّ يِن)33(، وقال تعالى: إِنَّ الدِّ
َوآَتى  الَة  الصَّ َوَأَقاَم  اآلِخِر  َواْلَيْوِم  ِه  بِاللَّ آَمَن  َمْن 
اَلَة  الصَّ َوُيِقيُموَن  وجل:  عز  وقال   ،)3((َكاَة الزَّ
ِئَك  ُأوَلٰ  ۚ َوَرُسوَلُه  َه  اللَّ َوُيطِيُعوَن  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن 
قول  في  سبحانه  وقال   ،)3((ُه اللَّ َسَيْرَحُمُهُم 
َكاِة  اَلِة َوالزَّ عيسى عليه السالم: َوَأْوَصانِي بِالصَّ
َوَأِقْمَن  وجل:  عز  وقال   ،)3((َحيًّا ُدْمُت  َما 
 ،)3((َوَرُسوَلُه َه  اللَّ َوَأطِْعَن  َكاَة  الزَّ َوآتِيَن  اَلَة  الصَّ
َعَلْيُكْم  ُه  اللَّ َوَتاَب  َتْفَعُلوا  َلْم  َفإِْذ  تعالى:  وقال 
َكاَة))3(، وقال عز وجل:  اَلَة َوآُتوا الزَّ َفَأِقيُموا الصَّ
َه َقْرًضا  َكاَة َوَأْقِرُضوا اللَّ اَلَة َوآُتوا الزَّ َوَأِقيُموا الصَّ

)9)( سورة النساء، اآلية: ))).
)30( سورة المائدة، اآلية: )). 
))3( سورة المائدة، اآلية: )).

))3( سورة التوبة، اآلية: ).
)33( سورة التوبة، اآلية: )).
))3( سورة التوبة، اآلية: )).
))3( سورة التوبة، اآلية: )).
))3( سورة مريم، اآلية: )3.

))3( سورة االحزاب، اآلية: 33.
))3( سورة المجادلة، اآلية: 3).
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َحَسنًا)39(، وقال سبحانه وتعالى: َوَما ُأِمُروا إاِلَّ 
َوُيِقيُموا  ُحنََفاَء  يَن  الدِّ َلُه  ُمْخِلِصيَن  َه  اللَّ لَِيْعُبُدوا 
 ،)(0(اْلَقيَِّمِة ِديُن  لَِك  َوَذٰ َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوا  اَلَة  الصَّ
ِذيَن ُهْم  وقال عز وجل: قْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمنُوَن * الَّ
ْغِو  اللَّ َعِن  ُهْم  ِذيَن  َوالَّ  * َخاِشُعوَن  َصاَلتِِهْم  فِي 
َكاِة َفاِعُلوَن)))(، وقال  ِذيَن ُهْم لِلزَّ ُمْعِرُضوَن * َوالَّ
سبحانه وتعالى في مدح اسماعيل عليه السالم: 
َرّبه  َكاة َوَكاَن ِعنْد  اَلِة َوالزَّ َأْهله بِالصَّ َيْأُمر  َوَكاَن 
َمْرِضيًّا)))(، وقال عز وجل: َوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل 
وقال   ،)(3(َكاِة الزَّ َوإِيَتاَء  اَلِة  الصَّ َوإَِقاَم  اْلَخْيَراِت 
اأْلَْرِض  فِي  نَّاُهْم  كَّ مَّ إِن  ِذيَن  الَّ سبحانه وتعالى: 
بِاْلَمْعُروِف  َوَأَمُروا  َكاَة  الزَّ َوآَتُوا  اَلَة  الصَّ َأَقاُموا 
ِه َعاِقَبُة اأْلُُموِر)))(، وقال  َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَكِر ۚ َولِلَّ
َواْعَتِصُموا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َفَأِقيُموا  تعالى: 
 ،)(((ِه ُهَو َمْواَلُكْم َفنِْعَم اْلَمْوَلٰى َونِْعَم النَِّصيُر بِاللَّ
وقال عز وجل: ِرَجاٌل الَّ ُتْلِهيِهْم تَِجاَرٌة َواَل َبْيٌع 
َكاِة ۚ َيَخاُفوَن  اَلِة َوإِيَتاِء الزَّ ِه َوإَِقاِم الصَّ َعن ِذْكِر اللَّ
وقال   ،)(((َواأْلَْبَصاُر اْلُقُلوُب  فِيِه  َتَتَقلَُّب  َيْوًما 
َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  وتعالى:  سبحانه 
وقال   ،)(((ُتْرَحُموَن ُكْم  َلَعلَّ ُسوَل  الرَّ َوَأطِيُعوا 
َكاَة  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ عز وجل: الَّ

.)(((َوُهم بِاآْلِخَرِة ُهْم ُيوِقنُوَن

)39( سورة المزمل، اآلية: 0).
)0)( سورة البينة، اآلية: ).

)))( سورة المؤمنون، اآليات: )- ).
)))( سورة مريم، اآلية: )).

)3)( سورة األنبياء، اآلية: 3).
)))( سورة الحج، اآلية: )).
)))( سورة الحج، اآلية: )).
)))( سورة النور، اآلية: )3.
)))( سورة النور، اآلية: )).
)))( سورة النمل، اآلية: 3.

قال  الدين،  أخوة  شروط  من  شرط  الزكاة  تعتبر   -(

الَة َوآَتُوا  سبحانه وتعالى: َفإِْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

.)(9( يِن َكاَة َفإِْخَواُنُكْم فِي الدِّ الزَّ

الزكاة صفة من صفات المجتمع المؤمن، وقال   -(

سبحانه وتعالى: َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم 

َعِن  َوَينَْهْوَن  بِاْلَمْعُروِف  َيْأُمُروَن  َبْعٍض  َأْولَِياُء 

َوُيطِيُعوَن  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن  اَلَة  الصَّ َوُيِقيُموَن  اْلُمنَكِر 

.)(0( ِئَك َسَيْرَحُمُهُم َه َوَرُسوَلُه ُأوَلٰ اللَّ

سبحانه  فقال  للزكاة،  التاركين  تعالى  الله  ذم   -(

ُيؤُتوَن  الَ  ِذيَن  ْلُمْشِرِكيَن*الَّ لِّ َوَوْيٌل  وتعالى: 

.)((( َكـوَة َوُهْم بِْاالَِْخَرِة ُهْم َكـِفُروَن الزَّ

)- ذم الله تعالى من لم يحض على طعام المسكين، 

من  المسكين  طعام  على  الحض  عدم  أن  فبين 

َفُغلُّوُه*ُثمَّ  أسباب العذاب، فقال تعالى: ُخُذوُه 

َسْبُعوَن  َذْرُعَها  ِسْلِسَلٍة  فِي  ُثمَّ   * َصلُّوُه  اْلَجِحيَم 

ِه اْلَعظِيِم*  ُه َكاَن اَل ُيْؤِمُن بِاللَّ ِذَراعًا َفاْسُلُكوُه *إِنَّ
)(((َِواَل َيُحضُّ َعَلٰى َطَعاِم اْلِمْسِكين

أن  المؤمنين  صفات  من  أن  وجل  عز  الله  بين   -(

والمحروم،  للسائل  معلومًا  حقًا  أموالهم  في 

َهُلوعًا*إَِذا  ُخِلَق  ْنَساَن  اإْلِ إِنَّ  سبحانه:  فقال 

َمنُوعًا*إاِلَّ  اْلَخْيُر  ُه  َمسَّ َجُزوعًا*َوإَِذا  رُّ  الشَّ ُه  َمسَّ

ِذيَن  ِذيَن ُهْم َعَلى َصاَلتِِهْم َداِئُموَن*َوالَّ اْلُمَصلِّيَن*الَّ

.)(3(اِئِل َواْلَمْحُروِم فِي َأْمَوالِِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم *لِلسَّ

)9)( سورة التوبة، اآلية: )).

)0)( سورة التوبة، اآلية: )).
)))( سورة فصلت، اآليتان: )- ).

)))( سورة الحاقة، اآليات: 30- )3.
)3)( سورة المعارج، اآليات: 9)- )).
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المطلب الثالث: االدلة على وجوب الزكاة
- أدلة من القرآن الكريم: 

الصالة  وأقيموا  وتعالى:  سبحانه  قوله   -(
.)((( واتوا الزكاة وأركعوا مع الراكعين

اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  وتعالى:  سبحانه  قوله   -(
ْن  مِّ أِلَنُفِسُكم  ُموا  ُتَقدِّ َوَما  َكاَة  الزَّ َوآُتوا 
َتْعَمُلوَن  بَِما  َه  اللَّ ِهإِنَّ  اللَّ ِعنَد  َتِجُدوُه  َخْيٍر 

.)(((َبِصيٌر

ِذيَن آَمنُوا  َها الَّ 3- قوله سبحانه وتعالى: َيا َأيُّ
َأْخَرْجنَا  ا  َما َكَسْبُتْم َوِممَّ َأنِفُقوا ِمن َطيَِّباِت 

.)(((َن اأْلَْرِض َلُكم مِّ

َأْمَوالِِهْم  ِمْن  ُخْذ  وتعالى:  سبحانه  قوله   -(
.)(((يِهْم بَِها ُرُهْم َوُتَزكِّ َصَدَقًة ُتَطهِّ

اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  وتعالى:  سبحانه  قوله   -(
َلَعلَُّكْم  ُسوَل  الرَّ َوَأطِيُعوا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا 

.)(((ُتْرَحُموَن

َحقٌّ  َأْمَوالِِهْم  والذين في  )- قوله سبحانه وتعالى: 
آِئِل والمحروم )9)(، والحق المعلوم  لسَّ ْعُلوٌم. لِّ مَّ

هو الزكاة.

لَِيْعُبُدوا  إاِلَّ  ُأِمُروا  َوَما  وتعاىل:  سبحانه  قوله   7-

اَلَة َوُيْؤُتوا  يَن ُحنََفاَء َوُيِقيُموا الصَّ َه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ اللَّ
إال  أمروا  )وما  وقوله:   )(( اْلَقيَِّمِة  ِديُن  لَِك  َوَذٰ َكاَة  الزَّ

.)60( ليعبدوا الله مخلصين له الدين

)))( سورة البقرة، آية: 3).
)))( سورة البقرة، آية: 0)).
)))( سورة البقرة، آية: ))).
)))( سورة التوبة، آية: 03).

)))( سورة النور، أية: )).
)9)( سورة المعارج، اآليات ))- )).

)0)( سورة البينة، آية: ).

هذه اآليات دلت على وجوب الزكاة لألمر بها 
واألمر للوجوب، وقد قرنت الزكاة بالصالة في آيات 
كثيرة من القرآن مما يدل على أهميتها وعظيم شأنها.

- أدلة من السنة النبوية على وجوب الزكاة: 

)- عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
  الله  رسول  سمعت  قال:  عنهما  الله  رضي 
يقـــول: )بني اإلسالم على خمس: شهادة أن ال 
إله إال الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصالة 
رواه  رمضان(  وصوم  البيت  وحج  الزكاة  وإيتاء 
ولفظ  للبخاري  واللفظ  ومسلم)))(،  البخاري 
الصيام  بتقديم  والحج(،  رمضان  )وصيام  مسلم 
  النبي  من  سمعته  هكذا  وقال:  الحج،  على 
الصوم  فرض  ألن  للترتيب  أنسب  الرواية  وهذه 

متقدم على فرض الحج.

)- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  بعث 
معاذًا  إلى اليمن فقال: ))ادعهم إلى شهادة أن 
ال إله إال الله وأني رسول الله فإن أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
تؤخذ  أموالهم  في  صدقة  عليهم  افترض  الله  أن 
من أغنيائهم وترد على فقرائهم(( رواه البخاري 
ومسلم)))(، وفي رواية للبخاري: ))فأخبرهم أن 
وهي  أموالهم(()3)(،  من  زكاة  عليهم  فرض  الله 
الرواية  في  المفروضة  الصدقة  من  للمراد  مبنية 
وجوب  الحديثان  أفاد  وقد  الزكاة  أنها  األولى 
اإلسالم  أركان  من  ركن  وأنها  وفرضيتها  الزكاة 

إيمانكم«،  »دعاؤكم  باب   ( البخاري ج) ص  )))( صحيح 
ومختصر صحيح مسلم ج) ص )) باب »بني اإلسالم 

على خمس«. 
الزكاة«،  باب »وجوب  البخاري ج ) ص 90  )))( صحيح 
باب »وجوب  ومختصر صحيح مسلم ج)، ص )3) 

الزكاة«.
)3)( صحيح البخاري ج)، ص )0).
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الفقراء بالذكر في حديث ابن عباس من  وخص 
باألغنياء  الفقراء  لمقابلة  الثمانية  األصناف  بقية 
الزكاة  في  وحقهم  األغلب  هم  الفقراء  وألن 
  أوكد من بقية األصناف)))(، وعن أبي هريرة 
عمل  على  دلني  فقال:   ، النبي  أتى  أعرابيًا  أن 
وال  الله  ))تعبد  قال:  الجنة؟  دخلت  عملته  إذا 
وتؤدي  المكتوبة،  الصالة  وتقيم  شيئا،  به  تشرك 
الزكاة المفروضة وتصوم رمضان((، قال: والذي 
نفسي بيده ال أزيد على هذا، فلما ولى قال النبي 
: ))من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 

فلينظر إلى هذا((.
  الله  رسول  عن    مسعود  بن  الله  عبد  عن   -3
قال: ))ما من أحد ال يؤدي زكاة ماله إال مثل له 
عنقه((،  به  يطوق  حتى  أقرع  شجاعُا  القيامة  يوم 
ثم قرأ علينا النبي  مصادقة من كتاب الله َواَل 
ُه ِمن َفْضِلِه ُهَو  ِذيَن َيْبَخُلوَن بَِما آَتاُهُم اللَّ َيْحَسَبنَّ الَّ
بِِه  َبِخُلوا  َما  ُقوَن  َسُيَطوَّ ُهْم  لَّ َشرٌّ  ُهَو  َبْل  ُهم  لَّ َخْيرًا 

.)((( َيْوَم اْلِقَياَمِة
 : قال: قال رسول الله  وعن أنس بن مالك -(

))مانع الزكاة يوم القيامة في النار(( )))(.
)- عن جرير بن عبد الله  قال: بايعت رسول الله 
 على إقامة الصالة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل 

مسلم )))(.
 : للنبي  قال  رجاًل  أن   ، أيوب  أبي  عن   -(
الله  ))تعبد  فقال:  الجنة،  يدخلني  بعمل  أخبرني 
وال تشرك به شيئًا، وتقيم الصالة، وتؤتى الزكاة، 

وتصل الرحم(()))(. 

األحكام،  أصول  شرح  األحكام  أحكام  القاسم،  ابن   )(((
الصالحين  رياض  لطرق  الفالحين  دليل  ص)،  ج)، 

ج)، ص 9.
)))( سورة آل عمران: اآلية 0))، الحديث رواه ابن ماجه واللفظ 

له والنسائي بإسناد صحيح وابن خزيمة في صحيحه.
)))( رواه الطبراني.

)))( رواه البخاري ومسلم.

)))( رواه البخاري ومسلم.

 : الله  رسول  قال  قال:    الدرداء  أبي  عن   -(

))خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من 

وضوئهن  على  الخمس،  الصلوات  على  حافظ 

وصام  ومواقيتهن،  وسجودهن  وركوعهن 

سبياًل،  إليه  استطاع  إن  البيت  وحج  رمضان، 

وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه(()9)(.

المطلب الرابع: خ�شائ�ص الزكاة
من  وركن  المسلم،  مال  في  واجب  حق  الزكاة   -(

أركان اإلسالم فرضها الله تعالى على المسلمين 

في عدة نصوص من القرآن والسنة.

إذا  المسلمين  أموال  جميع  في  تجب  الزكاة   -(

توافرت فيها شروط وجوبها.

3- عبادة مالية ثابتة قدرًا واستمرارًا.

)- تجبى وتصرف تحت إشراف الدولة.

)- عبادة ليس لها مقابل مادي.

اختلفت  مهما  ثابت  السعر  أن  أي  ثابتة  نسبة   -(

األوعية الزكوية.

)- مصارفها محددة.

)- إقليمية األداء أي محلية الجمع والتوزيع.

9- نوعية الزكاة، أي تفرض الزكاة مستقلة على كل 

نوع من أنواع المال ومباشرة أي يدفعها المزكي 

بنفسه فهو يتحمل عبئها.

0)- معلومية الزكاة، أي تتوفر فيها قاعدة اليقين من 

حيث: المقادير، الشروط، التوقيت والنصاب.

)9)( رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد.
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المطلب الخام�ص: فوائد الزكاة
أبي  عن  صاحبها  إيمان  على  برهان  الصدقة  أن   -(
 : الله  رسول  قال  قال:    االشعري  مالك 
تمأل  لله  والحمد  اإليمان،  شطر  ))الطهور 
أو  تمآلن  لله  والحمد  الله  وسبحان  الميزان، 
السماوات واألرض، والصالة نور،  بين  تمأل ما 
حجة  والقرآن  ضياء،  والصبر  برهان،  والصدقة 
نفسه،  فبائع  يغدو،  الناس  كل  عليك،  أو  لك 
أو موبقها(()0)(. والصدقة برهان، تعني  فمعتقها 
برهان على أنك تحب الله ورسوله، برهان على 
أنك واثق بما عند الله من خير كبير، برهان على 
من  والسالم،  الصالة  عليه  النبي  قاله  الذي  أن 
دعوة إلى اإلنفاق، في قلبك وفي سمعك، وأنت 
مصدق النبي العدنان، فلذلك ربنا عز وجل قال: 
بَِها  يِهْم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ َصَدَقًة  َأْمَوالِِهْم  ِمْن  ُخْذ 
ُه َسِميٌع  َواللَّ َلُهْم  إِنَّ َصالَتَك َسَكٌن  َعَلْيِهْم  َوَصلِّ 

.)(((َعِليٌم

)- شكر نعمة المتفضل على المخرج بهذا المال.

3- السالمة من وبال المال في اآلخرة.

)- تنمية األخالق الحسنة واألعمال الصالحة.

عمرو  بن  أحمد  حدثنا  وحفظه،  المال  تحصين   -(
حدثنا  قال  البزاز  طالب  أبي  بن  علي  حدثنا  قال 
بن  الحكم  حدثنا  قال  الكوفي  عمير  بن  موسى 
يزيد  بن  األسود  عن  النخعي  إبراهيم  عن  عتيبة 
  الله  الله بن مسعود قال: قال رسول  عن عبد 

))حصنوا أموالكم بالزكاة(()))(.

)- أنها سبب لدفع البالء واألسقام، عن أنس بن مالك 
أن النبي  قال: ))باكروا بالصـــدقة فإن البالء 

)0)( رواه مسلم.
)))( سورة التوبة، اآلية: 03).

)))( رواه الطبراني والبيهقي، وصححه االلباني.

ال يتخطاها((، أي أسرعوا بتقديم الصدقات فإنها 
تمنع حدوث المصائب وال تعدوها اآلالم.

)- وكان  إذا أتاه قوم بصدقتهم قال ))اللهم صل 
على آل فالن(()3)(.

)- الفوز باألجر من الله، واألمن من الخوف والحزن، 
ِذيَن ُينِْفُقوَن  كما جاء في كتاب الله عز وجل:  الَّ
ا َوَعالنَِيًة َفَلُهْم َأْجُرُهْم  ْيِل َوالنََّهاِر ِسرًّ َأْمَواَلُهْم بِاللَّ

.)(((ِهْم ِعنَْد َربِّ

االقتصادية  لألزمات  حل  الزكاة  إخراج  في  أن   -9
قاموا  األغنياء  أن  فلو  االجتماعية  الحالة  وسوء 
لقامت  مواضعها  في  ووضعوها  الزكاة  بإخراج 
الضرورات  وزالت  والدنيوية،  الدينية  المصالح 
واندفعت شرور الفقراء، وكان ذلك أعظم حاجز 
أن    جابر  عن  المفسدين،  عبث  يمنع  وسد 
يوم  ظلمات  الظلم  ))اتقوا  قال:    الله  رسول 
كان  ممن  أهلك  الشح  فإن  الشح  واتقوا  القيامة 
قبلكم حملهم على أن سفكوا دمائهم واستحلوا 

محارمهم(()))(.

الطاعة، ويهيئ له  المتصدق على  الله يعين  0)- إن 
السعادة،  له سبيل  السداد والرشاد، ويذلل  طرق 

)3)( رواه ابن ماجة في سننه، باب العقوبات، ))/)33)(، 
حدثنا  قال:  الدمشقي  خالد  بن  محمود  حدثنا  قال 
يزيد  بن  أيوب، عن خالد  أبو  الرحمن  بن عبد  سليمان 
ابن أبي مالك، عن أبيه، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد 
الله بن عمر، قال: أقبل علينا رسول الله ، فقال: ))يا 
معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعود بالله أن 
يعلنوا  الفاحشة في قوم قط، حتى  تدركوهن: لم تظهر 
تكن  لم  التي  واألوجاع  الطاعون،  فيهم  فشا  إال  بها، 
مضت في أسالفهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال 
وجور  المتونة،  وشدة  بالسنين،  أخذوا  إال  والميزان، 
منعوا  إال  أموالهم،  زكاة  يمنعوا  ولم  عليهم،  السلطان 
القطر من السماء، ولوال البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا 
عهد الله، وعهد رسوله، إال سلط الله عليهم عدوا من 

غيرهم، فأخذوا.
)))( سورة البقرة، اآلية: ))).

)))( رواه مسلم.
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َواتََّقى  َأْعَطى  َمْن  ا  َفَأمَّ وتعالى:  سبحانه  قال 
.)(((ُرُه لِْلُيْسَرى َق بِاْلُحْسنَى َفَسنَُيسِّ َوَصدَّ

بالسنين كما قول  الزكاة سبب لالبتالء  منع  إن   -((
ابتالهم  إال  الزكاة  قوم  منع  ))ما   : الله  رسول 

الله بالسنين(()))(.

))- أن من لم يؤد حق الله في ماله أنه أحد الثالثة 
الذين هم أول من يدخل النار، لحديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله : ))عرض علي أول ثالثة 
فأما  النار،  يدخلون  ثالثة  وأول  الجنة،  يدخلون 
أول ثالثة يدخلون الجنة: فالشهيد، وعبد مملوك 
أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، وعفيف متعفف 
فأمير  النار:  يدخلون  ثالثة  أول  وأما  عيال،  ذو 
في  الله  يؤدي حق  مال ال  ثروة من  مسلط، وذو 

ماله، وفقير فخور(( )))(.

خلق  عن  بها  والبعد  وتزكيتها،  النفس  تطهير   -(3
الشح والبخل، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا 
المعنى في قول الله عز وجل: ُخْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم 

.)(9( يِهْم بَِها ُرُهْم َوُتَزكِّ َصَدَقًة ُتَطهِّ

مالك  أبي  لحديث  الجنة،  دخول  أسباب  من   -((
في  )إن  قال:    الله  رسول  عن    األشعري 
الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من 
الطعام،  أطعم  لمن  تعالى  الله  أعدها  ظاهرها، 
السالم،  وافشى  الصيام  وتابع  الكالم،  وأالن 

وصلى بالليل والناس نيام()0)(.

)))( سورة الليل، اآليات: )- ).
)))( رواه الطبراني في األوسط. 

)))( رواه ابن خزيمة في صحيحه.
)9)( سورة التوبة، اآلية: 03).

رقم  موارد،  حبان:  وابن   ،3(3/( المسند،  في  أحمد   )(0(
الجنة،  صفة  كتاب  في    علي  عن  والترمذي   ،(((
باب ما جاء في صفة غرف الجنة، رقم ))))، وحسنه 
صحيح  وفي   ،(/3 الترمذي،  صحيح  في  األلباني 

الجامع، )/ 0))، رقم 9))).

الواحدة،  كاألسرة  المسلم  المجتمع  تجعل   -((
والغني  العاجز،  الضعيف  القادر  القوي  يرحم 
المال  صاحب  فيشعر  المعسر،  إلى  يحسن 
إليه،  الله  أحسن  كما  عليه  اإلحسان  بوجوب 
ُه  اللَّ َأْحَسَن  َكَما  َوَأْحِسْن  وتعالى:  سبحانه  قال 
عائلة  كأنها  اإلسالمية  األمة  فتصبح   ،)(((إَِلْيَك

واحدة.

))- تمنع الجرائم المالية مثل: السرقات، والنهب، 
وما أشبه ذلك، الستغناء الفقراء عن هذه الجرائم 

بإعطائهم الزكاة أو بالصدقة واإلحسان إليهم.

والفقه  الله  حدود  معرفة  على  المسلم  تعين   -((
إال  زكاته  يؤدي  ال  المسلم  ألن  تعالى،  دينه  في 
وأنصابها،  وأموالها،  أحكامها،  يعرف  أن  بعد 
ومستحقاتها، وإثم من منعها، وفضل من أداها، 

وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه.

))- سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات، لحديث 
)ولم  وفيه:  عنهما،  الله  رضي  عمر  بن  الله  عبد 
يمنعوا زكاة أموالهم إال منعوا القطر من السماء، 

ولوال البهائم لم يمطروا()))(.

به،  العذاب  من  المال  صاحب  وقاية   -(9
بماله  يعذب  ماله  زكاة  يؤدي  ال  الذي  فإن 
َيْكنُِزوَن  ِذيَن  َوالَّ تعالى:  قال  اآلخرة،  في 
ِه  اللَّ َسبِيِل  فِي  ُينِفُقوَنَها  َواَل  َة  َواْلِفضَّ َهَب  الذَّ
ْرُهم بَِعَذاٍب َألِيٍم ))3( َيْوَم ُيْحَمٰى َعَلْيَها  َفَبشِّ
َوُجنُوُبُهْم  ِجَباُهُهْم  بَِها  َفُتْكَوٰى  َناِر َجَهنََّم  فِي 
َذا َما َكنَْزُتْم أِلَنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما  َوُظُهوُرُهْم َهٰ

.)(3( ُكنُتْم َتْكنُِزوَن

)))( سورة القصص، اآلية: )).
 ،(0(9 رقم  العقوبات،  باب  الفتن،  كتاب  ماجة،  ابن   )(((
وصححه ووافقه الذهبي، )/0))، وصححه األلباني 

في صحيح ابن ماجة، )/0)3.
)3)( سورة التوبة، اآليتان: )3، )3.
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طاعة  على  الزكاة  من  يأخذ  بما  الفقير  استعانة   -(0
شغال  بالهموم  قلبه  الشتغل  ذلك  ولوال  الله، 
شك  في  ذلك  يوقعه  ربما  بل  العبادة،  من  يمنعه 
مخلوق،  ولكل  له  الرزق  تعالى  الله  ضمان  من 
والزكاة تزكي الفقراء والمساكين بسد حاجاتهم، 
في  ما  إلى  والتطلع  السؤال،  ذل  عن  وإغنائهم 

أيدي الخلق.

))- أداء الزكاة من أعظم أنواع اإلحسان، وقد أخبر 
عرف  من  كل  يرغب  بما  نفسه  عن  تعالى  الله 
الله  عند  شأنه  لعظم  باإلحسان،  اإلحسان  فضل 
جل جالله )))(، قال الله تعالى وأحسنوا إن الله 
وتعالى:  سبحانه  وقال   ،))(((  المحسنين يحب 
جل  وقال   ،))(((  المتصدقين يجزي  الله  إن 

.)(((إن الله ال يضيع أجر المحسنين :جالله

))- في إعطاء العاملين على الزكاة منها: 

بيت  من  أجرة  أو  مرتب  لهم  يكن  لم  إذا   -
المال.

- كفاية لهم وألسرهم مدة قيامهم بجبايتها من 
الناس وصرفها لمستحقيها، وفي إعطائهم 
وتشجيعهم  الخير  على  لهم  إعانة  منها: 
ليعينوا  العمل،  هذا  على  االستمرار  على 
الزكاة  إخراج  على  األغنياء  إخوانهم 
الفقراء  إخوانهم  ويعينوا  عليهم،  الواجبة 
الله لهم، وتحصيل  في إيصالهم ما فرض 
العاملين  نفوس  تتطلع  أن  دون  حقوقهم 
التصرف  وسوء  فيها  الخيانة  إلى  عليها 

فيها)))(.

)))( سعيد القحطاني، منزلة الزكاة في اإلسالم، ص)3.
)))( سورة البقرة، اآلية: )9).
)))( سورة يوسف، اآلية: )).
)))( سورة التوبة، اآلية: 0))

)))( سعيد القحطاني، المرجع السابق ذكره، ص)3.

النفقة  من  انقطع  إذا  المسافر  المسلم  مساعدة   -(3
في طريقه لنفاذ نفقته أو سرقة أو ضياع، ولم يجد 
ما يكفيه لمؤنة سفره، ففي إعطائه الزكاة إحسان 
إليه، ومواساة له في حال غربته، فيعطى من الزكاة 

ما يسد حاجته حتى يعود إلى بالده)9)(.

المبحث الثاني: دور الدبلوما�شية الكويتية 
في تحقيق الم�شاريع الخيرية لبيت الزكاة 

الكويتي  الزكاة  االأول: م�شاريع بيت  المطلب 
على الم�شتوى الدولي

انتشرت المشاريع التي يشرف عليها بيت الزكاة 
الكويتي في العالم منذ نشأته عام ))9) وحتى يومنا 
الخيري  العمل  مجال  في  استراتيجيته  لتنفيذ  هذا 
تعمل  الخارجي  النشاط  إدارة  نجد  حيث  الخارجي، 
في  البيت  ومشروعات  وخطط  سياسات  إعداد  على 
مجال تقديم أوجه العون للدول والهيئات واألقليات 
أيضًا  تعمل  كما  العالم،  أنحاء  مختلف  في  المسلمة 
احتياجاتها، من خالل  تلبي  التي  المشاريع  على دعم 
الهيئات العاملة ومكاتب البيت الخارجية والتنسيق مع 
أهداف  تتمثل  كما  بالخارج،  الكويت  دولة  سفارات 

المشاريع واألنشطة الخيرية الخارجية فيما يلي: 

أبناء  بين  اإلسالمية  األخوة  مشاعر  تجسيد   •
الشعب الكويتي والمسلمين في العالم.

التنمية  الكويتية للمساهمة في  توجيه الجهود   •
للمجتمعات  واالقتصادية  االجتماعية 

اإلسالمية.

المشرق،  الحضاري  الكويت  وجه  إبراز   •
وطبيعة الشعب الكويتي الخيرة، أمام الرأي 

العام العالمي.

)9)( سعيد القحطاني، المرجع السابق ذكره، ص 39.
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اإلنساني  والعمل  اإلغاثة،  بأعمال  القيام   •
دوليًا)90(.

إدارة  فإن  األهداف  هذه  تحقيق  أجل  ومن 
على  تعمل  الكويتي  الزكاة  لبيت  الخارجي  النشاط 
داخلية  لجان  بإشراف  وأنشطتها  مشاريعها  تنفيذ 
مختلفة تقوم بتوجيه مسارات العمل في اإلدارة، كما 
تشمل إدارة النشاط الخارجي على عدد من األقسام 
واألنشطة  المشاريع  تلك  تنفيذ  على  تشرف  التي 

وذلك على النحو اآلتي))9(: 

• قسم المشاريع.

• قسم الهيئات.

• مشروع كافل اليتيم.

• قسم طالب العلم.

• مشروع نشر القرآن الكريم.

متابعة  إنجازاته  أهم  من  المشاريع،  لقسم  بالنسبة   -

المشاريع والبرامج، وتقييم مستوى أدائها، ورفع 
التقارير الدورية التي توضح مدى كفاءته ومدى 
التزام الجهات المنفذة للمشاريع باللوائح المتفق 
القسم على  الموقعة، كما يقوم  العقود  عليها في 

تنفيذ المشاريع التالية: 

• المشاريع اإلسكانية.

• إنشاء ودعم المراكز الصحية.

• مشاريع التنمية الثقافية.

• مشاريع تنمية مصادر المياه.

• المشاريع اإلنتاجية والتأهيلية.

اإلصدار  الخير،  كويت  الكويتي:  الزكاة  بيت  تقرير   )90(
الثاني، طبعة 3، الكويت )99)، ص )3.

الكويتي،  الزكاة  بيت  الخارجي،  النشاط  إدارة  دليل   )9((
الكويت، سنة )00)، ص ).

- أما فيما يخص قسم الهيئات، هو إحدى أقسام إدارة 
والذي  الكويتي،  الزكاة  لبيت  الخارجي  النشاط 
والجمعيات  بالهيئات  اإلدارة  ربط  على  يعمل 
المقدمة،  طلباتها  ومتابعة  الخارجية  اإلسالمية 
وما يتعلق بها من أنشطة أخرى مالية وإدارية، مما 
تنفيذ  بشأن  المناسب  القرار  اتخاذ  عملية  يسهل 
األنشطة والمشاريع الخيرية، باإلضافة إلى إعداد 
وتوجيهها  اإلدارة  بإنجازات  الخاصة  التقارير 
وتطويرها بما يحقق األهداف العامة، وتتمثل أهم 
الهيئات  قسم  ينفذها  التي  والبرامج  اإلنجازات 

فيما يلي))9(: 

البرامج الموسمية وتتضمن كاًل من: مشروع   •
دعم  األضاحي،  مشروع  اإلفطار،  والئم 

الهيئات، اإلغاثة(

- أما بالنسبة لمشروع كافل اليتيم، يهدف هذا المشروع 
إلى تكوين طفل المستقبل الذي يعتمد على ذاته 
ويخدم مجتمعه، من خالل مجموعة من البرامج 

التنموية التي تقدم له، والتي تشمل ما يلي)93(: 

الفحص  خالل  من  لأليتام  الصحية  الرعاية   •
الطبي الدوري، وتوفير العالج المناسب لهم.

• الرعاية التعليمية والمهنية لأليتام التي تساهم 
في تحقيق مستقبل أفضل لهم.

كالمسابقات  لأليتام  االجتماعية  البرامج   •
الرياضية  والدورات  والترفيهية  الثقافية 

والرحالت.

)كسوة  مثل:  لأليتام  الموسمية  المشاريع  تنفيذ   •
العيد، حقيبة الطالب، األضاحي ألسر األيتام(.

))9( بيت الزكاة الكويتي: دليل األنشطة والبرامج الخارجية، 
الكويت، سنة )00)م، ص ).

)93( بيت الزكاة الكويتي: المرشد في كفالة ورعاية األيتام، 
الكويت، الطبعة الثانية، سنة )00)، ص0).
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في  تحققت  التي  اإلنجازات  أهم  من  ولعل 
مشروع كافل اليتيم))9(: 

أطباء  توفير  وتشمل،  الصحية  الرعاية  مجال  في   •
فحوصات  إجراء  مع  االيتام،  ومعالجة  لفحص 
معالجة  األيتام،  لجميع  أشهر  أربع  كل  طبية 
العمليات  بعض  وإجراء  المنتشرة  األمراض 

الجراحية.

توفير  وتشمل،  المعيشية  الرعاية  مجال  في   •
األطعمة واألشربة المناسبة لأليتام، كسوة الشتاء 
تقديم  جانب  إلى  المدرسي،  الزي  والصيف، 

المصروف اليومي لأليتام والمسكن.

إقامة  وتشمل))9(:  االجتماعية،  الرعاية  مجال  في   •
االجتماعية  واألنشطة  الرحالت  من  مجموعة 
بين  اجتماعية  لقاءات  وإقامة  لأليتام،  الترفيهية 
بينهم،  األسري  الترابط  من  جو  لتوفير  األيتام 
والمساهمة في معالجة بعض المشاكل السلوكية 
اجتماعيين  أخصائيين  بواسطة  األيتام  لدى 

إلكساب األيتام مهارات التعامل مع اآلخرين.

توفير مدارس  التعليمية وتشمل  الرعاية  في مجال   •
التعليمية،  بالوسائل  مجهزة  لأليتام  مناسبة 
مثل  العصرية،  للعلوم  األيتام  تعليم  أجل  من 
مع  لأليتام  تقوية  دروس  إعداد  الكمبيوتر، 
على  وتشجيعهم  دراسيا  منهم  المتفوقين  تكريم 

المشاركة في المسابقات العلمية.

• التأهيل المهني والحرفي لأليتام، ويتضمن النواحي 
الهامة اآلتية ))9(: 

مجلة  العامة،  العالقات  إدارة  الكويتي:  الزكاة  بيت   )9((
ص  003)م،  أكتوبر  الكويت،   ،)((( العدد  العطاء، 

ص ))- 9).
))9( بيت الزكاة الكويتي: تقرير حصاد الثمرة، الكويت، سنة 

)00)، ص )).
الشريعة  ظالل  في  اليتيم  الكليب:  سعود  علي  الشيخ   )9((

اإلسالمية، الكويت، ص )3.

األيتام  لتعليم  الدورات  من  العديد  إقامة   -
مثل،  الحرفية  التأهيلية  المهارات  بعض 
الخياطة، النجارة، الزراعة، ميكانيكا وكهرباء 
السيارات، الحدادة، فنون ومهارات التجارة.

األيتام  إللحاق  ومهنية  حرفية  ورش  إنشاء   -
والمهارات  الفنون  بعض  وتعليمهم  بها، 
وإقامة  المستقبلية،  حياتهم  في  تفيدهم  التي 
بعض المعارض التسويقية الخاصة بمنتجات 

األيتام.

بلغ  األيتام  عدد  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر   -
اإلنتاجية  المشاريع  وعدد  يتيم،   )((000(
لأليتام )) مشروعا في 3) دارًا لأليتام تابعة 
للمشروع، وبلغت إجمالي الدفعات المرسلة 

لأليتام ))33))))( دينارا كويتيًا ))9(.

في  اليتيم  كفالة  لمشروع  الثاني  الملتقى  وأقيم   -
ومشرفا  يتيما   (0 بمشاركة   ،(00( أكتوبر 
والهرسك  والبوسنة  ولبنان  البحرين  من 
مالي  وجمهورية  والمغرب  ومصر  واليمن 

وبنجالديش واندونيسيا.

- وفي عام )00)م تم إقامة األسبوع التربوي في 
مملكة البحرين من أجل التواصل الحضاري 
الكويت بشكل عام،  المجتمعات ودولة  بين 
والتواصل المباشر بين الكافلين وأيتامهم في 

بلد اليتيم نفسه بشكل خاص.

- وفي عام )00) أقيم الملتقى الثالث لمشروع 
يتيم   ((000 األيتام  عدد  بلغ  وقد  اليتيم، 

مكفول حول العالم))9(.

))9( المرجع السابق نفسه، ص 33.
))9( بيت الزكاة الكويتي، دليل األنشطة والبرامج الخارجية، 

الكويت، ص 33.
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- قسم طالب العلم: يهدف قسم طالب العلم منذ 
إنشائه عام ))9) إلى ما يلي: 

رفع  خالل  من  اإلسالمي  المجتمع  تنمية   -
المستوى التعليمي ألفراده، وتشجيعهم على 

طلب العلم.

- توفير فرص التعليم المناسبة للطلبة المتفوقين 
العلمي  تحصيلهم  لمتابعة  الدخل،  ضعاف 

في المرحلة الجامعية والدراسات العليا.

األولوية  لها  التي  الدراسات  نحو  الطلبة  توجيه   -
الدراسات  سواء  لمجتمعاتهم  التنمية  مسيرة  في 

الشرعية أم العلوم العصرية.

- توثيق التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية 
والمؤسسات األهلية الرسمية في مجال كفالة 

الطلبة.

من  عاماًل  العلم  طالب  صندوق  يعتبر  كما   -
منذ  األهداف،  هذه  لتحقيق  المهمة  العوامل 

نشأة قسم طالب العلم عام ))9) )99(.

- مشروع نشر القرآن الكريم، من أهم أهدافه: 

• توعية المسلمين وتعريفهم بنشر مفاهيم ومعاني 
القرآن الكريم.

الخيري  العمل  فتح مجال جديد من مجاالت   •

أمام المزكين والمتصدقين.

وتفسير  بطباعته،  والتوسع  ونشره  القرآن  تعهد   •

مثل  المختلفة،  المسلمين  بلغات  معانيه 
النيجر،  الصين،  فاسو،  بوركينا  الفلبين، 

باكستان، الصومال، وغيرها من الدول.

)99( المرجع السابق نفسه، ص )).

الكويتية  الدبلوما�شية  الثاني:  المطلب 
ودورها في تحقيق العمل الخيري

اأواًلً: الدبلوما�شية االإن�شانية
عميد  أطلقها  التي  اإلنسانية  الدبلوماسية   -
الشيخ صباح  الكويت  أمير دولة  العربية  الدبلوماسية 
األحمد الصباح كانت محل إشادة عربية ودولية نتيجة 
ما قدمته الكويت من مساهمات مالية وتبرعات وإغاثة 
العالم  واجهها  التي  واإلنسانية  السياسية  لالزمات 
وبالذات في المنطقة العربية، فخالل ترأسها لمجلس 
األمن الدولي في فبراير ))0) وعلى ضوء التطورات 
التي شهدتها األزمة السورية استطاعت دولة  الدامية 
الكويت تمرير القرار الدولي رقم )0)) الذي يدعو 
إلى وقف إطالق النار في منطقة الغوطة السورية لمدة 
اإلنسانية  المساعدات  بإدخال  والسماح  يومًا  ثالثين 
منها  استشعارًا  المنطقة  تلك  المحاصرين  للمدنيين 
السوريين  المدنيين  واجهها  التي  اإلنسانية  بالمأساة 
باإلجماع في حالة  قرار جاء  المنطقة، وهو  تلك  في 
نادرة للسلوك التصويتي لمجلس األمن الدولي الذي 
الحاد  الدولي  واالستقطاب  االنقسام  من  حالة  شهد 

خالل األزمة السورية)00)(. 

الدبلوماسي  العمل  باهرة القتران  وهي صورة 
فيه  نجحت  حيث  والخيري،  اإلنساني  العمل  مع 
واالغاثية  اإلنسانية  المساعدات  بحشد  الكويت 
في  والمبادرة  الخوف  لحاجز  وكسرها  والغذائية، 
تقديم تلك المساعدات اإلنسانية )تحت مظلة القرار 
في  محاصر  سوري  مدني   ((((00 لنحو  الدولي( 
تلك المنطقة وأبعدت فيه شبح اإلبادة والجوع نتيجة 

ذلك الحصار المطبق عليهم.

- كان للدبلوماسية الكويتية العديد من األذرع 
سياستها  في  استهدفتها  التي  واالستثمارية  المالية 
للتنمية  الكويتي  الصندوق  منها  والخيرية  اإلنسانية 

)00)( قرار مجلس األمن الدولي، فبراير ))0)م.



مجلة بحوث، العدد السـابع والعشرون »خاص« صفر 1441 هجريًا - أكتوبر 2019 ميالديًا 346

العامة  واألمانة  الزكاة  وبيت  العربية  االقتصادية 
والهيئة  العالمية  اإلسالمية  الخيرية  والهيئة  لألوقاف 

العامة لالستثمار وجمعيات النفع العام األخرى.

النماذج  هي  كانت  واألذرع  اآلليات  فهذه   -
دولة  انتهجتها  التي  اإلنسانية  للدبلوماسية  الواضحة 
العالم  وكوارث  أزمات  مع  التعاطي  في  الكويت 
دون وجود أجندات سياسية أو مصالح خاصة تسعى 
خالل  فمن  محددة،  جغرافية  مناطق  أو  لتحقيقها 
اإلشارة فقط إلى جهاز األمانة العامة لألوقاف، نجد 
أن مساعداتها وتبرعاتها في العام ))0) فقط بلغ ما 
يقارب 0) مليون دوالر لعدد 3) دولة موزعة على 
والصحة  التعليم  قطاعات  شملت  قارات  خمس 

والزراعة ))0)(.

سمعتها  الكويت  دولة  اكتساب  اثر  على   -
في  نشاطًا  العالم  الدول  أكثر  من  بكونها  الدولية 
قدمته  لما  وتقديرًا  واإلنساني  الخيري  العمل  مجال 
واغاثية  مالية  وتبرعات  الكويت من مساعدات  دولة 
لشعوب العالم خالل ما واجهته من أزمات وكوارث 
األمم  لمنظمة  العام  األمين  سارع  وطبيعية،  إنسانية 
تلك  تتويج  إلى   – مون  كي  بان  السابق،  المتحدة 
الجهود اإلنسانية بتسمية دولة الكويت )مركزًا للعمل 
اإلنساني( وإطالق لقب )قائد العمل اإلنساني( علي 
سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح 
– وذلك في احتفالية خاصة عقدت في نيويورك في 
سبتمبر ))0) وفي تلك االحتفالية الدولية ذكر االمين 
العام لمنظمة االمم المتحدة السابق بان كي مون في 
شهدها  التي  والفوضى  الموت  حالة  »مقابل  كلمته: 
العالم، شاهدنا مظاهر اإلنسانية والمساهمات من قبل 
جيران سوريا قادتها دولة الكويت أميرًا وشعبًا، ورغم 

الوقفي االربع والعشرين بالكويت )  الملتقى  ))0)( مؤتمر 
ديسمبر ))0)

صغر مساحتها إال أن قلب دولة الكويت كان أكبر من 
األزمات والفقر واألوبئة، ونحن ممتنون اليوم لنشكر 
أمير الكويت وشعب الكويت على كرمهم الكبير تجاه 
أخرى  ودول  مناطق  وفي  بل  والعراقيين  السوريين 
أن  إلى آسيا، وإنه لفخر شديد لي  أفريقيا  امتدت من 
أقوم بمنح هذه الشهادة التقديرية لجهود حضرة أمير 
االستثنائية  وقيادته  المستمر  بدعمه  اعترافًا  الكويت 
عن  المعاناة  ورفع  المتحدة  لألمم  اإلنساني  للعمل 

المحتاجين في جميع دول العالم))0)(«.

كي  بان  العام  األمين  كلمة  على  رده  وفي   -
األحمد  صباح  الشيخ  الكويت  دولة  أمير  ذكر  مون، 
الصباح »أن الكويت ومنذ استقاللها وانضمامها لهذه 
الخارجية  سياستها  في  ثابتًا  نهجًا  لها  سنت  المنظمة 
ارتكز بشكل أساسي على ضرورة تقديم المساعدات 
اإلنسانية لكافة البلدان والشعوب المحتاجة بعيدًا عن 

المحددات الجغرافية والدينية.«

التي  الخاصة  االحتفالية  تلك  ضوء  وعلى   -
الكويت  دولة  أمير  لتكريم  الدولية  المنظمة  أقامتها 
وإطالق لقب قائد العمل اإلنساني، أعلنت الكويت 
األميري  بالديوان  الخاص  المستشار  تعيينها  عن 
لألمم  العام  األمين  لمعالي  خاصًا  إنسانيًا  مبعوثًا 

المتحدة.

جانب  من  االممي  التكريم  هذا  يأت  ولم 
ولدور  اإلنسانية  الكويت  لمكانة  الدولية  المنظمة 
األحمد  صباح  الشيخ  الكويت  دولة  أمير  سمو 
جاء  بل  فراغ،  من  اإلنساني  للعمل  كقائد  الصباح 
التي  والخيرية  اإلنسانية  المبادرات  من  سلسلة  بعد 
قادتها وحشدت لها تجاه تخفيف اآلثار الناجمة عن 
اإلنسانية  واألزمات  الدولية  والنزاعات  الصراعات 

التي استهدفت العالم مؤخرًا.

))0)( وكالة األنباء الكويتية ) سبتمبر ))0)م.
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والعربية  اإلقليمية  األزمات  تصاعد  فمع   -
ودخولها أنفاق مظلمة انعكست بشكل حاد على حياة 
وصراع  أهلية  حروب  إلى  وتحولها  الشعوب،  تلك 
مباشر مع حركات اإلرهاب والعنف والتطرف الذي 
الكويت  بادرت  الثالثة،  األلفية  مطلع  العالم  ضرب 
المؤتمرات  عقد  إلى  الدعوة  في  السياسية  وقيادتها 
الدولية  الجهود  حشد  اجل  من  الدولية  والمنابر 
المالية  والمساهمات  التبرعات  جمع  في  للمساهمة 
من  والتخفيف  العاصفة  األزمات  تلك  لمواجهة 

آثارها السلبية على الشعوب والدول. 

قيادة  مع  الكويتية  الدبلوماسية  تناغمت  لذلك 
األلفية  أهداف  حيال  العامة  وأمانتها  المتحدة  األمم 
إقرار  وأبرزها  المتحدة،  األمم  أقرتها  التي  الثالثة 
الذي  الخيري  للعمل  عالميًا  يومًا  الدولية  المنظمة 
يصادف يوم ) سبتمبر من كل عام لتكون رسالة تقدير 
التخفيف  إلى  الهادفة  الخيرية  بدور األعمال  وإشادة 
من حدة األزمات اإلنسانية، وخفض درجات المعاناة 

والمحن داخل الدول)03)(.

المتحدة  لألمم  العام  األمين  شاهدنا  لذلك   -
الكويت  لدولة  الدورية  زياراته  وخالل  مون  كي  بان 
كثيرًا ما يطلق دعواته لعقد المؤتمرات الدولية الداعية 
األزمات  بعض  تجاه  واإلنساني  الخيري  للحشد 
الدولية، ووجد األمين العام شراكته الصادقة مع دولة 
الكويت التي لبت دائمًا قرار نداءاته ودعواته من اجل 
تلك المؤتمرات الدولية، فقد كانت هناك مشاورات 
الكويتية  الدبلوماسية  بين  ومتبادل  مشترك  وتنسيق 
مؤتمر  أول  لعقد  الدعوة  في  األممية  والدبلوماسية 
دولي لدعم الشعب السوري مع بدء أزمته اإلنسانية، 
المتحدة  واألمم  الكويت  دولة  احتضنت  حيث 

مون  كي  بان  المتحدة  لألمم  العام  األمين  رسالة   )(03(
بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري ))0)م.

في  السوري  الشعب  لدعم  األول  الدولي  المؤتمر 
والدولي  العربي  الحضور  له  وحشدت   (0(3 يناير 
المالية  والمساهمات  التبرعات  مجموع  بلغ  حيث 
في هذا المؤتمر أكثر من مليار دوالر قدمت فيه دولة 
مليون   300 مبلغ  وهو  فيه  األكبر  تبرعها  الكويت 
دولة  استجابت  األول  المؤتمر  نجاح  وبعد  دوالر، 
كي  بان  المتحدة  لألمم  العام  األمين  لنداء  الكويت 
مون بعد اشتداد األزمة السورية وتصعيدها اإلنساني، 
واحتضنت المؤتمر الثاني لدعم الشعب السوري في 
يناير ))0) والمؤتمر الثالث لدعم الشعب السوري 
الرابع لدعم  المؤتمر  ))0) كما شاركت في رئاسة 
في  المتحدة  المملكة  مع  بالشراكة  السوري  الشعب 
دولة  ومساهمات  تبرعات  مجموع  وكان   .(0((
 (.( حوالي  الدولية  المؤتمرات  تلك  في  الكويت 

مليار دوالر))0)(.

- وعلى صعيد نفس االتجاه اإلنساني سارعت 
دولة الكويت لتلبية طلب األمين العام لألمم المتحدة 
إلى عقد مؤتمر لدعم العراق بعد خروجه من الحرب 
وتحرير  )داعش(،  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  على 
أراضيه من هذا التنظيم اإلرهابي الذي احتل حوالي 

ثلث أراضي العراق في يونيو))0).

- حيث استضافت دولة الكويت وبالتعاون مع 
أعمار  لدعم  األول  الدولي  المؤتمر  المتحدة  األمم 
الحضور  له  وحشدت   ،(0(( فبراير  في  العراق 
المساعدات  جلب  في  النجاح  اجل  من  الدولي 
والتبرعات والمساهمات المالية للعراق بعد خروجه 
من محنة الحرب على اإلرهاب حيث شاركت أكثر 
 (( وحوالي  ودولية  إقليمية  ومنظمة  دولة   (( من 
وممثلين  دولية  مالية  ومؤسسات  تنموي  صندوق 

))0)( التقرير السنوي لوزارة الخارجية الكويتية ))0)م.



مجلة بحوث، العدد السـابع والعشرون »خاص« صفر 1441 هجريًا - أكتوبر 2019 ميالديًا 348

مساهماتها  الكويت  فيه  وقدمت  الخاص،  للقطاع 
وتبرعاتها المالية بحوالي ) مليار دوالر لدعم أعمار 
واستعادة  اإلرهاب  آثار  إزالة  في  ومساندته  العراق 
الجمعيات  شاركت  كما  اإلقليمية.  وسالمته  عافيته 
الخيرية والمؤسسات األهلية الكويتية بتقديم حوالي 
لتبرز  مالية  ومساهمات  كتبرعات  دوالر  مليون   30
الدعم األهلي والشعبي للشعب العراقي بعد خروجه 

من محنة وأزمة اإلرهاب واالحتالل))0)(.

- الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية 0) مليون دوالر 

مليون   3( لألوقاف  العامة  واألمانة  الزكاة  بيت   -
دوالر 

- جمعية السالم الخيرية )) مليون دوالر 

- الجمعية الكويتية لإلغاثة 0) مليون دوالر 

- جمعية النجاة الخيرية 0) مليون دوالر 

- جمعية العون المباشر 0) مليون دوالر 

- جمعية اإلصالح االجتماعي 0) مليون دوالر 

- جمعية إحياء التراث اإلسالمي 0) مليون دوالر 

- جمعية عبدالله النوري الخيرية ) مليون دوالر 

- صندوق اعانة المرضى ) مليون دوالر 

- جمعية الهالل األحمر الكويتي ) مليون دوالر.

عسكري  الجتياح  تعرض  الذي  البلد  وهي 
خطوة  في  العراق  جانب  من   (990 عام  شامل 
فوق  وتساميها  وشعبها  الكويت  دولة  تسامح  تؤكد 
العربية  رسالتها  بان  ليقينها  والمعاناة  المحنة  تلك 
في  المسارعة  عليها  توجب  واإلنسانية  واإلسالمية 
عندما  واألصدقاء  لألشقاء  والمساعدة  العون  تقديم 
أنها  كما  والكوارث  والمحن  لالزمات  يتعرضون 

)المركز  العراق  إعمار  إلعادة  الدولي  المؤتمر   )(0((
اإلعالمي(، دولة الكويت، فبراير))0)م.

االستقرار  إلى خلق  الكويتية  الدبلوماسية  تبرز سعي 
عبر  والدولي  واإلقليمي  العربي  لمحيطها  واألمن 
اإلطار االشمل واألوسع وهي الدبلوماسية اإلنسانية 

التي تتجاوز حدودها السياسية والجغرافية. 

احتضانها  خالل  الكويت  دولة  قدمت  كما   -
عقدت  التي  الثالثة  اإلفريقية  العربية  للقمة  وترأسها 
تعكس  مبادرة   (0(3 نوفمبر  في  أراضيها  على 
حرصها على دعم وتمكين العمل الخيري اإلنساني 
تخصيص  وهي  القمة،  تلك  خالل  إعالميًا  وإبرازه 
عبدالرحمن  الدكتور  اسم  تحمل  سنوية  جائزة 
التنمية االقتصادية  السميط للمساهمة في دفع عجلة 
واالجتماعية في القارة اإلفريقية، وتمكن شعوبها من 
المياه  ونقص  والجوع  الفقر  مشكالت  على  التغلب 
ومحو األمية، وهذه الجائزة تبلغ قيمتها مليون دوالر 
تمنح لمجال واحد سنويًا والهدف منها تقييم واختيار 
والمبادرات  البحثية  والمشاريع  الدراسات  أفضل 
التنمية  في  المستدام  الكبير  األثر  لها  التي  المبتكرة 
من  المبادرة  هذه  اإلفريقية.  القارة  في  االجتماعية 
جانب دولة الكويت في تكريم رائد من رواد العمل 
بال  تعكس  األفريقية  القارة  في  واإلنساني  التطوعي 
في  وايمانها  الكويتية  الدبلوماسية  القيادة  دعم  شك 
فيه  لمست  الذي  اإلنساني  العمل  وثمرة  إيجابية 
عام  الغاشم  العراقي  الغزو  محنة  أبان  ذلك  الكويت 

.)(0(( (990

- وفي مسعى حكومي من اجل توطين العمل 
بالكويت،  التعليمي  القطاع  لدى  والتطوعي  الخيري 
العمل  إدخال  الكويتي  الوزراء  مجلس  قرر  فقد 
الخيري والتطوعي واإلنساني كمادة تربوية في مناهج 
المادة  تلك  تتضمن  حيث  الكويت،  بدولة  التعليم 

العلمي،  للتقدم  الكويت  لمؤسسة  السنوي  التقرير   )(0((
دولة الكويت، 3)0)م.
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والمهارات  القيم  مجموعة  على  التركيز  الدراسية 
والمعارف المتعلقة بالعمل اإلنساني والخيري.

التصدي  في  الكويتية  الدبلوماسية  دور  ثانيًاً/ 
اإلسالمية:  الخيرية  لألعمال  الدولية  لالتهامات 
 (00( سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحداث  شكلت 
وفي  الدولية  العالقات  في  وهامة  فاصلة  مرحلة 
مسيرة العمل الخيري اإلسالمي في العالم كله، حيث 
لمؤسسات  واألمريكية  الغربية  االتهامات  توجيه  تم 
دعم  في  بتورطها  الخيري  اإلسالمي  العمل  ومراكز 
األساسي  الممول  وبكونها  اإلرهاب،  وتمويل 
التي  المتطرفة  اإلسالمية  والتنظيمات  للجماعات 
المالية  والهبات  والمنح  المساعدات  من  استفادت 
اإلسالمية  والمراكز  الجمعيات  توزعها  كانت  التي 
اإلسالمي  الخيري  العمل  واجه  لذلك  العالم.  حول 
اللجوء  إلى  الحاجة  استدعت  جسيمة  تحديات 
آلليات جديدة تحميها وتذود عنها وتنفي عنها دعم 
اإلرهاب وتمويله، وهي اآلليات الدبلوماسية الهادفة 
فعال  نحو  على  الخيرية  اإلنسانية  األهداف  لتحقيق 
بعيدًا عن أي اتهامات توجه لتلك الدول والمنظمات 
وإشراف  نظر  تحت  ومساهماتها  أنشطتها  أن  طالما 

الدول المانحة وعبر المؤسسات الرسمية))0)(.

االتحاد الرو�شي 
عام  السابق  السوفيتي  االتحاد  تفكك  بعد   -
)99) وانهياره وتشرذمه إلى عدة جمهوريات مستقلة 
منها ستة جمهوريات إسالمية، والى كيانات سياسية 
الروسي  االتحاد  داخل  موسع  ذاتي  باستقالل  تتمتع 
اإلسالمي  الوجه  برز  القوقاز(  شمال  )جمهوريات 
طيلة  اإلسالمية  هويتها  فقدت  التي  الشعوب  لتلك 

))0)( موقع المسلم اإللكتروني، خالد الفواز )األمين العام 
للمنتدى اإلسالمي(، )00)م.

ضمها  إبان  عليها  الشيوعية  السيطرة  من  عامًا   (0
لالتحاد السوفيتي السابق، حيث يبلغ عدد المسلمين 

في روسيا االتحادية حوالي 0) مليون مسلم. 

- ومع انهيار االتحاد السوفيتي السابق سارعت 
بعض  تلمس  محاولة  إلى  واإلسالمية  العربية  الدول 
)وريث  الجديد  الكيان  هذا  مع  والروابط  الجسور 
اإلسالمية  البوابة  عبر  السابق(  السوفيتي  االتحاد 
التي تمثلها الشعوب اإلسالمية في روسيا االتحادية 

والجمهوريات اإلسالمية حديثة االستقالل.

الترحيب  التحرك اإلسالمي  - حيث لقى هذا 
تلك  في  اإلسالمية  الشعوب  جانب  من  والقبول 
مساعدات  التحرك  هذا  صاحب  كما  المنطقة 
العربية  الدول  قدمتها  خيرية  ومشاريع  ومساهمات 
واإلسالمية وخاصة الكويت والسعودية واألمارات، 
التي  اإلسالمية  والجمعيات  المراكز  بعض  إن  إال 
فتحت هناك تحت عناوين اإلعمال الخيرية واإلغاثة 
اإلسالمي  الخيري  بالعمل  قلياًل  جنحت  اإلسالمية 
بها،  والترحيب  والرسمي  الشعبي  قبولها  رغم 
دعم  عبر  الروسي  الداخلي  بالشأن  تتدخل  فأخذت 
هدفت  التي  المتطرفة  اإلسالمية  التنظيمات  ورعاية 
إلى االنفصال عن روسيا االتحادية حيث ذهب جزء 
من تلك التبرعات المالية واالغاثية التي قدمتها بعض 
التابعة  واإلسالمية  الخيرية  والمؤسسات  الجمعيات 
لبعض الدول العربية إلى بعض الجماعات االنفصالية 
والتي  موسكو  في  المركزية  السلطة  على  والمتمردة 

رفعت السالح في وجه الدولة الروسية )))0)((. 

والمؤسسات  الجمعيات  بعض  استغالل   -
الخيرية العربية واإلسالمية غياب اإلشراف والمتابعة 

الروسي  للرئيس  األول  )المستشار  غريشن  الكسي   )(0((
نوفمبر   (( الكويتية،  األنباء  جريدة  الدينية(،  للشؤون 

0)0)م.
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القادمة  والتبرعات  األموال  لتلك  الرسمية  الروسية 
من الدول العربية واإلسالمية نتيجة االنهيار الداخلي 
روسيا  شهدتها  التي  الداخلية  واألزمات  والقالقل 
الديمقراطي  النظام  إلى  تحولها  إبان  االتحادية 
اإلسالمية  المشاعر  وصدق  بساطة  رافقها  الغربي، 
على  خاصة  واإلسالمي  العربي  العالم  عمت  التي 
المسلحة  المواجهات  تجاه  آنذاك  الشعبي  الصعيد 
وبعض  االتحادية  الروسية  الدولة  بين  حدثت  التي 
على  والمتمردة  المتطرفة  اإلسالمية  التنظيمات 
استحوذت  فقد  وعليه  موسكو  في  المركزية  السلطة 
روسيا  في  المتطرفة  والجماعات  التنظيمات  تلك 
واالغاثية  المالية  المساعدات  بعض  على  االتحادية 
حيال  اإلسالمية  الحكومات  بعض  تساهل  مستغلة 
الكبيرة  المالية  والتبرعات  المساعدات  تلك  وصول 
إلى جماعات خارج إطار الدولة الروسية وبعيدًا عن 

إشرافها ورقابتها. 

التسعينات  حقبة  إن  القول  يمكن  لذلك   -
الخارجي  الدعم  فيها  كان  الماضي  القرن  من 
منه  قليل  جزء  يتسرب  االتحادية  روسيا  لمسلمي 
وحدة  هددت  التي  واالنفصالية  المتطرفة  للحركات 
بعض  استغلتها  القضية  وهذه  الروسي،  التراب 
والمالية  السياسية  والطبقات  والمؤسسات  المراكز 
روسيا  عالقات  تطوير  تعارض  التي  والجماعات 
الغربي  التوجه  إلى  وتدعو  اإلسالمي،  العالم  مع 
والرأسمالي، حيث تعيد دائما مراكز اإلعالم الروسية 
بمأساة  التذكير  وصحافتها  التلفزيونية  ومؤسساتها 
حقبة التسعينات والمواجهات المسلحة والعنيفة التي 
التنظيمات  الروسية من جانب  المدن  شهدتها بعض 
اإلسالمية المتطرفة وخاصة في جمهوريات الشيشان 

وداغستان وانغوشيا. 

سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحداث  بعد   -
تعاطي  في  سلبية  اثار  من  عنها  نجمت  وما   (00(
في  اإلسالمي  الخيري  العمل  مع  االتحادية  روسيا 
البوابة والمركز  الكويت هي  أراضيها أصبحت دولة 
العربي الوحيد الذي لديه أنشطته الرسمية في روسيا 
جميع  بإغالق  الروسية  الحكومة  قيام  بعد  االتحادية 
واإلسالمية  العربية  الخيرية  والمراكز  الجمعيات 
تمويل  في  الجمعيات  تلك  بارتباط  اشتباهها  بسبب 
ودعم االنفصاليين في الشيشان وداغستان وانغوشيا.

إقناع  في  الكويتية  الدبلوماسية  ونجحت   -
الحكومة الروسية التي شنت حملة عنيفة على جميع 
تمويلها  في  المشتبه  اإلسالمية  والجمعيات  المراكز 
لإلرهاب والعنف واالنفصال، بفتح )مركز الوسطية 
اإلسالمي( في موسكو حيث رحبت موسكو بمفهوم 
للمراكز  واإلغاثي  اإلنساني  وبالهدف  الوسطية 
هناك  وأصبحت  الكويتية،  الخيرية  والجمعيات 
لقاءات واجتماعات مشتركة بين القيادات الدينية في 

كل البلدين.

دولة  بجهود  الروسي  الترحيب  تجلى  وقد   -  
واطمئنانها  الخيرية،  ومراكزها  ومؤسساتها  الكويت 
الداخلي  الشأن  عن  وبعده  الكويتي،  الخيري  للدور 
السابق  الروسي  الرئيس  منح  في  االتحادية  لروسيا 
الروسي  الصداقة  وسام   (0(0 عام   – ميدفيدف 
الكويتي  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  لوكيل 
تطوير  في  الكويت  لمساهمة  الفالح  عادل  د. 
العالقات الروسية – العربية وذلك للمرة األولى في 
في  يعمل  عربي  لرجل  فيه  يمنح  الذي  روسيا  تاريخ 

المجال الديني مثل هذا التكريم الرفيع)09)(.

)09)( وكالة نوفوستي الروسية، 0)0)م.
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واالطمئنان  االرتياح  بعين  رأت  روسيا   -
اإلسالمية  والجمعيات  المراكز  وادوار  ألنشطة 
تجاه  اإلنساني واالغاثي  العمل  في  الكويتية  الخيرية 
والشؤون  في  التدخل  عن  بعيدًا  اإلسالمية  شعوبها 
الداخلية لها، ولمست جدية ضبط وتنسيق مساهماتها 
عبر  أي  حصرًا  الروسية  الدولة  مع  واالغاثية  المالية 
القنوات الرسمية التي تمثلها وزارات خارجية البلدين 
الكويت وروسيا، جعلها تنشأ صندوقًا إسالميا تكون 
المالية  والمساهمات  التبرعات  استالم  مسؤولياته 
التي ترد من الدول اإلسالمية واإلشراف على قنوات 
بوصول  االطمئنان  ليتم  الخيرية  ومشاريعها  توزيعها 
تلك األموال المرسلة إلى الجهة المعروفة في روسيا 
الدولة  ومراقبة  إلشراف  تخضع  والتي  االتحادية 
جهات  إلى  األموال  تلك  وصول  عن  بعيدًا  الروسية 

أخرى.

دعم  صندوق  هو  الروسي  الصندوق  هذا   -

الثقافة والتعليم والتربية اإلسالمية، وأسندت رئاسته 

الدينية،  للشئون  الروسي  للرئيس  األول  للمستشار 

الدينية  الرموز  من  العديد  عضويته  في  يضم  وهو 

التعليم  لنشر  يهدف  وهو  االتحادية  روسيا  لمسلمي 

واإلشراف  روسيا  مسلمي  بين  اإلسالمية  والثقافة 

على المشاريع واألنشطة التي تريد أي دولة إسالمية 

تنفيذها للمسلمين في روسيا )0))(.

للتعاون  ميدانا  الصندوق  هذا  وأصبح   -

الروسي لمن يريد أن يقدم الدعم والمساهمة لمسلمي 

تقدم  أن  تستطيع  العربية واإلسالمية  فالدول  روسيا، 

)0))( موقع وزارة الخارجية الروسية.

مساعداتها وتبرعاتها من خالل هذا الصندوق الذي 

اإلسالمية  المشاريع  ومتابعة  تنفيذ  مسؤولية  يتولى 

بوصول  مطمئنة  روسيا  تكون  وبذلك  روسيا،  داخل 

مثل  الصحيحة  لوجهتها  والتبرعات  األموال  تلك 

والمراكز  والمدارس  األيتام  ودور  المساجد  بناء 

اإلسالمية.

- ونظرًا لما ذكرناه من ارتياح الجانب الروسي 
الخيرية  وجمعيتها  مراكزها  وأنشطة  الكويتي  للدور 
فقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية مرارًا عن شكرها 
وتقديرها للتعاون الكويتي مع روسيا في مجال تقديم 
المساعدات والمساهمات المالية واالغاثية لمسلمي 
روسيا االتحادية لما تتميز به من الوضوح والشفافية 
عبر آلية مشتركة هي وزارتي خارجية البلدين، حيث 
تشرف هذه اإللية على وصول المساعدات واألموال 
تنفيذها لصالح  التي سيتم  إنفاقها والمشاريع  وطرق 

مسلمي روسيا. 

اإلنساني  للدور  واالطمئنان  الترحيب   -
في  االتحادية  الروسية  الحكومة  عكسته  الكويتي 
روسيا  في  للوسطية  مركزًا  تأسيسها  عن  االعالن 
ووالشؤون  األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  االتحادية 
لها  ممثل  بتعيين  وقامت  الكويت،  بدولة  اإلسالمية 
الله( مستلهمة فكرة  في دولة الكويت )د. فريد أسد 
المركز  وهذا  الكويت  في  اإلسالمي  الوسطية  مركز 
الروسية  والنافذة  البوابة  يعتبر  الروسي  الوسطي 
تجاه العالم اإلسالمي، حيث استعانت روسيا بخبرة 
الوسطى  مركزها  إنشاء  في  الكويت  دولة  وجهود 
وقدمت فيه موسكو دعمًا مباشرًا لمركزها اإلسالمي 
متطلعة إلى تحقيق وخلق تعاون روسي إسالمي عبر 
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أنشطة هذا المركز ليبدد أيه مفاهيم أو شكوك تتعلق 
بأوضاع مسلمي روسيا االتحادية. 

في  الكويتي   – الروسي  التعاون  إطار  وفي   -
الوسطية  مركز  نظم  فقد  واإلنساني  الخيري  المجال 
الثقافة  للدعم  الروسي  والصندوق  الكويت  في 
والتعليم والتربية اإلسالمية مؤتمرًا دوليًا في موسكو 
 )(0(( مايو   ((  –  ((( والتطرف  اإلسالم  حول 
بين  المؤتمر األول حوارًا استراتيجيًا  حيث مَثل هذا 
فيه  وشارك  اإلسالمي،  والعالم  االتحادية  روسيا 
شتى  من  اإلسالمي  الدين  وعلماء  رموز  من  العديد 
العلماء  من  ونظرائهم  واإلسالمية  العربية  األقطار 
يعلق  ما  تبديد  ضرورة  على  خالله  أكدوا  الروس، 
واإلرهاب  والعنف  للتطرف  شعارات  من  باإلسالم 
والطبيعة  الصحيح،  لإلسالم  اإلنساني  الوجه  وإبراز 
المتسامحة للدين اإلسالمي وإعالئه للقيم اإلنسانية. 
ليتم وينجح كأول  له  ما كان  المشترك  التعاون  وهذا 
الجانب  ثقة  لوال  االتحادية  روسيا  في  إسالمي  لقاء 
هذا  في  الكويتي  الدور  وشفافية  بوضوح  الروسي 

المجال))))(.

ووالشؤون  األوقاف  وزارة  شاركت  كما   -
جمهورية  لمسلمي  الدينية  اإلدارة  مع  اإلسالمية 
تتارستان وجامعة قازان في تنظيم أول مؤتمر علمي 
يهدف إلى دراسة إحياء الوقف اإلسالمي في روسيا 
هذا  عقد  حيث  ورسمي،  قانوني  بشكل  االتحادية 
الخامس  في  قازان  التتارية  العاصمة  في  المؤتمر 
روسيا  في  )الوقف  عنوان  تحت   (0(( أكتوبر  من 
وشاركت  المستقبل(  وأفاق  الحاضر  االتحادية.... 

))))( جريدة القبس الكويتية، )) مايو ))0)م.

الخيرية  والمؤسسات  والمراكز  الجمعيات  فيه 
تتناول تجربة  الكويتية قدمت فيها عدة أوراق علمية 
نتج  طويلة  لقرون  يمتد  والذي  الكويت  في  الوقف 
فيه  وأصبحت  للكويت  وناضجة  واسعة  خبرة  عنها 
تطلع  محل  اإلسالمي  بالوقف  الكويتية  الخبرة  هذه 
التجربة  وطموح لمسلمي روسيا لالستفادة من هذه 

والخبرة والنضج حول الوقف.

- الواليات المتحدة
 (00( سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحداث  بعد 
واجهت الجمعيات والمؤسسات الخيرية اإلسالمية 
حول العالم هجمة شرسة من جانب وسائل األعالم 
تلك  من  العديد  اتهام  وتم  واألمريكية،  الغربية 
لإلرهاب  بدعمها  الخيرية  والمؤسسات  الجمعيات 
اإلرهاب  على  »الحرب  عنوان  فتحت  وتمويله، 
من  بسلسلة  بالقيام  المتحدة  الواليات  »بدأت 
ما  كل  تجاه  والمالية  واألمنية  السياسية  اإلجراءات 
يتعلق بالعمل الخيري اإلسالمي حول العالم، وبدأت 
العربي  العالم  تجاه  المختلفة  وفودها  إرسال  في 
واإلسالمي وتحديدًا لدول منطقة الخليج العربي من 
اجل حث تلك الدول على التشدد والمراقبة لمصادر 
للجمعيات  المصرفية  والتحويالت  المالي  الدعم 
مكافحة  بدعوى  اإلسالمية  الخيرية  والمؤسسات 
واجهت  ,وقد  المالي  الدعم  منابع  وتجفيف  اإلرهاب 
الدول العربية واإلسالمية تحديًا غير مسبوق في كيفية 
وشعوبًا  كيانًا  جعلتها  التي  القضية  هذه  مع  التعامل 
أعلنت  األخر.فقد  اإلرهاب وكره  بدعم  متهمة  وثقافة 
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من  الكثير  تضم  سوداء  قائمة  عن  المتحدة  الواليات 
مراكز ومؤسسات العمل الخيري اإلسالمي في العالم 
العربية  الحكومات  فيها  طالبت  وشخصياته،  ورموزه 
بنوكها،  لدى  المصرفية  حساباتهم  وتعليق  تجميد 
وتشديد المراقبة على التحويالت المالية للخارج))))(.

- وعلى ضوء هذا التشدد األمريكي واالندفاع 
الحاد والمتهور في التعاطي مع رؤية العمل الخيري 
اإلرهاب  بدعم  وربطة  العالم  حول  اإلسالمي 
تلك  تبديد  على  الكويت  دولة  سعت  وتمويله، 
أنشطة  تناولت  التي  األمريكية  واالتهامات  الشكوك 
والمؤسسات  الجمعيات  وتبرعات  ومساهمات 
للدبلوماسية  السريع  التحرك  عبر  الكويتية  الخيرية 

الكويتية الهادف إلى تطويق وتفنيد تلك االتهامات.

- ففي جميع اللقاءات التي تمت بين الجانبين 
كانت  المسألة  تلك  في  للبحث  واألمريكي  الكويتي 
الشامل والكلي  االتهام  الكويت واضحة في رفضها 
فيها  وطالبت  العالم  حول  الكويتي  الخيري  للعمل 
واضحة  ووثائق  دالئل  بتقديم  األمريكية  الوفود 
المؤسسات  بانحراف  المتعلقة  االتهامات  حول 
والمراكز الخيرية الكويتية وتورطها في دعم ما يسمى 

باإلرهاب.

بين  المشترك  التعاون  خالل  ومن  وبالفعل   -
الخيري  العمل  خلو صحيفة  الكويت  أثبتت  البلدين 
أو تدخل  تورط  إي  الكويت ومؤسساته ورموزه من 
القائمة  وخلت  باإلرهاب،  يسمى  لما  تمويل  أو 

))))( عمرو سعداوي، العمل الخيري واإلغاثي اإلسالمي 
السياسية  للدراسات  الحضارة  مركز  سبتمبر،   (( بعد 

)00)م.

السوداء األمريكية الحقا من أيه مؤسسة أو شخصية 
اكسب  الذي  األمر  الخيري  بالعمل  مختصة  كويتية 
ولشفافيتها  لتعاونها  والتقدير  االحترام  الكويت 
تجميد  يتم  فلم  وعليه  القضية،  هذه  مع  التعامل  في 
أو مؤسسة  مواطن كويتي  المصرفية ألي  الحسابات 

خيرية كويتية. 

الخيرية  والمؤسسات  الجمعيات  وخرجت 
واستطاعت  األمريكية  االتهامات  دائرة  من  الكويتية 
العالم  حول  الخيرية  وإسهامات  نشاطها  استئناف 
والمساهمات  المساعدات  تلك  شمول  بفضل 
سارعت  كما  الرسمية.  والرعاية  بالحماية  الخيرية 
تحصين  نحو  وخطواتها  تحركها  من  الكويت 
حيث  ورموزه،  وشخصياته  الكويتي  الخيري  العمل 
أنشطة  على  لألشراف  أعلى  مجلس  تشكيل  أقرت 
من  وذلك  اإلسالمية  الخيرية  والمراكز  الجمعيات 
أجل التنسيق والتعاون بين تلك الجمعيات ووزارات 
األوقاف  وزارة   – الخارجية  وزارة  المعنية(  الدولة 
المالية  – وزارة  الزكاة  – بيت  ووالشؤون اإلسالمية 
األنشطة  تلك  تكون  كي  للوقف(  العامة  األمانة   –

وإشرافها  الدولة  مظلة  تحت  المالية  والتبرعات 
وحمايتها من أي اتهامات)3))(.

التعاون  هذا  إيجابية  نحو  واضح  مثال  وفي   -
والقبول بالمظلة الرسمية ألعمال وأنشطة الجمعيات 
والمؤسسات الخيرية الكويتية، فقد أكد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد 
الحمد الصباح في كلمة له أمام مجلس األمة الكويتي 
أو  شوائب  أيه  من  الكويتي  الخيري  العمل  »خلو 

)3))( قرار مجلس الوزراء الكويتي، 003)م.
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اتهامات بشأن نشاطها الخيري حول العالم، وذكر أن 

وفود الدول األوروبية والواليات المتحدة التي زارت 

نموذج  واعتبروها  الكويت  بدولة  أشادت  الكويت 

العمل  أموال  وتوزيع  تحصيل  مجال  في  به  يحتذي 

بين  الحثيث  التعاون  هذا  وأن  وتحويلها،  الخيري 

ووزارات  الكويتية  الخيرية  والجمعيات  المؤسسات 

الدولة الرسمية أثمر عن بياض صفحة العمل الخيري 

الكويتي)114)«.

وأعمال  أنشطة  خلو  عزز  أخر  جانب  ومن   -

أية  من  العالم  حول  الكويتية  الخيرية  المؤسسات 

الرئيسي  الهدف  عن  بانحرافها  اتهامات  أو  شوائب 

لها وهو تقديم العون والمساعدة واإلغاثة دون النظر 

أكد  فقد  الطائفية،  أو  العرقية  أو  الدينية  الهوية  في 

محافظ البنك المركزي الكويتي السابق الشيخ سالم 

التي  القوائم األوروبية واألمريكية  الصباح إن جميع 

ضمت أسماء المؤسسات والجمعيات والشخصيات 

اإلسالمية المتهمة بتمويل ما يسمي باإلرهاب خلت 

المتهمة  تلك األسماء  أن  أي أسماء كويتية، كما  من 

قوائمها  ضمن  جاءت  والتي  وأمريكيًا  أوروبيًا 

السوداء لم يكن لها أي حسابات مصرفية لدى البنوك 

عبر  أو دعم  تورط  اي  هناك  فليس  وبالتالي  الكويتية 

التحويالت المالية من البنوك الكويتية أو الجمعيات 

والمؤسسات الخيرية الكويتية. 

الخاتمة 
- مع تولي دولة الكويت عضويتها الغير دائمة 

الخارجية  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  كلمة   )((((
في الجلسة الخاصة لمجلس األمة الكويتي في ديسمبر 

.(0((

 (0(9  -(0(( للعامين  الدولي  االمن  مجلس  في 
المشاركة  مجال  في  الكويتية  الدبلوماسية  نشطت 
ببعض  عصفت  التي  اإلنسانية  األزمات  تخفيف  في 
الدول مثل األزمات السورية والليبية واليمنية وأزمة 

المسلمين الروهينجا في جمهورية ميانمار.

لدولة  الدبلوماسية  البعثة  ترأس  فمع   -
 (0(( فبراير  في  الدولي  األمن  لمجلس  الكويت 
الدولي  القرار  مشروع  تبني  في  الكويت  سارعت 
المفروض  الحصار  ليرفع  جاء  الذي   ((0( رقم 
السورية  الغوطة  منطقة  في  السوريين  المدنيين  على 
المحاصرين  لهؤالء  اإلنسانية  المساعدات  ويدخل 
ويفرض وقفًا إلطالق النار لمدة ثالثين يومًا يتم فيه 
اخراج الجرحى والمصابين ليتم نقلهم للمستشفيات 

للعالج.

- وعلى ضوء اشتداد أزمة الروهينجا المسلمين 
من  واجهوه  وما   (0(( عام  ميانمار  جمهورية  في 
الحكومة  جانب  من  واغتياالت  وطرد  قتل  حمالت 
نحو  الكويتية  الدبلوماسية  تحركت  فقد  الميانمارية، 
تلك األزمة باعتبارها أزمة إنسانية قبل أن تكون أزمة 
التي  الكويتية  الدبلوماسية  البعثة  وقادت  إسالمية، 
سفير   ((( من  وفدا  الدولي  األمن  مجلس  ترأس 
على  للوقوف  ميانمار  جمهورية  إلى  بالمجلس( 
مع  بالتعاون  هناك  اإلنسانية  األزمة  تلك  تداعيات 
الحكومة الميانمارية، وصدر تقرير أممي يتناول تلك 
مورست  ضوئها  وعلى  إنسانية،  أزمة  بصفتها  األزمة 
الضغوط الدولية على حكومة ميانمار من أجل وقف 
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والسماح  األزمة  لتلك  والعسكرية  األمنية  معالجتها 
للوصول  األزمة  تلك  مع  للتعامل  اإلنساني  بالدور 

إلى حلول سياسية متوافقة ))))(. 

التواصل  تعزيز  أجل  ومن  آخر  اتجاه  وفي   -
المعنية  الدولية  المؤسسات  مع  والتعاون  اإلنساني 
دولة  دخلت  فقد  العالم،  حول  اإلنسانية  باألزمات 
اللجنة  مع  استراتيجي  حوار  جلسات  في  الكويت 
الدولية للصليب األحمر الدولي وهو الحوار الوحيد 
الذي تجريه اللجنة الدولية للصليب األحمر مع دول 
عقدت  الذي  االستراتيجي  الحوار  وهذا  المنطقة، 
آخر جلساته في يونيو الماضي في جنيف قدمت فيه 
مع  التعامل  في  الكويت  رؤية  الكويتية  الدبلوماسية 
األزمات اإلنسانية في المنطقة تضمنت ابتكار لحلول 
األزمات  مع  للتعامل  مستحدثة  وآليات  جديدة 
اإلنسانية السيما أزمات المنطقة العربية وهذا الحوار 
الدولية  المؤسسة  تلك  إليه  سعت  االستراتيجي 
للدبلوماسية  على ضوء ما شهدته من نجاح وحيوية 
األمن  لمجلس  وعضويتها  رئاستها  خالل  الكويتية 
الدولي، ومشاركتها االيجابية والمتفاعلة مع أزمات 
وتقديرًا  احترامًا  اكسبها  الذي  اإلنسانية  العالم 

دوليًا))))(. 

بين  االستراتيجي  التعاون  هذا  أثمر  وقد   -
للصليب  الدولية  واللجنة  الكويتية  الدبلوماسية 
الكويتية  الدبلوماسية  البعثة  تبني  في  الدولي  األحمر 
قرار  مشروع  لمقترح  الدولي  األمن  مجلس  لدى 

نيويورك  اإلعالمية(،  )النشرة  الدولي  األمن  مجلس   )((((
))0)م.

منظمة  لدى  الكويت  لدولة  الدائمة  المندوبية  موقع   )((((
األمم المتحدة، نيويورك ))0)م.

في  المدنيين  بحماية  والمتعلق  الجانبان  فيه  تعاون 
النزاعات المسلحة والضمانات الخاصة بالمفقودين 
باألزمة  متعلق  المقترح  وهذا  النزاعات،  وبعد  أثناء 
اإلنسانية في سوريا، حيث حظي هذا القرار بالموافقة 
الدولي  األمن  مجلس  أعضاء  لجميع  الجماعية 

وحمل الرقم )))). 

األمن  مجلس  ألعضاء  الجماعية  والموافقة 
اإلنسانية  للدبلوماسية  عملية  ترجمة  هي  الدولي 
وذلك  اإلنسانية  القضايا  مع  التعامل  في  ولحيويتها 
على ضوء ما اعترفت به المنظومة الدولية من وجود 
لذلك  الشأن،  هذا  في  الدولي  التشريع  في  قصور 
الدور  لتعزيز  اقراره  تم  الذي  الكويتي  المقترح  جاء 
الضمانات  ويعطي  المدنيين  وليحمي  اإلنساني 

المطلوبة لحمايتهم أثناء النزاعات المسلحة.

دولة  انتهجتها  التي  اإلنسانية  الدبلوماسية   -
بوضوح  الخارجية  بسياستها  وترجمتها  الكويت 
الدولي  األمن  لمجلس  دائمة  الغير  عضويتها  خالل 
التقدير  واضح  بشكل  يعكس   (0(9–(0((
السياسة  تلك  تشهده  الذي  الدولي  واالحترام 
واكسبها المصداقية الحقيقية في تعاطيها مع األزمات 
بالتحرك  لها  وسمح  الدول،  بين  الحادة  السياسية 
التي  اإلنسانية  اآلثار  لمعالجة  األزمات  تلك  خالل 
تنجم عن األزمات السياسية، ولعل األزمتين السورية 
والروهينجا في ميانمار أثبتا بال شك احترام الطرفين 
السوري والميانماري لجهود دولة الكويت الصادقة 
سمحا  حيث  ألزمتهما،  اإلنسانية  المعالجة  في 
بالتواجد  الكويتية  الخيرية  والجمعيات  للمؤسسات 
على  اإلنسانية  المساعدات  توزيع  في  والمشاركة 

الالجئين والنازحين والجرحى والمصابين.
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دور الزكاة في تحقيق السلم المجتمعي واال�ستقرار السيا�سي

د. اأحمد �شبري عبد المنعم - م�شر
أمين الفتوى باألزهر الشريف 
 المستشار الشرعي للجمعية اإلسالمية - ساوتومي وبرنسيب

ahmedsabry1403@alazhar.edu.eg

مقدمة
بسم الله والحمد لله والصالة والسالم على خير خلق الله  وعلى آله وصحبه ومن 

وااله، وبعد...

فاالستقرار السياسي هدف رئيس للحكومات والمسؤولين، لكي يستطيعوا أن يواجهوا 
األزمات الطبيعية في المجتمعات، ويرتقوا ببلدانهم إلى مستوى معيشي أكثر أمانا واستقرارا، 

وال يتحقق ذلك إال من خالل خلق جو من التناغم واالنسجام بين أفراد المجتمع؛ ليتحقق السلم المجتمعي الذي 
هو أول خطوة على طريق تحقيق االستقرار السياسي، وال تصل المجتمعات إلى مرحلة السلم المجتمعي إال من 
خالل النظر إلى منابع القلق واالنحراف والجريمة، ومن ثم تجفيف هذه المنابع، وال شك أن أول عوامل الفساد 
في المجتمعات هو الفقر والحاجة، فينظر الفقير إلى الغني بنوع من الحقد والطمع فيما عنده، حيث يراه يترف 
في ماله ويبخل بما عنده، فيسعى الفقير للحصول على المال بطرق غير مشروعة، فيسرق ويعتدي ويفسد، وهنا 
بالحب  منفقة  الغني  يد  فتمتد  والفقير،  الغني  بين  التناغم واالنسجام  ليخلق جوا من  التشريع اإلسالمي  يتدخل 

والود، وترتفع يد الفقير داعية بالبركة والمزيد، فيأمن الغني على ماله، ويسعد الفقير بعطائه.

أن  آمال  روائعها،  الغراء، مظهرا بعض  رياض شريعتنا  في  التجول  يلي من صفحات  فيما  أحاول  وسوف 
تكون هذه الدراسة دافعا عمليا لتفعيل الدور الحضاري لفريضة الزكاة في المجتمعات المعاصرة.

وسأعرض دراستي في هذا البحث بمشيئة الله تعالى من خالل تمهيد وثالثة مباحث وخاتمة على 
النحو التالي: 
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بالسلم  وعالقتها  الزكاة  مفهوم  في  تمهيد: 
المجتمعي واالستقرار السياسي.

المبحث األول: الزكاة والمواطن المسلم.

المواطن  واجبات  األول:  المطلب 
المسلم تجاه أموال الزكاة.

المواطن  حقوق  الثاني:  المطلب 
المسلم في أموال الزكاة.

المطلب الثالث: دور الزكاة في تحقيق 
السياسي  المجتمعي واالستقرار  السلم 

للمواطن المسلم.

المبحث الثاني: الزكاة والمواطن غير المسلم.

المواطن غير  المطلب األول: واجبات 
المسلم تجاه أموال الزكاة.

غير  المواطن  حقوق  الثاني:  المطلب 
المسلم في أموال الزكاة.

المطلب الثالث: دور الزكاة في تحقيق 
السياسي  المجتمعي واالستقرار  السلم 

للمواطن غير المسلم.

الوافد  أو  والزائر  الزكاة  الثالث:  المبحث 
)األجنبي(.

أو  الزائر  واجبات  األول:  المطلب 
الوافد )األجنبي( تجاه أموال الزكاة. 

الزائر أو الوافد  الثاني: حقوق  المطلب 
)األجنبي( في أموال الزكاة.

المطلب الثالث: دور الزكاة في تحقيق 
السياسي  المجتمعي واالستقرار  السلم 

للزائر أو الوافد )األجنبي(.

الخاتمة والتوصيات.

 تمهيد
في مفهوم الزكاة وعالقتها بال�شلم المجتمعي 

واال�شتقرار ال�شيا�شي
الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم، وال 
حكيم  خالق  من  البديع  الترتيب  هذا  تجد  أن  عجب 
لشرائع هذا الدين، فأول ركن من أركان اإلسالم هو 
إفراده وحده  إله معبود واحد، يجب  اإليمان بوجود 
بالعبودية التي من أخص خصائصها الحب والطاعة، 
في  ذلك  ويتمثل  عمل،  إلى  الحب  ترجمة  ثم  ومن 
محب  لقاء  وخالقه،  العبد  بين  لقاء  هي  التي  الصالة 
لمحبوبه، يدور خاللها حوار المحبين فيسقر اإليمان 
ومواله  ربه  ويجد  إال  العبد  يفتأ  وال  اليقين،  ويزداد 
رسالة  الحياة،  في  رسالته  أداء  ضرورة  إلى  يوجهه 
األخوة والعطاء، رسالة التآلف واالنتماء، فال يكتمل 
بشرط  إال  مناجاته،  له  تصفوا  وال  بربه،  العبد  إيمان 
اإلنسان  أخيه  إلى  باإلحسان  دنياه؛  قوام  استكمال 

بالعطاء، وذلك من خالل تشريع فريضة الزكاة.

معلوم  جزء  إنفاق  الفقهاء:  قررها  كما  والزكاة 
من المال إذا بلغ نصابا في مصارف معينة نص عليها 
الشارع))(، ومما يلحظه المتأمل من اختيار هذا االسم 
العالمين  رب  يغرسه  ما  المفروضة،  العبادة  لتلك 
سبحانه وتعالى من روح اليقين، وتغيير المفاهيم، فما 
يعطيه اإلنسان ألخيه اإلنسان إذا كان في عين الناظر 
فقد للمال، إال أنه في عين الحقيقة هو نوع من النماء 
الزيادة))(،  اللغة:  في  فالزكاة:  المال،  لهذا  والزيادة 
قالوا وسميت الزكاة شرعا زكاة؛ ألنها يزكو بها المال 
بالبركة ويطهر المرء بالمغفرة)3(، وقيل أيضًا ويسمى 
زكاة؛  الشرع  بإيجاب  للمساكين  المال  من  يخرج  ما 
ألنها تزيد في المال الذي تخرج منه وتوفره وتقيه من 

اآلفات))(.

))( معجم لغة الفقهاء )ص: 33)(.
))( التعريفات )ص: )))(.

الفقهاء  بني  املتداولة  األلفاظ  تعريفات  يف  الفقهاء  أنيس   )3(
)ص: ))(.

))( الكليات )ص: )))(.
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السلم والوئام  ومن هنا نستطيع أن نفسر حالة 
داخل المجتمع المسلم، وسمو العالقة بين شرائحه 
في  واالستقرار  األمن  توفير  إلى  يؤدي  مما  وقواه، 
نحو  والتقدم  التنمية  تحقيق  ثم  ومن  المجتمع، 
والقدرات  الجهود  وتعاضد  المشتركة،  المصالح 
في خدمة المجتمع والوطن، وهذا ما يسميه العلماء 
البدوي  يقول  المجتمعي، حيث  بالسلم  المعاصرون 
واألمن  االستقرار  »توافر  هو:  االجتماعي  السلم  إن 
والعدل الكافل لحقوق األفراد في مجتمع ما، أو بين 
مجتمعات أو دول«))(، ويقول الغروي إنه: »هو ذلك 
التعايش واالستقرار التام بين شعوب وأعراق مناطق 
مختلفة نتيجة التفاهم وحسن الجوار واحترام الرأي 
وحل  بعض،  مع  األقليات  وتعايش  وتقبل  اآلخر، 

المشاكل باالتفاق دون عنف«))(.

المجتمع  في  والطمأنينة  األمن  يشيع  ال  وكيف 
المسلم، وقد شملت تشريعاته كل ما ينتهي إلى خدمة 
الذات،  وتحقيق  األمن  من  النفسية  حاجاته  وإشباع 
والتي إن تحققت لدى األفراد والجماعات، تحقق من 
فلكي  مستوياته،  كل  على  االجتماعي  السلم  خاللها 
العنف،  أشكال  كل  عن  ويبتعد  بطمأنينة،  الفرد  يحيا 
ومشرب  مأكل  من  الجسمية  حاجاته  إشباع  من  بد  ال 
بإشباع  قريش  على  الله  امتن  وقد  ومسكن،  وملبس 
هذه الحاجات فقال في كتابه الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع 
إبراهيم  سيدنا  دعاء  يزل  ولم   ،)((َخْوٍف ِمْن  َوآَمَنُهْم 
َأْهَلُه  َواْرُزْق  آِمنًا  َبَلدًا  َهَذا  اْجَعْل  َربِّ  قال:  إذ  لقومه 
كما  األمرين،  هذين  تحقيق  راجيا   )((َمَراِت الثَّ ِمَن 
الدنيا، كما  الحياة  اإلنسان في  إليه  ما يسعى  إنها غاية 
ِسْربِِه،  آِمنًا ِفي  ِمْنُكْم  َأْصَبَح  : ))َمْن  الله  قال رسول 

))( احلوار وبناء السلم االجتامعي )ص: ))(.
))( السالم يف القرآن واحلديث )ص: ))(.

))( سورة قريش: ).
))( سورة البقرة: ))).

َلُه  َفَكَأنََّما ِحيَزْت  َيْوِمِه،  ِعْنَدُه ُقوُت  ُمَعاًفى ِفي َجَسِدِه، 
ْنَيا(()9(. الدُّ

تؤدي  المجتمعي  السلم  من  الحالة  وهذه 
هذ  داخل  المجتمع  فئات  تماسك  في  دورها  بالتبع 
بينهم  وفيما  جهة،  من  بينهم  فيما  وترابطهم  الدولة، 
هذه  مؤسسات  وبين  أخرى،  جهة  من  السلطة  وبين 
وقوف  يكفل  عضويًا  ترابطًا  ثالثة،  جهة  من  السلطة 
والمتغيرات  التقلبات  أمام  ومجتمعها  الدولة  هذه 
المختلفة كوحدة متماسكة، وهذا ما يصفه السياسيون 
إسماعيل:  شاهر  يقول  السياسي،  االستقرار  بحالة 
»االستقرار السياسي هو: مدى قدرة النظام السياسي 
مع  بنجاح  التعامل  وقدرة  الظروف،  استثمار  على 
داخل  تدور  التي  الصراعات  الستيعاب  األزمات، 
العنف  فيه؛ ألن  العنف  استعمال  المجتمع، مع عدم 
السياسي،  االستقرار  عدم  ظواهر  أهم  أحد  هو 
واالستقرار السياسي أمر تسعى إليه األمم والشعوب؛ 
ر لها الجو والبيئة الضروريين لألمن والتنمية  ألنه ُيوفِّ
واالزدهار، ومفهوم االستقرار السياسي مفهوم نسبي 

تختلف بعض مفرداته حسب المجتمعات«)0)(.

الحتمية  النتيجة  تلك  نفسر  أن  يمكن  هنا  ومن 
للتمسك بتشريع الزكاة في تحقيق السلم المجتمعي 
صفحات  من  يلي  فيما  ولعلنا  السياسي،  واالستقرار 
نستطيع أن نستوضح ذلك جليا من خالل تشريعات 

دقيقة حكيمة في تفاصيل أكثر عمقا، وأوضح بيانًا.

المبحث االأول: الزكاة والمواطن الم�شلم
المنتمي  الشخص  هو:  بالمواطن  وأقصد 

)9( سنن الرتمذي ))/ )))(، برقم ]))3)[، وقال: »هذا حديث 
حسن غريب«، سنن ابن ماجه ))/ ))3)(، برقم ]))))[.
)0)( ينظر الدولة يف التحليل السيايس املقارن لشاهر إسامعيل.
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تولِّي  وحّق  كاّفة،  السياسّية  بالحقوق  يتمتع  بلد  إلى 
أو حاصاًل على  فيها  لكونه مولودًا  العاّمة؛  الوظائف 

جنسيتها)))(.

  محمد  برسالة  صّدق  من  هو:  والمسلم 
وأظهر الخضوع والقبول لها)))(.

والمواطن المسلم مع الزكاة صنفان: 
بشروطها  الزكاة  عليه  فتجب  معطي  األول: 

المعتبرة شرعا. 
يكون  أن  بشرط  الزكاة  فيستحق  آخذ  الثاني: 
أحد األصناف الثمانية التي حددها الله سبحانه 
َدَقاُت لِْلُفَقَراِء  وتعالى في قوله تعالى: إِنََّما الصَّ
ُقُلوُبُهْم  َفِة  َواْلُمَؤلَّ َعَلْيَها  َواْلَعاِمِليَن  َواْلَمَساِكيِن 
َواْبِن  ِه  اللَّ َسبِيِل  َوِفي  َواْلَغاِرِميَن  َقاِب  الرِّ َوِفي 

.)(3(ُه َعِليٌم َحِكيٌم ِه َواللَّ بِيِل َفِريَضًة ِمَن اللَّ السَّ

وبتحقيق الموازنة الشرعية في ضوء توجيهات 
واآلخذ،  المعطي  من  كل  بين  اإلسالمية  الشريعة 
بين  السياسي  واالستقرار  المجتمعي  السلم  يتحقق 

أفراد المجتمع المسلم.

وهذا ما نستعين بالله تعالى على بيانه فيما يلي.

الم�شلم  المواطن  واجبات  االأول:  المطلب 
تجاه اأموال الزكاة

يجب على المواطن المسلم أداء الزكاة إذا ملك 
الشروط  فيه  وتوفرت  شرعا)))(  الزكاة  فيه  تجب  ما 
الموجبة للزكاة)))(، ومع أن األمر في الزكاة جاء على 
الله سبحانه وتعالى  الوجوب واإللزام؛ إال أن  سبيل 
هي  إنما  التشريع  هذا  من  الغاية  أن  لعباده  يوضح 
الفقير، فيقول سبحانه  أواًل قبل منفعة  المزكي  منفعة 

)))( معجم اللغة العربية املعارصة )3/ ))))(.
)))( املعجم الوسيط ))/ )))(. 

)3)( سورة التوبة: 0).
واحليوان  التجارة  وعروض  والفضة  الذهب  مثل   )(((

والزروع والثامر والركاز.
)))( مثل بلوغ النصاب وحوالن احلول.

يِهْم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ َصَدَقًة  َأْمَوالِِهْم  ِمْن  ُخْذ  وتعالى: 
المزكي  على  يفرض  ال  أن  أيضًاً  ويراعي   ،)(((بَِها
أن يخرج شيئًا من ماله إال إذا بلغ ماله حدًا يزيد عن 
حاجته التي يقدرها الشرع، وهذا ما عبر عنه الشارع 
األمر روعة وجماال،  يزيد  آخر  ثم ملحظ  بالنصاب، 
وهو أن المزكي ال يجبر على إعطاء أفضل أمواله بل 
يؤخذ من أوسطها، إال إذا طابت بها نفسه، وهنا يقول 
َزَكاًة  َعَلْيِهْم  َفَرَض  َقْد  اللَه  َأنَّ  ))َفَأْخبِْرُهْم    النبي 
َأَطاُعوا  َفإَِذا  ُفَقَرائِِهْم،  َعَلى  َفُتَردُّ  َأْغنَِيائِِهْم  ِمْن  ُتْؤَخُذ 

بَِها، َفُخْذ ِمْنُهْم َوَتَوقَّ َكَرائَِم َأْمَوالِِهْم(()))(.

فهذه المعالم في تشريع الزكاة تجعل المعطي 
يقبل على أداء هذه الفريضة بسخاء وطيب نفس ألنه: 
)- يرجو أن ينال الطهارة لنفسه والنماء لماله 

بأداء فريضة الزكاة.
)- ال يلزم بالزكاة إال مما زاد عن حاجته التي 

يقدرها الشرع )النصاب(.
3- ما يخرج من ماله يكون عن طيب نفس، فال 

يفقد عزيز ماله.

في  الم�شلم  المواطن  حقوق  الثاني:  المطلب 
اأموال الزكاة

يستحق المواطن المسلم في مال أخيه المسلم 
األصناف  من  كان  إذا  المال  من  ويغنيه  يكفيه  ما 
المستحقة شرعا للزكاة)))(، ومن خالل نظرة التشريع 
صاحب  على  يجب  فإنه  العطاء  لمنظومة  اإلسالمي 
أو  بنفسه  يذهب  أن  الزكاة  عليه  وجبت  الذي  المال 
ماله،  زكاة  ليعطيه  عنه  ويبحث  للفقير  عنه  ينوب  من 
إليه  بابه ويمد يده  إليه ليقرع  الفقير  ينتظر مجيء  وال 

)))( سورة التوبة: 03).
)))( صحيح مسلم ))/ ))(، برقم ])3[.

َدَقاُت  الصَّ إِنَّاَم  تعاىل  قوله  يف  املذكورة  األصناف  هذه   )(((
َويِف  ْم  ُقُلوُبُ َفِة  َوامْلَُؤلَّ َعَلْيَها  َواْلَعاِمِلنَي  َوامْلََساِكنِي  لِْلُفَقَراِء 
َفِريَضًة ِمَن  بِيِل  َواْبِن السَّ  ِ َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسبِيِل اهللَّ الرِّ

.َعِليٌم َحِكيٌم ُ ِ َواهللَّ اهللَّ
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الفقير  استطال على  إذا  الغني  إن  بل  ذلة ومهانة،  في 
يبطل  فإن ذلك  الفعل  أو  بالقول  بعطائه، وامتن عليه 
ِذيَن آَمُنوا اَل ُتْبِطُلوا  َها الَّ أجره وثوابه، قال تعالى: َيا َأيُّ
َذى)9)(، بل والعجيب أن هذا  َواأْلَ بِاْلَمنِّ  َصَدَقاتُِكْم 
اللقمتين،  أو  اللقمة  حد  عند  يتوقف  ال  االستحقاق 
بل المقرر فيه شرعا أن يوصل الفقير إلى حد اإلغناء، 
فعن  خالفتهم  في  الراشدين  الخلفاء  قرره  ما  وهذا 
الله فرض على  )إن  قال:  أنه    أبي طالب  بن  علي 
وعن  فقراءهم(،  يكفي  ما  بقدر  أموالهم  في  األغنياء 
عمر  أنه قال: )إذا أعطيتم فأغنوا()0)(، وقال مالك: 
»ليس في ذلك حد إنما هو راجع إلى االجتهاد«)))(، 
وورد عن الشافعي: »يعطيان ما يخرجهما من الحاجة 
إلى الغنى وهو ما تحصل به الكفاية علي الدوام«)))(، 
وفي رواية عن أحمد: »فينبغي أن تعتبر الكفاية به في 
حول كامل؛ ألن الحول يتكرر وجوب الزكاة بتكرره، 
فيأخذ منها كل حول ما يكفيه إلى مثله، ويعتبر وجود 
منهم  واحد  يمونه؛ ألن كل  ولعائلته ومن  له  الكفاية 
مقصود دفع حاجته، فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد، وإن 
حتى  لعائلته  يأخذ  أن  جاز  درهما،  خمسون  له  كان 

يصير لكل واحد منهم خمسون.«)3)(

الفقير،  المسلم  المواطن  يستشعر  هنا  ومن 
الذي يخشى منه أن يكون عنصر إفساد في المجتمع 
أو  منبوذ  غير  وأنه  المسلمين،  إخوانه  وسط  بقيمته 

محتقر، بل إنه: 
)- مطلوب من األغنياء لينالوا عند بابه التطهير 

والبركة التي وعدهم بها رب العالمين.
)- يأخذ المال بعزة نفس منه وطيب خاطر من أخيه.

3- يستحق من المال ما يوصله لحد الكفاية والغنى.

)9)( سورة البقرة: ))).
)0)( السنن الكربى للبيهقي ))/ )3( باب ال وقت فيام يعطى 

الفقراء واملساكني إىل ما خيرجون به من الفقر واملسكن.
)))( بداية املجتهد وهناية املقتصد ))/ )3(.

)))( املجموع رشح املهذب ))/ 93)(.
)3)( املغني البن قدامة ))/ )9)(.

ال�شلم  تحقيق  في  الزكاة  دور  الثالث:  المطلب 
المجتمعي واال�شتقرار ال�شيا�شي للمواطن الم�شلم
طرفي  بين  الربانية  المعادلة  هذه  وبتحقيق 
المسلم،  المجتمع  في  واآلخذ  المعطي  المواطنة 
يتحقق الوئام والسلم داخل المجتمع المسلم، وذلك 
أن يكون متجبرا متعاليا  المال بدال من  ألن صاحب 
يبادر  اإلسالمي  التشريع  ظل  في  فإنه  بماله،  بخيال 
بشكر نعمة ربه عليه فُيقبل بكل حب وتواضع وسخاء 
نفس على الفقير، باحثا عنه لينفق له ما فرض الله عليه 
مما فاض عن حاجته األساسية من جميع أنواع ماله، 
أو حتى  ورقية،  أو عمالت  أو فضة،  ذهبا  كان  سواء 
حيوان، أو حبوب أو ثمار، فكل ما في يد الغني من 

أنواع المال للفقير فيه حق.

إفساد  عنصر  يكون  أن  من  بدال  الفقير  أن  كما 
وإجرام وسرقة في المجتمع، أو أن يكون موضع ذلة 
اإلسالمي  التشريع  ظل  في  فإنه  الناس،  من  ومهانة 
ينظر إلى ما في يد الغني من المال نظرة الرضا وتمني 
المزيد والبركة له؛ ألنه على يقين أنه كلما ازداد الغني 
له  حق  هو  الذي  العطاء  من  نصيبة  ازداد  كلما  غنى 
أن  إلى  يحتاج  فال  المال،  صاحب  على  الله  افترضه 
يتعدى ويسرق ويفسد، بل عليه فقط أن يدعو لذلك 
ماله؛  بل ويساعده على حفظ ورعاية  بالبركة،  الغني 
ليأتيه في نهاية الموسم ما يستحقه عن طيب نفس من 

أخيه، وبعزة نفس منه يصله ما يستحق.

والعدل  واألمن  االستقرار  يتوافر  هنا  ومن 
والتكافل بين األفراد، ومن ثم يشيع األمن والطمأنينة 
على  يساعد  مما  المسلم،  المجتمع  في  والسلم 
عن  بعيدا  السياسي  االستقرار  من  حالة  إحداث 

الصراعات والجرائم والنزاعات.
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المبحث الثاني
الزكاة والمواطن غير الم�شلم

الشخص  هو:  المسلم  غير  بالمواطن  وأقصد 
المنتمي إلى بلد يتمتع بالحقوق السياسّية كاّفة، وحّق 
تولِّي الوظائف العاّمة؛ لكونه مولودًا فيها أو حاصاًل 
على جنسيتها، في بلد ديانتها الرسمية اإلسالم، غير 

إنه ال يدين بدين اإلسالم.

الذمة،  بأهل  اإلسالم  فقهاء  عنه  عبر  ما  وهو 
فهم المواطنون غير المسلمين الذين يحملون جنسية 

الدولة اإلسالمية)))(.

اليسار  صاحب  الغني  منهم  أيضًا  وهؤالء 
والمال، ومنهم الفقير ذو العوز واإلقتار، وبإدماجهم 
في منظومة المعامالت اإلسالمية التي نظمها الشارع 
األخذ  قواعد  تقنين  في  وتعالى،  سبحانه  الحكيم 
واالستقرار  المجتمعي  السلم  يتحقق  والعطاء، 

السياسي بين أفراد المجتمع بشتى ملله.

وهذا ما نستعين بالله تعالى على بيانه فيما يلي: 

المطلب االأول: واجبات المواطن غير الم�شلم 
تجاه اأموال الزكاة

إذا كان المسلم يجب عليه في ماله حقا لذوي 
غير  فإن  والوطن،  األرض  يشاطره  ممن  الحاجة 
المسلمين أوجب  أيضًا ممن يعيش في بالد  المسلم 
شركائه  ليشارك  يخرجه  ماله  من  نصيبا  عليه  الشرع 
بحقوق  وليتمتع  والواجبات،  الحقوق  الوطن  في 
وهذا  واالستقرار،  واألمان  األمن  من  المواطنة 
النصيب يسمى الجزية، وهو في مقابلة الزكاة بالنسبة 

للمسلم.

الفقهي  القاموس   ،)9( )ص:  الفقهاء  لغة  معجم  ينظر   )(((
)ص: )3)(، جواهر اإلكليل )) / )0)(، وكشاف القناع 

.)(0( / ((

الذمة  عليه  تعقد  الذي  المال  هي  والجزية: 
اإلسالم  حكم  تحت  واستقراره،  ألمنه  المسلم  لغير 
الذكر  البالغ  العاقل  من  وصونه)))(. وتؤخذ كل سنة 
القادر على الكسب، وال تجب على الصبيان والنساء 
السالمة  وجوبها:  في  يشترط  كما  اتفاقا،  والمجانين 

من الزمانة والعمى والكبر عند جمهور الفقهاء)))(.

الجزية،  تقدير  في  الفقهاء  كلمة  وتنوعت 
تقدر  للجزية  متنوعة  مقادير  من  اآلثار  في  ثبت  وما 
أن  على  يدل  إنما  والحال،  الموقف  حسب  على 
الجزية  ألن  الحاكم؛  تقدير  إلى  يرجع  الجزية  مقدار 
عوض، فلم تتقدر بمقدار واحد في جميع المواضع 

كاألجرة)))(.

ومن هنا يبين أن المواطن غير المسلم: 
يسمى  ماله  في  العطاء  من  مقدار  عليه  يجب   -(

الجزية.
القادرين على  اليسار  المال على ذو  )- يفرض هذا 

الكسب دون غيره.
له  المسلمين  حماية  مقابل  المال  هذا  يدفع  إنما   -3
ودفاعهم عنه، فإن عجزوا استحق استرداد هذا المال.

المطلب الثاني: حقوق المواطن غير الم�شلم 
في اأموال الزكاة

جاء في مصارف الزكاة التي حددها الله سبحانه 
لِْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ إِنََّما  التوبة  سورة  في  وتعالى 
َوِفي  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َواْلُمَؤلَّ َعَلْيَها  َواْلَعاِمِليَن  َواْلَمَساِكيِن 

.)(((بِيِل ِه َواْبِن السَّ َقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسبِيِل اللَّ الرِّ

)))( ينظر حاشية ابن عابدين )3 / )))(، والنهاية البن األثري 
)) / )))(، ومنح اجلليل )) / )))(، وحاشية قليويب )) 

/ )))(، واملغني )) / )9)(.
)))( املوسوعة الفقهية الكويتية ))/ )3)(.

 ،)(((  /  3( القناع  كشاف   ،)(0(  /  (( املغني  ينظر   )(((
 /  3( املبدع   ،)((  /  (( القيم  البن  الذمة  أهل  أحكام 
)))(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي 
 ،)3((  /  (( والوجهني  الروايتني  كتاب   ،)(((  /  ((

األموال للقاسم بن سالم )ص: ))(.
)))( سورة التوبة: 0).
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تأليف  يراد  الذين  »هم  قلوبهم:  والمؤلفة 
لهم على  تقريرًا  أو  اإلسالم،  إلى  باالستمالة  قلوبهم 
نصرهم  أو  المسلمين،  عن  شرهم  كف  أو  اإلسالم، 

على عدو لهم، ونحو ذلك«)9)(.

اختلف  المتأخرين:  »قال بعض  القرطبي:  قال 
في صفة المؤلفة قلوبهم فقيل: هم صنف من الكفار 
يسلمون  ال  وكانوا  اإلسالم،  على  ليتألفوا  يعطون 
بالقهر والسيف، ولكن يسلمون بالعطاء واإلحسان، 
أتباع  لهم  المشركين  عظماء  من  قوم  هم  وقيل: 
هذه  قال:  اإلسالم،  على  أتباعهم  ليتألفوا  يعطون 
ال  لمن  اإلعطاء  بجميعها  والقصد  متقاربة،  األقوال 
من  ضرب  فكأنه  بالعطاء  إال  حقيقة  إسالمه  يتمكن 

الجهاد«)30(.

بن  عمر  موقف  من  ذلك  على  أدل  وليس 
الخطاب الذي يرويه صلة بن زفر. فيقول: أبصر عمر 
مال  لي  ليس  فقال:  »مالك؟«  فقال:  يسأل،  شيخا، 
فقال  كبير،  شيخ  وهو  قال:  الجزية،  مني  تؤخذ  وأنا 
منك  نأخذ  ثم  شبيبتك،  أكلنا  إن  أنصفناك  »ما  عمر: 
من  الجزية  يأخذوا  أال  عماله  إلى  كتب  ثم  الجزية«، 

شيخ كبير))3(.

وسار على أثره عمر بن عبد العزيز فعن جسر 
بن أبي جعفر، قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز 
إلى عدي بن أرطاة، قرئ علينا بالبصرة: »أما بعد،... 
سنه،  كبرت  قد  الذمة،  أهل  من  قبلك  من  وانظر 
عليه  فأجر  المكاسب،  عنه  وولت  قوته،  وضعفت 
من بيت مال المسلمين ما يصلحه. فلو أن رجال من 
المسلمين، كان له مملوك كبرت سنه، وضعفت قوته، 
يقوته  أن  عليه  الحق  من  كان  المكاسب،  عنه  وولت 
أو يقويه، حتى يفرق بينهما موت أو عتق، وذلك أنه 

)9)( ينظر حاشية ابن عابدين )) / 0)(، وقواعد الفقه للربكتي 
)ص: 9))(، واملغرب يف ترتيب املعرب )ص: ))(.

)30( تفسري القرطبي )) / 9))(.
))3( األموال البن زنجويه ))/ )))(، برقم ])))[.

بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة، 
كنا  إن  أنصفناك  ما  فقال:  الناس،  أبواب  على  يسأل 
أخذنا منك الجزية في شبيبتك، ثم ضيعناك في كبرك. 

قال: ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه«))3(.

بين  يقيم  الذي  المسلم  غير  أن  ندرك  هنا  ومن 
ظهراني المسلمين يستحق من أموال المسلمين ما ينصلح 

به معاشه إذا احتاج إلى ذلك، وذلك: 
يجب  المسلمة  الدولة  مكونات  من  جزء  ألنه   -(

رعايته كما رعاية المسلم.
)- تأليفًا لقلبه وترغيبًا له في اإلسالم.

دين  المسلمين ومحاسن  لجميل أخالق  إظهارا   -3
رب العالمين.

ال�شلم  تحقيق  في  الزكاة  دور  الثالث:  المطلب 
المجتمعي واال�شتقرار ال�شيا�شي للمواطن غير الم�شلم

ما  المسلمين  بالد  في  يقيم  الذي  المسلم  غير 

الغني  المسلم  كان  فإذا  الوطن،  أبناء  من  فرد  إال  هو 

الغني  المسلم  غير  فإن  الزكاة،  يؤدي  أن  عليه  يجب 

وإذا  الجزية،  ذلك  مقابل  في  يدفع  أن  عليه  يجب 

كان المسلم الفقير يستحق ما يكفيه ويغنيه من أموال 

غير  فإن  حوائجه،  قضاء  على  بها  ليستعين  الزكوات 

المسلم الفقير أيضًا له أن يأخذ من بيت مال المسلمين 

ما يكفيه حاجاته.

الوطن  داخل  األفراد  جميع  أن  نجد  هنا  ومن 
وتناسق  تناغم  في  اإلسالم  قانون  يحكمه  الذي 
غير  أو  كان  مسلما  يعطي  فالغني  ووئام،  ووحدة 

 ،]((9[ برقم   ،)((9  /(( زنجويه  البن  األموال   )3((
األموال للقاسم بن سالم )ص: ))(، برقم ]9))[.
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أو  مسلم، والفقير يستحق أن يأخذ أيضًا مسلما كان 
غير مسلم.

للجريمة  مجاال  وال  لشحناء،  أثر  تجد  فال 
المجتمع  استقرار  على  يحرص  فالكل  والعداء، 
عليه حرصا على حماية  ما يجب  بدفع  يبادر  فالغني 
ألي  يجنح  ال  والفقير  عنه،  ودفاعهم  له  المسلمين 
باب من أبواب الجريمة والعنف الطمئنانه أنه سيصله 

ما يكفيه ويسد حاجاته من بيت مال المسلمين.

االستقرار  من  حالة  يعيش  المجتمع  يزال  فال 
واختالف  أيديولوجياته،  تنوع  رغم  السياسي 
بشريعة  يلتزمون  داموا  ما  الدينية،  أفراده  توجهات 

الخالق الحكيم في تنظيم حياتهم.

المبحث الثالث

الزكاة والزائر اأو الوافد )االأجنبي(

بالصفة  يتمتع  ال  من  هو  الدولة  في  األجنبي 
الوطنية فيها)33(، أي من ال يتمتع بجنسية الدولة))3(، 
فهو يقيم في بلد ليست موطنه األصلي، سواء طالت 

مدت إقامته أو قصرت.

السبيل،  بابن  الحنيف  الشرع  عنه  يعبر  ما  وهو 
الضيف  أو  الغريب))3(  السبيل:  ابن  الفقهاء  فيقول 
والسبيل  المسافر))3(،  أو  بالمسلمين))3(  نزل  الذي 
السبيل  ابن  المسافر  وسمي  ويؤنث،  يذكر  الطريق 

لمالزمته إياها كمالزمة الطفل أمه))3(.

احلقوق  دائرة  يف  العربية  الدساتري  يف  املساواة  مبدأ   )33(
والواجبات العامة وتطبيقاهتا القضائية )ص: ))3(.

العربية  اللغة  الوسيط ))/ )3)(، معجم  املعجم  ينظر   )3((
املعارصة ))/ )0)(.

))3( طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية )ص: 9)(.
))3( الكليات )ص: )3(..

))3( املطلع عىل ألفاظ املقنع )ص: 0))(.
))3( حترير ألفاظ التنبيه )ص: )))(.

وتجارة  مال  ذو  هذا  األجنبي  يكون  وربما 
فيه،  هو  الذي  الموضع  في  ماله  زكاة  عليه  فيجب 
وربما تصيبه ضائقة أو يعرض له عارض يحوجه إلى 

من يساعده ويشد من أزره.

أمثال  شأن  بيان  الحنيف  الشرع  يغفل  ولم 
هؤالء األفراد، الذين هم ال شك مكون من مكونات 
وذلك  الحالي،  عصرنا  في  خاصة  المجتمعات، 
المجتمعات  في  هدم  ال  بناء  معاول  يكونوا  حتى 
المجتمعي  السلم  فيتحقق  ضيوفا  فيها  يحلوا  الذين 
واالستقرار السياسي بين أفراد المجتمع بشتى أصوله 

وانتماءاته.

وهذا ما نستعين بالله تعالى على بيانه فيما يلي: 

الوافد  اأو  الزائر  واجبات  االأول:  المطلب 
)االأجنبي( تجاه اأموال الزكاة

كان  إذا  األجنبي  أن  على  الفقهاء  كلمة  اتفقت 
له مال في بلد فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته في البد 

التي فيها المال وال ينقلها إلى بلده إال لضرورة.

فمن فقهاء الحنفيه يقول الحداد: »رجل له مال 
إلى  الزكاة  فإنه يصرف  غير مصره  في  يد شريكه  في 
فقراء الموضع الذي فيه المال دون المصر الذي هو 

فيه، واألصل أن في الزكاة يعتبر مكان المال«)39(.
في  المعتبر  »ثم  الزيلعي:  الدين  فخر  ويقول 

الزكاة مكان المال«)0)(.
ومن فقهاء المالكية يقول القاضي عبد الوهاب: 
»إذا وجد المستحقون للزكاة في البلد الذي فيه المال 

والمالك لم يجز نقلها إلى غيره«)))(.
وجبت  إذا  عليه  »ويتعين  الحاج:  ابن  ويقول 
عليه الزكاة في بلد فليخرجها في ذلك البلد الذي هو 

)39( اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري ))/)3)(.
 /(( الشلبي  وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني   )(0(

.)30(
)))( املعونة عىل مذهب عامل املدينة )ص: )))(.
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بالد  في  سلعة  له  كانت  إذا  عليه  يتعين  وكذلك  فيه، 
هي  التي  مواضعها  في  عنها  الزكاة  يخرج  أن  متفرقة 
الذي  الموضع  من  الزكاة  نقل  من  يسلم  حتى  فيها، 

وجبت فيه الزكاة إلى غيره فإن ذلك ال يجوز«)))(.

»وجب  النووي:  يقول  الشافعية  فقهاء  ومن 
إخراج زكاته في الحال ويخرجها في بلد المال«)3)(، 
في  وبعضه  بلد  في  معه  ماله  بعض  كان  »ولو  ويقول 
بلد آخر وجبت زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه بال 

خالف«)))(.

يجوز  فال  الزكاة  »أما  الماوردي:  ويقول 
رب  كان  سواء  وجيرانه  المال  بلد  في  إال  إخراجها 
آُخَذ  َأن  ُأِمرُت   : لقوله  عنه،  بائنًا  أو  مقيمًا  المال 
فإن   )(((ُفَقرائُِكم ِفي  َها  َفَأُردَّ َأْغنَِيائُِكْم  ِمْن  َكاَة  الزَّ
أخرج زكاة ماله في غير بلده وجيرانه، كان مسيئًا«)))(.
الزكاة(  نقل  منع  »)واألظهر:  الدميري:  ويقول 
أي: إذا كانت في البلد وأمكن الصرف إليهم.. فيحرم 
نقلها، وال يسقط به الفرض؛ لخبر معاذ المتقدم؛ وألن 
المال  من  فيها  ما  إلى  يمتد  بلد  كل  في  الفقراء  طمع 

والنقل يوحشهم«)))(.
اإلمام  عن  صالح  يروي  الحنابلة  فقهاء  ومن 
بلد،  إلى  بلد  من  الزكاة  تخرج  أبي:  »سألت  أحمد: 
قال: ال، قيل له: فإذا كان يدور، قال: ينظر أكثر مقامه 

.)(((» وأكثر ماله أين هو يزكيه َثمَّ

في  المال  زكاة  لزمته  »ومن  مفلح:  ابن  ويقول 
بلد وماله في بلد آخر فرقها في بلد المال، نص عليه، 
فإن كان متفرقا زكى كل مال حيث هو، فإن كان نصابا 
من  فيه  ما  بقدر  بلد  في كل  يلزمه  فقيل:  السائمة  من 

المال، لئال ينقل الزكاة إلى غير بلده«)9)(.

)))( املدخل البن احلاج ))/0)(.
)3)( املجموع رشح املهذب ))/ ))3(.
)))( املجموع رشح املهذب ))/ )))(.

َزَكاًة  بلفظ   ]3([ برقم   ،)((  /(( مسلم  صحيح  يف   )(((
.دُّ َعىَل ُفَقَرائِِهْم ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغنَِيائِِهْم َفرُتَ

)))( احلاوي الكبري )3/ )))(.
)))( النجم الوهاج يف رشح املنهاج ))/ 9))(.

)))( مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه أيب الفضل صالح ))/ )(.
)9)( الفروع وتصحيح الفروع ))/ )))(.

ويقول المرداوي: »المسافر بالمال في البلدان: 
على  أكثر،  فيه  المال  إقامة  الذي  الموضع  في  يزكيه 

الصحيح من المذهب«)0)(
ومن هنا يتضح أن: 

). األجنبي إذا وجبت عليه الزكاة في بلد يجب 
أن يخرجها في ذات البلد.

). راعى اإلسالم طمع الفقراء في كل بلد إلى 
ما فيها من المال فهم أحق بزكاته.

3. ال يجوز نقل الزكاة إال إذا انعدم المستحقون 
للزكاة في البلد الذي فيه المال.

الوافد  اأو  الزائر  حقوق  الثاني:  المطلب 
)االأجنبي( في اأموال الزكاة 

موطن  في  مال  له  كان  إذا  األجنبي  أن  وكما 
له  يجوز  وال  الموطن،  نفس  في  زكاته  عليه  وجبت 
في  للزكاة  المستحقون  انعدم  إذا  إال  الزكاة  إخراج 

البلد الذي فيه المال.

واحتاج  ضيق  أو  حاجة  أصابته  إذا  فإنه  وكذا 
إلى مساعدة أو معونة، وجب على أهل تلك البلد أن 
يعينونه حتى يبلغ إلى موطنه وأهله سالما معافا، فقد 
تعالى  فقال  الزكاة  في  سهما  له  العالمين  رب  فرض 
َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها  إِنََّما الصَّ
َسبِيِل  َوِفي  َواْلَغاِرِميَن  َقاِب  الرِّ َوِفي  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َواْلُمَؤلَّ

.)(((بِيِل ِه َواْبِن السَّ اللَّ

الحنفية  فقهاء  فمن  المعنى،  هذا  الفقهاء  وقرر 
عن  المنقطع  فهو  السبيل،  ابن  »وأما  مارة:  ابن  يقول 
ماله، ويجوز الدفع إليه وإن كان له مال كثير في وطنه؛ 
ألنه غني باعتبار ملك الرقبة فقير باعتبار اليد، فِلغَناه 

أوجبنا عليه الزكاة، ولفقره أبحنا له الصدقة«)))(.

)0)( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )3/ )0)(.
)))( سورة التوبة: 0).

)))( املحيط الربهاين يف الفقه النعامين ))/ )))(.
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ويقول بدر الدين العيني: »توضع الزكاة في ابن 
السبيل )من كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر 
ال شيء له فيه(... وقيل هو الغريب الذي ليس في يده 

شيء وإن كان له مال في بلده«)3)(.

من  »يعطى  مالك:  اإلمام  يقول  المالكية  ومن 
الزكاة ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده إذا احتاج«)))(.
السبيل  »ابن  الوهاب:  عبد  القاضي  ويقول 
الغريب المنقطع به يدفع إليه من الصدقة بقدر كفايته، 
وإن كان غنّيًا ببلده، وال يلزمه رده إذا صار إلى بلده، 

وال إخراجه في وجوه الصدقة«)))(.
»ويعطى  الشافعي:  اإلمام  يقول  الشافعية  ومن 
في  يريد  الذي  البلد  يبلغه  ما  قدر  منهم  السبيل  ابن 

نفقته وحمولته«)))(.
ويقول الدميري: »وسمي ابن السبيل؛ لمالزمته 
السبيل وهي الطريق، وهو صادق على الذكر واألنثى، 
القرآن  في  يأت  ولم  والجماعة،  واالثنين  والواحد 
قال:  واالنفراد،  الوحدة  محل  السفر  ألن  مفردًا؛  إال 
)وشرطه: الحاجة( بأن ال يجد ما يبلغه غير الصدقة؛ 
ألنه إنما يأخذ لحاجته ال لحاجتنا إليه، وقد تقدم أن 
من كان كذلك.. يأخذ مع الفقر دون الغنى، ويستوي 
فيه من ال مال له أصاًل ومن له مال بغير البلد، لكن لو 
كان ماله ببلد ووجد من يقرضه إلى بلد ماله... كان له 

أخذ الزكاة وال يجب عليه االقتراض«)))(.

ومن الحنابلة يقول ابن قدامة: »وابن السبيل هو 
المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده، وله اليسار 

في بلده، فيعطى ما يرجع به«)))(.

ما  قدر  السبيل  ابن  »يعطى  المرداوي:  ويقول 
يوصله إلى بلده، ولو مع غناه في بلده، ويعطى أيضًا ما 

)3)( البناية رشح اهلداية )3/ )))(.
)))( املدونة ))/ ))3(.

)))( املعونة عىل مذهب عامل املدينة )ص: 3))(.
)))( األم للشافعي ))/ )9(.

)))( النجم الوهاج يف رشح املنهاج ))/ 9))(.
)))( املغني البن قدامة ))/ )))(.

يوصله إلى منتهى مقصده، ولو اجتاز عن وطنه«)9)(.

وعليه فإن األجنبي: 

الفقراء  سهم  من  يأخذ  فإنه  فقيرًا  كان  إذا   .(
بطبيعة الحال.

). أما إذا كان غنيًا فإنه يأخذ من سهم ابن السبيل 
إذا تعذر الوصول إلى ماله واحتاج إلى معونة.

يلزمه  ال  وماله  أهله  إلى  السبيل  ابن  عاد  إذا   .3
سداد ما أخذه من مال الزكاة.

ال�شلم  تحقيق  في  الزكاة  دور  الثالث:  المطلب 
المجتمعي واال�شتقرار ال�شيا�شي للزائر اأو الوافد 

)االأجنبي(
من  فعال  مكون  أصبح  األجنبي  أن  شك  ال 
مكونات المجتمعات في العصر الحالي، وال يمكن 
إسقاطه من منظومة تداول المال التي نظمتها الشريعة 

اإلسالمية.

الطريقة  له  اإلسالمية  الشريعة  حددت  لذا 
أو  غنيا  كان  سواء  المالية،  لتعامالته  القويمة  العادلة 
فقيرا، فالغني ينفق زكاة ماله حيث نما ماله وترعرع، 
ما  آخر  موطن  إلى  ماله  زكاة  ينقل  أن  له  يجوز  وال 
المكان من يستحقه، وذلك مراعاة لنظر  دام في هذا 
الفقير؛ ألن طمع الفقراء في كل بلد يمتد إلى ما فيها 
ماله  زكاة  ينقل  فكيف  يوحشهم،  والنقل  المال  من 
إلى بلد أخرى، والفقير ينظر إلى المال الذي نما أمام 

ناظريه تذهب زكاته إلى غيره.

فإنه  مادية  ضائقة  األجنبي  أصابت  إذا  وكذا 
يستحق من زكاة المال ما يساعده على تجاوز ما حل 
نظرة  المجتمع  له  ينظر  أن  يمكن  وال  ضيق،  من  به 
الغريب الذي ال يستحق المعونة والمساعدة، كال بل 

)9)( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )3/ )3)(.
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فرض الله له نصيبا معلوما نص عليه في كتابه العزيز 
وغربته،  لحالة  مراعاة  وذلك  بِيِل(  السَّ )اْبِن  وسماه 
حاجة  من  أكبر  والمساعدة  المعونة  إلى  حاجته  وأن 
المواطن الذي له من األهل والعشيرة من قد يساعده.

الذليل  موقف  يقف  ال  الغريب  نجد  وهنا 
المنكسر، وال يضطر أن يلجأ إلى الجريمة واالنحراف 
ليجد ما يسد عجزه وحاجته، كما أنه يأمن على ماله 
على  يقوم  مجتمع  ظل  في  وتجارة،  مال  له  كان  إذا 
إلهي  نظام  وفق  المال  وتوزيع  لتبادل  عادلة  منظومة 

حكيم.

في  البديع  المحكم  النظام  هذا  خالل  ومن 
التي  عناصر  من  عنصرا  يغفل  لم  والذي  التوزيع، 
من  حالة  يعيش  أن  الفرد  يستطيع  المجتمع،  تكوين 
تنوع  رغم  السياسي  واالستقرار  المجتمعي  السلم 
بشريعة  يلتزمون  الجميع  دام  ما  وانتماءاته،  أصوله 

رب العالمين في تنظيم أمور حياتهم.

الخاتمة 
وأخيرًا يتضح لنا جليًا من خالل هذا المنظومة 
التشريع  ظل  في  واألخذ  للعطاء  الدقيقة  المحكمة 

اإلسالمي، حيث شملت جميع مكونات المجتمع.

فالغني مأمور بالعطاء سواء كان مواطنًا مسلمًا 
أو غير مسلم، أو كان أجنبيًا له مال في البلد، وهو حين 
يعطي إنما يعطي بسخاء وطيب نفس، وذلك لما يعود 
رب  ومحبة  والتزكية  كالتطهير  دينية  منافع  من  عليه 
العالمين، وكذا المنافع الدنيوية من البركة في المال، 

وحمايته من طمع الفقير وإفساده.

مواطنًا  كان  سواء  بالعطاء  له  مأمور  والفقير 

مسلمًا أو غير مسلم، أو كان أجنبيًا عجز عن الوصول 
لماله، وهو حين يأخذ المال، يأخذ منه ما يوصله لحد 
الكفاية والغنى، ويأخذ بعزة نفس منه، وطيب خاطر 
أخيه  مال  نماء  على  حرصا  أكثر  فيكون  أخيه،  من 

والحفاظ عليه.

ومن هنا يتحقق التناغم والوئام بين سائر أفراد 
المنشودة  الغاية  إلى  الوصول  فيسهل  المجتمع، 
ظل  في  السياسي  واالستقرار  المجتمعي  السلم  من 
في  الزكاة  لفريضة  الحكيم  العادل  التوزيع  منظومة 

الشريعة اإلسالمية.

التو�شيات
). الدعوة إلتاحة مساحات إعالمية أكبر لنشر مفاهيم 
الزكاة والتوعية بتشريعاتها، لما لها من أثر فعال في 

تحقيق السلم المجتمعي واالستقرار السياسي.

الدولي واإلعالن عن  التجمع  ). االستفادة من هذا 
لجنة دولية للزكاة، تقوم بعمل قانون دولي للزكاة 
وعرضه على حكومات الدول اإلسالمية، تمهيدا 
الواقع، طمعا في مرضاة رب  لتفعيله على أرض 

العالمين ونيل سعادة الدنيا والدين.

3. أعتقد أن هذه الدراسة المصغرة تصلح ألن تكون 
نواة ألطروحة علمية )ماجستير أو دكتوراة( أدعو 
الباحثين لالستفادة منها ليخرج البحث في صورته 

الكاملة التي كنت أرجوها)0)(.

املؤمترات  يف  املشاركة  لرضورة  هنا  اقتضبتها  وإنام   )(0(
العلمية التي تلزم أن ال يتجاوز البحث 0) صفحة بسائر 

مشتمالته.
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العلمية، بيروت – لبنات، ط3، )))) هـ - 003) م. البيهقي، دار الكتب  السنن الكبرى، أبو بكر   −
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي – بيروت.  −

الطلبة، نجم الدين النسفي، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى - بغداد، ))3)هـ. طلبة   −
الفروع ومعه تصحيح الفروع للمرداوي، ابن مفلح، مؤسسة الرسالة، ط)، )))) هـ - 003) مـ.  −

القاموس الفقهي لغة واصطالحا، سعدي أبو حبيب، دار الفكر- دمشق – سورية، ط)، )0))هـ-))9)م.  −
الفقه، محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي، الصدف ببلشرز – كراتشي، ط)، )0)) – ))9). قواعد   −
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اإخ�سا ا�ستمار اأموال الزكاة لل�سريبة على الدخ في �سوء 
المباد الد�ستورية بفلسطين

د. اأحمد زياد اأحمد دبك - فل�شطين

أستاذ المالية العامة والقانون العام
كلية الحقوق، الجامعة العربية األمريكية
Ahmad.dabak@aaup.edu

الملخ�ص

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن مواطن الخلل واالنتهاك في إِخضاع استثمار أموال 
الزكاة للضريبة على الدخل في ضوء المبادئ الدستورية في فلسطين، وقد اعتمد هذا البحث 
الزكاة  أموال  التحليلي من خالل تحليل وتطبيق أوصاف إِخضاع استثمار  الوصفي  المنهج 
للضريبة على الدخل مع أوصاف المبادئ الدستورية المتعلقة به، وكذلك استخدام المنهج 
المقارن في بعض جزئيات هذا البحث من خالل بيان اختالفها في التشريع الفلسطيني عن 

بعض تشريعات الدول العربية واإِلسالمية أو تشابهها معها.

الزكاة للضريبة،  التعرض ألساس إِخضاع استثمار أموال  تناول ذلك في مبحثين، ففي األول تم  وقد تم 
وفي الثاني تم التعرض إلشكاليات عمل السلطة العامة في إِخضاع استثمار أموال الزكاة للضريبة على الدخل.

وقد توصلنا إلى أن قصور النصوص التشريعية وعدم االنسجام بينها يعزى إلى صدورها بموجب قرارات 
المعدل  الفلسطيني  األساسي  القانون  أنَّ  إِتًّضح  كما  الواقع،  الفلسطيني عن  التشريعي  المجلس  لغياب  بقانون 
السلطة  مظاهر  من  مظهرًا  تعد  كالضريبة  الزكاة  باعتبار  الزكاة  قانونية  مبدأ  على  نّصًا  يتضمن  لم   (003 لسنة 
الضرورة  حالة  ضوابط  تراع  لم  الفلسطينية  السلطة  رئيس  عن  الصادرة  بقانون  القرارات  أنَّ  اتًّضح  كما  العامة، 
الزكاة  أنَّ اإلدارة الضريبة قد غالت في إِخضاع استثمار أموال  الزكاة للضريبة، كما  في إِخضاع استثمار أموال 
للضريبة على الدخل لعدم وضوح النص الضريبي، كما أنَّ المشّرع الضريبي لم يدرج استثمار أموال الزكاة في 
سياساته الضريبية، كما وجدنا أنَّ المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية لم تحكم بالمساواة أمام القانون الضريبي 
إذ أقرت التمييز في المعاملة الضريبية المستند للدين بإخضاع لجان الزكاة للضريبة على الدخل في حين أقرت 

اإلعفاء الضريبي للمؤسسات المسيحية.
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ضرورة  إلى  أوصينا  النتائج،  هذه  ضوء  وعلى 
العمل على إصدار تقنين طوعي للزكاة بقرار بقانون 
يعفي بموجبه أموال الزكاة واستثماراتها من الضريبة، 
السياسي  النظام  في  الديمقراطية  إعادة  على  والعمل 
الدستور  تضمين  على  العمل  ثم  ومن  الفلسطيني، 
للتطبيق  كأساس  الزكاة  قانونية  مبدأ  الفلسطيني 
اإِللزامي لها، ومن ثم مد نطاق اإلعفاء الضريبي في 
واستثماراتها  الزكاة  أموال  ليشمل  الضريبية  القوانين 
هناك  يكون  ال  حتى  فيها،  التباس  ال  واضحة  بألفاظ 
تعسف من قبل اإلدارة الضريبية في تطبيقه، وكذلك 
الزكاة لما  المشّرع استثمار أموال  العمل على إدراج 
له من دور بارز في تحقيق وظائف الدول المعاصرة 
الضريبية،  سياساته  في  واالجتماعية  االقتصادية 
والعمل أيضًاً على مساواة لجان الزكاة مع المؤسسات 
الدينية األخرى باإلعفاء الضريبي، باعتبارها مؤسسة 
وإدارتها  الزكاة  جباية  على  تقوم  إِسالمية  مالية  دينية 
إيجاد  على  أيضًاً  والعمل  مستحقيها،  على  وصرفها 
الذي  والموضوعي  المستقل  الدستوري  القضاء 
يضمن تحقيق المساواة أمام الضرائب، والذي يستند 
في أحكامه على أسس موضوعية ال على أسس ذاتية، 

تحقيقًا لخضوع الدولة ومؤسساتها للقانون.

المقدمة
وجعلها  بشريعته  وتعالى  سبحانه  الله  أمر 
تعالى:  لقوله  الشرائع  كل  على  ومهيمنة  منهاجًا 
َيَدْيِه  َبْيَن  لَِما  قًا  ُمَصدِّ بِاْلَحقِّ  اْلِكَتاَب  إَِلْيَك  َوَأْنَزْلنَا 
ُه  اللَّ َأْنَزَل  بَِما  َبْينَُهْم  َفاْحُكْم  َعَلْيِه  َوُمَهْيِمنًا  اْلِكَتاِب  ِمَن 
َجَعْلنَا  لُِكلٍّ  اْلَحقِّ  ِمَن  َجاَءَك  ا  َعمَّ َأْهَواَءُهْم  َتتَّبِْع  َوال 
ِمنُْكْم ِشْرَعًة َوِمنَْهاجًا....))(، ولكن بعد أن حكمت 
من  قرنًا  عشر  اإلثني  يقارب  ما  اإِلسالمية  الشريعة 

))( سورة املائدة اآلية رقم: )))(.

للمحتلين  فريسة  اإِلسالمية  األمة  وقعت  الزمان 
والمستعمرين، والذين لم يتركوها إاّل بعد أن قسموها 
الله  شريعة  فيها  استبدلوا  إذ  علمانية  دويالت  إلى 

بالقوانين الوضعية.

ولكن بلدنا فلسطين مازالت في مرحلة التحرر 
والذي  الحديث،  العصر  عرفه  إِحتالل  أطول  من 
والحصار  بالنار  عليها  الحديدية  قبضته  يمارس 
والذي  واالجتياحات،  والحواجز  المعابر  وإغالق 
له دور كبير في تعميق االنقسام الفلسطيني بتفننه في 
»فرق  االستعمارية  لسياسته  تحقيقًا  الحقائق  تزييف 
تسد«، وما اإلنقسام الفلسطيني إاّل بسبب اإِلختالف 
بين برنامجين مختلفين للتحرر من االحتالل أحدهما 
برنامج  التسوية واآلخر  إلى  الذي يستند  برنامج فتح 
حماس الذي يستند إلى المقاومة، وقد احتدم الصراع 
بين هاتين الحركتين بعد تنصيب المجلس التشريعي 
الكتلتين  باعتبارهما   (00(/(/(( بتاريخ  الثاني 
أدى  أن  إلى  له  الرئيسيتين  المكونتين  البرلمانيتين 
منتصف  في  غزة  في  انقسامهما  مأساة  إلى  بنهايته 
الفلسطيني  االنقسام  أثر  وعلى   ،(00( حزيران 
انعدم األداء الديمقراطي؛ لتعطل المجلس التشريعي 
بالكامل، وذلك منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، وأخيرًا 
من  المنتخبة  غير  العليا  الدستورية  المحكمة  جاءت 
الشعب وباجتهاد ذاتي منها بحل المجلس التشريعي 
المعدل  األساسي  القانون  أن  الرغم  على  المنتخب 
لسنة 003) ))( لم يتضمن نّصًا حول حله، وقد شّكل 
هذا القرار إخالالً جسيمًا لمبدأ الفصل بين السلطات 
أقحمت  به  والذي  بإمتياز،  سياسيًا  حكمًا  باعتباره 
نفسها في الصراع السياسي، وهذا القرار جاء بـ »إن 
المجلس التشريعي في حال تعطل وغياب تام وعدم 

))( جملة الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز ))(، الصادرة يف يوليو 
)مارس( )00)، ص))(.
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مدة  انتهت  وقد   ،(00(/(/( تاريخ  منذ  إنعقاد 
واليته بتاريخ ))-)-0)0) أثناء مدة تعطله وغيابه 
إِعتباره  وبالتالي  اآلن...  حتى  معطاًل  غائبًا  زال  وما 

منحاًل منذ تاريخ إصدار هذا القرار.«)3(.

التشريعي  المجلس  استتبعت حالة غياب  وقد 
بقرارات  الصادرة  التشريعات  زخم  الفلسطيني 
في  السارية  الفلسطينية  السلطة  رئيس  عن  بقانون 
القانون  من   )(3( المادة  إلى  إستنادًا  الغربية  الضفة 
الكثير  شابها  التي   ،(003 لسنة  المعدل  األساسي 
مستعجلة،  بصورة  تصدر  ألنَّها  والنقص؛  الخلل  من 
إلعداد  المتروية  اإلجراءات  إصدارها  في  يتبع  وال 
التشريعات العادية الصادرة عن المجلس التشريعي، 
بشأن   (0(( لسنة   ( رقم  بقانون  القرار  حال  وهذا 
الضريبة على الدخل))(، والذي استتبع بالقرار بقانون 
المسيحية  الطوائف  إعفاء  بشأن   (0(( لسنة   9 رقم 
أنَّ  الرغم  على  ولكن  الضرائب))(،  من  بها  المعترف 
على  نّصًا  تضّمن  قد  الفلسطيني  األساسي  القانون 
بينهم  تمييز  دون  القانون  أمام  المواطنين  مساواة 
العليا  الدستورية  المحكمة  أنَّ  إاّل  الدين،  بسبب 
القوانين  دستورية  بمراقبة  المختّصة  الفلسطينية 
لجان  إِعتبرت  منها  الدستورية  غير  النصوص  وإلغاء 
مكونات  من  وأساسيًا  عضويًا  مكونًا  ليست  الزكاة 
تستند في ذلك ألّي سند  أن  اإِلسالمية، دون  الديانة 
كعادتها  استندت  بل  شرعي،  أو  دستوري  أو  قانوني 
إلى اجتهادها الذاتي الذي يبدو أنَّه يلعب دورًا كبيرًا 

الدستورية  املحكمة   ،(0((/(0 رقم  التفسري  طلب   )3(
الفلسطينية،  الوقائع  جملة  يف  املنشور  اهلل،  رام  العليا، 
 ،(0((-((-(3 بتاريخ  الصادرة   ،)(9( ممتاز  عدد 

ص)))(.
الفلسطينية، عدد ممتاز ))(، الصادرة بتاريخ  جملة الوقائع   )((

))-0)-))0)، ص))(.
بتاريخ  الصادرة   ،)(0(( عدد  الفلسطينية،  الوقائع  جملة   )((

))/)/))0)، ص)))(.

ضريبية  معاملة  يوجد  ال  أنَّه  فقررت  قراراتها،  في 
القانونية  المراكز  الختالف  الدين  بسبب  تمييزية 
أنَّ  باعتبار  المسيحية،  المؤسسات  عن  الزكاة  للجان 
للديانة  مكونًا  وليست  بطائفة،  ليست  اللجان  هذه 
فتحقق  الخيري  المجال  في  تعمل  فهي  اإِلسالمية، 
المؤسسات  أنَّ  علمًا  للضريبة))(،  وتخضع  أرباحًا 
المسيحية كلجان الزكاة تستثمر في المجال الخيري 
فتحقق أرباحًا ولكنها تعفى من الضريبة، ومن كل ما 
تقدم وجدنا أنَّه من الضروري التطرق لمواطن الخلل 
في إِخضاع استثمار أموال الزكاة للضريبة، وذلك من 

خالل تطبيق المبادئ الدستورية.

هذه  أهمية  تأتي  تقدم  ومما  البحث:  أهمية 
عليه  يبنى  دستوري  أساس  عن  للبحث  الدراسة؛ 
تقنين للزكاة باعتبار أنَّ الزكاة ركن من أركان اإلسالم 
الدولة  سلطات  تجرؤ  عدم  يضمن  حتى  الخمسة، 
أموالها  يخرج  بموجبه  والذي  عليها،  العلمانية 

واستثماراتها من الخضوع للضريبة. 

لها  هذه  دراستنا  أنَّ  إلى  اإِلشارة  تجدر  كما 
من  الدراسات،  من  غيرها  عن  يميزها  خاص  طابع 
حيث إنَّها جعلت مسألة الدخل المتحقق من استثمار 
أموال الزكاة وعاًء للضريبة على الدخل، على خالف 
اإلطالع  من  الباحث  تَمكن  التي  الدراسات  معظم 
عليها التي تناولت الزكاة والضريبة من حيث الجمع 
بينهما في وعاء واحد، أو من حيث تبيان أوجه التشابه 
أو  الخضوع  أساس  حيث  من  بينهما  واإِلختالف 
الوعاء أو السعر أو التقدير أو الجباية أو أوجه الصرف 
أو الوالية العامة أو التظلم، أو بالمقارنة بين مقاصد 

))( انظر الطعن الدستوري رقم )/))0) يف القضية رقم ))( 
لسنة ))( قضائية املحكمة الدستورية العليا، املنشور يف 
الوقائع الفلسطينية، العدد رقم ))))( الصادرة بتاريخ 

.(0(9/(/((
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ووظائفها،  الضرائب  مقاصد  وبين  ووظائفها  الزكاة 
وعليه جاء هذا البحث إستكماالً لهذه الدراسات.

هدف البحث: إنَّ هذا البحث يهدف إلى تسليط 
الزكاة  من  لكل  الدستوري  األساس  على  الضوء 
الذي  بلدنا،  في  الدستوري  القصور  لبيان  والضريبة؛ 
تضّمن نّصًا على مبدأ قانونية الضريبة دون أن يتضمن 
التعرف على  الزكاة، وكذلك  قانونية  مبدأ  نّصًا حول 
أموال  استثمار  إِخضاع  في  الضرورة  حالة  ضوابط 

الزكاة للضريبة. 

الخلل  مواطن  عن  الكشف  إلى  يهدف  كما 
واإِلنتهاك في إِخضاع استثمار أموال الزكاة للضريبة 
ثم  ومن  الدستورية،  المبادئ  ضوء  في  الدخل  على 
وجدت  إن  القانونية  أوضاعه  تصحيح  على  العمل 

بالشكل الذي يتوافق مع هذه المبادئ.

وأيضًاً يسعى هذا البحث إلى الحد من المعاملة 
الدينية  الوطنية  المؤسسات  بين  التمييزية  الضريبية 
المواطنين  كل  يعيش  حتى  والمسيحية،  اإِلسالمية 
سواًء أكانوا أقلية أم أغلبية في وطنهم دون تمييز بينهم 

بالحقوق والواجبات بسبب الدين.

من  الزكاة  مقاصد  لجعل  سعيه  عن  فضاًل 
للدول  التحفيزية  الضريبية  السياسة  مكونات 

المعاصرة.

البحث  مشكلة  وتتمثل  هذا  البحث:  إشكالية 
المبادئ  الزكاة مع  أموال  استثمار  إِخضاع  تطابق  في 
الدستورية التي تضمنها القانون األساسي الفلسطيني 
التساؤالت  عنها  يتفرع  والتي   ،(003 لسنة  المعدل 

التالية: 

)- ما أساس إِخضاع استثمار أموال الزكاة للضريبة 
على الدخل بموجب القوانين الضريبية؟ 

من  الزكاة  أموال  استثمار  إخراج  أساس  )-ما 

تقنين  بموجب  الدخل  على  للضريبة  الخضوع 

خاص بالزكاة؟ 

إِخضاع  من  التأخير  تحتمل  ال  التي  الضرورة  ما   -3

الدخل  على  للضريبة  الزكاة  أموال  استثمار 

بموجب القرار بقانون؟ 

إِخضاع  تطبيق  الضريبية في  )- هل أخطأت اإلدارة 

استثمار أموال لجان الزكاة للضريبة على الدخل؟ 

)- هل أخطأ المشّرع في عدم إدراج استثمار أموال 

السياسات  في  للزكاة  مقاصدي  كإِجتهاد  الزكاة 

الضريبة على الدخل؟

)-هل أخطأت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية 

المعاملة  في  تمييز  وجود  بعدم  حكمها  في 

الدين بإِخضاع المشّرع استثمار  الضريبية بسبب 

دون  الدخل  على  للضريبة  الزكاة  لجان  أموال 

الزكاة  بإِعتبار لجان  الدينية األخرى  المؤسسات 

جهة خيرية وأنَّه ال عالقة لها بالدين اإلسالمي؟

منهج البحث: إنَّ معالجة إشكالية هذا البحث 

إِخضاع  أوصاف  وتطبيق  تحليل  خالل  من  ستتم 

مع  الدخل  على  للضريبة  الزكاة  أموال  استثمار 

وكذلك  به،  المتعلقة  الدستورية  المبادئ  أوصاف 

هذا  جزئيات  بعض  في  المقارن  المنهج  إِستخدام 

البحث من خالل بيان أوجه اإِلختالف والتشابه بين 

العربية  التشريعات  بعض  وبين  الفلسطيني  التشريع 

واإِلسالمية عندما يستدعي األمر ذلك.

تساؤالت  عن  اإلجابة  إنَّ  البحث:  تقسيم 

إلى  تقسيمه  خالل  من  ستتم  البحث  هذا  إشكالية 

مبحثين، وذلك على النحو التالي: 
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المبحث االأول: االأ�شا�ص القانوني الإِخ�شاع 
ا�شتثمار اأموال الزكاة لل�شريبة على الدخل

القاعدة العامة أنَّ أي شخص طبيعي أو معنوي 
للضريبة  يخضع  مما  دخاًل  يحقق  أو  نشاطًا  يزاول 
من  يخرج  دخل  وأي  الضريبة،  هذه  بأداء  يلزم 
بينما  لها،  خاضع  غير  دخاًل  يعد  الضريبة  هذه  نطاق 
قاعدة  على  إِستثناء  هو  الضريبة  من  المعفي  الدخل 
الخضوع، بمعنى أنَّ الدخل المعفي هو كقاعدة عامة 
إِلعتبارات  المشّرع  أنَّ  إاّل  للضريبة،  خاضع  دخل 
وفقًا  الضريبة  من  إعفاء  منحه  قد  الضريبية  السياسة 
لقانون الضريبة ذاته أو بموجب قوانين أخرى سارية 
المفعول، وعليه نجد أنَّ الفقرة )9)( من المادة ))( 
 ( رقم  الدخل  على  الضريبة  بشأن  بقانون  القرار  من 
الفلسطينية  السلطة  رئيس  عن  الصادر   (0(( لسنة 
للجان  المشروط  اإلعفاء  على  بالنص  جاءت  قد 
في  سنقوم  وعليه  الدخل،  على  الضريبة  من  الزكاة 
لخضوع  القانوني  لألساس  للتعرض  المبحث  هذا 
على  وذلك  مطالب،  ثالثة  في  الزكاة  أموال  استثمار 

النحو التالي: 

اأموال  ا�شتثمار  اإِخ�شاع  اأ�شا�ص  االأول:  المطلب 
الزكاة بموجب القوانين ال�شريبية

بعد  إاّل  القانون  دولة  في  الضرائب  تفرض  ال 
التشريعية  السلطة  باعتبارهم  الشعب  نواب  موافقة 
الضريبية،  القوانين  وضع  لها  يكون  وحدها  التي 
وذلك إستنادًا إلى مبدأ قانونية الضريبة، الذي أكدته 
لسنة  الفلسطيني  األساسي  القانون  من   )((( المادة 
الضرائب  »فرض   -  : أنَّ على  نّصت  التي   (003
إاّل  يكون  ال  وإلغاؤها،  وتعديلها  والرسوم،  العامة 
بقانون، وال يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها، في 

غير األحوال المبينة في القانون.«. 

قانونية  مبدأ  أنَّ  نجد  المتقدم،  النص  ومن 
الضريبة أصبح يتمتع بقيمة دستورية؛ لوروده صراحة 
بالقانون األساسي الفلسطيني الذي يعد أسمى وثيقة 
حدد  والذي  الفلسطينية،  السلطة  أراضي  في  قانونية 
والتنفيذية  التشريعية  العامة  السلطات  إختصاص كل 
قيام  إلى  اإلنتقالي  الدستور  بمثابة  وهو  والقضائية، 
الدولة الفلسطينية))(، وتطبيقًا لذلك قضت المحكمة 
القانون  سمو  على  الفلسطينية  العليا  الدستورية 
األساسي على كل التشريعات األخرى عندما قالت: 
األعلى  القانون  هو  األساسي  القانون  إنَّ  »وحيث 
يقوم  التي  واألصول  القواعد  يرسي  الذي  واألسمى 
عليها نظام الحكم، ويقرر الحقوق والحريات العامة، 
لكل  ويحدد  لحمايتها،  األساسية  الضمانات  ويرتب 
وظائفها  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  السلطة  من 
الضابطة  والقيود  الحدود  ويضع  وصالحياتها، 
أعمال  في  منها  أي  تدخل  دون  يحول  بما  لنشاطها 
للنص  يجوز  ال  ذلك  وعلى  األخرى.«))(،  السلطة 
القواعد  مخالفة  الضريبة  يفرض  الذي  القانوني 
المختّصة  السلطة  أن  مضمونها  التي  الدستورية، 

بإصدار القانون الضريبي هي السلطة التشريعية.

بمفهوم  الضريبية  قانونية  مبدأ  مفهوم  ويرتبط 
لدولة  المميزة  السمة  يعد  الذي  القانون  سيادة  مبدأ 
القانون)9(، والذي عبر عنه القانون األساسي المعدل 
أنَّ  على  نّصت  التي  منه   )(( المادة  في   (003 لسنة 
فلسطين،  في  الحكم  أساس  القانون  سيادة  »مبدأ 
وتخضع للقانون جميع السلطات واألجهزة والهيئات 

))( املادة ))))( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 
.(003

جملة   ،)3( لسنة   )(( رقم  قضية   ،(0((/( الدستوري  طعن   )((
الوقائع الفلسطينية، العدد ))))( الصادرة بتاريخ ))-)-

))0)، ص ))))(.
املركز  اإللغاء،  دعوى  يف  الوسيط  الوايف،  سامي  د.   )9(

الديمقراطي العريب، املانيا- برلني، ))0)، ص ))(. 
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النص  هذا  على  وبناًء  واألشخاص.«.  والمؤسسات 
فإنَّ القانون الضريبي الصادر عن المجلس التشريعي 
أكانت  له، سواًء  إرادة تخضع  يسود حكمه فوق كل 
الضريبية  اإلدارة  إرادة  أم  بالضريبة  المكلفين  ارادة 
إصدار  لها  يجوز  ال  التي  التنفيذية  للسلطة  الممثلة 

القانون الضريبي.

كما أصبح مبدأ قانونية الضريبية قيمة من القيم 
اعتمده  الذي  الديمقراطي  النظام  عليها  يقوم  التي 
منه   )(( للمادة  وفقًا  الفلسطيني  األساسي  القانون 
نظام  فلسطين  في  الحكم  »نظام  أنَّ  على  نّصت  التي 
النيابية  الديمقراطية  وتقوم  نيابي...«،  ديمقراطي 
على إسناد مباشرة السلطة لنواب الشعب)0)(، بمعنى 
لهؤالء  يكون  الضريبي  المجال  في  اإِلختصاص  أنَّ 
النواب المكونين للمجلس التشريعي، وعليه ال يجوز 
للمجلس التشريعي أن يتنازل عن واليته التشريعية إلى 
تعّرض هذا  وإاّل  أي مسمى،  التنفيذية تحت  السلطة 
التنازل للسلطة التنفيذية من قبل المجلس التشريعي 
لعدم الدستورية، وبالتالي فإنَّه لمعرفة أحكام اإِللزام 
الضريبي ال يكون إاّل بالرجوع إلى التشريع الضريبي 
باعتباره المصدر الوحيد لإِللزام الضريبي الذي أنشأه 

المجلس التشريعي مباشرة)))(.

المنتخب  التشريعي  المجلس  على  ويترتب 
ديمقراطيًا إقامة التوازن بين حقوق األفراد وحرياتهم 
العامة  والمصلحة  الدستوري  القانون  كفلها  التي 
لذلك  وتطبيقًا  العامة)))(،  الخزينة  بحقوق  المتمثلة 

ومبادئ  القانونية  القواعد  »تدرج  الدين:  مجال  سامي  د.   )(0(
الرشيعة اإِلسالمية«. دار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية، 

3)0)، ص ))(.
)))( د. سمري عبد السيد تناغو: النظرية العامة للقانون، منشأة 

املعارف، اإلسكندرية، ))9)، ص 33).
)))( د. جابر جاد نصار، الوسيط يف القانون الدستوري، بال 

دار نرش، بال مكان نرش، )00)، ص ))(.

بـأنَّه:  قضت  المصرية  الدستورية  المحكمة  أنَّ  نجد 
التي نظم  القانونية  »...ال يجوز أن تنفصل النصوص 
بها المشّرع موضوعًا محددًا عن أهدافها بل يجب أن 
إلشباع  وموطنًا  إليها،  مدخاًل  النصوص  هذه  تكون 
تنظيم  كل  أن  ذلك  ومرد  إِعتبارها،  لها  عامة  مصلحة 
تشريعي ال يصدر من فراغ، وال يعتبر مقصودًا لذاته، 
وتعكس  يتوخاها،  بعينها  أغراض  إنفاذ  مرماه  بل 
المشّرع  اقام  التي  العامة  للمصلحة  اطارًا  مشروعيتها 
وطريق  تحقيقها،  أداة  باعتباره  التنظيم  هذا  عليها 

الوصول إليها.«)3)(

وبما أنَّ أداء مبدأ قانونية الضريبة يمس حقوق 
مطالب  التشريعي  المجلس  فإنَّ  وحرياتهم،  األفراد 
العدالة واليقين والمالءمة واالقتصاد  بمراعاة قواعد 
في نفقات الجباية التي لم يتضمن القانون األساسي 
تمثل  القواعد  هذه  أنَّ  إاّل  حولها،  نّصًا  الفلسطيني 
فلسمو  الضريبي،  للقانون  الضمني  العام  الدستور 
هذه القواعد فإنَّه ال يجوز للمشرع الضريبي أن يحيد 
باألفراد،  للظلم  مدخاًل  بها  اإلخالل  يعتبر  إذ  عنها، 
وتعسفًا في استعمال حق الدولة في فرض الضرائب 

عليهم)))(.

قانونية  مبدأ  أداء  أنَّ  نجد  لألسف،  ولكن 
الضريبة في بلدنا فلسطين يفتقد إلى وجود المجلس 
التالي:  التساؤل  يطرح  وعليه  المنتخب،  التشريعي 
دون  ضريبي  أداء  وجود  تبرير  بلدنا  في  يمكن  كيف 

وجود مجلس تشريعي؟

لإلجابة عن هذا التساؤل، نجد أنَّه ال يمكن فهم 
أساس وجود الضريبة إاّل بالعودة إلى نشأتها التي ترتبط 

قضائية   (9 لسنة   ((9 رقم  الدستورية  بالقضية  احلكم   )(3(
مايو  من  عرش  الثاين  جلسة  يف  الصادرة  »دستورية« 

.(0(3
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx
االقتصاد  يف  املايل  الفن  اصول  حشيش:  أمحد  د.عادل   )(((
 309 ص   ،(9(( بريوت،  العربية،  النهضة  دار  العام، 

وما بعدها.
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بفلسفة وجود اإِللزام الضريبي نفسه، الذي يقوم تفسيره 
الدولة  نظريتي سيادة  أهمها:  نظريات، ومن  على عدة 

والتضامن االجتماعي واللتان سنبينهما فيما يلي: 

عليها  إستقر  التي  الدولة:  سيادة  نظرية   -(
لإِللزام  القانوني  األساس  تفسير  مجال  في  الفقه 
بالضريبة)))(. حيث إنَّ سيادة القانون الضريبي تطبق 
أصدرت  التي  السيادة  ذات  الدولة  إقليم  على  فقط 
الدول  أقاليم  إلى  تنفيذه  يتعدى  أن  القانون دون  هذا 
الضريبي عند  الفقه  أنَّ  نجد  لذلك  األخرى، وتطبيقًا 
الدولة  وجود  وبين  بينها  ربطوا  للضريبة  تعريفهم 
بأنَّها:  عرفها  من  فنجد  لها،  سياديًا  مظهرًا  باعتبارها 
على  )السلطة(  الدولة  تفرضه  نقدي  »استقطاع 
األفراد بطريقة نهائية وبال مقابل بقصد تغطية األعباء 
»استقطاع  بأنَّها:  عرفها  من  هناك  وأيضًاً  العامة«)))(. 
األشخاص  على  العامة  السلطات  تفرضه  نقدي 
التكليفية)))(،  لقدرتهم  وفقًا  والمعنويين،  الطبيعيين 
األعباء  تغطية  لقصد  مقابل،  وبال  نهائية،  بطريقة 

العامة، ولتحقيق تدخل الدولة »)))(.

التي  االجتماعي:  التضامن  نظرية   -(
سيادة  نظرية  أنكر  عندما  ديجي  الفيلسوف  وضعها 

الرضيبي  »النص  البدري:  د. هشام حممد  انظر:  للمزيد   )(((
منشأة  الترشيعي«.  والتفسري  اإلداري  التفسري  بني 

املعارف، اإلسكندرية، )00)، ص 9) وما بعدها. 
»املالية  اخلطيب:  وخالد  شامية  زهري  د.أمحد  انظر:   )(((
العامة«. عامن، دار زهران للنرش والتوزيع، )99)، ص 

.)(3((
)))( ومما جتدر اإلشارة إليه هنا إىل أن العدالة الرضيبية حسب 
التكليفية حيث  املقدرة  املساواة يف  رأي آدم سميث هي 
ومقدار  العامة  النفقات  يف  مكلف  كل  إسهام  يتناسب 
حتت  به  يتمتع  الذي  دخله  حجم  بحسب  أي  يساره، 
»النظم  أمحد:  يونس  البطريق  د.  انظر:  الدولة.  محاية 
بريوت،  والنرش،  للطباعة  اجلامعية  الدار  الرضيبية«. 

))9).ص )).
)))( انظر: د. أمحد زهري شامية وآخرون، املرجع السابق، ص ))3)(.

إلى  يعود  الدولة  وجود  أنَّ  رأى  والذي  الدولة)9)(، 
التضامن  فكرة  تقوم على  التي  الجماعة  أفراد  روابط 
فكرة  على  تستند  النظرية  وهذه  االجتماعي)0)(، 
الدولة التضامنية، ومن أبرز من نادى بفكرة التضامن 
االجتماعي في أساس الضريبة الفقيه الفرنسي لورا-
بوليه عندما قال: »أنَّ الضريبة تمّثل الجزء الذي يقع 
التضامن  على عاتق كل مواطن من أجل تطبيق مبدأ 
الوطني ومن أجل تسديد نفقات الخدمات ذات النفع 
العام ومن أجل تسديد النفقات األخرى الناتجة عن 

ديون الدولة«)))(.

أما بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا المصرية 
سنة  مارس   ( األحد  يوم  المنعقدة  العلنية  بالجلسة 
الضريبي  اإِللزام  نشأة  ربطت  أنَّها  نجد  م   (00(
بالنظريتين السالفتين، والتي ربطته إِبتداًء بسيادة الدولة 
وذلك  وطنيًا  واجبًا  إعتبرته  السيادة  لهذه  وكنتيجة 
»فريضة مالية تقتضيها  بأنَّها:  الضريبة  عرفت  عندما 
بأدائها إسهامًا من جهتهم  المكلفين  الدولة جبرًا من 
في أعبائها وتكاليفها العامة«)))(. والسيادة في الدولة 
مصدر  باعتباره  الشعب  إلى  تعود  الحديثة  القومية 
السلطات، وتطبيقًا لذلك نجد المادة ))( من القانون 
األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 003) تنص على 

لليون  االجتامعي  الوضعي  املذهب  بدران،  سيمون   )(9(
الدستورية  االزمات  حلحلة  يف  ومسامهته  دوغي 
 ،(( املجلد  الشارقة،  جامعة  جملة  يف  منشور  اللبنانية، 

العدد)، يونيو ))0)، ص9)3. 
)0)( انظر: د. حممد كامل ليلة: »النظم السياسية«. دار النهضة 
العربية للطباعة والنرش، بريوت، ال تاريخ، ص))))( 

وما بعدها.
البداري:  عواد  حسن  د.قبس   - انظر:  التعريف،  هذا  شأن   )(((
املناهج،  دار  ط)؛  الرضيبي«.  للمكلف  القانوين  »املركز 

عامن، )00)، ص ))3(.
)))( حكم املحكمة الدستورية العليا يف الدعوى رقم )) لسنة 
اإللكرتوين  املوقع  عىل  املنشور  دستورية.  قضائية   (9
http://www.sccourt. - :للمحكمة الدستورية املرصية

gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx
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طريق  عن  ويمارسها  السلطات  مصدر  »الشعب  أن 
وهذا  والقضائية...«،  والتنفيذية  التشريعية  السلطات 
أيضًاً ما عبرت عنه وثيقة إعالن حقوق اإلنسان التي 
أوضح  وبشكل  الفرنسية  الوطنية  الجمعية  أصدرتها 
في المادة الثالثة من هذا اإلعالن الشهير، التي نّصت 
على أنَّ »األمة هي مصدر كل سيادة، وال يجوز ألّي 
فرد أو هيئة ممارسة السلطة إاّل على اعتبار أنَّها صادرة 

منها« )3)(.

المتقدمة، نجد  التعاريف والنظريات  ومن كل 
هي  وسيادة  سلطة  ذات  بوصفها  الدولة  شخصية  أنَّ 
أنَّ  بمعنى  الضريبي،  األداء  لوجود  أساسي  عنصر 
السلطة  بوجود  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  الضريبة  وجود 
العامة كمقوم أساسي لوجود الدولة التي تعرف بأنَّها: 
»تجمعًا سياسيًا يؤسس كيانًا ذا إختصاص سيادي في 
منظومة  عبر  السلطة  ويمارس  محدد،  إقليمي  نطاق 
من المؤسسات الدائمة.«)))(. وعلى ذلك فإنَّه ال دولة 
تعتبر أساسًا لفرض  التي  العامة  السلطة  بدون وجود 
إقليمها من األموال أو  الضرائب على ما يوجد على 

األشخاص أو األنشطة.

النظم  في  حتى  إنَّه  نقول:  أن  نستطيع  وعليه   
السلطة  بيده  من  أو  الحاكم  فإنَّ  الديموقراطية  غير 
يستطيع أن يفرض الضريبة؛ ألنَّ فكرة الضريبة تقوم 
كانت  إن  النظر  بصرف  العامة  السلطة  وجود  على 
سلطة مقيدة بالمبادئ الدستورية اآلنفة الذكر أو غير 
مقيدة بها، ولكن لتحقيق سيادة القانون الضريبي فإنَّه 

يتطلب وجود نظام ديمقراطي.

النظم  »مبادئ  الوهاب:  عبد  رفعت  حممد  د.  انظر:   )(3(
السياسية«. بريوت، منشورات احللبي احلقوقية، )00)، 

ص0)).
)))( انظر: حممود حيدر، الدولة فلسفتها وتارخيها من اإلغريق 
للدراسات  اإلسالمي  املركز  ط)،  احلداثة،  بعد  ما  إىل 
 ،(0(( النرش،  مكان  إىل  االشارة  دون  اإِلسرتتيجية، 

ص)33(

إذ  خاصة  طبيعة  لها  التي  للزكاة  خالفًا  وذلك 
الضريبة؛  تتشابه مع  الله، ولكنها  ترتبط أساسًا بشرع 
بكونها فريضة إِجبارية، تحتاج لسلطة عامة تقوم على 
جبايتها وإدارتها وتوزيعها، وهذا ما سيتم التعرض له 

في المطلب الثاني.

اأموال  ا�شتثمار  اإِخ�شاع  اأ�شا�ص  الثاني:  المطلب 
الزكاة لل�شريبة على الدخل بموجب تقنين خا�ص 

بالزكاة
الحكومة  وجود  كفريضة  الزكاة  تقنين  يتطلب 
تحمل  التي  العربية  الدول  معظم  أن  غير  المسلمة، 
الهوية اإِلسالمية بإِعتبار أنَّ اإلسالم دينها الرسمي لم 
تعد تطبق مصادر الشريعة اإِلسالمية في قوانينها بقدر 
فرض  سوى  تعرف  ال  التي  الغربية  للقوانين  تطبيقها 
الضرائب، على خالف الدول اإِلسالمية كالباكستان 
القرآن  بمبدأ  جاءت  التي  وإيران)))(  والسعودية 
الدول  هذه  ففي  لها،  دستورًا  النبوية  والسنة  الكريم 
إذ  الزكاة،  بدياًل عن  فيها  الضريبة  أن تكون  ال يمكن 
يعتبر التطبيق اإِللزامي للزكاة فيها من أهم مسئوليات 

حكوماتها الذي ال يحتاج إلى مبدأ قانونية الزكاة. 

اإِلسالمية  غير  الحكومات  إطار  في  ولكن، 
دستوريًا  يمنع  ما  هناك  هل  التالي:  التساؤل  يطرح 
إلعفاء  أساسًا  يكون  بالزكاة  خاص  تقنين  إصدار 

أموالها واستثماراتها من الضريبة؟

القانون  أنَّ  نجد  التساؤل،  هذا  عن  لإلجابة 
هذه  حول  نّصًا  يتضمن  لم  الفلسطيني  األساسي 

عام  الصادر  باكستان  دستور  ))))(من  املادة  انظر:   )(((
3)9) وتعديالته، وكذلك أسلوب احلكم يف اإلسالم 
 (9(9 عام  الصادر  اإليراين  الدستور  تضمنه  الذي 
النظام  تضمنها  التي   )(( املادة  وكذلك  وتعديالته، 
وهذه  هـ،   (((( لسنة  السعودي  للحكم  األسايس 

الدساتري منشورة بموقع دساتري العامل يف متناول يديك،
 https: //www.constituteproject.org/.
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المسألة، ولكننا نجد أنَّ المادة )))( منه تنص على 
أنَّه: »ال يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها، في غير 
األحوال المبينة في القانون« ومن هذا النص يتبين أنَّ 
إذ  عام  لفظ  وهذا  »القانون«،  لفظ  استعمل  ع  المشرِّ
ينطبق على التشريع الضريبي وكذلك القوانين األخرى 
التي تضّمنت نّصًا على اإلعفاء من الضريبة؛ كقوانين 
أو  االهلية)))(،  والهيئات  الخيرية  الجمعيات  إنشاء 
هيئة التقاعد)))(، أو هيئة االستثمار)))(، التي تضمنت 
ولكن  الضريبة،  من  باإلعفاء  غالبًا  تتعلق  نصوصًا 
بمقتضاه  يتم  بالزكاة  خاص  تقنين  أي  لدينا  يوجد  ال 
إعفاء أموال الزكاة واستثماراتها من الضريبة، كما هو 
معمول على سبيل المثال في األردن بموجب قانون 
في  وكذلك   ،(9(( لعام  األردني  الزكاة  صندوق 
البحرين وفقًا للمرسوم بقانون رقم )) لسنة 3)0) 
هاتين  إنَّ  حيث  البحريني،  الزكاة  صندوق  بإنشاء 
الزكاة  صندوق  إعفاء مؤسسة  تقومان على  الدولتين 
كانت  إن  النظر  بصرف  الضرائب  من  ومعامالتها 
الرغم  على  التبرعات،  أو  الزكاة  أموال  من  معامالته 
الزكاة؛  تقنين  على  نّصًا  يتضمنا  لم  دستوريهما  أن 
سلطة  وجود  يتطلب  ال  للزكاة  الطوعي  التطبيق  ألنَّ 
عامة، وبالتالي نجد أنَّه في فلسطين ال يوجد ما يمنع 
دستوريًا التقنين الطوعي للزكاة، ومن ثم تضمين هذا 
التقنين نّصًا على إعفاء أموال الزكاة واستثماراتها من 

الضرائب كما هو معمول فيه باألردن والبحرين.

)))( القانون اجلمعيات اخلريية واهليئات االهلية رقم ))( لسنة 
فرباير   ،)3(( رقم  عدد  الفلسطينية،  الوقائع   ،(000

000)، ص )))(.
الوقائع   ،(00( لسنة   )(( رقم  العام  التقاعد  قانون   )(((

الفلسطينية، عدد رقم )))(، يونيو )00)، ص )))(.
)))( قانون بشأن تشجيع االستثامر يف فلسطني رقم ))( لسنة 
يونيو   ،)(3( رقم  عدد  الفلسطينية،  الوقائع   ،(99(

)99)، ص ))(.

أنَّه  فنجد  للزكاة،  اإِللزامي  للتطبيق  بالنسبة  أما 
بنفسها  تباشر  كالضريبة  عامة  سلطة  وجود  يتطلب 
فرض الزكاة وصرفها على مستحقيها، ولكن نجد أنَّ 
القانون األساسي الفلسطيني كمعظم الدساتير العربية 
على  بنصه  الضرائب  فرض  سلطة  سوى  يعرف  لم 
الدساتير  بعض  خالف  على  الضريبة،  قانونية  مبدأ 
اللذين  واليمني)9)(  السوداني  كالدستورين  العربية 
وإدارتها  الزكاة  جباية  قانونية  مبدأ  حول  نّصًا  تضمنا 
نصت  حيث  الضريبة،  قانونية  مبدأ  بجانب  وصرفها 
لعام  اإلنتقالي  السوداني  الدستور  من   )(0( المادة 
لعام  الملغي  السوداني  الدستور  نهج  وهو   (00(
))9) على أنَّه: »)- ال تفرض ضرائب أو رسوم أو 
مستحقات مالية، إاّل بموجب قانون. )- الزكاة فريضة 
الواليات  في  القانون  وينظم  المسلمين،  على  مالية 
وإدارتها.«)30(،  وصرفها  جبايتها  كيفية  الشمالية 
جباية  جعل  الذي   (00( الزكاة  قانون  صدر  وعليه 
خارج  أو  السودان  في  مسلم  كل  على  إِلزامية  الزكاة 
السودان، وأعفى  يقيم في  السودان وعلى كل مسلم 
أموال جميع الديون من الضرائب بمعنى لو كانت من 
عوائد استثمار أموال الزكاة، وكذلك في اليمن حيث 
اليمني لعام )99)  الدستور  المادة )))( من  نصت 
الزكاة  تحصيل  الدولة  »تتولى  أنَّه:  على  وتعديالته 
وصرفها في مصارفها الشرعية وفقًا للقانون.« وعليه 
صدر قانون الزكاة رقم ) لسنة 999) ))3( الذي جعل 
جباية الزكاة إِلزاميًا، ولكن لم ينص على إعفاء أموال 
الزكاة من الضرائب إاّل أنَّه نص في المادة )9)( منه 
على خصم الزكاة على الدخل من الضريبة المطلوبة 

)9)( موقع ديوان الزكاة السوداين،
 http://www.zakat-chamber.gov.sd/arabic/.

)30( موقع دساتري العامل يف متناول يديك،
https://www.constituteproject.org/.

))3( موقع املركز الوطني للمعلومات،
https://www.yemen-nic.info. 
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منهم، بمعنى أنَّه جعل أموال الزكاة في األساس غير 
خاضعة للضريبة.

وعليه، فإنَّ التطبيق اإِللزامي للزكاة يتطلب من 
بإضافة  تعديل دساتيرها،  اإِلسالمية  الحكومات غير 
أنَّ  بإِعتبار  دستوري،  كمتطلب  الزكاة  قانونية  مبدأ 
الزكاة مظهر من مظاهر السلطة العامة التي ال تمارس 
إختصاصاتها دون تحديد دستوري كما في الدستورين 
اليمني والسوداني اآلنفي الذكر؛ ألنَّ التطبيق اإِللزامي 
عنصر  يجمعهما  إذ  كالضريبة،  يجعلها  للزكاة 
الجبر))3(، ولكن لها طبيعة خاصة تميزها عن الضريبة 
بكونها رابطة بين المكلف وربه؛ فمقاديرها وأوعيتها 
فئات  على  إاّل  يكون  ال  وصرفها  المحددة  وأنصبتها 
حددها القرآن الكريم، على خالف الرابطة الضريبية 
التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود الدولة، وتطبيقًا لذلك 
نجد المحكمة الدستورية المصرية قضت بأنَّ »الزكاة 
التشريعية  النصوص  ال  القرآنية،  النصوص  فرضتها 
إليها في  التي ترتد الضريبة المطعون عليها  الوضعية 
األركان  من  باعتبارها   - كذلك  والزكاة  مصدرها. 
األساسية للعقيدة اإِلسالمية- ال يجوز العدول عنها، 
بثبوتها وداللتها،  المقطوع  التعديل في أحكامها  وال 
وتغيير  فيها،  النظر  دومًا  يجوز  إذ  ضريبة  لكل  خالفًا 
 - مختلفتان  والزكاة  والضريبة  إلغائها.  وبل  بنيانها، 

نطاقًا وعلة - وهما بالتالي متغايرتان.«)33(.

أنَّ  نجد  سياسيًا  المنقسم  بالدنا  في  ولكن 
تشريعًا  أصدرت  قد  غزة  قطاع  في  الحاكمة  السلطة 
للتطبيق اإِللزامي للزكاة على الرغم من غياب النص 

))3( ذ. حممد يسلم ولد سكان، الزكاة والرضيبة املعارصة: اية 
عالقة؟، جملة الفقه والقانون، ع)3، يونيو ))0)/ردمد 
http: //taza2005.e-monsite. .8(0-2))2، ص(((

com/medias/files/majalah-numero32.pdf
)33( القضية الدستورية رقم 9 لسنة )) قضائية »دستورية«. 

http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx

تنظيم  بقانون  تمثل  والذي  الزكاة،  قانونية  مبدأ  على 
الزكاة رقم 9 لسنة ))3()00)، إاّل أنَّ هذا القانون لم 
يقره المجلس التشريعي، ولم يتم إصداره عن رئيس 

السلطة الفلسطينية حتى يكون نافذًا.

للزكاة  اإِللزامي  التطبيق  مسألة  أنَّ  عن  فضاًل 
أصبحت متعذرة في الوقت الحالي لغياب المجلس 
الزكاة  قانونية  مبدأ  إدخال  يستحيل  إذ  التشريعي، 
دون  الفلسطيني  األساسي  القانون  على  بالتعديل 
القانون  تعديل  ألنَّ  التشريعي؛  المجلس  وجود 
إاّل  يتم  ال   )((0( للمادة  وفقًا  الفلسطيني  األساسي 
بموافقة أغلبية أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

جمع  على  المترتبة  القانونية  االثار  ومن 
الدولة بين الضريبة والزكاة - من وجهة نظرنا- عدم 
إِخضاعها أموال الزكاة واستثماراتها للضريبة؛ ألنَّه ال 
فهي  األصل؛  حيث  من  الزكاة  أداء  عاتقها  على  يقع 
مستحقيها،  على  لصرفها  الزكاة  بجباية  قامت  التي 
بمعنى هي الطرف الذي فرضها والذي ستؤدى إليه؛ 
في  الضريبي  اإِللزام  يتناول  أن  ذلك  مع  يصح  فال 
جانبه المدين وهي الدولة ذاتها، وهي التي تمثل في 

ذات الوقت الجانب الدائن الفارض للزكاة.

وخالصة القول: إنَّه ال يوجد في بلدنا فلسطين 
فحكومتنا  وعليه  للزكاة،  الطوعي  التقنين  يمنع  ما 
طوعي  تقنين  بإصدار  مطالبة  المرحلة  هذه  في 
أموال  بموجبه  يعفي  بقانون  قرار  بموجب  للزكاة 
للضرورة  وذلك  الضريبة  من  واستثماراتها  الزكاة 
البحريني  من  كل  في  كما  التأخير  تحتمل  ال  التي 
ولكن  العربية،  الحكومات  من  وغيرها  واألردني 
الديمقراطية  وإعادة  الفلسطينية  المصالحة  بعد  ما 

.http: //zakatpal.ps موقع هيئة الزكاة الفلسطينية ))3(
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فإنَّه يكون من الضروري العمل على األقل بتضمين 
كأساس  الزكاة  قانونية  مبدأ  الفلسطيني  الدستور 

للتقنين اإِللزامي لها.

بخصوص  بلدنا  في  اليوم  نجده  ما  ولكن،   
يقتصر  الضريبية  الناحية  من  الزكاة  أموال  استثمار 
على ما جاء بالقرار بقانون رقم ) لسنة ))0) بشأن 
المشروط  اإلعفاء  بخصوص  الدخل  على  الضريبة 
لتطابق  سنتعرض  بقانون  القرار  وهذا  الزكاة،  للجان 
القانون  من   )(3( المادة  أوصاف  مع  أوصافه 

األساسي المعدل لسنة 003) في المطلب التالي.

اأموال  ا�شتثمار  اإِخ�شاع  اأ�شا�ص  الثالث:  المطلب 
الزكاة لل�شريبة على الدخل بموجب قرار بقانون

يجوز  ال  أنَّه  الضريبة  قانونية  مبدأ  من  عرفنا 
عن  يصدر  بقانون  إاّل  تعديلها  أو  الضريبة  فرض 
اإِلختصاص  صاحب  وهو  التشريعي،  المجلس 
األصيل في فرض الضريبة حتى أنَّه ال يملك تفويض 
تفويضية؛  أنظمة  بموجب  بفرضها  التنفيذية  السلطة 
حقًا  أو  شخصيًا  امتيازًا  ليس  اإِلختصاص  هذا  ألنَّ 
القانون  إِستثناء نجد  بل هو وظيفة))3(، ولكن  خاصًا 
األساسي المعدل لسنة 003) قد منح رئيس السلطة 
الفلسطينية صالحيات تشريعية في حاالت الضرورة 
التي ال تحتمل التأخير وفي غير أدوار إِنعقاد المجلس 
التشريعي بإصدار قرارات لها قوة القانون وفقًا للمادة 
في  السلطة  »لرئيس  أنَّه:  على  نّصت  التي  منه   )(3(
أدوار  التأخير في غير  التي ال تحتمل  الضرورة  حالة 
قوة  لها  قرارات  إصدار  التشريعي،  المجلس  إِنعقاد 
القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في 
وإال  القرارات،  هذه  صدور  بعد  يعقدها  جلسة  أول 

))3( سيمون بدران، املرجع السابق، ص)))3(.

زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على 
يقرها  ولم  السابق  النحو  على  التشريعي،  المجلس 

زال ما يكون لها من قوة القانون«. 

تعطل  بعد  الرئيس  أنَّ  نجد  الواقع،  وفي 
 ( رقم  بقانون  قرار  بإصدار  قام  التشريعي  المجلس 
رقم  الدخل  ضريبة  قانون  تعديل  بشأن   (00( لسنة 
)) لسنة )00)، ومن ثم إصدار القرار بقانون بشأن 
اللذان   ،(0(( لسنة   ( رقم  الدخل  على  الضريبة 
الزكاة  للجان  المشروط  اإلعفاء  على  نّصًا  استحدثا 
بقانون  بقرار  واستتبعهما  الدخل،  على  الضريبة  من 
المسيحية  الطوائف  إعفاء  بشأن   (0(( لسنة   9 رقم 

من الضرائب بدون شروط.

رئيس  أنَّ  ثبت  السلطة  لهذه  الفعلي  وبالتطبيق 
الضرورة  حالة  لوجود  إهتمام  أي  يراع  لم  السلطة 
ألننا  الذكر،  اآلنفة  بقانون  القرارات  إلصدار  كشرط 
إِلخضاع  التأخير؛  تحتمل  ال  التي  الضرورة  نجد  ال 
استثمارات أموال لجان الزكاة للضريبة على الدخل؛ 
لبلدنا  االقتصادية  البنية  ضعف  إلى  يشير  الواقع  ألنَّ 
باسم  للدكتور  إِحصائية  لدراسات  وفقًا  فلسطين 
إلى  تحتاج  البنية  هذه  أنَّ  رأى  الذي  مكحول))3(، 
والمرابطة  البقاء  قدرة  يعزز  الذي  االستثمار  تشجيع 
في أرض فلسطين، فضاًل عن أنَّ االستثمار يوفر فرص 
عمل تحد من تأثير الحصار االقتصادي الذي يتخذه 
من  يتخذه  وما  الفلسطيني،  الشعب  بحق  االحتالل 

االقتصادية  السياسات  ابحاث  معهد  إصدارات  انظر:   )3((
مكحول  باسم  الدكتور  للمؤلف  اهلل  رام  يف  الفلسطيني 
منها دراسة االستثامر والبيئة االستثامرية يف الضفة الغربية 
القدرة  وقطاع غزة ))00)(، ودراسة سياسات حتسني 
االستيعابية للعمل يف الضفة الغربية وقطاع غزة، البدائل 
االستثامر  نفسه:  للمؤلف  وكذلك   .)(00(( املتاحة 
ط)،  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  االستثامرية  والبيئة 
إصدار معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 

)ماس(، رام اهلل، ص)0)( وما بعدها.
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وتهجير  الفلسطيني  التراب  لتفتيت  قمعية  إجراءات 
أصحابه عنه، وبالتالي نرى أنَّ الضرورة تقتضي منح 
امتيازات ضريبية لالستثمار كإعفائه من الضريبة على 

الدخل.

فضاًل عن أنَّ الضرورة الدينية تقتضي اإلهتمام 
بفريضة الزكاة بتطبيقها على وجهها الصحيح بتنظيم 
أمر الزكاة وتنظيم عمل القائمين عليها، باإلضافة إلى 
األديان  إحترام  تقتضي  الديني  التسامح  ضرورة  أنَّ 
األخرى وليس بتمييزها عن دين أغلبية السكان الذين 
بإصدار  التدخل  إنَّ  إذ  اإلسالمي،  بالدين  يدينون 
ضريبية  معاملة  أنشأ  الذكر  اآلنفة  بقانون  القرارات 
تمييزية بسبب الدين التي ربما ينشأ عنها الفتنة الدينية 
التي ستقتضي من الرئيس التدخل؛ إِلصدار قرارات 
بقانون منعًا لها، ال أن يتدخل بإصدار قرارات بقانون 

الفتعالها.

يتدخل  حتى  الضرورة  حالة  تطبيق  أنَّ  كما   
يجب  القانون  مرتبة  لها  قرارات  بإصدار  الرئيس 
الذكر  اآلنفة   )(3( المادة  إِطار  ضمن  يكون  أن 
وضوابطها، التي تتطلب وجود حالة غير أدوار إِنعقاد 
تستهدف  التي  الضرورة  المجلس عند حدوث حالة 
التأخير  تحتمل  ال  ظروف  في  سريعة  تدابير  إتخاذ 
على أن تعرض هذه القرارات بقانون على المجلس 
بتطبيق هذه  التشريعي في اول جلسة يعقدها، ولكن 
الضوابط على القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس 
في حالتي تعطل المجلس التشريعي بسبب االنقسام 
الحالتين  هاتين  من  أّيًا  أنَّ  نجد  حله  أو  الفلسطيني 
المجلس  إِنعقاد  أدوار  غير  حالة  عليهما  تنطبق  ال 
غير  من  ليستا  الحالتين  هاتين  ألنَّ  التشريعي؛ 
أدوار  غير  فحالة  التشريعي،  المجلس  إِنعقاد  أدوار 
المجلس  وجود  تفترض  التشريعي  المجلس  إِنعقاد 
على   - البحريني  الدستور  خالف  على  التشريعي؛ 
غياب  حالتي  على  نّصًا  تضّمن  الذي  المثال-  سبيل 

علمًا  وحله))3(،  إِنعقاده  أدوار  بين  الوطني  المجلس 
للنص  كحالة  الفلسطيني  التشريعي  المجلس  إنعقاد  أنَّ 
اآلنف الذكر ال يتم إاّل بدعوة من رئيس السلطة الوطنية 
منهما  كل  مدة  فترتين  على  السنوية  العادية  »دورته  في 
أربعة أشهر تبدأ األولى في األسبوع األول من شهر آذار 
أو  أيلول  األول من شهر  األسبوع  في  والثانية  )مارس( 
بناًء على طلب  في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه 
المجلس  أعضاء  عدد  ربع  من  أو  الوزراء  مجلس  من 
فإذا لم ُيدع رئيس المجلس إلى مثل هذا االجتماع يعتبر 
االجتماع منعقدًا حكمًا بالمكان والزمان المحددين في 

طلب أعضائه أو طلب مجلس الوزراء.«))3(.

فضاًل عن أنَّ تطبيق ضوابط المادة )3)( السالفة 
يتم  حتى  التشريعي  المجلس  وجود  يتطلب  الذكر 
يعقدها  أول جلسة  في  عليه  بقانون  القرارات  عرض 
في دورات إنعقاده، وبالتالي ال يجوز لرئيس السلطة 
عرضها  لتعذر  بقانون؛  القرارات  إصدار  الفلسطينية 
اإِلختصاص  صاحب  التشريعي  المجلس  على 
عرض  عدم  على  يترتب  إذ  الضريبة  بفرض  األصيل 
أول  في  التشريعي  المجلس  على  بقانون  القرارات 
حتى  القانون،  قوة  من  لها  كان  ما  أثر  زوال  جلسة 
دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من قبل المجلس 
التي  المكتسبة  الحقوق  على  سيؤثر  مما  التشريعي 
ترتبت عن القرارات بقانون منذ صدور القرار بقانون 
رقم ) لسنة )00) بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل 
فإنَّ  وبالتالي  هذا،  يومنا  حتى   (00( لسنة   (( رقم 
الطويلة  المدة  هذه  بعد  التشريعي  المجلس  إنعقاد 
عدم  وتقريره  عليه  عرضها  أو  عليه  عرضها  وعدم 
قبولها سيزعزع المراكز القانونية للمكلفين والخزينة 

العامة على حد سواء. 

بقانون  القرارات  أنَّ  إلى  نتوصل  وبالنتيجة، 
رقم  الدخل  على  الضريبة  بشأن  بقانون  القرار  ومنها 
وأوصاف  قيود  معظم  عليه  تنطبق  ال   2011 لسنة   8

المادة )43( اآلنفة الذكر. 

))3( د. بدر حممد عادل حممد، املرجع السابق، ص)9.
))3( املادة )))( من النظام الداخيل للمجلس الترشيعي.
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أساس  هناك  هل  التالي:  التساؤل  يطرح  وهنا 
هذه  عليه  تقوم  الذكر  اآلنفة   )43( المادة  غير  آخر 

القرارات بقانون؟

القانون  أنَّ  نجد  التساؤل  هذا  عن  لإلجابة 
األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 لم يتضمن 
نّصًا على إتاحة إصدار قرارات بقانون لرئيس السلطة 
كما  حله  أو  التشريعي  المجلس  تعطل  حالة  في 
أنَّ  رأى  من  هناك  أنَّ  نجد  بالبحث  ولكن  أسلفنا، 
ودون  القانون،  قوة  له  قرارات  تصدر  أن  للحكومة 
بشرط  الدستور،  في  ذلك  على  منصوصًا  يكون  أن 
حالة  بسبب  مجتمعًا  التشريعي  المجلس  يكون  إاّل 
الضرورة التي تتطلب إتخاذ إجراءات ملحة وسريعة 
تنوي  وأن  الطارئة،  االستثنائية  الظروف  لمواجهة 
عندما  البرلمان  على  القرارات  هذه  عرض  الحكومة 

يصبح ذلك ممكنًا)39).

إلصدار  الذكر  اآلنف  بالتبرير  سلمنا  ولو   
على  الدستوري  النص  غياب  عند  بقانون  قرارات 
في حالة حل  التأخير  تحتمل  التي ال  الضرورة  حالة 
أية  نجد  ال  أنَّنا  إاّل  تعطله،  أو  التشريعي  المجلس 
ضرورة تبرر اإلتيان بنص يخضع استثمار أموال الزكاة 
للضريبة؛ لحاجة السوق الفلسطيني لالستثمار، فضاًل 
يعفي  بقانون  قرار  إلصدار  ضرورة  يوجد  ال  أنَّه  عن 
دون  الضريبة  من  المسيحية  المؤسسات  استثمار 
الزكاة  بلجان  المتمثلة  اإِلسالمية  الدينية  المؤسسات 
وهذه األخيرة سيتم التعرض لها في المبحث الثاني.

المبحث الثاني: اإ�شكالية عمل ال�شلطة العامة في 
اإِخ�شاع ا�شتثمار اأموال الزكاة لل�شريبة على الدخل

وجود  يتطلب  للضريبة  الخضوع  مناط  إنَّ 
فيها  إلتباس  ال  ومحددة  واضحة  ضريبية  تشريعات 
العلم  من  يمكنهم  اليقين  من  قدرًا  للمكلفين  تحقق 
بالتزاماتهم الضريبية، وأن تعاملهم معاملة واحدة في 
تحمل األعباء العامة حتى عند اإلعفاء يجب أن يكون 

)39( للمزيد انظر د، امحد املواىف: »املرشوعية االستثنائية«. دار 
الكتب، القاهرة، )00)، ص )).

النص القانوني عامًا مجردًا ال يقصد به شخص أو مال 
معين إنما يقصد به تحقيق السياسة الضريبية للدولة.

الزكاة  أموال  استثمار  إِخضاع  فإنَّ  وبالتالي، 
وقوع  منها  وشبهات  إلتباسات  عدة  يطرح  للضريبة 
أموال  استثمار  إِخضاع  تطبيق  بخطأ  الضريبية  اإلدارة 
الخضوع  قاعدة  بتوسيع  الدخل  على  للضريبة  الزكاة 
يتعلق  ما  أيضًاً  ومنها  الضريبي،  النص  خالف  على 
الزكاة  أموال  الستثمار  المقاصدي  اإِلجتهاد  بإدراج 
بالمعاملة  يتعلق  ما  ومنها  الضريبية،  السياسة  في 
التمييزية بسبب الدين، وهذا ما سيتم التعرض له في 

ثالثة مطالب، وذلك على النحو التالي: 

اإ�شكالية عمل ال�شلطة التنفيذية  المطلب االأول: 
على  لل�شريبة  الزكاة  اأموال  ا�شتثمار  اإِخ�شاع  في 

الدخل
الضريبي  النص  مد  الضريبية  لإلدارة  يجوز  ال 
عليها  القانون  ينص  لم  أخرى  لحاالت  ملتو  بطريق 
صراحة، وإال كان ذلك مخالفًا لمبدأ قانونية الضريبة 
اإلعفاء  أو  تعديلها  أو  الضريبة  فرض  يحظر  الذي 
 )(( المادة  من  الفقرة )9)(  فنصت  دون نص؛  منها 
 ( رقم  الدخل  على  الضريبة  بشأن  بقانون  القرار  من 
الخيرية  الجمعيات  »دخل  إعفاء  على   (0(( لسنة 
واالتحادات  والنقابات  الربحية  غير  والشركات 
الزكاة  ولجان  التعاونية  والجمعيات  المهنية 
من  الدخل  يكون  أن   .( شريطة  الخيرية  والصناديق 
عمل ال يستهدف الربح. ). أن ال يكون الدخل ناتجا 
عن أعمال تجارية أو استثمارية ذات طبيعة تؤثر على 
بتقديم  التنافسية للقطاع الخاص. 3. االلتزام  القدرة 
من  عليها  مصادق  الختامية  الحسابات  من  نسخة 

المدقق القانوني«.
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ومن هذا النص، نجد أنَّه حدد الشروط المتعلقة 
والمقصود  للضريبة،  الزكاة  لجان  دخل  بإعفاء 
بالشروط هنا هي األحوال التي حددها المشّرع إلعفاء 
لجان الزكاة من الضريبة، والتي لم يترك فيها للسلطة 
هذا  بتطبيق  ولكن  فيها،  تقديرية  سلطة  أي  التنفيذية 
النص جاء قرار وزاري تفسيري من قبل وزير المالية 
يحمل  الدخل  ضريبة  دوائر  على  تعميمه  تم  الذي 
بتاريخ  الصادر  و/)9))/))0)(  ر  م  م  )و  الرقم 
))-0)-))0) خاص بإعفاء مؤسسات لجنة زكاة 
لنص  تفسيرًا  الدخل  ضريبة  من  المركزية  طولكرم 
والذي  الذكر،  السالفة   )(( المادة  من   )(9( الفقرة 
كل  بمالحقة  الضريبية  السلطات  بدأت  أثره  على 
لجان الزكاة في الضفة الغربية باعتبارها من الجهات 
استثماراتها  إِلخضاع  الضرائب  دفع  من  المتهربة 
للضريبة على الدخل بأثر رجعي بتقديرات جزافية مع 
الغرامات إِبتداًء من السنة المالية )00)، مما نتج عن 
ذلك من منازعات أمام محكمة استئناف قضايا ضريبة 
الدخل، والتي معظمها تم حلها مصالحة بإِخضاعها 

للضريبة على مبلغ معين متفق عليه إلنهاء القضايا.

النص  تطبيق  أنَّ  إلى  اإِلشارة  تجدر  ولكن 
إصدار  طريق  عن  الضريبية  اإلدارة  من  المتقدم 
حدود  في  تلتزم  أن  عليها  يحتم  الوزارية  القرارات 
التي  التعميمات  على  لسموه  تتجاوزه؛  فال  النص 
أن  وزاري  لقرار  ليس  إذ  وزارية،  بقرارات  تصدر 
سريانه  نطاق  يوسع  بأن  ضريبي  نص  أحكام  يحدد 
ال موضوعيًا وال زمانيًا وال مكانيًا وال شخصيًا؛ ألنَّه 
عدم  ضمانات  أهم  ومن  له.  واضعًا  وليس  له  منفذًا 
بإِعتبار  يقينيًا  نّصًا  إِبتداًء  النص  يكون  بأن  تجاوزه 
المعلوم  فمن  الضريبة،  لفرض  أساسية  ركيزة  اليقين 
أن علم المكلف بنصوص واضحة ومحددة إِللزاماته 
الضريبية هو حق يضمن له عدم اإلعتداء على حقوقه 
عنها  يدافع  أن  يستطيع  ال  بدونه  والذي  الشخصية، 

وذلك  الضريبية.  اإلدارة  جانب  من  تعسف  أي  ضد 
تطبيقًا إلتجاه آدم سميث بأن عدم وضوح الضرائب 

يشجع التعسف)0)(.

كما يجب التأكيد على الذاتية الخاصة للقانون 
الضريبي  القانون  إنَّ  حيث  تطبيقه،  عند  الضريبي 
كتشريع مستقل عن غيره من القوانين له ذاتية خاصة، 
دون  لذاتيته  طبقًا  وتفسيرها  أحكامه  تطبيق  يتعين  إذ 
خضوع ذلك لألحكام التي تقررها القوانين األخرى، 
فتفسر النصوص الضريبية طبقًا للمعنى الخاص الذي 
المجلس  النفراد  تطبيقًا  الضريبي  المشّرع  يقصده 
تطبيقًا  الضريبية  القواعد  على  النص  في  التشريعي 
لمبدأ قانونية الضريبة. وفي هذه المسألة يرجح قول 
الدكتور قدري نقوال عطية بوجوب تفسير النصوص 
القانون الضريبي بأن تراعى  الضريبية في نطاق ذاتية 
إرادة المشّرع عند تفسير النص تفسيرًا واسعًا، بحيث 
إلى  المشّرع  إرادة  ذهبت  إذا  واسعًا  التفسير  يكون 
تقرير قاعدة عامة حيث يجب على المفسر أن يطبق 
النص  عليها  ينطبق  أن  أراد  التي  األمور  على  النص 
التي  األمور  كذلك  النص،  يتضمنها  لم  وإن  كافة 
تقتضي حكمة التشريع أن يمتد إليها أثر النص، بينما 
يكون التفسير ضيقًا إذا ذهبت إرادة المشّرع إلى تقييد 
النص كتقرير حكم استثنائي حيث يجب على المفسر 
أن يطبق النص على األمور التي أراد المشّرع أن يطبق 

عليها النص دون سواها)))(.

والنص المتقدم بإعفاء استثمار لجان الزكاة من 
التي جاءت  العامة  القاعدة  إِستثناء على  هو  الضريبة 
الضريبة على  بشأن  بقانون  القرار  المادة )3( من  بها 

)0)( جهاد سعيد خصاونة، املالية العامة والترشيع الرضيبي، 
ط)، دار وائل للنرش، عامن، 999)، ص ))0)(.

الرضيبي«.  القانون  »ذاتية  عطية:  نقوال  قدري  د.  انظر   )(((
 ،(9(0 اإلسكندرية،  بوسكو،  دون  معهد  مطبعة 

ص))))( وما بعدها.
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أنَّه:  على  نّصت  التي   (0(( لسنة   ( رقم  الدخل 
بقانون  القرار  هذا  في  اإلعفاء  على  نص  يرد  لم  »ما 
أي  من  شخص  ألّي  المحققة  الدخول  كافة  تكون 
مصدر خاضعة للضريبة.«. وهذه قاعدة عامة تقضي 
أي  من  شخص  ألّي  يتحقق  دخل  أي  بإِخضاع 
مصدر للضريبة على الدخل، دون أن يسرد المصادر 
اإلعفاء  هو  اإِلستثناء  وجعل  للضريبة،  الخاضعة 
في  بسرده  جاء  الذي  النص  حدود  في  يكون  الذي 
المادة ))( منه، وعليه يكون التفسير واسعًا في حالة 
إِخضاع أي دخل متحقق من أي مصدر ألّي شخص 
كافة  »تكون  عبارة  يستعمل  المشّرع  ألنَّ  للضريبة؛ 
كان  مصدر  أي  من  شخص  ألّي  المحققة  الدخول 
خاضعًا لضريبة الدخل«، وهي عبارة مطلقة فالمطلق 
يؤخذ على إطالقه، ولكن في حدود حكمة المشّرع 
اإلعفاء  حالة  في  ضيقًا  التفسير  يكون  بينما  وإرادته، 
يرد  لم  المشّرع يستعمل عبارة »ما  الضريبة؛ ألنَّ  من 
نص على اإلعفاء في هذا القانون«، وهي عبارة مقيدة؛ 
بمعنى أنَّ اإلعفاء يرد في القانون على سبيل الحصر 
عن  واإِلستثناء  العامة،  القاعدة  على  إِستثناء  بوصفه 
إعماالً  النص،  إاّل في حدود  يطبق  العامة ال  القاعدة 

لقاعدة الخاص يقيد العام. 

إلى  اآلن  ننتقل  سبق،  ما  كل  على  وبناًء 
إِستعراض ما تضمنه القرار الوزاري اآلنف الذكر من 
تقديم تفسيرات لنص الفقرة )9)( من المادة ))( منه 
تتجاوز نطاق القرار بقانون وهذه التفسيرات هي كما 

جاءت فيه ثم بيان التجاوز فيها فيما يلي: 

)- جاء في تفسير شرط »أن يكون الدخل من 
عمل ال يستهدف الربح« بـ: »وبتفسير الشرط األول 
يستهدف  ال  الذي  العمل  من  المتأتي  الدخل  فإنَّ 
واللجان  واالتحادات  والنقابات  للجمعيات  الربح 
أو  األعضاء  من  واالشتراكات  المساهمات  هو 

قانونيا  مثبت  وهذا  األخرى  الجهات  من  التبرعات 
ومحاسبيا....«

ولكن، نجد أنَّ هناك من يربط مصطلح الربح 
فالضريبة  صناعي،  النشاط  أو  التجاري  بالنشاط 
بمجرد  الصناعي  أو  التجاري  الربح  على  تستحق 
الذي  بالوجه  عبرة  وال  النشاط،  هذا  من  تحققه 
أنَّ الجمعية  الربح، وتطبيقًا لذلك نجد  فيه  سيصرف 
أفتت  المصرية  والتشريع  الفتوى  لقسمي  العمومية 
بـ: »... جعل مناط الخضوع لهذه الضريبة أن تباشر 
الهيئات العامة أو األشخاص االعتبارية العامة نشاطًا 
ربحًا  النشاط  هذا  من  تحقق  وأن  للضريبة،  خاضعًا 
صافيًا فال يكفي القول بتحقق الربح إِلخضاع الهيئات 
الربح في جوهره  العامة للضريبة إنما يتعين أن يقوم 

على فكرة المضاربة واستهداف تحقيق الربح.«)))(.

بينما في رأي سابق للجمعية العمومية لقسمي 
الفتوى والتشريع المصرية نفسها ربطت الربح بالوجه 
ألغراض  نشاطها  كان  إن  الربح  فيه  سيصرف  الذي 
ألغراض  نشاطها  كان  فإنَّ  ربحية،  غير  أو  ربحية 
الوجه  بهذا  المتحقق  فالدخل  اجتماعية  أو  دينية 
سيكون معفى من الضريبة، وهذا ما يستفاد من قولها: 
الحاصالت  ومصدري  لمنتجي  العام  االتحاد  »أن 
الكسب  إلى  ترمي  ال  التي  الجماعات  من  البستانية 
أغراضه  خالله  من  تحققت  الذي  نشاطه  حدود  في 
المنوط به تحقيقها، أما األنشطة التي يزاولها االتحاد 
خارج اإلطار المحدد بقرار انشائه فتخضع الفوائض 
ورصد  فصل  يمكن  دام  ما  للضريبة،  عنها  الناجمة 
عمليات  عن  الخسارة  أو  الربح  حيث  من  إنتاجها 

يف  املرصية  والترشيع  الفتوى  لقسمي  العمومية  اجلمعية   )(((
الفتوى رقم: ))) بتاريخ 3)/9/)00): 

http://slcc-egcom/(X(1S(qrpa4bpkzmlqx1tpmagil
kw4)) /NewTash/Fatawa
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تحقيق  تستهدف  ال  دامت  وما  األخرى،  اإلتحاد 
األغراض المنوط به في قرار إنشائه«)3)(

إتجاه  الفلسطينية  النقض  محكمة  تبنت  وقد 
الفلسطينية  الدخل  ضريبة  قضايا  استئناف  محكمة 
عندما  الذكر  اآلنف  الوزير  تفسير  بعكس  جاء  الذي 
قضت بأنَّه »أن الجهة المستآنفة هي عبارة عن جمعية 
خيرية مسجلة لدى وزارة الداخلية...وفق ما ورد في 
شهادة تسجلها وأن هذه الجمعية هي مؤسسة خيرية 
غير ربحية هدفها تربية أجيال المستقبل والعمل على 
تطوير األنظمة العلمية والتعليمية والعمل على إنشاء 
مدارس رياض أطفال ودورات تعليمية وغيرها.«)))(.

ومن جانبنا، نؤيد ما ذهبت إليه محكمة النقض 
الذي  بالوجه  منه  المتحقق  الربح  بربط  الفلسطينية 
سيصرف فيه إن كان ألغراض ربحية أو غير ربحية، 
ولكن بشرط أن يتحقق الدخل من عمل في غير أموال 
الزكاة بإِعتبار أنَّ عملها كالجمعيات الخيرية هو للنفع 

العام وليس لمستحقي الزكاة.

 كما أنَّ القرار الوزاري السالف الذكر لم يميز 
الدخل المتحقق من عمل لجان الزكاة إن كان من عمل 
الزكاة.  أموال  غير  في  عمل  من  أو  الزكاة  أموال  في 
دخاًل  يعتبر  ال  الزكاة  أموال  من  المتحقق  فالدخل 
ضريبيًا وذلك استئناسًا للقول بأن الدخل هو »القيمة 
المالية أو النقدية التي يحصل عليها الشخص...«)))(، 

يف  املرصية  والترشيع  الفتوى  لقسمي  العمومية  اجلمعية   )(3(
اليه:  املشار   (000  /((/( بتاريخ   (( رقم:  الفتوى 
والترشيع  العامة  املالية  »وجيز  الصديق،  رمضان  د. 
 ،(009 القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الرضيبي«، 

ص))))(
)))( نقض مدين، رقم: 9))/))0) صادر يف رام اهلل بتاريخ 

))-)-))0) غري منشور.
)))( انظر: حسن امحد غالب: »األصول العلمية للرضائب«. 
مكتبة التجارة والتعاون، القاهرة، ))9)، ص ))))(./ 
ود. عصام بشور: »املالية العامة والترشيع املايل«. الطبعة 

الثانية؛ مرص، مطبعة طربني، ))9)، ص )3))(.

وتطبيقًا لذلك فأموال الزكاة واستثماراتها لدى لجان 
الزكاة -كقاعدة عامة- غير خاضعة للضريبة؛ ألنَّها ال 
تعد دخاًل لها بل هي وقف لمصارفها، وما عمل لجان 
الزكاة إاّل لجمعها وإدارتها وصرفها على مستحقيها.

للفقراء  عائدها  أو  الزكاة  صرف  عند  وبالتالي 
خاضعًا  دخاًل  تعد  فعندئذ  لهم  وتحققها  والمساكين 
جاءت  التي  العامة  للقاعدة  تطبيقًا  وذلك  للضريبة، 
بها المادة )3( السالفة الذكر، والتي تقتضي بوجوب 
خضوع كافة الدخول المتحققة ألّي شخص لضريبة 
أنَّه  نعتقد  وهنا  اإلعفاء،  على  نص  يرد  لم  ما  الدخل 
كان من المفروض أن يكون اإلعفاء للدخل المتحقق 
الزكاة  للجان  ال  الزكاة  لمستحقي  الزكاة  أموال  من 

التي ال قيمة متحققة لها حتى تعفى من الضريبة.

الوزاري قد أخطأ في عدم  القرار  أنَّ  كما نجد 
نية  تتجه  حيث  والصدقات،  التبرعات  بين  تمييزه 
كالزكاة،  وجل  عز  الله  إلى  القربى  نحو  المتصدق 
بعكس األولى التي تتجه نية المتبرع نحو القربى لغير 
الله)))(، وهذه الوجهة الضريبية في عدم التمييز نجدها 
 ( رقم  الدخل  على  الضريبة  بشأن  بقانون  القرار  في 
التبرعات  قبيل  من  الزكاة  إِعتبر  عندما   (0(( لسنة 
لغايات الضريبة على الدخل في المادة )))( منه التي 
للضريبة  الخاضع  الدخل  من  »ينزل  أنَّه:  على  نّصت 

التبرعات المدفوعة لصناديق الزكاة...«.

الدخل  )- جاء في تفسير شرط »أن ال يكون 
طبيعة  ذات  استثمارية  أو  تجارية  أعمال  عن  ناتجًا 
بـأنَّه:  الخاص«  للقطاع  التنافسية  القدرة  على  تؤثر 
ألّي  المتحقق  الدخل  أن  إلى  يشير  الثاني  »والشرط 
كالبيع  تجارية  أعمال  من  الذكر  آنفة  الجهات  من 
صفة  لثبوت  التكرار  شرط  يتضمن  الذي  والشراء 

الرشيعة  يف  التربعات  نظام  التجكانى،  حبيب  حممد  انظر:   )(((
اإِلسالمية دار النرش املغربية، دون االشارة إىل مكان النارش، 

3)9)، ص)99(.
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العمل التجاري، وكذلك استثمار األموال واألصول 
في مشاريع تجارية أو خدماتية أو صناعية أو تعليمية 
الجهات  ممارسة  فإنَّ  للضريبة،  يخضع  شابه  وما 
المذكورة ألعمال من هذا النوع ال يعفيها من ضريبة 
الدخل ألنَّه يدخل في صميم النشاطات التي يمارسها 
القطاع الخاص ويؤثر على قدرته التنافسية، حيث إنَّ 
إِقرار اإلعفاء بهذه الكيفية سيجعل التكلفة عليها أقل، 
أرباح  وتحقق  أقل  بسعر  تبيع  أن  تستطيع  وبالتالي 
للقطاع  حماية  تحقيقه  القانون  توخى  ما  وهذا  أكثر 

الخاص«

ومن هذا التفسير، نجد أنَّه جعل شرط اإلعفاء 
االستثمارية  األنشطة  كل  إِلخضاع  مطلقة  قاعدة 
حسب  ألنَّه  للضريبة؛  الزكاة  للجان  والتجارية 
التفسير ال يوجد نشاط تجاري أو استثماري تقوم به 
التنافسية للقطاع  إاّل له تأثير على القدرة  لجنة الزكاة 
الخاص، وأعتقد أن سبب التوسع بهذا التفسير يعود 
إلى المشّرع الذي استعمل عبارة »أن ال يكون له تأثير 
هذه  إنَّ  إذ  الخاص«،  للقطاع  التنافسية  القدرة  على 
المقصود  ما  تحدد  لم  إِذ  الغموض  يكتنفها  العبارة 
الخاص،  للقطاع  التنافسية  القدرة  على  التأثير  من 
التجارية  لألعمال  بتعريف  يأت  لم  المشّرع  أنَّ  كما 
في  عرف  إِنما  االستثمارية،  لألعمال  بتعريف  وال 
مادته األولى نشاط األعمال بأنَّه »النشاط التجاري أو 
الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي 
أو مكسب.« ومن  الذي يمارسه شخص بقصد ربح 
أنَّه يفرق بين تجاري وصناعي...  هذا التعريف نجد 
يمثل  الغموض  أن هذا  وبين ربح ومكسب، وأعتقد 
تعارضًا لمبدأ قانونية الضريبة الذي يقتضي أن يحيط 
ثقة  ويعزز  اليقين  يحقق  مما  بالضرائب  علمًا  الناس 

المواطنين بالقانون بوصفه مستندًا إلى سيادة الشعب 
تكون  النص  وضوح  فعند  الديمقراطي،  النظام  في 
السيادة لحكم للقانون ال لحكم من يطبق القانون عند 
القانون،  حدود  متجاوزًا  والتضيق  بالتوسيع  تفسيره 
الدستوري  المجلس  ذهب  فقد  لذلك  وتأكيدًا 
الذي  التشريعي  النص  دستورية  عدم  إلى  الفرنسي 
إنَّ  إذ  السندات،  أرباح  على  السنوية  بالضريبة  يتعلق 
على  ويقبل  الكفاية،  فيه  بما  محددًا  يكن  لم  النص 
قد  المشّرع  أن  يعني  مما  مختلفين،  تفسيرين  األقل 
له  الذي حدده  اإِلختصاص  أقل من  باشر إختصاصًا 

الدستور)))(.

كما أنَّه أخطأ عند تفسيره لتأثير االستثمار على 
»إنَّ  قال:  عندما  الخاص  للقطاع  التنافسية  القدرة 
إِقرار اإلعفاء بهذه الكيفية سيجعل التكلفة عليها أقل 
أكثر«،  أرباح  بسعر وتحقق  تبيع  أن  تستطيع  وبالتالي 
األساسي  الغرض  عن  خروجه  في  يتمثل  والخطأ 
واقعة  على  ضريبة  باعتبارها  الدخل  على  للضريبة 
أي  المبيعات،  على  وليست  الدخل  على  الحصول 
تدخل  التي  الضريبة  بين  التفرقة  أمر  عليه  إختلط  أنَّه 
على  تفرض  التي  الضريبة  وبين  السلعة  ثمن  في 
الدخل  على  فالضريبة  بيعها،  عن  المتحقق  الدخل 
أنَّه  للدخل وليست عبئًا عليه، بمعنى  تعتبر استعماالً 
الدخل  على  الضريبة  يتكبد  أن  للمكلف  يمكن  ال 
الضريبة  تترتب  بل  نفسه،  الدخل  إنتاج  سبيل  في 
الضرائب  من  ألنَّها  الدخل؛  تحقق  بعد  الدخل  على 
على  الحصول  واقعة  على  تفرض  التي  المباشرة 

الدستورية  »الضامنات  اللطيف:  عبد  حممد  حممد  انظر:   )(((
جامعة  مطبوعات  األوىل؛  الطبعة  الرضيبي«.  املجال  يف 

الكويت، الكويت، 999). ص )))(.
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الدخل،  على  تكليفًا  تكون  أن  يمكن  وال  الدخل، 
تكليفًا  تكون  التي  المباشرة  غير  الضرائب  بعكس 
للحصول  المكلف  يتكبدها  عندما  الدخل؛  على 
على الدخل الخاضع للضريبة، وبالتالي اإلعفاء منها 

يجعل التكلفة عليه أقل.

الضريبي  القضاء  أقر  فقد  لذلك  وتطبيقًا 
تكليفًا  تعتبر  ال  الدخل  على  الضريبة  بأنَّ  المصري 

على الدخل وإنما تعد إستعماالً للدخل)))(.

حق  سلب  قد  السابق  التفسير  أنَّ  عن  فضاًل   
كفلها  شخصية  كحرية  المنافسة  في  الزكاة  لجان 
في  المنافسة  مبدأ  حسب  للكل  األساسي  القانون 
السوق، الذي يعتبر من أهم المبادئ التي يقوم عليها 
المعدل  األساسي  القانون  تبناه  الذي  الحر  االقتصاد 
أنَّه:  على  نّصت  التي   )((( المادة  في   (003 لسنة 
»)- يقوم النظام االقتصادي في فلسطين على أساس 
قضت  لذلك  وتطبيقا  الحر...«.  االقتصاد  مبادئ 
حرية  مصادرة  »أن  بـ  المصرية  الدستورية  المحكمة 
الفرد في اختيار الطريق األفضل وفق تقديره الستثمار 
إعتبرها  التي  الشخصية  الحرية  يناقض  أمواله، 
النفس  تنازالً، غائرًا في  الدستور حقًا طبيعيًا ال يقبل 
أن  عمل  كل  في  واألصل  انسانيتها.  كافاًل  البشرية، 
دائرة  من  األعمال  بعض  تخرج  وال  مشروعًا،  يكون 
التعامل إاّل إذا حظرها المشّرع، فإذا كان التعامل في 
أموال بذاتها جائزًا، وكان استثمارها في نشاط معين 
-من  ولوجها  عدم  على  الحمل  فإنَّ  قانونًا،  ممكنًا 
المشروعية،  عدم  دائرة  إلى  يردها  الضريبة-  خالل 

ويبلور منافاتها للعدالة االجتماعية.«)9)(.

المشّرع  مقصد  يراع  لم  اإلدارة  تفسير  أنَّ  كما 
ودعمها  االستثمار  فرص  إيجاد  في  الضريبي 

(18) انظر: الطعن رقم ))) سنة ))ق جلسة 30/)/9)9) 
امحد  جمموعة:  يف  إليه  املشار   ،((( ص  عدد)  س30 
التي  /املبادئ  الرضيبي  النقض  »قضاء  حسني:  حممود 
-(93( عاما  وستني  ستة  يف  النقض  حمكمة  قررهتا 
ص   ،(99( املعارف،  منشأة  اإلسكندرية،   .»(99(

.)((((
)9)( القضية الدستورية رقم 3) لسنة )) قضائية »دستورية، 

مرجع سابق.

يوفره  ما  إلى  بالنظر  ضريبية،  كسياسة  وتشجيعها 
ينمو  التي  اإلنتاجية  قاعدة  يعزز  ومما  عمالة  من 
وبالتالي  التضخم،  معها  وينكمش  ظلها،  في  الدخل 
المنشآت  هذه  في  العاملين  بعدد  المكلفين  يزداد 
اإِلجتهاد  في  يدخل  االستثمار  وهذا  االستثمارية، 
خالل  من  له  سنتعرض  الذي  للزكاة  المقاصدي 

السياسات المالية للدولة في المطلب التالي.

ال�شريبي  الم�شّرع  عمل  اإ�شكالية  الثاني:  المطلب 
�شيا�شاته  في  الزكاة  اأموال  ا�شتثمار  باإدراج 

ال�شريبية
إلى  يسعى  الضريبي  النظام  أن  المعروف  من 
السياسية  الناحية  من  للدولة  العامة  السياسة  تحقيق 
إن  الدولة  تنتهجها  التي  الفلسفة  وفق  واالقتصادية 
والسلطة  إِسالمية،  أو  إشتراكية  أو  رأسمالية  كانت 
الغربية  القوانين  من  قوانينها  أخذت  قد  الفلسطينية 
التي تتبنى الرأسمالية منهجًا لها، ولكنها تختلف عن 
النظم الغربية بأنَّها أخذت بالطابع اإلسالمي للسلطة؛ 
الغالبية  دين  هو  العربية  الدول  كغالبية  اإلسالم  ألنَّ 
من   )(( الفقرة  فنصت  الدول)0)(،  هذه  مواطني  من 
المادة ))( من القانون األساسي الفلسطيني المعدل 
الرسمي  الدين  هو  »اإلسالم  أن  على   (003 لسنة 
احترامها  السماوية  الديانات  ولسائر  فلسطين  في 

وقدسيتها.«. 

الحاكمة  السلطة  من  يقتضي  المتقدم  والنص 
واجب الخضوع له باعتباره مبدَأ أساسيًا وليس ثانونيًا، 
وإال كان هذا النص ليس له أية قيمة قانونية حقيقية، 
والمعامالت  العبادات  في  حياة  منهج  هو  فاإلسالم 

مبادئ  تفسري  بشأن  امام،  عبده  حممد  حممد  د.  انظر:   )(0(
الرشيعة اإِلسالمية يف الدستور، جامعة األزهر، طنطا-

)00)، ص )0)(.
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ومن  اإلنسان...الخ،  وحقوق  والقضاء  والحكم 
وأقيموا  تعالى:  قوله  في  الزكاة  نجد  العبادات 
الصالة وآتوا الزكاة... )))(، وتتميز هذه العبادة عن 
تعالى:  لقوله  مالية  العبادات بكونها عبادة  غيرها من 
يِهْم بَِها َوَصلِّ  ُرُهْم َوُتَزكِّ ُخْذ ِمْن أموالِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
 .)(((ُه َسِميٌع َعِليٌم َعَلْيِهْم إِنَّ َصالَتَك َسَكٌن َلُهْم َواللَّ
إلى  سنويًا  حقها  بدفع  إاّل  تكتمل  ال  العبادة  وهذه 
مقاصدها المتمثلة بمصارفها الثمانية التي ذكرها اللُه 
َواْلَمَساِكيِن  لِْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ َما  إنَّ تعالى في قوله: 
َقاِب  الرِّ َوفِي  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َواْلُمَؤلَّ َعَلْيَها  َواْلَعاِمِليَن 
ِه  بِيِل َفِريَضًة ِمَن اللَّ ِه َواْبِن السَّ َواْلَغاِرِميَن َوفِي َسبِيِل اللَّ
ُه َعِليٌم َحِكيٌم)3)(، والمفروض أن تكون الدولة  َواللَّ
هي الحارسة لهذه العبادة كحراستها لألماكن الدينية 

األخرى كالمساجد مثاًل.

ولكن، هل يمكن أن يكون غرض السلطة من 
إِخضاع استثمار أموال للزكاة لكونها مسألة إِجتهادية 
قطعية  غير  اإِلسالمية  الشريعة  مبادئ  على  مبنية 

الداللة؟

لإلجابة عن هذا التساؤل نجد أنَّ مسألة استثمار 
من  ليست  وكيله  أو  اإلمام  قبل  من  الزكاة  أموال 
المبادئ الشرعية قطعية الداللة، إذ تعتبر من القضايا 
حكمها  في  الفقهاء  اختلف  التي  المعاصرة،  الفقهية 
تأخير  لجواز  إستنادًا  لها  المجيز  األول  قولين  بين 
والثاني  شرعية،  ضوابط  ضمن  الزكاة  أموال  صرف 

غير المجيز لها إستنادًا إلى فورية صرف الزكاة)))(.

بينما نجد أنَّ مصارف الزكاة تعتبر من المبادئ 
القرآن  في  محددة  ألنَّها  الداللة  قطعية  الشرعية 

)))( سورة البقرة: اآلية )3)(.
)))( سورة التوبة: اآلية )03)(.

)3)( سورة التوبة: آية )0)(.
الزكاة،  نوازل  الغفييل،  منصور  بن  اهلل  عبد  د.  انظر:   )(((
للنرش  امليامن  ودار  البالد  بنك  بني  مشرتك  النارش  ط)، 

والتوزيع، )00)، ص))))( وما بعدها.

الكريم، إاّل أنَّنا نجد إِختالفَا فقهيَا في تحديد مفهوم 
مصرف )في سبيل لله( فهناك من ضيقه بقصره على 
وظيفة الجهاد بنشر اإلسالم والدعوة إليه والدفاع عن 
ومنهم  الممكنة،  الطرق  بكل  اعدائه  ومحاربة  أهله 
إلى  باإلضافة  ليشمل  مفهومه  توسيع  إلى  سعى  من 
البر كبناء المساجد وإنشاء  الجهاد تحقيق كل وجوه 
المستشفيات وتكفين الموتى وبناء الحصون...)))(، 
اإلسالمي  االقتصاد  ندوة  أنَّ  نجد  لذلك  وتطبيقًا 
قرارها  في  هجري   ((03 عام  األردن  في  المنعقدة 
السادس قد تبنت المفهوم الواسع لمصرف )في سبيل 
الله( بحيث »يشمل الجهاد والمصالح العامة التي يبرز 
فيها معنى البر، كبناء المساجد، وإنشاء المستشفيات، 
ومعاهد العلم الشرعي، وطلبة العلم، ودور المسنين 
والمعوقين، والدعوة اإِلسالمية، ونحوها، شريطة أن 
انتهى  )))(كما  المصارف«.  بقية  على  ذلك  يطغى  ال 
المؤتمر  لمنظمة  التابع  الفقه اإلسالمي بجدة  مجمع 
اإلسالمي في دورة مؤتمره الثالث بعمان عام )0)) 
أموال  توظيف  المبدأ  حيث  من  »يجوز  قراره  إلى 
الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب 
الشرعية  للجهة  تابعة  تكون  أو  للزكاة،  االستحقاق 
ان يكون  الزكاة وتوزيعها، على  المسؤولة عن جمع 
بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وتوافر 

الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر«)))(. 

اهلل«،  سبيل  »ويف  للزكاة  السابع  املرصف  يف  العلامء  اقوال   )(((
-(((( ط)،  باملربة،  والدراسات  البحوث  مركز  اعداد 

)00)، ص)) -30.
)))( د. حممد عبد القادر ابو فارس، انفاق الزكاة يف املصالح 
العامة، ط)، دار الفرقان، عامن، 03)) هـ - 3)9)م، 

ص 0)). 
األول  اجلزء  الثالث،  العدد  الثالثة،  الدورة  املجمع  جملة   )(((

ص 309. املشار اليه:
.http: //www.iifa-aifi.org/1657.html
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حتى لو افترضنا أن المشّرع الضريبي الفلسطيني 
أخضع استثمار أموال الزكاة؛ لكونها مسألة إِجتهادية 
أنَّنا نجد أنَّ  إاّل  مبنية على مبادئ غير قطعية الداللة، 
الزكاة  لمصارف  موقوف  الزكاة  أموال  استثمار  ريع 
االستثمار،  هذا  مشروعية  عن  النظر  بغض  نفسها 
األعلى  اإِلفتاء  مجلس  أنَّ  نجد  لذلك  وتطبيقًا 
استيفاء  مشروعية  »بطالن  بـ:  أفتى  قد  الفلسطيني 
أموال  استثمار  مشاريع  على  الحكومية  الضرائب 
المنصوص  للمستحقين  يعود  ريعها  دام  ما  الزكاة، 

عليهم في باب مصارف الزكاة دون غيرهم...«)))(.

الزكاة«  أموال  »استثمار  مسألة  أخذنا  لو  حتى 
الفلسفة الرأسمالية نجد أنَّ مقاصد الزكاة  من وجهة 
تتفوق على أهداف الضرائب فيها من حيث شمولها 
لفقراء  الكفاية  حد  بتحقيق  المحتاجين  أصناف  لكل 
أغراض  من  الزكاة  تحققه  عما  فضاًل  المسلمين)9)(، 
أخرى مازالت هذه الدولة تسعى لتحقيقها من خالل 
الضرائب، بمعنى أنَّ الزكاة تتكامل وظيفيًا مع الضريبة 
الضريبة  الزكاة، وإلرتباط  الضريبة تقترب من  أنَّ  بل 
بالدولة فنجد أنَّه كلما تطورت الدولة نجدها اقتربت 
الفلسطينية  فالسلطة  الزكاة،  وظائف  من  بوظائفها 
الرأسمالي(،  )المذهب  الحر  االقتصاد  مبادئ  تبنت 
اختارت  التي  المعاصرة  الدولة  تطور  مراحل  فبتتبع 
االقتصاد الحر مذهبًا لها، نجد أنَّها في مراحلها األولى 
االقتصادية  أنشطتهم  في  أحرارًا  األفراد  تترك  كانت 
إذ  قبلها،  من  تدخل  دون  والثقافية  واالجتماعية 
كانت تقوم بدور الرقيب والمشرف على تحقيق هذا 

http: //www.dar- :منشور عىل موقع االفتاء الفلسطيني )(((
.ifta.org

)9)( أ.د نعمت عبد اللطيف مشهور، الزكاة: األسس الرشعية 
اعداد  من  معريف  تلخيص  والتوزيعي،  االنامئي  والدور 
القاهرة،  املعرفية،  الدراسات  مركز  اجلندي،  نريمني 

نوفمرب، ص9).

التي  يتعارض مع وظيفتها األساسية  النشاط حتى ال 
اقتصرت على دفع االعتداء الخارجي، وإقرار األمن 
الوظائف  وهذه  العدالة،  أركان  وتوطيد  الداخلي، 
الحارسة،  الدولة  وظائف  تمثل  معلوم-  هو  -كما 
ولكن المالحظ أن هذه الدولة لم تتوقف عند مرحلة 
راعية  دولة  وأصبحت  تطورت  بل  الحارسة؛  الدولة 
ترعى باإلضافة إلى الوظائف السابقة بعض المرافق 
يعجز  التي  والصحة  التعليم  كمرافق  الحيوية  العامة 
األفراد عن القيام بها وتقديم خدماتها من قبلهم لكافة 
الحر  االقتصاد  دولة  أن  يبدو  ولكن  المجتمع،  أفراد 
لم تصمد أمام المذهب االشتراكي الذي ظهر نتيجة 
عن  كشف  والذي  الرأسمالي،  المذهب  تعارضات 
أدى عدم  إذ  المقبول،  العلمي  إلى األساس  افتقارها 
المجاالت  في  المحايدة  الرأسمالية  الدولة  تدخل 
االقتصادية إلى تراكم الثروات والدخول في أيدي قلة 
من الناس، وتفشي البطالة، وإفقار الطبقة العاملة نتيجة 
سوء حالة الكثير منهم، وظهور األزمات االقتصادية، 
التي   ،(9(9 عام  الكبرى  الكساد  أزمة  أكبرها  وكان 
الدولة  نقل  إلى  أدت  التي  العوامل  أهم  من  تعد 
مرحلة  إلى  المحايدة  الدولة  مرحلة  من  الرأسمالية 
تدخليه  وظائف  لها  أصبح  التي  المتدخلة،  الدولة 
وانطالقًا  واالجتماعية،  االقتصادية  المجاالت  في 
من هذا المفهوم المتطور للمذهب االقتصادي الحر 
يرتبط  الذي  الضرائب  مفهوم  على  انعكس  والذي 

ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الدولة اذ يتطور بتطورها)0)(.

الكثير  أمامها  يزال  ال  الفلسطينية  والسلطة 
االقتصادية  الرأسمالية  الدولة  أهداف  تحقيق  في 
داخل  االستثمارية  البيئة  تحسين  ومنها  واالجتماعية 
المستثمر  مهمة  يسهل  ما  بكل  والقيام  أراضيها، 

العام،  الدخل  عىل  الرضيبة  احلياري،  عادل  د.  انظر:   )(0(
وما  ص))   ،(9(( األهرام،  مؤسسة  مطابع  القاهرة، 

بعدها.
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والتعليم  كالصحة  التحتية  البنية  مجال  في  وخاصة 
لضعف البنية االقتصادية فيها، فهي ال تزال في بداية 
العربية  الدول  ومنها  غيرها  فيها  سبقها  التي  الطريق 
جميع  من  واستثماراتها  الزكاة  أموال  تعفي  التي 
العادلة  الحكيمة  السياسة  أن  نرى  وعليه  الضرائب، 
إدراج  علمانية  كانت  ولو  حتى  الدولة  من  تقتضي 
حتى  الضريبية  سياساتها  في  عام  بشكل  االستثمار 
ولو كان االستثمار ألموال الزكاة، عن طريق مد نطاق 
إعفاءاتها الضريبية ليشمل أموال الزكاة واستثماراتها 
تشجيعًا للزكاة كركن من أركان اإلسالم وتطبيقًا أيضًاً 

لمبادئ االقتصاد الحر.

إدخال  الفلسطينية  السلطة  على  ينبغي  كما 
وخاصة  الضريبية،  سياساتها  في  الضريبية  العدالة 
بمساواة مواطنيها بدفع الضريبة فال تميز بينهم بسبب 
الدين؛ ألنَّ فرض الضريبة على الدخل المتحقق من 
مواطنيها  من  لطائفة  ظلم  فيه  الزكاة  أموال  استثمار 
بتحميلها أكثر من غيرها من الطوائف مما يصيبها من 
المساهمة المالية في التكاليف العامة، وذلك بإعفاء 
وهذا  لها،  األولى  وإِخضاع  الضريبة  من  األخيرة 
المؤسسات  مع  الزكاة  لجان  مساواة  منها  يتطلب 
له  سنتعرض  ما  وهذا  الضريبي،  باإلعفاء  المسيحية 

في المطلب التالي.

المحكمة  عمل  اإ�شكالية  الثالث:  المطلب 
الد�شتورية العليا في عدم التمييز بين لجان الزكاة 

والموؤ�ش�شات الدينية في المعاملة ال�شريبية
يجب  التي  الشكلية  الدستورية  المبادئ  من 
مبدأ  هو  الدستورية  المحكمة  تشكيل  عند  مراعاتها 
المحكمة  هذه  تشكيل  أن  أي  تشكيلها،  قانونية 
باعتبارهم  الشعب  نواب  موافقة  بعد  إاّل  يكون  ال 
تشكيل  لها  يكون  وحدها  التي  التشريعية  السلطة 
من  قيمة  يعد  القانونية  ومبدأ  الدستورية،  المحكمة 
القيم التي يقوم عليها أي نظام ديمقراطي، وقد تأكد 

هذا المبدأ وفقًا للمادة )03)( من القانون األساسي 
الفلسطيني التي نّصت على أنَّه: »)- تشكل محكمة 
أ- دستورية  في:  النظر  وتتولى  بقانون  عليا  دستورية 
القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.«، ولكننا نجد أنَّ 
المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في تشكيلها لم 
يتم مراعاة مبدأ قانونية تشكيلها إذ تم تشكيلها بقرار 
صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم )) 
لسنة ))0) بشأن تشكيل المحكمة الدستورية العليا 
وهي أول محكمة دستورية عليا تشكل بعد االنقسام 

الفلسطيني.

في  مطالبة  الدستورية  المحكمة  أن  واألصل 
للقانون،  الدولة  سلطات  خضوع  ضمان  أحكامها 
بين  المساواة  لمبدأ  التنفيذية  السلطة  وخاصة إحترام 
هي  الفاعلة)))(  فالمواطنة  القانون،  أمام  المواطنين 
أساس المساواة أمام القانون باعتبارها أساس العدل 
فرض  في  العدالة  عدم  ونتيجة  والسالم،  والحرية 
الضرائب كان سببًا في قيام العديد من الثورات ومنها 

الثورة الفرنسية)))(.

األساسي  القانون  من   )9( المادة  نصت  وقد 
الفلسطيني المعدل لسنة 003) على أن »الفلسطينيون 
بسبب  بينهم  تمييز  ال  سواء،  والقضاء  القانون  أمام 
أو  السياسي  الرأي  أو  الدين  أو  اللون  أو  العرق 

اإلعاقة«. 

أمام  المساواة  أنَّ  نجد  المتقدم،  النص  ومن 
الذي  الضريبي  القانون  أمام  المساواة  هي  الضرائب 

)))( انظر: د. أماين غازي جرار، رؤية مقرتحة للرتبية العاملية 
من اجل دولة مدنية، جملة بحوث تصدر عن مركز لندن 
لسنة   ،(( ع  واالستشارات،  والدراسات  للبحوث 

9)0)، ص )).
)))( انظر د. امحد زياد دبك، الرضائب وربيع الشعوب، مؤمتر 
العريب من منظور حقوق اإلنسان، إصدار عامدة البحث 
 ،(0(( جنني،  االمريكية،  العربية  اجلامعة  يف  العلمي 

ص9) وما بعدها.
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يعامل  أن  القانون  سن  عند  المشّرع  من  يقتضي 
أكان  سواء  متطابقة  بطريقة  المتماثلة  المراكز  كل 
بإِخضاعهم لضريبة أم بإعفائهم منها، ولكن يجوز له 
المواطنين ألسباب موضوعية وعقالنية،  بين  التمييز 
بسبب  ومنها  المتقدم  النص  في  الواردة  لألسباب  ال 
الدين، وعليه يجوز المشّرع بالقانون الضريبي التمييز 
بين المواطنين المخاطبين به بسبب إقتصادي؛ كتمييز 
الدخول  أصحاب  عن  الكبيرة  الدخول  أصحاب 
الصغيرة بالسعر الضريبي أو باإلعفاءات الضريبية)3)(.

نصت  الديني-  التمييز  -لخطورة  دول  وهناك 
على حظر التمييز الضريبي بسبب الدين، فالمادة ))) 
/ )( من الدستور الباكستاني لعام 3)9) وتعديالته 
تنص على أنَّه: »ال يجوز التمييز ضد أي جماعة دينية 
للمؤسسات  الضريبية  واإلعفاءات  المزايا  منح  في 
الدستور  من   )((( المادة  وكذلك  الدينية.«)))( 
الماليزي لعام ))9) وتعديالته التي تنص على أنَّه: 
»)- لكل فرد الحق في اعتناق وممارسة ديانته ويحق 
له نشرها إستنادًا إلى البند ))(. )- ال يجوز إكراه أي 
بعض  أو  جميع  تخصص  ضريبة  دفع  على  شخص 
عوائدها ألغراض ديانة أخرى تختلف عن ديانة هذا 
يلي:  فيما  الحق  دينية  مجموعة  لكل   -3 الشخص. 
تأسيس  ب-  بها.  الخاصة  الدينية  شؤونها  إدارة  أ- 

ورعاية مؤسسات ألهداف دينية أو خيرية.... »)))(

الحرية  فيها  نجد  الدساتير  كل  وباستقراء 
والحريات  الفردية  الحريات  كل  على  تطغى  الدينية 
واجب  الحاكم  على  يحتم  الذي  األمر  الجماعية، 
الدين  إلى  المستند  مواطنيه  التمييز ضد  االمتناع عن 
وخاصة بفرض األعباء العامة، بل يتحتم عليه أن يتخذ 
كل اإلجراءات التي تضّمن تمتع كل شخص في إقليم 

ص)3)  السابق،  املرجع  اللطيف،  عبد  حممد  د.  انظر:   )(3(
وما بعدها.

(64) https: //www.constituteproject.org
(65)  https: //www.constituteproject.org

الدولة بكافة حقوق اإلنسان دون تمييز من أي نوع، 
وخاصة المحاباة والتمييز المستند إلى الدين، ولكن 
المالحظ أن القرار بقانون رقم 9 لسنة ))0) بشأن 
إعفاء الطوائف المسيحية المعترف بها من الضرائب 
الطوائف المسيحية بال شروط وفقًا للمادة  قد أعفى 
أنَّه: - »)- تعفى معامالت  ))( منه التي تنص على 
ودعاوي الطوائف المسيحية من الضرائب والرسوم 
بأثر  السابق يسري  أنواعها«. واإلعفاء  إِختالف  على 
أنَّه:  على  نّصت  التي  منه   3 للمادة  إستنادًا  رجعي 
الضرائب  على  بقانون  القرار  هذا  أحكام  تسري   »_
والرسوم المستحقة على معامالت ودعاوى وأمالك 
الطوائف المسيحية غير المدفوعة.«. في حين نالحظ 
أن الفقرة )9)( من المادة ))( من القرار بقانون بشأن 
الدخل رقم ) لسنة ))0) تنص على  الضريبة على 

إعفاء لجان الزكاة من ضريبة الدخل بشروط.

المشّرع  أن  يظهر  السالفة  القواعد  إن مضمون 
الدينية  المؤسسات  بين  الضريبية  المعاملة  في  يميز 
للمسلمين والمؤسسات الدينية المسيحية في تحمل 
االعتبارية  األشخاص  منح  إنَّه  حيث  العامة،  األعباء 
األشخاص  دون  مطلقًا  ضريبيًا  إعفاًء  المسيحية 
منحها  التي  الزكاة  بلجان  المتمثلة  الدينية  االعتبارية 
ال  الدين  بسبب  تمييز  وهذا  مشروطًا،  ضريبيًا  إعفاًء 
بقاعدة  يخل  وبالتالي  موضوعية،  أسس  على  يقوم 
أمام  فالمساواة  سواء«،  القانون  أمام  »المواطنين  أن 
الضريبة تحتم على المشّرع إِخضاع المكلفين جميعًا 
والذين يشغلون مراكز قانونية متماثلة لمعاملة قانونية 
بديانتهم،  تتعلق  ألسباب  بينهم  تفرقة  دون  واحدة 
وعليه يعد إخالالً بهذا المبدأ تقرير امتياز أو إِستثناء 
لطائفة  المكلف  انتماء  أساس  على  عامة  قاعدة  من 

معينة من طوائف المجتمع)))(. 

)))( راجع بحث بعنوان حق املساواة يف اإلعالن العاملي 
الفلسطيني  األسايس  والقانون  اإلنسان  حلقوق 
http: //www.startimes.(منشور مقارنة  دراسة 

.(com/?t=27975420
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ولكن ليس غريبًا أن تأتي محكمة تم تشكيلها 
حلت  أن  لها  سبق  والتي  ديمقراطي،  غير  بطريق 
ديمقراطيًا  تشكيله  تم  الذي  التشريعي  المجلس 
تحمل  في  الفلسطينين  بين  التمييز  بإقرار  تأتي  أن 
األعباء العامة بسبب الدين، وعليه نجد أنَّ المحكمة 
...«  - بــــ:  قضت  قد  الفلسطينية  العليا  الدستورية 

وحيث إنَّ لجنة الزكاة مقدمة الطعن هي لجنة خاصة 
تأخذ ترخيصها من األوقاف اإِلسالمية، وتدير أموالها 
مناسبة،  تجدها  التي  بالصورة  ومؤسساتها  وأعمالها 
وتحقق  الخاصة،  القطاعات  تنافس  هي  وطالما 
ضريبة  قانون  وفق  الدخل  لضريبة  تخضع  أرباحا 
المرخصة  الزكاة  لجان  فإنَّ  المفعول،  الدخل ساري 
مكونًا  وليست  طائفة  ليست  اإِلسالمية  األوقاف  من 
بل  اإِلسالمية،  الديانة  مكونات  من  وأساسيًا  عضويًا 
اإِلسالمية  األوقاف  من  لها  مرخص  مؤسسات  هي 
تحقق  ولكنها  الخيري،  العمل  مجال  في  العمل 
بأي حال  للضريبة، وال يجوز  أرباحا ودخاًل يخضع 
الطوائف  مع  المساواة  مفهوم  تطبيق  األحوال  من 

المسيحية إِلختالف المراكز القانونية.”)))(

نجد  الذكر،  السالف  الحكم  على  وبالتعليق 
أنَّه استعمل مصطلح »ليست طائفة« كسند لحكمها، 
علمًا أنَّ المادة )9( من القانون األساسي اآلنفة الذكر 
إنما  الطائفة،  بسبب  القانون  أمام  التمييز  تحظر  لم 
اللون  أو  »العرق  القانون بسبب  أمام  التمييز  حظرت 
وبالتالي  اإلعاقة«،  أو  السياسي  الرأي  أو  الدين  أو 
هي  الدستورية  المحكمة  تضمنها  التي  فالمساواة 
المساواة في الحقوق والواجبات بين الطوائف وليس 
بين الفلسطينيين، وذلك حسب إِجتهادها الذاتي غير 
المبني على أسس موضوعية أو عقالنية، والذي جاء 

على خالف مبدأ مساواة الفلسطينين أمام القانون.

 )(( رقم  القضية  يف   (0((/( رقم  الدستوري  الطعن   )(((
لسنة ))(، السالفة الذكر.

وجود  عدم  في  يستند  حكمها  أنَّ  نجد  كما 
التمييز الضريبي إلى أن لجان الزكاة ليست بمؤسسة 
المجال  في  تعمل  التي  الجهات  باعتبارها من  دينية، 
أو  غفلت  قد  المحكمة  تكون  وبهذا  فقط،  الخيري 
تغافلت عن الغرض من إنشاء لجان الزكاة وهو جمع 
أموال الزكاة والصدقات من أصحابها؛ لتوزيعها على 
بيدها،  أمانة  هي  األموال  فهذه  والمساكين،  الفقراء 
تستثمرها وفقًا للضوابط  فإنَّها  تستثمرها  حتى عندما 
تكون  وبهذا  الفقراء،  لصالح  مشاريع  في  الشرعية 
والحريات  للحقوق  الضامنة  الدستورية  المحكمة 
تجاوزت  قد  الدستورية  للقواعد  والحامية  العامة 
الرسمي للدولة اإلسالم؛ لكونها أنكرت  الدين  مبدأ 
اإلسالم،  أركان  من  عظيمًا  ركنًا  الزكاة  لجان  على 
تطبيق  لعدم  اللجان  هذه  تتواله  الذي  الزكاة  وهو 
هذه  كانت  أن  بعد  لها،  اإِلسالمية  الحكومات 

الحكومات تقوم على فرضها وحراستها.

المؤسسات  بأن  المحكمة  أغفلت  كما 
والمدارس  المستشفيات  في  تستثمر  المسيحية 
وتحقق منها أرباحًا، ولكنها تعفى من الضريبة، على 
المستشفيات  في  تستثمر  التي  الزكاة  لجان  عكس 
ولكنها  المسيحية،  بالمؤسسات  أسوًة  والمدارس 

تخضع للضريبة.

المساواة  منطق  أن  طالما  هنا!  ونتساءل 
أبناء  بين  يكون  الدستورية  للمحكمة  ذاتي  كإِجتهاد 
لم  فلماذا  المواطنة،  أساس  على  ال  الواحدة  الديانة 
مالية  كمؤسسة  الزكاة  لجان  مساواة  المحكمة  تقر 
مع المؤسسات المالية الوقفية اإِلسالمية المعفاة من 
الضريبة على الدخل بدون شروط، بإِعتبار أنَّ الزكاة 
وريعها وقف للمصارف المحددة بالشرع الحنيف؟!. 

بالنتيجة نجد أنَّ القضاء الدستوري الفلسطيني 
قد جانب الصواب بالحكم بدستورية غير الدستوري 
الحاكمة  السلطة  تجاوز  على  للتغطية  ملتو؛  بطريق 
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لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون؛ لسبب ال تعلمه 
إاّل المحكمة الدستورية نفسها!. األمر الذي سيكرس 
التوتر  إحتماالت  من  التفاوت االجتماعي ويزيد 
للمجتمع  المكونة  الطوائف  بين  وعدم االستقرار 
الواحد الموحد، والذي كان يسوده دون  الفلسطيني 
المواطنة  روح  البحث  هذا  موضوع  النصوص  هذه 
التي تعتبر قيمة من القيم الديمقراطية وعليه فإنَّ منح 
األشخاص االعتبارية المسيحية إعفاًء ضريبيًا مطلقًا 
دون األشخاص االعتبارية الدينية اإِلسالمية المتمثلة 
من  فكان  الدين،  بسبب  تمييز  هو  الزكاة  بلجان 
الضريبي  التمييز  بإلغاء  المحكمة  تأتي  أن  المفترض 
الضريبية  بالمعاملة  الدينية  المؤسسات  كل  بتمتع 

نفسها وهي اإلعفاء من الضريبة دون تمييز بينهما.

خاتمة البحث: النتائج والتو�شيات
اأواًل: النتائج

العامة  السلطة  مظاهر  من  مظهرًا  الضريبة  تعد   -(
بمقتضاه  الذي  الضريبة  قانونية  مبدأ  يحكمها 
عن  صادر  بقانون  إاّل  الضريبة  فرض  يكون  ال 
لغياب  ولكن  المنتخب،  التشريعي  المجلس 
المجلس التشريعي في أراضي السلطة الفلسطينية 
وعدم  التشريعية  النصوص  في  قصورًا  وجدنا 
قانونية  مبدأ  مع  تطابقها  وعدم  بينها  االنسجام 
قرارات  بموجب  لصدورها  الضريبة  فرض 

بقانون.
كغالبية  الفلسطيني  األساسي  القانون  يتضمن  )-لم 
الدول العربية نّصًا على مبدأ قانونية الزكاة أسوة 
بالضريبة، ولغياب هذا النص فإنَّه يتعذر التطبيق 
اإِللزامي للزكاة بإِعتبار أنَّ الزكاة مظهر من مظاهر 
السلطة العامة، ولكن وجدنا أنَّه ال مانع في الدول 
للزكاة  طوعي  تقنين  إيجاد  من  اإِلسالمية  غير 
بتضمينه نّصًا على إعفاء استثمار أموال الزكاة من 

الضرائب ومنها الضريبة على الدخل. 

3- ال يوجد في بلدنا فلسطين الضرورة التي ال تحتمل 
السلطة  رئيس  عن  بقانون  قرار  إلصدار  التأخير 
المؤسسات  استثمار  بموجبه  يعفي  الفلسطينية 
الدينية  المؤسسات  دون  الضريبة  من  المسيحية 

اإِلسالمية المتمثلة بلجان الزكاة.
الفلسطيني  المشّرع  استعملها  التي  األلفاظ  إنَّ   -(
في إعفاء استثمار أموال لجان الزكاة من الضريبة 
كانت غير محددة بشكل واضح، األمر الذي أدى 
في  الضريبية  اإلدارة  من  والشطط  المغاالة  إلى 
تطبيق إِخضاع استثمار لجان الزكاة أموال الزكاة 

للضريبة على الدخل. 
االستثمار  الفلسطيني  الضريبي  المشّرع  يشجع   -(
عن  الضريبية  سياسته  في  بإدراجه  عام  بشكل 
أموال  استثمار  إاّل  الضريبية،  اإلعفاءات  طريق 

الزكاة فأخضعه للضريبة.
التفرقة  بدستورية  الدستورية  المحكمة  أقرت   -(
عقالنية  أو  موضوعية  أسس  على  المبنية  غير 
ولجان  المسيحية  االعتبارية  األشخاص  بين 
بطائفة  ليست  الزكاة  لجان  أنَّ  بإِعتبار  الزكاة، 
وتخضع  ربحا  تحقق  فهي  دينية  بمؤسسة  وليست 
بأن  المحكمة  هذه  تغافلت  بينما  للضريبة، 
تستثمر  الزكاة  بلجان  أسوة  المسيحية  المؤسسات 
أرباحًا  منها  وتحقق  والمدارس  المستشفيات  في 
ولكنها تعفى من الضريبة، األمر الذي يشكل تمييزًا 

ضد لجان الزكاة.

ثانيًا: التو�شيات
)- إصدار تقنين طوعي للزكاة بقرار بقانون للضرورة 
واستثماراتها  الزكاة  أموال  بموجبه  يعفي  الدينية 
البحريني واألردني  الضريبة كما في كل من  من 

وغيرها من الحكومات العربية.
الغربية  الضفة  بين  السياسي  االنقسام  إنهاء حالة   -(
وقطاع غزة، ووقف إصدار القرارات والمراسيم 
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من  وخاصة  االنقسام  تعزز  التي  واإلجراءات 
رئيس السلطة الفلسطينية والمحكمة الدستورية، 
السياسي  النظام  في  الديمقراطية  إعادة  وعند 
الدستور  تضمين  على  العمل  الفلسطيني 
للتطبيق  كأساس  الزكاة  قانونية  مبدأ  الفلسطيني 

اإِللزامي لها أسوًة بالضريبة.
3- مد نطاق اإلعفاء الضريبي في القوانين الضريبية 
ليشمل أموال الزكاة واستثماراتها بألفاظ واضحة 
ال التباس فيها، وذلك تشجيعًا ألداء لزكاة لما لها 
من دور بارز في تحقيق وظائف الدول المعاصرة 

االقتصادية واالجتماعية.

)- العمل على مساواة لجان الزكاة مع المؤسسات 
من  باعتبارها  الضريبي  باإلعفاء  األخرى  الدينية 
على  تقوم  التي  اإِلسالمية  الدينية  المؤسسات 
مستحقيها  على  وصرفها  وإدارتها  الزكاة  جباية 

باعتبارها من أركان اإلسالم.

)- إيجاد القاضي الدستوري المستقل والموضوعي 
الذي يضمن تحقيق العدالة أمام الضريبة المبني 
على أساس المواطنة ال على أساس الطائفية، وأن 
يستند في أحكامه على أسس موضوعية ال على 
أسس ذاتية، تحقيقًا لخضوع الدولة ومؤسساتها 

للقانون.
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مكان نشر، )00).
- جهاد سعيد خصاونة، المالية العامة والتشريع الضريبي، ط)، دار 

وائل للنشر، عمان، 999).
- حسن أحمد غالب: »األصول العلمية للضرائب«. مكتبة التجارة 

والتعاون، القاهرة، ))9).
الثانية؛  الطبعة  المالي«.  والتشريع  العامة  »المالية  بشور:  عصام   -

مصر، مطبعة طربين، ))9).
- رمضان الصديق، »وجيز المالية العامة والتشريع الضريبي«، دار 
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الشريعة  ومبادئ  القانونية  القواعد  »تدرج  الدين:  جمال  سامي   -

اإِلسالمية«. دار الجامعية الجديدة، اإلسكندرية، 3)0).
- سمير عبد السيد تناغو: النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف، 

اإلسكندرية، ))9).
دوغي  لليون  االجتماعي  الوضعي  المذهب  بدران،  سيمون   -
في  منشور  اللبنانية،  الدستورية  االزمات  حلحلة  في  ومساهمته 

مجلة جامعة الشارقة، المجلد ))، العدد)، يونيو ))0).
- عادل أحمد حشيش: اصول الفن المالي في االقتصاد العام، دار 

النهضة العربية، بيروت، ))9).
مطابع  القاهرة،  العام،  الدخل  على  الضريبة  الحياري،  عادل   -

مؤسسة األهرام، ))9).
الناشر مشترك  الزكاة، ط)،  نوازل  الغفيلي،  بن منصور  الله  - عبد 

بين بنك البالد ودار الميمان للنشر والتوزيع، )00).
- قبس حسن عواد البداري: »المركز القانوني للمكلف الضريبي«. 

ط)؛ دار المناهج، عمان، )00).
دون  معهد  مطبعة  الضريبي«.  القانون  »ذاتية  عطية:  نقوال  قدري   -

بوسكو، اإلسكندرية، 0)9).
- محمد حبيب التجكانى، نظام التبرعات في الشريعة اإِلسالمية دار 

النشر المغربية، دون االشارة إلى مكان الناشر، 3)9).
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الحوكمة المو�سسية ل�سناديق الزكاة

د. �شونا عمر عبادي - االأردن
أستاذ مساعد في الفقه والقضاء الشرعي
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
sona.abbadi@yahoo.com

الملخ�ص
قيمة  إنشاء  في  المؤسسية  الحوكمة  أهمية  المالية  المؤسسات  إدراك  وبتزايد  عالميًا 
ذات أثر كبير في تحقيق الفوائد ألصحاب المصلحة وخلق بيئة تنافسية في التخطيط وبناء 
االستراتيجيات التي تخدم مفهوم النضج اإلداري، كان البد من وجود معايير مستقلة لحوكمة 

صناديق الزكاة في إطار ضوابط اإلدارة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية.

وعلى الرغم من أن أسس الحوكمة قد تكون متضاربة أحيانًا بين أصحاب المصالح، 
إال أن المسألة المرتبطة بمجال الزكاة يدفع أصحاب المصالح إلى ثقافة جديدة في األدوار 
والمسؤوليات والنوايا االستراتيجية التي من شأنها تقليص المخاطر وتحسين الموارد فيما 

يتطابق مع الشريعة اإلسالمية.

ويسلط البحث الضوء على حجر الزاوية في االستراتيجياتالمستقبلية كنماذج جديدة 
للعمل، تساعدفي بناء هيكلة مؤسسية تشمل أبعاد بطاقة األداء المتوازن من خالل الشفافية 
للمتغيرات  االستجابة  في  الممكنة  المرونة  مع  بالتزامن  الزكاة،  صناديق  إدراة  في  المالية 

وتحسين بيئة العمل لهذه المؤسسة.

وتطمح الباحثة في تحقيق نتائج إيجابية في رفع ثقافة االبتكار في المنتجات واألعمال 
من خالل منهجية الحوكمة المؤسسية لصناديق الزكاة وأثرها على المنفعة االقتصادية  عامة 

والخدمات المالية اإلسالمية خاصة.
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المقدمة
والسالم  والصالة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
األتمان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، 

وبعد
تقتصر في  تنموية حركية ال  الزكاة فريضة  تعد 
بالمفهوم  والتوزيع  الجباية  مجرد  على  مقاصدها 
البسيط، بل تتعداه إلى بوتقة لنظام مالي واسع يساند 
والدولي  المحلي  االقتصاد  عجلة  التنموية  بأبعاده 
بلد  كل  في  واستدامتها  التنمية  مناحي  ويحقق 
المؤسسات  هذه  نجاح  أن  إال  فيه،  تطبق  أن  يمكن 
قادرة  هيكلية  حوكمة  بتطبيق  مرهون  والصناديق 
قدرة  وبناء  المؤسسة،  لعمل  أفضل  قيمة  تقديم  على 
تنافسية تسعى إلى تحقيق الفوائد المرجوة من إنشاء 
المؤسسة  لهذه  كافية  قيمة  وتوفير  الزكاة،  مؤسسات 
تقاس بشفافية ونزاهة عالية من خالل االعتماد على 
كما  الحوكمة،  إطار  في  للمعلومات  متميزة  تقنية 
حياة  بدورة  المرتبطة  المخاطر  تحسين  على  تعمل 
للموارد  تحسينًا  لتؤدي  واالستثمارات  المؤسسة 
األسواق  مجابهة  على  قادرة  قوية  تحتية  بنية  يضمن 
المالي.  االستقرار  من  جيدًا  وضعًا  وتضمن  المالية 
في  الزكاة  لصناديق  المؤسسية  الحوكمة  أن  ورغم 
إطارها الهيكلي تتشابه مع الحوكمة التقليدية، إال أن 
اإلطار الحاكم لجميع مراحلها ينبغي أن يتخذ جانب 

الممارسات الشرعية.
أهمية  بيان  في:  البحث  أهمية  برزت  وعليه 
ومنافسة  مواكبة  على  قادرة  رشيدة  حوكمة  تطبيق 
إلى  جنبًا  تسير  وان  األخرى  المالية  المؤسسات 
في  المالية اإلسالمية  الخدمات  جنب مع مؤسسات 
أثناء  لالختبار  قابلة  وتعليمات  أنظمة  إلى  الوصول 
تطبيقها في المؤسسة، كمابرز الدور الرقابي للهيئات 
الشرعية كنمط إداري خاص في الحوكمة اإلسالمية، 
وكذلك في إبراز الضوابط التي تعتمد عليها الحوكمة 

في دورة حياة التطبيق.
من  االستفادة  كيفية  بيان  إلى:  البحث  ويهدف 
أي  وإلى  الزكاة،  في مؤسسة  الحوكمة  مبادئ  تطبيق 
مدى يمكن أن نصل إلى تعليمات وأنظمة خاصة في 
جميع  نطاق  على  الزكاة  لمؤسسة  وحوكمة  هيكلة 
لالنسجام  تحقيقًا  بها  التعامل  وتوحيد  المؤسسات 

بين جميع المؤسسات التي تعنى بمعامالت الزكاة.

ومن هنا تبرز مشكلة البحث في السؤال اآلتي: 
عليها  تعتمد  أن  يمكن  التي  الضوابط  ماهي 
على  قائمة  زكوية  مؤسسية  بيئة  إنشاء  في  الحوكمة 
الدولية  المعايير  مع  تنسجم  خاصة  استراتيجيات 
الشريعة اإلسالمية؟  تتعارض مع أصول ومبادئ  وال 
لحوكمة  جديدًا  نموذجًا  نقدم  أن  يمكن  وكيف 
مؤسسية لصناديق الزكاة قادرة على التوافق ومتناسبة 

مع أعمالها؟

في  البحث  تنظيم  تم  المشكلة  سؤال  عن  ولإلجابة 
مقدمة ومبحثين: 

إدارة  في  وأهميتها  الحوكمة  مفهوم  األول:  المبحث 
صناديق الزكاة، وتضمن ثالثة مطالب: 

المطلب األول: مفهوم الحوكمة لغة واصطالحًا
للمؤسسات  الحوكمة  أهمية  الثاني:  المطلب 
الزكاة  ولصناديق  عمومًا  اإلسالمية  المالية 

خصوصًا.
مؤسسة  إجراءات  انضباط  أثر  الثالث:  المطلب 
االقتصادي  البعد  الشرعية على  بالحوكمة  الزكاة 

والتنمية المستدامة
ضوابط  لدراسة:  تخصيصه  فتم  الثاني  المبحث  أما 
الحوكمة الشرعية لصناديق الزكاة، وفيه ثالثة مطالب: 

المطلب األول: الضوابط اإلدارية
المطلب الثاني: الضوابط المحاسبية
المطلب الثالث: الضوابط األخالقية

ثم خلص البحث ألهم النتائج والتوصيات، ولسير 
الوصفي  المنهج  اتبعت  فقد  البحث  نظام  في  التنسيق 
والمصطلحات  المفاهيم  بشرح  وقمت  واالستقرائي، 
من  أو  البحث  متن  في  ورودها  مكان  في  إما  الصلة  ذات 
خالل اإلشارة إليها في الهوامش، مع اإلشارة إلى المراجع 
والتي  تباعًا،  المرقمة  بالهوامش  البحث  في  المستخدمة 

يذكر فيها التوثيق الكامل أول مرة.

قد  أكون  أن  القدير  العلي  المولى  وأسأل 
يخدم  بما  البحث  موضوعات  طرح  في  وفقت 
منهجية صحيحة وفعالة في نظام حوكمة رشيدة يرفد 
وآليات  عملها  لتطوير  الزكاة  وصناديق  مؤسسات 

بنائها المالي واإلداري ويحقق قيمة متميزة ألدائها.
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المبحث االأول مفهوم الحوكمة واأهميتها في 
اإدارة �شناديق الزكاة

الهيكلة  بكفاءة  المؤسسات  كفاءة  تقاس 
والمستمرة  التمكينية  العناصر  تضمن  التي  التنظيمية 
والدعم  المبادرات  كانت  ومهما  المؤسسة،  لعمل 
قلة  فإن  الزكاة،  وصناديق  لمؤسسات  كبيرًا  المالي 
الخبرات وقلة التوجيه واإلشراف اإلداري والمنضبط 
تلك  يفشل  أن  شأنه  من  عالية  جودة  ذات  بحوكمة 
بال  ذلك  بعد  التحسينات  المبادرات، وتصبح عملية 
جدوى، خاصة وان النظم اإلدارية والمالية من شأنها 
غير  والتنافس  المصالح  تضارب  من  نوعًا  تفرز  أن 
المؤسسة ويزيد من  المشروع، والذي يضعف عمل 
احتمالية المخاطر، ولذا ال بدمن اتخاذ جانب التوعية 
في أهمية الحوكمة الرشيدة لمؤسسات الزكاة لتحقيق 
تنمية مستدامة، وعليه يمكن ترتيب المطالب اآلتية: 

المطلب االأول: مفهوم الحوكمة لغة وا�شطالحًا
الحوكمة في اللغة

أن  إال   ،)(( حديثًا  لفظًا  كونها  من  الرغم  على 
األصل اللغوي لكلمة الحوكمة يعود إلى مادة حكم، 
“الحاء  اللغة:  مقاييس  معجم  في  فارس  ابن  يقول 

أما األصل  القاهرة عام )00)  العربية يف  اللغة  أقره جممع   )((
  KUBERNANاليونانية اللغة  إىل  فيعود  للكلمة  اإلنكليزي 
الباخرة  »قيادة  تعني:  كانت  والتي  عرش،  الثالث  القرن  يف 
  GUBERAREاحلربية«، ثم انتقلت إىل اللغة الالتينية بكلمة
باللغة  ثم ظهرت  نفسه،  باملعنى  الرابع عرش  القرن  بداية  يف 
بمصطلح GOUVERNANCEوكان   (((( سنة  الفرنسية 
ُتستعمل  تعد  مل  ثم  احلكم«،  طريقة  أو  »فن  با:  ُيقصد 
القرن  يف  اسُتعملت  ثم  القديمة،  الفرنسية  من  وأصبحت 
احلايل  باملصطلح  اإلنكليزية  اللغة  يف  عرش  السادس 
الفرنسية  اللغة  يف  االستعامل  يعد   GOVERNANCEومل 
السياسة  من  الكلمة  وانتقلت هذه  التسعينات،  بداية  إال يف 
مع  وارتبطت  االصطالحي  املعنى  عىل  لتدل  االقتصاد  إىل 
الرشكات Companies لتصبح وكأهنا لفظ واحد من جزأين 
الرشكات«،  »حوكمة   ”Corporate Governance“أي: 
احلوكمة  لتدخل  األمر  تطور  ثم  عليها.  تطبيقها  وابتدأ 
القطاع  كرشكات  التجارية  الرشكات  غري  أخرى  جماالت 
حممد  بطيخ،  وغريها.انظر:  واجلامعات  والنقابات  العام 
العامة  املرافق  حلوكمة  قانونية  دراسة  الرؤوف،  عبد  يارس 
االقتصادية يف سوريا، رسالة ماجستري يف احلقوق بجامعة 

حلب عام 3)0)، ص: 0).

المنع، وأول ذلك  والميم أصل واحد وهو  والكاف 
الدابة  الظلم، وسميت َحَكمة  المنع من  الُحكم وهو 
ألنها تمنعها، ويقال حكمت السفيه وأحكته إذا خذت 
على يديه، قال جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاؤكم 
قياسها؛  أن أغضبا، والحكمة هذا  إني أخاف عليكم 

ألنها تمنع من الجهل ))(«.

اعتبارها  أصل  في  الحوكمة  كلمة  فإن  وعليه 
والسفه،  اإلفساد  ومنع  الظلم  منع  إلى  تعود  اللغوي 
االصطالحي  المفهوم  في  مقررة  ضوابط  وهي 

للحوكمة بما تتفق عليه جميع االجتهادات.

الحوكمة في االإ�شطالح
اختلفت االجتهادات في وضع مالمح محددة 
المالية،  والمؤسسات  الحوكمةللشركات  لتعريف 
عليها  ستنطبق  التي  الطبيعة  في  الختالفهم  تبعًا 
من  فمنهم  االقتصادية،  العملية  من  كجزء  الحوكمة 
نظر إلى الطبيعة التنظيمية للحوكمة، ومنهم من أخذ 
األمرين  بين  جمع  من  ومنهم  فيها،  الرقابي  االتجاه 

بحيث يكمل أحدهما اآلخر، ومن هذه التعاريف: 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  تعريف   -(
أعمال  ويضبط  يوجه  الذي  »النظام   :OECD
الحقوق  ويوزع  يصف  حيث  الشركة، 
والواجبات بين مختلف األطراف في الشركة، 
التخاذ  الالزمة  واإلجراءات  القواعد  ويضع 
يضع  كما  الشركة،  بشؤون  الخاصة  القرارات 
لتحقيقها  الالزمة  واالستراتيجيات  األهداف 

وأسس المتابعة ومراقبة األداء«)3(. 
)- وفي تعريف جمعية Cadbury: »هي األسلوب 
الذي يحقق التوازن بين األهداف االقتصادية 
واالجتماعية من جهة، وبين األهداف الفردية 
والمشتركة من جهة أخرى، وأن إطار حوكمة 

معجم  0)3هـ(،  )ت  أمحد  بن  احلسني  أبو  فارس،  ابن    )((
مقاييس اللغة، دار الفكر، بريوت ص: ))). 

أمهية  حممد،  زيدان،  انظر:   ،(00( للعام   OECD تقرير    )3(
ومؤسسات  صناديق  يف  احلوكمة  مبادئ  وتعزيز  إرساء 
دائرة   ،(0(( اإلسالمي  االقتصاد  فقه  منتدى  الزكاة، 

الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، ص: 3).
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الفعال  االستخدام  على  يشجع  المنشآت 
المحاسبة  نظم  توفير  على  ويحث  للموارد، 
والهدف  الموارد،  هذه  إدارة  عن  والمساءلة 
من ذلك هو التقريب قدر اإلمكان بين مصالح 

األفراد والمنشآت والمجتمع«))(.
اإلسالمية  الخدمات  مجلس  تعريف  وفي   -3
المعيار رقم 0) للحوكمة الشرعية  IFSB في 

مجموعة   ” اإلسالمية:  المالية  للمؤسسات 
التي  والتنظيمية  المؤسساتية  الترتيبات  من 
المالية  الخدمات  تتأكد من خاللها مؤسسات 
فعاالً  شرعيًا  إشرافًا  هناك  أن  اإلسالمية 
وجود  يتطلب:  التعريف  وهذا  ومستقاًل”، 
والتنظيمية:  المؤسسية  التدابير  من  مجموعة 
مجلس اإلدارة، وهيئة شرعية، وقسم الشريعة، 
وقسم التدقيق الداخلي، ويتطلب وجود مراقبة 
بالشريعة،  بااللتزام  يتعلق  فيما  ومستقلة  فعالة 
وكذلك اإلعالنات الشرعية ونشر المعلومات 
الجوانب   – الداخلية  الشرعية  والمراجعة 
االلتزام  إلطار  الالحقة  والجوانب  المسبقة 

واالمتثال للشريعة))(. 

الحوكمة  أن  يتبين  السابقة  للتعريفات  وبالنظر 
تتخذ  عالقات  من  عليه  قائمة  هي  بما  المالية 
أعمالها  نطاق  في  لإلدارة  والتوجيه  التنظيم  جانب 
واستراتيجياتها، بحيث تسير بهم في ضوء المصلحة 
يمكن  وما  المالية  المؤسسة  أفراد  بقية  مع  المتكاملة 
رقابي  باتجاه  األطراف  لجميع  مصالح  من  توفره  أن 
يعزز  وبما  بينهم،  العدالة  مبدأ  تفعيل  يضمن  أيضًاً 

))( انظر: غزوي، حسني عبد اجلليل، حوكمة الرشكات وأثرها 
دراسة  املحاسبية،  املعلومات  يف  اإلفصاح  مستوى  عىل 
العربية  اململكة  يف  العامة  املسامهة  رشكات  عىل  اختبارية 
املايل،  والتحليل  املحاسبة  يف  ماجستري  رسالة  السعودية، 
واالقتصاد  اإلدارة  كلية  الدنامرك،  يف  العربية  األكاديمية 

0)0)، ص: 9.
املؤسسات  حوكمة  حليمة،  وبوكروشة،  سعيد،  ))( بوهراوة، 
املالية اإلسالمية: جتربة البنك املركزي املاليزي، املجلة اجلزائرية 

للتنمية االقتصادية، عدد 0) لسنة ))0)، ص: )0).

المصداقية التي تنبنى على الشفافية واإلفصاح في أي 
المستدامة  بالتنمية  ويرقى  المسؤوليات  يحدد  قرار 

لعمل تلك المؤسسة.

المطلب الثاني: اأهمية الحوكمة للموؤ�ش�شات المالية 
االإ�شالمية عمومًا ول�شناديق الزكاة خ�شو�شًا

اإلسالمية  الشريعة  في  الحوكمة  فكرة  تنطلق 
من القواعد الفقهية والبواعث المقاصدية والنظريات 
التي تقوم عليها المعامالت المالية المستندة للكتاب 
العقود،  كنظرية  الشريفة،  النبوية  والسنة  الكريم 
ونظرية الوكالة، ونظام الحسبة، ونظرية الحق، ونظرية 
الملكية، ومبادئ السلوك األخالقي التي ترتبط بمبدأ 
المالية  التعامالت  وفي  أوالً  حياة  كنظام  المسؤولية 
ثانيًا، وعليه فإن فكرة الحوكمة من حيث المبدأ ليست 
بالشيء الجديد في نطاق المبادئ اإلسالمية السمحة، 
إال أن الهيكلة التي ترسم إطار التنفيذ ال بأس من أن 
تكون قابلة للبحث والتطوير فيما ينسجم مع القواعد 

العامة للشريعة القائمة على الحق والعدل.

ومع التطور التنظيمي للمعامالت المالية وأثرها 
البالغ على االقتصاد ظهرت الحاجة للحوكمة المالية 
اإلسالمية كهيكلة تنفيذية بالمقارنة مع الحوكمة التي 
العالم، خصوصًا  المالية في  المؤسسات  تسير عليها 
الحصول  في  بازل))(  للجنة  المنعقدة  اآلمال  مع 
تحقيق  يضمن  مميزة  إشرافية  خبرة  ذا  مخطط  على 
مستويات مناسبة للمساءلة واإلشراف وضمان جودة 

))( جلنة بازل: هي جلنة تشكلت عام ))9) ومقرها مدينة بازل 
العرش  جمموعة  يف  املركزيني  املرصفيني  قبل  من  سويرسا،  يف 
االهنيارات  دفعتهم  دولية،  مالية  هيكلة  لبناء   )G-(0(
وأمريكا  آسيا  رشق  جنوب  دول  يف  حدثت  التي  املالية 
وتعزيز  إرساء  أمهية  تقارير عن  إصدار  إىل  الالتينية وروسيا 
احلوكمة يف البنوك عام 999)، وصارت تضم أكثر من سبعة 
وعرشين بلدًا باإلضافة إىل دول االحتاد األورويب، ولتصدر 
مبادئ  تضم   ،(00( عام  ثم   ،(00( عام  معدلة  نسخة 
التوجيهية  للخطط  تؤسس  التي  الثامنية،  املرصفية  احلوكمة 
واملعايري الدولية املتعلقة بكفاية رأس املال واملبادئ األساسية 
لإلرشاف املرصيف الفعال. أ.هـ، السعيد، احلوكمة يف البنوك 

العامة، ص: ). 
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إيجاد  في  يسهم  بما  المصرفية  األعمال  على  الرقابة 

وبما  والمشرفين  البنوك  إدارة  بين  تعاونية  عالقات 

االستراتيجية  لألهداف  ودعمًا  ماليًا  استقرارا  يحقق 

بوضوح وشفافية))(.

هذا يعني أن مبادئ الحوكمة ينبغي أن تنطوي 

الثقافة األخالقية للمؤسسات المالية، وأن  على نشر 

يكون حق مساءلة اإلدارة ضمانًا للحفاظ على حقوق 

المساهمين، أو حملة الوثائق في مؤسسات التكافل، 

مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغالل 

السلطة بهدف تنمية االستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية 

بأحكام  الجميع  يلتزم  أن  أيضًاً  وتعني  المدخرات، 

خالل  من  المالي  األداء  مراجعة  وضمان  القانون، 

أمام  اإلدارة  محاسبة  من  تمكن  إدارية  هياكل  وجود 

المساهمين، مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء 

مجلس اإلدارة التنفيذية تكون لها مهام وصالحيات 

على  مستقلة  رقابة  لتحقيق  عديدة  واختصاصات 

التنفيذ، ومع مراعاة خصوصية الحوكمة في الشريعة 

الفعال  التواجد  الضرورة  من  سيكون  اإلسالمية 

للهيئات الشرعية التي تضيف األبعاد الشرعية المنبثقة 

اإلسالمية  المعامالت  وفقه  العقائدية  األبعاد  من 

لحوكمة المؤسسات المالية اإلسالمية ))(.

احلوكمة  ملبادئ  مقرتح  إطار  كاظم،  عواد  عالء  ))( البديري، 
يف  الداخيل  املراجع  عمل  حتسني  يف  إسالمي  منظور  من 
البنوك اإلسالمية، رسالة ماجستري يف املحاسبة من جامعة 

املنصورة، ))0)، ص: )).
اإلسالمية،  املالية  املؤسسات  حوكمة  النوباين،  خولة  ))( فريز، 
البحثية يف كريس سابك لدراسة األسواق  املنح  دعم برنامج 
أرفاق  رشكة   )((0((( رقم  املرشوع  اإلسالمية،  املالية 
لالستشارات املالية اإلسالمية والتدريب، ))0)، ص: 9).

للمؤسسات  الشرعية  الحوكمة  أهمية  فإن  وعليه 
المالية اإلسالمية تكمن فيما يلي)9): 

ومبادئ  بأحكام  الصارم  االلتزام  ضمان   -1
من  التأكد  خالل  من  اإلسالمية  الشريعة 
االلتزام بالمبادئ الكلية للشريعة اإلسالمية، 
المتعلقة  التفصيلية  األحكام  وكذلك 

بمعامالت المؤسسات المالية اإلسالمية.
ثقة  وكسب  المالي،  االستقرار  تعزيز   -2
مصداقية  وإعطاء  المصالح،  أصحاب 

للمؤسسة المالية اإلسالمية.
للحوكمة،  العامة  باألساسيات  االلتزام   -(
وانضباط الواجبات االئتمانية في المعامالت 
المصرفية اإلسالمية، وإعمال القيمة المضافة 

المتعلقة بالجانب الشرعي للحوكمة.

المطلب الثالث: اأثر ان�شباط اإجراءاتموؤ�ش�شة الزكاة بالحوكمة 
ال�شرعية على البعد االقت�شادي والتنمية الم�شتدامة

تعّد فريضة الزكاة واحدة من الفرائض المرتبطة 
بالنمو االقتصادي وحركة رأس المال، وتؤدي دورها 
الحيوي في تفعيل الفرص االستثمارية وخلق الرواج 
خالله  من  جعل  الذي  العام  فالمقصد  االقتصادي، 
الحق سبحانه حركة المال أساسًا في استمرارية هذه 
ظهر  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  وسبياًل  الفريضة، 
بتحريم احتكار المال واكتنازه أوالً، ثم حدد مصارف 
الزكاة التي ستشملها مخرجات هذه الفريضة، حفاظًا 
على النظام المالي وتحقيقًا للتوازن االقتصادي محليًا 
توفير  من  الفريضة  تلك  مآالت  ومحققًا  وعالميًا، 
الكفاية  حد  على  وحصولهم  لألفراد  الكريم  العيش 
الجباية  جانب  تتعدى  الزكاة  فمؤسسة  معاشهم،  في 
التقليدي، بل إن قصرها على مجرد الجباية والتوزيع 
المباشر من شأنه أن يضعف رأس المال ويؤدي إلى 

تراجع في مستوى النمو االقتصادي. 

اإلسالمية:  املالية  املؤسسات  حوكمة  سعيد،  بوهراوة،   )9(
جتربة البنك املركزي املاليزي، ص: 09).
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وهنا تبرز أهمية تمكين إجراءات الحوكمة لمؤسسات وصناديق الزكاة اقتضاء لتلك المقاصد، لتوفير بيئة 
المعايير  واستثمار  اإلدارة  بواسطة  المناسب  العمل  دعم  في  يساعد  فهذا  الحوكمة،  تحسينات  تطبيق  عند  مالئمة 
التنموية  الناحية  ووصوالاًلستدامة  النجاح  في  أكبر  فرصة  يوفر  مما  عالية،  كفاءة  ذا  معلوماتية  بتقنية  المحاسبية 

لمؤسسات وصناديق الزكاة بما يكفل تحقيق األهداف المرجوة منها. 

وللوصول إلى أسلوب كلي في تمكين اإلجراءات في مؤسسات وصناديق الزكاة، يمكن االستعانة بنموذج 
إجراءات كوبت 5COBIT )0)( لتحديد عناصر التمكين من خالل مكوناتها القياسية، كما هو موضح: 

ويبين نموذج اإلجراءات ما يلي)11): 

اأواًل: اأبعاد عنا�شر التمكين، حيث يمكن تحديدها في موؤ�ش�شة الزكاة من خالل: 
1- أصحاب المصلحة: ويمكن أن يكونوا من خارج مؤسسة الزكاة كالعمالء وشركاء األعمال المساهمين 
والعاملين  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة،  كمجلس  المؤسسة  داخل  من  يكونوا  أن  ويمكن  التشريعية،  والجهات 
والمتطوعين، وترتبط اإلجراءات بأصحاب المصلحة من خالل تحديد األدوار الخاصة بهم ومستوى مسؤولياتهم.

ويمكن  المؤسسة،  إجراءات  من  المرغوبة  النتائج  تصف  التي  المقاصد  تلك  بها  ويقصد  األهداف:   -2

لتقنية  واملبدع  الفعال  االستخدام  خالل  من  أهدافها  حتقيق  يف  املنشآت  ملساعدة   COBIT  5 كوبت  احلوكمة  إطار  إصدار  تم   )(0(
املعلومات، ويمثل اإلصدار اخلامس منه انطالقة جديدة هلذا النموذج الذي حظي بالقبول واملستخدم عىل مستوى العامل، ويقدم 
كوبت مبادئ وممارسات ونامذج وأدوات للتحليل مقبولة عامليًا ملساعدة القياديني يف مستوى األعامل وإدارات تقنية املعلومات 
 ISACA لتعظيم القيمة املتحصلة من استخدام التقنية املعلوماتية يف منشآهتم، وقد أصدرت مجعية تدقيق وضبط نظم املعلومات
تكييف  ويمكن   .www.isaca.org/cobitproductfamily،الرابط من  حتميله  يمكن  حيث  اخلامس،  لإلصدار  العربية  الرتمجة 
استخدام اإلطار ملذكور بام يتناسب مع احتياجات األعامل يف خمتلف القطاعات اإلنتاجية العاملة يف دول عديدة متباينة ثقافيًا، 
وذات بينات تقنية خمتلفة، واستخدم بنجاح يف جماالت متعددة، أبرزها: أمن املعلومات، إدارة املخاطر، حوكمة تقنية املعلومات 
وإداراهتا، عمليات التدقيق واملراجعة، التوافق مع املتطلبات التنظيمية والترشيعية، املعاجلة املالية وتقارير املسؤولية االجتامعية 

www.isaca.org/cob it :للرشكات، وملزيد من املصادر املعرفية وملتضمنة لعدد من املقاالت والدراسات انظر
)))( الباب الثالث، نموذج إجراءات كوبت COBIT 5 ص: 9) وما بعدها.
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أهداف  إلى  الزكاة  مؤسسة  في  األهداف  تفصيل 
جوهرية وأهداف اتساقية وأهداف حاجية، وتغييرها 
كل  تحقق  مدى  لقياس  التطبيقي  الوضع  بحسب 
التنظيمية  القواعد  هدف، وكذلك مدى مواءمتها مع 
الداخلية والخارجية، والتأكد من كون هذه األهداف 

مالئمة وسهلة التطبيق.

أو  مالي  إجراء  أي  بدء  منذ  الحياة:  دورة   -3
إداري في مؤسسة الزكاة ال بد من وجود ترتيب لكل 
مرحلة يشمل تعريفها، وإنشاءها وتشغيلها ومراقبتها 
المراقبة  تحقيق  بغية  إيقافها  أو  تحديثها  أو  وتعديلها 

الفعالة وتحسين اإلجراءات.

مؤسسات  تحقق  لكي  الممارسات:   -4
الفعال  التنفيذ  من  عالية  مستويات  الزكاة  وصناديق 
واإلدارة،  الحوكمة  في  كبيرة  فاعلية  ذلك  يتطلبها 
مع  يتناسب  بما  دراستها  يتم  المتطلبات  وهذه 
العمل  لنطاق  تكييف  من  الزكاة  مؤسسة  احتياجات 
القرارات،  باتخاذ  ستتعلق  التي  الموائمة  والعالقات 
واختيار اآلليات التي ستطبق فيها الممارسات، وقبول 
الممارسات،  تلك  تطبيق  بعدم  المتعلقة  المخاطر 
أو  لماذا  تبين  ممنهجة  أنشطة  وجود  يستدعي  وهذا 
ماذا أو كيف يتم تطبيق كل ممارسة للحوكمة داخل 
أو خارج مؤسسة الزكاة، بهدف تحسين أداء المؤسسة 

أو معالجة المخاطر الواردة.

ثانيًا: اإدارة اأداء عنا�شر التمكين قي موؤ�ش�شة الزكاة
للوصول إلى نتائج إيجابية من تطبيق واستخدام 
التمكين،  عناصر  إدارة  تتم  وحتى  التمكين،  عناصر 
فإنه يلزم متابعة ومراقبة األسئلة اآلتية لمعرفة النتائج 
الفعلية من اإلجراءات، أو قياس الوظيفة الفعلية لكل 

عنصر من عناصر التمكين: 
1- هل تم االهتمام باحتياجات أصحاب المصلحة؟

2- هل تم تحقيق أهداف عناصر التمكين؟
)- هل تمت إدارة دورة حياة عنصر التمكين؟

1- هل تم تطبيق الممارسات الجيدة؟
تنظيمية  إلى هياكل  وأحيانًا تحتاج اإلجراءات 

الزكاة  فمؤسسة  المنشأة،  خصوصية  تتبعها  أخرى 
ومحاسبة  مسؤولة  شرعية  هيئة  وجود  تتطلب  مثاًل 
بالقضايا  المتعلقة  القرارات والرؤى واآلراء  عن كل 
عناصر  إدارة  خالل  من  يمكن  وبالتالي  الشرعية)))(، 
خالل  من  الهيكلة  هذه  مع  العالقة  مراعاة  التمكين 
خرائط المسؤوليات RACI ومجلس اإلدارة ولجان 
المؤسسة،  في  المخاطر  ولجنة  والتدقيق،  المراجعة 

ورئيس المعلوماتية والرئيس التنفيذي.

المبحث الثاني: �شوابط الحوكمة ال�شرعية 
ل�شناديق الزكاة

إن التغييرات المتسارعة في المعامالت المالية 
في  التنظيم  بركب  اللحاق  ضرورة  بطبيعتها  تفرض 
حوكمة مؤسسات الزكاة وصناديقها طالما أن المعايير 
وجودة  متميزة  إدارة  تفعيل  تخدم  أن  يمكن  الدولية 
اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  وفق  األداء  في  عالية 
للتطبيق  قابلة  استراتيجية  وجود  ضرورة  يعني  وهذا 
في  المؤسسة  احتياجات  تخدم  تمكينية  وإجراءات 
معيار  يوجد  وال  األهداف،  جميع  وتلبي  األطر  كافة 
أنه  طالما  به  االلتزام  المؤسسة  على  يفرض  محدد 
أنه  إال  الشرعية،  التطبيقات  مظلة  في  يبقى  أن  يمكن 
ينبغي أن تركز الحوكمة  المتكامل  العمل  وبمجموع 

من خالل الضوابط على أمور ثالث: 

أعمال  من  المرجوة  الفوائد  تحقيق  أوالً: 
إنشاء  خالل  من  وذلك  الزكاة،  وصناديق  مؤسسات 
قيمة جديدة للمؤسسة بواسطة االستثمارات الحالية 
مبادرات  من  والتخلص  القيمة،  تلك  وزيادة  فيها، 
إنشاء  إلى  تؤدي  ال  التي  المعلومات  تقنية  وأصول 
خدمات  تقديم  يعني  وهذا  للمؤسسة،  كافية  قيمة 
وفي  الصحيح  الوقت  في  للغرض  مالئمة  وحلول 
حدود الميزانية المقررة، ومن ثم تنمية االستثمارات 

المالية وغير المالية المقصودة منها.

معالجتها  طريق  عن  المخاطر  تحسين  ثانيًا: 

اإلسالمية:  املالية  املؤسسات  حوكمة  سعيد،  بوهراوة،   )(((
جتربة البنك املركزي املاليزي، ص: 3)).
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باستخدام تقنية المعلومات وتملكها وتشغيلها وإدراجها في المنشأة بغية تقليل وتخفيف المخاطر للحفاظ على 
قيمة المؤسسة.

ثالثًا: تحسين الموارد بالتأكد من وجود قدرات مالئمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية، وتوفير الموارد الكافية 
والمالئمة والفعالة سواء من حيث دعم البنية التحتية وفق متطلبات عمل المؤسسة أو من خالل العناصر البشرية 

والعاملين من خالل التدريب والتأهيل للكوادر ودعم الموارد البشرية والتحقق من مدى كفاءتهم الفنية.

وعليه يمكن أن تتخذ المؤسسة عدة نماذج مرجعية ومعايير تضبط من خاللها الحوكمة للوصول إلى نتائج 
فضلى، ويمكن تقسيم ضوابط الحوكمة الشرعية لمؤسسات وصناديق الزكاة إلى ثالثة أقسام: إدارية ومحاسبية 

وأخالقية، كما يأتي: 

المطلب االأول: ال�شوابط االإدارية
لتحديد  المناسبة  البيئة  اإلدارة  تمثل  حيث  الزكاة،  مؤسسات  حوكمة  في  الناجحة  األولى  الخطوات  تعد 
لتقنية  بالنسبة  المساءلة  عمل  وإطار  القرار  اتخاذ  حقوق  تمثل  كما  الزكاة،  ألعمال  اإلرشادية  المبادئ  وتصميم 
قائمة على  الزكاة وصناديقها مرهون بحوكمة  نجاح مؤسسات  قياس  أن  يعني  المؤسسة، وهذا  في  المعلومات 
وااللتزام  والمسؤوليات،  األدوار  إسناد  في  كافية  تصورات  لديها  مالئمة،  بيئة  تمثل  ناجحة  إدارية  ضوابط 
في  التجارب  أثبتت  وقد  والخارجية،  الداخلية  المساندة  الجهات  كافة  مع  التوافق  وتراقب  عملها،  باستمرارية 
وعي  وجود  وعدم  اإلداري  الدور  وضعف  المؤسسة  في  الكلية  الحوكمة  ضعف  أن  المالية  المؤسسات  جميع 
كافي لدى اإلدارة العليا أو اإلدارة التنفيذية بضرورة تحسين الحوكمة الكلية يجعل المؤسسة أو الشركة عرضة 

لمخاطر كبيرة قد تؤدي إلى فشل المؤسسة سواء كان مشروعها التطبيقي صغيرُا أو كبيرًا )3)(.

المالية ذا  الزكاة وصناديقها يجب أن تعامل معاملة المؤسسات  وينبغي أن نأخذ بعين االعتبار أن مؤسسات 
الطبيعة القانونية، ولذا كان تفعيل الحوكمة في الجانب اإلداري من أهم الضوابط التي ينبغي أن تراعى مع خصوصية 

المدخالت المالية وغير المالية وطرق التوزيع، درءًا للتصرفات الفاسدة من مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية )))(.

ويوضح الشكل اآلتي النطاقات الرئيسية في الحوكمة واإلدارة وفق احتياجات العمل: 

)3)( الباب الثالث، نموذج إجراءات كوبت COBIT 5 ص: )).
)))( زيدان، أمهية إرساء وتعزيز مبادئ احلوكمة يف صناديق ومؤسسات الزكاة، ص: )3. 
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في  اإلدارية  الضوابط  تنظيم  إطار  في  ينبغي 
تمثلها  التي  القيمة  إدراك  الزكاة  مؤسسة  حوكمة 
المؤسسة من خالل معايير واضحة تضبط اتجاهات 
 ،)APO( التخطيط البرنامج اإلجرائية في مجاالت 
والمراقبة   ،)DSS( والتشغيل   ،)BAI( والبناء 
تغطية  تقدم  أن  المجاالت  لهذه  وينبغي   )MEA(
كما  المؤسسة،  في  المعلومات  تقنية  لمسائل  شاملة 
ينبغي على اإلدارة  الجيدة ما  تعتمد مبادئ الحوكمة 
أن تقدمه من توجيهات تشمل الممارسات واألنشطة 
التي تهدف إلى تقييم الخيارات االستراتيجية وتقديم 
التوجيه باستخدام أهداف محددة ومعلنة بوضوح، ثم 
تدبر االلتزام باألهداف من خالل تطبيق الممارسات 
المقاييس  باستخدام  األداء  مراقبة  أن  كما  المالئمة، 
تساعد اإلدارة في التأكد من تحقيق الغايات المنشودة 
بما يتناسب مع عدد اإلجراءات الذي تحكمه طبيعة 
المؤسسة  تكون  فعندما  واالستثمارات،  المشاريع 
صغيرة تختلف طبيعتها اإلدارية في تنفيذ اإلجراءات 
عن المؤسسة الكبيرة، وتعد األدوار العامة لألطراف 
البيئة  إنشاء  عند  التطبيق  في  ومسؤولياتهم  المعنية 
نتائج  وضمان  الحوكمة،  استدامة  في  سببًا  المالئمة 
الضوابط  تفعيل  أن  مالحظة  ينبغي  وهنا  ناجحة)))(، 
من  واحدة  مرحلة  على  تقتصر  ال  وتطبيقها  اإلدارية 
دورة  باستمرار  مرهونة  هي  وإنما  المؤسسة،  عمل 
تطبيق  عملية  من  جزء  فهي  المؤسسة)))(،  حياة 

مستوى  عىل  وأثرها  الرشكات  انظر: غزوي، حوكمة   )(((
 ،(33-((9 ص:  املحاسبية،  املعلومات  يف  اإلفصاح 
احلوكمة  مبادئ  تطبيق  مدى  الغني،  عبد  فكري  جودة، 
التعاون  منظمة  ملبادئ  وفقًا  الفلسطينية  املصارف  يف 
املرصفية،  للرقابة  بازل  جلنة  ومبادئ  والتنمية،  االقتصادي 
اإلسالمية  اجلامعة  األعامل،  إدارة  يف  ماجستري  رسالة 
بغزة، )00)، ص: )) وما بعدها، الباب الرابع، نموذج 

إجراءات كوبت COBIT 5 ص: 3).
)))( تقسم إجراءات كوبت COBT 5 دورة حياة التطبيق إىل 
بأسس  ويرتبط  الربنامج  إطالق  مراحل: )-مرحلة  سبعة 
والفرص  املشكالت  حرص  مرحلة   -( التغيري  يف  الرغبة 
ويقتيض تشكيل فريق العمل 3- وضع خارطة الطريق من 
التخطيط  مرحلة   -( واألهداف  املنافع  استعراض  خالل 
تنفيذ  مرحلة   -( األساسيني  املشاركني  وحتديد  للربنامج 
اخلطة من خالل تشغيل واستخدام اإلجراءات )- مرحلة 
 -( للتحسني  جديدة  منهجيات  وإدراج  املنافع  حتقيق 

مرحلة املراجعة الفعلية من خالل املراقبة والتقييم.

وتحسين مستمر تصبح مع مرور الوقت عماًل معتادًا 
ومن هذه األدوار اإلدارية المتوافقة بالترتيب مع دورة 

حياة التطبيق في المؤسسة)))(: 

اأواًل: مجل�ص االإدارة واالإدارة التنفيذية: ويتولى 
مجل�ص االإدارة واالإدارة التنفيذية، عدة مهام: 

األطراف  احتياجات  بخصوص  اإلرشادات  )-تقديم 
العمل،  وأهداف  وأولويات  واستراتيجية  المعنية، 
والمبادئ اإلرشادية فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة.

)-التثبت من النتائج وتفسير التقييم.

والتوقعات  الزمنية  والفترات  األولويات  3-تحديد 
بخصوص القدرات المستقبلية المطلوبة.

ودعـم  واختبارهـا،  المقترحـات  فـي  )-النظـر 
اإلجراءات المبـررة، وتوفير الميزانيات، وتحديد 

األولويات بالشكل المالئم.

)-مراقبة التطبيق وتقديم الدعم والتوجيه كما يلزم.

األهداف  تحقق  مدى  حيث  من  األداء  )-تقييم 
المرغوبة،  النتائج  على  والحصول  المنشودة 
األنشطة  توجيه  إعادة  إلى  الحاجة  مراعاة  مع 
تصحيحية  إجراءات  واتخاذ  المستقبلية، 

والمساعدة في حل القضايا الهامة إذا لزم األمر

وتخصيص  األهداف،  ووضع  التوجيه  )-تقديم 
في  القائم  لألسلوب  والمسؤوليات  األدوار 
المؤسسية  المعلومات  تقنية  لحوكمة  المؤسسة 
وتحسينها، واالستمرار بدعم المشروع في محيط 
اإلدارة العليا وضبط إيقاعه معها، وتطوير الهياكل 
جيدة  حوكمة  ثقافة  على  والتشجيع  التنظيمية، 
التنفيذيين  القادة  أوساط  في  المعلومات  لتقنية 
من إدارات األعمال، وتقنية المعلومات، والتأكد 

)))( ينبغي مالحظة أنه ال يوجد إلزام حمدد بآلية تطبيق اإلجراءات 
طاملا أهنا ختدم دورة حياة املؤسسة وحتقق أهدافها.
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المعلومات،  تقنية  جهاز  لدى  الوعي  تنامي  من 
والحرص على مشاركتهم في متطلبات وأهداف 
قدر  المناسب  الوقت  وفي  الجديدة،  العمل 

اإلمكان.

المهام  العمل  اإدارة  وتتولى  العمل،  اإدارة  ثانيًا: 
االآتية:

غايات،  إلى  لترجمتها  األهداف  وضوح  )-متابعة 
وتوفير مدخالت لفهم المخاطر واألولويات.

)-مساعدة تقنية المعلومات حول معقولية التقييمات 
الحالية من خالل توفير رؤية من منظور العميل.

مستهدفات  وضع  في  المعلومات  تقنية  3-مساعدة 
المرتقبة  الحلول  أن  من  والتأكد  للقدرات، 

تتماشى مع الغايات المؤسسية

إجراءات  أن  المعلومات  تقنية  مع  سويًا  )-التأكد 
الغايات  مع  تتماشى  المقترحة  التحسين 
المتفق  المعلومات  تقنية  وغايات  المؤسسية، 
أنشطة تتطلب مدخالت  أية  يتم دعم  عليها، وانه 
والتأكد  األعمال،  إدارات  قبل  من  إجراءات  أو 
جهة  من  المطلوبة  الموارد  تخصيص  يتم  أنه  من 
مع  االتفاق  وكذلك  وإتاحتها،  األعمال  إدارات 
نتائج  لقياس  مؤشرات  على  المعلومات  تقنية 

برنامج التحسين.

في  األعمال  إدارات  مشاركة  مسؤولية  )-تحمل 
األعمال  إجراءات  تتأثر  عندما  وخاصة  التطبيق 
المعلومات  تقنية  إجراءات  تتطلب  وعندما 

مشاركة من العميل.

فاعلية  ومراعات  االستفسارات،  عن  )-اإلجابة 
مساهمة إدارات األعمال في المبادرة، واستخدام 
الحالية  األنشطة  لتحسين  اإليجابية  النتائج 
المستفادة  الدروس  واستخدام  بالعمل،  المتعلقة 

المبادرات  في  وتحسينه  العمل  أسلوب  لتكييف 
المستقبلية

في  االستمرار  خالل  من  وااللتزام  الدعم  )-تقديم 
لتحسين  المعلومات،  تقنية  مع  بإيجابية  العمل 
معتادًا،  عماًل  وجعلها  المؤسسية،  الحوكمة 
تقنية  لحوكمة  الجيدة  األهداف  أن  من  والتثبت 
األهداف  مع  تتماشى  المؤسسية  المعلومات 

المؤسسية الحالية.

ثالثًا: اإدارة تقنية المعلومات، تعد من المهام التقنية 
الحيوية التي تدعم عمل الموؤ�ش�شة من خالل: 

األطراف  جميع  من  واألهداف  المتطلبات  )-جمع 
المعنية، وتقديم النصح واإلرشاد فيما هو أنسب 

بالنسبة لتقنية المعلومات.

تقنية  أنشطة  تقييم  وعدالة  انفتاح  من  التأكد   -(
المعلومات المساعدة في إرشاد تقييم الممارسات 

الحالية.

3-تطبيق الحس المهني في صياغة مبادرات وخطط 
أولويات التحسينـات والتحقق من اإلجماع على 
أن  من  والتأكد  المطلوبة،  القدرات  مستهدفات 
الحل المرتقب يتوافق مع الغايات المتعلقة بتقنية 

المعلومات.

قابليتها  من  والتأكد  البرنامج  خطة  منطقية  )-تقييم 
والنظر  لتنفيذها،  متاحة  موارد  وتوفير  للتنفيذ، 
محفظة  أولويات  مع  جنب  إلى  جنبًا  الخطة  في 
وذلك  المعلومات  بتقنية  المتعلقة  االستثمارات 

التخاذ قرار بشأن أسس تمويلها.

)-التأكد من أن التطبيق يشتمل على النطاق الكامل 
لألنشطة المطلوبة )مثل التغييرات في السياسات 
والتغييرات  التقنية،  والحلول  والعمليات 
الجديدة،  والمسؤوليات  واألدوار  التنظيمية، 
والعناصر التمكينية األخرى( وأنها تتمتع بالمرونة 
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واستخدامها،  تبنيها  ويمكن  للتطبيق،  والقابلية 
اإلجراءات  على  القيمين  مشاركة  من  والتأكد 
وتبنيهم  الجديد  األسلوب  لدعم  واستعدادهم 
القضايا،  حل  وكذلك  عنه،  الناتجة  لإلجراءات 

وإدارة المخاطر التي تطرأ أثناء التطبيق.

فاعلية  ومراعات  االستفسارات،  عن  )-اإلجابة 
مساهمة تقنية المعلومات في المبادرة، واستخدام 
الحالية  األنشطة  لتحسين  اإليجابية  النتائج 
المشاريع  ومراقبة  المعلومات،  بتقنية  المتعلقة 
بناء على أهمية المشروع أثناء تطورها باستخدام 
والبرامج،  المشاريع  من  كل  إدارة  أساليب 
أو  واحد  إلغاء  أو  و/  الخطة  لتغيير  واالستعداد 
أكثر من المشاريع، أو اتخاذ أي إجراء تصحيحي 
آخر إذا أشارت الدالئل المبكرة إلى أن مشروعًا ما 
خارج المسار الصحيح، وكذلك أي مشروع تبين 
أنه من المرجح أن ال يجتاز المحطات المرحلية 
الحاسمة، واستخدام الدروس المستفادة لتكييف 
وتحسين أسلوب تقنية المعلومات في المبادرات 

المستقبلية.

ثم  ومن  قوية،  لقيادة  المشروع  لتسليم  )-السعي 
في  استدامتها  على  والحرص  بمهامه،  تكليفها 
الحوكمة  أنشطة  التحسين والمشاركة في  برنامج 
وكذلك  اليومية،  العمل  ممارسات  من  كجزء 
إنشاء السياسات والمعايير والعمليات لضمان أن 

تصبح الحوكمة عماًل معتادًا.

رابعًا: التدقيق الداخلي، ولها عدة مهام:
وتقديم  الحالية،  القضايا  حول  المدخالت  )-توفير 
إدارة  وممارسة  الضبط  آليات  بخصوص  النصح 

المخاطر وأساليبها.

ومساعدة  المدخالت  وتوفير  النصح  )-تقديم 
والتثبت  األمر،  لزم  إذا  الحالي  الوضع  تقييمات 

المستقل من نتائج التقييم.

الحالة  تحديد  في  والمساعدة  النصح  3-تقديم 
األمر،  لزم  إذا  الفجوات  وأولويات  المستهدفة، 

والتثبت المستقل من نتائج التقييم.

تم  التي  المشاكل  بأن  محايد  تقييم  )-تقديم 
تشخيصها فعلية، وأن قضايا العمل معروضة بدقة 
للتحقيق،  قابلة  تبدو  الخطط  وأن  وموضوعية، 
وكذلك تقديم النصائح واإلرشادات المبنية على 

الخبرة عند الحاجة.

مدخالت  وتقديم  المراجعة  عمليات  )-تنفيذ 
تمكينية  عناصر  اكتشاف  لتجنب  التطبيق  أثناء 
ضوابط  رأسها  وعلى  األوان،  فوات  بعد  مفقودة 
حول  اإلرشادات  وتقديم  الرئيسية،  اإلجراءات 
األمر،  لزم  إذا  بالضبط  المتعلقة  الجوانب  تطبيق 
المشروع/  مخاطر  مراجعة  خدمة  وتقديم 
التطبيق، ومراقبة المخاطر التي قد تربك التطبيق، 

وتقديم رأي مستقل لفرق العمل بالمشاريع.
الكلية  والفعالية  للكفاءات،  مستقل  تقييم  )-توفير 
االستفسارات،  عن  واإلجابة  للمبادرة،  بالنسبة 
المبادرة،  في  التدقيق  مساهمة  فعالية  ومراعاة 
األنشطة  لتحسين  اإليجابية  النتائج  استخدام 
الدروس  واستخدام  بالتدقيق،  المتعلقة  الحالية 
في  وتحسينه  التدقيق  أسلوب  لتكييف  المستفادة 

المبادرات المستقبلية.
)-تقديم مدخالت موضوعية وبناءة، وتشجيع التقييم 
الذاتي، وتوفير الضمان لإلدارة بأن الحوكمة تعمل 
المعلومات،  تقنية  في  الثقة  بناء  وبالتالي  بفعالية، 
تقديم تدقيقات مستمرة بناء على أسلوب حوكمة 
تقنية  مع  مشاركتها  تتم  معايير  باستخدام  متكامل 
المعلومات وإدارات األعمال بناء على إطار العمل 

المقترح.
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خام�شًاً: اإدارة المخاطر والتوافق والقوانين، ومن مهامها: 
)-تقديم النصح واإلرشاد بخصوص أمور المخاطر والتوافق والتشريعات والتأكد من أن األسلوب المقترح من 

قبل اإلدارة يمكن أن يلبي متطلبات المخاطر والتوافق والتشريعات.

)-مراجعة التقييم للتأكد من أن قضايا المخاطر والتوافق والتشريعات قد تمت مراعاتها بالشكل المناسب.

3-مراجعة الخطط للتأكد من معالجة قضايا المخاطر والتوافق والتشريعات بشكل مناسب.

)-التأكد من أنه تتم معالجة أية قضايا تتعلق بالمخاطر أو التوافق أو القوانين ومن أن المقترحات تتوافق مع أية 
سياسات أو قواعد تنظيمية ذات صلة.

)-تقديم إرشادات كما يلزم حول الجوانب المتعلقة بالمخاطر، والتوافق والقوانين أثناء التطبيق.

القانونية  والمتطلبات  وإدارتها،  المخاطر  تحديد  على  المؤسسة  قدرة  حسنت  قد  المبادرة  كانت  إذا  ما  )-تقييم 
والتنظيمية والتعاقدية، واإلجابة عن االستفسارات والتفاعل مع أية توصيات الزمة بالنسبة للتحسين.

والتعرف  والتنظيمية  القانونية  المتطلبات  المعلومات وإدارات األعمال لرصد  تقنية  بين جهاز  فيما  التعاون   -(
على المخاطر المختلفة واالستجابة لها كنشاط طبيعي في الحوكمة.

أداة  كونها  مجرد  من  وتخرجها  الزكاة،  مؤسسة  في  التحسين  مشاريع  تدعم  السابقة  المراحل  أن  وحيث 
للجباية – كما أسلفنا سابقًا- فإن األنشطة المرحلية المرتبطة بكل وظيفة من الوظائف السابقة ضمن دورة الحياة 
المرحلية هي التي ترسم الشكل الكلي لنجاح عمل مؤسسة الزكاة، وجني الفوائد المرجوة من جميع المشاريع، 
المتعلقة باألحكام  المعايير  الزكاة ضمن حدود  على أن متطلبات خاصة تحكم طبيعة األنشطة اإلجرائية لعمل 
الشرعية، ويقتضي ذلك إنشاء لجان فرعية تدعم األنشطة اإلجرائية السابقة لتبقى الحوكمة الكلية في المؤسسة 
متمثلة لقواعد الشرع الحنيف، وقد ارتأت كثير من األنظمة إنشاء لجنة خاصة تعنى بالقضايا الشرعية في عمل 
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الرقابة  هيئة  أو  الشرعية،  بالهيئة  سميت  المؤسسة، 
الشرعية)))(، وال يعد انبثاق مثل هذه اللجنة متعارضًا 
الزكاة،  لمؤسسة  اإلدارية  الحوكمة  تطبيقات  مع 
الحياة  دورة  لعمل  متممة  اللجنة  أن  األول:  لسببين: 
من  جانب  لكل  واإلجراءات  باألنشطة  المرتبطة 
جوانب اإلدارة، والثاني: أنها مستقلة وتراعي قواعد 
والتصديق  التقارير  تقديم  في  والمسؤولية  اإلفصاح 

عليها.

وقد حددت وظيفة الهيئة الشرعة من قبل مبادئ 
المالية  الخدمات  مجلس  عن  الصادرة  الحوكمة 
الحوكمة  معايير  خالل  من  وكذلك  اإلسالمية)9)(، 
والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  الشرعية 
للمؤسسات المالية اإلسالمية)0)(، ومن أعمال الهيئة 

الشرعية)))(: 

والرؤى  القرارات  كل  عن  ومحاسبة  مسؤولة   -(

وذلك  الرشعية،  الرقابة  هيئة  تعريفات  تعددت   )(((
نص  وقد  ومهامها،  عملها  وحماالت  أهدافها،  بحسب 
واملراجعة  املحاسبة  هيئة  عن  الصادر  الضبط(  )معيار 
الرقابة  هيئة  أن  عىل  اإلسالمية  املالية  للمؤسسات 
واملتخصصني  الفقهاء  من  مستقل  جهاز  هي  الرشعية: 
من  األعضاء  أحد  يكون  أن  وجيوز  املعامالت،  فقه  يف 
جمال  يف  املتخصصني  من  يكون  أن  عىل  الفقهاء  غري 
املعامالت،  بفقه  إملام  وله  اإلسالمية،  املالية  املؤسسات 
ويعيد هلا توجيه نشاط املؤسسة املالية اإلسالمية، وتكون 
فتاواها وقراراهتا ملزمة للمؤسسة، وتتكون هيئة الرقابة 
وهليئة  ثالثة،  عن  عددهم  يقل  ال  أعضاء  من  الرشعية 
األعامل  إدارة  يف  بمختصني  االستعانة  الرشعية  الرقابة 
أو االقتصاد أو القانون أو املحاسبة وغريهم. أ.هـ فريز، 

حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية، ص: )3. 
املبادئ   ،IFSB اإلسالمية  املالية  اخلدمات  جملس   )(9(
عىل  تقترص  التي  املؤسسات  إدارة  لضوابط  اإلرشادية 

تقديم خدمات مالية إسالمية، إصدار ديسمرب )00).
للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة  الرشعية،  املعايري   )(0(
صفر  حتى  اعتامدها  تم  التي   ،AAOIFI اإلسالمية  املالية 

39))-نوفمرب ))0) م.
املالية  املؤسسات  حوكمة  وبوكروشة،  بوهراوة،  انظر:   )(((
 ،((3 ص:  املاليزي،  املركزي  البنك  جتربة  اإلسالمية 
 3( ص:  اإلسالمية،  املالية  املؤسسات  حوكمة  فريز، 

وما بعدها. 

واآلراء المتعلقة بالقضايا الشرعية.

)- االضطالع بدور الرقابة على عمليات المؤسسة.

وتقديم  اإلدارة،  لمجلس  المشورة  تقديم   -3
بالقضايا  يتعلق  فيما  المؤسسة  إلى  مدخالت 

الشرعية.

الشرعية  واإلجراءات  السياسات  على  )-التصديق 
التي تعدها المؤسسة.

مثل  الصلة  ذات  المستندات  صحة  من  التحقق   -(
المستندات القانونية وأدلة المنتجات واإلعالنات 

التسويقية وغيرها.

مما  مباشرة،  اإلدارة  لمجلس  التقارير  تقديم   -(
يعكس استقالليتها عن أطراف اإلدارة.

فيما  التوصيات  وتقديم  اإلدارة  مجلس  إبالغ   -(
لتصحيح  العالجية  والتدابير  باإلجراءات  يتعلق 

األوضاع.

الشريعة والتمويل اإلسالمي،  المعرفة في  )- تعزيز 
وكذلك مواكبة شؤون المؤسسة إسالميًا.

المعلومات  استخدام  وعدم  بالسرية  االلتزام   -9
بطريقة تؤدي إلى اإلضرار بالمؤسسة.

إن البينات الشرعية ودورها الرقابي يعد العمود 
على  قائمة  إسالمية  مالية  مؤسس  أي  في  الفقري 
هدف أن تكون معامالت المؤسسة منضبطة بأحكام 
الشريعة اإلسالمية، وبالتالي ال يمكن أن يكون عمل 
وهي  المبادئ،  بهذه  بالتزامها  إال  واقعيًا  المؤسسة 
أيضًاً ضرورة قانونية ولذا عمدت المؤسسات المالية 
من  الرقابة  هيئة  اعتماد  إلى  العالم  حول  اإلسالمية 

متطلبات ترخيص هذه المؤسسات للعمل)))(.

)))( املرجع السابق.
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المطلب الثاني: ال�شوابط المحا�شبية)3)(
حوكمة  في  المحاسبية  الضوابط  تحتل 
المؤسسات المالية اإلسالمية بشكل عام ومؤسسات 
التحوالت  ظل  في  خاص  بشكل  الزكاة  وصناديق 
االقتصادية الكبيرة جانبًا كبيرًا من الفكر المحاسبي، 
من حيث إعداد وإصدار وتعديل المعايير المحاسبية 
مع  يتفق  وبما  أنشطتها،  طبيعة  مع  يتماشى  بما 
على  القبول  لها  ويحقق  اإلسالمية  الشريعة  أحكام 
المحاسبة  هيئة  وتعتمد  والدولي،  المحلي  المستوى 
 AAIOFI المالية اإلسالمية  والمراجعة للمؤسسات 
وتقديم  المحاسبي  الفكر  تطوير  في  متعددة  برامج 
يظهر  بما  بها  وموثوق  ومالئمة،  شفافة،  معلومات 
الوضع المالي للمؤسسات المالية اإلسالمية بصورة 
عادلة، كما ويقوم مجلس الخدمات المالية اإلسالمية 
IFSB بإعداد المعايير التي تعمل على تطوير صناعة 
الخدمات المالية اإلسالمية على نحو قوي وشفاف، 
أو تقوم بمالءمة المعايير الدولية القائمة بصفة تتسق 
التحديات  أن  على  اإلسالمية،  الشريعة  مبادئ  مع 
المعايير  بين  والمواءمة  التوفيق  عملية  تواجه  التي 
المحاسبية اإلسالمية وبين المعايير الدولية تنصب في 
تقليل آثار عدم االنسجام، ذلك أن مفهوم المحاسبة 
والمبادئ  الفرضيات  بعض  مع  ينسجم  اإلسالميةال 
أن  كما  الدولي،  المستوى  على  المقبولة  المحاسبية 
هناك فجوات تحدث بين الحينة واألخرى عندما ال 
تطبق بعض الشركات أو المؤسسات المالية المعايير 
المعايير  على  بناء  المالية  قوائمها  وتطلق  الشرعية 
المحاسبية الدولية، مما يعمل على إيجاد قدر كبير من 

ملجموعة  بالغة  أمهية  ذات  املحاسبية  املعلومات  تعد   )(3(
معلومات  تقديم  يف  واخلارجيني  الداخليني  املستفيدين 
من  استفادته  حسب  كاًل  القرارات  اختاذ  يف  ختدمهم  هامة 
تلك املعلومات، ويقتيض ذلك أن تتصف هذه املعلومات 
باملالءمة حتى تستطيع إدارة الرشكة أو املؤسسة املالية من 
يف  تساعدهم  أهنا  كام  القرارات،  اختاذ  يف  عليها  االعتامد 
أو  تأكيد  أو  املاضية واحلارضة واملستقبلية  تقييم األحداث 
تصحيح تقييامهتم املاضية.انظر: غزوي، حوكمة الرشكات 
وأثرها عىل مستوى اإلفصاح يف املعلومات املحاسبية، ص: 

.3(-3(

عدم التجانس في اإلبالغ المالي واإلفصاح، كما أن 
المعايير الدولية غير قادرة أصاًل على إدراك الجوانب 

الدقيقة الخاصة بالعمليات المالية اإلسالمية )))(.

العامة  األطر  تختلف  الزكاة  في مؤسسة  فمثاًل 
والهيكلة المالية واإلدارية عن مفهوم دائرة الضريبة، 
فهي مؤسسة اقتصادية من نوع خاص، وطرق اعتماد 
خصوصية  يراعي  المالية  البيانات  في  المدخالت 
بأصناف األموال وكيفية معالجتها  المتعلقة  الفريضة 
واستثمارها، وفي تأطير ضوابط محاسبية لمعامالت 
للمشروعات  صحيح  قياس  تحقق  يعني  الزكاة 
األهداف  مع  يتوافق  بما  المحاسبية  والمعلومات 

المرجو في إطار حوكمة عامة.

هيئة  تعتمدها  التي  المنهجية  تلخيص  ويمكن 
المحاسبة والمراجعة AAIOFI عند تطوير أو إعداد 
المعايير المحاسبية اإلسالمية بما هو موضح بالشكل 

اآلتي: 

مع  تتفق  صحيحة  حوكمة  إلى  نصل  وحتى 
الضوابط المحاسبية ضمن التوجيهات الشرعية، فإننا 
يمكن اتباع نمط المواءمة مع المعايير الدولية فيما ال 
يمكن  وعليه  اإلسالمية،  الشريعة  مبادئ  مع  يتعارض 
بحوكمة  ترتبط  التي  المحاسبية  الضوابط  تلخيص 
المؤسسة المالية بشكل عام ومؤسسة وصناديق الزكاة 

بشكل خاص بالضوابط اآلتية: 

أوالً: اإلفصاح)))(: ويقصد به إيضاح المعلومات 
ال  حتى  إيضاحها  يتعين  التي  العامة  الطبيعة  ذات 
اإلفصاح  ويتضمن  مضللة،  المالية  القوائم  تكون 
الالزمة  المعلومات  المالية على جميع  التقارير  شمول 
التقارير إلعطائهم صورة  والضرورية لمستخدمي هذه 

)))( جرب، رائدمجيل، املواءمة بني املعايري املحاسبية اإلسالمية 
يف  القائمة  التحديات  مواجهة  الدولية:  املحاسبية  واملعايري 

الدول العربية، جامعةالزرقاء، ))0)، ص: ).
)))( غزوي، حوكمة الرشكات وأثرها عىل مستوى اإلفصاح 
»بترصف«،  بعده  وما   (9 ص:  املحاسبية،  املعلومات  يف 
اإلسالمية، ص:  املالية  املؤسسات  حوكمة  فريز،  وانظر: 

)) ومابعدها.
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واضحة ومناسبة وعادلة ويعكس دقة جميع األحداث 
فترة  في  المؤسسة  على  تؤثر  التي  المالية  والحقائق 
المالي  اإلفصاح  نجاح  معينة)))(، ويمكن تحديد مدى 

إذا برزت النقاط األساسية اآلتية: 
للمعلومات  المستهدف  المستخدم  )-تحديد 
من  الغرض  تحديد  يتم  بحيث  المحاسبية، 
حيث  من  جهة  لكل  المحاسبية  المعلومات 
المحتوى أو من حيث الشكل وبفرضية وجود 
مستويات مختلفة من الكفاءة والمهارة والخبرة 

في قراءة وتفسير المعلومات المحاسبية.
)- تحديد األغراض التي تستخدم فيها المعلومات 
المحاسبية، بحيث تكون مالئمة لطبيعة أو نوع 

المعلومات واجبة اإلفصاح.
الواجب  المعلومات  ونوع  طبيعة  تحديد   -3
اإلفصاح عنها، سواء من خالل القوائم المالية 
في الميزانية العمومية، وقوائم الدخل، وقائمة 
وقائمة  النقدية،  التدفقات  وقائمة  األرباح، 
إلى  باإلضافة  الملكية،  حقوق  في  التغيرات 
المالحظات  في  تعرض  التي  المعلومات 
بالقوائم  الملحقة  والمرافق  واإليضاحات 

المالية والتي تعد جزءًا من هذه القوائم.
عن  اإلفصاح  وأدوات  أساليب  تحديد   -(
عاتق  على  ويقع  المحاسبية،  المعلومات 
اإلفصاح  تتطلب  التي  اآلليات  وضع  اإلدارة 
وترتيب  فهمها  يسهل  بطريقة  المعلومات  عن 
على  تركز  منطقية  بصورة  المعلومات  وتنظيم 
للمستخدم  يمكن  بحيث  الجوهرية  األمور 

المستهدف قراءتها بكل سهولة ويسر.

اإلرشادية  املبادئ   GP8-i فقرة:  ضمن  ماليزيا  أعدت   )(((
اإلسالمية  املصارف  يف  املالية  التقارير  إعداد  بشأن 
))00)(، وفقرة: GPT6 املبادئ اإلرشادية بشأن التقارير 
املالية يف رشكات التكافل: هذان الدليالن يوفران املتطلبات 
اهليئة الرشعية، واحلد األدنى  تقرير  بام يف ذلك  لإلفصاح، 
بوهراوة،  الرشعية.انظر:  احلوكمة  إطار  لإلفصاح: 
جتربة  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  حوكمة  وبوكروشة، 

البنك املركزي املاليزي، ص: ))).

)- توقيت اإلفصاح عن المعلومات المالية، ويعد 
التوقيت المناسب صفة هامة لخاصية المالءمة 
للمعلومات المحاسبية، فإذا حدث تأخير غير 
المعلومات  فإن  التقارير،  تقديم  في  ضروري 
قد تفقد مالءمتها أو تتناقص منفعة المعلومات 
القرار  متخذ  يحققها  التي  فالمنفعة  تزول،  ثم 
ترتبط بمدى حصوله على المعلومات المناسبة 

في الوقت المناسب.

من  وذلك  الزكاة:  وعاء  تحديد  معيار  ثانيًا: 
التي  أو  تدخل  التي  المالية  القوائم  بنود  بيان  خالل 
المطلوبات  وبيان  الوعاء  هذا  تحديد  في  تدخل  ال 
من  تحسم  ال  التي  أو  تحسم  التي  والمخصصات 
الشرعي  المعيار  حدد  وقد  الزكوية،  الموجودات 
رقم )3 )))(هذه البنود، كما تناول ما يتعلق بالمقادير 
في  الزكاة  وصرف  الزكاة،  من  إخراجها  الواجب 
المتعلقة بصرفها، ومن  الثمانية، واألحكام  مصارفها 

األحكام المحاسبية المرتبطة بهذا المعيار: 
)- يتم تحديد وعاء الزكاة على إحدى طريقتين: 
صافي  وطريقة  الموجودات،  صافي  طريقة 
أسس  مراعاة  مع  المستثمرة،  األصول 

التقويم في كل طريقة.
وما  النقد  الزكوية:  الموجودات  تشمل   -(
محسومة  المدينة  والذمم  حكمه،  في 
تحصيلها،  في  المشكوك  الديون  منها 
)مثل  للمتاجرة  المعدة  الموجودات 
والعقار(  المالية،  واألوراق  البضاعة، 
مشاركة،  )مضاربة،  التمويل  وموجودات 
سلم، استصناع...( ويحسم من موجودات 
التمويل بعض المخصصات المشار لها في 

المعيار والموجودات الثابتة المتعلقة بها.
)- تلزم المؤسسات أو الشركات بإخراج الزكاة 

املعايري الرشعية هليئة  الزكاة،  املعيار الرشعي رقم ))3(   )(((
املحاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية ))0)، ص: ))) 

وما بعدها.
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أو  بإخراجها،  ملزم  قانون  صدور  حالة  في 
النص عليه في النظام األساسي للشركة، أو 
في حال صدور قرار من الجمعية العمومية 

بااللتزام بإخراج الزكاة.

بالزكاة  المتعلقة  المالية  القوائم  إعداد  يتم   -(
للمؤسسة  المالي  المركز  قائمة  خالل:  من 
المشتملة على الموجودات والمطلوبات وما 
يتعلق بها من مخصصات، وكذلك من خالل 
ليست  الدخل  قائمة  أن  رغم  الدخل؛  قائمة 
إليها في  الزكاة، ولكن يرجع  أساسًا لحساب 
لمعرفة  للدخل  الدارة  الثابتة  الموجودات 

إيرادها أو ربحها.

بتفصيل  الزكوية  الموجودات  يراعى ضبط   -(
أحكامها في كل نوع، كما بينته المادة ) من 

المعيار.

الديون  تمثل  التي  المطلوبات  تراعى   -(
عرضها  وكيفية  المؤسسة،  على  والحقوق 
في القوائم المالية، كما بينتها المادة السادسة 

من المعيار.

)- يتم تحديد المخصصات التي تمثل المبالغ 
المجنبة من اإليرادات في نهاية الفترة المالية 
إليها  أشارت  – كما  أحكامها  ضبط  وكيفية 

المادة ) من المعيار.

9- يراعى في األحكام التي تتعلق بصرف الزكاة، 
إليها  أشارت  التي  الثمانية  األصناف  تحديد 
اآلية الكريمة في سورة التوبة )0)(، وكذلك 
األنصبة والمقدار الواجب إخراجه بكل نوع 
ومراعاة  الزكاة،  فيها  الواجب  األموال  من 
بعض األحكام المتعلقة بوقت إخراج الزكاة 
المواد 9، 0)، )) من  في  لمستحقيها، كما 

المعيار.

الزكوية  األموال  في  االستثمار  ضوابط  ثالثًا: 
في  ناجحة  حوكمة  ولتحقق  المخاطر)))(،  وإدارة 
استراتيجية  على  االعتماد  من  بد  ال  الزكاة  مؤسسة 
ألموال  االستثمار  جودة  تضمن  متميزة  محاسبية 
على  وقائمة  والعوائد  المخاطر  مع  وتتالءم  الزكاة 

الشفافية واحترام الضوابط الشرعية )9)(.

المالية  الخدمات  مؤسسات  من  المتوقع  ومن 
مبني  وقوي  سليم  قياس  أسلوب  تطبق  أن  اإلسالمية 
على بيانات موثوق بها، ويجب على السلطة اإلشرافية 
تقدر  أن  المال  رأس  كفاية  متطلبات  حساب  لغرض 
لقياس  كأساس  األسلوب  ودقة  موثوقية  مدى  وتقيم 
الدليل  حدد  وقد  المؤسسة،  تتحملها  التي  المخاطر 
اإلسالمية  المالية  الخدمات  لمجلس  اإلرشادي 
خارطة طريق لمعايير المتخذة في إدارة المخاطر، كما 
وبين آلية تقييم المخاطر ودور السلطة اإلشرافية حول 

فئات المخاطر المختلفة ))00)(.

وقد مثل بيت الزكاة الكويتي هذا الجانب من خالل 

املخاطر،  إدارة  تقييم  لوسائل  الشكل  املدرج يف  النموذج  )))( ويشري 
مقال املجتمع الوظيفي: أوبعد الكارثة تأيت املخاطر.

 https: //cutt.us/k0Oy5
احلوكمة يف  مبادئ  تطبيق  أمهية  بن رجم حممد،  )9)( مخييس، 
حتقيق  يف  دوره  وتفعيل  اجلزائري  الزكاة  صندوق  تطوير 
والتمويل  لالقتصاد  العارش  الدويل  املؤمتر  الشاملة،  التنمية 

اإلسالمي ))0)، ص: 9).
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لجنة متخصصة، أبرز وظائفها: 
الحوكمة  دليل  تحديث  على  )-اإلشراف 
الهيئة  مع  والتنسيق  بنوده،  تطبيق  ومراقبة 
الشرعية للتأكد من التزام الصندوق بأحكام 

الشريعة.
)-استثمار أموال الزكاة بطريقة المشاريع التي 

تحقق التنمية المستدامة للمستفيدين منها.
3-وضع االستراتيجيات والضوابط المحاسبية 
خالل  من  المخاطر  بمواجهة  ترتبط  التي 
الداخلية  والمتابعة  الرقابة  أنظمة  تحسين 

والخارجية.

المطلب الثالث: ال�شوابط االأخالقية
إنشاء  خاللها  من  يتم  التي  األساسية  الفكرة 
مؤسسات وصناديق الزكاة ضمن قواعد الحوكمة تعزيز 
محل  المؤسسات  هذه  مثل  لتكون  األفراد  لدى  الثقة 
والغاية  الفكرة  يدعم  وتنموي  اقتصادي  وأمان  تقدير 
التي تم إنشاء المؤسسة بسببها، وهذا يعني أن مؤسسة 
االقتصادية رغم خصوصية  المنظومة  الزكاة كجزء من 
تخطي  على  قادرة  تكون  لن  أنها  إال  أحكامها،  بعض 
عتبة النجاح بغير حوكمة مواثيق أخالقية تضبط أسس 

التعامل بين جميع أجزاء المؤسسة.

مجموعة  في  األخالقية  الحوكمة  وتتمثل 
المبادئ اإلسالمية السمحة التي تعتمد أسس العدل 
هذه  ومن  المعامالت،  من  معاملة  أي  في  والحق 

المبادئ )30(: 

في  الحق  إقامة  العدل  ويقتضي  العدالة:  أوالً: 
مبدأ  وهو  المؤسسة،  حياة  دورة  مراحل  مرحلة  كل 
سبحانه:  الحق  يقول  اإلسالمية،  الشريعة  في  ثابت 

ص:  اإلسالمية،  املالية  املؤسسات  حوكمة  فريز،  انظر:   (30(
20-21، زيدان، أمهية إرساء وتعزيز مبادئ احلوكمةيف 
صناديق ومؤسسات الزكاة، ص: 37-40، مخييس، أمهية 
تطبيق مبادئ احلوكمة يف تطوير صندوق الزكاة اجلزائري 

وتفعيل دوره يف حتقيق التنمية الشاملة، ص: 30.

ِه  اِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَّ َها الَِّذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ َيا َأيُّ
َوَلْو َعَلٰى َأنُفِسُكْم َأِو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربِيَن إِن َيُكْن َغنِيًّا 
َتْعِدُلوا  َأن  اْلَهَوٰى  َتتَّبُِعوا  َفاَل  بِِهَما  َأْوَلٰى  ُه  َفاللَّ َفِقيًرا  َأْو 
 َه َكاَن بَِما َتْعَمُلوَن َخبِيًرا َوإِن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفإِنَّ اللَّ

]النساء: )3)[

واحد  كل  يعرف  أن  وتعني  المسؤولية:  ثانيًا: 
بكل  منه  المطلوب  ويؤدي  به  فيلتزم  بدقة  دوره 
مناط  اإلسالمية  الشريعة  حددت  وقد  وصدق،  أمانة 
ثم  أوالً  الله  عند  بالمساءلة  معقود  أنه  المسؤولية 
واجب التطبيق بين الناس ثانيًا، وبالتالي يتعلق وجود 
هذا المبدأ بالحق الدنيوي واألخروي، يقول تعالى: 
َيْوَم  َلُه  َوُنْخِرُج  ُعنُِقِه  فِي  َطائَِرُه  َأْلَزْمنَاُه  إِنَساٍن  َوُكلَّ 
بِنَْفِسَك  َكَفٰى  كَِتاَبَك  اْقَرْأ  َمنُشوًرا،  َيْلَقاُه  كَِتاًبا  اْلِقَياَمِة 

اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا ]اإلسراء: 3)-))[

عن  وَمْسُئوٌل  َراٍع  »ُكلُُّكْم  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ويقول 
ُجُل  والرَّ َرِعيَّتِِه،  َمْسُئوٌل عن  َراٍع وهو  َفاإِلَماُم  َرِعيَّتِِه، 
في أْهِلِه َراٍع وهو َمْسُئوٌل عن َرِعيَّتِِه، والَمْرَأُة في َبْيِت 
والَخاِدُم في  َرِعيَّتَِها،  َمْسُئوَلٌة عن  َراِعَيٌة وهي  َزْوِجَها 
َماِل َسيِِّدِه َراٍع وهو َمْسُئوٌل عن َرِعيَّتِِه، قاَل: َفَسِمْعُت 
قاَل:    النبيَّ  وَأْحِسُب   ، ِه  اللَّ َرسوِل  ِمن  َهُؤاَلِء 
َرِعيَّتِِه،  عن  َمْسُئوٌل  وهو  َراٍع  أبِيِه  َماِل  في  ُجُل  والرَّ

َفُكلُُّكْم َراٍع وُكلُُّكْم َمْسُئوٌل عن َرِعيَّتِِه«))3(.

كل  محاسبة  ضرورة  وتعني  المساءلة:  ثالثًا: 
بنظام  بها  الوفاء  مدى  وربط  التزاماته،  عن  مسؤول 
التي  اإلدارية  الرقابة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مارس  وقد  للجزاء، 
الحديث  ذلك  وفي  الحوكمة،  أشكال  من  شكاًل  تعد 
األَُتبِيَِّة عَليَصَدقا أنَّ النبيَّ  اْسَتْعَمَل اْبَن  المشـــهور 
وحاَسَبُه   ، ِه  اللَّ َرسوِل  إلى  جاَء  ا  َفَلمَّ ُسَلْيٍم،  ِت َبنِي 
فقاَل  لِي،  ُأْهِدَيْت  ٌة  َهِديَّ وهِذه  َلُكْم،  الذي  هذا  قاَل: 
وَبْيِت  أبِيَك،  َبْيِت  في  َجَلْسَت  َفَهاّل   : ِه  اللَّ َرسوُل 
ُتَك إْن ُكنَْت صاِدًقا، ُثمَّ قاَم َرسوُل  َك حتَّى َتْأتَِيَك َهِديَّ ُأمِّ
َه وَأْثنَى عليه ُثمَّ قاَل:  ِه ، َفَخَطَب النَّاَس وَحِمَد اللَّ اللَّ

))3( احلديث رواه البخاري من حديث عبد اهلل ابن عمر، رقم 09)). 
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ا  ممَّ ِمنُكم عَلى ُأُموٍر  فإنِّي أْسَتْعِمُل ِرجااًل  َبْعُد،  ا  أمَّ
ٌة  ُه َفَيْأتي أَحُدُكْم فَيقوُل: هذا َلُكْم، وهِذه َهِديَّ واّلنِي اللَّ
ِه حتَّى  ُأمِّ أبِيِه، وَبْيِت  َبْيِت  َفَهاّل َجَلَس في  ُأْهِدَيْت لِي، 
ِه ال َيْأُخُذ أَحُدُكْم ِمنْها  ُتُه إْن كاَن صاِدًقا، َفواللَّ َتْأتَِيُه َهِديَّ
َه َيْحِمُلُه َيوَم  ِه - إالَّ جاَء اللَّ شيًئا - قاَل ِهشاٌم بغيِر َحقِّ
َه َرُجٌل بَبِعيٍر له ُرغاٌء، أْو  الِقياَمِة، أال َفأَلَْعِرَفنَّ ما جاَء اللَّ
َيَدْيِه حتَّى َرَأْيُت  َتْيَعُر، ُثمَّ َرَفَع  بَبَقَرٍة لها ُخواٌر، أْو شاٍة 

َبياَض إْبَطْيِه أال هْل َبلَّْغُت«))3(.

واألمانة  الصدق  بها  ويقصد  الشفافية:  رابعًا: 
تقدم  التي  بالبيانات  ترتبط  التي  والشمولية  والدقة 
للمعنيين  المؤسسة  في  األعمال  أو  األداء  عن 
بذلك، والذين في الغالب ال يتمكنون من اإلشراف 
مصالح  وجود  من  بالرغم  أعمالهم  على  المباشر 
المساهمة،  الشركات  في  المساهمين  مثل  لهم 
وكفاءة  أمانة  مدى  على  تعرفهم  بهدف  وذلك 
اإلدارة في إدارة أموالهم والمحافظة على حقوقهم، 
وتمكينهم من اتخاذ القرارات السليمة في عالقتهم 

بالمؤسسة.

وتحكم الضوابط األخالقية في الحوكمة العامة 
لمؤسسة الزكاة رفد المؤسسة بالجذب االستثماري، 
واستثماراته  التنموي  والدعم  المخاطر،  وتقليل 
ضمن االستدامة الفعلية لحوكمة صحيحة قائمة على 
ضوابط رشيدة، وهذا يعني تحفيز األسس التي تدعم 
الحوافز  نظام  وتفعيل  وأهدافها،  للمؤسسة  االنتماء 
بناء  في  يسهم  مما  المتميز،  للموظف  والمكافآت 
على  يحرص  أخالقي  ميثاق عمل  على  قائم  وظيفي 

تقدم المؤسسة ورقيها.

والله ولي التوفيق، ، ،

الساعدي،  أيب محيد  البخاري من حديث  رواه  احلديث   )3((
رقم )9)).

خاتمة باأهم النتائج والتو�شيات
خلص البحث إلى النتائج والتوصيات اآلتية: 

رافد  من  وصناديقها  الزكاة  مؤسسة  تمثله  بما  أوالً: 
نظام  إدراج  ينبغي  االقتصادية  التنموية  للعملية  مميز 
الحوكمة ومبادئها بغية تحسين أدائها وتفعيل غاياتها 

وزيادة الثقة بها.
ينبغي مراعاة الضوابط في الحوكمة من خالل  ثانيًا: 
اإلدارة ضمن معايير تدعم التخطيط الجيد والمواءمة 
والتعاون والتوفيق بما يقلل المخاطر الناتجة عن أي 
قرار أو مرحلة إجرائية أو نشاط يصدر من اإلدارات 

في دورة حياة التطبيق.
ثالثًا: ال يوجد معايير محددة ملزمة في الحوكمة، إال 
وجود  تقتضي  الزكاة  مؤسسات  عمل  خصوصية  أن 
التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  عن  منبثقة  لجنة 
)الهيئة الشرعية( تحكم أداء المؤسسة وفق الضوابط 

واألحكام الشرعية.
نطاق  في  الحوكمة  تواجهها  التي  التحديات  رابعًا: 
بين  االنسجام  عدم  سببها  المحاسبية  الضوابط 
والحوكمة  المحاسبية  للمعايير  الشرعية  الحوكمة 

التقليدية.
انضباط هيكلة الحوكمة باإلفصاح والنزاهة  خامسًاً: 
والشفافية من شأنه أن يقلل مخاطر االستثمار ويدعم 
عمل مؤسسة الزكاة في إيصال األرباح والمخرجات 

لمستحقيها.
سادسًاً: ال مانع من تعدد المراجع اإلرشادية لمؤسسة 
تحت  تندرج  أنها  طالما  الحوكمة  هيكلة  في  الزكاة 

إطار الشرعية اإلسالمية.
واضحة  تعليمات  إصدار  بضرورة  ويوصى  سابعًاً: 
بشأن حوكمة مؤسسات الزكاة كدليل إرشادي لعمل 
المحاسبية  المعايير  بتنميط  يوصى  كما  المؤسسة، 
المستخدمة في ضبط القوائم المالية وإعدادها، بغية 

توحيد عمل مؤسسان الزكاة في إطار واحد.
تطبيق  أهمية  في  الوعي  زيادة  متطلبات  من  ثامنًاً: 
ودعم  الزكاة  مؤسسات  في  الحوكمة  مبادئ 
وورشات  المؤتمرات  عقد  ضرورة  استمراريتها 
فريضة  تفعيل  أثر  في  التثقيفية  والمحاضرات  العمل 
إلى  الوصول  في  مؤسساتها  في  واالستثمار  الزكاة 

اقتصاديات قوية وتنمية مستدامة للمحتاجين.
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Abstract

“O Believers! Expend in Allah’s way the best portion of the wealth you 
have earned and of what we have produced for you from the earth.” Surat 
Al-Imran (2: 267)

This can be a simple and accurate answer to Umma in general and the 
Senegalese people in particular on their question “why the Institution of zakah 
should be revive?”, howeverer, we choose to answer this question through a 
justification that this Institution is for the benefit of each one of us. Therefore, a serious study 
is needed in order to come out with good argument and a solution to this disaster known as 
poverty that is threatening our development since thousands of years.

This paper will seeks to examine the Institution of zakah, its understanding derive from 
the Qur’an, sunnah and ijma, and its modus operandi through a brief overview of that third pil-
lar of Islam.

In the second level we will talk about the case study of Senegal with the expected amount 
to be collected within five years plan and its contribution to alleviate poverty, before analyzing 
challenges to be face in the process and the reforms needed for a smooth collection and dis-
bursement of the huge amount expected.

Then, we will close this paper with our conclusion and recommendations, hoping that this 
study will contribute in assisting researchers and who involved in fighting poverty in the world 
in general and Senegal in particular

(Challenges and Reforms)

Pceo Global Islamic Finance & Transactions (Gift) Consulting Group
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I.•Introduction

The 21er century or the century of the 
revelation of all forms of human knowledge 
from the scientific point of view, technologi-
cal, socio-cultural, etc.... With the prolifera-
tion of all forms of grandiose projects, na-
ture has reached its limits tolerance which 
is materialized by climate changes affect-
ing millions of people who eventually find 
themselves deprived of their home or even 
all their savings. In the regard, new form of 
poverty is created along the year in relation 
to the corresponding climatic season.

To meet these challenges a call to our 
leaders and benefactors casual social actions 
that have more allure than a policy to ad-
dress the real problem Seville.

However as kalifa of Allah on earth, it 
is our responsibility to maintain a balance 
and social welfare as recommended by Allah 
(swt) through the Maqasid al Shariah.

Therefore, after much thought and re-
turns to the Basics of Islam we have realized 
that the only solution to this problem of pover-
ty is to restore the Islamic institution of Zakat. 
Indeed, in the order of Islamic confidence 
and religious obligations zakat is next just 
to the acclaim of Allah’s unity and prophetic 
mission of Muhammad (peace be upon him) 
and the five daily supplications to Allah. It 
is noticeably critical that a measure of ex-
pansive wealth may as well find such a high 
place in Islam, to the point of that progres-
sion and be considered one of the five pillars 
of Islam. Zakat is doubly critical in the life-
style that is Islam.

From one perspective it is a method of 
otherworldly refinement and on the other an 
approach to recapture equalize and harmony 
in social and financial life. One might need 
religious researchers and additionally econ-
omists not to miss these focuses and give 
careful consideration to this exceptional or-
ganization.(1)

On the other hand, the subject of zakat 
completed not pull in the consideration of 
contemporary researchers to a degree equiv-
alent with its criticalness. “There is a neces-
sity for economists, legitimate masters and 
Shariah researchers who might expound and 
investigate the law of zakat in a contempo-
rary way”(2) (QARDAWI, n.d.). 

In such nation like Senegal with a Mus-
lim populace assessed to 95% (12,229,900), 
and such imperativeness that exemplified 
this institution of zakat, it is incomprehensi-
ble to remain still confronting such a rupture 
in the act of Islam. 

Accordingly, we feel worry about the res-
toration of the organization of zakat with re-
spect to the contemporary perspective, which 
justify our effort to revival this great Islamic 
Institution of Zakat.

II.•Historical•overview•of•zakat

1.•Overview•on•zakat
In each society there are individuals 

that are riches and there are likewise desti-
tute. Such a limitless contrast in two assem-

(1) Yusuf al qardawi, figh al zakah (volume 2), a com-
parative study of zakah, regulations and philoso-
phy in the light of qur’an and sunnah, page 176.

(2) Ibid, page 176.
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blies of social order causes envy and sever-
ity and is a wellspring of inconvenience. 

“Islam has made some critical moves to 
ensure that fortune is appropriated from the 
rich and given out to the destitute through 
Zakat payment”.(3) (Khan, 2013)

In fact, as one of “the five pillars of 
Islam”(4) and the strongest next to the recog-
nition of Allah’s uniqueness and Muhammad 
(peace be upon him), as his prophet, and the 
five daily prayers (QARDAWI, n.d.), Zakah 
is a required type of “philanthropy” antici-
pated from each Muslim single person. 

This type of “philanthropy” is a dem-
onstration of love and a manifestation of so-
cial venture, as it is necessary due on Mus-
lim’s fortune(5) (Ismail, 2012).

2.What’s•the•Objectives•of•zakat
As came in the hadith “It (Zakah) 

should be taken from the rich from amongst 
them and should be given to the poor among 
them.”

The primary objective of zakah is to 
lift up the spirit of human beings beyond 
the love of material achievement. Thus, Is-
lam does not view the zakah payer as a mere 
source of finances or a financier, but as a 
person who always needs purification and 
blessing, both religiously and substantial-

(3) Muhammad Jawwad Khan, 
ht tp:/ /www.i lmoamal.org/bms/q_unit_sl ide.

php?slide_order=1&unit_id=500&login_
required=no, (2014-04-03)

(4) Witness the uniqueness of Allah (swt) and Muham-
mad (pbuh) as His Prophet, the five daily prayers, 
the payment of Zakat, the fasting during the month 
of Ramadan and the pilgrimage to Makkah.

(5) Dr.Magda Ismail, Re-distribution of wealth and its 
effect on economic development, Presentation IN-
CEIF, 2013.

ly. The Qur’an summarizes this idea in the 
verse “Out of their wealth take sadaqah, that 
by it thou might purify and sanctify them.”(6) 
(QARDAWI, n.d.)

Zakat is an exceptionally paramount 
piece of Islam. It shows us to impart what 
we have. It helps us abstain from being self 
centered. “Self-centeredness” is the point 
at which an individual considers himself or 
herself, and does not think about others.

In fact, Islam has always highlighted 
the spirit of solidarity and brotherhood be-
tween Muslim brothers and sisters, as il-
lustrated on the “hadith”(7) of the prophet 
(pbuh) about the unconditioned love among 
Muslims, when he said: “Do not enter Para-
dise one who does not wish goodness to his 
neighbour.” This is materialized by the mu-
tual aid and assistance to establish a perfect 
balance among Muslims.

In this way, instalment of zakat is in 
any case, preparing for the payer on the ex-
cellences of liberality as being what is in-
dicated as it is a method of cleansing from 
eagerness. Being paid in a tedious example 
after a long time, consistent zakah and also 
zakah of al Fitr train Muslims to give and use 
for altruistic purposes. To cleans any sort of 
contempt or childishness in his heart keep-
ing in mind the end goal to attain a definitive 
objective of being a qualified hopeful for the 
paradise (al-jannah). 

The indecencies of childishness and 
voracity must be tamed in place for people to 

(6) Yusuf Al Qardawi, Fiqh al Zakah (volume 2) A 
Comparative study of Zakah, Regulations and 
Philosophy in the Light of Qur’an and Sunnah, 
page 176.

(7) Sayings of the Prophet Muhammad (PBUH).
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hoist their spirits, to succeed in their social 
relations in this life, and to addition induc-
tion to Heaven.

 The Prophet (pbuh) says, “Three things 
are wrecking: obeyed tightfistedness, sought 
after cravings, and admiration,”(8) toward 
oneself and “Firmly escape avarice, since 
individuals before you were in fact demol-
ished as a result of insatiability. 

Assuming that man is filtered from nig-
gardliness and voracity, and gets acclimated 
to the propensity of giving and using, his soul 
is overhauled from the low human quality of 
covetousness, “for man is ever niggardly,”(9) 
and towers to the high of celestial flawless-
ness, since one of the attributes of Allah is 
categorical and boundless kindness. 

This support through zakat and vol-
untary philanthropy came about, with time, 
in the rise of altruistic trusts everywhere 
throughout the Muslim world today; trusts 
gave to helping the poor and destitute, as 
well as to all great foundation for individu-
als and creatures. 

How shameful is he who sees the evi-
dent necessities of the poor and does not 
charitably provide for one-fourth of a tenth 
of his riches, or thank Allah who provided 
for him enough abundance to evacuate him 
from the wretchedness and weight of pov-
erty. The thought that zakat is on account of 
Allah for His bounties is so boundless and 
profoundly established in the aware of Mus-

(8) Reported by al Tabarani in al Mu›jam al Awsat from 
Ibn ‹Umar via a weak chain, according to al Taisir, 
Vol. 1, p. 570.

(9) Sura “al Isra”, 17: 100.

lims that it is normal to say that one must 
give zakah in much obliged concerning the 
grace of sight, listening to, health, learning, 
and so forth.(10) 

Commonly, individuals cherish the in-
dividuals who do great to them. It is said, 
“Hearts are worked with the adoration of the 
individuals who benefit them, and with the 
scorn of the individuals who do they hurt.” 
The more the rich give out of affection, the 
more the poor love and implore Allah for 
them and for the assurance and safeguarding 
of their riches. 

Despite the fact that zakah appears to 
expense the primary of the well off, it is a 
reason for gift and development to his or her 
fortune, a gift from Allah that carries flour-
ishing and an increment sought after for 
utilization products created by the dissemi-
nation of zakah that carries essentialness to 
business. This may indeed be the budgetary 
demonstration of the verses: “Say: verily my 
Lord develops and confines the sustenance 
to such of His servants however he sees fit, 
nothing do ye use at all [in His cause] yet He 
trades it, for He is the Best of the individuals 
who award sustenance,”(11) “The malevolent 
one debilitates you with neediness and offers 
you to direct uncouth.

In the other hand the instalment of 
zakat will enhance the state of the individu-
als who get it from being beneficiaries to be 
suppliers of zakah. 

(10)Yusuf Al Qardawi, Fiqh al Zakah (volume 2) A 
Comparative study of Zakah, Regulations and 
Philosophy in the Light of Qur’an and Sunnah, 
page 171.

(11) Sura Saba›, 34: 39.



417417

Actually, Zakah liberates the benefi-
ciary from the mortification of requirement 
and aides fulfil the fundamental necessities 
of a nice living, following, with the excep-
tion of labourers who are paid for gathering 
and appropriating zakah, contenders for the 
purpose of Allah, who are paid for military 
administration, and those whose hearts are 
constantly accommodated, the beneficiaries 
are poor people, the penniless, slaves look-
ing for flexibility, persons under obligations 
and wayfarers.(12) 

In this manner men and ladies are 
urged to profit from the grace of Allah show 
in sustenance to consume, products to de-
vour, security in which to discover shelter, 
and bliss to savour. The fulfilment of ma-
terial requirements of life is undoubtedly a 
crucial element of human joy. The Prophet 
(pbuh) says “Three [things] make for bliss: 
[having] a wife who satisfies you when you 
take a gander at her and provides for you 
trust about herself and your family when 
you are missing, an open to riding creature 
that conveys you in pace with your organi-
zation, and a roomy living arrangement with 
complex utilities,”(13) and on an alternate 
event, “Four [things] make for joy: [having] 
an ethical wife, an extensive house, a great 
neighbour, and an agreeable ride, and four 
make for hopelessness: an insidious neigh-
bour, an evil wife, an awful ride, and a slen-
der house.”(14) 

(12) Sura Al-Tauba, 9: 60.
(13) Reported by al Hakim. See al Targhib, Vol. 3, 

p. 68.
(14) Reported by Ibn Habban, see ibid.

Clearly, Islam prefers individuals to be 
prosperous and detests neediness, particu-
larly when destitution is the after effect of 
out of line appropriation of riches or class 
abuse. Allah tells the Messenger, “And He 
discovered thee in requirement and made 
thee rich,”(15) and tells Muslims in Madinah, 
“But He gave a sheltered refuge for you, 
reinforced you with His support, and gave 
great things for sustenance, that ye could be 
appreciative.”(16) The Prophet used to beg, 
“My Lord, I ask you direction, honorability, 
satisfaction, and lavishness.”(17) Moreover, 
he leans towards a thankful rich individual 
over a patient destitute. 

Allah appoints zakah keeping in mind 
the end goal to utilize the surplus abundance 
of the social order to fulfil the fundamental 
necessities to the individuals who are not 
lucky enough to get salaries on their own, 
so they can appreciate the bounties of Allah 
and help the advancement of social order. In 
the event that there is no Islamic state or one 
which does not fulfil its obligation of build-
ing an association for gathering and circu-
lating zakah, and people need to appropri-
ate their zakah generally, Allah positively 
cautions them not to embarrass poor people. 
Allah says, “O ye who accept, wipe out not 
your sadaqat by indications of your liberality 
or by harm, such as the individuals who use 
their substance to be seen of individuals yet 
accept not in Allah or in the Last Day, on it 
falls overwhelming drizzle, which abandons 
it only an uncovered stone.”(18) 

(15) Sura al Duha, 93: 8.
(16) Sura al Anfal, 8: 26.
(17) Reported by Muslim, al Tirmidhi, and Ibn Ma-

jah, from Ibn Mas›ud.
(18) Sura al Baqarah, 2: 264.
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Giving the poor the best possible feel-
ing that they are not lost or disregarded and 
that social order thinks profoundly about 
their requirements is in itself an overhauling 
of their opinions and feeling of fellowship. 
Human respect and the honour given people 
by Allah oblige that not a solitary individual 
be dismissed or left on the outskirts of social 
order.(19) 

The saint Sayyid Qutb clarifies: Islam 
scorns destitution and detests seeing individ-
uals pressed by requirements. Islam expects 
to have individuals dedicate their time and 
vigour to matters that suit the huge part al-
located to people by Allah. To do in this way, 
they have to be liberated from the weight of 
material necessities. Allah says, “We have 
honoured the kids of Adam, gave them trans-
port ashore and ocean, provided for them for 
sustenance things great and unadulterated, 
and presented on them exceptional favours 
above an extraordinary some piece of Our 
creation.” Allah for sure respects people by 
providing these for them and other worldly 
earnings to what is above and past real ne-
cessities. 

Assuming that they are denied of the 
essential necessities of life, they might not 
have room schedule-wise to push their ex-
cuse for why, to open up and update their as-
sessments, goals and plans. In the event that 
such a marvel as this happens, people are in 
fact denied of that respect and decreased to 
the level of creatures looking for material 

(19)Yusuf Al Qardawi, Fiqh al Zakah (volume 2) A 
Comparative study of Zakah, Regulations and 
Philosophy in the Light of Qur’an and Sunnah, 
page 177.

requirements. He is not a person respected 
by Allah who is constantly possessed with 
the hunt for nourishment and beverage with-
out looking for the glories included in the 
honour allowed by Allah. The individual is 
to be sure the vicegerent of Allah on earth, 
appointed by Allah the part of updating life 
in all its viewpoints on this planet, filling it 
with glories and delights so people can revel 
in its magnificence and flawlessness and 
thank Allah for all these bounties. Individu-
als ought not to arrive at such statures unless 
their essential material necessities are ful-
filled -unless they are liberated from running 
behind the bit of bread(20) (QARDAWI, n.d.)

For the beneficiary, zakah is addition-
ally a method of sanitizing the soul from 
jealousy and contempt. 

A man, whipped by neediness and 
pressed by the material necessities of life, 
who sees others around him getting a charge 
out of great material living and extravaganc-
es without helping him or stretching out any 
alleviation to him will certainly be desolated 
by the weight of unsatisfied material needs 
and get loaded with disdain and animosity 
towards the entire social order. Islam needs 
relations between individuals to be depend-
ent upon solid obligations of organization 
and solidarity. 

The bases of this solidarity are the reg-
ular obligations of mankind and confidence. 

Jealousy is unsafe to everybody. It is a 
deviation in the conduct of individuals that 
smashes fellowship. Allah says “Or do they 

(20) Ibid, page 176.
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envy individuals for what God had provided 
for them of His abundance?”(21) Envy and 
disdain are probably the most crushing so-
cial infections that obliterate individuals and 
social orders. The Prophet (pbuh) cautions, 
“Here comes to you the disease of countries 
before you: Enmity, envy, and scorn. Scorn 
is the razor, not for hair, however it destroys 
religion.”(22) Love and fellowship around in-
dividuals, poor and rich, are supported by 
zakah, which reinforces the bonds in the so-
cial order and rinses the hearts and souls of 
individuals.

3.•Shariah•aspect•of•zakah
Each year Muslims who have assets 

over and above their outstanding debts, as-
sets of roughly $1400 in cash or commercial 
goods and commodities, must voluntarily 
pay two and one-half percent of such assets 
to the poor. In this regard, a number of rules 
and injunction has been put on that in order 
not to harm any party or left it to mere ap-
preciation of Muslims.

Therefore, we have gone through some 
critical Shariah injunctions in our paper to 
help fix our audience on the sacred character 
of zakat.

(21) Sura al Nisa, 4: 54.
(22) Reported by al Bazzar, with a good chain and by 

al Baihaqi and others. See al Targhib wa al Tarhib, 
Vol. 4, p. 11.

3.1.•TENETS•OF•ZAKAT•PAYMENT•

3.1.1.•Criteria•for•Zakat•Payment: 

As a Muslim, Zakat gets compulsory 
(Fard) when the person meets the accompa-
nying four conditions: 

a) Being `Owner of Nisab(23),

b) being able to meet one’s personal and 
family’s basic needs,

c) Not being a wiped out borrower (i.e., 
being in line with one’s fiscal commit-
ments of obligation), 

d) being the owner and possessing the 
wealth/livestock for one complete lu-
nar year (Haul), or raised and collected 
harvest, or get the right on a fortuitous 
fortune(24). 

In the event that any of the above four 
conditions is not met, the instalment of Zakat 
is not mandatory. In any case, once all the 
above four situations are met; one is obliged 
to pay Zakat on all the Zakatable things that 
one possesses. 

The gatekeeper of an orphan, a kid, or 
a rationally impeded individual is obliged 
to pay Zakat for their benefit from their 
property in the event that the Nisab is 
reach. Zakat is likewise taken from the es-
tate of a late individual if he/she passed on 
before paying the Zakat that was expected.(25) 
(Chicago, 2005)

(23) The amount one›s net worth must exceed for the 
Muslim owner for one lunar year to be obligated 
to give zakat.

(24) Chicago, The Council of Islamic Organizations of 
Greater, The institution of Zakat, 2005, page 10.

(25) Ibid, page 30.
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2.0.2.•Legality•of•Zakat•Payment:•

The commitment of Zakat is acknowl-
edged completely released when the Muslim 
meets the accompanying four crucial condi-
tions: 

a) Making the intent (Niyyah) of paying 
Zakat. 

b) Correct surveyed of the due Zakat. 

c) Payment Zakat just to the qualified ben-
eficiaries of Zakat to the best of your 
information. 

d) The beneficiary of Zakat is made the 
legitimate proprietor of the paid Zakat. 

When every one of the four of the 
above conditions is satisfied, the compul-
sory obligation (Fard) of Zakat is recognized 
to have been completed.

2.• 1STANDARD• OF• CALCULATING•
ZAKAT

Zakatability•of•the•Possessions:•

The things of one’s belonging might be 
grouped into two assemblies: Zakatable Pos-
sessions and non-Zakatable Possessions.

•3.0.1.•Zakatable•Possessions

A thing is Zakatable when it meets the 
accompanying four conditions: 

a) The thing is not planned for one's close 
to home or family unit utilization or 
utilization 

b) The thing is in one's finished possession. 
(An individual is viewed as a complete 
holder of a property when it is in his 
legal ownership and he has the capacity 
to discard it at his will). 

c) The thing is held in one's ownership for 
a stipulated time of time. 

d) The measure of the thing in one's own-
ership surpasses an endorsed breaking 
point (Nisab). 

Here below frameworks a part of the 
way rundown of the things those are Zakat-
able when had in the sum above `Nisab': 

3.0.1.1.Zakatable•Items•and•their•Nisab
Nisab is the base measure of fortune 

possessed by a single person for one lunar 
year that commits the single person to pay 
Zakat. This base measure of fortune is inde-
pendently characterized for every classifica-
tion of riches or ownership. 

The Shari'ah has endorsed a specified 
`nisab' for every class of fortune or owner-
ship. Zakat gets due when the fortune or be-
longing of a singular surpass the cut-off of 
Nisab. Nisab is a measure used to focus the 
Zakatability of riches or possession(s).

Different kinds of riches or possession(s) 
surpassing the endorsed furthest reaches of 
Nisab are liable to Zakat. Assuming that the 
amount of riches or possession(s) is less than 
the recommended furthest reaches of Nisab, 
it is exempted from Zakat.(26)

a) Un-invested Wealth: 
1.Gold: 20 Dinars (Equivalent to 3 ounces 

of gold).
2.Silver: 200 Dirham (Equivalent to 21 

ounces of silver).
3.Savings in the bank: Proportionate to the 

current market value of 3 ounces of 
gold.

4.Valuables(27): Proportionate to the current 
market value of 3 ounces of gold.

(26) Chicago, The Council of Islamic Organizations 
of Greater, The institution of Zakat, 2005, page 
3-9.

(27) antiques, paintings, ornaments, collector›s 
items, etc...
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 b) Invested Wealth / Tradable Com-
modities: Equivalent to the current market 
value worth of 3 ounces of gold: 

1.Yield (net benefit) from business or in-
dustry (in the wake of deducting im-
mediate overheads from aggregate in-
come). 

2.Net benefits from share of a company.

3.Net value of inventory(28) of a business 
or industry (after deducting debt and 
any other direct expenses).

4.Net worth of stocks and bonds. 

5.Net worth of all tradable items (in the 
wake of deducting obligation and what-
ever viable immediate expenditures). 

6.Net earnings from rentable house (in the 
wake of deducting obligation and other 
immediate expenditures): 

c) Agricultural produce: (After deducting 
immediate liabilities): 

1.Harvest from cultivated (irrigated) land.

2.Harvest from non-cultivated (un-irrigat-
ed) land: 5 Awsuq (proportional to 653 
Kilograms or 1439 pounds of wheat).

d) Happy Fortune: 

Fortunes, mines, minerals, oil, regular 
gas, and so forth, found on a property: Pro-
portional to the current market value worth 
of 3 ounces of gold. 

e) Animals: 

1.Sheep and goats: 40 sheep, sheep and/ or 
goats.

(28) raw material / work-in-process / finished goods 
of a business or industry.

2.Cows and Buffalo (domestic, not wild): 
30 Cows and Buffalo (residential, not 
wild).

3.Camels: 5 Camels.

Note: Minor distinction of conclusion 
exists around Muslim legal advisers with re-
spect to the determination of Nisab for dif-
ferent sorts of fortune or possession(s).

In the event that the benefit of the busi-
ness is disseminated to the unique holders 
(accomplices), it ought to be incorporated 
in their particular fortune for ascertaining 
Zakat. Moreover the quality of the stock 
ought to additionally be allotted as per the 
stake of the accomplices. Assuming that the 
benefit of the business is not dispersed to 
the accomplices, the business as a substance 
ought to pay the Zakat on the net posses-
sions including stock (barring settled hold-
ings utilized in the preparation of the goods/
services).(29)

3.0.2•Non-Zakatable•Possessions

The things of one’s essential necessi-
ties are exempted from Zakat. All things of 
worth, (movables and relentless), that are 
designated for particular and family utilize 
or utilization are non-Zakatable. 

Here underneath we can distinguish the 
things that are exempted from Zakat. 

3.0.2.1•Non-Zakatable•Items•

1.Sustenance: The saved nourishment for 
the utilization of the singular and his/
her family (for under one year’s utili-
zation). 

(29) Ibid, page 9.
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2.Dress: all individual and family wearing 
clothing. 

3.Private Home: The abode house required 
and involved by the holder, including 
the furniture, family utensils, supplies, 
and so on (which blankets the funda-
mental requirements and necessities). 

4.Insignificant money: The sensible meas-
ure of unimportant money closes by for 
individual regular consumption. Case: 
Cash to pay transportation, utility bills, 
doctor’s visit expenses, educational 
cost charges, repairs, and so on. 

5.Transportation: the method for particu-
lar and family transportation, for exam-
ple, bike, cruiser, auto, riding creatures, 
and so on…, utilized by the holder and 
his/her relatives. 

6.Books: the books, stationary, instructive 
material, and supplies utilized for par-
ticular study. 

7.Residential Animals & Poultry: The 
creatures, for example, dairy animals, 
wild oxen, goats, and poultry, for ex-
ample, chicken, turkey, to indulge the 
household requirements of the holder’s 
family unit. 

8.Devices of the Trade: the instruments 
and supplies utilized as a part of one’s 
working tools. 

9.Articles of Adornment: Jewellery en-
hancing the ladies in regular utilization. 

10.Agriculture / Land: the area, creatures, 
and supplies utilized as a part of the de-
velopment by the holder. 

11.Arms & Ammunition: Arms and ammo 
for individual utilization

3.0.3•Zakat•Rate•
Riches are a result of labour and capi-

tal information. The rate of Zakat fluctuates 
with the measure of labour and capital con-
sumed. The more excellent the measure of 
labour and capital necessities in the era of 
riches, the easier will be the rate of Zakat 
and the other way around. This rule all in all 
improves the profit of labour and capital. 

Islamic statute (Fiqh) has decided the 
rate of Zakat connected to every Zakatable 
thing. Contingent on the sorts of Zakatable 
items, the Zakat rate varies. Here below we 
can illustration of the Zakat rates on differ-
ent Zakatable items.(30)

 Zakat Rates Zakatable Item(s) % of 
Zakat due just when in ownership for one 
lunar year 

% of Zakat due instantly after owner-
ship 

1.Un-contributed Wealth: 2.5% 
2.Contributed Wealth: 2.5% 
3.Agricultural Produce: 
a.Harvest from grown area 5%
b.Harvest from non-grown land 10% 

(Ushr)(31) 
4.Fortuitous Fortune (Rikaz): 20% 

(Khums)(32) 
5.Domesticated animals: 

Note: Minor contrast of conclusion ex-
ists around Muslim law specialists with re-
spect to the Zak at rate on some Zakatable 
things.

(30) The Council of Islamic Organizations of Greater 
Chicago, The institution of Zakat, 2005, page 10.

(31) Arabic word: meaning one tenth, which is a 
measure for zakat on agricultural harvest.

(32) Arabic word: meaning one fifth, which a measure 
for zakat on fortuitous fortune.
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3.1•DUE•DATE•OF•ZAKAT•
In the event of Un-invested fortune, in-

vested wealth and animals, the instalment of 
Zakat gets due precisely at the end of one 
lunar year (Haul) from the time the Nisab 
is achieved. Records of the accessibility of 
Nisab at the starting and at the end of the 
year are to be kept. The abatement in the ac-
cessibility of Nisab at whatever time in the 
middle of the year may not matter. Muslims 
generally reserve the month of Ramadan for 
the instalment of their Zakat for the espe-
cial reward on good deeds in that month of 
Ramadan. 

Settlement of Zakat in advance, before 
the consummation of the year, is allowable. 
Zakat instalments are likewise admissible in 
instalments to make it simple on the payer. 
Upon consummation of the year one ought 
to compute his/her Zakat to find out the right 
measure of the Zakat due. 

If there should be an occurrence of the 
agricultural produce and fortuitous fortune, 
the instalment of Zakat gets due promptly 
after the riches is in the ownership of the 
manager. 

Zakat is one of the privileges of the 
poor part in a Muslim social order. It is ad-
ditionally viewed as an obligation payable to 
Allah. Subsequently, wrongdoing in Zakat 
instalment is culpable in this world by an 
Islamic state. It is likewise culpable in the 
hereafter by Allah. 

Muslims who are reprobate in Zakat 
instalment are obliged to pay their past due 
Zakat quickly. The instalment of late Zakat 
is viewed as a bona fide release (Ada) of the 
required obligation.(33) (Chicago, 2005).

(33)The Council of Islamic Organizations of Greater 
Chicago, The institution of Zakat, 2005, page 30

3•Types•of•zakah

3.1•Zakah•al-Fitr•

Zakah al-Fitr is an instalment that is 
made once in every Muslim Hijri year at 
whatever time between the first day of the 
month of Ramadan and the first day of Sha-
wal. 

 All Muslims are in the obligation to 
discharge this duty, whether they are young 
or old, male or female, poor or rich, it is a 
religious commandment that fall on every 
single Muslim’s head.(34) 

The measure of zakah payable is more 
or less 3kg of staple sustenance in that par-
ticular nation or a measure of cash that is 
proportionate to the cost of the nourishment.(35) 
(Ismail, 2012)

3.2•Zakah•Al-Mal•(on•wealth)

Zakah al-Mal is a twelve-month instal-
ment dependent upon the measure of fortune 
possessed by a Muslim singular or associa-
tion. 

This instalment is required upon any 
Muslim singular or association that has 
reach the prerequisite of Nisab(36) (limit of 
amount Zakatable) and Haul(37) (one Muslim 
lunar year). 

(34)Yusuf Al Qardawi, Fiqh al Zakah (volume 2) A 
Comparative study of Zakah, Regulations and 
Philosophy in the Light of Qur’an and Sunnah, 
page 197

(35) Dr Magda Ismail, Re-distribution of wealth and 
its effect on economic development, Presentation.

(36) Arabic word meaning the limit of amount of 
wealth holds in one lunar year that is subject to 
zakat deduction.

(37) Arabic word meaning one lunar year from a 
Muslim point of view.
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The instalment is 2.5% out of the ag-
gregate fortune regarded for zakah.(38) (Is-
mail, 2012)

Zakah al-Mal might be subdivided into 
Zakah on: 

1.Business 
2.Rental Income 
3.Individual Income 
4.Reserve funds 
5.Minerals (Gold and Silver, and so on.) 
6.Shares 
7.livestock 
8.Crop (ushr).

3.3•Ushr•(for agricultural land) 
Ushr is the required charge (Zakat) on 

farmstead produce which is one-tenth for 
one sort of soil and one-twentieth for others.

Allah (swt) says in a verse of the 
Qur’an:  “O Believers! Expend in Allah’s 
way the best portion of the wealth you have 
earned and of what we have produced for 
you from the earth.”(39) 

And in another verse Allah (swt) 
says:  “…and give away Allah’s due at the 
harvest time.”(40)  

The Holy Prophet of Allah (swt) em-
phasized these sayings through his hadith 
when he was saying:   “It is obligatory to 
give away one-tenth of the farm produce if 
the land is irrigated by spring or rain or river 
water naturally and half of one tenth if it is 

(38) Dr Magda Ismail, Re-distribution of wealth and 
its effect on economic development, Presenta-
tion.

(39) Surat Al Imran (2: 267).
(40) Surat al- ‘An’am (6: 141).

irrigated by drawing out water from the well, 
etc.”(41) (Ismail, 2012)

These injunctions from the primary 
sources (al-Qur’an and Sunnah) illustrate 
easily the importance given to the zakat on 
agricultural land. 

4•Administration•of•zakah

Islam has always been organized, since 
its first begin during the time of the prophet 
(pbuh).

In fact, the government bureau of the 
early Islamic state, known as “Diwan” was a 
big corner stone, with over 42 secretaries to 
help the prophet of Allah in its administra-
tive duty.(42)

Among them we can enumerate, Ubayy 
Bin Ka’b as the first secretary, Uthman Bin 
Affan, Ali Bin Abu Talib, etc. (May Allah be 
pleased with them).(43)

The success on the administration of 
the state affairs, will lead to the creation of 
the “Baitul Mal”, during the time of the kha-
lif Abu Bakr al Siddiq, to overcome the need 
of more professional management of the 
state resources from various part like Zakat.

Just to illustrate the way economy of 
Islamic states was handle in general and 
zakat in particular.

(41) Dr Magda Ismail, Re-distribution of wealth and 
its effect on economic development, Presentation.
INCEIF, 2013.

(42) Islamic Development Bank, Islamic Research 
and Training Institute, “Institutional Frame-
work of Zakat: Dimensions and Implications” 
(seminar proceedings n*23, Jeddah, Saudi Ara-
bia, 1990), page 27.

(43) Ibid, page 27.
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In fact, as it is an obligation from Al-
lah, zakah is not just a charity which is left 
to individuals to give. It is the responsibility 
of the state to collect and managed it as high-
lighted in Quran and Sunnah.

From a rational or political point of 
view such an Institution like zakat that is 
generating billions per year and can help 
tackle any treat on the social order and peace 
among peoples, can’t be left to the individ-
ual conscience. It need to be well monitor 
with all the rules and regulations surround-
ing it, in order for it to work much better and 
succeed on it capacity to alleviate poverty.

Therefore, the state intervention will be 
needed to emphasize the recommendation of 
Islam on the structure and administration as 
illustration below: 

1.State appointment of the zakah work-
ers (collection and distribution).

2.Power given to the appointed agents 
to collect from the eligible zakah payers.

3.Pooling of fund to the Baitulmaal 
or state treasury dedicated to receive zakah 
proceeds.

4.Paper work on the recipients of zakah 
(eight categories).(44)

5•Recipient•of•zakah•

(44) Dr.Magda Ismail A. Mohsin, Potential of zakah 
in eliminating riba and eradicating poverty in 
Muslim countries, vol.5 n* 11 2013, page 116

The Holy Qur’an classifies the due re-
cipients of zakat under the following eight 
categories.

“Zakat is for the poor, and the needy 
and those who are employed to administer 
and collect it, and the new converts, and for 
those who are in bondage, and in debt and 
service of the cause of Allah, and for the 
wayfarers, a duty ordained by Allah, and Al-
lah is the All-Knowing, the Wise”.(45) 

1. Fuqara’ (The Indigent/The poor): 
Is the one without any method for 

job and material belonging, subsequently 
through paying zakah to them their circum-
stance can change in the short run from be-
ing the beneficiary of zakah to being the pro-
vider of zakah.(46)

2. Masakin (The Needy)
Needy (Miskin; pl. Masakin): One who 

cannot adequately support himself/herself, 
and is reluctant to ask for help. Such an indi-
vidual, therefore, is not easily recognized as 
someone who needs help.(47)

Such an individual is eligible for Zakat, 
provided (or to the extent) that the recipient 
of Zakat does not reach the level of Nisab.

3. Al-‘Amileena Alaiha (The Collector(s))
Those employed to administer the col-

lection, distribution, and administration of 
Zakat (Al-’Amileena Alaiha): They need not 
remain below Nisab at the time of receiving 
compensation through Zakat.(48)

(45) Sura Al-Tauba, 9: 60
(46) Dr Magda Ismail, Re-distribution of wealth 

and its effect on economic development, 
Presentation,INCEIF, 2013, slide n*25.

(47)Yusuf Al Qardawi, Fiqh al Zakah (volume 2) A 
Comparative study of Zakah, Regulations and 
Philosophy in the Light of Qur’an and Sunnah, 
page 6.

(48) Ibid, page 23.
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4. Mu’allafat al-Qulub (Those whose hearts 

are to be inclined towards Islam)

Those individuals who have been re-

cently reconciled to the Truth (Mu’allafat 

al-Qulub): This category includes new Mus-

lims, or those who are willing to support the 

Muslim State but need to be compensated. 

They could be non-Muslims as well. Such 

individuals can be in possession of Nisab 

and will not be disqualified because of that.(49)

5. Fir-Rikaab (Ransoming of slaves): 

Since the custom of bondage or slavery 

is now extinct, freeing of slaves may not be 

needed any longer. However, this can be in-

terpreted to include individuals who due to 

excessive debt do not have any hope of ever 

standing on their own two feet.(50)

6. Al-Gharimeen (The Debtors)

Those in debt (Al-Gharimeen): Zakat 

money could be received by one who is in 

debt in order to pay off the debt or a part 

thereof provided at the time of receiving 

Zakat, he/she is not in possession of Nisab.(51)

7. Fi-Sabeel Allah (In the cause of Allah)

In the cause of Allah (Fi-Sabeel Allah): 

Those who are going out or working in the 

(49) Dr Magda Ismail, Re-distribution of wealth and 
its effect on economic development, Presenta-
tion INCEIF,2013, slide n*28.

(50)Yusuf Al Qardawi, Fiqh al Zakah (volume 2) A 
Comparative study of Zakah, Regulations and 
Philosophy in the Light of Qur’an and Sunnah, 
pages 43-47.

(51) Ibid, pages.

cause of Allah (including the task of con-

veying the message of Islam) or in a battle 

declared by an Islamic State for just cause. 

Being in possession of Nisab does not dis-

qualify them.(52)

8. Ibn as-Sabeel (The Wayfarer)

The wayfarer (Ibn as-Sabeel): Travel-

ler who is in need of help during his travel.

One who belongs to the family of the 

Prophet (Peace be upon him) is not eligible 

for receiving Zakat.(53)

6•New•ways•of•collecting•zakah•from•sal-

ary•(case•study•Malaysia•and•Sudan)

There is nothing wrong in paying the 

Zakah on a monthly basis if the payment is 

in advance. This is the view of the majority 

of scholars. 

It is reported that the Prophet (peace 

and blessings be upon him) accepted the 

Zakah of his uncle Al-`Abbas two years in 

advance because of Muslims' need at that 

time.

Zakah can be paid in advance during 

the year as recommended by many scholars. 

A person can estimate the amount that 

will be due at the end of the lunar year (354 

days) beginning from the day it reaches the 

(52)Yusuf Al Qardawi, Fiqh al Zakah (volume 2) 
A Comparative study of Zakah, Regulations 
and Philosophy in the Light of Qur’an and 
Sunnah,pages57-71.

(53) Ibid, pages 75-80.
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Nisab (Gold: The Nisab by the gold standard 

is 3 ounces of gold (87.48 grams) or its cash 

equivalent. This is approximately £650 or 

$926.40, but will vary with the current mar-

ket value of gold, for the latest prices). 

This does not usually coincide with 

Ramadan. 

Then the person may pay during the 

year any amount he likes to pay, in equal pay-
ments or not, and at regular intervals or not, 
provided that when he gives any payment, 
keeping in mind the intention for Zakah.

 The person should also keep in mind 
that he must pay the balance at the end of 
the year.

It is now common in Malaysia, to see 
employees paying zakat from their monthly 
salary, which in my opinion is a good thing 
to do.

In fact, this new way consist of assess-
ing the revenue of the person annually and 
deduct the annual expenses and debts, then 
compare the balance with the require Nisab. 
If the Nisab is reach, then zakat become ob-
ligatory to that person.

The amount of zakat calculates, will be 
divide by twelve to get the monthly payment 
of zakat.

ZAKAT CALCULATION FORM LINE 
DESCRIPTION(54)

1. Amount of cash at home or in 
bank accounts

$X

2. Current value of gold, silver, 
and jewellery owned

$X

3. Current value of stocks, 
shares, etc.

$X

4. Money in other optional 
plans – e.g., IRA, deferred 
income plan, optional pen-
sion plan, 401K accounts, 
etc.

$X

5. Net profit from business $X

6. Value of inventory from 
business

$X

7. Any outstanding debt – Debt 
and Loans Given

$X

Total Amount (add lines 1 
through 7)

8. Indebtedness you would like 
to subtract $

$X

Net Amount (Subtract line 
8 from Total 

Amount)
9. Zakat (Net Amount1 x 0.025): $X
10. Less any payments already 

made towards Zakat: $
$X

Net Balance Due $X (subtract line 
10 from line 9)

Note: Check with your Islamic Centre for the exact 

amount of Nisab for the current year. (Chicago, 2005)

III.•Historical•background•of•Senegal

1.B rief presentation of Senegal

Sub-Saharan country located at the ex-
treme west of the African continent, Senegal is 
 between 12 ° 8’ and 16 ° 41’ north latitude 
and 11 ° 21’ and 17 ° 32’ west longitude. It 
is limited to the north by the Islamic Repub-

(54) The Council of Islamic Organizations of Greater 
Chicago, The institution of Zakat, 2005, page 30.
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lic of Mauritania, to the east by Mali, to the 
south by Guinea Bissau and Guinea and is 
bordered to the west by the Atlantic Ocean. 
Senegal is also adjacent of the Republic of 
Gambia, which is an enclave of land within 
the Senegalese territory.(55)

Covering an area of   196,722 square 
kilometres, Senegal has a large opening in 
the Atlantic Ocean with 700 kilometres of 
coastline. It is a flat country where the al-
titude exceeds rarely 100 meters, the high-
est point, Mount Assiriki located southeast 
of the country, has a height of 381 meters. 
The river, the country is crossed from east 
to west by four rivers: the Senegal, Gambia, 
Casamance and Saloum and their streams. 
This network is supplemented by some tem-
porary streams and Lake “Guiers” north of 
the country.(56)

Carte administrative du Sénégal et découpage en 

régions en 2012

(55) Agence Nationale de la Statistique et de la Dé-
mographie, Enquête de suivi de la pauvreté, 2011.

(56) Ibid.

Senegal's population, estimated at 12 
873•601(57) inhabitants in the General Census of 
Population (GCP) in this recent 2014 study 
conduct by the National Agency for Statis-
tics and demography with a Muslim popula-
tion estimated to 95% of the total population 
(12 229 920).

Its average growth rate of the population is 
estimated to 2.6%(58) with a variation in last 
10 years between 2% and 3%.

Senegalese Population’s Growth Rate (%)(59)

However, Senegal is a secular republic, 

which ensures equality of all citizens before the law,  

without distinction of origin, race, sex, religion 

and respects all beliefs. The Constitution 

preserves the principle of democracy by 

recalling that national sovereignty belongs to the 

Senegalese people, who exercise it through their 

representatives or through the referendum.(60)

(57) Rapport provisoire du Recensement Général de 
la Population et de l›Habitat, de l›Agriculture et 
de l›Elevage (RGPHAE-2013).

(58) Agence Nationale de la Statistique et de la Dé-
mographie, Enquête de suivi de la pauvreté, 
2011.

( 5 9 ) h t t p : / / w w w. i n d e x m u n d i . c o m / g / g .
aspx?v=24&c=sg&l=en, 06 April 2014. 

(60) Constitution of the Republic of Senegal, 2010, As 
Amended to Constitutional Law No. 2009-22 of 
19 June 2009.
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As a developing country, external debt is 
a meant of funding for the government’s de-
velopment project and a way to subsidise con-
sumption of its majority Lower middle income. 

Year 
amount

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Debt
 external in
 $ Billions

3.4 4.1 3.1 3.1 3.01 3.48 3.53 1.63 2.19 1.77 3.46 3.89 4.43

External Borrowing of Senegal per Yea(61)

The upward trend of final consumption 
began the effort to save. In fact, during the 
period, consumption increased by more than 
3.9% among households and 3.8% in pub-
lic administration. Meanwhile, the budget 
deficit reached relatively high levels. The 
outstanding public debt, both domestic and 
external, increased remarkably over the past 
four years, despite cancellation of debt reg-
istered under HIPC and MDRI. The total 
outstanding external debt has reached 30.8% 
of GDP in 2012.(62) 

In 2012, the gross domestic product (GDP) 
is estimated at 7 172billion CFA or GDP per 
head of CFA 598 212. In the same year, the 
economic growth rate stood at 3,4% and in-
flation at +0,7%.(63) (ANSD, 2013).

Coming to the poverty level, Senegal 
presents the criteria of developing country 
with an estimation of 46.7% of its popula-
tion (6 011 971.667) being under the level of 
poverty as define by the World Bank.(64)

In the other hand, in 2005, 14.5% were 
classifying under the category of “children 
under age of 5 years underweight”, due to 
the insufficiency of food for basic diet. 

( 6 1 ) h t t p : / / w w w. i n d e x m u n d i . c o m / g / g .
aspx?c=sg&v=94, 06 April 2014.

(62) Agence Nationale de la Statistique et de la Dé-
mographie, report 2013.

(63) Ibid. 2013.
(64)http://data.worldbank.org/country/senegal, 

07/04/2014.

2. Statistical•study•on•the•rate•of•Rich•and•
middle class people in Senegal

 The impact of growth on the incidence 
of poverty, however, was attenuated by the 
inefficiency of the politics of redistribution. 
The inequality measures by the Gini index 
have remained stable and even increased 
slightly. Indeed, the richest 20% account for 
over 41% of total annual expenditure against 
8.1% for the poorest 20%.

The ESPS (Survey Poverty Monitoring 
in Senegal) measured employment through 
the activity of the moment that is to say that 
exerted in the seven days preceding the inter-
view. The rate is estimated at 50.7 % of the 
working age population (aged 10 and over). 
The occupancy rate is 38.7 %, which means 
that 100 people of working age, less than 40 
employed. The ILO unemployment rate in 
the strict sense is estimated at 10.0% at the 
national level with a higher in the urban area 
of   the Dakar region (16.0% against 6.3% in 
rural areas) level and women (13.6% against 
7.9% for men). Nearly 23.0 % of workers 
are experiencing invisible underemploy-
ment, which is to say that they have insuf-
ficient income from work, leading them to 
actively seek to increase their gain in order 
to meet their needs. This job insecurity ex-
plains the strong dependence that exists in 
the country: 100 workers and their depend-
ents 270 people without jobs. Economic de-
pendence is heavier in 10 other cities and in 
rural areas (290 to 100 active vacant occu-
pied) where underemployment is also more 
severe (27.0% occupied).(65) (DEMOGRA-
PHIE, 2005-2006)

(65) Agence Nationale de la Statistique et de la Dé-
mographie, Enquête de suivi de la pauvreté, 
pages 9-10.
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3. Plans•how•to•eradicate•poverty•through•the•collection•of•zakah•from•the•different•type•of•zakah

Depending on the population, the main signs of poverty are, in order: the difficulty in 
feeding, lack of work, lack of care, lack of decent housing. Also, consider that the priorities of 
the government should be in order: the youth employment (20.1%); the reduction in the prices 
of staple foods (18.9%); the access to basic health care (17.7%); the education of children 
(11.3%).(66)

Hasan (2010) and Sadeq (1997) argued that based on the Islamic perspectives, poverty 
may be eliminated by using three distinct set of measures; 

1. Positive measures, 

2. Preventive measures, 

3. Corrective measures.

The poverty eradication strategies forwarded by Sadeq (1997) is Summarized in the figure 
below: 

Poverty Eradication Scheme of Islam(67) (Sadeq, 1997)

The vicinity of an incredible centralization of riches side by side with extreme destitution is 
a significant social cataclysm that Islam does not endure in its social order. The Qur'an stresses, 

(66) Document de Strategie pour la croissance et la Reduction de la Pauvrete, 2006-2010, page 8
(67) Sadeq, 1997, Poverty Eradication Scheme of Islam.
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“It is He Who has made for all of you things 
that are on earth.”(68) Arabic word “jami'a” 
utilized for "all" may mean all things made 
are for you, or things made are for all of you. 

One of the goals Islam points for is di-
minishing socio-financial contrasts by giv-
ing backing and fiscal assistance to the have-
nots to carry them closer to the haves. 

Islam handles this issue with much of 
its enactment, social establishments, and in-
vestment directives keeping in mind the end 
goal to accomplish Justice both in the con-
veyance of fortune and the dissemination of 
pay. Allah says, “What Allah has gave on His 
Apostle [and taken away] from the individu-
als of the townships, has a place with Allah, 
to His Apostle, and to related also vagrants, 
the poor, and the wayfarer, in place that it 
may not simply make a circuit between the 
rich around you.” (69)

In this segment, we are examining just 
the part of the organization of zakah in di-
minishing investment contrasts. We must re-
member that in a social order which carries 
on as per, and is controlled by Islam, there 
must be individuals working and much more 
diminutive number of unmoving persons, as 
a result of alternate means by which Islam 
disheartens stillness and furnishes employ-
ments.

Zakat, as we have seen prior, does not 
just give alleviation to the poor however 

(68) Sura al Baqarah, 2: 29.
(69) Dr Yusuf Al Qardawi, Fiqh al Zakah (volume 2) 

A Comparative study of Zakah, Regulations and 
Philosophy in the Light of Qur’an and Sunnah, 
page 183.

points additionally at making the poor own 
method of handling by providing for them 
the apparatuses and hardware essential for 
beneficial work, so that persons given zakah 
are evacuated always from the classifica-
tion of poor closure destitute deservants. 
This is notwithstanding fundamental haven 
and prompt easing that zakah furnishes. We 
additionally examined in the past part that 
what is given as zakah must get claimed by 
the beneficiary so beneficiaries of zakah 
no more remain have-nots.(70) (QARDAWI, 
n.d.)

Therefore, in collaboration with the 
government we will be tackle this issue from 
the corrective measure of Sadeq in it Poverty 
Eradication Scheme of Islam, in this regard 
the government will be helping with its ex-
pertise to see the best means of alleviating 
poverty.

IV.Estimation of zakat collection in 
the first year and its contribution to alleviate 
poverty

As developed earlier, zakat can be divid-
ed in two mainly: zakah on wealth and zakah 
al Fitr.

Therefore our collection policy will be 
following these two major events.

As for zakah al Fitr, it is important to 
note that rice is the stable food in Senegal; 
therefore, our assumption will be accord-
ing to the actual market price of 1 Kg of this 
later.

(70)Ibid, page 176.
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The actual market price varies between 
300 XOF and 450 XOF(71), thus our study 
will be the average of them: 

1Kg of rice = 375 XOF

Muslims population = 12 229 920

Assuming the zakah Institution collect-
ed zakah al Fitr from 50% of Muslims popu-
lation in Senegal (6 114 960), with each pay-
ing the equivalent of 3Kg of rice (375x3= 
1125 XOF).

Therefore, zakah al Fitr amount will 
be: XOF 6 879 330 000 

(Zakat on Monthly salaries) assump-
tion active Muslim population in Senegal 
(labor force/salary) is equal to half of the to-
tal Senegalese Muslims (6 114 960) and the 
price of 1 ounce of gold is $1,300 which is 
equal to XOF(72) 650,000.

Therefore, the price of 3 ounce of gold 
which is the minimum of the Nisab is: 

$3,900 = XOF1, 950,000

If we apply the rate of 2.5% the mini-
mum amount of zakat payable will be: 

XOF1, 950, 000X2.5%= XOF48, 750

Assuming, among this 6 114 960,

Rich people 1,000,000; paying each 
XOF 500,000 as zakah 

Middle class people 5,114,960; paying 

(71)http://www.au-senegal.com/quelques-prix-
utiles,048.html?lang=fr, 09/04/2014.

(72) The West African currency denomination, which 
gather eight countries under the same monetary 
and economic union (Benin, Burkina Faso, Côte 
d›Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal 
and Togo): CFA franc (French: franc CFA; Por-
tuguese: franco CFA or simply franc, ISO 4217 
code: XOF).

each XOF 50,000 as zakah

Zakah collected

Rich people: 500,000x1, 000,000= 
XOF 500,000,000,000

Middle class people: 50,000x 
5,114,960= XOF 255,748,000,000

Total• zakah• on• wealth=• XOF•
755,748,000,000

Zakah al Fitr XOF•6•,879,330,000 13,758,660 $
 Zakah on
wealth

XOF•755,748,000,000 1,511,496,000 $

 Total Zakah
Collected

XOF•762,627,330,000 1,525,254,660 $

As we can see this amount of zakah 
collected in the first year ($ 1,5 billion) rep-
resent 34.43% of the Senegal external bor-
rowing ($4.3 billion)

According to the chairman of the op-
position group in the National Assembly, the 
President has announced a ten-year program 
of XOF 700 billion to cope with flooding(73).  
Therefore with this amount of zakat collect-
ed in the first year we can finance a 10 year 
budgeted program that will both eliminate 
poverty and prevent it.

In this regard the government can focus 
on others areas that need improvement in 
its development programs among others the 
“Universal health coverage” which will call 
for a funding amounted to 10 billion XOF.

(73)http://enqueteplus.com/content/lutte-contre-
les-inondations-macky-sall-opte-pour-la-
mani%C3%A8re-forte-et-le-respect-des-
r%C3%A8gles, 09/04/2014.
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Current expenditures are adapted to 1 704.4 billion XOF francs. But for 2014, the gov-
ernment decided to put more funds in ambitious investment projects and programs to address 
the concerns of Senegalese. This allowed the public to enjoy increased investment spends 
XOF912.4 billion in 2013 to 942 billion in 2014 following this distribution: 173 billion for 
agriculture and 74 billion for education and training.

With more than 70% of its activities in agriculture(74) and the highest number of poor in 
it zakat fund can boost the agricultural development through support on the less fortunate and 
funding on government project on it since our Model of Institution will be based on cooperation 
with governmental poverty eradication plan. 

V•Level•of•poverty•eradication•5•years•after
Assuming the growth rate of the population per year is 2.5%, and then the zakat collected for 
5 years will be: 

1 Year(2014) 2 Year(2015) 3 Year(2016) 4 Year(2017) 5 Year(2018)

Muslim population 12 229 920 12 535 668 12 849 060 13 170 249 13 499 505

Zakat payer (50% of 
Muslims) 6 114 960 6 267 834 6 424 530 6 585 124 6 749 752

Zakat rate 1125 1125 1125 1125 1125

Zakat•al•Fitr 6•879•330•000 7•051•313•250 7 227 596 250 7 408 264 500 7•593•471•000

Rich (paying
XOF500 000) 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000

Middle class
(paying XOF50 000) 5 114 960 5 267 834 5 424 530 5 585 124 5 749 752

Zakat•on•wealth 755 748 000 000 763•391•700•000 771 226 500 000 779 256 200 000 787 487 600 000

Total•zakat 762•627•330•000 770•443•013•300 778•454•096•300 786 664 464 500 795 081 071 000

Cumul•zakat 762•627•330•000 1•533•070•343•000 2•311•524•440•000 3•098•188•904•000 3•893•269•975•000

In fine, XOF 3 893 269 975 000 will be collected within 5 years, i.e. $7,786,539,950. This 
is equivalent to 181% of the country external borrowing.

These 5 years correspond to the 2018 forecasts that has fixed the president of the re-
public under its program "Senegal Emerging”. Which rises a height of XOF 9 685.6 billion(75)

Indeed, the projected growth rate is estimated at 7%.

(74) Les paysans du Sénégal, Les civilisations agraires du Cayor à la Casamance, Paul Pélissier,1996, page 7.
(75) Plan Sénégal Emergent, Plan d’Actions Prioritaires 2014-2018, page 5.
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Therefore, through collaboration with 
the authorities we can provide financing to 
help reduce the external borrowing while 
serving the deserving recipients.(76)

VI Challenges
Zakat is one of the five mainstays of 

the Islamic confidence. It is a mandatory 
magnanimous commitment that Muslim's 
are needed by Islamic law (sharî'ah) to de-
velopment socio-investment welfare and 
'decontaminate ones' fortune'. 

This commitment is not effectively co-
ordinated into the administrative manufac-
ture of country states based on mainstream 
establishments. 

There have been diverse methodolo-
gies relying upon political, monetary and re-
ligious elements on whether and how zakat 
ought to be directed. 

A few nations have joined the install-
ment of zakat into the national expense 
framework; this is the situation, for instance, 
in Pakistan, Saudi Arabia and the Sudan. 
Different nations use go-between to gather 
zakat as a voluntary commitment, as is the 
practice in Bahrain, Egypt, Jordan and Ku-
wait. A few nations, for example, Morocco 
and Oman, even abandon it totally to the 
heart of the single person to make this com-
mitment. 

Malaysia has been at the bleeding edge 
creating a state administrative schema for 
the accumulation and dispersion of zakat. 
To tell the truth, around Muslim nations the 
regulation of zakat in Malaysia is viewed as 
something of a 'best practice'. 

(76) Ibid, for more detail.

Despite all these fact, revival on the In-
stitution• of• zakat• can• face• many• chal-
lenges amongst others

Rules and policies: as a secular repub-
lic, this ensures equality of all citizens be-
fore the law, without distinction of origin, 
race, sex, religion and respects all beliefs. 
The Constitution preserves the principle of 
democracy by recalling that national sov-
ereignty belongs to the Senegalese people, 
who exercise it through their representatives 
or through the referendum.(77)

In this regard, the minority’s religions 
may see it like a treat on their freedom and 
a way to Islamize the country. One may say 
that this has nothing to do with their faith, 
but nowadays anything in relation to Islam 
is subject to more scrutiny from the author-
ity’s side.

However, implementation of this insti-
tution will be beneficial to everyone whether 
you are Muslim or non-Muslim, since the 
economic cycle will touch the whole country.

In the other side, Senegal is member of 
UEMOA (Economic and Monetary Union of 
West African countries), thus any changes in 
the economic policies must be submit to the 
general assembly of the 8 members coun-
tries finance Minister, in order for them to 
look through it judge the impact and effect 
on the union’s viability.(78)

Thirdly, Tax deduction for individuals 
and tax rebate for corporate is to be includ-

(77) Constitution of the Republic of Senegal, 2010, As 
Amended to Constitutional Law No. 2009-22 of 
19 June 2009.

(78) the West African Economic and Monetary Union 
(UEMOA), the Dakar Treaty of 10 January 1994.
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ed in the reforms of the policy. Therefore 
can look like a decrease on the government 
source of funding. From a secular point of 
view the government will have to apply 
some cost clean in order to mitigate the gap 
on funding which politicians would never 
allow since the concept of barakah doesn’t 
meet their political aspiration. 

VII Reforms
In this paper, we have seen that a num-

ber of reforms must be done for a smooth 
management of this institution.

In this regard, collaboration with the 
tax department will be of a good help as the 
taxation will need to engage on changes in 
order to integrate the regime of tax deduc-
tion for the individuals and tax rebate for the 
corporate.(79)

First of all, some changes in the reg-
ulation text will need to be done for a bet-
ter environment that integrated the Shariah 
requirement on zakat. To do this a board of 
Shariah scholars will be needed to ensure 
that the texts are not in contradiction with 
Shariah.

Secondly, the system must be set up 
with high level of control to make sure that 
the fund goes to the deserving beneficiary 
(the height categories).

In the third point, the system of collec-
tion and its management model, and finally, 
the entity responsible for the distribution and 
their criteria.

(79) Islamic Development Bank, Islamic Research 
and Training Institute, “Institutional Frame-
work of Zakat: Dimensions and Implications” 
(seminar proceedings n*23, Jeddah, Saudi Ara-
bia, 1990, page 27.

VIII•Conclusion•
Zakat is declared as the third of five 

“pillars” of Islam, and it is payable on the 
assets such as gold, livestock, agricultural 
products, and funds. Consistent with the 
brotherhood concept in Islam, the require-
ment to pay zakat is also closely related with 
the idea of equality and justice that lies un-
der the Islamic principles. The main purpose 
of zakat is to support the less fortunate group 
in the society such as the poor, the needy, the 
wayfarer, or the heavily indebted with the 
hope that this group of people will at least 
have the basic requirement to lead a normal 
life, thus eliminating poverty. It is generally 
believed that zakat plays an important role 
in term of economy, moral and social of a 
society.(80)

History tells more about zakat’s capa-
bility of eradicating poverty.

In fact, with proper management, the 
institution of zakat can be the best tool for 
politicians or authorities to tackle this epi-
demic disease that is the contrast between 
rich and poor people. 

Throughout the ruling of khalif Umar 
Bin Al-Khattab and Umar Bin Abdul Aziz, 
people reported that zakat was manage such 
that it wasn’t easy to find an eligible recipi-
ent, since there were no poor in the Islamic 
Empire.(81)

(80)Yusuf Al Qardawi, Fiqh al Zakah (volume 2) A 
Comparative study of Zakah, Regulations and 
Philosophy in the Light of Qur’an and Sunnah.

(81) Magda Ismail A. Mohsin, Potential of zakah 
in eliminating riba and eradicating poverty in 
Muslim countries, vol.5 n* 11 2013, page 124.
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 However, in this Capitalism system 
taught by the westerns, Muslims have re-
gress in the implementation of Zakat such 
that it has lost its magnificence.

IX•Recommended
If there is anything in the world 

that can turn a man of God to be-
come a soldier of Satan, it is poverty. 
Indeed, the latter developed hatred, decreas-
es faith on god because we feel that God has 
forgotten us in its distribution of blessing 
wealth(82). The disaster’s impact of poverty 
was well understand by the holy Prophet 
Muhammad (pbuh), which was highlight in 
one of his Hadith where he was seeking Al-
lah’s refuge from poverty: 

 “O Allah! I seek refuge with you from 
laziness and geriatric old age, from all kinds 
of sins and from being in debt; from the af-
fliction of the fire and from the punishment 
of the fire and from the evil of the affliction 
of wealth; and in seek refuge with you from 
the affliction of poverty, and I seek refuge 
with you from the affliction of Al-Mesiah 
Ad-Dajjal. O Allah! Wash away my sins 
with the water of snow and hail, and cleanse 
my heart from all the sins as a white garment 
is cleansed from the filth, and let there be 
a long distance between me and my sins, 
as you made East and West fat from each 
other.”(83) 

(82)Yusuf Al Qardawi, Fiqh al Zakah (volume 2) A 
Comparative study of Zakah, Regulations and 
Philosophy in the Light of Qur’an and Sunnah, 
page 176.

(83) hadith- Sahih Bukhari.

Therefore, to build a world with peace, 
love and harmony we need to tackle those 
things that will threaten these three building 
blocks.

As a Muslim and in addition Kaliffatu-
Allah in hearth, it is our responsibility to im-
plement the inner most objective of Maqasid 
al Shariah, which is to ease Human being in 
general and Muslim in particular(84). Thus we 
recommended few points as our Jihad Fissa-
bilillah: 

First of all, our recommendation goes 
to the campaign of awareness through 
mosques, the media and the mouth to mouth 
on the revival of the institution of Zakat.

In fact, it is in the human nature to 
see the bad side of any changes you want 
to make in their normal routine “the fear of 
the unknown”, thus it’s very crucial to get 
them in touch with the revival of the zakat 
institution which is not a new concept to the 
Muslims.

In a country like Senegal where the 
government take its resources from tax, in-
troducing zakat on salaries with tax deduc-
tion on those zakat payers, may appear to be 
a decrease on their source of fund, however 
the reality is that the outcome of this opera-
tion will be the opposite effect as stated in 
the Quran: “And if only the people of the cit-
ies had believed and feared Allah, We would 
have opened upon them blessings from the 

(84) Assoc. Prof. Dr Asyraf Wajdi Dusukih, Assoc. 
Prof. Dr Said Bouheraoua, The Framework of 
Maqasid Al-Shariah (Objectives of the Shariah) 
and its Implications for Islamic Finance, Re-
search Paper (No: 22/2011).
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heaven and the earth; but they denied [the 
messengers], so We seized them for what 
they were earning.”(85) 

This is the “Baraka”(86) that Allah 

(swt) has promise us, and He never fail on 

His promise.

One may be wondering how this is 
possible in rational theory, I would answer 
to them that from an economical point of 
view the transfer of wealth from the fortu-
nate to the less fortunate and the fear on pay-
ing zakat on idle money will push people in 
investing more than usual, therefore more 
activities, thus more tax paid. At the end the 
level of tax payer will be increasing due to 
that constraint put on their idle wealth, in 
fine the concept of “economic cycle”(87)

Secondly, the government must help 
in mandating the Imams in every locality to 
collected zakat and distribute it to the deserv-
ing as in Senegalese custom on zakat-al-Fitr.

And this latter will be rewarded as a 
wayfarer from the zakat fund.

In this level of collection, those people 
are empowered to receive zakat on: 

1.livestock 

2.Crop (ushr)

3.Zakat al-Fitr

However, when it comes to most so-

(85) Surat Al-’A`raf [7: 96].
(86) In Islam, Barakah or Baraka (Arabic: بركة  ) is 

the beneficent force from God that flows through 
the physical and spiritual spheres as prosperity, 
protection, and happiness.

(87) Is the natural fluctuation of the economy between 
periods of expansion (growth) and contraction 
(recession. Factors such as gross domestic prod-
uct (GDP), interest rates, levels of employment 
and consumer spending can help to determine 
the current stage of the economic cycle.

phisticated one like: 

4.Business 

5.Rental Income 

6.Individual Income 

7.Reserve funds 
8.Minerals (Gold and Silver, and 

so on.) 
9.Shares 

It will on the responsibility of the cen-
tralize Zakat Institution to handle it as it ask 
for more sophisticated tool and a human re-
source ready to deal with international norm 
(Malaysian Model).

In today’s world corruption has reached 
such a level that human being has lost their 
roots. 

The intention that guide our researches 
on this topic may turn into evil thing if not 
monitor with faith and ethical behaviour, as 
for most of the giants corporates that col-
lapse during the last financial crisis due to 
a lack of control and ethics in the manage-
ment.

Therefore, I would recommend a sys-
tem that will in the same time revival the In-
stitution of Waqf through the Zakat money, 
thus people will be secure in term of access 
to the basic needs like Electricity, water, ed-
ucation, health coverage, and so on.
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سات الزكوية في معالجة الفقرس�ات المو فعالي
 :الي للزكاة خالل الفترةسنال تجربة ال�سندو

اأبوبكر تيبو �شي�شي - ال�شنغال
aboubacre5@gmail.com

ملخ�ص البحث
االقتصاديات  السنغالي كغيرها من  االقتصاد  منها  يعاني  اقتصادية  الفقر مشكلة  إن 
إلنقاذ  عليه  التغلب  محاولة  في  االقتصادية  المؤسسات  تعددت  قد  لذا  األخرى؛  الدول 
إلقاء  يحاول  والبحث  الزكوية،  المؤسسات  المؤسسات:  تلكم  ومن  لسعته،  من  األمم 
الضوء على مدى فعالية المؤسسات الزكوية في معالجة الفقر من خالل تجربة الصندوق 
دور  إبراز  في:  البحث  أهمية  وتكمن  009)-))0)م.  الفترة:  خالل  للزكاة  السنغالي 

الصندوق في جمع الزكاة وتوزيعها توزيعا الئقا، والتعرف على أداء الصندوق ومشاكله وكيفية التغلب عليها، 
وتدور أهم أسئلته حول ما يلي: ما الدور الذي يؤديه الصندوق السنغالي للزكاة في معالجة الفقر؟ هل للصندوق 
الفقر؟  من  الحد  في  للزكاة  السنغالي  الصندوق  بلغه  الذي  الحد  ما  الفقر؟  معالجة  قدرة على  للزكاة  السنغالي 
أداء  السنغالي للزكاة يؤثر سلبا على  الدعم الحكومي للصندوق  وأما عن فروضه فمن أهمها اآلتي: أن غياب 
السكان، وكذلك وجود عقبات  لعدد  بالنسبة  الصندوق ضعيفة  المستفيدين من خدمات  نسبة  وأن  الصندوق، 
تعرقل الصندوق السنغالي للزكاة في مزاولته لوظيفته، ثم قسم الباحث بحثه إلى تمهيد وأربعة محاور: التمهيد: 
عن ماهية الزكاة، المحور األول: موجز عن السنغال، المحور الثاني: الفقر في السنغال، المحور الثالث: تصنيف 
المؤسسات الزكوية في العالم اإلسالمي، المحور الرابع: تجربة الصندوق السنغالي للزكاة في معالجة الفقر خالل 
الفترة: 009)-))0)م وفي الخاتمة: النتائج والتوصيات وفهرس الموضوعات. واّتبع في ذلك عدة مناهج من 
أهمها: المنهج التأصيلي والتحليلي، كما توصل أيضًا إلى نتائج عديدة، من أبرزها: أن للصندوق السنغالي للزكاة 
دورا إيجابيا في الحد من الفقر في السنغال ولكن يبقى األداء والنتائج للغرض المذكور متواضعين بالنظر إلى 
حجم الفقر في السنغال، ثم وجود عقبات كثيرة تعيق أداء الصندوق نحو األفضل، من أبرزها: القلة في الموارد 
البشرية، اعتماد الصندوق السنغالي للزكاة على مصادر أخرى غير أموال الزكاة في تمويل برامج اجتماعية أخرى 

مثل: جمع التبرعات، والوقف على مدى البعيد.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الزكوية-الفقر-الصندوق السنغالي للزكاة.
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المقدمة
والسالم  والصالة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما 

بعد: 

فإن من سنن الله في الكون ُمْذ أن خلق الخلق 
كونية،  وسنة  طبيعي  أمر  وهو  وفقير:  غني  يوجد  أن 
الغني  أن  لدرجة  بينهما  الفجوة  تتسع  أال  والمهم 
يعيش في رغد العيش، في الحين الذي ال يجد الفقير 
العادم ما يسد به رمقه. ولكن بالنظر في أحوال األمم 
يكن  ولم  الطبقتين؛  بين  الفجوة  سعة  نجد  السابقة 
عادل  نظام  األحوال  أغلب  في  األسف-  –مع  فيها 
الموضوعة  اآلليات  بل  بينهما،  التقريب  في  يعمل 
لتقليص تلك الفجوة لم تكن فاعلة، واألدهى كانت 
األغنياء؛  لصالح  وتصاغ  تقّرر  الغالب  في  القوانين 
الوقت  في  الخيرات  جميع  على  يستولون  كانوا  لذا 
على  للحصول  نفسه  لبيع  الفقير  يضطر  قد  الذي 
السماوية  األديان  وكانت  رمقه.  بها  يسّد  عيش  لقمة 
وعلى  وتداعياته،  الفقر  تكافح  الظلم  هذا  ظّل  في 
ختم  الذي  الحنيف  اإلسالم  ديننا  نسج  المنوال  هذا 
الرسالة والنبوة؛ حيث أولى عناية فائقة لقضية عالج 
الفقر، بل ألجله فرض الله الزكاة كوسيلة ناجعة من 
من  ركنا  ذلك  وجعل  لمحاربته،  الشرعية  الوسائل 
إلى  قائمة  الفقر  مشكلة  والزالت  اإلسالم.  أركان 
والدول  المجتمعات  منها  تعاني  إذ  الحاضر؛  وفتنا 
التي  النامية  الدول  مجتمعات  السيما  المعاصرة 
تنتمي إليها قطر السنغال التي وصلت نسبة المسلمين 
الكبيرة،  النسبة  هذه  رغم   ،%9( من  أكثر  إلى  فيها 
في  المتمثل  االقتصادي  الزكاة  دور  فيها  يظهر  لم 
في  دورها  عن  الحكومة  تخلت  لَِما  الفقر؛  محاربة 
بقوانين  تدعمها  مختصة  لهيئة  توكلها  ولم  الجباية، 
أمر  أنفسهم  األفراد  فيتولى  بإخراجها،  الناس  تلزم 
الزكاة فيخرج ويوزع كل واحد حسب مزاجه بغض 

للزكاة، وفي سياق هذه  الشرعية  المقاصد  النظر عن 
أناٌس  تحّمل  العشوائية،  فيها  سادت  التي  الظروف 
واعون لواقعهم مسؤولياتهم فأسسوا مؤسسة زكوية 
كخطوة  للزكاة  السنغالي  بالصندوق  سّموها  أهلية 
الحد  في  المساهمة  ثم  العشوائية  على  للقضاء  أولية 
من مشكلة الفقر في السنغال بطريقة منتظمة بواسطة 
المحتاجين  الجباية وتوزيعها على  الزكاة من حيث: 
مع مراعات األهداف االقتصادية للزكاة. وقد مر على 

تأسيسه ثماني سنوات وبضعة أشهر.

وُحَق للباحثين االهتمام والعناية بهذه المؤسسة 
المشاركة  شأنه  من  ما  وكل  بالدراسة  ومثيالتها 
العالم  أمام  حّي  كنموذج  وتقديمه  قدراته  رفع  في 
للبرهنة بضرورة إنشاء المؤسسات الزكوية وجدواها 
الموضوع:  فكرة  أتت  هنا  من  الفقر،  من  الحد  في 
)فّعاليُة المؤسسات الزكوية في معالجة الفقر، تجربة 
-(009( الفترة:  خالل  للزكاة  السنغالي  الصندوق 

))0)م(.

اأهداف البحث واالأهمية العلمية له
إن أهداف البحث وأهميته العلمية كثيرة، من أهمها: 

حاجة المو�شوع اإلى الدرا�شة
النشأة •  حيث  من  الصندوق  على  التعرف 

مكافحة  في  المنصبة  وأعماله  والتطور 
لرفع  والسعي  السنغال  ربوع  في  الفقر 

كفاءته.

المؤسسات •  تحسين  في  الباحث  مساهمة 
االقتصادية في بلده.

ومشاكله •  الصندوق  أداء  على  التعرف 
وكيفية التغلب عليها.
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م�شكلة البحث واأ�شئلته
اأواًل: م�شكلة البحث

من  التي  الكيفية  على  البحث  مشكلة  وترتكز 
في  الفقر  للزكاة  السنغالي  الصندوق  يعالج  خاللها 
السنغال بصفة كونه مؤسسة زكوية في بلد أكبر سكانه 
مسلمون، واإلجابة عن مجموعة من التساؤالت التي 
الذي  الدور  فعالية  ومدى  الصندوق،  على  ترد  قد 

يؤديه في المضمار.

ثانيًا: اأ�شئلة البحث
وتدور أهم أسئلة البحث حول النقاط اآلتية: 

السنغالي •  الصندوق  يؤديه  الذي  الدور  ما 
للزكاة في معالجة الفقر؟

أثناء •  الصندوق  تعيق  عقبات  هناك  هل 
ممارسة دوره في معالجة الفقر؟

على •  قدرة  للزكاة  السنغالي  للصندوق  هل 
معالجة الفقر؟

السنغالي •  الصندوق  بلغه  الذي  الحد  ما 
للزكاة في معالجة الفقر؟

للزكاة •  السنغالي  الصندوق  توزع  كيف 
المستفيدين  األصناف  هي  وما  حصاده؟ 

منه؟

فرو�ص البحث
فمن أهمها اآلتي: 

للصندوق •  الحكومي  الدعم  غياب  أن 
أداء  على  سلبا  يؤثر  للزكاة  السنغالي 

الصندوق.

أن نسبة المستفيدين من خدمات الصندوق • 
ضعيفة بالنسبة لعدد السكان.

السنغالي •  الصندوق  تعرقل  عقبات  وجود 

للزكاة في مزاولته لوظيفته.

في •  إيجابي  للزكاة دور  السنغالي  للصندوق 
معالجة الفقر في السنغال.

حدود البحث
خالل  من  الباحث  سيحاول  الموضوعية:  الحدود 
معالجة  في  الزكوية  المؤسسات  فعالية  إبراز  الورقة 

الفقر من خالل تجربة الصندوق السنغالي للزكاة.

الزمنية:  والحدود  السنغال،  دولة  المكانية:  الحدود 
)009) م - ))0) م(.

منهج البحث
البحث  مناهج  تتعدد  الموضوع،  لطبيعة  نظرًا 

فيه ومن أهمها: 

بالجوانب  يتعلق  فيما  التأصيلي  المنهج 
التأصيلية، والمنهج التحليلي في تحليل البيانات.

خطة البحث
وأربعة  تمهيد  إلى:  بحثه  الباحث  قسم  وقد 
األول:  المحور  الزكاة.  ماهية  عن  التمهيد:  محاور. 
في  الفقر  الثاني:  المحور  السنغال.  دولة  عن  موجز 
المؤسسات  تصنيف  الثالث:  المحور  السنغال. 
الرابع:  المحور  اإلسالمي.  العالم  في  الزكوية 
الفقر  معالجة  في  للزكاة  السنغالي  الصندوق  تجربة 
النتائج  الخاتمة:  009)-))0)م.  الفترة:  خالل 

والتوصيات وفهرس المراجع والموضوعات.

التمهيد: عن ماهية الزكاة
الزكاة  ماهية  عن  البيان  في  الباحث  سيقتصر 
لغة  الزكاة  )-مفهوم  فروع:  أربعة  عن  الحديث  في 
3-حكم  المعنيين.  بين  )-العالقة  واصطالحًا. 

الزكاة. )-دور الزكاة في معالجة الفقر.
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الفرع االأول: مفهوم الزكاة في اللغة 
واال�شطالح

فالزكاة في اللغة: من أصل )الزاي( و)الكاف( 
هي  وزكاة))(.و  وزكاء  زكوا  الشيء  زكا  و)األلف(، 
على وزن فعلة كالصدقة، فلما تحركت الواو وانفتح 
ما قبلها )الزَكَوة( انقلبت ألفا فأصبح )الزكاة())(، ولها 
عدة معان منها: الطهرة، والصالح، والمدح، والثناء، 

والنمو، والبركة)3(.

لقد  الفقهاء:  اصطالح  في  الزكاة  مفهوم  وأما 
ولطبيعة  متقاربة.  وكلها  للزكاة،  تعريفاتهم  تعددت 
جامع  واحد  تعريف  بذكر  الباحث  سيكتفي  البحث 
لطائفة  خاص،  مال  في  واجب  »حق  وهو:  ومانع 

مخصوصة، في وقت مخصوص«))(.

جميع  فيه  ألن  ومانع؛  جامع  التعريف  فهذا 
أركان الزكاة بداللة صريحة ويمنع دخول الصدقات 

التطوعية التي ال تختص لوقت معين...

الفرع الثاني: عالقة المعاني اللغوية للزكاة 
بالمعنى اال�شطالحي لها

يصفو  ي  المزكِّ روح  أن  هي:  بينهما  فالعالقة 
في  المتمثل  الله  ألمر  بامتثاله  إيمانه  ويزداد  ويطهر 
المحتاجين،  لذويها  إياها  وإعطائه  الزكاة،  إخراج 

(1) املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون ص: )0))( 
ط: )، د.ت، دار الدعوة.

(2) انظر: لسان العرب، مجال الدين ابن منظور، فصل الزاي، 
ص: )))/))3(، دار صادر-بريوت، ط: 3، ))))هـ.
()) انظر: املرجع نفسه. تاج العروس، حممد ابن احلسيني، باب 

الزكاة، ص: ))3/)))(، دار اهلداية.
البسام،  اهلل  عبد  امَلَرام،  ُبلُوغ  ِمن  األحَكاِم  توِضيُح   (1)
 ،( ط:  املكّرمة،  مّكة  األسدي  مكَتبة   ،)(((/3( ص: 

3)))هـ.

ويترتب على ذلك نمو ماله ونزول بركة الله فيه. وقد 
دّلت على هذه العالقة آيات كثيرة منها: قوله تعالى: 
يِهْم بَِها َوَصلِّ  ُرُهْم َوُتَزكِّ ُخْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
.)((َعِليٌم َسِميٌع  ُه  َواللَّ َلُهْم  َسَكٌن  إِنَّ َصاَلَتَك  َعَلْيِهْم 

َدَقاِت  الصَّ َوُيْربِي  َبا  الرِّ ُه  اللَّ َيْمَحُق    تعالى:  وقوله 
.)(( اٍر َأثِيٍم ُه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّ َواللَّ

الفرع الثالث: حكم الزكاة
الركن  وهي  الدين،  فرائض  من  فريضة  الزكاة 
بأدلة  فرضيتها  ثبتت  وقد  اإلسالم،  أركان  من  الثاني 
بدليل  الباحث  وسيكتفي  والعقل.  بالنقل  مستفيضة 
فقوله  الكتاب  من  الدليل  أما  والسنة.  الكتاب  من 
ِه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما  تعالى: َوَجاِهُدوا فِي اللَّ
َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو  يِن ِمْن َحَرٍج ِملَّ َجَعَل َعَلْيُكْم فِي الدِّ
ُسوُل  الرَّ لَِيُكوَن  َذا  َهٰ َوفِي  َقْبُل  ِمْن  اْلُمْسِلِميَن  اُكُم  َسمَّ
َفَأِقيُموا  النَّاِس  َعَلى  ُشَهَداَء  َوَتُكوُنوا  َعَلْيُكْم  َشِهيدًا 
َمْواَلُكْم  ُهَو  ِه  بِاللَّ َواْعَتِصُموا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ
الطبري  اإلمام  يقول   )((النَِّصيُر َونِْعَم  اْلَمْوَلٰى  َفنِْعَم 
لله  المفروضة  الصالة  »فأدوا  اآلية:  هذه  تفسير  في 
في  عليكم  الواجبة  الزكاة  وآتوا  بحدودها،  عليكم 
في    النبي  قول  قهو  السنة  من  أما  أموالكم«))(. 
حديث ابن عمر أثناء بيانه ألركان اإلسالم الخمسة؛ 

حيث ذكر منها »وإيتاء الزكاة«)9(.

(1)  سورة التوبة، آية: )03)( 
(2) سورة البقرة، آية ))))(.

(2) سورة احلج، آية: )))(.
البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير الطربي، ص:  جامع   (8)
)))/)))(، دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن، د.م، 

ط: )، )00)م.
قول  باب:  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه  عليه،  متفق   (()
 ،)((/(( ص:  مخس«،  عىل  اإلسالم  »بني   : النبي 
))))هـ.   ،( ط:  النجاة،  طوق  دار   ،( احلديث:  رقم 
اإلسالم  »بني   : النبي  قول  باب:  صحيحه،  يف  ومسلم 
عىل مخس«، ص: ))/))(، رقم احلديث: ))، دار إحياء 

الرتاث العريب – بريوت، د.ط.
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من  معالجة  في  الزكاة  دور  الرابع:  الفرع 
الفقر

والكالم في هذا الفرع منقسم إلى مسألتين: 

االقت�شادية  الزكاة  اأدوار  االأولى:  الم�شاألة 
في الحد من الفقر

معلوم أن انتعاش االقتصاد في بلد ما، يقتضي 
حراك اقتصادي فّعال ومنتج؛ فتتوفر الوظائف، وينتج 
أصحاب المصانع كافة السلع، وغيرهما من األمارات 
المسرة والمطمئنة، ويترتب على ذلك انخفاض نسبة 
االنتعاش  تلك  في  حظهم  سيجدون  ألنهم  الفقراء؛ 
الحكومي  القطاع  في  سواء  بها  يظفرون  وظيفية  من 
أوضاع  لتخفيف  الفرص  من  ذلك  وغير  الخاص  أو 
ناسب  كذلك؛  األمر  كان  ا  وَلمَّ البائسة.  معيشتهم 
تخصيص حديث يتناول أدوار الزكاة االقتصادية في 

معالجة الفقر، ومن تلكم األدوار ما يلي: 

الدور التوزيعي للزكاة
وقد نتج من تفاوت الناس في اقتنائهم لعناصر 
اإلنتاج، تفاوتهم في الدخول، وهو بحد ذاته ممدوح؛ 
ألنه يؤدي إلى المنافسة، والتنوع في اإلنتاج، وترقية 
المزايا  هذه  ولكن  األحسن.  إلى  اإلنتاجية  العملية 
إلى  تتحول  أن  يمكن  الدخول  تفاوت  على  المترتبة 
واحتكار  التفاوت،  فجوة  اتسعت  إذا  محدقة  أخطار 
الثروات، وتجنبا لمثل  المجتمع جميع  قلة في  أفراد 
الدخول  لتوزيع  آليات  الكوارث وضع اإلسالم  هذه 
تلكم  ومن  الجميع،  بين  ُدوَلٌة  األموال  تكون  حتى 

آليات: الزكاة)0)(.

واضح  التوزيع  عدالة  تحقيق  في  الزكاة  ودور 

(10) انظر: االقتصاد اإلسالمي مفاهيم ومرتكزات، د. حممد 
القاهرة،  العربية،  النهضة  دار   ،)(3-(( )ص:  صقر، 

)39)هـ.

نسب  الفقراء  إلى  يحّولون  األغنياء  حيث  وجلي؛ 
فجوة  فتتقلص  دوري،  بشكل  أموالهم  من  معينة 
رمقهم  به  يسدون  ما  الفقراء  ويجد  الدخول  تفاوت 
النافعة  المشاريع االقتصادية  به إلقامة  وما يستعينون 

لهم ولذويهم في الحاضر والمستقبل.

دور الزكاة في تخ�شي�ص الموارد الإنتاج ال�شلع 
المختلفة

الزكاة  أموال  ألن  األثر؛  هذا  ويحدث 
زيادة  على  وينفقونها  الفقراء،  عليها  يحصل  التي 
استهالكهم، تصرف على السلع والخدمات الكفائية 
هذه  على  الطلب  من  يزيد  مما  الفقراء،  يطلبها  التي 
المجتمع  في  اإلنتاج  عناصر  أن  يعني  وهذا  السلع؛ 
سيعاد تخصيصها بحيث تنتقل جزئيا من إنتاج السلع 
إنتاج  إلى  األغنياء  من  القلة  يقصدها  التي  الكمالية 

السلع الكفائية)))(.

دور الزكاة في التنمية االقت�شادية
يتلخص دور الزكاة في التنمية االقتصادية فيما 
يلي: زيادة عدد المنتجين، وزيادة القوة العاملة ورفع 
المحيطة  البيئة  وتهيئة  والتدريب،  بالتعليم  كفاءتها 

بالعملية االنتاجية، وتأمين النشاط االنتاجي)))(.

تحقيق  في  الزكاة  دور  الثانية:  الم�شاألة 
التكافل االجتماعي

في  االجتماعي  التكافل  تحقيق  وسائل  تتعدد 
المكلف  إلزامي على  بشكل  منوط  فبعضها  اإلسالم 
الذي استوفى شروط أدائها وإال عوقب بتركها. ومن 

إبراهيم  بن  حممد  د  أ.  للزكاة،  االقتصادية  اآلثار   (11)
السحيباين، )ص: ))(، دار كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع، 

الرياض، 009)م 
انظر: اآلثار االقتصادية واالجتامعية للزكاة، أمحد عيل،   (12)

)ص: )3-)3( املعهد العايل لعلوم الزكاة، اخلرطوم.
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التكافل  تحقيق  في  المشروعة  اإللزامية  الوسائل 
وتأتي  الزكاة.  فريضة  اإلسالم:  في  االجتماعي 
أهميتها بأنها تشمل معظم أفراد المجتمع، وأن أداءها 
كفيلة بأن تحل كثيرا من المشاكل االجتماعية الناتجة 
عن الفقر وأن تسهم في الحد منه)3)(؛ حيث إنها توفر 
والملبس،  المطعم  في  الكفاية لكل محتاج:  وتحقق 
الشخص  لنفس  الحياة  حاجات  وسائر  والمسكن 

ولمن يعولهم، في غير إسراف وال تقتير.

وحدهم،  بالمسلمين  خاصا  ذلك  يكن  ولم 
اليهود  من  دولتهم  ظل  في  يعيش  من  شمل  بل 
في  االجتماعي  التكافل  نظام  ويمتاز  والنصارى. 
اإلسالم باإلخالص لله والرحمة بالضعفاء، بخالف 
ونتاج  الثورات،  وليد  فهو  الغرب،  في  السائد  النظام 
من  وغيرها  واالشتراكية  الشيوعية  المذاهب  أفكار 

األسباب)))(.

وال يقتصر دور الزكاة التكافلي في تحديد حد 
الكفاية للفقراء في صورة عينية أو خدمات طبية، بل 

يمكن استخدام

ذات  المشروعات  إقامة  في  الزكوية  الموارد 
أكبر  فرصا  توفر  التي  واالجتماعي  االقتصادي  النفع 
للعمل في المجتمع اإلسالمي على أن يتم تخصيص 
المعاشات  مثل  األجل  طويلة  للمساعدات  دخلها 

وحاالت العجز الدائم)))(.

آثاره وعالجه من منظور إسالمي،  الفقر أسبابه،  انظر:   )(3(
النوادر،  الشّوم، )ص: )0)، )0)(، دار  د: حممد قاسم 

د.م، ))0)م.
الفقر وكيف عاجلها اإلسالم، د: يوسف  انظر: مشكلة   (11)

القرضاوي، )ص: )0)(. 
اإلنامئي  والدور  الرشعية  األسس  الزكاة،  انظر:   (11)
والتوزيعي، د: نعمت عبد اللطيف مشهور، )ص: )))( 
د.م،  والتوزيع،  والنرش  للدراسات  اجلامعية  املؤسسة 

993)م.

المحور االأول: موجز عن دولة ال�شنغال

من  نقطة  أقصى  الّسنغال في  جمهورية  تقع 
بين  مدارين  بين  بمنطقة  اإلفريقّية  القارة  غربي 
و30.))  درجة   ((.30 شماالً  عرض  درجتي 
درجة، وبين درجتي طول 30.)) درجة و30.)) 
درجة))))((. ويحدها موريتانيا شماال، وغينيا جنوبا، 
األطلسي  والمحيط  مالي،  الشرق  في  يحدها  كما 
غربا))))((، وتحيط في شمالها بشكل كلي تقريا دولَة 
 .)(9( )))).)9)(كم)  مساحتها  وتبلغ  غامبيا)))(. 
وأما مناخها، فيمتاز بوجود فصلين واضحين: فصل 
األمطار ويبدأ من يونيو إلى أكتوبر، وفصل الجفاف 
عدد  بلغ  يونيو)0)(.وقد  إلى  نوفمبر  من  يمتد  الذي 
 ((.(((.03( ))0)م  عام  في  السنغال  سكان 
كل  وتختص  متعددة  وجماعات  بشعوب  نسمة)))(، 
اللغة  الفرنسية  اللغة  وتعتبر  الخاصة،  بلغتها  جماعة 
العربية فتعتبر ركنا أساسيا  اللغة  للبلد، وأما  الرسمية 
س فيها  في التراث الثقافي للسنغال؛ حيث كانت ُتَدرَّ
مختلفة  مناطق  في  وذلك  زالت،  وال  قرون  من  أكثر 

(12) املسلمون يف السنغال معامل احلارض وآفاق املستقبل، عبد 
الرشعية  املحاكم  رئاسة   ،)(( )ص:  سيال،  حممد  القادر 

والشؤون الدينية، قطر، ))9)م.
(12) انظر: حترير األقوال يف تاريخ السنغال من القرن السادس 
الشيخ:  العرشين )00))م-000)م(،  القرن  عرش حتى 
للنرش  املقطم  دار   ،)(( )ص:  الفايس،  توري  اهلادي 

والتوزيع، القاهرة، 009)م. 
)))( ويكيبيديا، تاريخ النقل: ))/)9/0)0)الرابط: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3
%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%8.
)9)( التعريف بالسنغال، املوقع الرسمي للحكومة السنغالية، 

تاريخ النقل: )/0)/))0)، الرابط: 
https://www.sec.gouv.sn/Presentation-generale.html.

)0)( املرجع نفسه. 
تاريخ  والديموغرايف،  لإلحصاء  الوطنية  الوكالة  موقع   )(((

النقل: ))/)9/0)0)، الرابط: 
h t t p : / / w w w. a n s d . s n / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=481:la-population-du-sene-
gal-en-2018&catid=56: depeches&Itemid=264.
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العلوم  اللغة، واألدب إضافة إلى  وبكافة فنونها من: 
عرفها  مكتوبة  لغة  أولى  أنها  ويذكر  الشرعية)))(، 
السنغاليون)3)(. ومن أشهر تلك الجماعات: جماعة 
أو  )الفالتة  وُتُكوُلوْر«  »ُبوْل  وجماعة  »ُوُلوْف«، 
الفالن(، وجماعة »ِسيِريْر«، وجماعة »ُجوالَ«، إضافة 
َسَرُخِلي« و«َمنِْدْنَغ«  قبائل وشعوب أخرى مثل:  إلى 
ويدين  و«َماْنَكانْج«)))(...  و«َباَسِري«  »وَجاَغنِْكه« 
اإلسالم  بدين  السنغال  سكان  من  العظمى  األغلبية 
وتشير التقديرات إلى أن نسبة المسلمين من مجموع 
سكان السنغال تتراوح ما بين)9% والباقي نصرانيون 
والالدينيون)))(. وأما عن الحالة االقتصادية، فإن أهم 
األولي  القطاع  ضمها  التي  االقتصادية  النشاطات 
الحيوانية، وصيد  والثروة  الزراعة،  السنغال هي:  في 
الصناعة  فإن  الثانوي  بالقطاع  يتعلق  وفيما  البحر. 
في  ما  أهم  هي  والتحويلية  االستخراجية  بنوعيها 
السنغال  في  االستخراجية  الصناعة  وتتألف  الباب؛ 
من قطاعين رئيسين هما: قطاع التعدين وقطاع النفط 
والغاز، بينما تتلخص أعظم أنشطة الصناعة التحولية 
مثل  الزراعية  المحاصيل  تحويل  في  السنغال  في 
الفول السوداني وغيره، والفوسفات، وموارد البحرية 

إلى منتجات وسيطة أو منتجات نهائية.

السنغال  تصدر  التجاري:  المجال  في  وأما 
يلي:  ما  أهمها  من  الخارجي  العالم  إلى  بضائع  عدة 
والمنتجات  الفوسفوريك،  وحمض  األسماك، 
الناجمة  والمنتجات  واإلسمنت،  والذهب،  النفطية، 

)))( انظر: األدب السنغايل العريب، ))/))-)3(. 
احلاج  د:  السنغايل،  التعليم  نظام  يف  العربية  اللغة  انظر:   )(3(

موسى فال، )ص: 9(، )00)م.
(24) langues, etat et societe au senegal, mamadou cisse, re-

vue electronique internationale de sciences du langage 
sudlangues, 5 decembre 2005, n° 5 p: 101.
)))( املوسوعة اجلغرافية للعامل اإلسالمي )))/)))(.

سلع  الخارج  من  تستورد  كما  السوداني.  الفول  عن 
كثيرة، من أبرزها: المكينات، واألجهزة)التكنلوجيا(، 
والقمح،  واألرز،  الجاهزة،  النفطية  والمنتجات 

والنفط الخام، ومعدات السيارات وغير ذلك)))(.

المحور الثاني: الفقر في ال�شنغال

يحاول الباحث من خالل هذا المحور تسليط 
الفقر  بها  يقاس  التي  المؤشرات  أهم  على  الضوء 
وتغلغله )حجم  الفقر  وبيان مدى غور  السنغال،  في 
ذكره  يجدر  ومما  السنغالي.  المجتمع  في  الفقر( 
أيضًا في هذا الصدد صعوبة الحصول على دراسات 
الباب، وقد كان آخر  وإحصائيات رسمية حديثة في 
السنغال  في  الفقر  نسبة  لمعرفة  أجري  رسمي  مسح 
ما  على  الباحث  سيعتمد  لذا  ))0)م؛  عام  في  كان 
في  المبعثرة  والمعلومات  البيانات  من  لديه  توّفر 
الرسمية  الهيئات  من  الصادرة  والتقارير  النشرات 

المختصة وغير الرسمية.

الفرع االأول: موؤ�شرات الفقر في ال�شنغال

من أبرز المؤشرات لتحديد نسبة الفقر في السنغال ما يلي: 

(Indicateur subjectif) المؤشر الذاتي -

بحيث  نفسه؛  حاكم  هو  المؤشر  هذا  في  فالمرء 
معياره  على  بناء  ال،  أو  الفقراء  زمرة  من  هو  هل  يقرر 
(Perception de la pauvreté). ووجهة  الخاص له 
في  تكمن  الذاتي  الفقر  مفهوم  في  السنغاليين  نظر 
أربعة أمور: )-مشكلة تأمين الغذاء. )-ندرة فرص 
الطبية.  الرعاية  على  الحصول  3-صعوبة  العمل. 

)-عدم امتالك سكن مناسب)))(.

(26) note d›analyse du commerce exterieure/ansd p: 9-11.
(27) Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté/

DSRP-I Avril 2002 p: 4.
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(Indicateur du bien-etre) مؤشر الرفاهية -
من المؤشرات المستخدمة في السنغال لقياس 
حول  السنغاليين  آراء  ومفاد  الرفاهية«  »مؤشر  الفقر 
الرفاهية هو: أنها ال تقتصر فحسب على الوفرة المدية 
ذلك  تتعدى  بل  والسلع،  البضائع  كمية  في  المتمثلة 
االجتماعية:  المؤشرات  في  تكمن  أخرى  أبعاد  إلى 
كنسبة الطالق، ونسبة األرملة، وتوفر بعض الخدمات 
األساسية )التربية، والصحة...(، وكذلك في العوامل 

السياسية مثل: شؤون الحكم، والديموقراطية... )))(

(Indicateur objectif) المؤشر الموضوعي -
المؤشر  لهذا  استخدامها  في  السنغال  وتعتمد 
 Approche) المالي  بالوضع  المتعلق  النهج  على 
األساسية  المتطلبات  تكون  بحيث  monetaire)؛ 
ملبس  من  غيرها:  أو  كانت  -غذائية  للشخص 
ترجمتها  خالل  من  الميزان  هي  وغيرهما-  ومسكن 
تلك  يغطي  الذي  الدخل  لمعرفة  نقدية  معايير  إلى 
َثّم  ومن  اليومية،  حياته  في  األساسية  االحتياجات 
يعتبر ذلك خطا للفقر ومعيارا له، فيعتبر كل من يكون 
دونه، فقيرا، ويختلف ذلك الخط من بلد آلخر ومن 

منطقة ألخرى؛ نظرًا الختالف مستويات الحياة.

الفرع الثاني: حجم الفقر في ال�شنغال

حجم الفقر الذاتي
جدا؛  مرتفع  السنغال  في  الذاتي  الفقر  فحجم 
اعتمادا  السنغال،  سكان  نصف  من  أكثر  يمثل  ألنه 
لإلحصاء  الوطنية  الوكالة  أجرته  مسح  آخر  على 
من   %(.(( فإن  ))0)م  عام  في  والديموغرافي 
فقراء،  أنفسهم  يعتبرون  السنغال  في  األسر  مجموع 

و).))% منهم فقراء جدا حسب تعبيرهم.

(28) PAUVRETE ET CONDITIONS DE VIE DES ME-
NAGES/ANSD 2015, p: 6.

حجم الفقر باعتبار موؤ�شر الرفاهية
أحوالهم  يصفون  السنغاليين  من   %(.( فإن 
جدا،  ممتازة  بأنها  بالرفاهية  شعورهم  إلى  بالنظر 
 ،)Assez bien( الكفاية  فيه  بما  بجّيد  و).%33 
بأنها  بالرفاهية  فيما وصف ).)3% درجة شعورهم 
ليست بجيدة وال سيئة و).9)% أثبتوا بأن شعورهم 
الشعب؛  من   %(.( بخالف  وهذا  سيئ،  بالرفاهية 
بالرفاهية  شعورهم  مستوى  بأن  أقروا  أنهم  حيث 
عن   %0.( عجز  الذي  الوقت  في  جدا،  سيئا  بات 
جاهلين  المذكورة؛  الدرجات  في  أنفسهم  تصنيف 

عن أحوالهم)9)(.

حجم فقر الدخل )الفقر المو�شوعي(
كانت نسبة الفقر في السنغال ).))% في عام 
0)0)م حسب تقرير البنك العالمي)30( مستندا على 
المسح األخير لمتابعة الفقر في السنغال. ثم تراجعت 
)))0)-))0)م(  عام  بين  ما   %(0 إلى  النسبة 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  معطيات  على  باالعتماد 
للفرد حسب ما أفاده أيضًا البنك العالمي))3(، وكانت 
الحكومة السنغالية تعمل بالشراكة مع الصندوق النقد 
 )IDA(للتنمية الدولية  والمؤسسة   )FMI(الدولي
السنغال  في  الفقر  لمكافحة  معد  برنامج  إطار  في 
لتقليص نسبة الفقر إلى 9.)3% في عام ))0)م))3( 
وبعد البحث لم يعثر الباحث على تقرير يفيد بتحقق 
الهدف أو عدمه بتقليص النسبة إلى 9.)3% كما كان 

مرسومًا في البداية من ضمن أهدافهم.

)9)( املرجع السابق.
منه  النقل  تم  العاملي،  للبنك  الرسمي  املوقع   )30(

9)/)9/0)0)م الرابط: 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.
NAHC?locations=SN 

))3( املرجع نفسه، الرابط: 
http://www.banquemondiale.org/fr/country/senegal/over-
view 
(32) dsrp-note consultative conjointe sur la stratégie nationale 

de développement economoque et social/fmi (2 :ص).
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المحور الثالث: ت�شنيف الموؤ�ش�شات الزكوية 
في العالم االإ�شالمي

فروع  من  فرع  للزكاة  السنغال  الصندوق  يعتبر 
الدول  في  بالزكاة  وتهتم  تعتني  التي  المؤسسات 
والمجتمعات اإلسالمية في العصر الحاضر. وتصنيف 
تلك المؤسسات الزكوية المنشأة في العالم اإلسالمي 
ثم  وإلمامها  الظاهرة  تصور  على  القارئ  سيساعد 
ونوعية  حقيقة  عن  التحديد  الوجه  على  التصور 
التي  النوعية  إلى  للوقوف  للزكاة  السنغالي  الصندوق 

ينتمي إليها. والتصنيف على النحو التالي: 

تنقسم المؤسسات الزكوية في العالم اإلسالمي 
إلى قسمين: 

الق�شم االأول
على  وتوزعها  الزكاة  تحّصل  زكوية  مؤسسة 
يكلفها  الدولة  من  قانوني  موجب  بدون  األفراد 
بالجباية ويلزم األفراد دفع زكواتهم إليها. وتنُشأ مثل 
بدورها  الدولة  قيام  عدم  حال  في  المؤسسات  هذه 
مصارفها  في  وصرفها  الزكاة  تحصيل  في  الكامل 
المؤسسات  من  الصنف  هذا  يخلو  وال  الشرعية، 

الزكوية أن تكون: 

بصورة  بتكوينها  أفرادها  يقوم  خيرية  جمعية 
وقد  األحيان،  أغلب  في  متطوعون  فأفرادها  تطوعية، 
على  العام  إشرافها  خالل  من  الدولة  عليها  تشرف 
الجمعيات الخيرية وهي منتشرة في البلدان اإلسالمية 
)33(، والصندوق السنغالي داخل في إطار هذا الصنف؛ 

المتطوعين  من  جماعة  أنشأته  ِعية  َتَطوُّ مؤسسة  ألنه 
الزكاة  تتعطل  ال  حتى  إقامته  ضرورة  يرون  الوطنيين 

)33( انظر: اإلطار املؤسيس للزكاة، أبعده ومضامينه، )وقائع 
أقامها املعهد اإلسالمي للبحوث  ندوة رقم ))، والتي 
والتدريب التابع: للبنك اإلسالمي للتنمية( ورقة بحث 
الزكاة  لتحصيل  التطبيقية  املؤسسية  النامذج  بعنوان: 
منذر  د.  اإلسالمية،  واملجتمعات  البلدان  يف  وتوزيعها 

قحف )ص: )0)(.

يعيشون  مسلمون  سكانها  أغلب  دولة  في  ومنافعها 
تحت حكومة علمانية ال تهتم بأمور الدين.

منقطع  إعالمية  دعاية  القسم  هذا  ويتطلب 
في  منهم  األغنياء  سيما  ال  المجتمع  لتوعية  النظير 
بإلزام  الحكومة  يمثل  خاص  جهاز  غياب  خضّم 
ولن  يجدي  فلن  وإال  الزكوية  واجباتهم  أداء  الناس 
ينفع؛ إذ من الناس من قل الوازع الديني فيهم ومنهم 
دون  ومنهم  والمتحفظون،  والمتقاعسون  الجهال 
نداءات  يلّبوا  فتحريكهم وشحذ هممهم حتى  ذلك، 
المؤسسات الزكوية التطوعية في غياب أداة حكومية 
حكيمة،  إعالمية  سياسة  تقتضي  بذلك،  تلزمهم 

ورشيدة، وفعالة.

أن تكون الهيئات شبه حكومي كهيئات القطاع 
جهودها  من  جزءا  تخصص  الذي  االقتصادي  العام 
مستحقيها))3(  على  توزيعها  أجل  من  الزكاة  لجمع 
كبنك  اإلسالمية،  للبنوك  التابعة  الزكاة  إدارة  مثل: 

ناصر االجتماعي في مصر على سبيل المثال))3(.

أجهزة  من  اإلسالمية  الدول  بعض  أقامته  ما 
اعتبارية  وشخصية  مالي  استقالل  ذات  حكومية 
تتمتع بقدر يزيد أو ينقص من االستقالل اإلداري من 
إلزام  دون  األفراد  يدفعها  التي  الزكوات  قبول  أجل 
بيت  مثل  مستحقيها  على  وتوزيعها  الدولة  قبل  من 
مستقلة  ميزانية  ذات  عامة  هيئة  فإنه  الكويتي؛  الزكاة 
االعتبارية  الشخصية  لها  تكون  الزكاة  بيت  باسم 
وتخضع إلشراف وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
الكويتية وقد أنشئت بصدور قانون رقم ))( في سنة 

))9)م))3(.

))3( املرجع نفسه.
االجتامعي عام ))9)م، بدف خلق  نارص  بنك  أنشئ   )3((
ومن  الدخل،  وحمدودي  بالفقراء  يتم  اجتامعي  نشاط 
الودائع  قبول  للمواطنني،  القروض  منح  خدماهتا: 
للمستحقني  ومساعدات  إعانات  منح  االدخارية، 
منه  النقل  وتم  البنك  املواطنني...موقع  من  هلا 
https://nsbbank. الرابط:  ))/))/))0)م، 

 /weebly.com
))3( املوقع الرسمي لبيت الزكاة، وتم النفل منه 9)/)9/0)0)م الرابط: 
http://www.zakathouse.org.kw/zakat_page.aspx?id=11
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الق�شم الثاني
إلزام  بموجب  تعمل  رسمية  زكوية  مؤسسة 
وكذلك  والتوزيع  التحصيل  في  الدولة  من  قانوني 
في إجبار األفراد على أداء زكواتهم فيها، وهو عكس 

األول.

وهناك دول إسالمية نصت قوانينها على اإللزام 
بدفع الزكاة للدولة، مثل: 

المملكة العربية السعودية: لقد صدر نظام جباية 
فيها بمرسوم ملكي رقم ))/)/))/)3))  الزكاة 
الزكاة  »استيفاء  النظام:  ويتضمن  0)3)م  عام  في 
الشرعية من األفراد والشركات الذين يحملون الرعوية 
السمحاء«))3(،  الشريعة  ألحكام  وفقًا  السعودية 
والدخل«  للزكاة  العامة  »الهيأة  فيها  الجباية  وتتولى 
داخل  فرعا   (9 ولها  الرياض  في  الرئيسي  ومقرها 
المملكة العربية السعودية. ويخضع للزكاة كل نشاط 
لجباية  ويخضع  عمل  أو  مال  من  الكسب  به  يقصد 
المقيمين  السعوديين  الطبيعيين  األشخاص  الزكاة 
دول  مواطني  من  معاملتهم  يعامل  ومن  في  المملكة 
والشركات  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
السعودية المقيمة في المملكة  عن حصص األشخاص 
دول  مواطني  من  معاملتهم  يعامل  ومن  السعوديين 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعن حصص 

 الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية ))3(.

والضرائب  الزكاة  قانون  صدر  السودان: 
في  الزكاة  على  إلزامية  والية  للدولة  جعل  الذي 
التشريعات  وأوجبت  )0))هـ/))9)م،  عام 
المتعاقبة في السودان الزكاة في األوعية اآلتية: الثروة 
والمعدنية بكافة أنواعها، وأموال التجارة وعروضها، 
والذهب والفضة، والنقد وما يقوم مقامه من األوراق 

العربية  الوزراء-اململكة  ملجلس  اخلرباء  هيئة  موقع   )3((
9)/)9/0)0)م  بتاريخ  منه  النقل  وتم  السعودية- 

الرابط: 
 https: //www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx
?lang=ar&SystemID=191&VersionID=206
منه:  النقل  وتم  والدخل،  للزكاة  العامة  اهليئة  موقع   )3((
 http: //www.gazt.gov.sa/ar :30/)9/0)0)م، الرابط

المالية، والدين والمال المغصوب، والركاز، والزرع 
والثمار وكل ما أنبتت األرض، واألنعام، والمرتبات، 
والمستغالت  الحرة،  األعمال  ذوي  وإيرادات 
سوداني  كل  على  الزكاة  وتجب  النامية.  واألموال 
خارجه،  أو  السودان  داخل  النصاب  يملك  مسلم 
في  مقيم  أو  يعمل  سوداني  غير  مسلم  كل  وعلى 

السودان)39(.

ماليزيا: من الدول غير العربية التي تؤدى الزكاة 
ماليزيا  الحكومة  القانون، وقد وضعت  قوة  بموجب 
مالية  وغرامات  صارمة  عقوبات  والياتها  في  متمثلة 
لكل من سولت له نفسه مخالفة ما ورد من اللوائح، 
فعلى سبيل المثال: في والية القدح تكمن العقوبة في 
غرامة مالية ال تزيد عن مائة دوالر ماليزي، أو الحبس 
ذلك:  نصت  وقد  أشهر،  ستة  عن  تزيد  ال  مدة  في 
طبقًا  ))9)م  لعام  الزكاة  الئحة  من   )((( المادة 
لسنة  ُرِقم  لوالية جوهر  الزكاة  قانون  للمادة )9( من 
اختالف  مع  الواليات  جميع  في  وهكذا  ))9)م. 
الزكاة.  أنظمة  عن  للمخالفين  الموضوعة  العقوبات 
وتختلف األموال الخاضعة للجباية من والية ألخرى 
الظاهرة  األموال  بين  الوالية  أغلب  في  التفرقة  مع 
والباطنة، فعلى سبيل المثال بعض الواليات يخضع 
الوحيد  النوع  أنه  أساس  على  للجباية  فقط  األرز 
األموال  تترك  ثم  الظاهرة،  األموال  من  الموجود 

الباطنة ألصحابها)0)(.

القانون  بقوة  الجباية  تمارس  التي  الدول  ومن 
والباكستان  واليمن،  ليبيا،  فيها:  فصلنا  الذي  غير 

وغيرها.

المؤسسي  باإلطار  الموجز  التعريف  هذا  وبعد 
للزكاة في العالم اإلسالمي، نستطيع تصنيف الصندوق 

ومضامينه،  أبعده  للزكاة،  املؤسيس  اإلطار  انظر:  انظر:   )39(
اإلسالمي  املعهد  أقامها  والتي   ،(( رقم  ندوة  )وقائع 
للتنمية(  اإلسالمي  للبنك  التابع:  والتدريب  للبحوث 
األموال  الزكاة:  لنظم  مقارنة  دراسة  بعنوان:  بحث  ورقة 
اهلل،  عبد  عيل  أمحد  د:  )السودان-السعودية(،  الزكوية 

)ص: )))-0))(.
يف  الزكاة  إدارة  بعنوان:  بحثية  ورقة  السابق،  املرجع   )(0(

ماليزيا، د: عبد اهلل إبراهيم )ص: )))-)))(. 
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السنغالي للزكاة إلى الفئة التي ينتمي إليها من ضروب 
المؤسسات الزكوية المتواجدة في البلدان والمجتمعات 

اإلسالمية.

المحور الرابع: تجربة ال�شندوق ال�شنغالي للزكاة 
في معالجة الفقر خالل الفترة 2009-2018م

الفرع االأول: واقع تطبيق الزكاة في ال�شنغال
الحكم  أن  هي:  بالمحور  النقطة  هذه  وعالقة 
على الشيء فرع عن تصوره. وتوضيح ذلك: أننا في 
ومعرفة  معينة،  زكوية  مؤسسة  وتقييم  دراسة  صدد 
الواقع الزّكوي في بيئة عملها يساعد القارئ في تقييم 
جهودها بكل نزاهة بعيدا عن االعتباطية؛ ألن جهالة 
أو  يستكثر  المرء  يجعل  قد  السنغال  في  الزكاة  واقع 
يستقل جهود الصندوق السنغالي للزكاة دون مراعاة 
تقييمه  في  الصواب  عن  فيحيد  عمله  بيئة  ظروف 
يتناول:  النقطة  هذه  حول  والحديث  سلبًا.  أو  إيجابًا 
األخطاء  ثم  السنغال،  في  الزكوي  الوضع  تشخيص 

التي يرتكبها المزّكون في السنغال.

ت�شخي�ص الو�شع الزكوي في ال�شنغال
الزكاة  لتأدية  التطبيقي  الواقع  بأن  القول  يمكن 
في السنغال يشوبه كثير من التقصير الناتج عن الخلل 
الشريعة  في  ومكانتها  الفريضة  هذه  أهمية  فهم  في 
وعدم تقدير آثارها االقتصادية في المجتمع. ويمكن 
امتناع  من  نعرفه  ما  خالل  من  بوضوح  ذلك  تلّمس 
تجب  والذين  ماديا  -المقتدرين  المعارف  من  كثير 
عليهم الزكاة- عن إخراجها مع اعتراف أكثرهم بأنها 
واجبة. ثم االعتذار عن إخراجها بأمور واهية ال تعّد 
سبيل  فعلى  األحوال.  من  حال  بأي  شرعية  موانع 
منذ  زكاتها  لتؤدي  توعيتها  تم  تاجرة،  هناك  المثال: 
َرْت باآليات واألحاديث مراعاة  أكثر من سنتين، وُذكِّ
َتِعُد  فكانت  والترهيب،  الترغيب  أسلوب  ذلك  في 
نهاية  في  جدوى  بال  ولكن  ذّكرت  ما  كل  بإخراجها 
أخرجتها،  بأنها  أفادت  التي  المرة  وفي  المطاف، 
مع  جردها  دون  بضائعها  وتخمين  بتخريص  اكتفت 

إمكانية ذلك.

أربعة  على  فهم  المقتدرين  حال  عن  وأما 
الزكاة  يؤدي  ال  )-من  باختصار:  وهم  أصناف، 

من  يؤدي  )-من  كثر.  وهم  مطلقا  فيها  يفكر  وال 
ماله قدرا يجعله يظن أنه قام بالواجب لكن بأسماء 
أخرى مثل: الصدقات والهدايا. 3-من يؤدي زكاته 
ماله  من  شيئا  للفقراء  يشتري  كأن  خاطئة؛  بطريقة 
صحيحة،  بطريقة  يزكي  )-من  عليهم.  يوزعه  ثم 

وهؤالء قلة قليلة.

والسبب الرئيسي لهذه العشوائية يرجع إلى ما 
لجميع  ومعروفة  موحدة  مرجعية  وجود  عدم  يلي: 
وتثقفهم  الفريضة  ذلك  بأهمية  تعّرفهم  األغنياء 
بطريقة أدائها، ثم إذا جاء موسم الجباية تقوم بالالزم 
ثم صرفها إلى مستحقيها، وكذلك االنتماء الطائفي 
أمام  عثرة  وحجرة  عويصة  مشكلة  يشكل  الذي 
غالب  في  يرضى  ال  إذ  الزكاة؛  تنظيم  يريد  من  كل 
األحيان من ينتمي لطائفة معينة صرف زكاته إلى من 

ال يوافقه المعتقد...

االأخطاء التي يرتكبها المزكون في ال�شنغال
في  المزّكون  يرتكبها  التي  األخطاء  عن  وأما 
المال )بهيمة  السنغال فكثيرة جدا، منها: )-أن رب 
عليها،  للمستحقين  أخرجه  ما  يقدم  أن  بدل  األنعام( 
بلوغ  مراعاة  )-عدم  المبلغ.  يقسم  ثم  بيعه  يتولى 
الواحد منهم  النصاب في زكاة الحبوب والثمار، بل 
عن  النظر  بغض  عشره  يخرج  ثم  محصوله  يعّشر 
على  الزكاة  3-تقسيم  عدمه.  من  النصاب  بلوغه 
دون  من  صداقة-  أو  كانت  قرابة   - العالقة  أساس 
وبعبارة  الزكاة،  لمصرف  المحددة  األوصاف  اعتبار 
أخرى عدم التفريق بين مصاريف الزكاة ومن يتصدق 
بين  لخلط  وهو:  آخر  خطأ  إلى  ذلك  ويرجع  عليه 
مفهوم الزكاة ومفهوم الصدقة. )-اعتقاد بعضهم أن 
الصدقة التطوعية والهدايا التي ترسل لشيوخ الطرق 
)-توزيع  مسّدها.  وتسّد  الزكاة  مقام  قائمة  الصوفية 
مال الزكاة بشكل جزئي على األفراد؛ فردا فردا بحيث 
يحصل كل فرد قدرا يسيرا من الزكاة؛ فيتعطل بسبب 
ذلك دورها االقتصاد والتنموي في مجتمع إسالمي. 
األوصاف  ليشمل  الزكاة  توزيع  في  التنويع  )-عدم 
المذكورة في اآلية وتوضيح ذلك: ما يفعله البعض؛ 
توزيعها  يتولى  الذي  الحي  إلمام  يقدمونها  حيث 
لبعض القائمين على المسجد وللمتسولين بشكل غير 
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)-شراء  المتبقية.  األصناف  عن  النظر  بغض  منتظم 
زكاة المال أرزا ثم توزيعه على الفقراء بأقساط مجّزأة 

ال تتجاوز في غالب األحيان كيلوغرامين...

ال�شنغالي  الثاني: التعريف بال�شندوق  الفرع 
للزكاة وتنظيمه االإداري

عام  في  للزكاة  السنغالي  الصندوق  أنشئ 
كونها  بصفة  )العاصمة(  دكار  مدينة  في  009)م 
الزكاة وتديرها وتوزيعها على  جمعية خيرية تحّصل 
مستحقيها في السنغال وذلك وفقًا لقانون االلتزامات 
المدنية والتجارية، في اجتماع جماهيري ضّم جملة 
مجاالت  في  ينشطون  الذين  السنغال  مسلمي  من 
صدرت  وقد  والعملية.  العلمية  حياتهم  في  مختلفة 
عام)  في  السنغالية  الحكومة  من  رخصة  رسميا  لها 
وأنشطتها  أعمالها  لمزاولة  تؤهلها  0)0)م   /(/
دون أن تتعرض لمالحقات قانونية))))(( ولقد جاءت 
فكرة إنشائه وتأسيسه من أحد المشايخ الفضالء))))(( 
في البلد؛ وذلك منذ أن عرض عليه أحد كبار التجار 
)00)م  عام  الزكاة  توزيع  في  طريقته  السنغال  في 
طريقة  في  وأخطاءه  الزكاة  أداء  على  حرصه  فالحظ 
للصندوق  اإلداري  الهيكل  ويتألف  التوزيع)3)(. 
السنغالي للزكاة من ثالث مستويات تنظيمية، وهي: 

)))( املوقع الرسمي للصندوق السنغايل للزكاة، وتم النقل منه 
)0/)9/0)0)م، الرابط: 

http://senegalzakat.sn/fsz.php?page=item&id_article=1 
)))( هو: األستاذ الدكتور حممد أمحد لوح ولد يف مدينة طوبى 
كلية  يف  البكالوريوس  عىل  حاصل  القرآن،  حفظ  حيث 
واملاجستري  املنورة،  باملدينة  اإلسالمية  باجلامعة  احلديث 
اجلامعة  يف  العقيدة(  )قسم  الدعوة  كلية  يف  والدكتوراه 
نفسها، وهو حاليا عميد كلية اإلفريقية بدكار )السنغال( 
للصندوق  احلايل  الرئيس  أيضًا  وهو  عدة،  مؤلفات  وله 

السنغايل للزكاة.
برتيخ:  لوح،  أمحد  حممد  أ.د  مع  مبارش  غري  مقابلة   )(3(

0)/))/))0)م

(ASSEMBLEE GENERALE) الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هي: الهيئة العليا للصندوق، 
وتتألف من جميع أعضاء الجمعية الخيرية. وتجتمع 
بإدارة  المتعلقة  التقارير  لمناقشة  العمومية  الجمعية 
والمالية  المعنوية  والحالة  التنفيذي،  المكتب 
للجمعية وغيرهما من المهام، وذلك في دورة عادية 
مجلس  من  بأمر  سنوات،  ثالث  كل  في  واحدة  مرة 
القصوى  الضرورة  عند  عادية  غير  ودورة  اإلدارة. 

بشرط أن يوافق عليها ثلثا ))/3( األعضاء.

(CONSEIL D’ADMINISTRATION) مجل�ص االإدارة
التوجيهية  الهيئَة  اإلدارة  مجلس  يمثل 
واإلرشادية للجمعية، وهو مكّون من )3 عضوا من 
الجمعيُة  المجلَس  تنتخب  واإلناث،  الذكور  فئتي 
الطاقم  لتجديد  قابلة  سنوات  خمس  لمدة  العمومية 
العامل فيه بشرط أال يشمل-التجديد- أكثر من ثلث 
))/3( أعضائه. وأعضاء مجلس اإلدارة كلهم ذوو 
خبرة في مجاالت عّدة ومتنوعة، منها ما يلي: الشريعة 
المؤسسات.  وإدارة  التنظيم  التمويل،  اإلسالمية، 
الصندوق  التنويع يكمن في: جعل  والهدف من هذا 

السنغالي للزكاة هيكال منّظما.

(LE BUREAU EXECUTIF) المكتب التنفيذي
أعضائه  ضمن  من  اإلدارة  مجلس  ينتخب 
 -( )-الرئيس.  من:  المكّون  التنفيذي  المكتب 
اإلدارية والعالقات  بالشؤون  المكّلف  الرئيس  نائب 
بالشؤون  المكّلف  الرئيس  نائب   -3 الخارجية. 
بالشؤون  المكّلف  الرئيس  نائب   -( االقتصادية. 
الدينية )اللجنة الشرعية(. )-األمين العام. )- نائب 
األمين العام. )- المحاسب العام. )- المسؤول عن 
اللجنة  عن  9-المسؤول  والمحاسبة.  المالية  اللجنة 
االجتماعية.  اللجنة  عن  المسؤول   -(0 اإلعالمية. 
))-المنسق.  النسائية.  اللجنة  عن  ))-المسؤول 
ويجتمع المكتب التنفيذي مرة واحدة على األقل في 
كل ثالثة أشهر بدعوة من رئيسه، ويتحتم اجتماعه إثر 
الطلب من ثلث ))/3( أعضائه لدى الرئيس برسالة 

مكتوبة.
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الفرع الثالث: ا�شتراتيجية ال�شندوق 
المو�شوعة للجباية واأوجه �شرفها

ا�شتراتيجية ال�شندوق المو�شوعة للجباية
جباية  في  للزكاة  السنغالي  الصندوق  يعتمد 

الزكوات على طريقتين: 

الطريقة األولى: يقوم المنسق للصندوق بشكل 
مستمر وبطريقة مباشرة بجباية الزكوات؛ حيث يتوجه 
المبالغ  الستالم  تحديدهم  تم  الذين  المقتدرين  إلى 
فيه  يكتب  إيصاال  منهم  واحد  لكل  يقدم  ثم  منهم، 

المبلغ المحدد الذي تم تقديمه.

بتحويل  نفسه  ي  المزكِّ يقوم  أن  الثانية:  الطريقة 
أن  أو  للصندوق،  بنكي  حساب  إلى  ى  المزكَّ المبلغ 
يستخدم الخدمات التحويلية األخرى المتوفرة في البلد، 

مثل: ”Orange Money”، “Wari“ وغيرهما)))(.

اإلعالمية  اللجنة  وضعت  أن  بعد  وهذا 
)المزّكون(  المانحين  لجذب  يسلكونها  استراتيجية 
العادي  المواطن  من  وتحديدهم  المستهدفين 
المحلية...  الخيرية  والمؤسسات  والشركات، 
أو  اإلضافة،  أو  للحذف،  قابلة  واالستراتيجية 
سنويا؛  للمراجعة  تخضع  أنها  باختصار  االستبدال، 
يريد  التي  المرسومة  األهداف  إلى  كله  ذلك  ويرجع 

الصندوق تحقيقها في كل سنة عمل.

وال�شيا�شة  لل�شندوق  الزكاة  �شرف  اأوجه 
المتبعة في ذلك

المستحقين  على  الزكاة  توزيع  عملية  تأتي 
الصندوق  ويتبع  الزكوات،  جمع  تّم  أن  بعد  لها 
التوزيع:  في  اآلتية  اإلجراءات  للزكاة  السنغالي 

)))( املوقع الرسمي للصندوق، وتم النقل منه )0/)9/0)0)م، الرابط: 
http://senegalzakat.sn/fsz.php?page=item&id_article=5 

)األفراد،  للزكاة  الطالبة  الواردة  الملفات  تحليل   -(
التي  والمشاريع(: لمعرفة مدى تطابقها مع الشروط 
وضعها الصندوق الختيار المستحقين، وتدابر أخرى 
مثل: مرور الملف الذي تم اختياره مبدئيا على لجنة 
قيام  بعد  الملفات:  مصادقة   -( ذلك.  وغير  مصّغرة 
اللجنة عملها، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع خاص 
يضم أعضاء مجلس اإلدارة إلمعان النظر في تفاصيل 
ثّم  ومن  المصّغرة،  اللجنة  به  قامت  الذي  العمل 
يصادق عليها مجلس اإلدارة.3- يوم التوزيع: ويعتبر 
ذلك اليوم، المناسبة الجماهيرية الكبرى التي يقيمها 
الصندوق، ويختار له قاعة محاضرة كبرى، لطبيعته، 
من:  كل  لدعوة  الصندوق  ينتهزها  فرصة  أيضًا  وهو 
الخبرات  وذوي  والمزّكين،  للبلد،  العليا  السلطات 
ليشهدوا كلهم جهود وإنجازات الصندوق في عمل 
المستحقين)))(.  على  الحصيلة  توزيع  ثم  الجباية 

وتصنيف المستحقين )أوجه الصرف( كالتالي: 

)-اإلعانات المالية المباشرة للعائالت الفقيرة 
)الدعم االجتماعي(. )- المشاريع االقتصادية. 3- 
لتغطية  مخصصة  بدالت  العليا.)-  الدراسات  منح 
 )(((( للكتاتيب.  المخصص  الدعم  نفقات طبية. )- 
فيها  يصرف  والتي  المذكورة  األوجه  في  )ويالحظ 
روعي  حيث  االتزان؛  للزكاة:  السنغالي  الصندوق 
فيها المحوران األساسيان لتوزيع متكامل ومؤثر في 
القضاء على الفقر في أي مجتمع وهما: )- الصرف 

األفقي)))(. )- الصرف الرأسي)))(.

منه  النقل  وتم  للصندوق،  الرسمي  املوقع   )(((
)0/)9/0)0)م، الرابط: 

http://senegalzakat.sn/fsz.php?page=item&id_article=5. 
(46) Processus Distribution Zakaat، Signe par le secrtaire 

général du fond / Dakar، le 21 mars 2017، p: 1,2. 
)))( هو: الدعم النقدي والعيني املبارش.

)))( هو: متليك وسائل اإلنتاج أو رؤوس أموال للتجارة.
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الفرع الرابع: اإنجازات ال�شندوق ال�شنغالي للزكاة
يمكن القول بأن إنجازات الصندوق تأتي تترا واحدة تلو األخرى من يوم تأسيسه لوقتنا الحاضر وذلك في 
إلى  يهدف  منذ عام ))0)م  الرمضاني  التضامن  برنامج  تنفيذ  الحصر:  المثال ال  مجالت مختلفة، وعلى سبيل 
توزيع سالل غذائية على المحتاجين، وهي مؤتلفة من: أرز، وزيت، وحليب، وسكر...بتمويالت غير الحصيلة 
الزكوية. وسيركز الباحث على لغة األرقام أكثر في تناوله لهذه النقطة وتحليلها قدر اإلمكان مع مراعاة االختصار 

فيه نظرا لمحدودية صفحات البحث.

تطور الح�شيلة الزكوية لل�شندوق ال�شنغالي للزكاة خالل الفترة: 2009-2018م
يبين الجدول التالي تنامي وتطور الحصيلة الزكوية للصندوق السنغالي خالل الفترة: 009)-))0)م مع 

نسبة )%( تغير ونمو إجمالي الحصيلة لكل عام عن سابقه.

جدول رقم ))(: تنامي وتطور الحصيلة الزكوية للصندوق السنغالي خالل الفترة: 009)-))0)م

نسبة )%( تغري ونمو إمجايل احلصيلة لكل عام عن سابقهحصيلة الزكاة)فرنك سيفا(السنة

____________))).99).0099)م

%))))).00).))0)0)م
%-))00).))).)))0)م
(0(((.((9.000(0-%

%0)000.))3.)3)0)م
%))000.000.))))0)م
%-))0.000)).)))0)م
%30))).)3).))))0)م
%39)).33).0)))0)م
%))9)).))3.0)))0)م

______________)9).099.)3)جمموع احلصيلة

المصدر: من إعداد الباحث.

يالحظ في الجدول عدم استقرار الحصيلة الزكوية للصندوق على وتيرة معينة؛ حيث تذبذبت بين التنامي 
واالنخفاض خالل فترة الدراسة. ففي السنة 0)0)م مثال قد سجل فيها الصندوق ارتفاعا في الحصيلة حيث بلغت 
نسبة إجمالي الحصيلة فيها بالنظر إلى السنة التي قبلها إلى ))%. وفي المقابل نجد تراجعا في بعض السنوات، 
وأكثره حادا كان: في عام ))0)م، والذي أدى إلى سقوط نسبة تغير إجمالي الجباية فيه عن السنة التي قبلها إلى 
-))% لينخفض المبلغ اإلجمالي الذي تم تحصيله في العام نفسه إلى 0.000)).) ويرجع سبب ذلك الهبوط 
للصندوق  بالنسبة  الجباية  سنة  أحسن  ))0)م  سنة  وتعتبر  المقام.  في  ذكره  يسع  ال  إدارية  أسباب  إلى  المفرط 
على اإلطالق؛ ألنه بلغ فيها إجمالي الحصيلة إلى 9)).))3.0) فرنك سيفا، كما لوحظ ارتفاع مستمر خالل 
التوالي: ))0)م، ))0)م، ))0)م مما يدل على مضاعفة جهود أعضاء الصندوق في  السنوات األخيرة على 

الجباية وتحسن الظروف أكثر.



455455

تطور عدد الم�شتفيدين من ال�شندوق خالل الفترة 2009-2018م

جدول رقم ))(: تطور عدد المستفيدين من الصندوق خالل السنة )009)-))0)م(

المجموع))0)م))0)م))0)م))0)م))0)م3)0)م))0)م))0)م0)0)م009)مالمستفيدون

)09)9))))))))))))0)0)9)))0))))إعانات مالية

)))))0)))09))39))ملفات طبية

00))))))))))))))3المشاريع

)))))3)))3)-منح دراسية
دعم 

)))))))))))-الكتاتيب

))3)))))0)))))))3))00)0))9)3)9)المجموع

المصدر: تقارير الصندوق السنغالي للزكاة بالتصرف.

يالحظ في الجدول أمور كثيرة، من أهمها ما يلي: 

اإلعانات المالية تشمل فئتين: الفئة األولى: المقّدمون: وهم الذين تقدموا إلى الصندوق بأعيانهم لتقديم • 

مين وهم: الذين حبسهم حابس مثل الحياء  الطلبات بغية االستفادة من الزكاة. والفئة الثانية: غير المقدِّ

بتحديدهم  الصندوق  ثم تمكن  الملحة  الزكاة رغم حاجاتهم  الطلبات لالستفادة من  تقديم  وغيره عن 

حسب آليات بحثية معينة.

 ن�شبة �شرف ال�شندوق ال�شنغالي للزكاة على م�شارف الزكاة خالل الفترة )2009-2018م(

جدول رقم )3(: نسبة إجمالي صرف الصندوق السنغالي للزكاة على مصارف الزكاة خالل الفترة )009)-))0)م(.

النسبة )%(إمجايل الرصف الفعيل)فرنك سيفا(السنةاملستفيدون

)).))%39.000).))من 009) - ))0)إعانات مالية

3).))%))).)3).9)من 009) - ))0)ملفات طبية

)).9)%))).))).))من 009) - ))0)املشاريع

)0.))%9.000)).))من 009) - ))0)منح دراسية

)).0)%))).))).3)من 009) - ))0)دعم الكتاتيب

)).3%3)).)9).)من 009) - ))0)العاملون عليها

00)%)0).))).)3)من 009) - ))0)املجموع

المصدر: من إعداد الباحث.
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الفترة  الزكوية للصندوق خالل  أكثر من نصف الحصيلة  بأن ما يعادل )).))% أي  الجدول  يالحظ في 
الحين  في  الكتاتيب(،  دعم  طبية،  ملفات  مالية،  األفقي)إعانات  الصرف  في  توظيفها  تم  قد  )009)-))0)م( 
الذي لم يحظ الصرف الرأسي-مع أهميته في معالجة الفقر- إال بنسبتين ضئيلتين نوعا ما من الحصيلة خالل فترة 
الدراسة؛ نسبة )).9)% مصروفة في المشاريع االستثمارية، ونسبة )0.))% سّخرت للمنح الدراسية. ألجل 
بالغا  اهتماما  يولي  بأن  الحصيلة على مستحقيها، وذلك  توزيع  الصندوق مراجعة سياسته في  ذلك، يجب على 
للصرف الرأسي؛ ألنه الحل الدائم لمشكلة الفقر؛ إذ به تمّول المشاريع اإلنتاجية التي تغّير وضع الفقر لدرجة أنه 
قد يصبح في يوم من األيام بحسن اإلدارة معطيا للزكاة بعد أن كان آخذا لها. بخالف الصرف األفقي فهو معالجة 

مؤقتة فقط غير فعالة.

وهناك إنجازات أخرى رقمية وغير رقمية ال يسع المقام لسردها، وعلى سبيل المثال ال الحصر: قد تم صرف 
زكوية،  غير  بتمويالت  الماضية  الستة  السنوات  خالل  من  الرمضاني  البرنامج  في  سيفا  )0).))).)3فرنك 
أيضًا خطط  للصندوق  فرنك سيفا. كما  بمبلغ ))).)39.)  الطوارئ  اإلغاثة في حاالت  برنامج  في  وكذلك 
مستقبلية في توسيع دائرة عملها منها: إقامة مشروع بناء عمارة الوقف ضخم تقدر تكلفته ب 000.000.))).) 
فرنك حوالي ).9)).)0) دوالر أمريكي والمشروع في قيد التنفيذ. والمشروع من آفاق ومأمول الصندوق.)9)(

الفرع الخام�ص: الم�شاكل التي يواجهها ال�شندوق ال�شنغالي للزكاة في �شبيل تحقيق اأهدافها
استطاع الباحث أن يستخلص عددا من المشكالت التي تشّكل حجرة عثرة في طريق الصندوق نحو تحقيق 

امتالك  يلي: )- عدم  ما  النماذج، ومن أهمها  بذكر بعض  النقطة  الباحث في هذه  المرسومة، وسيكتفي  أهدافه 

التطوعي  العمل  الزكاة وتوظيفها توظيفا جيدا، واالعتماد على  (LOGICIEL) خاصة إلدارة  الصندوق برمجية 

في غالب األحيان. )- عدم وجود متخصص في اإلعالم والدعاية متفرغ ألعمال الصندوق فقط يتولى تعريف 

الثقة  الصندوق السنغالي للزكاة تعريفا يليق برؤيته ورسالته وأهدافه على الصعيد المحّلي والدولي. 3-مشكلة 

وبصفة  شوائب،  من كل  براءته  من ظهرت  إال  المال  تجمع  التي  الكيانات  من  الشعب  يحتاط  السنغاليين؛  لدى 

كون الصندوق السنغالي للزكاة مؤسسة خيرية جديدة تعاني كثيرا في استمالة قلوب كثير من السكان إلقناعهم 

باالنخراط في سلك مانحيه بسبب ذلك. )-عدم توفر قاعدة بيانية (Base de données) متكاملة؛ فبعض بيانات 

المزكين ناقصة، وعدم اكتماله راجع إلى طبيعة معاملتهم مع الصندوق أحيانا؛ حيث إنهم يعمدون على كتمان 

بعض معلوماتهم الخاصة بهم، والتي قد يحتاج إليها الصندوق مستقبال فيما لو حصل على البرمجية المشارة آنفا 

أو ألغراض أخرى مثل طلب الباحثين لها.

)9)( الصندوق السنغايل للزكاة: ملف مرشوع بناء عامرة الوقف )ص: )-3)(.
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وفهرس  والتوصيات  النتائج  وفيها:  الخاتمة 
المراجع والموضوعات

من  النتائج،  من  عديد  إىل  الباحث  توصل  النتائج: 
أمهها ما ييل: 

في  إيجابيا  دورا  للزكاة  السنغالي  للصندوق  )-أن 
األداء  يبقى  ولكن  السنغال  في  الفقر  من  الحد 
والنتائج للغرض المذكور متواضعين بالنظر إلى 

حجم الفقر في السنغال.
نحو  الصندوق  أداء  تعيق  كثيرة  عقبات  وجود   -(

األفضل، من أبرزها: القلة في الموارد البشرية. 
مصادر  على  للزكاة  السنغالي  الصندوق  اعتماد   -3
برامجه  تمويل  في  الزكوية  الحصيلة  غير  أخرى 
التبرعات، والوقف على  االجتماعية مثل: جمع 

مدى البعيد.
مع  للزكاة  السنغالي  الصندوق  تواصل  )-صعوبة 
رجال  من  وهروبهم  تسترهم  بسبب  مانحيه 
البنكية  بالتحويالت  أغلبهم  فيكتفي  الضرائب؛ 
لتقديم  الصندوق  مسؤولي  أمام  المثول  دون 

زكواتهم وتسجيل كامل بياناتهم الخاصة بهم.
)-تغلب الصرف األفقي على الصرف الرأسي.

من  عدد  إىل  الباحث  خلص  لقد  التو�شيات: 
التوصيات من أمهها ما ييل: 

)- إشراك أكبر قدر ممكن من المجتمع المدني وخلق 
جسر التواصل بين الصندوق والمزكين خصوصًا 

األوفياء منهم ليستمر ويدوم التعاون بيهم.
للوصول  المجهودات  من  مزيد  بذل  ضرورة   -(
يصل  لم  التي  األخرى  الزكوية  األوعية  إلى 
بين  الهوة  لتقليص  اآلن  حتى  الصندوق  إليها 
المصاريف الطالبين الحاصلين على الزكاة وغير 

الحاصلين.
السنغالية  الحكومة  مع  الصندوق  تعاون  3-لزوم 

األخيرة  بدأت  الذي  الوقت  في  مثمرة،  بشراكة 
وجه  على  اإلسالمية  بالمالية  وتعتني  تهتم 

الخصوص: الوقف وغيره.
)-استثمار جزء من أموال الزكاة للتنويع في المصادر 

المالية للصندوق.

ثبت الم�شادر والمراجع
الم�شادر والمراجع العربية

اآلثار االقتصادية للزكاة، أ. د محمد بن إبراهيم السحيباني،  -
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، 009)م

اآلثار االقتصادية واالجتماعية للزكاة، أحمد علي، المعهد  -
العالي لعلوم الزكاة، الخرطوم.

األدب السنغالي العربي. -
اإلطار المؤسسي للزكاة، أبعده ومضامينه، )وقائع ندوة رقم  -

والتدريب  للبحوث  اإلسالمي  المعهد  أقامها  والتي   ،((
بعنوان:  بحث  ورقة  للتنمية(  اإلسالمي  للبنك  التابع: 
الزكاة وتوزيعها في  التطبيقية لتحصيل  النماذج المؤسسية 
وورقة  قحف  منذر  د.  اإلسالمية،  والمجتمعات  البلدان 
بحث بعنوان: دراسة مقارنة لنظم الزكاة: األموال الزكوية 
)السودان-السعودية(، د: أحمد علي عبد الله، ورقة بحثية 

بعنوان: إدارة الزكاة في ماليزيا، د: عبد الله إبراهيم
دار  - محمد،  د.  ومرتكزات،  مفاهيم  اإلسالمي  االقتصاد 

النهضة العربية، القاهرة، )39)هـ.
تاج العروس، محمد ابن الحسيني، باب الزكاة، دار الهداية. -
تحرير األقوال في تاريخ السنغال من القرن السادس عشر  -

حتى القرن العشرين )00))م-000)م(، الشيخ: الهادي 
توري الفاسي، دار المقطم للنشر والتوزيع، القاهرة، 009)م.

مكَتبة  - البسام،  الله  الَمَرام، عبد  ُبلُوغ  ِمن  األحَكاِم  توِضيُح 
األسدي مّكة المكّرمة، ط: )، 3)))هـ.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، دار  -
هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، د.م، ط: )، )00)م.

د:  - والتوزيعي،  اإلنمائي  والدور  الشرعية  األسس  الزكاة، 
نعمت عبد اللطيف مشهور، المؤسسة الجامعية للدراسات 

والنشر والتوزيع، د.م، 993)م
صحيح البخاري، دار طوق النجاة، ط: )، ))))ه. -
صحيح مسلم دار إحياء التراث العربي – بيروت، د.ط. -
الفقر أسبابه، آثاره وعالجه من منظور إسالمي، د: محمد  -

قاسم الشّوم، دار النوادر، د.م، ))0)م.
لسان العرب، جمال الدين ابن منظور، دار صادر-بيروت،  -

ط: 3، ))))هـ.
اللغة العربية في نظام التعليم السنغالي، د: الحاج موسى فال)00)م -
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المسلمون في السنغال معالم الحاضر وآفاق المستقبل، عبد القادر محمد سيال، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، قطر،  -
مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم، د. يوسف القرضاوي.

المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون ط: )، د.ت، دار الدعوة. -
ملف مشروع بناء عمارة الوقف -
الموسوعة الجغرافية للعالم اإلسالمي -

المراجع االأجنبية
- Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté/DSRP-I

- DSRP-NOTE CONSULTATIVE CONJOINTE SUR LA STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVEL-

OPPEMENT ECONOMOQUE ET SOCIAL/FMI

- LANGUES, ETAT ET SOCIETE AU SENEGAL, Mamadou CISSE, REVUE ELECTRONIQUE INTERNA-

TIONALE DE SCIENCES DU LANGAGE SUDLANGUES, 5 Decembre 2005, N° 5

- NOTE D’ANALYSE DU COMMERCE EXTERIEURE/ANSD.

- PAUVRETE ET CONDITIONS DE VIE DES MENAGES/ANSD 2015

- Processus Distribution Zakaat, Signe par le secrtaire général du fond / Dakar, le 21 mars 2017

المواقع االإلكترونية
- ويكيبيديا الرابط: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%8
الموقع الرسمي للحكومة السنغالية، الرابط:   -

https://www.sec.gouv.sn/Presentation-generale.html
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تفعي دور الزكاة في الحد من العنو�سة 
مق�سد سرعي و�سرورة اإ�سال مجتمعية

)درا�شة فقهية(
د. اأمل اأحمد اْلُخ�ْشت - م�شر
أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة وأصول الدين، جامعة الملك خالد، أبها، السعودية
وأستاذ الفقه المساعد بقسم الفقه، كلية البنات اإلسالمية بأسيوط، جامعة األزهر الشريف

الحمد لله الحكيم الخبير الذي شرع لألمة بحكمته ما يصلحها ويحفظها، والصالة 
والسالم على خير البرية وأزكاها وأطهرها، ورضي الله عن آله األطهار، وصحبه األخيار، 

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد

فإن من الواجبات في مجال البحث العلمي والمجالس الفقهية أن نتعرف على آفات 
العصر ومعضالت الدهر، سعيًا في محاربتها والتماسا لعالجها، وتطهيرا للمجتمع من سيء 

الحال  أعجزهم  الذين  من  اليد  ذات  لضيق  العنوسة؛  ظاهرة  المعضالت  هذه  ومن  آثارها، 
والمال، وال غرو فالعنوسة يعيش آالَمها وغصَصها كثيٌر من الشباب والفتيات، فتحطمت بسببها كثير من اآلمال 

والتطلعات، فأدت إلى الكثير من المفسدات، والله المستعان.

ولما كانت الزكاة هي المؤسسة االجتماعية األولى التي تتوخى تحقيق األهداف اإلنسانية، وقد سبقت ما 
اصطلح عليه في العصر الحديث بالتكافل االجتماعي، ولما لها من خير عظيم ونفع عميم، فقد صح العزم مني 
على إلقاء الضوء على هذا الخطب الجلل من خالل بحثي المتواضع، والذي أبين فيه: تفعيل دور الزكاة للحد من 
العنوسة، كمقصد شرعي وضرورة إصالح مجتمعية، أوجه من خالله رسالة إلى األمة اإلسالمية أنه يتوجب علينا 
معرفة األحكام الشرعية المتعلقة بصرف الزكاة وضرورة دفع بعضها لراغبي النكاح الغير القادرين على مؤونته، 
وإعادة النظر في األقوال واآلراء المانعة من ذلك، ومناقشتها ومراعاة المصالح المرعية، أمال في عيشة دنيوية، 

باألمن والعفاف ظاهرة، وفوز برضا الله ونجاة في اآلخرة.
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اأهمية الدرا�شة 
والتكييف  العنوسة  من  للحد  الزكاة  دور  تفعيل   -(
الغير  الزواج  لراغبي  الزكاة  لصرف  الفقهي 
والفتاوى  األقوال  وبيان  مؤونته،  على  القادرين 

الصادرة قديما وحديثا في المسألة.
)- كونها تعالج قضية مهمة ومؤثرة في حياة المجتمع.
تصبح  بحيث  الزكاة،  ألموال  األمثل  االستغالل   -3
القادرين،  الغير  الزواج  لراغبي  تمويلية  جهة 

وبالتالي تقليل معدالت العنوسة. 

م�شكلة البحث
تتمثل طبيعة مشكلة البحث في: 

الناس ال يدركون إمكانية تأثير دور  )- أن كثيرا من 
على  العنوسة  خطورة  دفع  في  أموالهم  زكاة 
على  ذلك  تأثير  ومدى  األمة،  وفتيات  شباب 

مقاصد الشريعة الغراء. 
)- ضعف االهتمام بهذا المصرف من الزكاة بالنسبة 

إلى حجم خطورته من األفراد والهيئات.
من  للحد  المستقبلية  الرؤى  وضع  ثقافة  غياب   -3

العنوسة من خالل هذا الركن العظيم.

اأهداف البحث 
)- بيان التأصيل الشرعي لدفع الزكاة لغير القادرين 
النقلية  األدلة  ضوء  في  الزواج  مؤن  على 

والمقاصد الشرعية وقواعد الفقه الكلية. 
)- بيان األقوال والفتاوى الصادرة في هذه المسألة قديما 

وحديثا )مصر والسعودية واألردن أنموذجا(. 
3- الرؤى المستقبلية لتفعيل دور الزكاة للقضاء على هذه الظاهرة.

)- تعزيز منهج التأصيل الشرعي وترسيخ القيم.

منهج البحث 
التحليلي  المنهج  البحث  هذا  إلنجاز  سلكت 
القائم،  الواقع  دراسة  على  يقوم  الذي  االستنباطي 
المشاكل  لعالج  الزكاة  أموال  دفع  ضرورة  لغياب 

االجتماعية )مشكلة العنوسة(. 

خطة البحث
يتكون الموضوع من سبعة مباحث: 

ومدى  واأ�صبابها  العنو�صة  مفهوم  الأول:  المبحث 
خطورتها، وفيه ثالثة مطالب: 
المطلب األول: مفهوم العنوسة.
المطلب الثاني: أسباب العنوسة.

على  العنوسة  خطورة  مدى  بيان  الثالث:  المطلب 

األفراد والمجتمع.
المبحث الثاني: حث الإ�صالم على الزواج ونهيه عن 

التبتل الموؤدي اإلى العنو�صة، وفيه مطلبان: 
 المطلب األول: حث اإلسالم على الزواج ونهيه عن التبتل.

المطلب الثاني: الحكم التكليفي للزواج.
والتكييف  الزكاة  ت�صريع  حكمة  الثالث:  المبحث 
الفقهي ل�صرفها لراغبي الزواج للحد من العنو�صة، 

وفيه مطلبان:  
المطلب األول: الحكمة من تشريع الزكاة ودورها في 

التكافل االجتماعي.
الزكاة  لصرف  الفقهي  التكييف  الثاني:  المطلب 

لراغبي الزواج للحد من العنوسة.
الفقهاء وفتاواهم في حكم  اأقوال  الرابع:  المبحث 
�صرف الزكاة لراغبي الزواج الغير القادرين للحد 

من العنو�صة، وفيه ثالثة مطالب: 
المطلب األول: أقوال الفقهاء في حكم صرف الزكاة 

لراغبي الزواج الغير القادرين. 
في  المعاصرين  العلماء  فتاوى  الثاني:  المطلب 

المسألة، )مصر والسعودية واألردن( أنموذجًا.
المطلب الثالث: القول المختار وضوابط العمل به. 

من  للحد  الزكاة  دور  تفعيل  الخام�س:  المبحث 
والأ�صولية  الفقهية  للقواعد  تطبيقا  العنو�صة 
واأثره في تحقيق مقا�صد ال�صريعة، وفيه مطلبان: 
المطلب األول: تفعيل دور الزكاة للحد من العنوسة 

تطبيقا لبعض القواعد الفقهية واألصولية.
من  للحد  الزكاة  دور  تفعيل  أثر  الثاني:  المطلب 

العنوسة في تحقيق مقاصد الشريعة.
والإيمانية  النف�صية  الأبعاد  ال�صاد�س:  المبحث 

ل�صرف الزكاة للحد من العنو�صة، وفيه مطلبان: 
المطلب األول: جانب العانس الفقير المعَطى.

المطلب الثاني: جانب المزكي المعِطي.
والتدابير  الم�صتقبلية  الروؤى  ال�صابع:  المبحث 
للحد  الزكاة  لتفعيل �صرف  المقترحة  والتو�صيات 

من العنو�صة
تفعيل  وآليات  سبل  األول:  المطلب  مطلبان:  وفيه 

صرف الزكاة للحد من العنوسة.
والتعليمية  الدينية  الهيئات  دور  الثاني:  المطلب 
من  للحد  الزكاة  دور  تفعيل  في  اإلعالم  ووسائل 

العنوسة. والله الموفق
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المبحث االأول: مفهوم العنو�شة واأ�شبابها 
ومدى خطورتها

المطلب االأول: مفهوم العنو�شة
اأواًل: في اللغة 

عنَست – بفتح السين – المرأة تعنِس – بكسر 
بكسر   – الِعناس  واالسم:  عنوسًا،   – وضمها  النون 
العين – فهي عانس، ونساء ُعنَّس – بضم العين وفتح 

النون المشددة– وعوانس.

ويقال أيضًاً: عّنست – بفتح العين – وُعّنست 
معنس  فهي   – المشددة  النون  وكسر  العين  بضم   –
بضم الميم وفتح العين والنون المشددة، وعنسها   –
 – َفَتاء  أهلها: أي حبسوها عن األزواج حتى جازت 
– بضم الجيم  – السن ولما تعُجز  بفتح الفاء وبالتاء 
– أي صارت في منتصف العمر، ويقال: رجل عانس 
لم  التي  عانس:  امرأة  الفراء:  وقال  عانس،  وامرأة 

تتزوج، وهي ترقب ذلك ))(.

وقال ابن األثير: وجاء في صفته : »ال عانس 
الذي  والنساء:  الرجال  من  العانس:   ،)(( مفند«  وال 
يبقى زمانا بعد أن يدرك – أي يبلغ– وأكثر ما يستعمل 

في النساء )3(.

))( املصباح املنري للفيومى، مادة عنس )/)3)، معجم مقاييس اللغة 
البن فارس، مادة عنس )/)))، لسان العرب البن منظور، باب 
السني فصل العني )/9))، تاج العروس من جواهر القاموس 
اللغة  للزبيدي، باب السني فصل العني ))/)9)، الصحاح يف 

للجوهري، باب السني فصل العني 3/3)9 و))9.
لكن  واآلثار،  السنن  كتب  يف  النص  بذا  احلديث  هذا  أجد  مل   )((
 »ال عابس »بالباء املوحدة، وهو وصف  املوجود يف صفته 
ضمن األوصاف التي ذكرهتا أم معبد عاتكة اخلزاعية – ريض 
للهجرة،  طريقه  يف  بخيمتها  نزل  ما    النبي  يف   – عنها  اهلل 
واحلديث رواه احلاكم يف املستدرك وصححه 9/3، والطرباين 
 ،(((/( الصحابة  معرفة  يف  نعيم  وأبو   ،((/( الكبري  يف 
السنة  رشح  يف  والبغوي   ،((9/( النبوة  دالئل  يف  والبيهقي 
3)/)))، كلهم من حديث ُحَبْيش بن خالد اخلزاعي  وهو 

أخو أم معبد.
)3( النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري 0/3)3.

 – المرأة  – أي  إذا بلغت  ابن األجدابي:  وقال 
العشرين ولم تتزوج فهي عانس))(.

ثانيًا: في اال�شطالح 
عما  للعانس  االصطالحي  المعنى  يخرج  ال 
ذكره أهل اللغة، من أنها: المرأة التي تبقى بعد بلوغها 
مدة طويلة من غير زواج مع رغبتها فيه، ويطلق لفظ 
اإلطالق  يغلب  لكن  والمرأة،  الرجل  على  العانس 

على النساء ))(.

ثالثًا: تحديد �شن العنو�شة
سبق قريبا قول ابن األجدابي من أهل اللغة: إن 

المرأة إذا بلغت العشرين ولم تتزوج فهي عانس.

غير أن هذا التحديد منه – رحمه الله – ال دليل 
على  مبني  منه  اجتهاد  فلعله  شرع،  أو  لغة  من  عليه 

اعتبار العرف في زمانه ومكانه.

إذا  قالوا:   – سبق  كما   – اللغة  أهل  وبعض 
تتزوج فهي  السن( ولم  َفَتاء  انتصف عمرها )جازت 

عانس.

سبعين  إلى  ستين  من  السن  معدل  كان  وإذا 
سنة أخذًا من قوله  »أعمار أمتي ما بين الستين إلى 
السبعين «))( كان انتصاف العمر من ثالثين إلى خمس 

وثالثين، بناء على كالم أهل اللغة.

))( كفاية املتحفظ يف اللغة البن األجدايب ص )).
))( التنبيهات املستنبطة عىل الكتب املدونة واملختلطة للقايض عياض 

3/)3))، الذخرية للقرايف 9/)9).
))( رواه الرتمذي وحسنه وابن ماجه وصححه ابن حبان واحلاكم 
انظر:  حجر.  ابن  وحسنه  الذهبي،  ووافقه  مسلم  رشط  عىل 
 ،((3/(  سنن الرتمذي، كتاب الدعوات، باب دعاء النبي
باب األمل واألجل )/))))،  الزهد،  ابن ماجه، كتاب  سنن 
صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، كتاب اجلنائز، باب املريض 
وما يتعلق به )/)))، املستدرك للحاكم والتلخيص للذهبي، 
فتح   ،((3/( )فاطر(  املالئكة  سورة  تفسري  التفسري،  كتاب 

الباري البن حجر ))/0)).



مجلة بحوث، العدد السـابع والعشرون »خاص« صفر 1441 هجريًا - أكتوبر 2019 ميالديًا 462

حده  في  واختــلف  الحفيد:  رشد  ابن  وقال 
إلى  الثالثين  دون  من  كثيرًا  اختالفًا  التعنيس–  –أي 

الستين))(.

إن  يقال:  أن  العنوسة  تحديد  في  والمختار 
سن   – الرجل  ومثلها   – الفتاة  تجاوز  هي  العنوسة 
بل  معينة،  بسن  تحديد  غير  من  العرفية،  الزواج 
والبيئات،  والمجتمعات  العصور  باختالف  تختلف 
والبيئات ال  المجتمعات  في بعض  يعتبر عنوسة  فما 
أن  يرى  الناس  من  كثير  كان  وإن  أخرى،  في  يعتبر 
المرأة إذا وصلت إلى سن الخامسة والثالثين فذلك 

يعني دخولها المؤكد في العنوسة.

المطلب الثاني: اأ�شباب العنو�شة
الفكرية  ومشكالته  اهتماماته  عصر  لكل 
والمادية التي تشغل أهله، وتترك أثرها في المجتمع.

وللعنوسة أسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية 
واحد  سبب  عن  ناتجة  تكون  وقد  وصحية،  وتربوية 
من هذه األسـباب أو عن أكثر من ســبب. وأذكــر 

–بإيجاز– أهم أسباب العنوسة فيما يأتي: 

اأواًل: غالء المهور وتكاليف الزواج
وُيَعدُّ غالء المهور سببًا مهمًا لظاهرة العنوسة، 
في  الراغب  الشباب  طريق  في  عقبة  يشكل  فهو 
الزواج، وهي مشكلة قائمة في كثير من المجتمعات، 

ومستفحلة فيها.

غالبًا،  وأهلها  الفتاة  بين  مشترك  السبب  وهذا 
فكل منهم يريد المهر العالي، وقد يكون ذلك ناتجًا 

عن العرف.

البن  والتحصيل  البيان   : أيضًاً وانظر   ،((3/( املجتهد  بداية   )((
 ،(3(/3 للمواق  واإلكليل  التاج   ،(((/(( اجلد  رشد 

الذخرية )/)3).

للزواج  األخرى  التكاليف  بالمهور  ويلحق 
مثل الهدايا وحفالت األفراح وتأثيث بيت الزوجية، 
معًا،  والشابة  الشاب  على  الزواج  أمور  يصّعب  مما 
ويبالغون في فرضها واشتراطها  الناس،  بها  ويتباهى 
على الشاب من قبل الفتاة وأهلها أو العكس، كما في 

بعض المجتمعات، وهذا من اإلسراف الضار.

ثانيًا: ا�شتفادة ولي المراأة من راتبها اأو مالها
فإذا كانت الفتاة موظفة، أو لها مال، فإن بعض 
األولياء كاآلباء واإلخوة يريد أن يستفيد من راتبها أو 
الُخّطاب  لها  تقدم  فإذا  واليته،  تحت  مادامت  مالها 
الكاذبة؛  والحيل  باألقاويل  اآلخر  تلو  واحدًا  رفضهم 
أو  راتبها  على  الحصول  في  يستمر  أن  يريد  ألنه 
جها سينقطع عنه هذا  االستفادة من مالها؛ لكونه إذا زوَّ
المال، وبعضهم يشترط عليها أن يأخذ راتبها أو مالها 
أو جزءًا منه إذا أرادات أن تتزوج، ليوافق على زواجها، 
من  يعد  إنه  بل  المجتمعات،  بعض  في  موجود  وهذا 
منكر  أمر  فيها، وهذا بال شك  للعنوسة  األسباب  أهم 

وقبيح؛ إذ فيه ظلم بّين، وإلحاق ضرر بالغ بالفتاة.

ثالثًا: ا�شتراط موا�شفات معينة في الزوج
اشتراط  في  أهلها  أو  نفُسها  الفتاة  تشدد  قد 
األحالم  فارس  فتنتظر  الزوج،  في  معينة  مواصفات 
من  كل  وأهلها  هي  وترفض  المواصفات(،  )كامل 
يكون  أن  مثاًل-   - ويشترطون  منها،  للزواج  يتقدم 
أو ذا  صاحَب مؤهٍل علمي معين، أو وظيفة مرموقة 
ثراء وغنى، أو من قبيلة معينة، وال يرضون غيره حتى 
ومنها  والميزات،  الصفات  من  عنده  كفؤًا،  كان  ولو 
فأكثر  الكفاية  حد  وعنده  الطيبة،  واألخالق  الصالح 
مما يجعله يعيش في بيت زوجية عيشة هادئة، يملؤها 
دينها  زوجته  على  ويحفظ  والسكينة،  والرحمة  الود 
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وجل:  عز   - قال  وقد  ويسعدها،  ويصونها  ونفسها، 

ِعَباِدُكْم  ِمْن  الِِحيَن  َوالصَّ ِمْنُكْم  َياَمى  اأْلَ َوَأْنِكُحوا 

ُه  َواللَّ َفْضِلِه  ِمْن  ُه  اللَّ ُيْغنِِهُم  ُفَقَراَء  َيُكوُنوا  إِْن  َوإَِمائُِكْم 

ترضون  من  جاءكم  ))إذا   : وقال   )((َعِليٌم َواِسٌع 

دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوه تكن فتنة في األرض 

وفساد عريض(()9(.

رابعًا: درا�شة الفتاة العلمية
قد ترفض الفتاة أو أهلها تزويجها حتى تكمل 

حتى  دراستها  سنوات  تطول  وقد  الدراسي،  تعليمها 

قد  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  عانسًا،  تصير 

تصل المراة إلى مرحلة علمية عالية تحصل فيها على 

أعلى الدرجات أو الشهادات العلمية، وحينئذ تشترط 

هي أو أهلها فيمن يتقدم لزواجها أن يكون مساويًا لها 

منها  أقل  أحد  لها  يتقدم  ال  أْو  العلمية،  الدرجة  في 

يتزوجها  أن  يخاف  أو  ُيرفض،  أن  مخافة  التعليم  في 

إن وافقت أن تتعالى عليه بعد الزواج، ويترتب على 

ذلك كله أن تدخل الفتاة في العنوسة بمرور الوقت.

خام�شًاً: رف�ص تعدد الزوجات
قد تفضل الفتاة أن تعيش من غير زواج على أن 

ثانية،  تتزوج رجاًل متزوجًا، فترفض أن تكون زوجة 

إما خوفًا من عدم العدل، ولو كان الزوج صالحًا أمينًا 

د  طيب السيرة والخلق، وإما للصورة المشوهة للُمَعدِّ

في بعض المجتمعات وكثير من وسائل اإلعالم.

))( سورة النور اآلية )3.
)9( رواه الرتمذي وحسنه وابن ماجه واحلاكم وصححه من حديث 
أيب هريرة – - انظر: سنن الرتمذي، كتاب النكاح باب ما 
جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه 3/)39، سنن ابن 
ماجه كتاب النكاح، باب األكفاء )/)3)، املستدرك، كتاب 

النكاح )/9)).

وال شك أن التعدد بضوابطه ومتطلباته الشرعية 
الزوجات  بين  كالعدل  بواجباته،  الزوج  قيام  من 
حل  وفيه  مشروع،  أمر  جميعًا  معهن  العشرة  وحسن 
من الحلول لمشكلة العنوسة، وأما الخوف من الزوج 
د فالرد عليه: أن كثيرًا من الفتيات يتزوجن من  الُمَعدِّ
ق، وكم  د، وتعيش عيشة البؤس، أو ُتَطلَّ رجل غير ُمَعدِّ
د، وتعيش في سعادة، وكأنها  من امرأة تتزوج من ُمَعدِّ
وجود  ظل  في  السيما  أخوات،  األخرى  والزوجة 
زوج عادل يقدر المرأة ويحترمها ويعرف لها قدرها.

أهلهن  أو  الفتيات  بعض  أن  بهذا  يتصل  ومما 
الزواج،  له  سبق  رجل  من  الفتاة  تتزوج  أن  يرفضون 

وطلق أو ماتت زوجته، خاصة إن كان له أوالد. 

ذكرها  يطول  للعنوسة،  أخرى  أسباب  وهناك 
وشرحها، فأكتفي بهذا القدر.

العنو�شة  خطورة  مدى  بيان  الثالث:  المطلب 
على االأفراد والمجتمع

مريرة،  ونتائج  وخيمة،  عواقب  لها  العنوسة 
وآثار خطيرة، تئن منها العوانس، ويئن منها أهلها، بل 

ويئن منها المجتمع.

واجتماعي،  نفسي  هو  ما  المخاطر  هذه  ومن 
ارتكاب  وأهمها  اقتصادي،  هو  وما  ثقافي،  هو  وما 

المحظورات الشرعية.

وأذكر بعضها باختصار فيما يلي: 

األهل  وتحميل  واالنعزالية  للوحدة  الميل   -(
مسئولية العنوسة في كثير من األحيان، مما يؤدي 

إلى عقوق الوالدين واألقارب.

في  الوقوع  َثمَّ  ومن  بالحسرة،  الدائم  الشعور   -(
المحرمات، لتفريغ الطاقة الجنسية، كاالستمناء 
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والمشاهد  المواقع  مشاهدة  أو  السرية(  )العادة 

المحرمة،  العالقات  وإقامة  وإدمانها،  اإلباحية 

الفواحش من  وقد يصل األمر إلى حد ارتكاب 

وكذلك  مقدماتها،  أو  والسحاق  واللواط  الزنى 

كالتحرش  السلوكية،  االنحرافات  انتشار 

والخطف، وإدمان المخدرات والمسكرات.

والتكيف  االندماج  وعدم  االجتماعي،  السخط   -3

بالنفس،  الثقة  وفقدان  المجتمع،  أفراد  مع 

اآلخر،  الجنس  رغبة  عدم  عنه  ينتج  قد  والذي 

براثن  في  الوقوع  حينئٍذ  فيسهل  الفتاة،  خاصة 

االنحرافات الفكرية.

األمراض  انتشار  من  الصحية  األضرار  حصول   -(

الخاطئة،  السلوكيات  عن  الناتجة  الجنسية 

في  الفتاة  تقدم  مع  الحمل  نسبة  قلة  وكذلك 

النسل،  يضعف  مما  األجنة،  تشوه  أو  السن، 

ويكون ذلك عبئًا على األسرة والمجتمع.

عليها  يترتب  التي  الزواج  أنواع  بعض  انتشار   -(

كالمسيار  كثيرة،  اجتماعية  أو  شرعية  مشاكل 

عليها  يترتب  كما  والمتعة،  والعرفي  والمسفار 

الزواج،  من  الشريعة  مقاصد  تحقق  عدم 

كاالستقرار والسكن والمودة والرحمة.

المبحث الثاني: حث االإ�شالم على الزواج 
ونهيه عن التبتل الموؤدي اإلى العنو�شة

الزواج  على  االإ�شالم  حث  االأول:  المطلب 
ونهيه عن التبتل

سبقت  أنها  اإلسالمية  الشريعة  روائع  من  إن 
مشكالت  عالج  في  القرون  وتخطت  الزمن 
األولى  المؤسسة  هو  المجتمعات.والزواج 
للمجتمع، ففيه توخٍّ لتحقيق األهداف اإلنسانية، من 
األمن  يحصل  وبه  ومادي،  وغريزي  عاطفي  ترابط 
به  وتكمل  والرحمة،  والمودة  والسكن  واالستقرار 

وجوه الحياة.

يعيش  للعيان،  بادية  منتشرة  ظاهرة  ثمة  وإن 
كثير  في  وتسببت  والفتيان،  الفتيات  من  كثير  آالمها 
العنوسة،  وهي  أال  والعنت،  واألخطار  الفساد  من 
االقتصادية  والحالة  المعيشة،  في  الغالء  وجود  مع 
الصعبة في كثير من بالد المسلمين، والتي لها آثارها 

الخطيرة على الفرد خاصة، والمجتمع عامة.

عز   - الله  شرعه  خلقه،  في  الله  سنة  والزواج 
سامية،  شريفة  ومعان  بالغة،  متعددة  لحكم   – وجل 
وتنظيمًا  اإلنساني،  للنوع  حفظًا  التناسل  منها: 
يتم  مشروع،  وجه  على  والمرأة  الرجل  بين  للعالقة 
به اإلعفاف، بعيدًا عن الدائرة الحيوانية، بل يرقى به 
لالستقرار  المحققة  الروحية،  اإلنسانية  العالقة  إلى 
الناتجة  الفتاكة  لألمراض  وتجنبًا  والرحمة،  والمودة 

عن العالقات المحرمة )0)(.

َوَلَقْد  تعالى:  قال  المرسلين،  سنة  والزواج 
َأْزَواجًا  َلُهْم  َوَجَعْلَنا  َقْبِلَك  ِمْن  ُرُساًل  َأْرَسْلَنا 

املوافقات للشاطبي  القرآن للقرطبي ))/)،  )0)( اجلامع ألحكام 
)/0))، العناية رشح اهلداية للبابريت 3/)))، جممع األهنر 
 ،9((/3 للنفراوي  الدواين  الفواكه   ،(((/( زادة  لشيخي 
 ،(/9 للاموردي  الكبري  احلاوي   ،(((/( للقرايف  الذخرية 
مغني املحتاج للخطيب الرشبيني )/)0)، املغني البن قدامة 
3/9)3، الروض املربع رشح زاد املستقنع للبهويت )/)33، 

إعالم املوقعني البن القيم )/03) و9/3)).
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  المرسلين  وسيد  المتقين  إمام  وسنة   ،)(((ًة يَّ َوُذرِّ
ونعمة أنعم الله بها على البشر، قال تعالى: ُهَو الَِّذي 
لَِيْسُكَن  َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَجَعَل  َواِحَدٍة  َنْفٍس  ِمْن  َخَلَقُكْم 

.)(((إَِلْيَها

قال ابن كثير – رحمه الله –: ال ألفة بين روحين 
أعظم مما بين الزوجين )3)(.

فيه،  ورغب  الزواج  على  اإلسالم  حث  وقد 
وورد ذلك في الكتاب والسنة.

أما الكتاب: 
الِِحيَن  َياَمى ِمْنُكْم َوالصَّ )- فقوله تعالى: َوَأْنِكُحوا اأْلَ
ُه  ِمْن ِعَباِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِْن َيُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغنِِهُم اللَّ

.)(((ُه َواِسٌع َعِليٌم ِمْن َفْضِلِه َواللَّ
النَِّساِء  ِمَن  َلُكْم  َطاَب  َما  َفاْنِكُحوا  تعالى  )- وقوله 
َتْعِدُلوا  َأالَّ  ِخْفُتْم  َفإِْن  َوُرَباَع  َوُثاَلَث  َمْثَنى 

.)(((َفَواِحَدًة

وأما السنة: فـأحاديث كثيرة، منها: 
 قال: »يا   أن النبي  )- عن عبد الله بن مسعود 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، 
لم  ومن  للفرج،  وأحصن  للبصر  أغض  فإنه 

يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء«)))(.
الودود  ))تزوجوا  قال  النبي  أن    أنس  عن   -(

الولود فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامة(()))(.

)))( سورة الرعد من اآلية )3.
)))( سورة األعراف من اآلية 9)).

)3)( تفسري القرآن العظيم البن كثري 3/))).
)))( سورة النور اآلية )3.

)))( سورة النساء من اآلية 3.
)))( متفق عليه، انظر: صحيح البخاري برشح فتح الباري، كتاب 
 ،((9/( العزبة  نفسه  عىل  خاف  ملن  الصوم  باب  الصوم، 
صحيح مسلم برشح النووي، كتاب النكاح، باب استحباب 

النكاح ملن تاقت نفسه ووجد مؤنة 9/))).
الذهبي،  ووافقه  واحلاكم  حبان  ابن  وصححه  أمحد  أخرجه   )(((
، انظر: مسند أمحد 3/)))، صحيح  وصححه ابن حجر أيضًاً
عن  هنى  أجلها  من  التي  العلة  ذكر  النكاح،  كتاب  حبان،  ابن 
التبتل 9/)33، املستدرك للحاكم والتخليص للذهبي، كتاب 

النكاح )/)))، فتح الباري 9/))).

النهي عن التبتل
آية  أكثر من  في  تعالى  الله  نعمة، ذكره  الزواج 
بالكتاب العزيز في موضع االمتنان به على عباده)))(، 
َأْزَواجًا  َأْنُفِسُكْم  ِمْن  َلُكْم  َجَعَل  ُه  َواللَّ تعالى:  قال 
ِمَن  َوَرَزَقُكْم  َوَحَفَدًة  َبنِيَن  َأْزَواِجُكْم  ِمْن  َلُكْم  َوَجَعَل 
 ِه ُهْم َيْكُفُروَن َباِت َأَفبِاْلَباِطِل ُيْؤِمُنوَن َوبِنِْعَمِة اللَّ يِّ الطَّ
)9)(. فمتى توافرت الدواعي إليه مع خوف الوقوع في 

المحظور عند عدمه، فإنه يكون حينئٍذ ضروريًا.

وهو  التبتل،  عن  الحكيم  الشرع  نهى  وقد 
المؤدي إلى العنوسة، فال رهبـــانية في اإلسالم )0)(، 
َباِت َما  ُموا َطيِّ ِذيَن َآَمُنوا اَل ُتَحرِّ َها الَّ َأيُّ قال تعالى: َيا 

.)(((ُه َلُكْم َأَحلَّ اللَّ

 قال: جاء ثالثة رهط إلى بيوت  وعن أنس 
فلما   ، النبي  عبادة  عن  يسألون    النبي  أزواج 
النبي  من  نحن  وأين  فقالوا:  َتَقاّلوها،  كأنهم  أخبروا 
قد ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: 
أصوم  أنا  آخر:  وقال  أبدًا،  الليل  أصلي  فإني  أنا  أما 
فال  النساء  أعتزل  أنا  آخر:  وقال  أفطر،  وال  الدهر 
أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله  فقال: أنتم الذين قلتم 
له،  وأتقاكم  لله  ألخشاكم  إني  والله  أما  وكذا؟  كذا 
النساء،  لكني أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج 

فمن رغب عن سنتي فليس مني)))(.

املحرر   (((/(0 للرازي  الغيب  ومفاتيح  الكبري  التفسري   )(((
البن  الكتاب  علوم  يف  اللباب   ،(((/( عطية  البن  الوجيز 

عادل ))/9))، التحرير والتنوير البن عاشور 3)/))).
)9)( سورة النحل اآلية )).

لأللويس  املعاين  روح  و9/))3،   (((/( القرطبي  تفسري   )(0(
للعيني  البخاري  صحيح  رشح  القاري  عمدة   ،(0/(
0)/))، رشح السنة للبغوي 9/) و)، املبسوط للرسخيس 
)/)))، تبيني احلقائق للزيلعي )/)))، البيان والتحصيل 
البن رشد اجلد )/)))، احلاوي الكبري للاموردي 9/)، حتفة 
املحتاج برشح املنهاج البن حجر اهليتمي )/))) و)/3)، 
بن  الدين  املقنع البن أيب عمر شمس  الكبري عىل متن  الرشح 
املحىل   ،3/3 قدامة  بن  الدين  ملوفق  الكايف   ،(0/(0 قدامة 

البن حزم 9/).
)))( سورة املائدة من اآلية )).

)))( رواه البخاري –واللفظ له– ومسلم، انظر: صحيح البخاري 
النكاح  يف  الرتغيب  باب  النكاح،  كتاب  الباري  فتح  برشح 
النكاح، باب  النووي، كتاب  03/9)، صحيح مسلم برشح 

استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنة 9/))).
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أنه دخل على    الهاللي  اف وداعة  وعن َعكَّ
اف: ألك  رسول الله  فقال له رسول الله : »يا َعكَّ
زوجة؟ قال: ال، قال: وال جارية؟ قال: ال، قال: وأنت 
صحيح موسر؟ قال: نعم والحمد لله، قال: فأنت إذن 
من إخوان الشياطين، إما أن تكون من رهبان النصارى 
فأنت منهم، وإما أن تكون منا، فاصنع كما نصنع، فإن 
موتاكم  وأراذل  عزابكم،  شراركم  النكاح،  سنتنا  من 

عزابكم«)3)(.

وعن سعد بن أبي وقاص  قال: »رّد رسول 
له  أذن  ولو  التبتل،  مظعون  بن  عثمان  على    الله 

الختصينا«)))(.

وعن علي  أن النبي  قال له: يا علّي: ثالث 
إذا حضرت،  أتت، والجنازة  إذا  الصالة  ال تؤخرها: 

واأليم إذا وجدت كفؤًا«)))(.

وقد عرف الصحابة  أهمية الزواج ومكانته، 
وإليك  يتزوج،  أن  يريد  لمن  الغنى  أسباب  من  وأنه 

بعضًا مما روي عنهم: 
فيما  الله  أطيعوا  قال:    الصديق  بكر  أبي  عن   )(
من  وعدكم  ما  لكم  ينجز  النكاح  من  به  أمركم 
ُه  اللَّ ُيْغنِِهُم  ُفَقَراَء  َيُكوُنوا  ِْن  الغنى، قال تعالى: 

.)((( ِمْن َفْضِلِه

أن  –بعد  حجر  ابن  وقال  والطرباين،  يعىل  وأبو  أمحد  أخرجه   )(3(
ضعف.  من  طرقه  من  طريق  خيلو  وال  كثرية–  طرقًا  له  ذكر 
املعجم  انظر: مسند أمحد )/3))، مسند أيب يعىل )/0))، 
البن  الصحابة  متييز  يف  اإلصابة   ،((/(( للطرباين  الكبري 

حجر )/)3).
)))( متفق عليه، انظر: صحيح البخاري برشح فتح الباري، كتاب 
النكاح، باب ما يكره من التبتل 9/)))، صحيح مسلم برشح 
النووي، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه 

إليه ووجد مؤنة 9/))).
غريب،  حسن  حديث  هذا  وقال:  والرتمذي  أمحد  أخرجه   )(((
واحلاكم وقال: هذا حديث غريب صحيح، واحلديث ضعفه 
ابن حجر، انظر: مسند أمحد )/)0)، سنن الرتمذي، أبواب 
املستدرك   ،3(0/( الفضل  من  األول  الوقت  باب  الصالة، 

)/)))، التلخيص احلبري البن حجر )/))).
املأثور  التفسري  املنثور يف  الدر  ابن أبى حاتم )/)))،  )))( تفسري 

للسيوطى ))/)).

في  الغنى  التمسوا  قال:    مسعود  ابن  عن   )(
ُفَقَراَء  َيُكوُنوا  إِْن  تعالى:  الله  يقول  النكاح، 

.)(((ُه ِمْن َفْضِله ُيْغنِِهُم اللَّ

3( عن ابن عباس  في تفسير قوله تعالى »َوَأْنِكُحوا 
َياَمى ِمْنُكْم«، قال: أمر الله -سبحانه- بالنكاح  اأْلَ
أحرارهم  يتزوجوا،  أن  وأمرهم  فيه،  ورغبهم 
وعبيدهم، ووعدهم في ذلك بالغنى، فقال: »إِْن 

ُه ِمْن َفْضِلِه«)))(. َيُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغنِِهُم اللَّ

)( عن ابن مسعود  قال: لو لم يبق من أجلي إال 
عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يومًا، ولي 

َطْوُل النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة)9)(.

وارتفعت  المهور،  في  المغاالة  حصلت  ولما 

تكاليف الزواج ارتفاعًا كبيرًا في كثير من المجتمعات، 

عزف كثير من الرجال عن الزواج، وقعدت كثير من 

النساء عوانس، وهذا فيه شر كثير، وفتن كبيرة.

ولذلك كان لزامًا أن َيُهبَّ المسلمون المعنيون 

الفرد  على  وآثارها  العنوسة  ظاهرة  إلى  لاللتفات 

واألسرة والمجتمع – كما سبق– وأن نلجأ إلى حلها 

هذه  أهم  ومن  منها،  التخفيف  أو  الممكنة  بالطرق 

الطرق الناجعة والدواء الشافي ما فرضه الله تعالى من 

االجتماعي  التكافل  أعظم وسائل  والتي هي  الزكاة، 

والتعاطف  التراحم  أسباب  ومن  المسلمين،  بين 

حوائج  وقضاء  والتقوى،  البر  على  والتعاون  بينهم، 

الناس، وتفريج كرباتهم، والتيسير على المعسرين.

)))( جامع البيان يف تفسري آي القرآن البن جرير الطربي ))/))).
)))( تفسري ابن جرير ))/))).

)9)( سنن سعيد بن منصور، كتاب النكاح، باب الرتغيب يف النكاح 
.((9/(
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المطلب الثاني: حكم الزواج
وابن  الظاهري  كداود  العلم  أهل  بعض  ذهب 
حزم الظاهري إلى وجوب النكاح، استدالاًل باألوامر 

الواردة به في الكتاب والسنة)30(، وقد سبق ذكرها.

– هو ما ذهب إليه  – والله أعلم  لكن الراجح 
والشافعية  والمالكية  الحنفية  من  الفقهاء  جمهور 
التكليفية،  األحكام  تعتريه  النكاح  أن  من  والحنابلة 

باختالف حال الشخص الذي يريد الزواج.

)- فيكون فرضًا إذا تيقن اإلنسان الوقوع في الزنى 
النكاح  مؤن  على  قادرًاً  وكان  يتزوج،  لم  لو 
في  فرق  وال  عليه،  المترتبة  الشرعية  والحقوق 
هذه المسألة بين الفرض والواجب عند جمهور 
بين  يفرقون  الذين  الحنفية  وذهب  الفقهاء))3(، 
ظن  إذا  بوجوبه  القول  إلى  والواجب  الفرض 
ولم يتيقن الوقوع في الفاحشة إذا لم يتزوج))3(.

أو اإلضرار  المرأة  تيقن ظلم  إذا  )- ويكون محرمًا 
بها إن تزوج، كأن يكون غير قادر على المعاشرة 

الزوجية لمرض ونحوه)33(.

ظلم  ظن  إن  تحريمًا  مكروهًا  يكون  الحنفية  وعند 
المرأة ولم تيقن ))3(.

)30( املحىل البن حزم 0/9))، رشح فتح القدير للكامل بن اهلامم 
.(((/3

))3( الذخرية )/)))، الرشح الكبري وحاشية الدسوقي )/)))، 
مغني املحتاج )/03)، هناية املحتاج للرميل )/)))، املغني 

البن قدامة 9/))3، اإلنصاف للمرداوي )/9.
 ،(/3 عابدين  ابن  حاشية   ،((/3 نجيم  البن  الرائق  البحر   )3((

رشح فتح القدير 3/)).
)33( الدر املختار وحاشية ابن عابدين 3/)، الرشح الكبري وحاشية 
للنفراوي  الدواين  الفواكه  و)))،   (0((/( الدسوقي 
3/))9، حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب للبجريمي 3/))3، 

الرشح املمتع ))/9.
))3( حاشية ابن عابدين 3/).

بحيـث  االعتــدال،  في حــال  ويكون مستحّبًا   -3
ال يخشى الشخص على نفسه الوقوع في الزنى 
إن  الزوجة  يظلم  أن  يخشى  وال  يتزوج،  لم  إن 
الناس،  أكثر  عند  الغالبة  الحالة  وهي  تزوج، 
إن  الشافعة  وقال  الجمهور))3(،  عند  وهذا 
لنوافل  والتفرغ  مباح،  الحالة  هذه  في  الزواج 

لعبادة أو االشتغال بالعلم أفضل))3(.

)- ويكون مكروها إذا خاف الوقوع في المحظور، 
كسوء العشرة أو فتور الرغبة في النساء دون أن 

يتقن))3(.

النساء  إلى  نفسه  تتوق  ال  لمن  مباحًا  ويكون   -(
من غير علة أو مرض، وال يخشى على نفسه 
بحاله  تعلم  والمرأة  الزنى،  في  الوقوع  من 

وترضى به))3(.

))3( االختيار لتعليل املختار للموصىل 3/)9، املبسوط )/))3، 
خمترص  عىل  اخلريش  رشح   ،(9/( للحطاب  اجلليل  مواهب 
واإلنصاف  الكبري  الرشح   ،3((/9 املغني   ،(((/3 خليل 

0)/)) و)).
األنصاري  لزكريا  املطالب  أسنى   ،3(/9 الكبري  احلاوي   )3((

3/)0)، مغني املحتاج )/3.
األحكام  غرر  رشح  احلكام  درر   ،(((/3 القدير  فتح  رشح   )3((
ملنال خرسو )/))3، الدر املختار وحاشية ابن عابدين 3/)، 
املطالب  أسنى   ،((9/( الذخرية   ،(((/3 اخلريش  رشح 
3/)0)، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع للخطيب الرشبيني 
النهى  أوىل  مطالب   ،(/( للبهويت  القناع  كشاف   ،((9/(

للرحيباين )/).
احلكام  درر  و)،   (/3 عابدين  ابن  وحاشية  املختار  الدر   )3((
 ،(((/3 اخلريش  رشح   ،((/( واإلكليل  التاج   ،3((/(
املبدع   ،(0(/3 املطالب  أسنى   ،33/( للشريازى  املهذب 
رشح   ،(/( مفلح  بن  إبراهيم  الدين  لربهان  املقنع  رشح 

الزركيش عىل خمترص اخلرقي )/))3.
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المبحث الثالث: حكمة ت�شريع الزكاة والتكييف 
الفقهي ل�شرفها لراغبي الزواج للحد من العنو�شة 

الزكاة  ت�شريع  من  الحكمة  االأول:  المطلب 
ودورها في التكافل االجتماعي

يكونوا  أن  خلقه  في  تعالى  الله  حكمة  جرت 
َل  َفضَّ ُه  َواللَّ تعالى:  قال  األرزاق،  في  متفاوتين 
سبحانه:  وقال   ،)39(ْزِق الرِّ ِفي  َبْعٍض  َعَلى  َبْعَضُكْم 
ُه َكاَن بِِعَباِدِه  ْزَق لَِمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر إِنَّ إِنَّ َربََّك َيْبُسُط الرِّ

.)(0(َخبِيرًا َبِصيرًا

وقد شرع الله تعالى في سبيل عالج من ضاق 
مال  من  زكاًة  ُيعطى  أن  تحصيله  عن  عجز  أو  رزقه، 
من وسع الله عليه بالغنى، وجعل هذا حقًا مفروضًا، 
ائِِل  قال – عز شأنه -: َوِفي َأْمَوالِِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم لِلسَّ

.)(((َواْلَمْحُروِم

تتوخى  التي  األولى  المؤسسة  هي  والزكاة 
تحقيق األهداف اإلنسانية، فهي بذلك سبقت الزمن 
االجتماعية،  المشكالت  عالج  في  القرون  وتخطت 
والفقراء،  األغنياء  بين  للتفاوت  عالج  أنجع  وفيها 
يحصل  إذ  االجتماعي،  التكافل  يحقق  نحو  على 
بها  ويحصل  يأخذها،  لمن  الخاصة  الحاجة  دفع  بها 
دفع الحاجة العامة للمسلمين، وفي ذلك نشر لثقافة 
كله  المسلم  المجتمع  فيصبح  الجماعية،  المسئولية 
كالجسد الواحد، يشعر فيه القادر باحتياج أخيه الفقير 
على  االعتداء  وجرائم  السرقات  فتقّل  والمعوز، 
العداوة والبغضاء من نفوس  َشْأفة  األموال، وتجتثُّ 
واأللفة  المحبة  وتزداد  والفقراء،  والضعفاء  العجزة 
االجتماعية  الصالت  وتقوى  والفقراء،  األغنياء  بين 

وينمو التعاون، ويحدث التوازن في المجتمع.

مصارفها،  جهات  تسد  الزكاة  فإن  وبالجملة: 
فيؤدي ذلك إلى انتفاء المفاسد االجتماعية والخلقية 

الناشئة عن بقاء هذه الحاجات دون كفاية.

)39( سورة النحل من اآلية )).
)0)( سورة اإلرساء اآلية 30.

)))( سورة املعارج اآليتان )) و)).

المطلب الثاني: التكييف الفقهي الإعطاء الزكاة 
لراغبي الزواج للحد من العنو�شة

مصارف الزكاة ذكرها الله  في قوله تعالى: 
َواْلَعاِمِليَن  َواْلَمَساِكيِن  لِْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ إِنََّما 
َوِفي  َواْلَغاِرِميَن  َقاِب  الرِّ َوِفي  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َواْلُمَؤلَّ َعَلْيَها 
َعِليٌم  ُه  َواللَّ ِه  اللَّ ِمَن  َفِريَضًة  بِيِل  السَّ َواِْبِن  ِه  اللَّ َسبِيِل 

.)(((َحِكيٌم

وللعلماء تفصيالت كثيرة في بيان أحكام هذه 
المصارف، وكيفية ومقدار توزيع الزكاة عليهم، ليس 
هذا مجال بحثها. ولكن الذي أوضحه هنا هو: تحت 
أي مصرف يمكن شرعًا دفع الزكاة إلى راغبي الزواج 

للحد من العنوسة؟

اأواًل: م�شرف الفقراء والم�شاكين 
ذكر كثير من الفقهاء أن الزكاة تصرف للفقراء 
حد  إلى  والمسكنة  الفقر  من  إلخراجهم  والمساكين 
األصلية  الحاجات  بسد  الكفاية  حد  الكفاية.ويكون 
كالمطعم  تحقيقا  الهالك  عنه  يدفع  ما  وهو  لإلنسان، 
مما  وغيرها  كالديون  وتقديرًا  والمسكن  والمشرب 
إليه، أو مما ال بد منه، على ما يليق بحالة، من  يحتاج 

غير إسراف وال تقتير)3)(.

 – وقت  وال   :- الله  رحمه   – الشافعي  يقول 
أي ال تحديد – فيما ُيْعَطى الفقراء إال ما يخرجه من 
فيه  تجب  مما  كثر  أو  ذلك  قل  الغنى،  إلى  الفقر  حد 
الزكاة... وقد يكون الرجل غنّيًا وليس له مال تجب 
فيه الزكاة، وقد يكون الرجل فقيرًا بكثرة العيال، وله 
عرف  ما  والفقر  الغنى  وإنما  الزكاة،  فيه  تجب  مال 

الناس بقدر حال الرجل )))(.

)))( سورة التوبة اآلية 0).
املختار  الدر   ،(((/( الرائق  البحر   ،(((/( األهنر  جممع   )(3(

وحاشية ابن عابدين )/)))، احلاوي )/9)).
)))( األم )/))، احلاوي )/9)).
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وقال الشيرازي: الفقير هو الذي ال يجد ما يقع 
موقعًا من كفايته، َفُيْدفع إليه ما تزول به حاجته...

الشيرازي:  لكالم  شرحه  في  النووي  وقال 
المطعم  كفايته  من  موقعًا  يقع  قوله  في  والمعتبر 
والملبس والمسكن، وسائر ما ال بد منه، على ما يليق 
بحاله، بغير إسراف وال إقتار، لنفس الشخص ولمن 

هو في نفقته )))(.

وقال الكاساني: الزكاة عقلنا المعنى فيها، وهو 
دفع الحاجة وإزالة المسكنة)))(.

وقال القرافي: يعطى الفقير والمسكين كفايتهما 
وكفاية عيالهما )))(.

واقعة  كل  في  الحاجة  رفع  الشاطبي:  وقال 
بحسبها من غير تعيين مقدار، فإذا تعينت حاجة، تبين 
مقدار ما يحتاج إليه فيها بالنظر – أي االجتهاد – ال 

بالنص )))(.

عليه  ينفق  من  له  من  إن  اب:  الَحطَّ وقال 
من  بحاجته  المنفق  يقوم  أن  دون  لكن  ويكسوه، 
بقدر ما  أنه يعطى  الظاهر  فإن  الضروريات األخرى، 

يسد به ضروراته الشرعية.)9)(

وقال ابن قدامة: فُيعَطى كل واحد منهما – أي 
الفقير والمسكين – ما يتم به كفايته، وتنسد به حاجته؛ 

وال  صاحبها،  وإغناء  دفعها  المقصود  ألن 
يحصل إال بذلك )0)(.

 – إلى كل منهما  فيدفع  الفراء:  يعلى  أبو  وقال 
– ما يخرج به عن اسم الفقر  أي الفقراء والمساكين 

)))( املهذب واملجموع )/90) و)9).
)))( بدائع الصنائع )/)).

)))( الذخرية 9/3)).
)))( املوافقات )/))).

)9)( مواهب اجلليل 3/))).
)0)( املغني 9/)30.

معتبر  وذلك  الغنى،  مراتب  أدنى  إلى  والمسكنة 
بحسب حالهم )))(.

ويؤخذ مما سبق أن حد الكفاية فيه من المرونة 
أحوال  وكل  ومكان،  عصر  كل  يستوعب  ما  والسعة 
َثمَّ كل  اليسر والرخاء، ومن  المجتمع اإلسالمي في 

فرد بحسبه.

في مفهوم حد  التزويج  يدخل  وهنا سؤال مهم: هل 
الكفاية؟ 

لم يذكر كثير من الفقهاء النص على أن التزويج 
يدخل في حد الكفاية، وال على حكم صرف الزكاة 
النظر  يمعن  من  أن  إال  والمساكين،  الفقراء  لتزويج 
في  يندرج  أن  يمكن  أنه  له  يظهر  منهم  كثير  في كالم 
من  الزواج  راغب  يستحقها  التي  الكفاية  حد  ضمن 
ذكر أو أنثى؛ إْذ إن الزواج من الحاجات األساسية أو 

األصلية لإلنسان.

وقد نص بعض الفقهاء من المالكية والشافعية 
الزواج  لراغبي  الزكاة  صرف  جواز  على  والحنابلة 

المحتاجين.

ما  الزكاة  من  تعطى  اليتيمة  إن  عرفة:  ابن  قال 
يصلحها من ضروريات الزواج )))(.

ما  الزكاة  من  تعطى  اليتيمة  إن  الُبْرُزلي:  وقال 
الحّطاب  وعقب  النكاح...  ضروريات  في  تصرفه 
على ذلك بقوله: فعلى هذا فمن ليس معها من األمتعة 
والحلي ما هو من ضروريات النكاح تعطى من الزكاة 

من باب أولى)3)(.

األشهب  علي  سيدي  سئل  الونشريسي:  وقال 
غير  له  يعلم  ال  العلم،  بطلب  يشتغل  ممن  رجل  عن 

)))( األحكام السلطانية )/)3).
عىل  الدسوقي  حاشية   ،3((/( للونرشييس  املعرب  املعيار   )(((

الرشح الكبري )/93).
)3)( مواهب اجلليل للحطاب 3/))).
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أو  ذهبًا  الدنانير  الثالثة  نحو  قيمة  من  وهي  كساء، 
تنقص، وهو ممن تتأكد حاجته إلى النكاح هل يستحق 
شيئًا من الزكاة لما ذكرنا أم ال؟ فأجاب: يأخذ المذكور 
كونه  الموجب  المذكور  بالفقراء  التصافه  الزكاة؛  من 

من أصنافها، والله تعالى أعلم)))(.

وقال أيضًاً: وأما إعطاء الزكاة في شوار)))( بنت 
كانت  تجزئ،  فال  والكسوة  النفقة  مؤونة  كفيت  قد 
البنت في بيت اإلنسان أو خارجة عنه، ألنها غنية بمن 
ليس  لفقير  تعطى  إنما  ألنها  ويكسوها،  عليها  ينفق 

عنده كفاية )))(.

وقال شمس الدين الرملي الشافعي – نقاًل عن 
لو احتاج  الغزالي -:  أبي حامد  تلميذ  الَبْزري -  ابن 

للنكاح وال شيء معه فُيعَطى ما يصرف فيه )))(.

: لو كان يكتسب من مطعم  الرملي أيضًاً وقال 
أي   – أخذها  فله  النكاح  إلى  محتاج  ولكنه  وملبس 

الزكاة – لينكح، ألنه من تمام كفايته )))(.

ومن  الحنبلي:  النجدي  قائد  بن  عثمان  وقال 
له  تكن  لم  إذا  ليتزوج،  الفقير  يأخذه  ما  الكفاية  تمام 

زوجة واحتاج للنكاح )9)(.

وبهذا يظهر إمكانية إعطاء راغبي الزواج – شرعًا 
– ممن ال يملك تكاليفه من سهم الفقراء والمساكين، 
رجاًل   – لإلنسان  األصلية  الحوائج  من  الزواج  إن  إْذ 
كان أو امرأة – فيدخل في حد الكفاية التي نص عليها 

كثير من الفقهاء.

)))( املعيار املعرب )/)39.
وجهاز  للبيت،  احلسن  املتاع   – الشني  بتثليث  الشوار:   )(((
العروسني، انظر: العني للفراهيدي )/0))، املعجم الوسيط 
)/99)، النهاية يف غريب احلديث واألثر )/)0)، الذخرية 

للقرايف )/3)3.
)))( املعيار املعرب )/399.
)))( هناية املحتاج )/3)).

)))( حاشية الرميل عىل أسنى املطالب )/)39.
)9)( حاشية ابن قائد النجدي عىل منتهى اإلرادات )/))).

واللباس  والشراب  الطعام  أن  يرى  والمتأمل 
فحسب،  اإلنسان  حاجات  هي  ليست  والمسكن 
الرجل  بين  للمعاشرة  الفطرية  والغرائز  الدوافع  بل 
هذه  من  القلب  في  المشروع  الوجه  على  والمرأة 
الشارع  حث  من  سبق  ما  ذلك  ويؤيد  الحاجات، 
الحكيم على الزواج، ونهيه عن التبتل؛ لتحقيق عمارة 
األرض وخالفة الله تعالى فيها، وتحصينا من الوقوع 

في الفواحش.

ثانيًا: م�شرف الغارمين
األصناف  أحد  وهم  المدينون،  هم  الغارمون 
أكانت  سواء  الكريمة،  اآلية  في  عليها  المنصوص 
أم  للمسلمين،  البين  ذات  إصالح  عن  ناتجة  ديونهم 

عن مصلحة أنفسهم.

أو  رجال   - النكاح  في  راغب  قام  ما  فإذا 
زواجه  تكاليف  على  لإلنفاق  االستدانة  إلى   - امرأة 

بالمعروف، فإنه ُيعَطى من الزكاة. 

قال ابن عبد البر: وتحل – أي الزكاة – لغارم 
في  غرمه  يكن  لم  إذا  بماله،  وذهب  فدحه  قد  ُغرمًا 
فساد، مثل أن يستدين في نكاح أو حج أو غير ذلك 

من وجوه المباح والصالح )0)(.

وال خالف بين الفقهاء في هذا )))(، والحمد لله.

ثالثًا: م�شرف �شبيل اهلل
الله،  سبيل  بسهم  المراد  في  الفقهاء  اختلف 
وأكثر أهل العلم على أنهم المجاهدون في سبيل الله 

دون غيرهم )))(. 

)0)( االستذكار 3/)0). 
)))( أحكام القرآن البن العريب )/)3)، أحكام القرآن للجصاص 
املجموع   ،(((/( اهلرايس  للكيا  القرآن  أحكام   ،3((/(

)/)0)، املغني 3/9)3.
املدينة  فقه عامل  املعونة يف  للحدادي )/)))،  النرية  )))( اجلوهرة 
للنووي  الطالبني  روضة   ،((3/( الوهاب  عبد  للقايض 

)/))3، املبدع )/))3، املحىل )/))).
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إلى  – ذهب  أحمد  – كاإلمام  العلماء  وبعض 
من  المستطيع  غير  والعمرة  الحج  مريد  ُيعَطى  أنه 

الزكاة )3)(.

وذهب بعض العلماء إلى أن هذا السهم يشمل 
ينتفع  التي  العامة  المصالح  ومنها  والخير  البر  وجوه 

بها المسلمون كافة )))(.

وعن   –    – مالك  بن  أنس  عن  روي  وقد 
الحسن البصري – رحمه الله – أنهما قاال: ما أعطيت 
في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية، قال إسماعيل 

– يعني أنها تجزئ من الزكاة)))(. – راوي األثر 

إعطاء  فيه  دخل  األخير  القول  بهذا  قلنا  ولو 
الخير  وجوه  من  وجه  النكاح  ألن  الزواج،  راغبي 
والبر، يعود نفعه ليس فقط على المتزّوَجْين – الرجل 
على  بالحفاظ  بأسره،  المجتمع  على  بل   – والمرأة 
سيئة،  آثار  من  لها  بما  العنوسة،  من  والحد  العفاف، 

كما سبق بيانها.

)3)( رشح منتهى اإلرادات للبهويت )/)))، الفروع لشمس الدين 
حممد بن مفلح )/))3، الرشح الكبري واإلنصاف )/))).

 ،((/(( الرازي  للفخر  الغيب  ومفاتيح  الكبري  التفسري   )(((
 ،3((/( اخلازن  تفسري   ،(((/9 الكتاب  علوم  يف  اللباب 
تفسري   ،(3(/(0 رضا  رشيد  ملحمد  احلكيم  القرآن  تفسري 
املراغي 0)/)))، إكامل املعلم بفوائد مسلم للقايض عياض 
)/)))، رشح النووي عىل صحيح مسلم ))/)))، املفهم 
القرطبي  العباس  أليب  مسلم  كتاب  تلخيص  من  أشكل  ملا 
)/))، فتح الباري ))/)3)، بدائع الصنائع )/))، املغني 

.30(/9
أيب شيبة يف مصنفه،  وابن  املدونة )/)33،  رواه سحنون يف   )(((
كتاب الزكاة، باب من قال حتتسب بام أخذ العارش 3/)))، 
يف  زنجويه  وابن   ،((( ص  األموال  كتاب  يف  عبيد  وأبو 
كتاب األموال 3/))))، واألثر صحيح كام يف كتاب ختريج 
 ،((9( ص  عبيد  أليب  األموال  كتاب  يف  الواردة  األحاديث 
 – عابد  بن  بكر  بن  الصمد  عبد   / للدكتور  دكتوراه  رسالة 

جامعة أم القرى – السعودية – سنة )0)) هـ.

المبحث الرابع: اأقوال الفقهاء وفتاواهم في 
حكم �شرف الزكاة لراغبي الزواج الغير القادرين 

�شرف  حكم  في  الفقهاء  اأقوال  االأول:  المطلب 
الزكاة لراغبي الزواج الغير القادرين 

الزكاة  إلعطاء  الفقهي  التكييف  ذكر  سبق 
لراغبي الزوج الغير القادرين على مؤونته، وبناء عليه 
إعطاءهم  يجيزون  الفقهاء  جمهور  بأن  القول  يمكن 
على  نص  وقد  المسكنة،  أو  الفقر  بصفة  الزكاة  من 

ذلك فقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة)))(.

وقد استدل لهذا القول باألدلة اآلتية: 
  قال جاء رجل إلى النبي – – عن أبى هريرة )(
النبي  له  فقال  امرأة من األنصار،  إني تزوجت  فقال: 
إليها، فإن في أعين األنصار شيئًا«؟  : »هل نظرت 
قال: قد نظرت إليها، قال: »على كم تزوجتها«؟ قال: 
على أربع أواق، فقال له: »على أربع أواق«؟ ! »كأنما 
ما  عندنا  ما  الجبل،  هذا  ُعْرض  من  الفضة  تنحتون 
نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه«، 
الرجل  ذلك  بعث  عبس،  بني  إلى  بعثًا  فبعث  قال: 

فيهم)))(.

  النبي  إعطاء  بأن  بالحديث:  االستدالل  ويمكن 
من يريد النكاح مساعدة على مؤونته لهم، كان مقررًا 
نعطيك«،  ما  عندنا  »ما  للرجل:  قال  ولهذا  معروفًا، 
المال  على  للحصول  أخرى  وسيلة  إلى  أرشده  لكنه 

الذي يعينه )))(.

 ،(((/3 اجلليل  مواهب  و)39،   3((/( املعرب  املعيار   )(((
منتهى  عىل  النجدي  قائد  ابن  حاشية   ،((3/( املحتاج  هناية 

اإلرادات )/))).
)))( رواه مسلم، صحيح مسلم برشح النووي، كتاب النكاح، باب 

ندب النظر إىل وجه املرأة وكفيها ملن يريد تزوجها )/33).
عبد  خالد  حممد   / للدكتور   (( ص  العنوسة  دعاة  يا  مهال   )(((
االقتصادي  اإلصالح  يف  الزكاة  فريضة  دور  منصور،  العزيز 

للدكتور / حسني شحاتة ص 0).
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)(عن َقبِيصة – بفتح القاف – بن ُمخاِرق الهاللي – 
 – قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله  أسأله 
فيها، فقال: »أقم حتى تأتَينا الصدقة، فنأمر لك بها«، 
قال: ثم قال: »يا قبيصة: إن المسألة ال تحل إال ألحد 
حتى  المسألة،  له  فحّلت  حمالة  تحمل  رجل  ثالثة: 
اجتاحت  جائحة  أصابته  ورجل  يمسك،  ثم  يصيبها 
ماله، فحلت له المسألة، حتى يصيب ِقوامًا من عيش 
– أو قال: ِسدادًا من عيش – ورجل أصابته فاقة حتى 
يقوم ثالثة من ذوى الِحجا من قومه: لقد أصابت فالنًا 
فاقٌة، فحلت له المسألة، حتى يصيب ِقوامًا من عيش 
– أو قال ِسدادًا من عيش – فما سواهن من المسألة يا 

قبيصة ُسحٌت يأكلها صاحبها ُسحتًا »)9)(.

ووجه الداللة من الحديث: 
أن معنى قوله : »قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش 
»أي: ما يقوم بعيشه، ويدخل في ذلك نفقة الزواج أو 

تكاليفه، فإنه من تحقيق قوام العيش وسداده )0)(.

الفهري  شداد  – بن  الراء  – بكسر  المستورد  3(عن 
لنا  ولي  »من  يقول:    النبي  سمعت  – قال:     –
عمال، وليس له منزل فليتخذ منزال، أو ليس له زوجة 
ليس  أو  خادمًا،  فليتخذ  خادم  له  ليس  أو  فليتزوج، 
دابة، ومن أصاب شيئًا غير ذلك فهو  فليتخذ  دابة  له 

غاّل«)))(.

ووجه الداللة من الحديث: 

في  الحق  )الموظف(  للعامل  قرر    الله  رسول  أن 
األمور  هذه  وأن  والمطية،  والزوجة  السكن  تأمين 
ضرورية أو أساسية، وغير العامل في هذا األمر مثل 

الزكاة،  كتاب  النووي،  برشح  مسلم  صحيح  مسلم،  أخرجه   )(9(
باب من حتل له املسألة )/33).

)0)( نوازل الزكاة للدكتور / عبد اهلل الغفييل ص 3)3 وص ))3.
)))( أخرجه أمحد )/9))، وأبو داود يف سننه، كتاب اخلراج، باب 
يف أرزاق العامل 3/)9، وصححه احلاكم عىل رشط البخاري 

املستدرك )/3)).

أو عدم  الفقر  أن من أعجزه  العامل، وهذا يدل على 
الدولة أن توفرها له، خاصة  المالية كان على  القدرة 
جهة  من  للزكاة  تنظيم  يكن  لم  فإن  الزكاة  أموال  من 
الدولة فللمزكي دفع زكاته إلى من يريد الزواج وهو 

غير قادر على القيام بمؤونته )))(.

 : الله  قال رسول  – قال:    – أبي هريرة  )(عن 
سبيل  في  المجاهد  عونهم:  الله  على  حق  »ثالثة 
يريد  والناكح  األداء،  يريد  الذي  والمكاتب  الله، 

العفاف«)3)(.

ووجه الداللة من الحديث: 
أن النبي ذكر أن الله  أوجب على نفسه الكريمة 
الذين  الثالثة  هؤالء  يعين  أن   - وتفضال  تكّرمًا   -
هو  يجمعهم  الذي  والمعنى  لإلعانة،  حاجة  في  هم 
ة لقضاء حاجاتهم،  الحاجة الماسة، والضرورة الُمِلحَّ
هو  الثالثة  األمور  أشق  إن  العلماء:  بعض  قال  بل 
العفاف بالزواج، ألنه قمع الشهوة الجبّلّية المذكورة 
الزواج  على  اإلعانة  إن  بعضهم:  وقال  النفس،  في 
النكاح  ألن  والمجاهد،  المكاتب  عون  من  أعظم 
أفضل النوافل )))( وقد قرن النبي  بين الثالثة، وقد 
اتفق العلماء على مشروعية دفع الزكاة إلى المجاهد 
يريد  الذي  الزواج  راغب  بأن  مشعر  وهذا  والغارم، 

العفاف ُيعطى من الزكاة )))(.

حسني  للدكتور  االقتصادي  اإلصالح  يف  الزكاة  فريضة  دور   )(((
عيل   / للدكتور  للزكاة  املعارص  التطبيق  صـ0)،  شحاتة 

السالوس، مقال عىل موقع األلوكة اإللكرتوين.
واحلاكم  حبان  ابن  وصححه  داود،  أبا  إال  اخلمسة  أخرجه   )(3(
النسائي،  سنن   ،(3(/( أمحد  مسند  انظر:  الذهبي،  ووافقه 
اهلل )/))، سنن  ْوحة يف سبيل  الرَّ باب فصل  اجلهاد،  كتاب 
املجاهد  يف  جاء  ما  باب  اجلهاد،  فضائل  كتاب  الرتمذي، 
والناكح واملكاتب وعون اهلل إياهم )/)))، سنن ابن ماجه، 
كتاب العتق، باب املكاتب )/)))، صحيح ابن حبان، كتاب 
النكاح، ذكر معونة اهلل جل وعال القاصد يف نكاحه العفاف، 

والناوي يف كتابته األداء 339/9.
)))( فيض القدير للمناوي 3/))).

)))( التدابري الرشعية للحد من العنوسة يف الفقه اإلسالمي للدكتور 
/ أرشف عيارصة ص 3)، مهال يا دعاة العنوسة ص 9).
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)( لقد أمر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز – رحمه 
– من ينادي في الناس كل يوم: أين المساكين؟  الله 
أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ وذلك ليقضى حاجة 

كل منهم من بيت المال )))(.

بن  عمر  أن  بسنده  سالم  بن  القاسم  عبيد  أبو  وروى 
الرحمن  عبد  بن  الحميد  عبد  إلى  كتب  العزيز  عبد 
وهو بالعراق: أن َأْخِرج للناس أعطياتهم، فكتب إليه 
عبد الحميد: إني قد أخرجت للناس أعطياتهم، وقد 
بقي في بيت المال مال، فكتب إليه: أن انظر كل من 
اّدان في غير سفه وال سرف فاقِض عنه، فكتب إليه: 
المسلمين  مال  بيت  في  وبقي  عنهم،  قضيت  قد  إني 
له مال فشاء  بِْكر ليس  انظر كل  أن  إليه:  مال، فكتب 
إليه: إني قد  ْجه، وَأْصِدق عنه، فكتب  َجه فزوِّ أن تزوِّ

زوجت كل من وجدت... )))(

)(إن طالب العلم المنقطع عن الكسب وهو فقير يعطى 
القادر على  الغير  الزواج  )))(، فيعطى راغب  الزكاة  من 

مؤونته قياسًا عليه، وهذا من قياس الشبه )9)(.

)(إن إعفاف الشباب خاصة في حال الخوف عليهم 
من  فيه  لما  العبادات،  من  هو  والفجور  العنت  من 
بهذه  كان  وإذا  للذريعة،  وسّدًا  الشرعية  المقاصد 

المثابة جاز صرف الزكاة فيه )0)(.

المطعم  إلى  الزكاة الحتياجه  من  يعطى  الفقير  )(إن 
كذلك  فيعطى  والمسكن،  والملبس  والمشرب 
 – اإلنسان  على  تغلب  الجسدية  الرغبة  إذ  للزواج، 
أحيانًا – بمعدالت تزيد على الطعام والشراب )))(. 

)))( البداية والنهاية البن كثري 9/))).
البن  دمشق  تاريخ  وانظر:   ،3(0 ص  عبيد  أليب  األموال   )(((

عساكر ))/3)).
املجموع   ،(((/3 اجلليل  مواهب   ،((9/( الرائق  البحر   )(((

)/90)، املبدع )/)39.
)9)( التدابري الرشعية للحد من العنوسة ألرشف عيارصة ص )).

)0)( الدكتور زقزوق والدكتور خمتار املهدى، من استطالع منشور 
بصحيفة املدينة املنورة السعودية بتاريخ )/)/))0) م.

)))( مهال يا دعاة العنوسة ص )).

سهم  من  ليتزوج  استدان  من  إعطاء  وأما 
بالكتاب  ثابت  هو  إذ  فيه،  خالف  ال  فأمر  الغارمين 

والسنة واإلجماع، كما سبق ذكره.

المعا�شرين  العلماء  فتاوى  الثاني:  المطلب 
)م�شر  الزكاة  لراغبي  الزكاة  �شرف  حكم  في 

وال�شعودية واالأردن اأنموذجًا( 

اأواًل: فتاوى علماء م�شر)))(
مصر  علماء  عن  المنقولة  الفتاوى  اختلفت 

المعاصرين، فبعضهم أجاز، وبعضهم منع.

الفنجري  شوقي  محمد  الدكتور  أجاز  ممن  فكان  أ- 
والدكتور مختار المهدي والدكتور محمد رأفت عثمان 

والدكتور محمود زقزوق والدكتور علي جمعة. 

وقد قالوا بالجواز لما يأتي: 

)( ما سبق ذكره عن عمر بن عبد العزيز – رحمه الله.

)( إن الفقير المحتاج يعطى من الزكاة لتقوم بكفايته 
من المطعم والمشرب والملبس والمسكن هو ومن 
الحاجات  في  داخل  الكفاية  تمام  من  وهذا  ن  يعول 
إلى  يحتاج  فكما  لإلنسان،  األساسية  أو  األصلية 
شهوته،  قضاء  إلى  يحتاج  فكذلك  والشراب  الطعام 
والزواج هو الطريق الشرعي إلى ذلك، وإال وقع في 

العنت والفجور والفواحش.

به  أيضًا  يقصد  للتوالد  يقصد  كما  الزواج  إن   )3
عبادة،  بذلك  فهو  المحرمات،  عن  والبعد  اإلعفاف 
وإذا كان بهذه المثابة فال مانع شرعًا من أن يقتطع جزء 
من أموال الزكاة فيصرف في زواج الشباب وإعفافهم.

)))( اإلسالم والتوازن االقتصادي بني األفراد والدول ملحمد شوقي 
صقر  عطية  الشيخ  فتوى  األزهر،  فتاوى   ،9( ص  الفنجري 
9/)))، صحيفة املدينة املنورة السعودية يف استطالع منشور 
اخلليج  صحيفة  )/)/))0)م،  بتاريخ  املذكورين  للمشايخ 

اإلمارتية، لقاء مع املشايخ منشور بتاريخ )/)/0)0) م.
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لراغبي  الزكاة  صرف  من  منع  ممن  وكان  ب- 
الشريف  باألزهر  اإلسالمية  البحوث  مجمع  الزواج 
جمعة  علي  الدكتور  به  تقدم  مشروعًا  رفض  والذي 
القادر  الغير  للشباب  تتيح  مجمعية  فتوى  الستصدار 

الحصول على تكاليف زواجهم من الزكاة.

وقد اتفق مع مجمع البحوث في المنع الشيخ 
الفتوى  لجنة  رئيس   – الله  رحمه  صقر-  عطية 
باألزهر، والدكتور نصر فريد واصل والدكتور أحمد 

عمر هاشم.

غير أن الدكتور نصر فريد واصل أفتى بصرف الزكاة 
السداد،  يمكنه  ولم  زواجه،  تكاليف  استدان  الذي  للفقير 

فيعطى بصفته غارمًا، وكان حجة المانعين ما يأتي: 

). أن الله تعالى حدد مصارف الزكاة الثمانية، وهذا 
يدل على أن الزكاة ال تحل لشاب قوي قادر على 
المسكنة،  أو  الفقر  بصفة  يستحق  وال  الكسب 
ة  ِمرَّ ذى  وال  لغني  الصدقة  تحل  »ال   : لقوله 

َسِوّي«)3)(.
). ذا كان الشاب فقيرًا وال يستطيع أن يواجه مصاعب 
الحياة بمفرده، فإن مساعدته على الزواج بإعطائه 
صالح  في  وال  صالحه،  في  ليس  أمٌر  الزكاة  من 
في  نساهم  بذلك  ألننا  سيتزوجها،  التي  المرأة 
ألسرة،  لكن  واحد،  لفرد  ال  أخرى  مشكلة  خلق 
هذه  مثل  في  الشاب    الرسول  أرشد  ولذلك 

الحالة إلى الصوم.

سبق  بما  الحجج  هذه  مثل  على  الرد  ويمكن 
الحاجات األصلية لإلنسان،  الزواج من  أن  بيانه من 
لم  فإذا  والمسكن،  والملبس  والمشرب  كالمطعم 
يكن عند راغب الزواج تكاليفه فهو فقير أو مسكين، 

داخل في األصناف الثمانية المنصوص عليها.

)3)( رواه اخلمسة وهو صحيح، مسند أمحد )/))) و))3، سنن 
أيب داود كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى 
)/)3، سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب إذا مل يكن له دراهم 
وكان له عدهلا )/99، سنن الرتمذي، كتاب الزكاة، باب من 
حتل له الصدقة 3/))، سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب من 
سأل عن ظهر غنى )/9))، البدر املنري البن امللقن )/))3.

وأما القول بأننا لو أعطيناه فسنخلق له مشكلة 
يريد  الذي  الناكح  أن  سبق  إذ  م،  ُمَسلًّ فغير  أخرى 
الحديث  في  كما  له  الله  بإعانة  موعود  العفاف 
غير   - الصدقات  من  إعطاءه  فإن  وأيضًاً  الصحيح، 
الزكاة - والتبرعات ونحوها من أوجه الخير له نفس 
مشكلة  له  ستخلق  أنها  بحجة  منها  ُيمنع  فهل  األثر، 

أخرى؟ 

غير  مستهترًا  يكون  الشباب  من  كثيرًا  أن  كما 
تزوج  فإذا  الزواج،  قبل  الرزق  بأسباب  باألخذ  عابئ 
وتحمل مسئولية زوجة، ووجد نفسه مطالبًا بكفايتها 
فإنه يقوم بالِجّد والعمل، خاصة إذا حملت وأنجبت.

ثانيًا: فتاوى علماء المملكة العربية ال�شعودية
أفتى كل من الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ 
قاسم  بن  الرحمن  عبد  الشيخ  وكذلك  عثيمين  ابن 
بجواز  المربع،  الروض  على  حاشيته  في  النجدي 
تكاليفه  في  لتساعده  الزكاة  من  الزواج  راغب  إعطاء 

مادام فقيرًا محتاجًا.

للبحوث  الدائمة  اللجنة  أيضًاً  أفتت  وبهذا 
العلمية واإلفتاء.

العاجز  للشاب  الزكاة  دفع  عن  باز  ابن  سئل  فقد   )(
الشاب،  لهذا  الزكاة  دفع  يجوز  فقال:  الزواج،  عن 
عن  عاجزًا  كان  إذا  الزواج،  في  له  مساعدة 

مؤونته)))(.

شخصًا  وجدنا  لو  عثيمين:  ابن  الشيخ  وقال   )(
يستطيع أن يكتسب لألكل والشرب والسكن لكنه 
فهل  به  يتزوج  ما  عنده  وليس  الزواج،  إلى  يحتاج 
الجواب: نعم، يجوز  الزكاة؟  يجوز أن نزوجه من 
أن نزوجه من الزكاة وُيعَطى المهَر كاماًل، فإن قيل: 

بن  حممد  د/  وإرشاف  مجع   (((/(( باز  ابن  الشيخ  فتاوى   )(((
سعد الشويعر.
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ما وجه كون تزويج الفقير من الزكاة جائزًا، ولو كان 
الذي ُيعطى إياه كثيرًا؟ قلنا: ألن حاجة اإلنسان إلى 
الزواج ملحة قد تكون في بعض األحيان كحاجته 

إلى األكل والشرب)))(.
ليتزوج  الزكاة  من  بإعطائه  أفتى  الشيخ  إن  بل 
الثاني ليس على  الزواج  أن يكون  ثانية، بشرط  امرأة 
كانت  بأن  الضرورة،  سبيل  على  بل  التشهي،  سبيل 
بالزكاة  المقصود  ألن  مثال،  تعفه  ال  األولى  الزوجة 
اإلنسان  حاجة  أن  شك  وال  المحتاجين،  حاجة  دفع 
سبق  وقد   .)((( الحاجة  أنواع  أشد  من  الزواج  إلى 
الشيَخ ابَن عثيمين في تجويز إعطاء راغب الزواج من 
الزكاة ليتزوج ثانية إذا لم تعفه أو لم يستغن باألولى 
النيل  كتاب  شرح  في  أطفّيش  يوسف  بن  محمٌد 
وشفاء العليل، فقد قال الثميني في كتاب النيل وشفاء 
العليل: وُتدفع الزكاة لمحتاج النكاح. وقال أطفيش 
في شرحه للجملة: ولو زوجتين أو أكثر إن لم يستغن 

عن ذلك)))(.
المربع:  الروض  في  البهوتي  منصور  الشيخ  قال   )3
... فيعطى الصنفان –أي الفقراء والمساكين- تمام 
قاسم  بن  الرحمن  عبد  الشيخ  وقال  كفايتهما... 
يأخذه  ما  الكفاية  تمام  ومن  لهذا:  شارحًا  النجدي 
إلى  واحتاج  زوجة،  له  تكن  لم  إن  ليتزوج،  الفقير 

النكاح)))(.
العلمية واإلفتاء:  الدائمة للبحوث  اللجنة  )( وسئلت 
هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل 
إعفاف فرجه؟ فأجابت: يجوز ذلك، إذا كان ال يجد 

نفقات الزواج العرفية التي ال إسراف بها)9)(.

)))( فتاوى أركان اإلسالم البن عثيمني ص 0))، فهرسة فهد بن 
عثيمني  البن  املستقنع  زاد  عىل  املمتع  الرشح  السليامن،  نارص 

.(((/(
فهد  وترتيب  مجع  و))3،   3((/(( عثيمني  ابن  فتاوى   )(((

السليامن.
)))( رشح كتاب النيل وشفاء العليل 3/)3).

)))( الروض املربع للبهويت وحاشية النجدي 3/))3.
عبد  بن  أمحد  وترتيب  مجع   ،((/(0 الدائمة  اللجنة  فتاوى   )(9(

الرزاق الدويش.

ثالثًا: فتاوى علماء االأردن )90(
اإلفتاء  لدار  التابعة  اإلفتاء  دائرة  فتوى  في  جاء 
الزكاة،  مصارف  من  والمساكين  الفقراء  األردنية:... 
والفقير الذي ال يجد ما يتزوج به يعطى من مال الزكاة، 
فقد نص الشافعية على أن الفقير هو الذي ال مال له وال 
ومسكنا  وملبسا  مطعما  حاجته  من  موقعًا  يقع  كسب 
وحال  بحاله  يليق  ما  على  منه،  بد  ال  مما  وغيرها 
بد  ال  مما  »وغيرها  فقولهم:  الغالب...،  العمر  ممونه 
على  يخاف  الذي  إليه،  للمحتاج  الزواج  »يشمل  منه 
نقلوا كالم  ثم  يتزوج...  لم  إن  العنت والمعصية  نفسه 
إعطاء  فيجوز  وعليه  قالوا:  ثم  ذكره  السابق  الشربيني 
الفقير من مال الزكاة بتمليكه إياها إلعانته على الزواج.

المطلب الثالث: القول المختار و�شوابط العمل به
هو  أعلم–  –والله  المختار  الراجح  والقول 
القادر  الغير  الزواج  راغب  إلى  الزكاة  دفع  مشروعية 
على تكاليفه لكونه فقيرًا أو مسكينا، لما ذكره الجمهور 
قديمًا وحديثا من أدلة نقلية وعقلية، ولضعف ما قاله 

المانعون.

ضمن   – عالج  هو  ما  المصلحة  من  وفيه 
عالجات أخرى – لمرض خطير وهو العنوسة، والتي 
يمكن  الذي  للفساد  ودرءًا  السيئة،  آثارها  من  يخشى 
فيه من تحصيل  بالمجتمع اإلسالمي، ولما  يفتك  أن 

المقاصد الشرعية، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

 3((9 رقم  فتوى  العنكبوتية،  الشبكة  عىل  اإلفتاء  دار  موقع   )90(
بتاريخ   (03 رقم  وفتوى  م،   (0(9/(/(( بتاريخ 

))/)/0)0) م.
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�شوابط اإعطاء راغب الزواج من الزكاة للحد من 
العنو�شة

الزكاة  لصرف  ضوابط  المعاصرين  بعض  ذكر 
للشباب الفقراء الراغبين في الزواج، وبعضها موجود 
ضمن كالم الفقهاء القدامى نّصًا أو معنى، والتي سبق 

ذكرها، وهي: 

والحاجات  الضروريات  في مجال  اإلنفاق  يتم  أن   .(
خاصة  اإلسراف،  تجنب  مع  عرفا،  للزواج  األصلية 
على مراسم الزواج من نحو إقامة الحفالت الصاخبة 
التي تتكلف كثيرًا، وهذا واضح وارد في كالم الفقهاء 

المالكية.

). أن ال يتم اإلنفاق في أي باب فيه مخالفة للشريعة، 
والزكاة ال تعطى لشخص يصرفها في معصية.

م  3. أن يكون الشاب جاّدًا في الزواج، بحيث ال ُيَسلَّ
الزكاة إال إذا علم أنه خطب وأجيب، ألنه قد يدعي 
أنه يريد الزواج فيأخذ الزكاة وال يتزوج، وقد ذكر 

هذا الشيخ ابن عثيمين ))9(.

تحته  يكون  – أن ال  – كما سبق  بعضهم  اشترط   .(
زوجة تعفه.

). أنه ال بد أن يعلم أو يظن أن من يريد الزواج جاد في 
تحمل المسئولية بعد الزواج، وليس مستهترًا، ولعل 
البحث في حاله يمكن من معرفة ذلك، وهذا الضابط 
يفهم من كالم ابن البزري الشافعي الذي سبق أن نقله 

الرملي والشربيني الخطيب. والله أعلم.

))9( جمموع فتاوى ابن عثيمني ))/))3.

المبحث الخام�ص: تفعيل دور الزكاة للحد من 
العنو�شة تطبيقًا للقواعد الفقهية واالأ�شولية 

واأثره في تحقيق مقا�شد ال�شريعة
والقضايا  الفقه  علم  في  األصيل  االتجاه  إن 
واألصولية  الفقهية  بالقواعد  ربطها  المعاصرة 
الكلية،  الخمس  والضروريات  الشرعية  وبالمقاصد 
وهو اتجاه أملته الحاجة إلى التأصيل الشرعي للكثير 
من القضايا، ذلك ألن القواعد الفقهية الكبرى تحظى 

باتفاق كثير من الفقهاء.

صرف  بأن  القول  يمكن  المنطلق  هذا  ومن 
للحد من  الزواج  من  ليتمكن  الفقير؛  للشباب  الزكاة 
العنوسة يمكن شرعًا من خالل تطبيق بعض القواعد 
تحقيق  في  أثره  له  ذلك  وأن  واألصولية،  الفقهية 

مقاصد الشريعة الكلية.

في  التفصيل  من  بشيء  ذلك  ذكر  وإليك 
المطلبين اآلتيين: 

من  للحد  الزكاة  دور  تفعيل  االأول:  المطلب 
الفقهية  القواعد  لبع�ص  تطبيقًا  العنو�شة 

واالأ�شولية 

اأواًل: تفعيل هذا الدور من خالل تطبيق قاعدة 
)ال�شرر يزال( 

القواعد  إحدى  هي  يزال(  )الضرر  قاعدة  إن 
الفقه  أبواب  من  كثير  عليها  ينبني  التي  الكبرى 
ومسائله، وهي تعني أن كل ضرر لم يأذن به الشارع 

الحكيم لكونه بغير وجه حق تجب إزالته ))9(.

والنظائر  األشباه   ،((/( السبكي  البن  والنظائر  األشباه   )9((
 ،(( ص  نجيم  البن  والنظائر  األشباه   ،(3 ص  للسيوطي 
رشح  املنتقى   ،30( ص  رجب  البن  واحلكم  العلوم  جامع 

املوطأ للباجي )/)).
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وأساس هذه القاعدة هو الحديث الشريف: »ال 
ضرر وال ضرار »)93(. 

بدون  الفقير  الفتاة–  –ومثله  الشاب  بقاء  إن 
وعلى  بل  نفسه،  على  ضرر  منه  يحصل  تزويج 
المجتمع من حوله، كما سبق شرحه في بيان خطورة 
العنوسة على األفراد والمجتمعات، وكما سيأتي بيانه 
بمشيئة الله تعالى في مدى أثر العنوسة على المقاصد 

الشرعية.

الضرر،  إزالة  لزوم  في  القاعدة  لهذه  وتطبيقًا 
هو  الزواج  إلى  المحتاج  للفقير  الزكاة  صرف  فإن 
إزالة لهذا الضرر، إْذ إن الزكاة هي المؤسسة األولى 
– ضمن وسائل  للتكافل االجتماعي، ووسيلة مهمة 

أخرى – لمساعدة الشباب على اإلعفاف.

للقاعدة  تطبيقًا  الزكاة  دور  تفعيل  ثانيًا: 
االأ�شولية )ما ال يتم الواجب اإال به فهو واجب(

الواجب  يتم  ما ال  أن  لقد ذكر علماء األصول 
إال بفعله ففعله واجب ))9(. 

والزواج في حق من يخاف ارتكاب الفاحشة إن 
لم يتزوج واجب، ألن العفة وصيانة الدين والعرض 
الفقيرة–  الشابة  –ومثله  الفقير  الشاب  واجب، وبقاء 
والمنع  الفواحش،  في  وقوعه  إلى  يؤدي  أن  يخشى 

)93( رواه أمحد وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت    ورواه 
والبيهقي  الدارقطني  ورواه     عباس   ابن  عن  أيضًا  أمحد 
مرساًل،  املوطأ  يف  مالك  ورواه     اخلدري   سعيد  أيب  عن 
 3(3/( أمحد  مسند  انظر:  طرقه،  بمجموع  حسن  واحلديث 
و)/))3، سنن الدارقطني )/))، السنن الكربى للبيهقي، 
كتاب الصلح، باب ال رضر وال رضار )/9)، املوطأ برشح 
العلوم  جامع   ،(0( ص  للنووي  األذكار   ،((/( املنتقى 
فيض   ،3((/( للزيلعي  الراية  نصب   ،30( ص  واحلكم 

القدير للمناوي )/9)).
السبكي  الدين  لتاج  احلاجب  ابن  خمترص  عن  احلاجب  رفع   )9((
 ،((3/( لآلمدي  األحكام  أصول  يف  اإلحكام   ،(((/(

البحر املحيط للزركيش )/9))، إرشاد الفحول )/)9).

ذلك  يتم  وال  شرعي،  واجب  والفواحش  الزنى  من 
للقاعدة،  طبقًا  واجبًا،  الزواج  فيصبح  بالزواج،  إلى 
من  طريق  النكاح  عليه  وجب  لمن  الزكاة  وصرف 

طرق اإلعانة على أداء هذا الواجب.

لقاعدة  تطبيقا  الزكاة  دور  تفعيل  ثالثًا: 
)الم�شقة تجلب التي�شير(

الشريعة  بناء  في  أصل  الفقهية  القاعدة  هذه 
وجل:  عز  قال   ،)9(( العسر  دون  اليسر  على  الغراء 
ُه بُِكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد بُِكُم اْلُعْسَر))9(، وقال  ُيِريُد اللَّ
رخص  جميع  القاعدة  هذه  على  يتخرج  العلماء: 

الشارع وتخفيفاته))9(.

تطبيقًا  العنوسة  من  للحد  الزكاة  دور  وتفعيل 
تبعث  وآالمها  العنوسة  أن  في  يتمثل  القاعدة  لهذه 
في النفوس العنت والمشقة، وتوهن عزائم الشباب، 
وهذا يتعارض مع إحياء سنة الزواج، وتحصيل فوائده 

على الفرد والمجتمع.

والهدف من الزكاة هو السعي لتذليل الصعاب، 
أصحاب  ومساعدة  لمساندة  الحلول،  وإيجاد 
الشباب  على  والتيسير  الحرج،  ورفع  الحاجات، 
الفقراء راغبي الزواج، خاصة في األوقات واألحوال 

التي تعج بالفتن والمغريات.

تعريفه  في  الله–  –رحمه  الشاطبي  يقول 
التوسعة، ورفع  إليها من حيث  ُيفتقر  ما  للحاجيات: 
والمشقة  الحرج  إلى  الغالب  في  المؤدي  الضيق 
على  دخل  تراع  لم  فإذا  المطلوب،  بفوت  الالحقة 
ومن  والمشقة،  الحرج  الجملة–  –على  المكلفين 

والنظائر  األشباه   ،((/( السبكي  البن  والنظائر  األشباه   )9((
 ،(((/( للحموي  البصائر  عيون  غمز   ،(( ص  للسيوطي 

رشح الكوكب املنري )/))).
))9( سورة البقرة من اآلية ))).

))9( غمز عيون البصائر )/))).
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أمثلتها في العادات: التمتع بطيبات الرزق في المأكل 
والمشرب والمسكن ))9(.

الشاطبي من  ذكره  أهمية عما  يقل  والزواج ال 
أمثلة.

تطبيقًا  العنوسة  من  للحد  الزكاة  دور  تفعيل  رابعًا: 
لقاعدة )تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة(: 

 – الشافعي  اإلمام  عليها  نص  القاعدة  هذه 
رحمه الله – فقال: منزلة اإلمام من الرعية منزلة الولي 

من اليتيم)99(.

    وأصل هذه القاعدة قول عمر بن الخطاب
اليتيم، إن  بمنزلة ولي  الله  أنزلت نفسي من مال  إني 
احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت 

استعففت )00)(.

أمور  في  الوالة  تصرف  أن  القاعدة:  ومعنى 
المعتبرة  بالمصلحة  معلقة  تكون  أن  ينبغي  رعيتهم 
شرعًا، وجارية على مقاصد الشرع في جلب المنفعة 
أو  المصلحة  هذه  جافى  تصرف  وكل  الضرر،  ودرء 
ومردوٌد  شرعًا،  باطٌل  فهو  المقاصد،  تلكم  تنكب 
تولى  من  كل  الحاكم  أو  اإلمام  مقاَم  ويقوم  سياسًة، 
العامة  المناصب والواليات  الرعية من أصحاب  أمر 

والخاصة ))0)(.

))9( املوافقات للشاطبي )/0) و)) )بترصف يسري(. 
للزركيش  القواعد  يف  املنثور   ،(((/( الشافعي  لإلمام  األم   )99(

)/309، األشباه والنظائر للسيوطي ص ))).
)00)( رواه عبد الرازق وابن أيب شيبة وسعيد بن منصور والبيهقي 
انظر: مصنف  يف معرفة السنن واآلثار، وصححه ابن حجر، 
األرض  من  أخذ  ما  باب  الكتاب،  أهل  كتاب  الرازق،  عبد 
ما  باب  السري،  كتاب  شيبة،  أيب  ابن  مصنف   ،(00/( عنوة 
باب  بن منصور  الوايل ))/))3، سنن سعيد  قالوا يف عدل 
تفسري سورة املائدة )/)3))، معرفة السنن واآلثار للبيهقي 

9/)0)، فتح الباري 3)/))).
للريسوين  باملصلحة  الرعية منوط  ))0)( قاعدة ترصف اإلمام عىل 
والدراسات  الرشيعة  كلية  جملة  يف  منشور  بحث   ،((( ص 

اإلسالمية –قطر– العدد 9) لسنة ))0) م.

وصرف الحاكم الزكاة إلى الفقير المحتاج إلى 
أو  الخالصة  المصلحة  سبيل  في  تصرف  هو  الزواج 

المصلحة الراجحة.

توزيع  تنظيم  سيأتي–  –كما  أيضًا  ذلك  ومن 
أموال الزكاة من خالل المؤسسات.

المطلب الثانى: اأثر تفعيل دور الزكاة في الحد 
من العنو�شة في تحقيق مقا�شد ال�شريعة

إن شريعة اإلسالم الغراء جاءت لما فيه صالح 
األمور  حاضر  في  أي  واآلجل،  العاجل  في  البشرية 

وعواقبها))0)(.

وهو  خمسة،  الخلق  من  الشرع  ومقصود 
ونسلهم  وعقلهم  ونفسهم  دينهم  عليهم  يحفظ  أن 
ومالهم، وكل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة 
فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة، 
حفظها  الخمسة  األصول  وهذه  مصلحة،  ودفعها 
في  المراتب  أولى  فهي  الضروريات،  رتبة  في  واقع 

المصالح )03)(.

ضاق  ممن  الزواج  راغبي  إلى  الزكاة  وصرف 
بهم الحال والمال هو تحصيٌل لحاجة من الحاجات 

األساسية لإلنسان، ويحقق المقاصد الشرعية.

على  سلبًا  تؤثر  النكاح  من  حرمان  والعنوسة 
الشريعة  رامت  ما  هدم  إلى  وتؤدي  المقاصد،  هذه 

حفظه.

الفعلي،  التأثير  لكيفية  موجزا  شرحًا  وإليك 
مقاصد  على  العنوسة  من  للحد  الزكاة  لصرف 

الشريعة: 

))0)( مقاصد الرشيعة اإلسالمية ملحمد الطاهر بن عاشور )/9).
)03)( املستصفى من علم األصول للغزايل )/)))، التحبري رشح 
التحرير للمرداوي )/)))3، رشح الكوكب املنري )/)))، 
هناية السول رشح منهاج الوصول لإلسنوي )/)))، إرشاد 

الفحول )/9)) و30).
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اأواًل: حفظ الدين
الوجود  جانب  من  يكون  كما  الدين  حفظ  إن 
يكون  ذلك،  وغير  العبادات  وأداء  العقيدة  بحفظ 
الدين  حفظ  أجل  فمن  العدم،  جانب  من  أيضًاً 
–عز  الله  حرم  قد  الشرعية،  المصالح  وتحصيل 
واللواط  كالزنى  الفواحش  ومنها  وجل– المعاصي، 

والسحاق وأسبابها ومقدماتها.

وإعفاف الشباب المسلم، ومعونة المجتمع له 
الزكاة  صرف  خالل  من  أسرة،  وتكوين  تزويجه  في 
للمحتاج منهم يحفظ عليه دينه ويكمله له، بداًل من 
الوقوع في الفواحش، ومنها الزنى، الذي يترتب عليه 

مفاسد كثيرة، منها كثرة اللقطاء )أوالد الشوارع(. 

كما أنه يحفظ الشباب المحروم من الزواج من 
التسخط على تقييدات الشرع ومحرماته، ويؤدي إلى 
الدين  التحلل من  إلى  يلجأ  التبرم من اإلسالم، وقد 

كله، خاصة مع مغريات أعداء الدين.

أركان  تهدمت  المعاصي  هذه  انتشرت  وإذا 
بهم  فينزل  فسادًا،  األرض  في  الناس  وعاث  الدين 

العذاب، ويتسلط عليهم أعداؤهم.

ثانيًا: حفظ النف�ص
أتم  على  النفس  راعت  الغراء  الشريعة  إن 
بالزواج  إليجادها  األحكام  فشرعت  الرعاية،  وجوه 
اًل، والمحافظة عليها وصيانتها من كل مكروه غير  أوَّ

مشروع ثانيًا.

بعضها–  –سبق  كثيرًة  أضرارًا  للعنوسة  وإن 
إلى  كثيرًا  يؤدي  ما  الذي  الفواحش  في  الوقوع  منها 
المناعة  نقص  كمرض  الفتاكة،  الجسدية  األمراض 
يرتكب  من  أن  كما  األمراض،  من  وغيره  )اإليدز( 
فاحشة يجب عليه الحد الشرعي من الجلد أو الرجم.

الحرمان  سبق–  –كما  العنوسة  أضرار  ومن 
النفسي والجسدي بفقدان السكن والمودة، والشعور 
ذلك  على  فيترتب   – الفتيات  عند  خاصة   – بالقهر 
والسخط،  والشعور  واالنعزالية  الوحدة  إلى  الميل 
وفقدان الثقة بالنفس المؤدي إلى االنحراف النفسي 
الذي قد يؤدي بالشخص إلى إهالك نفسه باالنتحار، 

وهو أمر واقع مشاهد معلوم ))0)(.

درء  فيه  الزواج  راغبي  إلى  الزكاة  وصرف 
في  وتبعث  النفس،  على  الواردة  المخاطر  هذه  لكل 
أسرية  وحياة  مشرق  بغٍد  والتفاؤل  األمل  النفوس 
ويقبل  اإلنسان على حياته وأسرته  فيحرص  سعيدة، 

على العمل.

ثالثًا: حفظ الن�شل اأو العر�ص اأو الن�شب
من  والنسب  والعرض  النسل  حفظ  إن 
لحفظ  مهمة  وهي  الكبرى،  والمقاصد  الضروريات 
األرض  في  االستخالف  لتحقيق  البشري،  الجنس 
وعمارتها، وبقاء أمة اإلسالم عزيزة الجانب محفوظة 

الكرامة، تصون أعراضها وأنسابها.

وحفظ النسل والعرض والنسب يكون بالزواج 
والطبع،  والعقل  الشرع  دواعي  فيه  تجتمع  الذي 
وتحريم  وأسبابه،  ومقدماته  الزنى  بتحريم  ويكون 

اللواط والسحاق.

هذا  مع  يتعارض  الزواج  وتأخر  والعنوسة 
النسل  تقليل  العنوسة  شأن  من  بل  المذكور،  الحفظ 
عند  الحمل  نسبة  أن  طبّيًا  المقرر  من  إذ  وضعفه، 
من  طبّيًا،  الوخيمة  عواقبه  له  الفتيات  من  السن  كبار 
وهذا  ونحوها،  األجنة  وتشوه  اإلنجاب  نحو ضعف 
: »تزوجوا الودود  يتعارض مع المقصود من قوله 

))0)( انظر مثاًل: بوابة أخبار اليوم املرصية عىل الشبكة العنكبوتية 
بتاريخ ))/)/))0) م، حتت عنوان: آخر ضحايا العنوسة 

) حاالت انتحار فوق الثالثني.



مجلة بحوث، العدد السـابع والعشرون »خاص« صفر 1441 هجريًا - أكتوبر 2019 ميالديًا 480

يوم   – األمم  أو   – األنبياء  بكم  مكاثر  فإني  الولود 
القوي  »المؤمن   : قوله  مع  ويتعارض  القيامة«، 
كل  وفي  الضعيف  المؤمن  من  الله  إلى  وأحب  خير 

خير«))0)(.

–بسبب  والجسدي  النفسي  والحرمان 
العنوسة– يؤدي أيضًاً إلى كثرة حاالت خطف النساء 
على  سلبًا  يؤثر  مما  أعراضهن،  وهتك  واغتصابهن 
الفاحشة  إشاعة  شأنه  ومن  األعراض،  حفظ  مقصد 
ونشر الرذيلة واالفتراء على أعراض المسلمين، وما 

أعظم ذلك على النفوس.

وعون الشباب الفقير على االستقرار في أسرة 
بتزويجه من أموال الزكاة يزيد األمة ويكّثرها ويقويها، 
ويجعل األنساب طاهرة واألعراض مصونة، وبذلك 
يتحقق المقصد الشرعي، وهو حفظ النسل والنسب 

والعرض.

رابعًا: حفظ العقل
إن العقل الذي وهبه الله  لإلنسان، قد َشَرع 
في سبيل حفظه كلَّ ما يكفل سالمته وتنميته، وحرم 

كل ما يفسده أو يضعف قوته.

وحفظ العقل من الضروريات الخمس، ويكون 
ماديًا ومعنويًا، ماديًا بتحريم ما يغيب العقل، أو يؤثر 

فيه، كالمسكرات والمخدرات.

إدمان  إلى  تؤدي  قد  الشباب  عند  والعنوسة 
للعقل  مادي  ضياع  وهذا  والمسكرات،  المخدرات 

المأمور شرعًا بحفظه.

انظر: صحيح مسلم   ، ))0)( رواه مسلم من حديث أيب هريرة 
برشح النووي، كتاب القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز 

واالستعانة باهلل ))/))).

إلى االنحراف  العنوسة قد تؤدي  ومعنوّيًا ألن 
وسوء  والسخط  باالنعزالية  والعاطفي،  الفكري 
التكيف واالندماج مع األفراد والمجتمع، مما يؤدي 

إلى العدوانية.

الفكري  إلى االقتناع  أيضًاً  العنوسة  وقد تؤدي 
ببعض األنكحة الفاسدة أو ما يشبهها، مما لم يشرعه 
االقتناع  األمة اإلسالمية، وكذلك  تعهده  أو  اإلسالم 
باالنحرافات الجنسية الشاذة، مثل )زواج( المثليين، 

وغير ذلك.

يقطع  الشرعي  الزواج  لراغبي  الزكاة  وصرف 
الشيطانية،  واالنحرافات  الشاذة  األفكار  هذه  كثيرًا 

وفي هذا حفظ للعقل السليم المأمور به شرعًا.

خام�شًاً: حفظ المال
ال  حّظًا  اإلسالمية  الشريعة  نظر  في  للمال  إن 
وحفظه  تحصيله  على  الحث  حيث  من  به  يستهان 
من  المال  وحفظ  الشرعي،  الوجه  على  وإنفاقه 
الضرورات الخمس، وال غرو فإنه عصب الحياة وبه 

ِقوام الناس.

منها:  كثيرة،  بأمور  يكون  شرعًا  المال  وحفظ 
األساسي  العنصر  وهو  واالكتساب،  العمل  وجوب 
في طلب الرزق، ومنها عدم إتالفه وتضييعه واالعتداء 
الوسائل  بكل  واستثماره  بتنميته  أيضًاً  ويكون  عليه، 

المشروعة.

فيه  المحتاجين  الزواج  لراغبي  الزكاة  وإعطاء 
حفظ للمال من أكثر من وجه، فأواًل: يمكن أن يكون 
الزواج  بعد  والتكسب  العمل  على  للمعطى  حافزًا 
لتحصيله من أجل تحمل مسئولية بيته وأسرته، وثانيًا: 

َيُكوَن  اَل  َكْي  قال عز وجل:  للمال، كما  تداول  فيه 
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بيد  المال  بقى  لو  إْذ   ،)(0((ِمْنُكْم ْغنَِياِء  اأْلَ َبْيَن  ُدوَلًة 
وثالثًا:  الحياة،  استقامت  لما  واكتنزوه  فقط  األغنياء 
أيديهم  تمتد  أن  من  يمنعهم  وإعانتهم  مساعدتهم  إن 
إنه  ورابعًا:  األغنياء،  أموال  إلى  مشروع  غير  بطريق 
الحقد  عن  إبعادهم  حيث  من  معنوّيًا  المال  يحفظ 
الحاجة  والحسد على أصحاب األموال تحت وطأة 

والعوز، وعدم االستقرار األسري.

المبحث ال�شاد�ص: االأبعاد النف�شية واالإيمانية 
ل�شرف الزكاة للحد من العنو�شة

الظواهر  من  سبق–  –كما  العنوسة  ظاهرة 
اإلسالمية،  المجتمعات  من  كثير  في  المنتشرة 
القيم  على  سلبًا  المختلفة  بأضرارها  تؤثر  وهي 
وهناك  والنفسية،  واالجتماعية  واألخالقية  الدينية 
الظاهرة  هذه  من  التقليل  معها  يمكن  شرعية  تدابير 
الزكاة  صرف  التدابير  هذه  ومن  منها،  التخفيف  أو 

للعانس، رجاًل أكان أم امرأة.

الزكاة  لصرف  وإيمانية  نفسية  أبعاد  وهناك 
وهذه  العنوسة،  من  للحد  العوانس  الزواج  لراغبي 
والمعَطى  المال،  المعِطي صاحب  في  تكون  األبعاد 
العانس. وإليك ذكر ذلك بإيجاز في المطلبين اآلتيين: 

المطلب االأول: جانب الفقير العان�ص المعَطى
يريد  لمن  العون  يد  مد  فإن  النفسي  البعد  أما 
في  يتمثل  نفسي،  إيجابي  بعد  عليه  يترتب  اإلعفاف 
العاطفي،  النفسي  الحرمان  آالم  من  نفسه  يحفظ  أنه 
السكن  بوجود  الغريزى،  الجسدي  الحرمان  ومن 
ووجود  والرحمة،  – والمودة  زوج  – أو  زوجة  إلى 
الله  فيصلح  األوالد،  ثم  المرأة،  تزينه  الذي  البيت 
تعالى بذلك نفس العانس، وينعكس باإليجاب على 
به  الله  وعد  الذي  الرزق  وطلب  العمل  نحو  سلوكه 

))0)( سورة احلرش من اآلية ).

 ،ُه ِمْن َفْضِلِه بقوله تعالى: إِْن َيُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغنِِهُم اللَّ
وتحّمله المسئولية نحو أسرته، فيندمج بمشاعر الود 
إذ  والحقد،  والبغض  والسخط  االنعزالية  عن  بعيدا 

تحررت نفسه من ذل الحاجة.

وأما البعد اإليماني فإنه يتحقق بصون الشباب 
وإعفافهم وحفظهم من الوقوع في الفواحش، وذلك 
يؤدى إلى قوة الوازع الديني والبعد عن االنحرافات، 
مما يكون له أثر في انعدام أو تخفيف انتشار الفحشاء 
سبق–  –كما  شرعي  مقصد  وهذا  الجريمة،  ووقوع 
أو  يقضي  مالّيًا  القادر  الغير  الشباب  تزويج  أن  كما 
عليها  تترتب  التي  أو  الفاسدة  األنكحة  من  يقلل 
كالزواج  اجتماعية،  أو مشكالت  محظورات شرعية 

السري والعرفي والمتعة وغيرها.

المطلب الثاني: جانب المزكي المعِطي
قال ابن القيم – رحمه الله –: إن للصدقة وفعِل 

المعروف تأثيرًا عجيبًا في شرح الصدر))0)(.

سرورًا  نفسه  في  يجد  ماله  زكاة  يبذل  من  فإن 
طيب  عن  بذله  وكان  نيته،  خلصت  إذا  وانشراحًا 
أفضل  عن    الله  رسول  سئل  وقد  ورضاها،  نفسه 
المؤمن، قيل:  السرور على  األعمال، فقال: »إدخال 
جوعته  سد  قال:  المؤمن؟  على  السرور  إدخال  وما 

وفك كربته وقضاء دينه«))0)(.

الفقير،  العانس  الزواج  راغب  يعين  والذي 
وأصلح  األنانية،  عن  تخلى  قد  زكاته  إليه  ويصرف 

بماله أنفسًا كثيرة، وأحيا سنة عظيمة.

))0)( زاد املعاد يف هدي خري العباد )/3).
))0)( ُروي هذا احلديث بأسانيد متصلة وأخرى مرسلة عن بعض 
الصحابة والتابعني، واملرسل منه صحيح، انظر: حلية األولياء 
أليب نعيم )/))3، املعجم الكبري للطرباين )/)0)، شعب 
 ،(39/( املبارك  البن  الزهد   ،(30/(0 للبيهقي  اإليامن 
الصغري  اجلامع  صحيح   ،3(0/3 للهيثمى  الزوائد  جممع 

لأللباين )/))0).
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المبحث ال�شابع: الروؤى الم�شتقبلية والتدابير 
والتو�شيات المقترحة لتفعيل دور الزكاة للحد من العنو�شة

المطلب االأول: �شبل واآليات تفعيل �شرف الزكاة 
للحد من العنو�شة

التي  الصعبة  االجتماعية  األوضاع  ظل  في 
العنوسة،  آالم  من  اإلسالمي  المجتمع  يعيشها 
األمر  استيعاب  عدم  مع  والحاجة،  العوز  بسبب 
المسلم  المجتمع  على  لزامًا  كان  الناس،  أغلب  من 
من  للعوانس  الزكاة  بصرف  المساعدة  يد  يمد  أن 
تقوم  التي  بالمقترحات  والعمل  والفتيات،  الشباب 
الفقهية والعلماء  البحثية، والمجامع  المؤسسات  بها 
واالجتماع،  واالقتصاد  الفقه  في  المتخصصون 
في  الحلول  أفضل  إلى  للوصول  األمثل،  والتنظيم 

كيفية التنفيذ.

قصب  اإلسالمية  الدول  بعض  حازت  وقد 
السبق في تنظيم صناديق للزكاة، أو صناديق للزواج، 
في  صرفها  وتنظيم  تلقيها  أو  الزكاة  بجمع  تقوم 
والسعودية  كالكويت واإلمارات  الشرعية،  مصارفها 

والسودان والجزائر.

ويمكن التوسع في إنشاء هذه الصناديق وعمل 
آليات أو أشكال أخرى لها، أوجز بعضها فيما يأتي: 

في  بالزواج  خاص  زكاة  صندوق  تعميم  أواًل: 
سائر الدول اإلسالمية، يمنح مساعدات معتبرة لراغبي 
الزواج في شكل منح أو قروض، ويكون برئاسة لجنة 
جهات  وبإشراف  واجتماعية،  واقتصادية  شرعية 
اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  كوزارات  رسمية 
األمن  للجان  موازيًا  اللجان  هذه  هدف  ويكون 
القومي، إْذ مقاومة اآلثار السلبية الخطرة الناشئة عن 
العنوسة والتي يمكن أن تحلل هوية األمة من الداخل 

ال تقل أهمية عن الخطر األمني الخارجي.

الزكاة  مؤسسات  بين  المستمر  التنسيق  ثانيًا: 
وصناديقها في العالم اإلسالمي، والتعاون والتكامل 
فيما بينها، وتبادل الخبرات والرؤى والنماذج، وإقامة 
في  وصرفها  الزكاة  جمع  مجال  في  المشروعات 
الزواج،  الفقراء من راغبي  الشرعية، ومنها  مصارفها 

أو الغارمين بسبب تكاليف الزواج.

ويمكن  االقتصاد،  في  كبير  دور  للبنوك  ثالثًا: 
أن تقوم بإنشاء صناديق خاصة لصرف الزكاة لراغبي 
لجان  وتشكيل  ومصرفّيًا،  شرعّيًا  وإدارتها  الزواج، 
البنك،  إدارة  عن  منفصلة  إدارة  إلدارتها  خاصة 
ويكون  بالصندوق،  العمل  لتنظيم  خاصة  وبلوائح 

تحت رقابة البنك وهيئة رقابة شرعية.

ويمكن أن تكون موارد الصندوق مما يأتي: 
)( جزء معتبر من زكاة المال المفروض شرعًا على 

رأس مال البنك.
)( جزء من زكاة أموال العمالء، بعد أن يكون البنك 
هذه  صرف  في  منهم  له  مأذونًا  عنهم،  وكياًل 

األموال لراغبي الزواج الغير القادرين.
3( تلقي زكاة أموال األفراد من غير األموال المودعة 

أو المستثمرة في البنك.
)( استثمار أموال هذا الصندوق، لزيادتها، ومن َثمَّ مد 
يد العون ألكبر عدد ممكن من الشباب والفتيات.

ويقوم الصندوق بإعطاء الزكاة لراغبي الزواج 
تعسر  فإن  الدفع،  ميسرة  قروض  أو  ترد،  ال  كمنح 
عنهم  تسقط  أن  فيمكن  مقبولة  ألسباب  اآلخذون 

باعتبارهم غارمين.

كما يمكن للبنك إقراض راغبي الزواج بضمان 
الجهات  من  المعتمد  الزواج  أو  الزكاة  صندوق  من 
قام  مقبولة  ألسباب  السداد  تعذر  فإن  الرسمية، 

الصندوق بالسداد عنهم باعتبارهم غارمين.

األدوات  في  تتاجر  التي  الشركات  قيام  رابعًا: 
زكاة  بتقديم  ونحوها  واألثاث  والكهربائية  المنزلية 
وتوزيعها  وأدوات)09)(،  سلع  صورة  في  أموالها 

بناء عىل قول احلنفية وبعض احلنابلة يف جواز إخراج  )09)( وهذا 
بدائع  املبسوط 99/3.  انظر:  الراجح.  الزكاة وهو  القيمة يف 

الصنائع )/3)، جمموع فتاوى ابن تيمية ))/)).
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الزكاة  صناديق  في  وضعها  أو  الزواج،  راغبي  على 

للشركة  فائدة  فائدتان:  له  وهذا  الزواج،  صناديق  أو 

في تصريف سلعها وتخفيف المخزون منها، خاصة 

وفائدة  السيولة،  االقتصادي ونقص  الركود  في حالة 

للمعَطى بتوفير هذه السلع له بسعر ليس فيه مغاالة.

اإلسالمي  العالم  دول  بعض  في  خامسًاً: 

منها  يدفع  القبائل،  بعض  في  مالية  مبالغ  جمع  يتم 

الديات والصلح  ألفرادها عند الحاجة، كاإلعانة في 

القبيلة  تنشئ  أن  ويمكن  ذلك،  ونحو  والتعويضات 

للزواج  صندوقًا  أو  للزكاة  صندوقًا  ذلك  غرار  على 

من أموال الزكاة لتزويج الفقراء.

وضع  من  البد  السابقة  األحوال  كل  وفي 

استحقاق  من  االستيثاق  شأنها  من  التي  الضوابط 

الزواج الصرف من هذه الصناديق، مع وضع  راغب 

واقع حياته وظروفه المكانية والشخصية واالجتماعية 

معظم  يسد  أو  يكفيه  ما  ُيعَطى  بحيث  االعتبار،  في 

حاجته، بالنظر لتلك الظروف عند تقدير األموال.

والتعليمية  الدينية  الهيئات  دور  الثاني:  المطلب 
وو�شائل االإعالم في تفعيل دور الزكاة للحد من العنو�شة

اأواًل: الهيئات الدينية 
إن قيام العلماء بواجبهم الديني –خاصة أعضاء 
الراسخين  من  العلماء–  وكبار  الرسمية  الهيئات 
وإصدار  والحسبة  المشورة  في  األثر  بالغ  له  الثقات 
الفتاوى والضوابط الشرعية، ومراعاة فقه األولويات 
وجلب  المفاسد  درء  بين  والموازنة  والمقاصد، 

المصالح المعتبرة شرعًا.

وال شك أن لهؤالء العلماء دورًا عظيمًا ونفعًا 
من  للحد  الزكاة  دور  تفعيل  في  كبيرًا  وتأثيرًا  جمًا 

أولى  على  والمشروعات  اآلليات  باقتراح  العنوسة 
األمر والحكومات، ومن ضمنها صرف الزكاة لراغبي 

الزواج، للتخفيف من العنوسة وآثارها. 

القيام  المساجد  وأئمة  للدعاة  أيضًاً  ويمكن 
بالتوعية بأهمية مؤسسات صناديق الزكاة أو الزواج، 
والندوات،  والدروس  الجمعة  خطب  خالل  من 
أموالهم  زكاة  إخراج  على  وتشجيعهم  الناس  وحث 
الصناديق، لما في  أو عينية– لهذه  –نقدية  أو بعضها 

هذا من إعفاف الشباب المسلم.

ثانيًا: الموؤ�ش�شات التعليمية 
غاية  في  أمر  التعليمية  الجهات  إسهام  إن 
األهمية، عن طريق قيام الجامعات والمعاهد العلمية 
باعتبارها  الزكاة  ومحاسبة  فقه  بتدريس  المتخصصة 
الفريضة الثالثة في اإلسالم، حتى يمكن تخريج أجيال 
ومن  الزكاة،  عن  والمحاسبية  الفقهية  المعرفة  لديهم 

ثم إنجاح عمل صناديق الزكاة أو صناديق الزواج.

واقتراح  بالدراسات  تقوم  أن  يمكن  كما 
صرف  على  تساعد  التي  للتطبيق  القابلة  المشاريع 
وتقديمها  العنوسة،  من  للحد  الزواج  لراغبي  الزكاة 

لجهة الصرف لالستفادة منها عملّيًا.

ثالثًا: و�شائل االإعالم 
من المعلوم أن لوسائل اإلعالم تأثيرًا كبيرًا في 
تهم  التي  بالقضايا  الناس  وإقناع  العام،  الرأي  توجيه 
بها  تقوم  أن  ينبغي  التي  األدوار  أهم  ومن  المجتمع، 
المجتمعي واستقرار األسر،  الحفاظ على األمن  هو 
وآثارها  العنوسة  بمخاطر  الناس  توعية  ذلك  ومن 
السلبية على األفراد والمجتمع، ومن ثم حثهم على 
الناجعة،  باألساليب  عليها  القضاء  في  المشاركة 
ومنها البذل والعطاء للفقراء المحتاجين الراغبين في 

الزواج، خاصة إخراج زكاة أموالهم.
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وبالجملة فإنه يجب على الدول والحكومات 

توجد  وأن  االعتبار،  في  العنوسة  مشكلة  تضع  أن 

السكن،  توفير  ومنها  المناسبة،  الممكنة  الحلول  لها 

وحل مشكلة البطالة، ونشر صناديق الزواج والزكاة، 

والتبرعات،  الزكاة  أموال  جمع  حيث  من  وضبطها 

تضررًا  األشد  المستحقين،  على  وتوزيعها  وإدارتها 

أو  منح  صورة  في  إما  ودقة،  شفافية  بكل  فاألشد، 

العجز  عند  منها  جزء  أو  وإسقاطها  ميسرة،  قروض 

عن السداد ألسباب مقبولة، بعد التأكد من حسن نية 

المقترض وأنه صار من الغارمين المستحق للزكاة.

المسلمة  الدولة  في  الحكومات  تهتم  وكما 

اهتمامًا كبيرًا بتحصيل الضرائب، وجعلها ركنا مهّمًا 

عليها  فيجب  وميزانياتها،  اقتصاداتها  في  وأساسّيًا 

اإلسالم  أركان  أحد  هي  التي  بالزكاة  تهتم  أن  أيضًا 

االقتصاد،  في  ومؤثر  عظيم  دور  لها  والتي  الخمسة، 

االقتصادية،  التنمية  في  المساهمة  على  بقدرتها 

والدخل،  الثروة  توزيع  وإعادة  البطالة  مشكلة  وحل 

في  أوسع  هي  إْذ  الضرائب،  نظام  التأثير  هذا  ويفوق 

أوعية اإليرادات، مع عدم إثقال كاهل المزكين، وال 

سبحانه  خبير،  حكيم  لدن  من  رباني  نظام  فإنها  غرو 

وتعالى. والله أعلى وأعلم.

محمد  سيدنا  على  وبارك  وسلم  الله  وصلى 

وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

مراجع البحث
اأواًل: كتب التف�شير 

)- أحكام القرآن البن العربي طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت. 
)- أحكام القرآن للجصاص طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت. 

3- أحكام القرآن للكياهراسي طبعة دار الكتب العلمية بيروت )0))هـ. 
)- التحرير والتنوير البن عاشور طبعة مؤسسة التاريخ العربي بيروت طبعة أولى 0)))هـ - 000)م.

)- تفسير ابن أبي حاتم طبعة المكتبة العصرية صيدا لبنان. 
)- التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للفخر الرازي طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت. 

)- جامع البيان في تفسير آي القرآن للطبري طبعة دار هجر طبعة أولى. 
)- الجامع ألحكام القرآن للقرطبي طبعة دار الكتب المصرية طبعة ثانية ))3)هـ - ))9)م. 

9- الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي طبعة دار هجر مصر ))))هـ - 003)م.
0)- روح المعاني لأللوسي طبعة دار الكتب العلمية بيروت ))))هـ. 

))- اللباب في علوم الكتاب البن عادل طبعة دار الكتب العلمية بيروت.. 

ثانيًا: كتب الحديث و�شروحه وعلومه 
))- االستذكار البن عبد البر طبعة دار الكتب العلمية بيروت طبعة أولى ))))هـ - 000)م. 

3)- البدر المنير البن الملقن طبعة دار الهجرة للنشر والتوزيع الرياض طبعة أولى ))))هـ - )00)م. 
))- التلخيص الحبير البن حجر العسقالني طبعة دار الكتب العلمية بيروت طبعة أولى 9)))هـ-999)م.

))- جامع العلوم والحكم البن رجب طبعة دار المعرفة بيروت طبعة أولى )0))هـ.
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))- الزهد البن المبارك طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 
))- سنن ابن ماجه طبعة دار الفكر بيروت.

))- سنن أبي داود طبعة دار الكتاب العربي بيروت. 
9)- سنن الترمذي )الجامع الصحيح( طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت. 

0)- سنن سعيد بن منصور– تحقيق سعد آل حميد، طبعة دار الصميعي، الطبعة األولى، )))) هـ - )99)م. 
))- السنن الكبرى للبيهقي طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية حيدر أباد الدكن الهند طبعة أولى ))3)هـ.

))- سنن النسائي طبعة مكتبة المطبوعات اإلسالمية حلب طبعة ثانية )0))هـ - ))9)م. 
3)- شرح السنة للبغوي طبعة المكتب اإلسالمي بيروت طبعة أولى ))))هـ - )99)م.

))- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان )اإلحسان( طبعة مؤسسة الرسالة بيروت طبعة ثانية ))))هـ. 
))- صحيح البخاري ] الجامع الصحيح [ طبعة دار المعرفة بيروت 9)3)هـ. 

))- صحيح الجامع الصغير لأللباني طبعة المكتب اإلسالمي.
))- صحيح مسلم مطبوع مع شرح النووي. 

))- عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني طبعة دار الفكر بيروت. 
9)- فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني مطبوع مع صحيح البخاري. 

30- فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي طبعة دار الكتب العلمية بيروت طبعة أولى ))))هـ. 
)3- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي طبعة دار الفكر بيروت ))))هـ.

)3- المستدرك للحاكم والتلخيص للذهبي طبعة دار الكتب العلمية بيروت ))))هـ - 990)م. 
33- مسند أبي يعلى طبعة دار المأمون دمشق طبعة أولى )0))هـ/))9)م. 

)3- مسند اإلمام أحمد طبعة مؤسسة قرطبة القاهرة. 
)3- مصنف ابن أبي شيبة طبعة الدار السلفية الهندية. 

)3- المعجم الكبير للطبراني طبعة مكتبة ابن تيمية القاهرة. 
)3- معرفة السنة واآلثار للبيهقي طبعة دار الوعي حلب طبعة أولى ))))هـ.. 

)3- نصب الراية للزيلعي طبعة مؤسسة الريان بيروت طبعة أولى ))))هـ/)99)م. 
39- النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير طبعة المكتبة اإلسالمية طبعة أولى، 3)3)هـ -3)9)م. 

رابعًا: كتب اأ�شول الفقه 
0)- اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي، طبعة محمد علي صبيح القاهرة.

))- إرشاد الفحول للشوكاني، طبعة مصطفى البابي الحلبي.
))- البحر المحيط للزركشي، طبعة دار الكتب بالقاهرة، الطبعة األولى ))))هـ )99)م.

3)- التحبير شرح التحرير للمرداوي، تحقيق د عبد الله الجبرين وآخرين-الناشر مكتبة الرشد، ))))هـ -000)م
))- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب البن السبكي، الناشر: عالم الكتب- الطبعة األولى 9))) هـ -999)م.

))- شرح الكوكب المنير البن النجار، طبعة مكتبة العبيكان الرياض.
))- المستصفى من علم األصول للغزالي، طبعة المطبعة األميرية ببوالق القاهرة.

))- الموافقات للشاطبي، تحقيق عبد الله دراز، الناشر: دار المعرفة، بيروت.، )). 
))- نهاية السول شرح منهاج الوصول لإلسنوي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 0)))هـ 999)م.
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ثالثًا: كتب الفقه الحنفي وقواعده 
9)- االختيار لتعليل المختار للموصلي طبعة دار الكتب العلمية بيروت طبعة ثالثة ))))هـ.

0)-  األشباه والنظائر البن نجيم، طبعة دار الكتب العلمية، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت- 00)) هـ - 0)9) م.
))- البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم طبعة دار المعرفة بيروت.
))- بدائع الصنائع للكاساني طبعة دار الكتاب العربي بيروت ))9)م.

3)- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي– طبعة دار المعرفة، طبعة ثانية.
))- درر الحكام لمنال خسرو، طبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.

))- الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للحدادي، المطبعة الخيرية.
))- رد المحتار على الدر المختار البن عابدين طبعة دار الفكر بيروت ))))هـ -000)م.

))- شرح فتح القدير للكمال بن الهمام طبعة مصطفى البابي الحلبي طبعة أولى 9)3)هـ - )99)م.
))- غمز عيون البصائر على األشباه والنظائر للحموي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، طبعة أولى)0)) هـ، ))9) م. 

9)- المبسوط للسرخسي طبعة دار الفكر بيروت طبعة أولى ))))هـ - 000)م.
0)- مجمع األنهر شرح ملتقى األبحر لشيخي زادة طبعة دار الكتب العلمية بيروت 9)3)هـ - 0)9)م.

رابعًا: كتب الفقه المالكي
))- بداية المجتهد ونهاية المقتصد البن رشد الحفيد طبعة دار الكتب العلمية بيروت طبعة عاشرة )0))هـ - )99)م.

))- البيان والتحصيل البن رشد ] الجد [ طبعة دار الغرب اإلسالمي بيروت طبعة ثانية، )0))هـ.
3)- التاج واإلكليل للمواق طبعة دار الكتب العلمية بيروت طبعة أولى ))))هـ - )99)م.

))- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة للقاضي عياض، تحقيق د محمد الوثيق ود عبد المنعم حميتي طبعة دار 
ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى )3)) هـ - ))0) م.

))- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير طبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي.
))- الذخيرة للقرافي طبعة الغرب اإلسالمي بيروت )99)م.

))- شرح الخرشي على مختصر خليل طبعة المطبعة األميرية الكبرى ))3)هـ. 
))- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفرواي طبعة مكتبة الثقافة الدينية. 

9)- المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب طبعة المكتبة التجارية مصطفى أحمد البار. 
0)- المعيار المعرب للونشريسي- تحقيق محمد حجي، الناشر وزارة األوقاف المغربية، )0))هـ - ))9)م

))- مواهب الجليل للحطاب، تحقيق زكي عميرات، طبعة دار عالم الكتب، 3))) هـ -003) م.
))- النوادر والزيادات البن أبي زيد القيرواني طبعة دار الغرب اإلسالمي طبعة أولى.

خام�شًاً: كتب الفقه ال�شافعي وقواعده 
3)- أسنى المطالب لزكريا األنصاري طبعة دار الكتب العلمية بيروت طبعة أولى ))))هـ - )00)م.

))- األشباه والنظائر لتاج الدين بن السبكي- طبعة دار الكتب العلمية ))))هـ.
))- األشباه والنظائر للسيوطي- طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 03)) هـ.

))- األم لإلمام الشافعي طبعة دار المعرفة بيروت طبعة ثانية 393)هـ. 
))- تحفة المحتاج بشرح المنهاج للهيتمي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت.

))- تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، )))) هـ - )99)م.



487487

9)- الحاوي الكبير للماوردي طبعة دار الكتب العلمية بيروت، طبعة أولى ))))هـ - )99)م. 
0)- روضة الطالبين للنووي، طبعة المكتب اإلسالمي، )0)) هـ.

))- مغني المحتاج للخطيب الشربيني طبعة دار المعرفة بيروت طبعة أولى ))))هـ/)99)م. 
))- المجموع شرح المهذب للنووي، طبعة دار الفكر 

3)- المهذب للشـيرازي طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 
))- نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي، طبعة دار الفكر، طبعة )0)) هـ - ))9) م.

�شاد�شًاً: كتب الفقه الحنبلي 
))- األحكام السلطانية ألبي يعلى الفراء طبعة دار الكتب العلمية بيروت طبعة ثانية ))))هـ.

))- اإلنصاف للمرداوي طبعة دار عالم الكتب ))))هـ/)00)م. 
))- شرح الزركشي على مختصر الخرقي طبعة دار الكتب العلمية بيروت 3)))هـ - )00)م.

))- الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين بن قدامة مطبوع مع اإلنصاف.
9)- حاشية ابن قائد النجدي على منتهى اإلرادات للبهوتي طبعة مؤسسة الرسالة طبعة أولى ))))هـ.

90- الروض المربع للبهوتي وحاشية ابن قاسم النجدي،الطبعة األولى.
)9- الفروع لشمس الدين محمد بن مفلح طبعة مؤسسة الرسالة طبعة أولى ))))هـ. 

)9- كشاف القناع للبهوتي طبعة وزارة العدل السعودية طبعة أولى ))))هـ - )00)م. 
93- المبدع شرح المقنع لبرهان الدين إبراهيم بن مفلح طبعة دار عالم الكتب الرياض 3)))هـ.

)9- المغني لموفق الدين ابن قدامة طبعة دار عالم الكتب طبعة خامسة ))))هـ - )00)م.

�شابعًاً الفقه الظاهري 
)9- المحلى البن حزم طبعة دار الفكر بيروت.

ثامنًاً: مراجع التراجم وال�شير
)9- اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر العسقالني، تحقيق علي محمد البجاوي، طبعة دار الجيل، بيروت، ))))هـ.
)9- البداية والنهاية البن كثير، تحقيق علي شيري، طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت طبعة أولى )0))هـ ))9)م.

)9- تاريخ دمشق البن عساكر، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، طبعة دار الفكر، بيروت، )))) - )99)م.
99- زاد المعاد البن القيم، طبعة مؤسسة الرسالة، طبعة ))، )))) هـ -)99) م.

تا�شعًاً: كتب اللغة والم�شطلحات 
00)- تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي طبعة دار الهداية. 

)0)- الصحاح للجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، طبعة دار العلم للماليين، الطبعة الثالثة 399)هـ - 9)9) م.
)0)- العين للفراهيدي، تحقيق د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، طبعة دار ومكتبة الهالل، بيروت.
03)- كفاية المتحفظ في اللغة البن األجدابي، تحقيق السائح علي حسين، الناشر: دار اقرأ، طرابلس، ليبيا.

)0)- لسان العرب البن منظور طبعة دار صادر بيروت طبعة أولى. 
)0)- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي، تحقيق الدكتور عبد العظيم الشناوي، طبعة دار المعارف، مصر.

)0)- معجم مقاييس اللغة البن فارس، تحقيق وضبط عبد السالم هارون، طبعة دار الجيل، بيروت.
)0)- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الناشر: دار الدعوة، القاهرة.
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عا�شرًا: المراجع العامة
)0)- إعالم الموقعين عن رب العالمين البن القيم- تحقيق طه عبد الرءوف سعد، طبعة دار الجيل بيروت، ))9)م.

09)- األموال البن زنجويه، تحقيق د شاكر ذيب، الناشر مركز الملك فيصل للبحوث بالسعودية، طبعة أولى )0))هـ.
0))- األموال ألبي عبيد، تحقيق خليل محمد هراس، طبعة دار الفكر، بيروت.

حادي ع�شر: المراجع الحديثة 
)))- اإلسالم والتوازن االقتصادي بين األفراد والدول د محمد شوقي الفنجري، الناشر: وزارة األوقاف المصرية.

)))- التدابير الشرعية للحد من العنوسة، ماجستير ألشرف عياصرة، كلية الشريعة جامعة جرش، األردن،))0)م.
3))- دور فريضة الزكاة في اإلصالح االقتصادي د حسين شحاته، بحث في مجلة البحوث المالية والضريبية، عدد ))- 33))هـ 

- ))0) م.
)))- الشرح الممتع البن عثيمين، طبعة دار ابن الجوزي- الطبعة األولى، )))) هـ - )))) هـ.

)))- فتاوى ابن باز- جمع وإشراف د محمد بن سعد الشويعر، الناشر: دار القاسم،0))) هـ.
)))- فتاوى ابن عثيمين، جمع وترتيب فهد السليمان- الناشر: دار الوطن- الطبعة األولى، 3)))هـ. 

)))- فتاوى أركان اإلسالم البن عثيمين، فهرسة فهد السليمان، الناشر: دار الثريا، الرياض- الطبعة األولى ))))هـ.
)))- فتاوى األزهر، وزارة األوقاف المصرية.

9))- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء، السعودية، اإلدارة العامة للطبع، الرياض.
0))- قاعدة تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة د الريسوني،بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 

قطر العدد 9)، ))0) م.
)))- مهال يا دعاة العنوسة د محمد خالد عبد العزيز، طبعة دار المناهج طبعة ثانية، 0))) هـ - 000) م. 
)))- نوازل الزكاة، دكتوراه، د عبد الله الغفيلي، طبعة دار الميمان، الرياض، الطبعة األولى، 9)))هـ - )00)م.
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دور الزكاة في تحقيق الكرامة والعدالة االجتماعية
في �سوء القيم االإ�سالمية

د. بدور بنت عبداهلل العد�شاني - ال�شعودية
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله 
وصحبه أفضل الصالة وأتم التسليم، أما بعد: 

فهم ببعض التشريعات، ولم يجعل الغاية من ذلك  فإن الله تعالى فرض على عباده بعض الفرائض، وكلَّ
وُيقيم  السلوك،  ويهذب  أيضًا،  النفس  ليطهر  وإنما  الشرعية،  المقاصد  أعظم  من  ذلك  كان  وإن  التعبد،  مجرد 

األخالق، ويصون المجتمعات، ويبني العالقات بين بني اإلنسان بعيدا عن الزيغ والعدوان.

اَلَة َتْنَهٰى  فإذا نظرنا للصالة وجدنا أن من مقاصدها كف المرء عن كل منكر وفاحش؛ قال تعالى: إِنَّ الصَّ
َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر ]سورة العنكبوت: ))[، ومن مقاصد الزكاة تطهير النفس من درن الحقد والحسد والشح 
يِهم بَِها ]سورة التوبة: 03)[، ومن مقاصد الصيام  ُرُهْم َوُتَزكِّ والبخل، قال تعالى: ُخْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم  َياُم َكَما ُكتَِب َعَلى الَّ ِذيَن آَمُنوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ َها الَّ تقوية مراقبة الله تعالى وتقواه؛ قال تعالى: َيا َأيُّ
الزلل  اللسان عن  الله وضبط  االمتثال ألوامر  الحج حسن  مقاصد  البقرة: 3))[، ومن  َتتَُّقوَن ]سورة  ُكْم  َلَعلَّ
  والعصيان؛ قال تعالى: اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن َفَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ

]سورة البقرة: )9)[، وهكذا في سائر شعائر اإلسالم وعباداته تظهر المقاصد الخلقية واضحة جلية. 

إن الزكاة ركن من أركان اإلسالم، وشعيرة من شعائره، وعبادة مالية من عباداته، وهي وإن كانت تحقق 
معان عبودية فإنها إلى جانب ذلك تحقق معان أخالقية عظيمة، وتعزز مبادئ إسالمية رفيعة؛ فهي تحفظ الكرامة، 
وترسي العدالة، وتحقق التكافل، وتشجع التراحم، وتقضي على البطالة، وتعالج الفاقة، وتطهر النفوس من داء 

الشح والبخل وتقيها من سوء الشحناء والبغضاء.
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فليس الغاية من الزكاة هو جمع المال ومساعدة 
الضعفاء والمحتاجين فحسب، بل إن الهدف األساس 
مبادئ  وفق  وتربيته  اإلنساني  السلوك  تهذيب  هو 
البحث  فكرة هذا  هنا جاءت  وتعاليم اإلسالم. ومن 
الموسوم بـ )دور الزكاة في تحقيق الكرامة والعدالة 
والمقدم  اإلسالمية(  القيم  ضوء  في  االجتماعية 
الضوء  ليسلط  الشاملة(  والتنمية  )الزكاة  لمؤتمر 
من  واألخالق،  العبادات  بين  الوثيقة  العالقة  على 
خالل البحث في عبادة الزكاة وأثرها في حفظ قيمة 
الكرامة اإلنسانية والعدالة االجتماعية وتعزيزهما في 
االجتماعي  المحور  ضمن  اإلسالمية،  المجتمعات 

من محاور المؤتمر.

اأهمية البحث 
الزكاة  فريضة  إبراز  إلى  البحث  أهمية  ترجع 
األبحاث  من  كثيرًا  إنه  حيث  قيمية،  ناحية  من 
والدراسات تناولت الموضوع من ناحية تشريعية أو 
فقهية أو اقتصادية في حين أن الدراسات التي تناولت 
الموضـوع من ناحية قيميــة أخالقية تكــاد تكــون 
–بحسب اطالع الباحثة- نادرة أو محدودة، باإلضافة 
وهما:  ين  الدِّ جوانب  بأهم  الموضوع  تعلق  إلى 

العبادات )الزكاة( واألخالق )الكرامة والعدالة(.

اأهداف البحث
الوثيقة  العالقة  عن  الكشف  إلى  البحث  يهدف 
دور  بيان  وإلى  اإلسالم،  في  واألخالق  العبادات  بين 
الكرامة  كقيمة  الكبرى  القيم  تعزيز  في  وأثرها  الزكاة 
اإلنسانية والعدالة االجتماعية وما يتوّلد عنهما من قيم 

ف وقيمة العمل وغيرها. أخرى كقيمة التعفُّ

ت�شاوؤالت البحث 
التساؤالت  على  اإلجابة  على  البحث  يعمل 

الثالثة اآلتية: 

- ما عالقة الزكاة بالقيم؟
الكرامة  قيمة  حفظ  على  الزكاة  تعمل  كيف   -

اإلنسانية؟
العدالة  الزكاة على تحقيق قيمة  - كيف تعمل 

االجتماعية؟ 

الدرا�شات ال�شابقة
وتحقيق  الفقر  لمقاومة  الزكاة  شعيرة  تفعيل   -(
الدين  جمال  سحنون  المؤلف:  العدالة، 
وآخرون، بحث منشور في مجلة دفاتر البحوث 
العلمية العدد الخامس، الناشر: المركز الجامعي 

مرسلي عبدالله بتيبازة، سنة النشر: ))0)م.
تجربة  االجتماعي  العدل  تحقيق  في  الزكاة  دور   -(
الدكتور  المؤلف:  بالسودان،  الزكاة  ديوان 
مجلة  في  منشور  بحث  مسند،  محمد  مصطفى 
عدد)،  مجلد))،  إسالمية،  اقتصادية  دراسات 
والتدريب،  للبحوث  اإلسالمي  المعهد  الناشر: 

سنة النشر: ))0)م.
3- مقصدية نظام الزكاة في اإلسالم دراسة في البعد 
عبدالكريم  الدكتور  المؤلف:  للفريضة،  القيمي 
قضايا  مجلة  في  منشور  بحث  بناني،  محمد 
البحث  جمعية  الناشر:  الثالث،  العدد  مقاصدية 

في الفكر المقاصدي، سنة النشر: ))0)م.

بعد االطالع على الدراسات السابقة تبين أنها 
العدالة  تحقيق  في  وأثرها  الزكاة  شعيرة  تناولت  قد 
في بعض جوانبها، كالعدالة في القضاء على مشكلة 
بينما  ومصارفها،  الزكاة  أحكام  في  والعدالة  الفقر، 
عن  تتميز  أخالقية،  قيمية  دراسة  الحالية  الدراسة 
الحديث  العلمية في  الدراسات بإضافتها  سابقها من 
تحقيقها  في  الزكاة  ودور  اإلنسانية  الكرامة  قيمة  عن 
البحث في جوانب  إلى  باإلضافة  والمحافظة عليها، 
الفوارق  تقليل  كجانب  االجتماعية  للعدالة  جديدة 

بين الطبقات. 
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منهج البحث 
اعتمدت على المنهج الوصفي في وصف القيم 
بشعيرة  وثيق  ارتباط  ولها  اإلسالم  عليها  حث  التي 
الكرامة اإلنسانية والعدالة االجتماعية،  الزكاة كقيمة 
أثر  على  التعرف  في  االستنباطي  المنهج  وكذلك 
الزكاة ودورها في تعزيز هاتين القيمتين وترسيخهما 

في المجتمعات اإلسالمية.

أما من الناحية الفنية فقد التزمت باآلتي: 

الكريم  القرآن  في  مواضعها  إلى  اآليات  عزو   -
بالرسم  المتن، وكتابتها  اآلية في  السورة ورقم  بذكر 

العثماني.

فإن  األصلية،  مصادرها  من  األحاديث  تخريج   -
بذكر  بتخريجه  أكتفي  الصحيحين  في  الحديث  كان 
الكتاب والباب ورقم الحديث، وإن كان في غيرهما 
الكتاب  ذكر  بعد  التخريج  كتب  من  درجته  بينت 

والباب ورقم الحديث.

بالنص  منه  النقل  حال  في  المصدر  على  اإلحالة   -
بذكر اسمه والجزء والصفحة في الهامش، وفي حال 
مسبوقا  ذلك  بذكر  اإلحالة  تكون  بالمعنى  منه  النقل 

بكلمة انظر.

المؤلف،  واسم  عنوانه،  بذكر  المرجع  بيانات  توثيق   -
أول  في  وتاريخها  ومكانها،  الطبعة،  ورقم  النشر،  ودار 
قائمة  في  ذكرها  إلى  باإلضافة  المرجع،  ذكر  يرد  مرة 

المراجع.

واألحاديث  مزخرفين،  قوسين  بين  اآليات  وضع   -
عالمتي  بين  والنصوص   ،))  (( مزدوجين  قوسين  بين 

تنصيص " ". 

خطة البحث 
وخاتمة،  ومبحثين  مقدمة  في  البحث  انتظم 

وذلك على النحو اآلتي: 

وتساؤالته،  وأهدافه  البحث  أهمية  وفيها  المقدمة 
والدراسات السابقة، ومنهجه، وخطته.

المبحث األول: دور الزكاة في تحقيق الكرامة.
 المطلب األول: تحرير الفقير من ذل الحاجة والمسألة.

وتشجيعه  اإلنتاجية  الفقير  قوة  زيادة  الثاني:  المطلب   
على العمل.

العدالة  تحقيق  في  الزكاة  دور  الثاني:  المبحث 
االجتماعية.

المطلب األول: تقليل الفوارق بين الطبقات.
 المطلب الثاني: العدالة في جباية الزكاة وصرفها. 

الخاتمة وفيها أهم النتائج.
قائمة بمراجع البحث.

المبحث االأول: دور الزكاة في تحقيق الكرامة
أثر  وبيان  الكرامة  قيمة  وصف  في  البدء  قبل 
الزكاة في تحقيقها ورعايتها يحسن أن نبين المراد بها 

في اللغة واالصطالح.

الكرامة في اللغة 
وضد  الشرف  وهو  الكرم  لفظ  من  مأخوذة 
وأكرمه  وكرام.  َكَرٌم  وقوم  كريم،  رجل  يقال:  اللؤم؛ 
الشائنات  عن  م  وتكرَّ ونزهه،  مه  عظَّ أي  مه:  وكرَّ
واالسم  ورفعها))(،  عنها  نفسه  وأكرم  ه،  تنزَّ أي: 
نفسه  م  يكرِّ ال  »ومن  المْثلم:  أبو  قال  الكرامة؛  منها 
إلى  يوصل  أن  والتكريم  اإلكرام  وقيل:  م«،  يكرَّ ال 
إليه  يوصل  أو  غضاضة،  فيه  تلحقه  ال  بنفع  اإلنسان 

بشيء شريف. قال الشاعر))(: 
إذا ما أهان امرؤ نْفسه 

فال أكرم الله من أْكَرمه

))( انظر: العني للخليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق عبداحلميد هنداوي، 
ج)/))، دار الكتب العلمية، ط)، بريوت، ))))هـ، والقاموس 
ط)،  العلمية،  الكتب  دار  ص))))،  آبادي،  للفريوز  املحيط 

بريوت، ))))هـ.
))( انظر: تاج العروس من جواهر القاموس للسيد حممد مرتىض الزبيدي، 

ج33/)33، دار الرتاث العريب، ط)، الكويت، ))))هـ.
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المراد  أن  السابقة  اللغوية  المعاني  من  يتضح 
وترّفعها عما  يشينها،  النفس عما  تنزيه  بالكرامة هو: 

ُينقصها.

الكرامة في اال�شطالح 
هي »اتصاف اإلنسان بما يليق به من الفضائل 
التي تجعله أهاًل لالحترام في عين نفسه وعين غيره، 

تقول: فالن يحافظ على كرامته«)3(. 

الكرامة في االإ�شالم 
الكبرى؛  القيم  من  اإلسالم  في  الكرامة  تعد 
عن  النظر  بغض  إنسانيته  لمجرد  م  مكرَّ فاإلنسان 
دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه. وهذه قاعدة عامة في 
َوَلَقْد  شأنه:  جل  الباري  قول  من  مستمدة  اإلسالم 
َوَرَزْقَناُهم  َواْلَبْحِر  اْلَبرِّ  ِفي  َوَحَمْلَناُهْم  آَدَم  َبنِي  ْمَنا  َكرَّ
 ْن َخَلْقَنا َتْفِضيًل مَّ ْلَناُهْم َعَلٰى َكثِيٍر مِّ َباِت َوَفضَّ يِّ َن الطَّ مِّ
]سورة اإلسراء: 0)[، قال محمد الطاهر بن عاشور 
سائر  من  آدم  بني  الله  خص  لقد  ذلك:  تفسير  في 
المخلوقات األرضية بمنَّة التكريم؛ »والتكريم: جعله 
كريمًا، أي نفيسًا غير مبذول وال ذليل في صورته وال 
يعرف  ال  الحيوان  فإن  بشرته،  وفي  مشيه  حركة  في 
اللباس وال ترفيه المضجع والمأكل وال  النظافة وال 
حسن كيفية تناول الطعام والشراب وال االستعداد لما 
ينفعه ودفع ما يضره وال شعوره بما في ذاته وعقله من 
ويدفعها،  فيسترها  والقبائح  منها  فيستزيد  المحاسن 
التطور  قبول  وعن  والصنائع  المعارف  عن  والخلو 
في أساليب حياته وحضارته«))(. ومن مظاهر تكريم 
الله تعالى لإلنسان أن خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، 
األرض،  عمارة  في  واستخلفه  مالئكته،  له  وأسجد 

)3( املعجم الفلسفي جلميل صليبيا، ج)/)))، دار الكتاب اللبناين، 
بريوت، ))9)م.

مج)/ عاشور،  بن  الطاهر  ملحمد  والتنوير  التحرير  تفسري   )((
ج))/)))، دار سحنون للنرش والتوزيع، تونس.

ره في أكمل صورة وأحسن هيئة، وجعل الروح  وصوَّ
قال  وإماتة،  إحياء  البشر جميعًا  أرواح  تعدل  الواحد 
ُه َمن  لَِك َكَتْبَنا َعَلٰى َبنِي إِْسَرائِيَل َأنَّ تعالى: ِمْن َأْجِل َذٰ
َقَتَل  َفَكَأنََّما  ْرِض  اأْلَ ِفي  َفَساٍد  َأْو  َنْفٍس  بَِغْيِر  َنْفسًا  َقَتَل 
 النَّاَس َجِميعًا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميعًا

]سورة المائدة: )3[.

اإلقرار  من  الحد  هذا  عند  اإلسالم  يقف  ولم 
ومبادئ  أحكامًا  سّن  إنه  بل  اإلنسان،  بكرامة 
لها  وتحفظ  بها،  اإلنسان  شعور  ق  تعمِّ وتشريعات 
منزلتها، وتنأى بها عما يذلها أو يهينها أو يستضعفها؛ 
إسالمي  منهج  خالل  من  أصحابه    النبي  ربَّى  فقد 
الناس  عن  واالستغناء  والكرامة  العزة  على  متكامل 

وذلك من خالل عدة أمور منها: 

المسألة  وذم  التعفف  على  حّضهم  أواًل: 
حاجة  غير  من  معونتهم  وطلب  الناس  واستجداء 
ملحة، وعّد ذلك نوعا من المهانة والمذلة التي ينبغي 
الصالة  عليه  فقال  عنها؛  نفسه  يصون  أن  للمسلم 
الله  يلقى  بأحِدكم حتى  المسألُة  تزاُل  والسالم: ))ال 
في  العلماء  قال  لحم(())(،  ُمْزعة  وجهه  في  وليس 
ذلياًل ساقطًا ال قدر  القيامة  يوم  يأتي  أنه  معنى ذلك: 
له وال جاه؛ ألن السؤال قد ذهب بحيائه وماء وجهه، 
يحشر  أنه  وقيل:  والكرامة،  العزة  إحساس  وأفقده 
ووجهه عظم ال لحم عليه فيكون شعاره الذي يعرف 
به، أو أنه يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه من باب 
مشاكلة العقوبة في موضع الجناية من األعضاء، فقد 

أذل وجهه بالسؤال))(. 

للناس،  املسألة  كراهة  باب  الزكاة،  كتاب  صحيحه،  يف  مسلم  أخرجه   )((
رقم احلديث ))39)(، ص)))، دار السالم للنرش والتوزيع، ط)، 

الرياض، ))))هـ.
حجر  البن  البخاري  صحيح  برشح  الباري  فتح  انظر:   )((
العسقالين، ج39/3)، دار املعرفة، ط مزيدة ومنقحة، بريوت، 
َواملنهاج رشح صحيح مسلم بن حجاج ملحيي الدين النووي، 

ج)/)3)، دار املعرفة، ط9، بريوت، 3)))هـ.
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ثانيًا: حثهم على العمل وكسب الرزق واألكل 
والسالم:  الصالة  عليه  قال  فقد  اليد،  عمل  من 
))والذي نفسي بيده، ألن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب 
على ظهره خير له من أن يأتي رجاًل فيسأُله، أعطاُه أو 
سبيل  في  المشقة  وتحمل  الرزق  فطلب  منعه(())(؛ 
غيره  ويسأل  كرامته  يذل  أن  من  للمرء  أفضل  ذلك 

فيعطيه أو يمنعه.

راع  أقوى  وجدناها  الزكاة  لفريضة  نظرنا  وإذا 
خصصت  أنها  ذلك  لها؛  حافظ  وأكبر  الكرامة  لقيمة 
تتناقض  ظاهرة  على  للقضاء  الثمانية  مصارفها  أحد 
مع الكرامة اإلنسانية أال وهي ظاهرة الرق، باإلضافة 
إلى حد  الحاجة وتغنيه  الفقير من ذل  أنها تحرر  إلى 
على  وتشجعه  اإلنتاجية  قوته  من  وتزيد  الكفاية، 

العمل.

وبما أن الرق قد انقضى تقريبًا من المجتمعات 
اإلسالمية فإننا سنركز الحديث في المطلبين اآلتيين 
من  اإلنسانية  الكرامة  تحقيق  في  الزكاة  دور  على 
خالل تحرير الفقير من ذل الحاجة والمسألة، وزيادة 

قوته اإلنتاجية وتشجيعه على العمل.

المطلب االأول: تحرير الفقير من ذل الحاجة 
والم�شاألة

الزكاة  تعمل  التي  اإلسالمية  القيم  أهم  من  إن 
قيمة  هي  الشعيرة  تلك  تطبيق  أثناء  دعمها  على 
الكرامة؛ فالفقير أو من نزلت به فاقة أو تعّرض لحاجة 
يحصل من خالل ما ُيدفع إليه من أموال الزكاة على 
جميع متطلبات الحياة الضرورية -من طعام وشراب 
ومسكن ونكاح وغيره-، وينعم بحياة كريمة الئقة من 
إراقة  أو  الناس،  المعيشة من غير أن يلجأ إلى سؤال 

ماء وجهه أو إهدار كرامته.

فلقد نهى اإلسالم عن سؤال الناس، وذّم فاعله 
في  بمكانته  وال  المسلم  بكرامة  يليق  ال  ذلك  ألن 

االستعفاف  باب  الزكاة،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   )((
السالم  دار  ص39)،   ،)(((0( احلديث  رقم  املسألة،  عن 

للنرش والتوزيع، ط)، الرياض، 9)))هـ.

مجتمع المسلمين، ووردت في ذلك نصوص كثيرة، 
َسبِيِل  ِفي  ُأْحِصُروا  ِذيَن  الَّ لِْلُفَقَراِء  تعالى:  قوله  منها 
ْرِض َيْحَسُبُهُم اْلَجاِهُل  ِه اَل َيْسَتِطيُعوَن َضْربًا ِفي اأْلَ اللَّ
ِف َتْعِرُفُهْم بِِسيَماُهْم اَل َيْسَأُلوَن النَّاَس  َعفُّ َأْغنَِياَء ِمَن التَّ
فتح  ))ال   :وقوله  ،]((3 البقرة:  ]سورة   إِْلَحافًا
عبٌد باَب مْسألٍة إال فتَح اللُه عليه باَب فقٍر(())(، وقوله 
يسأَل  ال  أن  لي  ل  تكفَّ ))َمْن  والسالم:  الصالة  عليه 
أيضًاً:  وقوله  بالجنة؟(()9(،  له  ُل  فأتكفَّ شيئا  الناَس 
فلى، وأبدأ بمن تعوُل.  اليِد السُّ العليا خيٌر من  ))اليُد 
يعّفُه  يستعفف  ومن  غنًى،  ظهر  عن  الصدقة  وخير 
عليه  طلب  وقد  اللُه(()0)(،  ُيغنه  يستغِن  ومن  اللُه، 
الصالة والسالم من صحابته أن يبايعوه، فسألوه عالم 
الله وال تشركوا به  نبايعك؟ فقال: ))على أن تعبدوا 
كلمة  وأسرَّ   - وتطيعوا  الخمس،  والصلوات  شيئا، 
السوط  فكان  شيئا(()))(.  الناس  تسألوا  وال  خفيًة- 

يسقط من أحدهم فما يسأل أحدًا ليناوله إياه.

شأن  في  الجوزيه  قيم  ابن  اإلمام  ويقول 
المسألة أنها حرام في األصل، »وإنما أبيحت للحاجة 
والضرورة؛ ألنها ظلم في حق الربوبية، وظلم في حق 

المسؤول، وظلم في حق السائل.

وذله  وفقره  سؤاله  بذل  فألنه  األول:  أما 
فوضع  عبودية.  نوع  وذلك  الله.  لغير  واستعطاءه 

المسألة في غير موضعها، وأنزلها بغير أهلها...

عنده،  ليس  ما  سأله  فألنه  للمسؤول:  ظلمه  وأما 
ضه  وعرَّ عليه.  له  يكن  لم  حقًا  عليه  بسؤاله  له  فأوجب 
ليس  ما  سأله  إذا  هذا  المنع...،  َلْوم  أو  البذل،  لمشقة 
عليه، وأما إذا سأله حقًا هو له عنده فلم يدخل في ذلك، 

ولم يظلمه بسؤاله.

))( رواه الرتمذي يف سننه، كتاب الشهادات عن رسول اهلل، باب 
ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة، رقم احلديث )))3)(، صححه 
األلباين،  الدين  نارص  تعليق  الرتمذي  سنن  انظر:  األلباين. 

ص)))، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، ط)، الرياض.
)9( رواه أبو داوود يف سننه، كتاب الزكاة، باب كراهية املسألة، رقم 
احلديث )3)))(، صححه األلباين. انظر: سنن أيب داوود تعليق 

نارص الدين األلباين، ص)))، مكتبة املعارف، ط)، الرياض.
)0)( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عن 

ظهر غنى، رقم احلديث )))))(، ص)3).
املسألة  باب كراهة  الزكاة،  )))( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب 

للناس، رقم احلديث )03))(، ص9)).
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وذل  وجهه،  ماء  أراق  فإنه  لنفسه:  ظلمه  وأما 
لغير خالقه، وأنزل نفسه أدنى المنزلتين، ورضي لها 
بأبخس الحالتين، ورضي بإسقاط شرف نفسه، وعزة 

تعففه، وراحة قناعته...)))( 

الدنيا  أدب  كتابه  في  الماوردي  اإلمام  وذكر 
ت، وال حاجة  والدين أن »من يسأل من غير ضرورة مسَّ
دعت، فذلك صريح اللؤم، ومحض الدناءة، وقلما تجد 
مثله ملحوظًا، أو ممواًل محفوظًا، ألن الحرمان قاده إلى 
أضيق األرزاق، واللؤم ساقه إلى أخبث المطاعم، فلم 

يبق لوجهه ماء إال أرافه، وال ذل إال ذاقه«.)3)( 

لذا فإن إعطاء الفقير من أموال الزكاة - التي هي 
ما يسد حاجته  مّنة-  أو  له وليست إحسان  حق معلوم 
سيصون  أنه  شك  ال  عثرته  ويقيل  كفايته)))(  ويحقق 
عزته ويحفظ كرامته ويحرره من ذل الحاجة والمسألة.

ومن حرص اإلسالم على مراعاة كرامة الفقير 
والمحتاج أنه لم يوجب على دافعي الزكاة إعالمهم 
بأن ما يدفعونه لهم من الزكاة حتى ال يكون في ذلك 
»َيْدفع  أحمد:  اإلمام  فقد سئل  تقريعًا؛  أو  لهم  تبكيتًا 
أو  الزكاة  من  هذا  فيقول  الرجِل  إلى  الزكاَة  الرجُل 
ُته بهذا القول؟ يعطيه ويسكت،  يسكت؟ قال: ولَم يبكِّ
عه؟«)))(، كما أن القرآن الكريم  وما حاجته إلى أن يقرِّ

)))( مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، ص)3)- 
)3)، دار الكتاب العريب، بريوت، 30)).

الكتب  دار  ص93)،  املاوردي،  لعيل  والدين  الدنيا  أدب   )(3(
العلمية، ط)، بريوت، )39).

ع؛ فأما  )))( لقد اختلف الفقهاء يف حد الكفاية ما بني مضيِّق وموسِّ
املضيِّق فقد ذهب إىل أن مقدار الكفاية هو قوت يوم وليلة، وأما 
نصاب  يبلغ  مما  أي  الغنى،  حد  مقدارها  أن  إىل  فذهب  املوّسع 
الزكاة، أو ما يبلغ مخسني درمها، وقيل: أربعني، وقيل: مقدار ما 
يشرتي به ضيعة فيستغني طول عمره، وقيل: ما يكفيه ملدة سنة. 
انظر: إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل، ص)))، دار ابن 

حزم، ط)، بريوت، ))))هـ.
الكتب،  عامل  دار  ج)/)9،  املقديس،  قدامة  البن  املغني   )(((

الرياض، )3))هـ.

معاملته  أو  الفقير  إذالل  من  األموال  أصحاب  ر  حذَّ
فقال  والدونية)))(؛  بالنقص  يشعره  أسلوب  بأي 
ِذيَن آَمُنوا اَل ُتْبِطُلوا َصَدَقاتُِكم بِاْلَمنِّ  َها الَّ تعالى: َيا َأيُّ
ِه  بِاللَّ ُيْؤِمُن  َواَل  النَّاِس  ِرَئاَء  َماَلُه  ُينِفُق  َكالَِّذي  َذٰى  َواأْلَ
َفَأَصاَبُه  ُتَراٌب  َعَلْيِه  َصْفَواٍن  َكَمَثِل  َفَمَثُلُه  اآْلِخِر  َواْلَيْوِم 
ُه  ا َكَسُبوا َواللَّ مَّ َوابٌِل َفَتَرَكُه َصْلدًا الَّ َيْقِدُروَن َعَلٰى َشْيٍء مِّ
اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن ]سورة البقرة: )))[، وكل 

ذلك من باب مراعاة مشاعر الفقير وحفظ كرامته.

المطلب الثاني: زيادة قوة الفقير االإنتاجية 
وت�شجيعه على العمل

وكما أن الزكاة تعمل على تعزيز قيمة الكرامة 
الفقير  إغناء  خالل  من  عليها  والمحافظة  اإلنسانية 
وتحريره من ذل الحاجة والمسألة، فإنها تعمل كذلك 
على حفظها وصيانتها من خالل تشجيع الفقير القادر 
يحث  فاإلسالم  اإلنتاجية.  قوته  وزيادة  العمل  على 
الكسل  وينبذ  عبادة،  ويعد  ويشجعه  العمل  على 
والبطالة ويذم العاطلين؛ ألنه يريد أن يحفظ للمسلم 
شعور  من  ويحميه  العزة،  شعور  ويمنحه  كرامته 
في  اإلنسان  استخلف  تعالى  فالله  والمذلة.  المهانة 
ره  هذه األرض ليعمل فيها ويعمرها ويستغل ما سخَّ
الَِّذي  ُهَو  له فيها من موارد، فقال في محكم كتابه: 
ْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكبَِها َوُكُلوا ِمن  َجَعَل َلُكُم اأْلَ
وأوجب   ،](( الملك:  ]سورة   ُشوُر النُّ َوإَِلْيِه  ْزِقِه  رِّ
عليه االبتعاد عن كل عمل محرم أو فيه شبهة، وحّثه 
على أن يكسب من عمل يده؛ سواء أكان هذا العمل 
كتعليم  علمية  خبرة  أم  تجارة  أم  صناعة  أم  زراعة 

عبدالرمحن  لسامي  األموال  زكاة  السلوكية يف  اجلوانب  انظر:   )(((
الثالث  قابل، مج3/))))، من أعامل املؤمتر العلمي السنوي 
بعنوان املنهج االقتصادي يف اإلسالم بني الفكر والتطبيق، كلية 

التجارة بجامعة املنصورة، 3)9)م.
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الحديث  في  جاء  فقد  ونحوه)))(،  وطب  وهندسة 
النبوي الشريف أن رسول الله  قال: ))ما َأَكَل أحٌد 
نبي  وإن  يده،  من عمِل  يأكَل  أن  من  خيرًا  قطُّ  طعامًا 
يده(()))(،  يأكل من عمل  السالم كان  الله داود عليه 
»والحكمة  بقوله:  ذلك  على  حجر  ابن  اإلمام  وعلق 
أكله على  في  اقتصاره  أن  بالذكر  داود  في تخصيص 
خليفة  كان  ألنه  الحاجة  من  يكن  لم  بيده  يعمله  ما 
من  األكل  ابتغى  وإنما  تعالى،  قال  كما  األرض  في 
مقام  في  قصته    النبي  أورد  ولهذا  األفضل،  طريق 
االحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل 
اليد«)9)(، وقوله  في الحديث: ))ألن يأخذ أحدكم 
يأتي رجال  أن  له من  فيحتطب على ظهره خير  حبله 
أنه    عنه  ُروي  وفيما  منعه(()0)(،  أو  أعطاُه  فيسأُله، 
يحضر  أن  منه  فطلب  يسأله،  األنصار  من  رجل  جاء 
له كل ما يملكه من منقوالت، فباعها واشترى بنصف 
قال:  ثم  عمل(،  )آلة  عودا  فيه  وشد  قُدوما  ثمنها 
))اذهب فاحتطب وبِع، وال أرينَّك خمسة عشر يوما، 
فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة 
فقال  طعامًا،  وبعضها  ثوبًا،  ببعضها  فاشترى  دراهم، 
رسول الله : ))هذا خير لك من أن تجيء المسألة 

في وجهك يوم القيامة(()))(.
أن تشجع  الزكاة وجدنا  فريضة  في  تأملنا  وإذا 
الفقير على العمل وزيادة قوته اإلنتاجية سدًا لحاجته 
النحو  على  وذلك  لذاته  وتحقيقًا  لكرامته  وحفظًا 

اآلتي: 

الفكر،  دار  ص)))،  الزحييل،  لوهبة  املسلم  أخالق  انظر:   )(((
دمشق، ))))هـ.

الرجل  كسب  باب  البيوع،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   )(((
وعمله بيده، رقم احلديث )))0)(، ص333.

)9)( فتح الباري برشح صحيح البخاري، ج)/)0). 
)0)( سبق خترجيه.

)))( رواه أبو داوود يف سننه، كتاب الزكاة، باب ما جتوز فيه املسألة، 
انظر: سنن أيب داوود  رقم احلديث )))))(، ضعفه األلباين. 

بتعليق نارص الدين األلباين ص))).

إلى  سيدفعه  الزكاة  أموال  من  حقه  الفقير  إعطاء   -(
استهالكها فيما يحتاجه من الضروريات )طعام، 
سيزيد  بدوره  وهذا  مسكن...(،  لباس،  شراب، 
سيؤدي  مما  الضرورية،  السلع  على  الطلب  في 
في  التوسع  وبالتالي  اإلنتاج،  زيادة  إلى  معه 

فرص العمل لتحقيق هذه الزيادة اإلنتاجية.
معدات(  )آالت،  اإلنتاج  بوسائل  الفقير  تمويل   -(
معينة،  حرفة  ممارسة  من  بواسطتها  يتمكن 
في  استثماره  على  يعمل  مال  برأس  تمويله  أو 
مصدر  له  سيوفر  صغيرًا-  كان  وإن   - مشروع 
فـ  ذلك)))(،  بعد  إلغنائه  وسيلة  ويكون  دخل 
من  الفقير  تمكين  الصحيحة هي  الزكاة  »وظيفة 
إغناء نفسه بحيث يكون له دخل ثابت يغنيه عن 
طلب المساعدة فمن كان من أهل االحتراف أو 
مزاولة  من  يمكنه  ما  الزكاة  من  ُأعطي  االتجار 
يكفيه  بدخل  عليه  يعود  بحيث  تجارته  أو  مهنته 

أي يتوفر له حد الكفاية على الدوام«)3)(.
على  زه  سيحفِّ للزكاة  ماله  من  جزء  الغني  دفع   -3
وهذا  أمواله،  من  نقص  ما  وتعويض  االستثمار 
ويفتح  جديدة،  عمل  فرص  يخلق  أن  شأنه  من 

المجال للفقراء لشغل هذه الوظائف)))(. 

)))( انظر: فريضة الزكاة: دراسة اجلوانب الروحية واالجتامعية لسعاد 
الكريم  القرآن  جامعة  من  ماجستري  رسالة  ص33)،  عثامن، 
االقتصادية  واآلثار  999)م،  درمان،  أم  اإلسالمية،  والعلوم 
والدراسات،  للبحوث  مؤتة  جملة  سمريان،  عيل  ملحمد  للزكاة 

مج))/ع)/)))، جامعة مؤتة، 003)م.
)3)( دور الزكاة يف توفري حد الكفاية وحتقيق التنمية ملاجدة شلبي، أبحاث 

ندوة التطبيق املعارص للزكاة، ج)/))، جامعة األزهر، )99)م.
)))( انظر: أثر الزكاة يف إعادة توزيع الدخل والثروة ملحمد عبداهلل حسن، 

ص9)، رسالة ماجستري من جامعة آل البيت، األردن، ))0).
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المبحث الثاني: دور الزكاة في تحقيق 
العدالة االجتماعية

العدالة في اللغة 
الجور.  ضد  وهو  العدل،  من  مصدر  اسم 
هو  والعدل  مستقيم،  أنه  النفوس  في  قام  ما  والعدل 
الحكم بالحق؛ فمن أسماء الله الحسنى العدل؛ أي: 
والعدل  الحكم،  في  فيجور  الهوى  به  يميل  ال  الذي 
من الناس المرضي قوله وحكمه؛ قال تعالى: َوَأْشِهُدوا 
َذَوْي َعْدٍل ]سورة الطالق: )[، والَعدل النظير والمثيل؛ 
لَِك ِصَيامًا ]سورة المائدة: )9[،  قال تعالى: َأْو َعْدُل َذٰ
يساويه،  أي  فالن  يعدل  فالن  يقال:  المساواة؛  والعدل 
واالعتدال  بينهما،  سويت  أي  الشيئين  بين  وعادلت 

التوسط بين حالين في كم أو كيف)))(. 

العدالة في اال�شطالح 
الفلسفة هي إحدى الفضائل األربع  العدالة في   -
م بها الفالسفة من قديم: الحكمة، والعفة،  التي سلَّ

والعدالة، والشجاعة)))(. 
العدل وهو: »بذل الحقوق  العدالة مأخوذة من   -

الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم«)))(. 
- العدالة عند علماء الشريعة هي: »االستقامة على 
طريق الحق باالجتناب عما هو محظور دينا«)))(. 

العدالة  أن  يتبين  السابقة  التعريفات  خالل  من 
فأما  اجتماعي؛  وآخر  فردي،  جانب  جانبان:  لها 
الجانب الفردي فالعدالة فيه بمثابة الهيئة الراسخة في 
النفس تصدر عنها األفعال مطابقة للحق؛ كاالعتدال 
والتوازن واالمتناع عن القبيح واالبتعاد عن اإلخالل 
يعتمد على  الجانب االجتماعي فهو  بالواجب، وأما 

)))( انظر: لسان العرب، ج3/9)- ))، وتاج العروس من جواهر 
القاموس، ج9)/)))- ))).

ط)،  العربية،  اللغة  جممع  ص)))،  الوسيط،  املعجم  انظر:   )(((
مرص، ))))هـ.

دار  مج)/)9))،  محيد،  بن  صالح  بإرشاف  النعيم  نرضة  موسوعة   )(((
الوسيلة للنرش والتوزيع، ط)، جدة، ))))هـ.

بريوت،  لبنان،  مكتبة  ص)))،  للجرجاين،  التعريفات   )(((
))9)م.

احترام حقوق اآلخرين وإعطاء كل ذي حق حقه)9)(. 

كالقضاء،  ة:  عدَّ مجاالت  في  العدالة  وتدخل 
والحق،  والميزان،  والكتابة،  والوالية،  والشهادة، 
فروع  أحد  هي  االجتماعية  العدالة  وتعد  والواجب. 

العدالة ومجاالتها.

العدالة االجتماعية
بحسب  االجتماعية  العدالة  تعريفات  اختلفت 
السياق الذي وردت فيه، ومما جاء في تعريفها - مما 

له صلة بالبحث- أنها: 
العام،  بالصالح  والتقيد  المجتمع  حقوق  »احترام   -
التي  والوضعية  الطبيعية  الحقوق  احترام  هي  أو 
يعترف بها المجتمع لجميع أفراده، كتنظيم العمل، 
وتوفير  كفايتهم،  مع  متناسبة  أجورًا  العمال  ومنح 
يحق  التي  االجتماعية  والتأمينات  الخدمات 
لألفراد أن يحصلوا عليها في سبيل حفظ بقائهم، 

وتيسير تقدمهم، وتحقيق سعادتهم«)30( 
وتوزيع  الطبقات،  بين  الفوارق  مشكلة  »تخفيض   -
طريق  عن  معينة،  اجتماعية  طبقات  على  الموارد 
من  الكثير  وتأمين  والمساكين  الفقراء  رعاية 

متطلباتهم«))3(.

وإزالة  المحتاجة،  للفئات  الالئقة  الحياة  »تحقيق   -
الغبن الطبقي بتحقيق حد الكفاية لجميع األفراد، 

مع التوزيع العادل للثروة والدخل«))3( 

العدالة  أن  السابقة  التعريفات  من  نلحظ 
المجتمع،  الحقوق ألفراد  االجتماعية تقوم على منح 
وتوفير الحاجات األساسية لهم وفرص العمل، ورعاية 
الفئات المحتاجة منهم كالفقراء والمساكين واألرامل 

)9)( انظر: املعجم الفلسفي بترصف، ج)/9).
)30( املرجع السابق، ج)/0).

العدالة  وحتقيق  الفقر  ملقاومة  الزكاة  شعرية  تفعيل  عن  نقاًل   )3((
العلمية،  البحوث  دفاتر  جملة  وآخرين،  الدين  مجال  لسحنون 

ع)/)2، املركز اجلامعي مرسيل عبداهلل بتيبازة، ))0)م.
))3( دور الدولة يف حتقيق العدالة االجتامعية ألمحد الشايب، جملة جممع 

الفقه اإلسالمي، ع)/0))، جممع الفقه اإلسالمي، ))0)م.



497497

واأليتام والعجزة وأصحاب االحتياجات الخاصة من 
أجل أن ينعموا بحياة كريمة، وال تتسع الفوارق بينهم 

وبين الطبقات الغنية.

العدالة االجتماعية في االإ�شالم 
وفضيلة  كريمة  قيمة  اإلسالم  في  العدالة  تعد 
أصيلة قامت عليها السموات واألرض، وتقوم عليها 
الخلق  ميزان  فهي  كلها؛  وأحكامه  اإلسالم  تعاليم 
والحكم والتشريع، وقد وردت نصوص شرعية كثيرة 
األحوال  كل  في  مالزمته  على  وتحث  بالعدل  تأمر 
َه  اللَّ إِنَّ  تعالى:  قوله  منها  األشخاص،  جميع  ومع 
َوَيْنَهى َعِن  اْلُقْرَبى  َوإِيَتاِء ِذي  َواإْلِْحَساِن  بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر 
 ُروَن َتَذكَّ ُكْم  َلَعلَّ َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي  َواْلُمْنَكِر  اْلَفْحَشاِء 
ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ َيا  سبحانه:  وقوله   ،]90 النحل:  ]سورة 
َعَلٰى  َوَلْو  ِه  لِلَّ ُشَهَداَء  بِاْلِقْسِط  اِميَن  َقوَّ ُكوُنوا  آَمُنوا 
َفِقيرًا  َأْو  َغنِّيًا  َيُكْن  إِن  ْقَربِيَن  َواأْلَ اْلَوالَِدْيِن  َأِو  َأنُفِسُكْم 
بُِعوا اْلَهَوٰى َأن َتْعِدُلوا َوإِن َتْلُووا  ُه َأْوَلٰى بِِهَما َفاَل َتتَّ َفاللَّ
َخبِيرًا ]سورة  َتْعَمُلوَن  بَِما  َكاَن  َه  اللَّ َفإِنَّ  ُتْعِرُضوا  َأْو 
امين  قوَّ وصيغة  العدل،  هو  فالقسط  )3)[؛  النساء: 
كما قال الطاهر بن عاشور في تفسيره تدل على الكثرة 
المراد مالزمتها لهذا القيام وعدم اإلخالل به في حال 
قال  الشريف  النبوي  الحديث  من األحوال)33(. وفي 
عليه الصالة والسالم: ))إنَّ المقِسطين عند الله على 
وكلتا   ، وجلَّ عز  الرحمن  يمين  عن  نوٍر،  من  منابَر 
وَما  وأهليهم  حْكمهم  في  يعدلون  الذين  يميٌن،  يديه 
أن  اإلسالمي  التاريخ  في  روي  ومما  وُلوا(())3(. 
رستم - قائد الفرس- عندما سأل الصحابي الجليل 
الذي  ما  القادسية-  معركة  في   -   عامر  بن  ربعي 
العدالة  إرساء  أن  جوابه  معرض  في  كان  بكم؟  جاء 
واألهداف  األساسية  المقاصد  أحد  االجتماعية 

)33( انظر: تفسري التحرير والتنوير، مج)/ج)/)))- ))).
))3( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املغازي، باب فضيلة األمري 

العادل، رقم احلديث )))))(، ص9)).

الكبرى التي تسعى إليها رسالة اإلسالم؛ فقال: »الله 
ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، 
إلى  األديان  جور  ومن  سعتها،  إلى  الدنيا  ضيق  ومن 

عدل اإلسالم«))3(. 

آثار  وله  عظيمة  قيمة  اإلسالم  في  فالعدل 
الراحة  إذ يبعث شعور  الفرد والمجتمع؛  جليلة على 
الداخلي  واالستقرار  النفسي  واألمن  والطمأنينة 
ويوثِّق  ينية  الدِّ األخوة  معنى  ويعزز  والخارجي، 
ب  ويهذِّ االجتماعية،  العالقات  م  وينظِّ الصالت 
والجرائم  الفواحش  في  الوقوع  السلوك ويحمي من 
ومنكرات األخالق، كما أنه يمنح اإليجابية والدافعية 
فإنه  الَجور  بفاعلية))3(، بخالف  المجتمع  للعمل في 
ليس شيء أسرع منه في خراب األرض وفساد ضمائر 
غاية،  إلى  ينتهي  وال  حد،  عند  يقف  ال  ألنه  الخلق؛ 

وكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكمل))3(. 

القائمة  المساواة  بقيمة  العدالة  قيمة  وترتبط 
على تكافؤ الفرص بصرف النظر عن الجنس واللون 
والعرق؛ إذ هي الغاية التي تسعى العدالة االجتماعية 
إلى تحقيقها؛ بناء على اشتراك الناس في أصل الخلقة 
َها النَّاُس إِنَّا  وتساويهم في اإلنسانية؛ قال تعالى: َيا َأيُّ
َوَقَبائَِل  ُشُعوبًا  َوَجَعْلَناُكْم  َوُأْنَثٰى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم 
َعِليٌم  َه  اللَّ إِنَّ  َأْتَقاُكم  ِه  اللَّ ِعْنَد  َأْكَرَمُكْم  إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا 
الصالة  عليه  وقال   ،](3 الحجرات:  ]سورة   َخبِيٌر
الجاهليِة  ُعبِّية  عنكم  اللُه  أذهَب  ))قد  والسالم: 
، والنَّاُس بنو  ، وفاجٌر شقيٌّ وفخرها باآلباِء، مؤمٌن تقيٌّ

آدَم وآدُم من تراٍب(())3(. 

))3( البداية والنهاية للحافظ ابن كثري، ج، 9، مكتبة املعارف، بريوت.
واحلجرات  األحزاب  سوريت  يف  االجتامعية  العدالة  انظر:   )3((
كلية  من  ماجستري  رسالة   ،(( ص))-  الضمريي،  لعادل 

الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة تبوك، )0))م.
))3( انظر: أدب الدنيا والدين بترصف، ص))).

))3( رواه الرتمذي يف سننه، كتاب املناقب، باب يف فضل الشام واليمن، 
رقم احلديث )))39(، ص)))، قال األلباين حسن صحيح. 
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أحد  وجدناها  الزكاة  فريضة  تأملنا  وإذا 
المجاالت الرحبة إلعطاء الحقوق وآداء الواجبات، 
قيمة  لدعم  عملي  ونموذج  واقعية  صورة  هي  بل 
المجتمعات؛  في  وإرسائهما  والمساواة  العدالة 
وتقليل  الفجوة  وذلك من خالل عملها على تضييق 
جباية  في  العدالة  ومراعاة  الطبقات،  بين  الفوارق 
الزكاة وصرفها. ولعل ذلك يتضح بشكل مفصل من 

خالل المطلبين اآلتيين.

المطلب االأول: تقليل الفوارق بين الطبقات
في  بينهم  وفاوَت  الخلق  تعالى  الله  خلق  لقد 
األرزاق والقدرات والمواهب، وجاء اإلسالم فاعترف 
َعَلٰى  َبْعَضُكْم  َل  َفضَّ ُه  َواللَّ تعالى:  قال  التفاوت؛  بهذا 
الغني  فهناك  ))[؛  النحل:  ]سورة   ْزِق الرِّ ِفي  َبْعٍض 
العيش وهناك  في  عليه  ع  الموسَّ الفقير، وهناك  وهناك 
َيْبُسُط  َه  اللَّ َأنَّ  َيَرْوا  َأَوَلْم  تعالى:  قال  عليه،  المضيَّق 
ولكن   ،]3( الروم:  ]سورة   َوَيْقِدُر َيَشاُء  لَِمن  ْزَق  الرِّ
بعض  ينعم  أن  هو  اإلسالم  به  يعترف  أن  يأبى  الذي 
يعاني  بينما  فاحش  بثراء  المسلم  المجتمع  أفراد 
ذلك  عن  يتولد  مما  بائس،  فقر  من  اآلخر  البعض 
اختالل التوازن، وانتشار األحقاد والضغائن، وتفشي 
لذا  المجتمع.  وتفكك  الوشائج،  وتقطع  الكراهية، 
اإلسالم  في  تشريعها  أوجه  من  فكان  الزكاة  ُشرعت 
كالصدقات،  األخرى  التشريعات  إلى  –باإلضافة 
واألضاحي،  واألوقاف،  والنذور،  والكفارات، 
س األموال في  والميراث، وغيرها- هو معالجة تكدُّ
أيدي فئة قليلة في المجتمع مما يؤدي معه إلى زيادة 

الفوارق االقتصادية واالجتماعية بين الطبقات)39(. 

)39( انظر: دور الزكاة يف حتقيق العدل االجتامعي ملصطفى مسند، 
املعهد  ع)/28،  مج))،  إسالمية،  اقتصادية  دراسات  جملة 

اإلسالمي للبحوث والتدريب، ))0)م.

فالزكاة بطبيعتها التي تقوم على أخذ جزء معين 
  النبي  أخبر  للفقراء كما  األغنياء ودفعه  أموال  من 
))أعِلمُهم  فقال:  لليمن  بعثه  لما    جبل  بن  معاذ 
ُتؤخُذ  أموالهم،  في  صدقًة  عليهم  افترَض  اللَه  أنَّ 
بال  ستعمل  فقرائِهم(()0)(  على  وُتَردُّ  أغنيائهم  من 
شك على تحقيق العدالة االجتماعية، ورفع مستوى 
بين  الفوارق  وتقليل  العام،  المستوى  إلى  الفقراء 
التوازن  وإيجاد  التكّدس  وعدم  المجتمع،  طبقات 
واتخاذه  مراعاته  أهمية  إلى  الكريم  القرآن  نّبه  الذي 
َما  المالية)))( في قوله تعالى:  التوزيعات  قاعدة في 
ُسوِل  َولِلرَّ ِه  َفِللَّ اْلُقَرٰى  َأْهِل  ِمْن  َرُسولِِه  َعَلٰى  ُه  اللَّ َأَفاَء 
َكْي  بِيِل  السَّ َواْبِن  َواْلَمَساِكيِن  َواْلَيَتاَمٰى  اْلُقْرَبٰى  َولِِذي 
ُسوُل  الرَّ آَتاُكُم  َوَما  ِمْنُكْم  ْغنَِياِء  اأْلَ َبْيَن  ُدوَلًة  َيُكوَن  اَل 
َه َشِديُد  َه إِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواتَّ

اْلِعَقاِب ]سورة الحشر: )[. 

إن من أهداف االقتصاد اإلسالمي بشكل عام 
لجميع  الكفاية  حد  توفير  هو  خاص  بشكل  والزكاة 
الضرورية  الحاجات  بتوفير  وذلك  المجتمع؛  أفراد 
وشــراب  طعام  من  الحياة  عليه  تتوقف  مما  أواًل 
النكاح  الفقهاء  بعض  –وأضاف  ومسكن  وملبس 
والعلم-، ثم الحاجات التحسينية التي تحفف الضيق 
الكمالية  الحاجات  ثم  صاحبها،  عن  الحرج  وترفع 
والهدف  والرفاهية،  النعيم  من  مزيدا  له  تحقق  التي 
من ذلك إشراك أغلب أفراد المجتمع في دائرة الغنى، 
العادية  الظروف  في  اإلسالمي  االقتصاد  كان  فإذا 
يسعى إلى رفع مستوى معيشة الفقراء إلى حد الكفاية 
فإنه في حالة التقدم االقتصادي يسعى إلى رفعه إلى 

حد الغنى أو تمام الكفاية)))(. 

)0)( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، 
رقم احلديث ))39)(، ص)))- ))).

)))( انظر: دور الزكاة يف حتقيق العدل االجتامعي، ص0).
)))( انظر: دور الزكاة يف توفري حد الكفاية وحتقيق التنمية، ص)، )).
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صحيح أن الزكاة لن تعمل على مساواة جميع 

أفراد المجتمع المساواة التامة في الموارد والدخول 

التفاوت  سنة  مقتضى  يخالف  ما  –فهذا  والثروات 

واالختالف- إال أنها ستعمل على تقريب الطبقات، 

من  والتقليل  واألغنياء،  الفقراء  بين  الفجوة  وتضييق 

  النبي  وكان  اجتماعية  آفة  يعد  الذي  الفقر  حّدة 

إلى مستوى  بالفقراء  يتعوذ منه في دعائه، والنهوض 

الغنى، وذلك بمنحهم من أموال الزكاة ما يحقق لهم 

يمارسوا  إنتاج  آلة  بتمليكهم  أو  يغنيهم،  أو  الكفاية 

التمليك  قاعدة  تتوسع  وبذلك  حرفتهم؛  بواسطتها 

لألغنياء  شركاء  الفقراء  ويصبح  ك،  المالَّ عدد  ويكثر 

في كثير من الخيرات والمنافع التي سخرها الله لهم 

في األرض)3)(.

في  االجتماعية  العدالة  الثاني:  المطلب 
جباية الزكاة و�شرفها

على  الزكاة  تشريع  في  اإلسالم  عمل  كما 

خالل  من  الفقراء  مع  االجتماعية  العدالة  تحقيق 

الفوارق  وتقليل  حاجاتهم،  وسد  إغنائهم،  محاولة 

مراعاة  على  كذلك  عمل  فقد  األغنياء،  وبين  بينهم 

أصحاب  من  األغنياء  مع  االجتماعية  العدالة  قيمة 

تتعلق  للزكاة  عادلة  أحكامًا  فشرع  الزكوية؛  األوعية 

بوقت أخذها، وطريقة جبايتها وصرفها؛ مما ُينصف 

أموالهم، ويالئم ظروفهم، ويرعى  األغنياء، ويحفظ 

من  يتضح  ذلك  ولعل  بممتلكاتهم.  وتعلقهم  حّبهم 

خالل اآلتي: 

)3)( انظر: فريضة الزكاة دراسة اجلوانب الروحية واالجتامعية، ص))).

اأواًل: العدالة في توقيت الزكاة 
إن قيمة العدالة االجتماعية تتجلى في كثير من 
األحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة؛ ومن ذلك تحقيق 
مرة  األغنياء  على  بإيجابها  الزكاة  توقيت  في  العدالة 
واحدة في العام؛ فال ُيلزم الغني بدفع زكاتين في حول 
واحد بسبب واحد؛ لقوله عليه الصالة والسالم: ))ال 
ثَِنى في الصدقة(()))(؛ بمعنى أنه ال تؤخذ الصدقة في 
السنة مرتين، فزكاة األموال واألنعام وعروض التجارة 
–كما هو معلوم- تؤخذ مرة واحدة عند تمام الحول، 
وزكاة الزروع والثمار عند استوائها وحصادها، وهذا 
السواء؛  على  والفقير  للغني  االجتماعي  العدل  قمة 
قد يضر  أو كل شهر  أسبوع  الزكاة كل  إيجاب  إن  إذ 
إيجابها مرة  أن  أصحاب األموال ويثقل عليهم، كما 
فكان  والمحتاجين،  الفقراء  العمر سيضر  في  واحدة 
من العدالة والمعقولية إيجابها مرة واحدة في الحول، 
بحيث يتجدد خالله رأس مال األغنياء وتتجدد فيها 

حاجات الفقراء)))(. 

ثانيًا: العدالة في جباية الزكاة
هو  للزكاة  اإلسالمي  التشريع  غرض  يكن  لم 
تحصيل أموال الزكاة ممن وجبت عليهم بصرف النظر 
عن نفسياتهم ومستوياتهم، بل إنه حرص على تحقيق 
الظروف  ومراعاة  الزكاة  جباية  في  االجتماعية  العدالة 

واألحوال. ويتضح ذلك من خالل اآلتي: 

)- العدالة في إيجاب الزكاة على جميع األشخاص 
فين. فهي تجب  المالكي للنصاب ولو كانوا غير مكلَّ
على كل مسلم صغيرًا أم كبيرًا، ذكرًا أم أنثى، عاقال 

)))( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب الزكاة، باب )3)، رقم 
احلديث ))3)0)(، مرسل بإسناد حسن. انظر: املصنف البن 
دار  رشكة  مج)/))،  عوامه،  حممد  وختريج  حتقيق  شيبة،  أيب 

القبلة، ط)، جدة، ))))هـ.
)))( انظر: دور الزكاة يف حتقيق العدل االجتامعي، ص)).
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أم مجنونًا، حاكمًا أم محكومًا؛ وذلك لعموم األمر 
ُرُهْم  ُتَطهِّ َصَدَقًة  َأْمَوالِِهْم  ِمْن  ُخْذ  تعالى:  قوله  في 
ُهْم  لَّ َسَكٌن  َصاَلَتَك  إِنَّ  َعَلْيِهْم  َوَصلِّ  بَِها  يِهم  َوُتَزكِّ

ُه َسِميٌع َعِليٌم ]سورة التوبة: 03)[)))(.  َواللَّ

)- العدالة في أخذ الزكاة من فائض األموال وإعفاء 
مالم يبلغ النصاب منها –أي من الزكاة-؛ إذ إن الحد 
ُيحسب  وال  النصاب،  بلوغ  هو  والفقير  الغني  بين 
األساسية  الغني  حاجات  استبعاد  بعد  إال  النصاب 
من طعام وشراب ومسكن وملبس ورعاية صحية له 
ولمن يعول، واستبعاد ما يحتاجه في عمله من أدوات 
من  عليه  ما  واستبعاد  نحوها،  أو  صناعة  أو  زراعة 
ُقِل  ُينِفُقوَن  َماَذا  َوَيْسَأُلوَنَك  تعالى:  لقوله  ديون)))(، 
اْلَعْفَو ]سورة البقرة: 9))[، والعفو: هو ما زاد عن 
حاجة المرء من المال، وفضل بعد نفقته ونفقة عياله 
مصالح  إقامة  العدالة  من  ليس  إذ  أمثاله)))(؛  بمقدار 

الفقراء وإرهاق األغنياء. 

النامية  األموال  على  الزكاة  إيجاب  في  العدالة   -3
األموال  أو  التجارة،  وعروض  واألنعام  كالزروع 
أو  الثابتة  أصولهم  على  ال  كالنقود،  للنماء  القابلة 
الزكاة  من  الغرض  ليس  ألن  الشخصية؛  ممتلكاتهم 
سد  هو  الغرض  وإنما  الغني،  وإفقار  الفقير  إغناء 
حاجات الفقراء من غير إضرار باألغنياء، وال يتحقق 
والمتجددة  النامية  أموالهم  من  الزكاة  بدفع  إال  ذلك 

ليتمكنوا من تعويض ما نقص منها)9)(.

األموال؛  َأْنفس  من  الزكاة  أخذ  عدم  في  العدالة   -(
لهم، وعدم  وإجحافا  باألغنياء  إضرارًا  ذلك  في  ألن 

)))( انظر: املرجع السابق، ص)).
توزيع  إعادة  يف  الزكاة  وأثر  ص))،  السابق،  املرجع  انظر:   )(((

الدخل والثروة، ص)).
)))( انظر: تفسري التحرير والتنوير، مج)/ج)/))3.

)9)( انظر: أثر الزكاة يف إعادة توزيع الدخل والثروة، ص)).

بالفقراء  إضرارًا  ذلك  في  ألن  رديئها  من  أخذها 
وإذالال لهم، وإنما تؤخذ من وسطها)0)(؛ لقوله عليه 
الصالة والسالم لمعاذ بن جبل حينما بعثه لليمن: 
))فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقًة ُتؤخذ من 
أغنيائِهم فتردُّ على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك 
َها  َأيُّ َيا  تعالى:  وقوله  أمَوالِهم(()))(،  وكرائَم  فإياك 
ا َأْخَرْجَنا  َباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّ ِذيَن آَمُنوا َأنِفُقوا ِمن َطيِّ الَّ
ُتنِفُقوَن  ِمْنُه  اْلَخبِيَث  ُموا  َتَيمَّ َواَل  ْرِض  اأْلَ َن  مِّ َلُكم 
َه  اللَّ َأنَّ  َواْعَلُموا  ِفيِه  ُتْغِمُضوا  َأن  إاِلَّ  بِآِخِذيِه  َوَلْسُتم 

َغنِيٌّ َحِميٌد ]سورة البقرة: )))[.

وعاء  كل  في  الزكاة  مقدار  تحديد  في  العدالة   -(
بناء على الجهد الذي بذله فيه صاحبه؛ فكلما زاد 
الزروع  في  فمثاًل:  والعكس،  النسبة  قلَّت  الجهد 
والثمار ُيحدد مقدار الزكاة بنسبة )% فيما سقي بآلة 
أو مؤنة، بينما يحدد بنسبة 0)% فيما سقي بدون آلة 
أو مؤنة، وكذلك في األموال تحدد بنسبة )، )%، 
الجهد  لضآلة   %(0 بنسبة  تحدد  الركاز  في  بينما 

المبذول فيه)))(.

ثالثًا: العدالة في �شرف الزكاة
تحقيق  على  اإلسالمي  التشريع  حرص  كما 
حرص  فإنه  الزكاة  جباية  في  االجتماعية  العدالة 
إذ  وصرفها؛  الزكاة  توزيع  في  تحقيقها  على  كذلك 
فئة  من  أكثر  تشمل  الثمانية  الزكاة  مصارف  جعل 
ألحد  حكرا  يجعلها  ولم  حاجة،  من  أكثر  وتسد 
والمدين،  والمسكين،  الفقير،  فشملت  أحد؛  دون 
والرقيق، والعامل عليها، والمسافر المنقطع، والمراد 

)0)( انظر: اجلوانب السلوكية يف زكاة األموال، 093)- )09)، َودور 
الزكاة يف حتقيق العدل االجتامعي، ص)).

)))( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من 
األغنياء، رقم احلديث ))9))(، ص3)).

أثر  َو   ،(( العدل االجتامعي، ص))-  الزكاة يف حتقيق  انظر: دور   )(((
الزكاة يف إعادة توزيع الدخل والثروة، ص3).
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ترغيبه في اإلسالم أو تثبيته عليه، والمجاهد في سبيل 

َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن  الله. قال تعالى: إِنََّما الصَّ

َقاِب  الرِّ َوِفي  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َواْلُمَؤلَّ َعَلْيَها  َواْلَعاِمِليَن 

ِه  بِيِل َفِريَضًة ِمَن اللَّ ِه َواْبِن السَّ َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسبِيِل اللَّ

هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ]سورة التوبة: 0)[. وَاللَّ

الخاتمة والنتائج

وتوفيقه، نصل في ختام  تعالى وعونه  الله  بعد حمد 

هذا البحث إلى ما يأتي: 

إلى  يحقق  وآدائها  الزكاة  بفريضة  االلتزام  أن   -(

وقيمية،  أخالقية  معان  العبودية  المعاني  جانب 

ويعزز مبادئ إسالمية واجتماعية.

التي حرص عليها اإلسالم  الكبرى  القيم  )- أن من 

في  وترسيخها  حفظها  على  الزكاة  وتعمل 

والعدالة  الكرامة  قيمة  هما:  المجتمعات 

االجتماعية.

3- أن الزكاة تصون قيمة الكرامة اإلنسانية وتنأى بها 

عما يذلها أو يستضعفها وذلك بما توفره للمحتاج 

من غير سؤال، وبما تهيئه له من فرص العمل.

)- أن الزكاة تمثل الصورة الواقعية والتطبيق العملي 

أخذ  في  سواء  االجتماعية  العدالة  قيمة  لتحقيق 

الزكاة وصرفها، أو في عملها على تقليل الفوارق 

بين طبقات المجتمع.

مجتمع  بخلق  كفيل  الزكاة  شعيرة  تطبيق  أن   -(

كريمة  حياة  المسلم  فيه  يحيا  متماسك  أخالقي 

عزيزة عادلة. 

هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.

قائمة الم�شادر والمراجع
اأواًل: الم�شادر والكتب 

)- إحياء علوم الدين، أبي حامد الغزالي، دار ابن حزم، ط)، بيروت، ))))هـ.

)- أخالق المسلم، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ))))هـ.

3- أدب الدنيا والدين، علي الماوردي، دار الكتب العلمية، ط)، بيروت، )39).

)- البداية والنهاية، الحافظ ابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت.

)- التعريفات، الجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت، ))9)م.

)- العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط)، بيروت، ))))هـ. 

)- القاموس المحيط، الفيروز آبادي، دار الكتب العلمية، ط)، بيروت، ))))هـ.

)- المصنف، ابن أبي شيبة، تحقيق وتخريج محمد عوامه، شركة دار القبلة، ط)، جدة، ))))هـ.

9- المعجم الفلسفي، جميل صليبيا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ))9)م.

0)- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط)، مصر، ))))هـ.

))- المغني، ابن قدامة المقدسي، دار عالم الكتب، الرياض، )3))هـ.

))- المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج، محيي الدين النووي، دار المعرفة، ط9، بيروت، 3)))هـ.

3)- تاج العروس من جواهر القاموس، السيد محمد مرتضى الزبيدي، دار التراث العربي، ط)، الكويت، ))))هـ.

))- تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس.
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))- سنن أبي داوود، أبي داوود السجستاني، تعليق ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف، ط)، الرياض.
))- سنن الترمذي، محمد الترمذي، تعليق ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط)، الرياض.

))- صحيح البخاري، محمد إسماعيل البخاري، دار السالم للنشر والتوزيع، ط)، الرياض، 9)))هـ.
))- صحيح مسلم، أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم، دار السالم للنشر والتوزيع، ط)، الرياض، ))))هـ.

9)- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالني، دار المعرفة، ط مزيدة ومنقحة، بيروت. 
0)- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي، بيروت، 30)).
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ثانيًا: الر�شائل العلمية 
))- أثر الزكاة في إعادة توزيع الدخل والثروة، محمد عبدالله حسن، رسالة ماجستير من جامعة آل البيت، األردن، ))0).

3)- العدالة االجتماعية في سورتي األحزاب والحجرات، عادل الضميري، رسالة ماجستير من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة 
تبوك، )0))م.

))- فريضة الزكاة: دراسة الجوانب الروحية واالجتماعية، سعاد عثمان، رسالة ماجستير من جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، أم 
درمان، 999)م.

ثالثًا: المجالت والندوات والموؤتمرات 
))- اآلثار االقتصادية للزكاة، محمد علي سميران، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، عدد)، جامعة مؤتة، 003)م.
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9)- دور الزكاة في تحقيق العدل االجتماعي، مصطفى مسند، مجلة دراسات اقتصادية إسالمية، مج))، عدد)، المعهد اإلسالمي 
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 :دور الزكاة في تحقيق اال�ستقرار االأ�سر
)جالي)نموالزكاة العا بي

اأ. موزة دعيج خليفة الرويعي - البحرين
بكالوريوس الدراسات اإلسالمية، جامعة البحرين

إلى حد  المسلم وإيصاله  اإلنسان  بحياة  الرقي  في  أهمية قصوى  الموضوع  لهذا  إن 
االرض  وليستعمر  الحياة  في  وجوده  من  العظمى  الغاية  ليحقق  الكريمة،  والحياة  الكفاية 
ْزٍق َوَما ُأِريُد َأن  ن رِّ نَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن * َما ُأِريُد ِمنُْهم مِّ كما يشاء ربنا َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

ِة اْلَمتِيُن )الذاريات: ))-))(. اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ َه ُهَو الرَّ ُيْطِعُموِن *إِنَّ اللَّ

ال شك أن مشاركتي في هذا المؤتمر تزيدني شرفًا وفخرًا، وأن أشارك به مع كوكبة 
من أساتذتي األفاضل، آلتي بموضوع يختص بجانب مهم من جوانب الحياة اإلنسانية، إذ 

أن الجانب المالي لم يقدم على البنين إال باعتباره ركيزة أساسية، في تحقيق االستقرار للحياة اإلنسانية اْلَماُل 
ْنَيا )الكهف: ))(. َواْلَبنُوَن ِزينَُة اْلَحَياِة الدُّ

المؤتمر  أن  وبما  بأسره،  المجتمعي  االستقرار  تحقيق  في  واألساس  األس  هو  االسري  االستقرار  ويعد 
يطرح الزكاة ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، أتيت بورقتي هذه المتواضعة، ألطرق باب )الزكاة ودورها في 
تحقيق االستقرار األسري( علها تضيف اضافة يسيرة لتكمل دائرة الموضوع ذاته في محاوره المختلفة، ليلتقي 

الماء على أمر قد قدر. 

 وقد أنجبت هذه الورقة من خبرتي اليسيرة في سرادق االستشارات لحل المشكالت االسرية، والتي وصل 
بعضها إلى دهاليز المحاكم وهاوية الطالق، أو أن يقبع رب االسرة خلف القضبان وما يتبعه من آثار وويالت، 

كلها ألسباب مادية قد نجد حلوال لها من أموال الزكاة. وبعيدًا عن التنظير كتبتها من وحي الواقع. 

و أسال الله لي ولكم اإلخالص والتوفيق
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المقدمة
والسالم  والصالة  العالمين،  رب  الحمدلله 
على رسوله األمين، معلم البشرية، وهادي اإلنسانية، 
وعلى آله األطهار، وصحبه األخيار، ومن اتبع أثرهم، 

وسار على نهجهم... أما بعد. 

على  أهبطت  أسرة  أول  رحلة  انطالقة  منذ   -
ووضعت  لإلنسانية،  البقاء  رحلة  انطلقت  األرض، 
لها جميع الحدود والضمانات والقوانين الربانية التي 
االستمرار  لها  تضمن  بحيث  الفطرية،  الحياة  تهذب 
والديمومة، لتعيش حيا ة هانئة هادئة تسودها المحبة 
وتلفها السكينة، وليتحقق الهدف األسمى من اهباط 
اإلنسان ليكون خليفة الله في أرضه، وفق ما أراد ربه 
 إِنِّي َجاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخِليَفًة :حيث قال لمالئكته
)البقرة: 30(. ويكون ذلك الخليفة جديرًا باستعمار 
خير  مواردها  واستثمار  استعمار،  أيما  األرض 
َأنَشَأُكم  ُهَو  الكريمة  الحياة  له  يضمن  بما  استثمار، 

َن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها )هود: ))( مِّ

إذا  إال  يصلح  ال  بقوامه  البشري  والمجتمع   
صلح قوام األسرة فيه، فأتى المنهج الرباني ينظم ذلك 
الرصينة  الحياة  القوام بأصول وقواعد هدفها تحقيق 
المحاطة بكافة أسوار الحماية متمثلة في الضمانات 
واالجتماعية  وواجبات(،  )حقوق  من  الشرعية 
المادية  الضمانات  مقدمتها  في  وتأتي  واألخالقية 
السالمة  يضمن  أن  شأنه  من  ما  وكل  االقتصادية 

واالستقرار لألسرة. 

- واألسرة حال قيامها ال بد لها من سياج منيع، 
وسور حصين، يضمن لها االستقرار من توفر )المال، 
العاطفة...( ونحوها، وال شك أن  التوافق،  المكان، 
المهمة،  الجوانب  إحدى  يعد  االقتصادي،  الجانب 
األسرية  الحياة  واستمرار  استقرار  في  قوي  ومؤثر 
بوضعها الصحيح اآلمن. وأن أي زعزعة أو تشويش 
والتفكك  القلق  من  بوابل  األسرة  على  يعود  فيه، 

والزعزعة.

االقتصادي  الجانب    الرسول  عد  لذلك، 
وجعل  الزواج  على  االقدام  في  أساس  المهيأ، 
بناء  على  لإلقدام  شرط  الباءة  توفير  في  االستطاعة، 
الباءة  منكم  استطاع  من  الشباب  ))يامعشر  األسرة 

فليتزوج((. متفق عليه

األمان،  بتوفر  وتستمر  تدوم  الزوجية  والحياة 
الشرايين  متعدد  لألسرة  الحقيقي  األمان  وصمام 
كالحاجة إلى األمان العاطفي، واألمان في التصرفات 
)الزوجان(.  الزوجية  الحياة  طرفي  من  السلوكية 
أيضًا.  أساسيًا  شريانًا  ُيعد  اإلقتصادي  واألمان 
بتوفير  وأوالدها  وحياتها  نفسها  على  تأمن  فالزوجة 
توفير  قادر على  بإن زوجها  حاجياتها متى ماشعرت 
وال  والغنى،  الترف  حد  النقول  حياتها،  متطلبات 
نقول حد الكفاف، ولكن االتزان في ذلك توفير حد 

الكفاية الذي يضمن الحياة الكريمة. 

م�شكلة البحث 
للمشكالت  الدفاتر  صفحات  نقلب  وحين 
األسرية في المحاكم أو في مكاتب اإلستشارات، نجد 
العديد منها ترجع إلى معجم المشكالت االقتصادية، 
كديون متراكمة، غالء في األسعار، ضعف في الراتب 
أحد  كمرض  األسرة،  على  تطرأ  مفاجئة  الشهري، 
لسداد  األسرة  جيب  في  قرش  كل  وتجنيد  أفرادها، 
وطوارىء  حوادث  من  وغيرها  العالج،  مصروفات 
قد تحدث لألسرة في منتصف حياتها، تودي بهم إلى 
اإلرهاق المادي الخانق الذي يحول حياتهم إلى فقر 
وعوز، بل إلى أبعد من ذلك فربما وصل الحال إلى 
حد الجريمة والقوط في غياهب السجن. وقد يتسع 
أبناء  من  العمومة  وبني  اإلخوان،  إلى  ليصل  الحال 
فيتنازعون على اإلرث، ويتحولون  الواحدة،  األسرة 
إلى طرفين سارق مبتز غني، وفقير يتلظى بفقره. كل 
دون  ويحول  األسرية  العالقات  على  ينعكس  ذلك 
المنشود. فضاًل عن لجوء  تحقق االستقرار األسري 
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لتأمين  مشروعة  غير  طرق  إلى  األسرة  أفراد  أحد 
المال. 

واإلحصاءات  والمؤلفات،  والمصنفات، 
األسري  االستقرار  في  بحثت  التي  متنوعة.  عديدة 
تؤدي  قد  التي  والمهددات  تصدعه،  وآثار  وأهميته 
بل  واالستقرار،  اإلستمرار  ناحية  من  األسرة  بحياة 
ودور االستقرار األسري في تحقيق استقرار المجتمع 

ككل. 

بدع  هو  هذا  المتواضع  بحثي  أن  أزعم  وال 
من  عديد  جمع  إليه  سبقني  بل  أصله،  في  يبحث  لم 
أضنوا  الذين  واإلستشاريين  المختصين،  األساتذة 
حياتهم في البحث والتأصيل حتى صارت مؤلفاتهم 

مضان. لكل مايتعلق باألسرة وموضوعاتها. 

لكن ما جعلني أسطر القليل في هذا الموضوع، 
لم  عديدة  أسرية  مستمرلحاالت  بشكل  أعايشه  ما 
يكن يهدد حياتها سوى فقرها وحاجتها، ولو فعلت 
الزكاة كما يجب أن تفعل لحلت أزمات أسرية كثيرة، 
وألأسهمت في مواصلة حياتها دون أن يؤرقها ضعف 
ما  أو  الكفاف  مرحلة  إلى  ووصولها  المادي،  حالها 

يسمى بالمكوث تحت خط الفقر. 

اأهمية البحث
ودورها  الزكاة  عن  الحديث  أن  شك  وال 
بالدنا  من  بلد  كل  ففي  جدًا،  مؤلمًا  واقعنا  في  ُيعد 
الفقر  ذلك  ومع  للزكاة  بيت  يوجد  المسلمة  العربية 
األسى  ببالغ  مجتمعاتنا  في  ومنتشر  موجود  مازال 
نجد  للثراء،  أو موسوعة  احصائية  في كل  واألسف، 
تزال احاجة، وال  أسماء عربية مسلمة، ومع ذلك ال 
برامج  في  تهدر  ماليين  لألبواب.  يطرق  الفقر  يزال 
في  والسبب  بالعقول  تستخف  تافهة  ومسلسالت 
العلم  مع  الصالة  كما  الزكاة  مع  نتعامل  ال  أننا  ذلك 
وسنة  الله،  كتاب  في  بعضهما  من  ينفكان  ال  أنهما 

نبيه . لكن حينما آمنا ببعض الكتاب وتركنا بعضه 
طرفي  على  بالدنا  وعم  والمصائب  الويالت  جاءتنا 

نقيص ثراء فاحش، وفقر قاتل. 

ولو تعاملنا مع الزكاة بالقاعدة الذهبية ألبي بكر 
إلى  يؤدونه  كانوا  عقاال  منعوني  لو  )والله  الصديق: 
 ،(((( البخاري/  منعه(  على  لقاتلتهم  الله  رسول 
العقال  تركنا  ولكننا  اإلقتصادي  حالنا  هذا  كان  لما 

فذهب البعير. 

ومما ال يغيب عن ذهن أي شرعي أو مختص أن 
الزكاة لها دورها الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة 
للمجتمعات، ولكني هنا سأتناول بشيء من التفصيل 
واإلفاضة )دور الزكاة في تحقيق االستقرار األسري( 
كي  لألسر  االقتصادية  المشكالت  معالجة  وأهمية 
أي خلل  أن  إذ  األمان واالستقرار،  يلفها  بحياة  تنعم 
صغرت  لألسرة  اإلقتصادي  الجانب  في  يحدث 
النفسية،  الناحية  من  السلبية  آثارها  لها  كبرت  أم 

واالجتماعية، والحياتية بشكل عام. 

لذا حرصت أن أضمن البحث المطالب التالية: 
في  األسري  االستقرار  أهمية  األول:  المطلب   -(

المجتمع. 
)- المطلب الثاني: دور االستقرار المالي في تحقيق 

االستقرار األسري. 
الواقعية  النماذج  بعض  طرح  الثالث:  المطلب   -3

لمشكالت اقتصادية أسرية. 
في  وأهميته  األولويات  فقه  الرابع:  المطلب   -(

تحقيق االستقرار المالي لألسرة. 
)- المطلب الخامس: استثمار أموال الزكاة.

العائلي  الزكاة  بيت  مشروع  السادس:  المطلب   -(
)أنموذج( 

ثم أختم بالتطرق إلى مسؤولية الزكاة وجبايتها 
والمسؤولية  الشخصي  االلتزام  بين  وتأرجحها 
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المؤسسية في الدولة، والحاجة إلى التعامل مع جباية 
الزكاة كما جباية الضرائب وتحصيلها. 

والذي  والعوز،  الفقر  محاربة  ألجل  ذلك  كل 
عده الرسول ثاني أمر يتعوذ بالله منه في دعائه )اللهم 
إني اعود بك من الكفر والفقر(، والذي لو كان رجاًل 
بن  عمر  الثاني  الخليفة  بمقولة  تيمنًا  الناس  لقاتله 

 . الخطاب

في  والتوفيق  االخالص  يرزقنا  أن  أسال  والله 
هذا الجهد المقل، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن 
بريئان.  منه  ورسوله  والله  الشيطان  ومن  فمني  خطَأ 

واستغفر الله إنه كان غفارًا.

وقفة مع م�شطلحات البحث 
المصطلحات،  من  عدد  البحث  في  سيرد   
والتسميات المتعلقة بموضوع البحث، وسيتم بيانها 
بادئ ذي بدء؛ ليتضح جليًا مضمون البحث ومرماه: 

1-)الزكاة(: مصدرها زكو، وجمعها زكوات

الزكاة لغًة)1): ولها عدة تعريفات وسنأتي على بيانها: 
زكى  والتصريف:  تطهيره  بمعنى  المال:  زكاة   -(

يزكي التزكية. 
أو  تقي  أي  زكي  رجل  يقال  الصالح،  الزكاة:   -(

رجال أزكياء، أتقياء. 
3- الزكاة: النماء ومنه زكا الزرع يزكو زكاًء: أي ازداد 

ونما، وكل شيء ازداد فهو يزكو زكاًء
)- الزكاة بمعنى األفضل أو األليق. يقال هذا األمر ال 

يزكو: أي ال يليق. 

قال الشاعر: 
والمال يزكو به مستكبرًا... يختال قد أشرف للناظر

))( املصدر أبو عبدالرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب 
العني، بريوت دار مكتبة اهلالل، ص )39، ج ) )بترصف(. 

الزكاة في االصطالح اإلسالمي)2)

فرضه  مخصوص  مال  في  مخصوص  مقدار 

كمرور  مخصوصة  بشروط  مخصوصة  لطائفة  الله 

)الصدقة(  لفظ  يطلق  وقد  النصاب.  وبلوغ  الحول 

ويقصد بها الزكاة كما ورد في كتاب الله. 

المعنى العميق لمصطلح الزكاة)3)

)للزكاة(  اللغوي  المعنى  في  النظر  أمعنا  لو 

أللفينا  اإلسالمي،  االصطالح  في  المعنى  وتأصيل 

األسمى  والهدف  الزكاة،  لمفهوم  العميق  العميق 

واألرقى أو الحكمة من فرضيتها. 

في  تظهر  التي  للبركة  بذلك  سميت  فالزكاة 

المال بعد أدائها، وتطهيره من كل ما يخالطه من مال 

وتطهيرًا  تبقى،  لما  بركة  فهي  مالكها،  حق  من  ليس 

للمال ولنفس صاحبها من الشغف بالمال والتعلق به. 

الزكاة  )سميت  تسميتها:  في  عرفة  ابن  وقال 

بذلك؛ الن من يؤديها يتزكى إلى الله أي: يتقرب إلى 

ُيْؤتِي  تعالى:  قوله  ذلك  ومن  الصالح،  بالعمل  الله 

أي   )((اَها َزكَّ َمن  َأْفَلَح  َقْد  وقوله:   )((ٰى َيَتَزكَّ َماَلُه 

بذلك  فالزكاة  الصالح،  بالعمل  الله  إلى  نفسه  قرب 

إلى  يميل  الذي  وقلبه  وصاحبه  للمال  تطهيرًا  تكون 

المال ويتعلق به فيكون بإخراج الزكاة أقل تعلقًا. 

الطبعة  السدالن،  غانم  بن  صالح  امليرس،  الفقه  يف  رسالة   )((
وزارة  السعودية  العربية  اململكة  )))))هـ(،  األوىل 
الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ص9) )بترصف(.

)3( الغريبني يف القرآن احلديث، أبو عبيد أمحد بن حممد املردي، 
الطبعة األوىل )999)م(، اململكة العربية السعودية، مكتبة 

نزار مصطفى الباز، ص )))، ج 3( بترصف(.
))( سورة الليل آية )))(.

))( سورة الشمس آية )9(.
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2-فقه االأولويات)6(
التقديم  حق  لها  ثبت  التي  باألمور  العلم  هو 
األعمال(  مراتب  )فقه  ويسمى  الشرعية،  األدلة  وفق 
من  بالعدل  مرتبته  في  شيء  كل  وضع  به:  ويقصد 
األحكام والقيم واألعمال، ثم يقدم األولى فاألولى، 
نور  إليها  يهدي  صحيحة  شرعية  معايير  على  بناًء 
الوحي ونور العقل، فال يقدم غير المهم على المهم، 
الراجح،  المرجوح على  المهم على األهم، وال  وال 
يقدم  بل  األفضل.  أو  الفاضل  على  المفضول  وال 
واليكبر  التأخير،  ماحقه  ويؤخر  التقديم،  ماحقه 
في  شيء  كل  يوضع  بل  الخطير  يهون  وال  الصغير، 

موضعه بالقسطاس المستقيم. 

3-اال�شتقرار االأ�شري 
- ورد في معجم )المعاني الجامع( االستقرار مصدر 

استقر. أي هدأ وثبت وسكن. 

حول  يدور  العربية  اللغة  معاجم  في  واالستقرار   -
الهدوء والثبات والسكون. 

4-ميزانية االأ�شرة 
على  األسرة  أفراد  تساعد  مالية  خطة  هي 
تحدد  فهي  ممكنة))(  طريقة  بأفضل  أموالهم  استثمار 
المصروفات  تخطيط  على  وتساعد  الدخل،  مصادر 
المصروفات))(،  في  األولويات  وتحديد  )اإلنفاق( 
التقتير أو االسراف بل إحداث  وال يقصد بالتخطيط 

نوع من التوازن المالي.)9(

األوىل  الطبعة  القرضاوي،  د.يوسف  األولويات،  فقه   )((
)99)، مكتبة وهبة القاهرة، ص9.

ليىل  عساكرة،  سعاد  فراهرة،  أيمن  األرسة،  اقتصاديات   )((
حاجزين، دار الرشوق، ))00)م(، ص)).

األرسي،  واملستشار  املدرب  وتأهيل  إلعداد  املتكامل  الربنامج   )((
الطبعة  ))3))هـ(  والتوزيع  للنرش  الندوة  دار  املحسن،  حممد 

األوىل، ص )3). 
)9( كيف ختطط ميزانية أرستك، سكينة حممد باصربين، ص ).

5-حد الكفاف وحد الكفاية 
1- حد الكفاف 

عن  كف  يقال   / ترك  بمعنى  كف  من  لغة: 
ويقال  منعته،  كفًا:  كففتته  ويقال  تركه،  أي  الشيء 
قوته كفاف: أي مقدار حاجته من غير زيادة وال نقص 

وسمي بذلك ألنه يكف عن سؤال الناس. 

وقد عرفه الجرجاني بإنه: ماكان بقدر الحاجة 
وال يفضل منه شيء ويكف عن السؤال. 

في  الفنجري  شوقي  محمد  الدكتور  ذكر  وقد 
حد  )ضمان  اإلسالمي  اإلقتصاد  في  الوسطية  كتابه 
الكفاية أي المستوى المعيشي الالئق لكل فرد يعيش 
في مجتمع إسالمي أيًا كانت ديانته أو جنسيته وليس 
مجرد حد الكفاف أي المستوى األدنى للمعيشة.هو 
الله  حق  باعتباره  مقدس  جوهري  أمر  اإلسالم  في 
َأْمَوالِِهْم  فِي  ِذيَن  َوالَّ الحقوق  كل  فوق  يعلو  الذي 

.)(0(اِئِل َواْلَمْحُروِم لسَّ ْعُلوٌم * لِّ َحقٌّ مَّ

اإلقتصار  هو  الكفاف  حد  أن  يعني  هذا 
والمتعلق  للمعيشة  الالزم  األدنى  الحد  توفير  على 
الجوهرية  األساسية  الحاجات  أو  البقاء  بمتطلبات 
التي ال يستطيع المرء أن يعيش بغيرها، والتي تتألف 
والمسكن  والملبس  المطعم  أصناف  تسعة  من 
والتعليم  االنتقال  ووسلة  الالزمة  اإلنتاج  وأدوات 

وقضاء الديون والزواج والنزهة. 

شوقي  حممد  أ.د  اإلسالمي،  اإلقتصاد  يف  الوسطية   )(0(
كل  غرة  تصدر  سلسلة  إسالمية  قضايا  جملة  من  الفنجري 
شهر عريب، مجهورية مرص العربية، وزارة األوقاف املجلس 
األعىل للشؤون اإلسالمية. اختصار أسامة اهليقي نقاًل عن 

.iefpedia.com
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)-الكفاية لغًة: من كفى يكفي كفايًة. 

ومنه  غيره  عن  االستغناء  به  مايحصل  معناها: 

قوله  ))من قرأ باآليتين من آخر سورة البقرة كفتاه(( 

األساسية  الحاجات  سد  هنا:  المقصود  والمعنى 

للشخص من مطعم وملبس ومسكن وغيرها مما ال 

من  نفقته  في  من  وحال  بحاله  مايليق  على  منه  له  بد 

غير إسراف والتقتير. أي مايكفي اإلنسان من العيش. 

يوفر  الذي  الحد  هو  الكفاية  حد  أن  بمعنى 

من  بحبوبة  في  يجعله  الذي  بالقدر  متطلباته  للفرد 

المقاصد  اشباع  ويتضمن  غيره،  عن  وغنيًا  العيش 

يصعب  ال  التي  األشياء  وهي  والتحسينية  الضرورية 

إلى  يضاف  وتسهلها  تحسنها  لكنها  بغيرها،  الحياة 

الناس  على  تحفظ  التي  الكمالية  المقاصد  ذلك 

مكارم األخالق والعادات وذلك كلما سمحت موارد 
المجتمع.)))(

 6-بيت الزكاة)12(

النصاب  البالغة  الزكاة  أموال  لجمع  مشروع 

عامة  لهيئة  يكون  بحيث  مستحقيها،  على  وتوزيعها 

وزارة  إشراف  تحت  تخضع  مستقلة  ميزانية  ذات 

األوقاف والشؤون اإلسالمية وذلك لتطبيق ركن من 

الزكاة  وتوزيع  جمع  على  والعمل  اإلسالم،  أركان 

بأفضل وأكفأ الطرق المباحة شرعًا، وبما يتناسب مع 

المجتمع واحتياجاته، بحيث  السريعة في  التطورات 

يتم تداول المال بين جميع فئات المجتمع.

العدد  )00)م  اغسطس   (( الثالثاء   / اليوم  املرصي   )(((
)3))، حممد حلمي السالب.

)))( نقاًل من ويكيبيديا )بترصف(. 

المطلب االأول: اأهمية اال�شتقرار االأ�شري في 
المجتمع 

بالقوة  ارتسمت  إن  البنيان  قواعد  أن  شك  ال 
البنيان  اتسم  باالتزان،  واتسمت  بالثبات،  واتصفت 
إضعافه  يصعب  قويا  صلبًا  وأصبح  به،  اتسمت  بما 
ألن  حلها  السهولة  من  فإن  ما  لخلخلة  تعرض  وإن 
المجتمعات  كذلك  قوي.  واألساس  سليمة  القاعدة 
قوية  كانت  فإن  أسرها  قوة  من  قوتها  فإن  اإلنسانية 
صالحة مستقرة امتدت هذه القوة إلى المجتمع بأسره 
المجتمع  أرجاء  بقية  إلى  األسري  االستقرار  وتسلل 

ليعم االستقرار وينتشر. 

إنطالقة  بداية  منذ  يتحقق  األسري  واالستقرار 
السكينة  على  تقوم  أن  بد  ال  إذ  الزوجية،  العالقة 
قناعة  من  يأتي  وهذا  واإلتزان  والهدوء  والثبات 
تكامل  هو  الزواج  من  األسمى  الهدف  أن  الزوجان 
فيما  السكنى  تحقيق  فيها  والمرجو  االحتياجات 
اعتمادًا  يعتمد  األسري  االستقرار  وتقوية  بينهما. 
والدينية،  األخالقية،  الزوجان  قواعد  قوة  على  كبيرا 

والقيمية، وصالحهما بشكل عام. 

والناظر إلى مجتمعاتنا اليوم وماتعج به مصائب 
وويالت وتخلخل في السياج القيمي واألخالقي كل 
في  واستشرى  سرى  الذي  التسوس  من  منشأه  ذلك 
تخرج  إلى  الحال  بطبيعة  أدى  والذي  األسرة،  جسد 
ركزت  أسرية  أكاديميات  من  هزيلة  ضعيفة  أجيال 
شخصياتهم،  فتشكلت  تربيتهم،  دون  رعايتهم  على 
عن  بعيدًا  ميولهم  وتكونت  سلوكياتهم،  وانطبعت 
الكثير  في  كبير  دور  له  وهذا  القويمة.  التربية  أصول 
كانت  ولو  حاليا.  أمتنا  تواجهها  التي  المشاكل  من 
األسرة مستقرة ومتماسكة ألمكن معها تجاوز العديد 
من المشكالت التي يتخبط فيها المجتمع في مهدها، 

قبل تطورها إلى مشاكل عويصة يصعب تالفيها. 
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الله:  رحمه  ياسين  عبدالسالم  االستاذ  يقول 
)أقوى ماتستقوي به األمة متانة بناء األسرة... األسرة 
الصالحة أب صالح  األمة واألسرة  لبنة األساس في 

وأم صالحة وعمل صالح( )3)(

عقلة  محمد  االستاذ  تعريف  أجمل  وما 
لأٍلسرة حين قال: )الوحدة األولى للمجتمع، وأولى 
مؤسساته التي تكون العالقات فيها في الغالب، ويتم 
الكثير  فيها  ويكتسب  اجتماعيًا،  الفرد  تنشئة  داخلها 
من معارفه ومهاراته وميوله وعواطفه واتجاهاته في 
الحياة، ويجد فيها أمنه ومسكنه()))(، )وحين تبحث 
عن معنى األسرة في معاجم اللغة تجد أن من معانيها 
الدرع  أنها تطلق على  الجميلة غير األقارب واألهل 
أنها عالقة مجمعة  )))(. )ومايميز األسرة  الحصينية( 

إيجابية طويلة األجل مستمرة دائمة بناءة(. )))(

وهناك العديد من العوامل التي تشكل جوانب 
الجانب  منها  األسري،  االستقرار  لتحقيق  مهمة 
لألسرة،  المالي  أو  اإلقتصادي  الجانب  القيمي، 
والجانب النفسي لكال الزوجان، والجانب العاطفي، 
تثبيت  في  كبيرًا  اسهامًا  تسهم  جوانب  من  وغيرها 

ركائز األسرة، وتحقيق االستقرار المنشود لها. 

األسري  االستقرار  أهمية  يتلخص  تقدم  ومما 
في عدة نقاط: 

)3)( تنوير املؤمنات ص9))، )99)، ط)، دار البشري/مرص.
 ،(( ص  ج)،  األسالم،  يف  األرسة  نظام  عقله،  حممد   )(((

ط)، مكتبة الرسالة احلديثة – األردن 09))-9)9). 
ابراهيم  بام  رشا  اإلسالم،  يف  األرسة  استقرار  عوامل   )(((
زريفه، اطروحة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية، نابلس 

فلسطني 0)0) ص ) )بترصف(. 
ابراهيم  بسام  رشا  اإلسالم،  يف  األرسة  استقرار  عوامل   )(((
زريفه، اطروحة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية، نابلس 

فلسطني 0)0) ص ))-3) )بترصف(. 

)- استقرار المجتمع ال يتحقق إال باستقرار األسرة 
فيها. 

أول  من  بدءًا  باألسرة  اهتمام  أيما  اإلسالم  اهتم   -(
وشروط،  ومعاير  ضمانات  لها  ووضع  بنائها، 
وكفل لها كافة الحقوق وأحاطها بسياج منيع من 
االستقرار  لها  يضمن  حتى  والواجبات  الحقوق 

والبقاء والديمومة. 

بكافة  األسرة  مؤسساته  بكافة  المجتمع  أولى   -3
التعليمية،  المؤسسات  من  عظمى  عناية  أفرادها 
والصحية، والثقافية، والترفيهية، وكل مامن شأنه 

أن يحقق االستقرار لألسر. 

األخيرة  اآلونة  في  العربية  المجتمعات  اتجهت   -(
النفسية  للعالجات  مؤهلة  كوادر  اعداد  إلى 
واالستشارات األسرية سواًء من خالل توفيرها في 
الخاصة  االستشارات  مكاتب  أو  األسرة  محاكم 
المشكالت  من  الكثير  حل  في  للمساهمة  وذلك 
تجدد  جديدة  اتصال  حلقة  ايجاد  رجاء  األسرية 

مياه األسرة الراكدة وتعيد الحياة إليها. 
أو  بالطالق  ربها  فقدان  إلى  اأٍلسرة  تتعرض  قد   -(
من  عدد  فاهتمت  الزواج  سن  تأخر  أو  الترمل 
تحقيق  رجاء  الفئة  بهذه  بالعناية  العربية  الدول 
الحياة الكريمة لها بين فئات ومكونات المجتمع 

األخرى. 
الترفيهية  المرافق  بتوفير  الدول  بعض  عنيت   -(
أفراد  لجميع  الترفيه  جانب  توفير  بغية  لألسر 
بحيث  األقتصادي  مستواه  بحسب  كل  األسرة، 

يناسب الجميع.

 وال شك أن الجانب االقتصادي لألسرة مهم 
جدًا بل عده الرسول من األولويات التي ينبغي توفرها 
لبناء بيت الزوجية وهذا ما سأتناول من اإلفاضة في 

المطلب التالي. 
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في  المالي  اال�شتقرار  دور  الثاني:  المطلب 
تحقيق اال�شتقرار االأ�شري 

عده  بل  وتسييرها،  الحياة  عصب  المال  يعتبر 
)الدين،  للحياة  الخمس  الضرورات  أحد  اإلسالم 
العقل، المال، النفس، العرض( الذي يجب الحفاظ 
عليه واكتسابه وانفاقه بالحالل وفي الحالل. وبطبيعة 
الحال فإن وجود األمان المالي لألفراد، والجماعات، 
النفسي واألمان  باألمان  والمؤسسات والدول يشعر 
اإلقتصادي، لذا يعد الفقر من المهددات للمجتمعات 

البشرية، وسببًا رئيسيًا النتشار الجريمة بأنواعها. 

لذا وضع اإلسالم نظامًا اقتصاديًا متكاماًل يمنع 
حكر المال وتداوله بين فئة األغنياء دون الفقراء ليحيا 
التي  الخالفة  يحقق  أن  تؤهله  كريمة  حياة  اإلنسان 

ارتضاها الله له، وتعينه على عبادته واعمار أرضه. 

الكريم،  كتابه  في  البنين  على  المال  الله  وقدم 
المشكالت  لجميع  المناسبة  الحلول  ووضع 
االقتصادية، وعد الرسول توفر المال )الباءة( مطلب 
وتأسيس  الزواج،  على  لإلقدام  مهم  وشرط  أساسي 
كافة  لألسرة  تؤمن  مطمئنة،  آمنه  سعيدة  أسرية  حياة 
الباءة  منكم  استطاع  ))من  ومستلزماتها  احتياجاتها 
توفيرها  من  يتمكن  لم  ومن  عليه.  متفق  فليتزوج(( 
وعدَّ  بل  حاله.  يتيسر  أن  إلى  والصبر  بالصوم  فعليه 
اإلنفاق على األسرة تحلياًل جزئيًا لمبدأ قوامة الرجال 
َل  َفضَّ بَِما  النَِّساِء  َعَلى  اُموَن  َقوَّ َجاُل  الرِّ النساء  على 
 .)(((ُه َبْعَضُهْم َعَلٰى َبْعٍض َوبَِما َأنَفُقوا ِمْن َأْمَوالِِهْم اللَّ
وان كان اختصاصية الرجل باالنفاق في زماننا هذا قد 
العمل  سوق  للمرأة  الكاسح  بالدخول  نوعًا  تالشت 

وتقلدها المناصب. 

)))( النساء )آية: )3(.

والواقع يشهد أن كثير من المشكالت األسرية 
تهدد  التي  االقتصادية  المشكالت  ترزح تحت وطأة 
عددًا  هناك  أن  )والمالحظ  واستقرارها  األسرة  أمن 
مما  المالية  المتاعب  بعض  من  يعاني  بالقليل  ليس 
وعلى  أسرته  أفراد  وعلى  عليه  سلبي  تأثير  له  يكون 
األمراض  كثرت  حتى  اإلنتاجية  وعلى  المجتمع 
من  كثير  على  صعبة  الحياة  كلمة  وأصبح  النفسية 

األفواه()))(.

مالية  ضائقة  تحت  واقعة  األسرة  تكون  وحين 
أو اضطراب اقتصادي، فإن لتلك الضائقة آثار وخيمة 

والتي منها على سبيل المثال)9)(: 
)- زيادة نسبة المشكالت الزواجية والعائلية. 
)- التفكك العاطفي وزيادة حاالت الطالق 
تلبية  على  األسرة  رب  قدرة  عدم  بسبب 

طلبات واحتياجات أسرته. 
غير  بالطرق  المال  توفير  نسبة  زيادة   -3
واحتيال،  نصب  )سرقة،  المشروعة 
تزوير، دعارة،...( لسداد الديون أو توفير 

الحياة المالئمة. 
)- اإلدمان على المخدرات. 

)- زيادة نسبة االنتحار. 
المتعة  لذة  النفسية وفقدان  )- االضطرابات 

بالحياة. 
)- عدم القدرة على العالج من األمراض. 

الوظائف  إلى  األسر)0)(  أرباب  اتجاه   -(
مما  المالية  اإللتزامات  لسداد  اإلضافية 

)))( جريدة الرياض )) ربيع األرض 3)))– ))/3/))0)، 
العدد ))9))، حممد بن سعد بن صالح.

حسني  اإلسالمية،  الرشيعة  ضوء  يف  املسلم  البيت  اقتصاد   )(9(
شحاته، ط ح ))))-)00)، ص9)-0)، )فن إدارة ميزانية 

البيت، زيد حممد الرماين، اصدار موقع األلوكة ص 0)(. 
)0)( تدبري ميزانية األرسة، د.خالد يوسف الشطي 009)، وزارة 
العدل الكويتية بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف، ص).
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وتربية  األسرة  جو  عن  االبتعاد  يسبب 
األبناء ومتابعتهم. 

السجن  األسر  أرباب  من  عدد  دخول   -9
بسبب قضايا مالية، وأحكام قضائية. 

0)- عدم قدرة األسرة على الوفاء بالتزاماتها 
نفسية  مشكالت  يسبب  مما  المالية 

واجتماعية. 

ميزانية  الزوجية  المشكالت  خبراء  ويضع 
نظرًا  الزوجية،  الموضوعات  مقدمة  في  األسرة 
مشكالت  من  الميزانية  اضطراب  على  يترتب  لما 
يتعلق  فيما  أكثر  ندقق  أن  أردنا  أسرية)))(.واذا 
في  تنحصر  فإنها  لألسرة  االقتصادي  باالستقرار 
أربعة أسئلة، األجابة عليها تدل على مدى االستقرار 

المعيشي لألسرة. 
)- هل تمتلك مسكنك الحالي الذي تسكنه؟ 

)- هل يغطي دخلك الشهري مصروفاتك؟ 
3- هل لديك فائض من دخلك الشهري؟ 

)- هل عليك أي ديون أو التزامات؟ 

االقتصادي  االستقرار  أن  جليًا،  يتضح  وبهذا 
لألسرة مدعاة إلى االستقرار األسري، بحيث يعيش 

أفراد األسرة حياة كريمة مطمئنة.

تهدد  اإقت�شادية  م�شكالت  الثالث:  المطلب 
اال�شتقرار االأ�شري 

العديد  من  مجتمعاتنا  واقع  في  األسر  تعاني 
إلى  وئؤدي  استقرارها،  تهدد  التي  المشكالت  من 
المشكالت  وتعد  أركانها،  وزعزعة  تصدعها، 
االقتصادية إحدى هذه المشكالت والتي من نماذجها 

الواقعية: 

)))( ويكبيديا.

1- الدخل ال�شهري المحدود 
اقتصادي  وضع  في  حياتهما  الزوجان  يبدأ  قد 
تقتصر  الحياتية  التكاليف  أن  كون  ما،  نوعًا  مستقر 
عليهما فقط، وما أن تبدأ العائلة في التطور العددي، 
ماقد  إلى  إضافة  التكاليف،  في  الزيادة  تبدأ  حتى 
توقع على  اقتصادية  تغيرات  المجتمعات من  يعتري 
كاهل رب األسرة عددًا من اإللتزامات من الضرائب، 
والتحقوا  العمر  في  األوالد  تقدم  وكلما  ونحوها، 
يوقع  الذي  األمر  النفقات،  ازدادت  كلما  بالدراسة 
الراتب  كان  وان  خاصة  اقتصادي  مأزق  في  االسرة 
لدى األسرة  فيصبح  فيه.  للزيادة  محدودا وال مجال 
يلبي  ال  الذي  المحدود(  الشهري  )الدخل  هاجس 
االلتزامات  مع  يتماشى  وال  االحتياجات،  جميع 

الحياتية. 

ربما فكر رب األسرة في عمل إضافي لتغطية 
السلبية على األسرة كون  آثاره  له  المصاريف، وهذا 
أن رب األسرة يقضي ساعات طوال بعيد عن أسرته، 
والمحافظة  الشمل  لم  في  كبيرة  فجوة  يحدث  وهذا 

على االجواء العائلية الحميمة. 

عمل،  عن  باحثة  المرأة  خرجت  ربما  بل 
لألسرة.  الثاني  الركن  غياب  إلى  يؤدي  الذي  األمر 
النفقات،  وتظل الحياة األسرية تدور في دائرة سداد 
والعالقات  المشاعر  وتبدأ  المستلزمات،  وتوفير 
األسرية تضعف تدريجيًا، ومن هنا تبدأ المشكالت، 
المحدود(.  )الدخل  مشكلة  حل  على  للتركيز  نظرًا 
والواقع يشهد بذلك، فكم من حالة قد مرت بي أثناء 
وكل  قليل،  إال  بينهم  التقاء  ال  ألسر  االستشارات، 
يعمل في زاويته فإذا تم اللقاء صار الحديث عن المال 
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وبعضها  المشاكل،  وتتولد  اآلراء  وتحتدم  والنفقات 
دائرة  في  دخلت  الخللية  ألن  الطالق  إلى  وصل 
على  يعزف  الحياة  رتم  فأصبح  والرحمة(.  )المودة 
وتر المال وتوفيره بعيدًا عن المودة، وحميمية اللقاء. 

2- الديون المتراكمة 
بديون  الزوجية  حياته  يبدأ  الشباب  من  كثير   
يراكمها ليوفر كافة نفقات الزواج ومتطلباته وتوابعه، 
الزواج.  تكاليف  في  تبالغ  الدول  بعض  وإن  خاصة 
في المقابل فإن البنوك بكافة أنواعها تسهل القروض 
تحت  العائلة  ترزح  أن  المحصلة  وتكون  ومنحها، 
عمر  من  لسنوات  تدريجيا  تتراكم  الديون،  وطأة 
الزوجان. وقد رأيت من ظل واقعًا تحت ديون زواجه 
تأثيرًا كبيرًا على  لسنوات طوال، وهذا بال شك يؤثر 
وكأنها  الديون  وتظل  واستقرارها،  األسرية  الحياة 
لهم.  مصاحبًا  ورفيقًا  حياتهم،  من  يتجزأ  ال  جزء 
البحث عن عمل إضافي  وربما فكر رب االسرة في 
سدادها،  على  والقدرة  الديون،  عقبة  لتخطي  كحل 
ما  عن  ناهيك  الضرورية.  ممتلكاته  من  شيئا  بيع  أو 
يمر على األسرة من ظروف طارئة تضطرهم للجوء 
إلى االقتراض، ومهما تعددت األسباب فمما الشك 
فيه، أن الديون المتراكمة تعد أحد نماذج المشكالت 

االقتصادية التي تهدد االستقرار االسري.

3- �شعف الوعي بالتدبير المالي 
الوعي  ضعف  من  بالقليل  ليس  عددًا  يعاني 
)بميزانية  مايعرف  أو  األسري  المالي  بالتدبير 
إلى  الوعي  في  الضعف  هذا  ويرجع  األسرة(، 
التوازن  وعدم  اإلنفاق،  في  األسر  بعض  عشوائية 
بين االسراف والتقتير، نتيجة عدم تحديد احتياجاتها 
حسب األولوية )األهم فالمهم(. باألضافة إلى عدم 
يخطأ  فقد  الحاجيات،  شراء  أثناء  المالي  التخطيط 
بعض األسر في تصنيف الكماليات، واقحامها ضمن 

قائمة األساسيات فضاًل عن بعض المتطلبات الطارئة 
العالج..(،   – المدارس   – المواسم   – )المناسبات 
تؤثر  التي  وقناعاتهم  األزواج  شخصية  عن  ناهيك 

سلبًا في التخطيط لميزانية األسرة. 

للميزانية  أهمية  أي  األسرة  رب  يعد  ال  وقد 
التي  الجمة  الفوائد  من  الرغم  على  لها،  والتخطيط 
قد تعود على األسرة بالنفع الكبير فمن فوائد ميزانية 

األسرة: )))(
النفقات  وكذلك  مقدمًا،  األسرة  إيرادات  تقدير   -(
المتوقعة خالل فترة معينة، وبذلك يعرف مقدمًا 

مقدار الفائض أو العجز المتوقع. 
الناتج  المتوقع  الفائض  استثمار  سبل  دراسة   -(
عن  والبحث  النفقات  على  االيرادات  زيادة  عن 

الطريقة المناسبة الستثماره. 
ميزانية  في  المتوقع  العجز  تدبير  سبل  دراسة   -3

األسرة. 
)- محاسبة أفراد األسرة عن النفقات واإليرادات. 

)- تدريب األبناء على كيفية إدارة البيت ماليًا واقتصاديا 
وتوصية  اشراف  تحت  وذلك  زواجهم،  قبل 

الوالدين. 

أهمية  إدراك  من  فرد  لكل  بد  ال  )لذلك 
يهمه  شخص  فكل  وألسرته،  له  المالي  التخطيط 
ينعكس  والذي  له  المالي  االستقرار  عن  ويبحث 
وينطوي  وانتاجها.  األسرة  استقرار  على  بالتالي 
واسعة  مجاالت  عدة  على  لألسرة  المالي  التخطيط 
كمعرفة الدخل، والموارد المتاحة، وأهداف اإلدخار 
تحت  األسرة  تقبع  ال  حتى  آمنة  بطرق  واالستثمار 

طائلة الديون()3)(.

)))( اقتصاد البيت املسلم، حسني شحاته ص 0).
حممد   ،((9(( العدد   (0((/3/(( الرياض  جريدة   )(3(

بن سعد بن صالح.
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4- الطوارئ العائلية 
ربما  عصيبة  وأوقات  هنات  باألسرة  تمر  قد 
يقرعون  بل  لديهم،  قرش  آخر  ينفقون  جعلتهم 
الكافي  المبلغ  لديهم  يتوفر  يمنة ويسرة كي  األبواب 

لحل الطارئة االقتصادية. 
وتستنزف  العائلة  أفراد  أحد  يمرض  قد   -

األسرة طاقتها المالية لعالجه. 
كحريق  مفجع  لحادث  األسرة  تتعرض  قد   -
ويكلفهم  سيارتهم،  تحطم  أو  منزلهم، 

الكثير. 
- وقد يتعرض رب األسرة لخسارة مالية تصل 
به إلى حد اإلفالس ويصل به الحال إلى 

بيع بيته الذي يقطنه. 
- وقد يسجن رب األسرة وتتعرض أسرته من 

بعده إلى مشكالت نقص وفقر وعوز. 
عائلة  وراءه  ويترك  األسرة  رب  يموت  قد   -

تتلظى جوعًا وحاجة. 

توقع  قد  التي  العائلية  الطوارئ  من  وغيرها 
أفرادها في مأزق اقتصادي تكون عواقبه وخيمة على 

أفراد األسرة وعلى المجتمع. 

فكم من مشكلة مالية اقتصادية أدت إلى انحراف 
األبناء أو الزوجة، أو الزوج فلجأوا إلى األعمال الغير 
وجرائم،  ومخدرات،  وزنا،  سرقة،  من  المشروعة 

األمر الذي يهدد سالمة األمن العام للمجتمع. 

5- عدم م�شاعدة العائلة لمنت�شبيها 
امرأة  هذه  مرتين(  قتلتني  )أمي  لي:  إحداهن  تقول   •
المعيشة  كفاف  من  وتعاني  أوالد،  ولديها  مطلقة 

وضيقها. تقول: 

وتعرف  الكثير،  المال  من  وتملك  غنية  امرأة  أمي 
ضائق  اإلقتصادي  ووضعي  مرة،  جيدًا جأتها  بحالي 
وتريد  الذهب  من  اشترته  ما  آخر  تريني  بها  فإذا 
اشترت  ما  لها  باركت  فيه،  نظري  وجهة  تعرف  أن 

الحول  مر  وحين  بحاجتي.  أحدثها  ولم  وانصرفت، 
تفتش  بدأت  زكاتها  إخراج  ميعاد  وجاء  مالها،  على 
المشائخ حتى تستفتيهم هل يجوز لي أن أعطي  عن 
قتلتني  )أمي  فتقول  أموالي(  زكاة  من  الفقيرة  ابنتي 

مرتين(. 

• عمي رجل ثري وهو يعرفني وعائلتي يعطني القليل 
ويلوموني على سوء حالي المادي، وضعف تدبيري 
يقوم  لما  وفخرًا  مدحًا  باسمه  تعج  الجرائد  حين  في 
داخل  والمراكز  للمساجد  وبناء  خيرية  أعمال  من  به 

البالد وخارجها.

أثرياء  فتجد  األسر  بعض  واقع  هذا  بالفعل 
الطائلة  األموال  ويبذلون  الغرباء،  يساعدون  العائلة 
فيما ينفع، وماال ينفع وتتعجب لوجود محتاجين من 
أنواع  نوع من  باالً. وهذا  لها  يديرون  العائلة ال  ذات 
قطيعة الرحم التي ال تخلو منها مجتمعاتنا. وال ننكر 
أن هناك عوائل يضرب بها المثل في مساعدة بعضها 
المشكالت  عن  الحديث  كان  لما  ولكن  بعضًا، 

االقتصادية األسرية، طرقنا هذا الباب. 

6- الجانب ال�شخ�شي والنف�شي لالأزواج 
 قد يكون لهذا الجانب الشخصي دور في ايقاع 
الزوج تحت طائلة الضائقة المالية، فقد تكون الزوجة 
الحاجات  كل  تحول  مسرفة،  ماله  على  متسلطة 
وضعها  تقارن  أساسية،  حاجات  إلى  التحسينية 
حذوهن،  تحذو  أن  وتريد  قريباتها،  من  باألخريات 
أو تريد أن تظهر أنها تعيش في مستوى معيشي مرفه، 
دون أن تفكر في العواقب التي ستؤول إليها عائلتها، 
والواقع خير دليل وال نستبعد أن يكون الزوج أو رب 
األسرة هو كذلك ممن يعشق اإلسراف ويعتمد على 
الغيب(.  مافي  يأتيك  الجيب  مافي  )اصرف  مقولة 
المباالة  عدم  أو  القاصرة،  النظرة  نتيجة  يكون  وهذا 
أو مجاراة مظاهر المجتمع التي يعاني منها الكثير من 

شباب أمتنا رجاالً ونساًء. 
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في  ودوره  االأولويات  فقه  الرابع:  المطلب 
تحقيق اال�شتقرار المالي لالأ�شرة 

فقه  على  تقوم  أن  تحتاج  كلها  حياتنا  إن   
منها  المادي  جوانبها  مختلف  في  األولويات 
االجتماعي،  المجاالت  جميع  وفي  والمعنوي، 
كان  وإن  كذلك،  واإلقتصادي  والمهني  والفكري، 
الناظر لواقعنا يجد العجب العجاب في ذلك، ماليين 
أن  المهمة، في حين  تهدر وتصرف في غير مواقعها 

هناك من حاصره الفقر.)))(

في  األولويات  بفقه  االخالل  وصل  وقد   
ينفق  تجده  فقد  كبير،  إلى حد  األثرياء  لدى  النفقات 
ماله في حج التطوع، أو بناء مساجد وحفر آبار تنقش 
بعضهم  تجد  ذلك  من  أبعد  وإلى  عليها،  أسماءهم 
وختم  وصيام،  صالة  من  البدنية  بالعبادات  يشتغل 
للقرآن ألنها ال تكلفهم درهمًا. لذلك قيل ألحدهم: 
أن فالنًا الغني كثير الصوم والصالة! فقال: المسكين 
ترك حاله ودخل في حال غيره! وانما حال هذا اطعام 
الطعام للجياع، واإلنفاق على المساكين، فهذا أفضل 
له من تجويع نفسه، ومن صالته لنفسه، ومن جمعه 

للدنيا ومنعه للفقراء.)))(

 وعدم األخذ بفقه األولويات، انعكس بطبيعة 
بما يسود  تأثرًا كبيرًا  تأثرت  الحال على األسرة، فقد 
األسرة  أولويات  الخللية  وتسورت  المجتمع،  في 
الجانب  ذلك  في  بما  حياتها،  جوانب  جميع  في 
في  تقتير  األسر  بعض  لدى  األمر  فنرى  اإلقتصادي. 
وتحويل  بل  التحسينيات،  في  واسراف  الضروريات 
الكماليات إلى أساسيات يجب اقتنائها. وقد تضحي 
توفير  أجل  من  الضروريات،  بتوفير  األسر  بعض 

)))( كتاب فقه األولويات، ص)) )بترصف(. 
)))( املصدر السابق ص))) بترصف يسري.

مضاهاة  باب  من  األسرة  وألفراد  لها  الكماليات 
فيهم  تصح  وهنا  ومظاهره.  المجتمع  ومجاراة 
حق  وبجانبه  إال  إسرافًا  رأيت  )ما  المقفع  ابن  مقولة 

مضيع()))(.

له   تجد عددًا من األسر تسرف إسرافًا ال حد 
في الترف، والبهرجة والحفالت بأنواعها ومواسمها، 
والحزن(  )الفرح  في  وتوابع  التزامات  من  ومايتبعها 
االجتماعي،  موقعهم  على  محافظة  مثاًل،  كالعزاء 
غيرهم،  من  اقل  بأنهم  يوصفوا  أن  من  وخوفًا 
الديون  من  العجب  وجدت  داخلها  تغلغت  فإذا 
لم  أدوية  المتأخرة،  المدرسة  مصاريف  المتراكمة، 
تصرف ونحوها من حاجات أساسية مؤجلة في سبيل 

التباهي والترف المصطنع. 

 بل الناظر يرى أن فقه األولويات لدى الشخص 
فيه،  المبالغ  الترف  منحنى  وأخذت  تبدلت  قد  ذاته 
خاصًة وأخص بالتحديد هنا )دول الخليج العربي(، 
حيث انفتحت علينا المادية البغيضة وجعلت منا تبعًا 
لها، وأصبح فئام من شبابنا شغلهم الشاغل الماديات، 
واللهث ورائها، والتفنن والتنافس في اقتناءها، وهذا 
مؤشر إلى أن أولوية األهداف لديهم قد أختل ترتيبها 
ونظامها، فأصبحت األجهزة الذكية على سبيل المثال 
واقتناء المتطور الجديد منها، وصرف المبالغ الطائلة 
بل  حياتهم،  أولويات  من  وأولوية  لهم  هدف  عليها 
عده البعض من ضمن أهدافه العالية إال من رحم الله. 

 وبطبيعة الحال سارت األسر في ذات الطريق 
إلى مرحلة  متراكمة، ووصلوا  بديون  تورطًا  بل  تأثرًا 
العجز عن سدادها، ولربما أوصل هذا االعتالل في 
امرأة( إلى غياهب  األولويات رب األسرة )رجل أو 
السجن المظلمة، مخلفًا وراءه عائلة دون عائل، ولك 

)))( كتاب فقه األولويات، ص)).
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أن تتوقع اآلثار السلبية الوخيمة التي تنتظر مثل هذه 
األسر من طالق وجريمة، وضياع. 

وخالصة القول: أن عدم تطبيق فقه األولويات 
المواقع  تبدلت  حين  حياتنا  في  األثر  أسوأ  له  كان 

وأصبح عديم األهمية مهمًا.

المطلب الخام�ص: ا�شتثمار اأموال الزكاة
الزكاة  أموال  استثمار  موضوع  في  البحث  كثر 
المستحقين  على  أرباحها  تعود  تنموية  مشاريع  في 
للزكاة. وقد كان للعلماء أرائهم بين مؤيد ومعارض. 
باستثمار  المقصود  وما  المال،  استثمار  مفهوم  فما 

أموال الزكاة؟ وما حكمها وأراء العلماء فيها؟)))(

)اأ(مفهوم ا�شتثمار المال
هو طلب الحصول على االرباح. ويعرفه علماء 
الدراسات االقتصادية المعاصرة: ارتباط مالي بهدف 
مدى  على  عليها  الحصول  يتوقع  مكاسب  تحقيق 
طويل في المستقبل. فاالستثمار نوع من االنفاق على 
فترة طويلة من  يتوقع منها تحقيق عائد على  أصول، 
الزمن. مثل: بناء مصنع جديد، شراء آالالت، إخراج 

سلع مبتكرة، بناء فندق، ونحوها.

بقصد  األموال  توظيف  ذلك،  من  القصد 
الحصول على منافع في المستقبل، وال بد أن يكون 

االستثمار خاليا نسيبا من المخاطرة أو الخسارة.

)ب( مفهوم ا�شتثمار اأموال الزكاة
أجل،  الزكاة ألي  أموال  تنمية  العمل على  هو 
وبأي طريقة من طرق التنمية المشروعة لتحقيق منافع 

للمستحقين.

عثامن  حممد  للدكتور  الزكاة(  أموال  )استثامر  بحث  عن   )(((
لقضايا  الثالثة  الندوة  اإللكرتوين،  املسلم  موقع  شبري، 
العاملية  الرشعية  اهليئة  أقامتها  التي  املعارصة  الزكاة 

للزكاة، 30 رمضان ))))هـ.

 )جـ( حكم ا�شتثمار اأموال الزكاة
حكم  بيان  حول  البحث  في  الفقهاء  اجتهد 
من  مستحقيها  فبل  من  سواء  الزكاة  أموال  استثمار 
االصناف الثمانية، أو من قبل االمام أو من ينوب عنه 

في أموال الزكاة المجباة.

1- من قبل مستحقيها

جاز لهم استثمار أموال الزكاة، ألنها بوصولها 
التصرف  فيجوز  لهم،  تامًا  ملكًا  تصبح  إليهم 
انشاء  فلهم  أمالكهم،  في  المالك  كتصرف  فيها 
المشروعات االستثمارية، وشراء أدوات حرفة ونحو 

ذلك.

التجربة السنغافورية: حيث يشكل  ومن أمثلته 
المسلمون فيها ))% من اجمالي السكان. لهم نظام 
للزكاة  المستحق  الفقير  إلى تحويل  بديع يؤدي  زكاة 

إلى غني تجب عليه الزكاة.

لألسر  دراسة  من  تبدأ  سنغافورة  في  الزكاة 
المجلس بصرف رواتب  يقوم  ثم  للزكاة،  المستحقة 
شهرية، ودفع رسوم المدارس واالمتحانات الطفال 
الوالدين  وتدريب  تعليم  إلى  باإلضافة  األسر،  تلك 
في نشاط تجاري معين لمدة سنتين، وإعطائهم رأس 
السنتين تكون األسر  مال النجاح مشروعهم ثم بعد 
يبدأون  المستحقين للزكاة. ثم  قد خرجت من قائمة 
يسددون ما صرف المجلس عليهم بأقساط ال تتعدى 
الزكاة المفروضة من أرباحهم، فأصبح لدى المجلس 
اإلسالمي فائض من نفقات الزكاة وكل المصروفات 

تظهر بشفافية ووضوح على صفحة الويب.)))(

(28) http: //www.muis.govsg/zakat/financial 
Assistance/Empowerment-Partnership-
Scheme.
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2- من قبل اإلمام أو من ينوب عنه )المؤسسات الزكوية(

تبيان حكم استثمار  الفقهاء في  العلماء  اجتهد 
عنه  ينوب  من  أو  اإلمام  قبل  من  الزكاة  أموال 
وكل  قولين،  على  واختلفوا  الزكوية(،  )المؤسسات 

قول له أدلته ووجهة نظره الشرعية: 

القول األول: عدم الجواز

أموال  استثمار  جواز  عدم  العلماء  بعض  يرى 
يجوز  )فال  عنه.  ينوب  من  أو  اإلمام  قبل  من  الزكاة 
مصارفها  في  تصرف  بل  مشاريع،  في  توظيفها 
الشرعية فورا، ألن مصارف الزكاة محددة في كتاب 
فوري  وأداؤها  للتملك،  واللزم  الحصر  بطريق  الله 
مستحق  مصلحة  لتحقيق  حاضر  مستحق  يضار  وال 

منتظر في المستقبل.()9)(

بمعنى أن إخراج الزكاة فوري لمستحقيها وال 
يجوز توظيفها في مشاريع استثمارية.

القول الثاني: الجواز بشروط )30(

يرى كثير من العلماء المعاصرين جواز استثمار 
فاضت  سواء  استثمارية  مشاريع  في  الزكاة  أموال 
الزكاة أم ال، شريطة أن تمارسها أيد أمينة، وبأساليب 
أو  الصناعة  أو  التجارة  طريق  عن  مشروعة  مأمونة 
التجارة، أو أي شيء يمكن أن يستثمر. بشرط أن ال 
يكون لهم الحق في بيعها أو نقل ملكيتها، لتظل شبه 
موقوفة عليهم. فقد كان النبي  والخلفاء الراشدون 

يستثمرون أموال الزكاة من ابل وغنم وبقر.

)9)( فقه النوازل- الدكتور صالح بن محيد ص39.
الزكاة(- حممد عثامن شبري-  أموال  بحث )االستثامر يف   )30(

موقع املسلم اإللكرتوين. بترصف يسري.

)د( مبادىء اأ�شا�شية ال�شتثمار اأموال الزكاة)33(
هناك مبادىء أساسية الستثمار أموال الزكاة: 

)- األصل في أموال الزكاة التي وصلت إلى يد االمام 
أو من ينوب عنه تعجيل تقسيمها بين المستحقين وال 

يجوز تأخيرها.
فال  تأخيرها  إلى  الضرورة  أو  الحاجة  دعت  إذا   -(
أو  االمام  يراها  التي  بالطريقة  حنيئذ  وتحفظ  بأس. 
من ينوب عنه. بحيث تؤدي تلك الطريقة إلى حفظها 
شكل  على  كحفظها  للمستحقين،  المنافع  وتحقيق 

ودائع استثمارية لحين الطلب.
أو  الحاجة  دعت  اذا  لالستثمار  تأخيرها  يجوز   -3
)رواتب  للمستحقين  مالية  موارد  كتأمين  الضرورة، 
العمل  عن  للعاطلين  عمل  فرص  وتوفير  شهرية(، 
من المستحقين، فيجوز حينئذ استثمارها في مشاريع 

انتاجية )زراعة، صناعة، تجارة(.
حال  في  الزكاة  أموال  استثمار  بضوابط  االلتزام   -(

القول بالجواز، ومنها: 

أ- أن ال توجد وجوه صرف عاجلة لتلك االموال: 
من  للمستحقين  الضرورية  الحاجات  كسد 
الحاجة إلى الطعام أو الكساء أو السكن. فإن 
يجوز  فال  العاجلة  الحاجات  تلك  وجدت 
االستثمار،  بحجة  فيها  الزكاة  صرف  تأخير 
أصول  شكل  على  الزكاة  أموال  كانت  وإذا 
بيعها  فيجب  والعقارات  كالمصانع  ثابتة 

وصرف أثمانها في تلك الوجوه.

الزكاة  أموال  استثمار  من  يتحقق  أن  ب- 
مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين، كتأمين 
)حد  الكريمة.  الحياة  لهم  يحقق  دائم  مورد 

الكفاية(

))3( املرجع السابق بترصف يسري.
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مشروعة  االستثمار  مجاالت  تكون  أن  ج- 
يجوز  فال  والتجارة،  والصناعة  كالتجارة 
كالربا  المحرمة  المجاالت  في  االستثمار 

واالتجار بالمحرمات.

بقاء  تضمن  التي  االجراءات  كافة  تتخذ  أن  د- 
الزكاة بحيث  تلك األموال على أصل حكم 
ال يصرف ريعها اال للمستحقين، ولو احتيج 
فإن  المستقبل  في  الثابتة  األصول  بيع  إلى 

أثمانها تكون لمصارف الزكاة.

ه- أن يسبق قرار االستثمار دراسات دقيقة من 
االقتصادية  بالجدوى  تتعلق  الخبرة  أهل 
للمشروع االستثماري، فإذا غلب على الظن 
في  يباشر  المشروع  ذلك  من  األرباح  تحقق 

انشاءه.

ذوي  إالى  واإلدارة  اإلشراف  أمر  يسند  أن  و- 
الكفاءة واألمانة.

ز- أن يعتمد قرار االستثمار لمن له والية عامة 
كاإلمام أو القاضي، أو من في حكمهم.

المطلب ال�شاد�ص: م�شروع بيت الزكاة العائلي: 
فكرة لتطبيق الزكاة وا�شتثمار اأموالها

المقدمة
تواجه الزكاة العديد من التحديات في تطبيقها 
كما أراد الله، وأول تحدي عدم جبايتها بصورة ملزمة 
إلى  متروكًا  االمر  اليزال  إذ  شابهها،  وما  كالضرائب 
سالمة دين من تجب عليهم الزكاة، والتزامهم بالركن 
الثالث المقرون بالركن الثاني من أركان اإلسالم في 
تمامًا،  الصالة  كإقامة  الزكاة  فإيتاء  والسنة.  القرآن 
والمال،  للنفس  طهرة  والزكاة  للروح،  طهرة  الصالة 
عقوبة  رتبت  الصالة،  تارك  على  عقوبة  رتبت  وكما 
عن  المتخلفون  تخلف  وحين  الزكاة.  تارك  على 

إخراجها بعد وفاة النبي قاتلهم أبو بكر الصديق إلزامًا 
لهم بإخراجها )والله لو منعوني عقاال كانوا يؤدونوه 

إلى رسول الله لقاتلتهم عليه(. البخاري/ ))))

على  األزمنة  وتعاقبت  العصور  ومرت 
المجتمعات اإلسالمية في العصور الذهبية، وأصبح 
بيت مال المسلمين المسؤول عن جباية أموال الزكاة 
جذري  كعالج  بالعدل،  مستحقيها  على  وتوزيعها 
الكفاف  حياة  من  المستحقين  ونقل  الفقر،  لمشكلة 

إلى حياة الكفاية. 

حل  الذي  والوهن  الضعف  مع  ولكن 
بالمسلمين في التمسك بدينهم، تفننوا في تكثير عدد 
وانفاق  وفخامتها،  العمرانية،  وتصميماتها  المساجد 
وتركوا  الصالة،  إلقامة  عليها.  الماليين  بل  اآلالف 
وإن  أخرجها  شاء  إن  ُمخرجها  لحرية  الزكاة  قرينتها 
الربا  وانتشر  الزكاة  منعت  بإخراجها.  يعبأ  لم  شاء 
قابعة  كبيرة  أعددًا  وأصبحت  والعوز،  الفقر  فانتشر 

تحت خط الفقر. 

يجعل  أن  وعال  جل  المولى  حكمة  شاءت 
َل َبْعَضُكْم َعَلٰى  ُه َفضَّ الناس متفاوقون في الرزق َواللَّ
َوَنْبُلوُكم  باب  )النحل: ))( من   ْزِق الرِّ فِي  َبْعٍض 
 )3( )األنبياء:   ُتْرَجُعوَن َوإَِلْينَا   ۚ فِْتنًَة  َواْلَخْيِر  رِّ  بِالشَّ
 .)( )الملك:   َعَمال َأْحَسُن  ُكْم  َأيُّ النتيجة  لتكون 
وفرض زكاة األموال َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اأْلَْغنَِياِء 

ِمنُكْم )الحشر: )(.

النظام  في  الرباني  المنهج  عن  بعدنا  ولكن 
على  وخيمه  عواقبه  كانت  وغيره  اإلقتصادي 
مجتمعاتنا. لذلك نحتاج إلى التجديد في الفقه، ليعود 
قوية  اإلسالمية  وتعود مجتمعاتنا  بدأ.  كما  قويًا  ديننا 

قلبًا وقالبًا وماذاك على الله ببعيد. 
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• ما المقصود بالتجديد في الفقه 

مع التطور الشامل في جميع مجاالت الحياة، 
التطور، شريطة أن  أصبح الزمًا علينا أن نواكب هذا 
ألنه  ديننا،  جزيئات  من  جزئية  في  نفرط  يجعلنا  ال 
القديمة  الحياة  مشكالت  لكل  العالج  به  شامل  دين 
من  تنطلق  الدين  وشمولية  والمتجددة.  والجديدة 
فِي  ْطنَا  َفرَّ َما  ومكان  زمان  لكل  صالحيته  عموم 

اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء )األنعام: )3(.

الفقه،  في  التجديد  عن  الحديث  كثر  لذلك، 
وفقه الواقع، وظن البعض أن التجديد هو خروج عن 
ليواكب  مختلف،  جديد  بشيء  الشرعية  النصوص 
الصحة  عن  عار  وهذا  الحياة.  وتطورات  متغيرات 
فالتجديد في الدين، ال يعني االتيان باألقوال الشاذة 
نصوص  عن  الخروج  يعني  وال  الفقهاء،  أقوال  من 
وال  حالالً،  يحرم  وال  حرامًا،  يحل  فال  الوحيين، 
تشدد والتنطع، وال تسهيل وال تمييع، وإنما اإللتزام 
بالوسطية واالعتدال في التعامل مع مستجدات الحياة 
للمتغيرات  األحكام  وتبيان  مناحيها،  مختلف  في 

الجديدة في ضوء قواعد اإلسالم الواضحة. 

والقوة،  الجدة  المادة  اللغة:  في  )والتجديد   
والتجديد إعادة الجدة. وفي الحديث: )إن الله يبعث 
لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها في 

أمر دينها(. 

والمراد بالتجديد في الدين هنا مايعيد له القوة، 
ويرجعه إلى أصل صفاءه الذي كان عليه حين البعثة، 
هو  التجديد  إن  والتبديل.  التغير  هو  التجديد  وليس 
ألول  وظهوره  بدايته  عند  الشيء  أصل  إلى  العودة 
مرة واصالح ما أصابه من خلل أو ما ناله من ضعف، 

حقائقه  بإبراز  وذلك  بدأ  حين  كان  كما  قويًا  ليعود 
الناصعة، وتجلية خصائصه المميزة. 

والمراد بالتجديد في الدين هنا مايعيد له القوة، 
ويرجعه إلى أصل صفاءه الذي كان عليه حين البعثة، 

وليس التجديد هو التغير والتبديل. 

عند  الشيء  أصل  إلى  العودة  هو  التجديد  إن 
من  أصابه  ما  واصالح  مرة  ألول  وظهوره  بدايته 
خلل أو ما ناله من ضعف، ليعود قويًا كما كان حين 
الناصعة، وتجلية خصائصه  بإبراز حقائقه  بدأ وذلك 

المميزة. 

بتقوية  الفقه  وتجديد  الدين  تجديد  فيكون 
في  الوهن  من  نوع  حصول  بعد  بأحكامه  التمسك 

التمسك به أو احسان تطبيقه وتنفيذه 

إال  يكون  ال  الدين  فتجديد  ذلك  على  وبناًء 
إال  يكون  وال  للدنيا،  وال  بالدنيا  ال  وللدين،  بالدين 
من داخل الدين، وبمفاهيم الدين ال من خارج الدين 

وبمفاهيم مستوردة داخلية( ))3(

• التجديد في الجانب االقتصادي

وتعددت  االقتصادية  المعامالت  أنواع  كثرت 
والفقهاء  للعلماء  بحث  محور  وأصبحت  أشكالها 
تعاطيها  وكيفية  طريقتها،  في  ويبحثون  لها،  يأصلون 
التطور  ومع  الشرعية،  واألحكام  للقواعد  وفقًا 
وبرزت  وتشعبت  المعامالت  ازدادت  الحضاري، 
المصارف  تتبعها  جديدة  اقتصادية  وطرق  وسائل 
من  أحكامها  يبينون  والفقهاء  والشركات،  والبنوك 
حيث الحل والحرمة، ومن حيث كيفية اخراج الزكاة 

محيد،  بن  عبداهلل  بن  د.صالح  النوازل،  فقه  يف  اجلامع   )3((
3)))، القسم األول، مكتبة امللك فهد الوطنية للنرش، 

ص)3(. 
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أصبحت  والورق،  الذهب  فبعد  فيها.  المستحقة 
والشركات  السندات،  وظهرت  ورقية،  األموال 
العلماء  وبات  العائلية،  والشركات  المساهمة، 
يفصلون فيها تفصياًل دقيقًا في بيان جوازها أوحرمتها 
أموال  استثمار  وإمكانية  منها،  الزكاة  اخراج  وكيفية 
بيت  مشروع  ذلك  ومن  مستحقيها.  لصالح  الزكاة 
إليه؟  الحاجة  وما  مشروعيته؟  ما  العائلي؟  الزكاة 
المستوى  ليرتفع  وتوزيعه  المال  تقسيم  يتم  وكيف 
الزكاة  أموال  استثمار  يجوز  وهل  للعائلة؟  المعيشي 

في مشاريع مستمرة تعود بالربح على أفراد العائلة. 

• الحاجة لمنظومة أسرية مالية خاصة 

حينما عمت البلوى وطمت نتيجة عدم الجباية 
ذمته  إلى  المرء  وإيعاز  األثرياء،  من  للزكاة  اإللزامية 
كيفما  الزكاة  إخراج  في  الشخصية  وطريقته  وإيمانه 

أراد وتقسيمها حسبما أراد. 

الذي  االمتداد  وخاصة  أسرنا  واقع  في  تأملت 
تتميز به، ونظام القبائل والعشائر الذي تمتاز به األسرة 
العربية تحديدًا. فال تكاد تخلو هذه العوائل والقبائل 
بإحدى  التقيت  وقد  إليها،  ينتسبون  أثرياء  وجود  من 
لها  سبيال  العائلة  زكاة  بيت  من  اتخذت  التي  القبائل 
والمنتسبين  أفرادها  لكل  المعيشي  المستوى  لرفع 
وتكاتف  تكافل  من  ويبهج  مايسر  ورأيت  إليها. 
وتعاون وصلة. وينبغي إدراك أهمية الحاجة لمنظومة 
وأرقى  أسمى  تتجلى  بحيث  باألسرة  خاصة  مالية 
وتراحم  بعضًا،  بعضهم  ومدارة  والصلة،  البر  صور 
أفراد  بين  الترابط  أواصر  يقوى  بما  بعضًا  بعضهم 
إلى  العائلة  هذه  منتسب  يلجأ  فال  العائلة  أو  القبيلة 
الجمعيات الخيرية، أو المحسنين، إن وقع في حاجة 
أو أزمة مالية بل يعود إلى صندوق الزكاة العائلي كي 

يصرف له بناًء على حاجته.

أو  مؤقتة  وضعية  تكون  قد  الفكرة  هذه  ولعل 
مخرجا مؤقتا، قد ينتهي في حال االلزام من قبل البلد 
المسلم بأمر إخراج الزكاة وجبايتها.. ولطالما الواقع 
الفكرة  هذه  تبني  الممكن  فمن  ذلك،  بعكس  يشهد 
كتدرج مرحلي لشيوع تطيبق الزكاة في المجتمعات، 
المؤسسات  انطالقة  تعضد  أوسع  النطالقة  وتمهيدا 
بتطبيق  االلتزام  إلى  تعالى  الله  بإذن  تنتهي  الزكوية، 

شرع الله إخراجا وجباية.

من  له  بد  ال  النجاح  له  يراد  مشروع  وكل 
ورسالة  واضحة،  رؤية  تتضمن  ومنهجية  استراتيجية 
مراحل  عبر  تمر  تنفيذ،  وآليات  وأهداف  أوضح، 
ومشروع  ناجحة.  قوية  إدارة  على  تقوم  بحيث 
من  بد  ال  المشاريع  من  كغيره  العائلي(  الزكاة  )بيت 
تحقيق  إلى  المطاف  نهاية  في  تصل  إستيراتيجية 
أهٌل  هو  من  أدارها  إذا  األهداف.خاصة  من  المرجو 

لها دراية وكفاءة وأمانة. 

اأواًل: مراحــــل اإن�شــــاء م�شروع بيت الزكـــــاة العائلي

المرحلة االأولى: مرحلة التاأ�شي�ص والتخطيط
في هذه المرحلة يتم وضع حجر األساس فيما يتعلق 

بالمشروع: 

العائلة ووجهائها  )-اجتماع المعنيين من كبار أفراد 
وممن يخرجون الزكاة رجاال ونساًء.

ونائبه،  الرئيس  اختيار  في  بينهم  األدوار  )-توزيع 
ومن  األقتصادين،  والمستشارين  الخزينة  وأمين 
لهم اختصاص بموضوع المشروع حتى لو كانوا 
من خارج العائلة. ومن الممكن اجراء انتخابات 
أربع  لمدة  ونائبه،  الرئيس  لترشيح  بينهم  فيما 
بد  وال  عليها.  المتفق  المدة  حسب  أو  سنوات 
وحسن  واإللتزام،  والحكمة  االمانة  اشتراط  من 

التدبير واإلدارة. 
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3-صياغة الرؤية والرسالة واألهداف وآليات التنفيذ 
)االستيراتيجية  الحديثة.  االدارة  معايير  وفق 

والمنهجية(.
المشروع  ضمن  المستهدفة  الفئات  )-تحديد 
المستحقين  ومن  الزكاة،  عليهم  تجب  من  من 
أصحاب  األرامل،  )األيتام،  وتصنيفهم  لها 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  المحدود،  الدخل 
عائل  ال  االتي  المطلقات  المحتاجين،  من 
الجاكعين  الطالب  العمل،  عن  العاطلين  لهن، 

المحتاجين، المرضى... وغيرها( 
من  أداؤها  يمكن  التي  والمهام  األدوار  )-تقسيم 
الطلبة  أو  العمل،  عن  العاطلين  توظيف  خالل 

الجامعين من العائلة وصرف رواتب لهم.
وجمع  المشروع،  عن  االعالن  طرق  )-تحديد 
التكنولوجيا  واستخدام  وتصنيفها،  المعلومات 

الحديثة لتسهيل المهمة.

)- اإللتزام باألحكام الشرعية المبينة إلحكام الزكاة: 

وان  واألمهات  )اآلباء  لألصول  تصرف  فال   •
والبنات  )األبناء  للفروع  تصرف  وال  علون( 

وإن نزلن( ألن هذه الفئة النفقة عليها واجبة. 

لهن،  الزكاة  صرف  يجوز  كان  وإن  األخوات   •
وال  عليها  ينفق  المروءة  باب  من  ولكن 
لها  خصص  وإن  الزكاة،  من  لها  يخصص 

فالحكم بالجواز. 

حاالت  في  والبديلة  الطارئة  الخطط  )-وضع 
وكيفية  لللمحتاجين،  االقتصادية  األزمات 
بعد  الزكاة  أموال  من  الفائضة  األموال  استثمار 

توزيعا توزيعا فوريا على األصناف المستحقة.

9-إعداد نماذج لتقديم الطلبات، وأخرى لمخرجي 
وتصنيف  األعداد  لحصر  كوسيلة  الزكاة. 
وجمع  األولوية،  حسب  وترتيبهم  احتياجاتهم 

األموال وتصنيفها حسب أنواعها وتوزيعها.

زكاة  بأموال  خاص  بنكي  حساب  0)-تخصيص 
العائلة.

مرحلة  في  تنفيذه  سيتم  ما  تقييم  طريقة  ))-تحديد 
التنفيذ

المرحلة الثانية: مرحلة التنفيذ
ما  وكل  بالعمل  البدء  المرحلة  هذه  في  يتم   

خطط له في المرحلة السابقة وقد تتضمن: 
)- إصدار كتيب خاص لجميع االسر المنتمية 

للعائلة، ويتضمن المشروع ينفاصيله.
عبر  وايداعها  الزكاة  أموال  )-استقبال 
لذلك،  المخصص  البنكي  الحساب 
)الزراعية،  النقدية  غير  األموال  وجمع 

الماشية( ونحوها.
للزكاة  المستحقين  طلبات  3-استقبال 
الزكاة  وتوزيع  األولوية  حسب  وترتيبهم 
إلكتروني  رابط  خالل  من  فوريًا.  عليهم 
الموجودة،  االستمارات  وتعبئة  خاص 

وجميع البيانات المطلوبة.
للمستحقين  الشهرية  الرواتب  )-صرف 
فيهم  بما  البنكية  حساباتهم  في  وايداعها 

العاملين عليها.
الدخل  محدودة  لألسر  المبالغ  )-صرف 
لمساعدتها على االستثمار في مشروعات 
حتى  سنتين  لمدة  دراستها،  تتم  أن  بعد 
مخرجة  للزكاة  المستقبلة  األسر  تصبح 

لها، على غرار التجربة السنغافورية.
صرفه  يتم  ما  حول  الشهرية  التقارير  )-كتابة 

من أموال، واستثماره ونحوها.
والطارئة  الدورية  االجتماعات  )-عقد 
وآخر  ودقته  العمل  سير  على  لالطالع 

مستجداته.
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الموسمية  المناسبات  بمتطلبات  )-االهتمام 
)الزواج، المدارس، األعياد.... ونحوها(.
9-تنفيذ بعض النشاطات الترفيهية لما لها من 

أثر إيجابي على المستحقين من األسر.
الزكاة،  لهم  تصرف  بمن  0)-االجتماع 
لذلك  لما  ومشاركتهم،  لهم،  واالستماع 
بأهميتهم،  يشعرهم  عليهم  نفسي  أثر  من 
العالقات  تتقوى  حتى  بهم،  واالهتمام 
األرامل  فئة  خاصة  بينهم.  فيما  األسرية 

واأليتام وذوي االحتياجات الخاصة.
وال  اليعرف  بحيث  بالسرية  ))-االلتزام   
أموال  شملتهم  من  جميعها  للعائلة  يشهر 
الزكاة. وإنما يكون االختصاص للعاملين 

في بيت الزكاة العائلي. 

المرحلة الثالثة: مرحلة المتابعة والتقييم
والمتابعة  االشراف  يتم  المرحلة  هذه  في 
والتقييم على االيرادات والمصروفات والمشروعات 

وسير العمل من خالل: 
وتقييم  وتوزيعها  ادخالها،  تم  التي  المبالغ  ).حصر 

طرق التوزيع. 
).عدد المستفيدين، وتصنيف نوع الحاجات ومدى 

تغطية المبالغ المدفوعة للحاجات المدرجة.
3.متابعة وتقييم المشروعات الخاصة المدعومة من 

أموال الزكاة ومدى نجاحها.
الزكاة  أموال  استثمار  تم  التي  المشروعات  ).تقييم 

فيها ومدى ربحيتها.
).إصدار التقارير الدورية والتدقيق عليها.

الضعف  ونقاط  لتعزيزها،  القوة  نقاط  ).تحليل 
الممكنة  والفرص  الحلول  وإيجاد  لتالفيها، 
وزيادة  التطوير  يتم  حتى  الستثمارها،  المتاحة 

المنافع قدر اإلمكان.

تطبيقها  يمكن  التي  الجديدة  األفكار  ).استقطاب 
واالستفادة منها.

).اصدار كتاب سنوي يحتوي على جميع االنجازات 
المحققة من بيت الزكاة العائلي، لتحفيز المنتمين 
الستمرار  والمبادرة  العطاء  إلى  والمستفيدين 

المشروع وديمومته.

• الكيف مقدم على الكم في توزيع الزكاة: 
شيء،  كل  في  والكثرة  بالكم  )مولعين  بتنا 
كثيرًا  يعيننا  وال  والماليين،  باأللوف  األرقام  وإبراز 
ماوراء هذه الكثرة، وال ماذا تحمل هذه األرقام()33(. 
)والمقصود بالكم هنا: كل مايعبر عن مقدار الجانب 
المساحة  سعة  أو  العدد  كثرة  من  وحده،  المادي 
أو  المدة،  طول  أو  الوزن  نقل  أو  الحجم  كبر  أو 
)ولكن  المجال.())3(  هذا  في  يدخل  مما  ذلك  غير 
والنوع  الكيف  تقديم  المهمة  أولوياته  من  الشرع 
على الكم والحجم فليست العبرة بالكثرة في العدد، 
النوعية  المدار على  إنما  الحجم:  في  بالضخامة  وال 
شيء  كل  في  بالكيف  اهتم  واإلسالم  والكيفية())3(. 
ألنه  كثير،  سبق  قليل  فرب  الكم.  على  مقدم  وجعله 
على  مردود  كثير  ورب  واالخالص،  الصواب  قارنه 
أو  الصواب  إما  الركنين  بأحد  اختل  ألنه  صاحبه 
اإلخالص أو كليهما. ومن ذلك مايتعلق بموضوعنا 
وهو مراعاة الكيف قبل الكم في حال تقسيم الزكاة. 

فقد يهتم مخرج الزكاة بكثرة عدد المستفيدين 
كلها،  حاجتهم  تقضي  لم  ولو  أمواله  زكاة  من 
كلما  أنه  منه  ظنًا  وقليلة  عديدة  تقسيمات  فيقسمها 
وهذا  وأفضل  أولى  ذلك  كان  المستفيدين  كثر 
يتم  أن  ذلك  في  فاألهم  واألفضل،  األولى  خالف 
تقسيم  يتم  وأن  والظروف  للحاجات  تبعًا  تقسيمها 

)33( فقه األولويات، يوسف القرضاوي، ص3). 
))3( املرجع السابق ص )).

))3( املرجع السابق ص)) بترصف يسري.
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الديون  كسداد  فالمهم،  األهم  وفق  الحاجات  هذه 
مرض  مريض  أو  السجن،  من  المعسرين  وإخراج 
الزكاة  أنفقت  لو  حتى  العالج  لسرعة  محتاج  عضال 
عليه كلها، فليس المهم العدد، بقدر ماهو الحاجات 
التي تقضى بمال الزكاة والمشكالت االقتصادية التي 

تحل بشكل نهائي. 

عليهم  تجب  ال  ممن  األقربون  أن  شك  وال 
النفقة أولى فينبغي البدء بهم ثم اإلنتقال إلى غيرهم، 
ولو أتى من غيرهم ما حاجته ألح قدم لحاجته شريطة 

أن يكون من األصناف الثمانية المحددة في القرآن. 

)بيت  في  يراعى  أن  بد  ال  ذلك.  على  وبناًء   
الزكاة العائلي( من لهم األولوية في االستفادة من مال 
الزكاة، ومانوع الحاجة المالية التي تقدم على غيرها، 
بحيث تقضى الحاجة كاملة غير منقوصة بغض النظر 
على  اآلالف  انفقت  فلربما  المستفيدين  عدد  عن 
عدد يسير خير من أن تنفق على عدد كبير وال تقضى 

حاجاتهم كاملة. 

ثانيًا: الزكاة بين الم�شوؤولية الموؤ�ش�شية وال�شخ�شية
الزكاة  قد يقول قائل: لو تم تطبيق فكرة )بيت 
العائلي( في المجتمعات، فسيصبح المال متداول بين 
فئة معينة، وقد يغفل عن أصناف أخرى في المجتمع، 
الصغيرة  النووية  واالسر  والمغتربين،  السبيل،  كإبن 
التي ليس فيهامخرج للزكاة؟ أو ربما استثمرت أموال 
الزكاة في االعمال الغير مشروعة التي قد تخلف آثارا 

سلبية، فكيف نحل هذه االشكالية؟
األساسية  المبادىء  بعض  عل  التأكيد  ينبغي 

المتعلقة بذلك: 
منها  يعاني  التي  االقتصادية  المشكالت  جل  أن   •
عالمنا اإلسالمي سببها أمرين: أولها: التعامل بالربا 
الله  ألن  االقتصادية  األخطار  أكبر  من  يعد  الذي 
وثانيها:  شاهد.  خير  والواقع  فيه،  بالحرب  توعد 
ترك إخراج الزكاة وجبايتها بصورة ملزمة. وأوكل 
استقامته.  ومدى  بدينه،  الفرد  التزام  إلى  األمران 
فمن التزم تجنب الربا وأخرج الزكاة، ومن لم يلتزم 

ترك دون مراقبة وال محاسبة.

بهذه  أتيت  ليستإجبارية،  الزكاة  جباية  أن  طالما   •
بالمستوى  ترتقي  لعلها  مساندة  كفكرة  الفكرة 
والمحبة  الصلة  أواصر  وتعزز  لألفراد،  المعيشي 
التدرج  بمنهج  اقتداء  الواحدة.  العائلة  أفراد  بين 
والتعميم  التوسع  إلى  يقود  قد  الذي  المرحلي 

وااللتزام وااللزام.
تنسيق بين بيت الزكاة العام، وبيت  يكون  أن  بد  • ال 
التعرف  في  األثر  أبلغ  من  له  لما  العائلي،  الزكاة 
الترقي  على  واالشراف  الزكاة،  تطيبق  كيفية  على 
بذلك  فيتم  المعيشي  المستوى  سلم  في  والصعود 

تبادل الخبرات واالستفادة من النتائج المحصلة.
• في حال تضخم األموال في بيت الزكاة العائلي من 
الممكن توسيع النطاق خارج العائلة، كالتعاون مثال 
مع السجون لسداد ديون المعسرين واخراجهم إلى 

أسرهم.
العوائل  بين  كبيرة  مساحة  أخذ  إذا  المشروع  هذا   •
في  كبيرًا  إسهامًا  فسيسهم  الواحد،  المجتمع  في 
اإلنتاجية  القوة  وتحريك  االقتصادية،  التنمية 
في  كبير  دور  له  شك  بال  وهذا  واإلستهالكية، 

االزدهار االقتصادي العام للبلد.
• قد يوجد أكثر من جهة تجمع الزكاة وتحث عليها، 
لها  مصرح  ويكون  لمستحقيها،  توزيعها  وتتولى 
هنالك  كان  لو  فياحبذا  البالد.  قوانين  وفق  بذلك 
بينها  ومن  الجهات،  هذه  جميع  يضم  تقني  موقع 
جميع  حصر  يتم  وبالتالي  العائلية،  الزكاة  بيوت 
المستفيدين دون تكرارهم في جهات أخرى، األمر 
المال  يتركز  الجميع، فال  إلى شمولية  يؤدي  الذي 

في يد فئة معينة. 
في  اإلستثمارية  المشاريع  جميع  إخضاع  ينبغي   •
من  واإلشراف  للمراقبة  العائلية  الزكاة  بيوت 
في  تستغل  لئال  بالبالد  المختصة  الجهات  قبل 
المجتمع  على  تعود  مشروعة  غير  مشروعات 
على  وتؤثر  المجتمع  تهدد  التي  السلبية  باآلثار 

التنمية المستدامة.
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الخــــــاتمــــة
تفصيل  من  فيه  فصلنا  وما  البحث  هذا  وبعد 

نصل إلى اآلتي: 

عبيده،  على  الله  يفرضها  لم  إلهية،  فريضة  الزكاة   •
وسنة  كتابه  في  دينه،  أركان  ثاني  مع  يقرنها  ولم 
تجنيها  التي  وثمارها  ومنافعها  ألهميتها  إال  نبيه، 
المجتمعات البشرية، لذلك لما بدأ التفريط في هذا 
وتعرقلت  مجتمعاتنا،  على  سلبا  انعكس  الركن، 
وتعطلت  الحقيقية،  االقتصادية  التنمية  مسيرة 
الفقر والعوز وما يجره من  المرجوة، وبدأ  أهدافنا 
وإقتصادية  واجتماعية  مشكالت وويالت أخالقية 
من  مكون  أول  أبواب  تطرق  وسياسية  وأمنية 
من  كثير  وأصبحت  )األسرة(.  المجتمع  مكونات 
األسر تعاني التفكك والتشتت وسوء الحال والمآل 

نتيجة وضعها االقتصادي المتهالك.

الراهن  وقتنا  في  الزكاة  موضوع  أن  الواقع  في   •
إلى  الذي أدى  التحديات، األمر  العديد من  يواجه 
تفويت الكثير من ثمراتها، وبتنا نبحث عن الحلول 
البديلة، وصار الحديث عن فرضية الزكاة ومنافعها 
والحكمة من مشروعيتها وأدلة وجوبها من التكرار. 

الذي يحتاج إلى قرار.

• نحن نحتاج في وقتنا الراهن إلى قرار شجاع لتطبيق 
الخليفة  بقول  تمسكا  اإللزام  بطريق  الزكاة  جباية 
الراشد أبوبكر الصديق )و الله لو منعوني عقاال(. 
فالضرائب التي فرضت في المجتمعات اإلسالمية 
أثقلت كاهل الفقير، ولم ثؤثر في الغني، أما الزكاة 

فستحقق التوازن اإلقتصادي في المجتمعات.

والفقهاء  العلماء  على  وجب  آخر  جانب  من   •
كل  دراسة  في  الجهيد  الجهد  بذل  والمختصين، 
وايجاد  واقع،  وتشخيص  تفعيال  بالزكاة،  يتعلق  ما 
االقتصادية  المشروعات  لجميع  الشرعية  الحلول 

من  للخروج  المتعففة  األسر  ومساندة  المعاصرة، 
حد الكفاف إلى حد الكفاية. 

كبيرًا  إسهامًا  يسهم  لألسر  االقتصادي  االستقرار   •
عن  وابتعادها  بكرامة،  وعيشها  استقرارها  في 
الوقوع في براثن الجرائم والمشكالت أو حدوث 
التفكك االسري الذي ينتج عنه أثارا سلبية وخيمة 
تهدد المجتمع واستقراره، فكلما استقرت األسر ا 

ستقر المجتمع.

قد تكون  العائلي(  الزكاة  )بيت  لعل فكرة مشروع   •
من باب ايجادحلول مؤقتة لبعض المشكالت التي 
تعاني منها مجتمعات الدول اإلسالمية، وتغلغلت 
إلى  جذريا.وتحتاج  حلها  يصعب  بصورة  فيها 
التدرج  بمنهج  األخذ  إلى  نحتاج  ولربما  التدرج. 
نزولها.  في  الشريعة  تدرجت  كما  حياة،  كمنهاج 
الدين،  في  التجديد  إلى  بحاجة  نحن  كذلك 
عقيدة  بدأ  كما  الدين  ألصل  الرجوع  به  ونقصد 
تعطيلنا  بسبب  بناءه  في  اختل  ما  لنصلح  وشريعة، 
من  المزيد  بذل  إلى  نحتاج  أحكامه.كما  لبعض 
الفقه،  في  للتجديد  الفكر  وإعمال  والجهد  الوقت 
والنظر من قبل الفقهاء في المشكالت والتحديات 
المناسبة  الشرعية  الحلول  إليجاد  المعاصرة، 
أراده  كما  البناء  وإعادة  التجديد  إلى  نصل  وبذلك 
الله للبشرية ليعم الخير والرخاء في جميع مجاالت 
المستدامة  التنمية  تحقيق  نضمن  وبذلك  الحياة، 
تحديات،  من  يستجد  ما  ومواجهة  للمجتمعات، 
وحل ما يطرأ من مشكالت، بشرط أن نتمسك بما 

جاء في الوحيين، وال نحيد عنهما أبدا. 

من  مضت  فيما  فصلت  وما  ماذكرت،  ويبقى 
صفحات، وما سطرت من كلمات، لم تكن إال جهد 
وأسأل  والمنة،  النعمة  هذه  على  والحمدلله  المقلة، 

الله التوفيق والقبول. 
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المراجع
). القرآن الكريم. 

). الصحيح من األحاديث من كتب الصحاح. تخريج موقع الدرر السنية. 

3. اقتصاديات األسرة- أيمن مزاهرة، سعاد عساكره، ليلى حاجزين-دار الشروق )00)م

التقوى-مصر-  للجامعة ومكتبة  النشر  – دار  الثانية  الطبعة  د حسين حسين شحاته-  الشريعة اإلسالمية-  المسلم في ضوء  البيت  اقتصاد   .(
))))/)00)م

). استثمار أموال الزكاة – بحث مقدم من الدكتور محمد عثمان شبير/ الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة التي أقامتها الهيئة العالمية للزكاة- 
رمضان ))))ه/ )00)م

). البرنامج المتكامل إلعداد وتأهيل المدرب والمستشار األسري- محمد المحسن-دار الندوة للنشر والتوزيع- الطبعة األولى )3))هـ

). تدبير ميزانية األسرة- د خالد يوسف الشطي- وزارة العدل الكويتية بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف- 009)م

). تنوير المؤمنات – عبدالسالم ياسين-الطبعة االولى – دار البشير- مصر )99)م

9. الجامع في فقه النوازل- د صالح بن عبدالله بن حميد-القسم األول-مكتبة الملك فهد الوطنية/ الرياض-3)))هـ -)00)م

العربية  المملكة  واإلرشاد-  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  األولى-  الطبعة  السدالن-  غانم  بن  صالح  د  الميسر-  الفقه  في  رسالة   .(0
السعودية-))))هـ-)00)م

)). العين )معجم(- الخليل بن أحمد الفراهيدي-الطبعة الخامسة-دار مكبة الهالل/ بيروت- ))))هـ/)99)م. 

)). عوامل استقرار األسرة في اإلسالم- رشا بسام ابراهيم زريفة- اطروحة ماجستير- جامعة النجاح الوطنية-نابلس/فلسطين-0)0)م

3). الغريبين في القرآن والحديث- أبوعبيدأحمد بن محمد المردي- الطبعة األولى-مكتبة نزار مصطفى الباز-مصر-999)م

)). فقه األولويات- د يوسف القرضاوي- الطبعة األولى- مكتبة وهبة- القاهرة-)99)م

)). كيف تخطط ميزانية أسرتك-د سكينة محمد باصبرين- السعودية- الطبعة اإللكترونية-لم يذكر سنة االصدار. 

)). موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي- د: بشر محمد موفق- 0)0)م

)). نظام األسرة في اإلسالم- محمد عقلة- الجزء األول-الطبعة الثانية - مكتبة الرسالة الحديثة- األردن 09))هـ/9)9)م

)). الوسطية في اإلقتصاد اإلسالمي-أ. د: محمد شوقي الفنجري من مجلة قضايا إسالمية تصدر غرة كل شهر عربي- وزارة األوقاف المجلس 
األعلى للشؤون اإلسالمية- مصر. 

الجرائد
)-جريدة الرياض – مقال محمد بن سعد بن صالح- ))/ربيع اآلخر3)))هـ-))/3/))0)م العدد ))9)). 

)-جريدة المصري اليوم – مقال محمد حلمي السالب-))/)/)00)م- العدد )3)). 

المواقع االإلكترونية
)- فن إدارة ميزانية البيت- زيدمحمد الرماني- موقع األلوكة اإللكتروني. 

)- موقع المسلم اإللكتروني
http: //www.muis.govsg/zakat/financialAssistance/Empowerment-Partnership-Scheme -موقع الزكاة السنغافورية -(

)- ويكيبيديا. 
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ر البية واآثارها على الواع  ياأثر الزكاة في الحد من انعكا�سات ت
االجتماعي والتعليمي وال�سحي للناحين

)جااإنمو العرا(

د.اأحمد محمد علي الم�شهداني - العراق
ديوان الوقف السني، قسم التخطيط، متخصص في التاريخ والفكر اإلسالمي

د.برزان مي�شر الحـامد - العراق
أستاذ مساعد في تاريخ المغرب واالندلس بجامعة الموصل

مقدمة
الحمد لله الذي خلق بلطيف حكمته بنية اإلنسان، واختصه بما 
علمه من بديع البيان، وسخر له ما في األرض من جماد ونبات وحيوان، 
في  بتصريفه  يستعملها  الداء،  وإماطة  الصحة  لحفظ  أسبابًا  له  وجعلها 
الشاكرين،  حمد  نحمده  والغذاء،  الدواء  بين  ومرضه  عافيته  حالتي 
الشعوب وأشرف  أكرم  المبعوث من  أنَّ محمدًا عبده ورسوله  ونشهد 

دائمين  وسالمًا  صالًة  األبرار  وصحابته  الطيبين  آله  وعلى    عاب،  الشِّ
إلى يوم المآب، وبعد: 

فإن الزكاة موروث سماوي وحضاري أكدت عليها جميع الشرائع السماوية، كما أنها جوهر َعَقائدي وأداة 
أعمال  ضمن  البحث  وجاء  سواء.  حد  على  واالقتصادي  االجتماعي  التوازن  لتحقيق  أساسية  وركيزة  للتمكين 
ً( من مؤتمر الزكاة، ليهتم بمقصوٍد عظيٍم من مقاصد الشريعة وهو  سابعًاً – الفقرة:  المحور الثاني: )االجتماعي 
البيئة  التعليم، وحق  الصحة، وحق  الكريم، وحق حفظ  العيش  يستلزم: حق  الحق  النفس وتربيتها، وهذا  حفظ 
النظيفة السليمة، وُيعد هذا القصد مشتَركًا إنسانيًا عامًا ال يختلف أحد على أهميته والعمل والبحث من أجله، فإن 
الطبيعية،  الهجرة واللجوء والنزوح في هذا العصر بسبب الحروب واألزمات، والكوارث  انتشار  من المالحظ 
واإلرهاب وآثاره السيئة، ولعل من أبرز نتائج ذلك: النزوح، والتهجير، وكثرة األمراض وانتشارها، والضياع والفقر، 
ازدادت معاناتهم، وازدادت  ديارهم  بعدًا عن  ازدادوا  بيئتهم، وكلما  النازحين عن  وابتعاد  والحرمان، والجهل، 
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األمراض انتشارًا فيهم، ولدوام نعمة الصحة والعافية 
ُه العافية، وما  حث النبي  على دوام سؤال العبد ربَّ
ذاك إال لعظمها وكبير نفعها وشأنها. والهدي النبوي 
ُتْؤَتوا  ))َلْم   :يقول إذ  الصحة،  حفظ  على  يؤكد 
اللَه  َفاْسَأُلوا  الَعاِفَيِة،  ِمْثَل  اإِلْخاَلِص  َكِلَمِة  َبْعَد  َشْيَئًا 
الَعاِفَية(())(، وقال وهب بن ُمَنبِّه رحمه الله: »مكتوب 
ما  فإن  الخفي«.  الُملك  العافية:  داود:  آل  في حكمة 
وقع للنازحين في العراق بسبب األعمال العسكرية، 
عجلة  ألن  حالهم،  غيرًّ  األمن  وانعدام  واإلرهاب، 
الحياة تدور خالف ما يشتهون. ولقد اختصرنا أفكار 
اإلمكان،  قدر  البحث  هذا  في  وعباراتهم  العلماء 
طبيعة  واقتضت  هذا  اإلطالة،  عدم  على  منا  حرصًا 

البحث أن يقسم على تمهيد ومبحثين: 

تحدث المبحث التمهيدي عن: إدارة األوقاف 
المفاهيم  وبعض  السني(  الوقف  )ديوان  العراق  في 
األوقاف  إدارة  األول  تناول  مطلبان:  وفيه  العامة. 
مفاهيم  والثاني:  السني(.  الوقف  )ديوان  العراق  في 

مشتركة بين الهجرة والنزوح. 

وتناول المبحث األول: ثنائية البيئة االجتماعية 
الزكاة  وأثر  النازحين  رعاية  في  ودورهما  والتعليمية 

في تحقيق ذلك. 

في  الزكاة  أثر  بيان  في  الثاني:  المبحث  وجاء 
رعاية أطفال النازحين في صحتهم البدنية والنفسية. 
وختمنا البحث بالتوصيات والنتائج وقائمة المصادر 

والمراجع. 

بإعتبارها  الزكاة  أثر  بيان  الدراسة:  هدف 
في  عقائدي،  وجوهر  وحضاري  سماوي  موروث 
الواقع  على  وآثارها  البيئة  تغير  انعكاسات  من  الحد 

))( مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب األرنؤوط - عادل 
األولى،  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  وآخرون،  مرشد، 
)))) هـ - )00) م، ))/9))( برقم )))(من حديث أبي 

. هريرة

االجتماعي والتعليمي والصحي للنازحين في العراق 
وما  داعش  على  األخيرة  الحرب  خالل  سيما  وال 
سببته من عمليات نزوح كبيرة وتهجير قسري آلالف 
وديالى  الدين  وصالح  الموصل  مدن  من  العوائل 

واألنبار وأجزاء من العاصمة بغداد.

من  عظيٍم  بمقصد  االهتمام  الدراسة:  أهمية 
وهذا  وتربيتها،  النفس  حفظ  وهو  الشريعة  مقاصد 
حفظ  وحق  الكريم،  العيش  حق  يستلزم:  الحق 
السليمة،  النظيفة  البيئة  وحق  التعليم،  وحق  الصحة، 
وُيعد هذا القصد مشتَركًا إنسانيًا عامًا ال يختلف أحد 

على أهميته والعمل والبحث من أجله.

في  البحث  مشكلة  تكمن  الدراسة:  مشكلة 
التوازن  تحقيق  في  الزكاة  دور  تفعيل  ضعف  عالج 
النزوح  آثار  من  والحد  واالقتصادي  االجتماعي 
والهجرة نتيجة الكوارث والحروب وعدم إظهار دور 
الكريم  العيش  الزكاة في تحقيق مقاصد الشريعة في 

وحفظ الصحة وحق التعليم.

المبحث التمهيدي: اإدارة االأوقاف في العراق 
)ديوان الوقف ال�شني( وبع�ص المفاهيم العامة

العراق  في  االأوقاف  اإدارة  االأول:  المطلب 
)ديوان الوقف ال�شني( 

التي  الرسمية  الجهة  بيان  الجدير ذكره هنا  من 
تتولى ادارة الزكاة في العراق، وبيان التكييف القانوني 
صندوق  – دائرة  السني  الوقف  ديوان  يتولى  إذ  لها، 
الزكاة، ادارة ملف الزكاة في العراق، وننوه هنا أن ما 
نذكره من إحصائيات تتعلق فقط بانفاق ديوان الوقف 
السني للسنوات )009) – 3)0)( وهي المدة التي 
ألنشطة  نتطرق  ولم  النازحين،  أعداد  فيها  تضاعف 
البيانات  توافر  لعدم  األهلي،  القطاع  ضمن  الزكاة 
الكافية، لكون األمر ال يضبطه ضابط بخالف القطاع 

الحكومي، ويأتي المبحث على ثالثة فروع: 
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الفرع االأول: المفهوم اللغوي واال�شطالحي
ديوان  أو  األوقاف،  )وزارة  بقولنا:  نقصد 
المتعارف  معناها  الوقف(  إدارة  أو  هيئة،  أو  الوقف، 
عليه في اللغة أو في االصطالح أو في القانون، بإدارة 
المؤسسة  بها:  ونعني  الموقوفة،  األموال  مال من  أي 
تسيير  تتولى  التي  واإلشرافية،  والحسابية  اإلدارية 
على  قدرته  وتعزيز  عليه  والمحافظة  الوقف  أمور 
من  لها  أتيح  ما  بجميع  عنه  والدفاع  أهدافه،  خدمة 
تتولى  التي  وهي  عرفية،  أو  قانونية  أو  شرعية  وسائل 
أوقافًا كبيرة وعامة، مما ال يستطيع الناظر، أو القيِّم، أو 
وموضوع  المعاصر.  الزمن  في  بمفرده  إدارتها  الولي 
بمستوى  وهي  الزكاة(  صندوق  )ادارة  هنا:  بحثنا 
الوقف  لديوان  التنظيمي  الهيكل  في  عامة  مديرية 
السني. وهذه المؤسسة طبيعتها تكون قائمة مقام ولي 
األمر، وشخصية هذه المؤسسة هي شخصية اعتبارية؛ 
بإدارتها  كفيلة  هي  بل  الزكاة،  أموال  تملك  ال  ألنها 
حسب  مستحقيها  إلى  وإيصالها  عليها  والمحافظة 

األصناف الثمانية التي ذكرها الله عزوجل. 

التعريف اللغوي واال�شطالحي 
الوزارة: لغة: )الَوزارة( بالفتح، وقد )استوزر( 
و)الوزير  له،  و)يتوزر(  األمير  )يوازر(  فهو  فالن 
الموازر( كاألكيل والمؤاكل؛ ألنه يحمل عنه )وزره( 

أي ثقله))(.

َِماُم  الإْ ِزَر  َتوإْ َيسإْ َأنإْ  ُهَو  اصطالحًا:  الوزارة 
َعَلى  َضائَها  َوإِمإْ بَِرأإْيِِه،  ُموِر  ُ الإْ بِيَر  َتدإْ إليه  ُض  ُيَفوِّ َمنإْ 
ُه تعالى  َوَزاَرِة، َقاَل اللَّ َتنُِع َجَواُز َهِذِه الإْ تَِهاِدِه، َوال َيمإْ اجإْ
ُددإْ  ِلي * َهاُروَن َأِخي * اشإْ نإْ َأهإْ َعل لِّي َوِزيرًا مِّ َواجإْ

.((( ،(((ِري ُه ِفي َأمإْ ِركإْ ِري * َوَأشإْ بِِه َأزإْ

))( ينظر: الرازي، زين الدين محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، )999) م( 
)تحقيق يوسف الشيخ محمد(، ط)، ص )33، المكتبة العصرية، بيروت.

)3( طه: 9) - )3.
))( ينظر: الماوردي، علي بن محمد بن محمد، األحكام السلطانية، 

ص 0)، دار الحديث، القاهرة.

)دونت(  وقد  بالكسر  )الديوان(  لغة:  الديوان 
َن  َدوَّ من  الجريدة  و)الديوان(  )تدوينًا())(،  الدواوين 
الكتب إذا جمعها؛ ألنها قطع من القراطيس مجموعة))(.

ق  يتعلَّ ما  لحفظ  موضع  اصطالحًا:  الديوان 
بحقوق السلطنة من العمال والموال، ومن يقوم بها 

ال ))(. من الجيوش والعمَّ

الهيئة لغة: )الهيئة( بالفتح )وتكسر( نادرًا )حال 
وتهييئًا:  )تهيئة  األمر  أي  و)هيأه(  وكيفيته(،  الشيء 
وحاله،  وشكله  الشيء  صورة  والهيئة:  أصلحه( 
أي  عليه(  األمرالمتهيأ  )والمهايأة:  الشارة،  والهيئة: 

أمر يتهيأ عليه القوم فيتراضون به ))(. 

الهيئة اصطالحًا: الجماعة من الناس ُيعهد إليها بعمٍل 
والقوانين  التعليمات  وفق  وإنجازه  لدارته  عام  أو  خاص 

ضمن مجلس تشاوري وينتدب منهم رئيسًا لهم))).

الدائرة لغة: الّدائَِرُة والّداَرُة، كالُهما: ما َأحاَط 
ِء. وِديَر بِه وَعَليإْه، وُأِديَر به)1)). يإْ بالشَّ

مشروط  جماعي  نشاط  اصطالحًا:  والدائرة 
جميع  في  العاملين  موظفيه  مع  الراعي  به  يقوم 
سلعة  أو  خدمة  تقديم  خالل  من  الحكومية  األجهزة 
شعورًا  تمييز  بال  الجمهور  أي  الرعية  إلى  مشروعة 
وفقًا  اإلدارية  ممارستهم  أثناء  اإلدارة  بأمانة  منهم 
لألنظمة والتعليمات الشرعية وسعيًا لتحقيق أهداف 
والنماء  والرخاء  األمن  توفير  أجل  من  مباحة  عامة 

للبالد والعباد«)))(.

))( ينظر: الرازي، مختارالصحاح، مصدر سابق، ص 0)).
ِزّى، المغرب، مصدر سابق، ص ))). ))( ينظر: الُمَطرِّ

ِزّى، المغرب، مصدر سابق، ص ))). الماوردي،  ))( ينظر: الُمَطرِّ
األحكام السلطانية، مصدر سابق، ص)9).

))( ينظر: الزبيدي، تاج العروس، مصدر سابق، ج )، ص 0)).
)9( ينظر: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط،(، ج )، ص: )00).
األعظم،  والمحيط  المحكم  إسماعيل،  بن  علي  المرسي،  ينظر:   )(0(
 ،((( ص   ،9 ج  هنداوي(.ط)،  الحميد  عبد  م(تحقيق   (000(

دارالكتب العلمية، بيروت.
العامة  اإلدارة  في  مقدمة  داود.  بن  أحمد  المزجاجي،  ينظر:   )(((
الخليجية  الشركة  9)ـ0)،  ص   ،( ط  م(   (000( اإلسالمية، 

للطباعة والتأليف، جدة.
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الفرع الثاني: التكييف القانوني الإدارة االأوقاف 
 أقامت كثير من الحكومات اإلسالمية وزارة أو 
الزكاة واألوقاف  بإدارة أموال  مديرية لألوقاف تقوم 
وأماكن  المساجد  أوقاف  على  فضاًل  االستثمارية، 
دورها  الحكومية  اإلدارة  األخرى.وتمارس  العبادة 
العامة.  األموال  إدارة  في  الرسمية  النظم  حسب 
السلطوية  والرقابة  التفتيش  ألساليب  وتخضع 
في  ويالحظ  األخرى.  الحكومة  فروع  على  المطبقة 
ظل هذا النوع من اإلدارة أن اإليرادات المستخلصة 
الزكاة واألوقاف االستـثمارية قد ضعفت  من أموال 
النفقات  لمقابلة  تكفي  تعد  لم  كبيرة  درجة  إلى 
والمساكين  واليتامى  الفقراء  لحاجات  الضرورية 
استدعى  مما  وحدها،  الدينية  واألنشطة  والمساجد 
الوجوه  على  لإلنفاق  دعمًا  عمليًا  الحكومة  تقدم  أن 
العامة  الميزانية  من  المساجد،  وبخاصة  الوقفية، 
والتعليماِت  واألنظمِة  القوانيِن  وشرعت  نفسها)))(. 
التي تتعلق بإدارة األوقاف العراقية، سنكتفي بذكرها 
إدارة  قانون  وأولها  تفصيالتها،  في  الخوض  دون 
جمادى   (9 بتاريخ:  العثماني  العهد  في  األوقاف 
انتقال  قانون  صدر  ثم  )0)))هـ(،  سنة  اآلخرة 
الورثة  إلى  المسقفات والمستغالت ذات اإلجارتين 
رقم:  األوقاف  إدارة  قانون  سنة ))9))هـ(، وصدر 
بالذي  القانون  هذا  وألغي  م(،   (9(9( سنة   )(((
لسنة   )(0(( رقم:  األوقاف  إدارة  وقانون  بعده. 
وقانون  بعده.  بالذي  القانون  هذا  والغي  )))9)م(، 
إدارة األوقاف رقم: )))( لسنة )))9)م( المعدل. 
 )(0( رقم  الدينية  والشؤون  األوقاف  وزارة  وقانون 

اإلسالمي  المجتمع  في  الوقف  قحف،  منذر  قحف،  ينظر:   )(((
البحوث  مركز   ،(( ص   ،( ج   ،( ط  ))99)م(،  المعاصر، 

والدراسات اإلسالمية.

أموال  واستثمار  إدارة  وقانون  )))9)م(.  لسنة 
المعدل.  )993)م(،  لسنة   )((( رقم:  األوقاف 
مجلس  وقرار  )000)م(،  لسنة   )((( رقم:  وقانون 
وإحالل  )003)م(،  لسنة   )((( الرقم:  ذو  الحكم 
ثالث دواوين محلها أحدهما للوقف السني، والثاني 
للوقف الشيعي، والثالث للطوائف غير المسلمة)3)(. 
إلقليم  الدينية  والشؤون  األوقاف  وزارة  وقانون 
لسنة ))00)م(. وأما  العراق رقم ))  كوردستان - 
الوقف الشيعي فتنحصر التشريعات الخاصة بالوقف 
رقم ))  المقدسة   العتبات  إدارة  بقانون  الشيعي 
إدارة  قانون  بموجب  ألغي  الذي  )))9)م(  لسنة 
رقم  الشريفة  الشيعية  والمزارات  المقدسة  العتبات 
 (( رقم  المقدسة  العتبات  ونظام   (00( لسنة   (9
المقدسة  العتبات  ادارة  وقانون  )9)9)م(.  لسنة 
لسنة   )(9( رقم  الشريفة  الشيعية  والمزارات 
))00)م.( وقانون ديوان الوقف الشيعي رقم )))( 
رقم  السني  الوقف  ديوان  وقانون  )))0)م(،  لسنة 
في  ُشرع  تشريع  آخر  وهذا  )))0)م(،  لسنة   )(((
العراق بما يخص األوقاف، وهو يتضمن ثالثة عشر 

مديرية عامة من بينها ادارة صندوق الزكاة.

الفرع الثالث: االإر�شاد من الميزانية
اإلرصاد في اللغة: من أرصد، أي أعّد. ويجوز 
أن يقال: رصد، وهذا بخالف الوقف إذ يقال: وقف، 
وال يقال: أوقف. و»اإلرصاد« مستخدمة في عصرنا 
الميزانية،  هذه  الحاكم  رصد(  )أو  أرصد  فيقال: 
لغرض كذا )))(. وفي الحديث الذي يرويه البخاري: 

 )(9(9( العراقية،  األوقاف  وانظمة  قوانين  مجموعة  ينظر:   )(3(
التشريعات  قاعدة   ،)(9((( و)0)9)(،  و)))9)( 

/http: //www.legislations.gov.iq والتنظيمات العراقي
)))( ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج 3، ص ))).
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ِة  بِيِّ  ِفي َحرَّ : ))ُكْنُت َأْمِشي َمَع النَّ َأُبو َذرٍّ َقاَل: َقاَل 
ْيَك َيا  الَمِديَنِة، َفاْسَتْقَبَلَنا ُأُحٌد، َفَقاَل: َيا َأَبا َذرٍّ ُقْلُت: َلبَّ
َهَذا  ُأُحٍد  ِمْثَل  ِعْنِدي  َأنَّ  نِي  َيُسرُّ َما  َقاَل:  ِه،  اللَّ َرُسوَل 
َشْيئًا  إال  ِديَناٌر،  ِمْنُه  َوِعْنِدي  َثالَِثٌة  َعَليَّ  َتْمِضي  َذَهبًا، 
َهَكَذا  ِه  اللَّ ِعَباِد  ِفي  بِِه  أقوَل  َأْن  إال  لَِدْيٍن،  َأْرُصُدُه 
َوَهَكَذا َوَهَكَذا َعْن َيِمينِِه، َوَعْن ِشَمالِِه، َوِمْن َخْلِفِه، ُثمَّ 
َيْوَم الِقَياَمِة، إال  وَن  َمَشى َفَقاَل: إِنَّ اأَلْكَثِريَن ُهُم اأَلَقلُّ
َمْن َقاَل َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا - َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَمالِِه 
َوِمْن َخْلِفِه(()))(. اإلرصاد في االصطالح الفقهي: هو 
تخصيص الدولة غلة بعض أراضي بيت المال لبعض 
األيتام  ودور  المدارس  أو  كالمساجد،  مصارفه)))(، 

ورواتب الموظفين كاألئمة والخطباء والمؤذنين.

الدولة  موارد  ِفيِه  تعادل  سجل  والميزانية: 
)محدثة(،  ومصروفاتها  الّشرَكة  أو  المنشأة  أو 
و)اْلَمْوُزون(  الّصْرف،  سعر  موازنة  و)الموازنة(، 
َوِفي  َمْعُلوم  وِمْقَدار  وزنأ  على  جرى  َمْوُزون  َشْيء 
ْوُزوٍن)1)) )))(. وهي:  ْنِزيل اْلَعِزيزِمن ُكلِّ َشْيٍء مَّ التَّ
للمصالح  يخصص  وما  اإلرصاد  معنى  على  تدل 
صندوق  وميزانية  حصر.  وبدون  الدولة  في  العامة 

الزكاة ناتجة عن: 

يدفعها  التي  والصدقات  الزكاة  أموال   -
وتنقص  تزداد  األموال  وهذه  المحسنون. 
بحسب الثقة بين المزكين والقائمين على إدارة 
تتولى  الموسرين  من  الكبيرة  والنسبة  الزكاة، 
لهذه  الرجوع  دون  بأنفسهم  الملف  هذا  إدارة 

)))( البخاري، الجامع الصحيح، مصدر سابق، رقم ))))9(، ج 
)، ص )9.

)))( ينظر: الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج 3، ص ))). 
الرحيباني، مطالب أولي النهي، مصدر سابق، ج )، ص ))). 
المالية  المصطلحات  معجم  م(   (00(( حماد،  نزيه  حماد، 
واالقتصادية في لغة الفقهاء، ط )، ص 0) دار الشامية، بيروت.

)))( الحجر: 9).
)))( ينظر: إبراهيم مصطفى، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم 

الوسيط، ج )، ص 030). 

التنسيق،  وقلة  التوعية  ضعف  بسبب  الدائرة، 
هذا على صعيد أهل السنة والجماعة، أما على 
صعيد الشيعة فهم يعملون بمبدأ الخمس، ويتم 

دفع خمس أموالهم لمراجعهم الدينية.
- االرصاد من الميزانية العامة للدولة سنويًا. 

المطلب الثاني: مفاهيم م�شتركة بين الهجرة والنزوح
  النبي  هاجر المسلمون إلى الحبشة وهاجر 
إلى الطائف، ثم هاجر مع أحبابه إلى المدينة وهنالك 
دولة  تقوم  أن  الله  شاء  وقد  اإلسالم،  دولة  أقيمت 
تكون  عندما  اإلسالم  يحفظ  وأن  بالهجرة،  اإلسالم 
وبذلك  الدين،  سبيل  في  والحياة  بالمال  التضحية 
والحياة،  والوطن  المال  ألنفسهم  المسلمون  يضمن 
من أجل هذا شرع مبدأ الهجرة في اإلسالم، والهجرة: 
وحرمان.  وفقر،  وغربة،  ومعانات،  وعذاب،  ألم، 
فقد  العراق،  في  للنازحين  بالفعل  حصل  ما  وهذا 
ذاقوا مرارة النزوح بكل أتراحه، وغابت عنهم البسمة 
والتحفوا  األرض،  افترشوا  وأفراحه،  العيد  وبهجة 
السماء. الهجرة ليست هروبا من األذى فقط بل هي 
نحن  وها  والنصر،  الفرج  يأتي  ريثما  للمحنة  تبديل 
للنصر  سبيال  كانت  الهجرة  أن  التاريخ  مر  على  نرى 
والعزة، كما كانت هجرة محمد ، فهجرة النبي من 
مكة إلى المدينة بحسب الظاهر ترك للوطن وتضييع 
له،  وضمانة  عليه  حفاظا  الواقع  في  كانت  لكنها  له 
إلى وطنه  فقد عاد بعد بضع سنوات من هجرته عاد 
من  مظفرًا  منصورًا  الجانب  عزيز  منه  أخرج  الذي 
كانت  فلقد  بالهجرة  المسلمون  أرخ  ذلك  كل  أجل 
على  اإلسالم  إن  لإلسالم..  جديدًا  وميالدًا  نصرًا 
المستوى االجتماعي أكد مبدأين هامين هما: الحرية 
والمساواة.. ومن أهمل في واحد منهما فقد فاته حظه 
من الدين. فالحرية في اإلسالم حق مكتسب للشعوب 
وليست منحة من حاكم.. حتى أن الهجرة في اإلسالم 
كانت  وكذلك  الظلم،  من  للهروب  مدخال  كانت 
التي طبقها اإلسالم فال  الهامة  المساواة من المبادئ 
فضل لعربي على أعجمي وال ألبيض على أسود إال 



مجلة بحوث، العدد السـابع والعشرون »خاص« صفر 1441 هجريًا - أكتوبر 2019 ميالديًا 530

بالتقوى. وهذا ما يبحث عنه النازحين يريدون حقهم 
وأمن  مسكن  من  المجتمع  أفراد  بين  المساواة  في 
ومأكل ومشرب، وعندما فرضت األمم المتحدة على 
مليون  نصف  من  أكثر  صار  سالحه،  ينزع  أن  لبنان 
إنسان هناك من النازحين يبحثون عن مأوى.)9)( وما 
تعاقبت من أحداث في العراق وسوريا خلفت ورائها 
أكد  السياسي  المستوى  وعلى  نازح.  ماليين  عدة 
العدل والشورى.  أيضًاً هما:  اإلسالم مبدأين هامين 
بهذه  األمم  من  أمة  أخذت  هل  نقول  ذلك  وبعد 
المبادئ، وهي: العقل، والعلم، والحرية، والمساواة، 
والعدل، والشورى؟ إن من الظلم أن نقارن اإلسالم 
تكون  تكاد  الستة  المبادئ  فهذه  المسلمين..  بواقع 
الله في حركة  غائبة اآلن عن واقعهم.)0)( لكنها سنة 
التاريخ.. فعندما يتم الخروج على قوانين الله تتجمع 
اإلبادة..  فتتحقق  العودة..  باب  فيغلق  الفناء  عوامل 
الكوارث..  من  مجموعة  شكل  في  الموت  ويتحقق 
سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديال، حين تذهب إلى 
التاريخ تتلقى منه تلقي التلميذ المتعلم، وليس تلقي 
نفسك  تقرأ  أنك  يروعك  المكابر،  المتحجر  التلميذ 
صفحاته،  بعض  في  عصرك  وأحداث  ومجتمعك 
وتكاد تحس بأن ما يدور حولك ليس إال آخر طبعة 
آخر  أنفسهم  يظنون  الذين  وأن  التاريخ،  كتاب  من 
أنفسهم  يظنون  أو  أفضلها-  أي   - التاريخ  حلقـات 
خارج دائرة التاريخ.. هؤالء وأولئك قوم مخدوعون، 

يمتازون بالغباء الشديد والسذاجة المفرطة. 

الرد  الثامنة ))/)))( موسوعة  المائة  أعيان  الكامنة في  الدرر   )(9(
على المذاهب الفكرية المعاصرة )- 9) )9)/))(.

 (9  -( المعاصرة  الفكرية  المذاهب  على  الرد  موسوعة   )(0(
.)((9/(0(

خرب  عدو  قصة  تكن  لم  النازحين  قصة  إن 
الديار وشرد األبناء، بقدر ما كانت قصة هزيمتنا أمام 
تأكل  كما  بعضا  بعضنا  وأكلنا  ضياعنا  قصة  أنفسنا.. 

الحيوانات المنقرضة بعضها بعضًا: وصدق القائل: 

لله من عصر نضى لما مضى 

سيف العتو على الحشا تذكاره

إلى  لعودتهم  الله  شاء  إن  قريب  الفرج  ولكن 
حصل  وما  هاجر،  نتذكر  حالهم،  ويحسن  ديارهم 
فأسكنهما  السالم  عليه  الذبيح  إسماعيل  وابنها  لها 
بواد غير ذي زرع، وهما نازحين بعيدين من ديارهما، 
عليهما  وتابع  الماء،  لهما  وجل  عز  الله  أنبع  حتى 
النعماء، وأحسن إلبراهيم عليه السالم فيهما الصنع. 
والملك.  والعدد  والنبوة  النسل  إلسماعيل  وجعل 
))إن   :قوله من  ذلك  نستشف  أن  نستطيع  ولعلنا 
إلى  الهجرة  تكن  فلم  لشديد(()))(.  الهجرة  شأن 
إال  المدينة  إلى  الهجرة  وكذلك  والطائف  الحبشة 
 الناس  ألجل تحقيق المبادئ التي دعا المصطفى 
إليها لتكون لهم عقيدة وسلوكًا.. وهذه األمة الكريمة 
فإنه  والعمل  العلم  أسباب  من  كثيرًا  اآلن  ُحرمت  إن 
من  قويمة  وصفات  شريفة  آثار  أمزجتها  في  يزل  لم 
أثر دينها وإرث سلفها تمتاز به على كثير من األمم. 
والعفاف  فالكرم  سار،  حيث  معه  الفضائل  وتسير 
أنصاره،  من  واإلقدام  والشجاعة  آثاره،  من  والنجدة 
عزة  النازحين:  بها  يمتاز  التي  النعوت  أهم  ومن 
إن  ثم  وضعفهم،  بؤسهم  حال  في  سواء  فهو  النفس 
هؤالء وإن اختلفت بهم البيئة وتباينت البقاع والديار، 
وحدتهم  فقد  األلسنة  وافترقت  األجناس  وتنوعت 
وحدة اإلسالم وجمعتهم جامعة الدين، وهي جامعة 
وُتْلَغى  الصغرى  الجامعات  أمامها  تتالشى  كبرى 

)))( الفرج بعد الشدة للتنوخي )ص: ))(.
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قال  إخوانًا.  بها  المسلمين  جميع  فيكون  الفروق 
)ليس   :وقال  ،)(((إِْخَوٌة الُمْؤِمُنوَن  إِنََّما  تعالى: 
هو  المسلمين  فوطن  عصبية()3)(  إلى  دعا  من  منا 
قيل  الذي  وهو  الدين  في  اإلسالمية  األمة  مجموع 
حب  به  المراد  وليس  اإليمان  من  الوطن  حب  فيه: 
كذلك  كان  ولو  والعشيرة،  واألهل  والمسكن  التربة 
لما كانت الهجرة في اإلسالم. وقال تعالى: إِنَّ َهِذِه 
َواْعَتِصُموا  سبحانه:  وقال   )(((َواِحَدًة ًة  ُأمَّ ُتُكْم  ُأمَّ
ترى  ولهذا   .)(((ُقوا َتَفرَّ َواَل  َجِميعًا  ِه  اللَّ بَِحْبِل 
تعمل  تزال  ال  تباغضوا  أو  تباعدوا  مهما  المسلمين 
يسرون  فهم  عملها،  الجامعة  الحب  صفات  فيهم 
بهم  افترقت  وإن  كذلك،  ويحزنون  بعضهم،  لسرور 
عظمت  وقد  والمغرب.  المشرق  بين  ما  البلدان 
الدينية والرابطة اإلسالمية  الجامعة  الصالبة في هذه 
التعريف  أن  على  تعصبًا.  اآلن  غيرهم  سماها  حتى 
بالوطن على هذا النحو هو غاية ما ترقى إليه األمم، 
وتنبعث نحوه الهمم، قال أدمون ديموالن: والمهاجر 
من اإلنكليز السكسونيين يشعر دائمًا بأنه إنما يرحل 
حيث  الوطن  يرى  هو  إذ  لوطنه  مستصحبًا  بلده  عن 
يعيش المرء حر ثم قال: والنصر كل النصر لألمم التي 
وطدت أركان نظامها على دعائم هذه الوطنية. كانت 
أعظم  المنورة،  المدينة  إلى  مكة  من  النبوية  الهجرة 
الحياة  مسيرة  وغيَّر  التاريخ،  مجرى  حول  حدث 
بها  محكومة  وتعيش  تحياها،  كانت  التي  ومناهجها 
وأخالق  وعادات  وأعراف،  ونظم  قوانين  صورة  في 
وسلوك لألفراد والجماعات، وعقائد وتعبدات وعلم 

)))( الحجرات: 0). 
بكر  أبو  موسى،  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  للبيهقي:  اآلداب   )(3(
البيهقي )المتوفى: )))هـ( مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت – لبنان، 

ط)، )0)) هـ - ))9) م، ))/9)( برقم )0))(.
)))( األنبياء: )9.

)))( آل عمران: 03).

ولو  وهدى)))(.  وضالل  وسفه  وجهالة  ومعرفة، 
رجعنا لمفردة َنازحين في كتب اللغة لوجدناها تتفق 
مع معاني ودالالت الهجرة جاءت مفردة )النازحين( 
وقوٌم  ناِزٌح،  وبلٌد  َبُعَدْت.  ُنزوحًا:  الدار  َنَزَحِت  من 
منازيٌح. وقد ُنِزَح بفالن، إذا بُعد عن دياره غيبًة بعيدة. 

وأنشد األصمعّي: 
وَمْن ُيْنَزْح به ال ُبدَّ يومًا

َيجيُء به َنعيٌّ أو بشيُر

أبو  العين: بلد طروح - بعيد.  ويقول صاحب 
زيد - الُبعد ويقال داُرُهم عارَنة والجمع: 

حْت به أال أيها القلُب الذي برَّ

منازل ميٍّ والِعران الّشواِسع

أبو عبيد: النازح - البعيد. األصمعي: نزح ينزح 
ُنزوحًا ونزحْت به األيم وأنَزَحْته وأنشد ابن السكيت: 

ومن ُينَزْح به ال بد يومًا
يجيء به نعيٌّ أو بشيُر 

تزوج  وفالن  ونشط  واحتد  الوطن  عن  ونزح 
في غير األقارب وفي الحديث: »اغتربوا وال تضووا« 
تغرب. والنَّْزح ابلغ طهارة. وفي حديث ابن المسيِّب 
ما  َأنَفْدت  َأي  َنَزْحَتني  فلقد  عنِّي  ارحُل  لَقَتاَدة:  قال 

ِعندي. قال الراجز: 

َزِح الَمْضُفوِف ال َيْسَتِقي في النَّ
إاِّل ُمَداَراُت الُغُروِب الُجوِف

وَأنشد اأَلصمعّي للّنابغة: 

وَمــن ُينــَزْح به ال ُبـدَّ َيومــًا
 َيـِجيُء بـه َنــِعيٌّ َأو َبِشــيُر)))(

)))( فوائد ودروس وعبر، ))/)(.
البن  اللغة  في  المخصص   ،)(0(/(( اللغة  في  الصحاح   )(((

سيده ))/)))(، المغرب في ترتيب المعرب ))/)9)(.



مجلة بحوث، العدد السـابع والعشرون »خاص« صفر 1441 هجريًا - أكتوبر 2019 ميالديًا 532

وخالصة القول إن الهجرة والنزوح سنة قديمة 
في  بدعًا    محمد  نبينا  هجرة  تكن  ولم  الكون،  في 
حياة الرسل لنصرة عقائدهم، فلئن كان قد هاجر من 
عليها  حفاظًا  الدعوة  أجل  من  رأسه  ومسقط  وطنه 
وإيجاد بيئة خصبة تتقبلها وتستجيب لها وتذود عنها، 
فقد هاجر عدد من إخوانه من األنبياء قبله من أوطانهم 
لنفس األسباب التي دعت نبينا للهجرة. وذلك أن بقاء 
الدعوة في أرض قاحلة ال يخدمها بل يعوق مسارها 
ويشل حركتها، وقد يعرضها لالنكماش داخل أضيق 
من  نماذج  الكريم  القرآن  علينا  قص  وقد  الدوائر، 
هجرات الرسل وأتباعهم من األمم الماضية لتبدو لنا 
في وضوح سنة من سنن الله في شأن الدعوات يأخذ 
إيمانه  وبين  بينه  حيل  إذا  بعدهم  من  مؤمن  كل  بها 
على  واعتدي  ووجوده  بكيانه  واستخف  وعزته، 
مروءته وكرامته)))(. وأما الهجرة والنزوح فأن الغالب 
والتمكين كما جرى ذلك  والعز  السالمة  أهلها  على 
تعالى:  قال  وأتباعه سلفًا وخلفًا، كما   الله لرسول 
ُهْم  َئنَّ َلُنَبوِّ ُظِلُموا  َما  َبْعِد  ِمْن  ِه  اللَّ َهاَجُروا ِفي  ِذيَن  َوالَّ
هي  هذه   ،)(9(َأْكَبُر اآْلِخَرِة  ْجُر  َوأَلَ َحَسَنًة  ْنَيا  الدُّ ِفي 
اللغة واالصطالح،  معاني الهجرة والنزوح في كتب 
بلد  من  االنتقال  هي  العلماء:  اصطالح  في  فالهجرة 
من  مشتقة  اإلسالم، وهي من حيث األصل  بلد  إلى 
»الترك  وأنه  قليل،  قبل  بيانها  تقدم  والهجرة  الهجر، 
والمفارقة« لهذا يفهم إن معانات النازحين في الغربة 
ترك  الذي  المهاجر  معانات  عن  تبتعد  لم  والحاجة 

داره وأهله.

المبحث االأول
ودورهما  والتعليمية  االجتماعية  البيئة  ثنائية 
ذلك  تحقيق  في  الزكاة  وأثر  النازحين  رعاية  في 
على  واِضحًا  أثرًا  والتعليمية  االجتِماعيَّة  للبيئة  فإنَّ 
البيئة  ُتَؤثِّر  العراقي؛ فقد  المجتمع  الفرد واألسرة في 

)))( انظر: لسان العرب ))/))))(. 
)9)( ]النحل: ))[.

وقد  إيجابية  آثارًا  وتولد  المجتمع  على  االجتماعية 
تكون عكسية وتولد األمراض واألسقام ِمْثَلما َحَدَث 
مع ُرسل الله الذين واجهوا بيئاتِهُم االجتماعيَة بكل 
َعَرَض  وقد  اجتماعية،  وآفات  أمراض  من  فيها  ما 
الُقرآن الكريم ذلك أثناَء حديثِه عن دعوة الرسل، لذا 
كل  في  ُتها  أهميَّ وظهرت  االجتماعية،  البيئة  أثر  ظهر 

زمان ومكان.
أصبحت البيئة االجتماعية أشد تعقدًا، وأسرع 
والعقائد  التقاليد  تزعزع  إلى  تؤدي  وقد  تطورًا، 
االجتماعيِة  البيئُة  منها  تتشكل  التي  المتوارثة 
والتعليمية، فالبيئة الصالحِة هي موطن سكن األسرة 
واستقرارها، ومكان راحة أفرادها، والملجأ من تعب 
ما  وبكل  بها  االهتمام  يفضل  لذلك  وكّدها،  الحياة 
يتعلق بها، لتحقيق السكينة والهدوء والراحة والصحة 

واالستقرار.
مجتمعاتنا  في  خاصة  مواصفات  له  والبيت 
اإلسالمية في الوطن العربي، منها عوامل اقتصادية، 
النفسية  العوامل  من  ذلك  وغير  اجتماعية،  وعوامل 
فإن لكل مجتمع  الخاصة والعامة. ولذلك  والذوقية 
حتى  ذلك؛  أمكن  كلما  مراعاتها  يجب  مواصفات 
غير  من  فيه،  يعيشون  لمن  مريحًا  مثالّيًا  بيتًا  يكون 
مغاالة وال سرف، وقد كانت تعاليم اإلسالم الصحية 
الطب  أبواب  من  وهي  المجتمع،  أفراد  لجميع 
اإلسالمية  البيئة  صحة  ومنها:  وفروعها...  الوقائي 
Sanitatoin and Personal Hygenc، فالبيئة  ونظافتها 
منهج من مناهج العالج النفسي وتغيير السلوك، فهذه 
راجعتها  ولو  النفسية  األمراض  لعالج  الطرق  بعض 
والروحي  الحسي  العالج  بين  جمعت  أنها  لوجدت 

والله أعلى وأعلم.
الضوء  لتسليط  دقيق  تأمل  إلى  تحتاج 
فضل  ولقد  العقل،  بنور  فيها  السلبيات  وتشخيص 
الله تعالى اإلنسان على الحيوان بنعمة العقل وجعل 
التكليف ساقطًا عمن فقد هذه النعمة، والهدي النبوي 



533533

عباده.)30(  على  الله  رحمة  من  هو  الصحة  طلب  في 
بأنها:  البيئة  لمفهوم  االصطالحي  بالمدلول  ويراد 
اجتماعية  وبيئة  طبيعية  بيئة  ويقال:  والحال.  المنزل 
الوسط  أو  »المحيط  وبيئة سياسية وتعليمية، والبيئة: 
الذي يولد فيه اإلنسان، وينشأ فيه ويعيش خالله حتى 
إنها: »المجال الذي َتحدث فيه  تنتهي حياته«، وقيل 
ٍة، وهي كلُّ ما ُيِحيُط  اإلثارة والتفاعل لكل َوْحَدٍة َحيَّ
ٍة، وُنُظٍم اجتماعيٍة  باإلنسان من طبيعة مجتمعاٍت بشريَّ
»اإلطار  إنها:  وقيل  شخصيٍة«.  وعالقاٍت  وصحية، 
بما  الفرد  فيه  يعيش  الذي  واالجتماعيُّ  الطبيعيُّ 
وتشمل  اإلنسان«.  يخترعها  تكنولوجيا  من  نه  يتضمَّ
اختالفها؛  على  االجتماعيَة  المؤسساِت  البيئُة: 
واإلدارات  والمستشفيات  العبادة،  وُدور  كاألسرة، 
وليدة  هي  بها  المتعلقة  العواطف  وحتى  الحكومية. 
األلوان  من  مجموعة  وهي  اإلنسانية  التجارب 
والخواطر واالنفعاالت التي تراكمت على غير نسق 
وعلى غير هدى ودون أي تفسير منهجي سليم«))3(. 
وقد تكون البيئة عبارة عن البيت والمجتمع والمدرسة 
فقد  وقد  بها،  وثيقة  صلة  وله  الفرد  فيها  يعيش  التي 
ومنزل  مسكن  من  المسميات  هذه  جميع  النازحون 
ولذلك  بالغربة...  أشبه  حياتهم  وأصبحت  ومدرسة 
واإلخوة  والعطف  الرحمة  بعين  إليهم  النظر  ينبغي 
إليهم  المساعدات  تقديم  في  تدرج  هناك  يكون  وأن 
عند انتقال الفرد من واحة منها إلى األخرى وأن يكون 
تدرجا طبيعيا. فعندما ينتقل النازح إلى البيئة األخرى 
وهي المدرسة فسوف يحس بفقدان امتيازه في بيئته 
األولى.. كذلك على المدرسة أن تنمي المسؤوليات 
االجتماعية والوالء االجتماعي عن طريق الممارسة 
أهملت  لو  لكن  الطيبة،  بالكلمة  ولو  وتعويضهم 
لألبناء على  تدريبها  الجانب وأهملت  المدرسة هذا 
لصعوبات  النازحين  يتعرض  فسوف  التفاعل  هذا 

)30( المعجم الوسيط موافق للمطبوع ))/))(.
المسلمين  على  وآثاره  والثقافي  الفكري  الغزو  موسوعة   )3((

.)30(/(0(

الكبير  المجتمع  إلى  انتقاله  عند  عديدة  ومشكالت 
إلى  واالنتماء  باألمن  للشعور  دائما  يحتاج  وهو 
هو  والمنزل  فيها...  مرغوب  بأنه  ويشعر  جماعة 
عونه األول واألخير بعد الله وسنده إن احتاج لتنمية 
فهم  خالل  ومن  المنزل...  وظيفة  فهي  الجانب  هذا 
وهي  البلوغ  سن  في  الشباب  بين  السلوكي  التفاعل 
مرحلة جديدة تحتاج إلى عناية صحية متميزة، والبيئة 
لكل  ومنطقي  جيد  تحليل  إلى  نصل  بهم  المحيطة 
الحرجة))3(.  السن  هذه  في  الشباب  عن  ناتج  سلوك 
البيئة االجتماعية تلعب دورًا كبيرًا في إخضاع األفراد 
لمجموعة من التقاليد والعادات الموروثة التي تنّمط 
أوضاعًا  بذلك  وتنتج  التفكير،  وطرق  السلوكيات 
ٌة  ُأمَّ نُكْم  مِّ َوْلَتُكن  المعاملة، قال تعالى:  تتسم بروح 
َعِن  َوَيْنَهْوَن  بِالَمْعُروِف  َوَيْأُمُروَن  الَخْيِر  إَِلى  َيْدُعوَن 

.)33(الُمنَكِر َوُأْوَلئَِك ُهُم الُمْفِلُحوَن

والشارع  والمدرسة  البيت  تشمل  البيئة  كانت 
سبيل  على  ذلك  مالمح  ومن  كله،  المجتمع  بل 
الفرد،  لدى  التفكير  طريقة  في  بيِّن  قصور  المثال: 
اإلنسان  فيها  يفكر  التي  المسائل  نوعية  في  قصور 
األفكار  بحث  طريقة  في  قصور  بها،  نفسه  ويشغل 
األفكار  توظيف  في  قصور  اآلخرين،  مع  ومناقشتها 
في ميادين العمل والبناء. وأبناء المجتمع يتأثرون به 
كغيرهم سلبًا وإيجابًا.))3( وقد قيل: »إن بناء اإلنسان 
الوقت  في  ولكنها  التربوية،  الصناعات  أصعب  من 
الضغوط  كثرت  ومهما  الصناعات«.  أهم  من  ذاته 
بنا  وتشعبت  األعداء،  وتكالب  المحن،  وتزايدت 
في  واألسرة  الفرد  يكون  أن  فيجب  العمل،  دروب 
والتكوين  البناء  أولويات  من  العراقي  المجتمع 
الله تعالى  للنازحين والمقيمين. حتى نضمن بفضل 

بقاءنا وصالبتنا من جهة، وسالمتنا من جهة أخرى.

المسلمين  على  وآثاره  والثقافي  الفكري  الغزو  موسوعة   )3((
.)3((/(0(

طنطاوي،  لسيد  الوسيط   )(((/((( البيان،  مجلة   )33(
.)((3/((

))3( الوسيط لسيد طنطاوي - ))/3))(.
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وفقدان  العلمي،  المنهج  غياب  إن  والحقيقة 
بهذه  والعمل  والتلقي،  الفهم  في  الشرعية  الضوابط 
الذي  والخلل  القصور  هذا  إلى  جزمًا  تؤدي  األمور 
نعيشه. وال بد من النهوض باألمة من هذه الكبوة ولن 
يكون إال وفق األسس والقواعد الشرعية، المبنية على 

الصدق والحب واإلخالص والتعاون والتسامح.

تكوين  في  ثانية  كحلقة  البيئة  دور  يأتي  وهنا 
لدواعي  االستجابة  على  القادرة  المسلمة  الشخصية 
الخير والمؤثرة في حياة اآلخرين. وكذلك المدرسة 
مرحلة  في  لهم،  التربوي  اإلعداد  وسائل  من  وسيلة 
من مراحل نموه، وهي جزء من البيئة االجتماعية تتلو 
جيدة))3(،  بصحة  األسرة  في  والنمو  الطفولة  مرحلة 
الفرد  على  االجتماعية  البيئة  مسؤولية  تظهر  هنا  من 
واألسرة واألصدقاء والمجتمع المحلي واألسرة هي 
األبناء  ينشأ  بيئتها  وفي  المجتمع،  في  األولى  الخلية 
في أطوار حياتهم األولى ويتمثلون بآبائهم عن طريق 
سلوكهم  نماذج  تتطبع  بحيث  والتقليد،  المحاكاة 
بدرجة كبيرة بالدور الذي يمارسه كل من األب واألم 
معهم. وإذا كانت التنشئة االجتماعية متكاملة متوافقة 
الرفيعة  وآدابه  األخالقية  وقيمه  اإلسالم  مبادئ  مع 
الخصائص  من  يستقون  األبناء  فإن  العليا،  ومثله 
التوافق  من  يمكنهم  ما  واألخالقية  والعقلية  النفسية 

االجتماعي السليم.))3(

فعال  دور  لها  المحيطة  االجتماعية  البيئة  إن 
فالبيئة  شخصيتهم،  وبناء  الرجال  صناعة  في  ومهم 
االجتماعية هي التي تحدد أفضليتها وفقًا لمفاهيمها 
كانت  فإن  المهنة  ممارسة  وحتى  والعنف  كالجريمة 
تعامله  على  تنعكس  فإنها  سلبية  المهنة  ممارس  قيم 
مع المجتمع…حتى األمراض النفسية ترتبط ارتباطًا 
واإلحباط  والفشل  العجز  مثل  المجتمع  بقيم  وثيقًا 
التي يختلف في مفهومها  الحرية  والخوف، أو حتى 

))3( الحسن بن علي بن أبي طالب ، ص: ))).
))3( الحسن بن علي بن أبي طالب  )ص)))(.

أو  المصلحة  خدمة  أجل  من  سواء  وتفسيرها 
تعارضها أو حتى مفهوم الديمقراطية فالقيمة ال تفن 
وال تنعدم ولكنها تضمر وتنزوي في خلفيات النفس 

)الالوعي(.

كبير  بال  والحق  الخير  فيها  ينمو  التي  البيئة  إن 
من  وكل  حولها  ما  كل  ألن  المثالية،  البيئة  هي  جهد 
حولها يعمل من اجلها. وهي كذلك التي ال ينمو فيها 
حولها  من  كل  ألن  ومشقة،  بعسر  إال  والباطل  الشر 
يعارض الشر ويقاومه. ومن البيئة االجتماعية تنطلق 
العليا كاإلحسان بكل جوانبه للصغير والكبير  المثل 
الله  بهم، فجعل  والبر  اآلباء  إلى  وأعالها، اإلحسان 
جل عاله عقوق الوالدين في مرتبة تلي مرتبة الشرك 
اُه  إِيَّ إاِلَّ  َتْعُبُدوا  َأالَّ  َك  َربُّ َوَقَضى  تعالى:  قال  بالله، 
َأَحُدُهَما  اْلِكَبَر  ِعْنَدَك  َيْبُلَغنَّ  ا  إِمَّ إِْحَسانًا  َوبِاْلَوالَِدْيِن 
َلُهَما  َوُقْل  َتْنَهْرُهَما  َواَل  ُأفٍّ  َلُهَما  َتُقْل  َفاَل  ِكاَلُهَما  َأْو 
ْحَمِة  الرَّ ِمَن  لِّ  الذُّ َجَناَح  َلُهَما  َواْخِفْض  َكِريمًا *  َقْواًل 
َيانِي َصِغيرًا))3( ال بد من  َربَّ َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما 
على  تأثر  التي  األسباب  أهم  عند  ووقفات  تأمالت 
النازحين في البيئة االجتماعية، ومعلوم إن من معاول 
إلى  تؤدي  التي  السيئة  األخالق  االجتماعي  الهدم 
صحة سيئة في األبدان واألرواح، هي التي تهدم البيئة 
األخالق  بفضائل  المرتبطة  الصالحة،  االجتماعية 
في  تحدث  السيئة  واألخالق  األعمال،  ومحاسن 
والترابط  التواصل  يقطع  وخلل  تصدع  المجتمع 
البيئة مساوئ األخالق  في  انتشرت  وإذا  أفراده،  بين 
وتعالى،  سبحانه  الله  يغضب  الفواحش  وفشت 
 النبي وأن  اإللهي لألمة،  والعذاب  البالء  ويوجب 
إلى  الشباب  تنبيه  خالل  من  القضية  هذه  بعالج  بدأ 
عدم هدم العالقات االجتماعية للمجتمع، وبدأ بأول 
ثم  األخت،  ثم  البنت،  ثم  األم،  وهي  للمجتمع  نواة 
قطع  فإنما  فاحشة  ارتكب  فمن  العمة،  ثم  الخالة، 

الصلة المرتبطة بكل هذه األواصر االجتماعية.))3(

))3( اإلسراء: اآليتان )3)- ))(.
))3( صفات البيت المسلم لعلي الشحود )ص: ))(.
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نعم  حوله  من  فسيجد  اإلنسان،  نظر  ما  وحيث 
ومال  ثروة  من  فيها  بما  فالبيئة  وتغمره،  تحوطه  الله 
كلها  وحشرات،  وحيوان  وماء  وزرع  وشراب  وطعام 
تجاوزنا  وإذا  وجل،  عز  الله  وحدانية  على  تدل  آيات 
البيئة الطبيعية إلى البيئة االجتماعية وما فيها من سنن 
السياسية  البيئة  إلى  أو  والتغيير،  والتطور  االجتماع 
وجدنا  ونزاعات،  وتقلبات  وشر  خير  من  فيها  وما 
جوهر  فالعدل  تتغير،  ال  التي  الثابتة  وسننه  الله  آيات 
أواًل،  النفس  من  يبدأ  والتغيير  البقاء،  الحياة، وأساس 
َما  ُيَغيُِّروا  َحتَّى  بَِقْوٍم  َما  ُر  ُيَغيِّ ال  َه  اللَّ إِنَّ  تعالى:  قال 
عبر  والممالك  باألمم  يعصف  والظلم   )39(بَِأْنُفِسِهْم
ا  َلمَّ َأْهَلْكَناُهْم  اْلُقَرى  َوتِْلَك  تعالى:  قال  التاريخ، 
َظَلُموا َوَجَعْلَنا لَِمْهِلِكِهْم َمْوِعدًا)0)(. وهذا بحث كبير، 
جدير بالتفصيل في دراسة مستقلة.وخالصة القول في 
عينيها  أمام  األسرة  تضعه  ما  أول  وهو  المبحث  هذا 
خطيرًا  ودورًا  كبيرًا  أثرًا  للبيئة  فإن  بيتها،  تختار  وهي 
من  جار  له  كان  من  بد  وال  أصحابها،  سلوكيات  في 
النازحين أن يحفظ لهم حقوقهم، ويتحسس أحوالهم 
أعراضهم،  ويحفظ  ويرشدهم  ويعينهم  وحاجاتهم، 
ُيوِصينِى  َزاَل  ))َما   :قال الجار،  حق  لعظم  وذلك 
والبيت   ،)((( ُثُه((  َسُيَورِّ ُه  َأنَّ َظَنْنُت  َحتَّى  بِاْلَجاِر  ِجْبِريُل 
وضحها  كما  كاملة،  جيرانه  بحقوق  يلتزم  المسلم 
َحقُّ  َما  ))َأَتْدُروَن  قال:  أنه  ه، حيث روى  اللَّ رسول 
َأْقَرْضَتُه،  اْسَتْقَرَضَك  َوإِِن  َأَعْنُتُه،  اْسَتَعاَنَك  إِِن  اْلَجاِر؟ 
َماَت  َوإِْن  ُعْدَتُه،  َمِرَض  َوإِْن  َعَلْيِه،  ُعْدَت  اْفَتَقَر  َوإِِن 
َأَصاَبْتُه  َوإِْن  ْأَتُه،  َهنَّ َخْيٌر  َأَصاَبُه  َوإِْن  َجَناَزَتُه،  َشِهْدَت 
َفَتْحُجَب  بِاْلبَِناِء،  َعَلْيِه  َتْسَتِطيَل  َواَل  ْيَتُه،  َعزَّ ُمِصيَبٌة 
َفإِْن  َلُه،  َفاْهِد  َفاِكَهًة  َشَرْيَت  َوإَِذا  بِإِْذنِِه،  إاِلَّ  يَح  الرِّ َعْنُه 
لَِيِغيَظ  َوَلُدَك  بَِها  َيْخُرْج  َواَل  ِسّرًا،  َفَأْدِخْلَها  َتْفَعْل  َلْم 
ِمْنَها  َلُه  َتْغِرَف  َأْن  إاِلَّ  َقْدَرَك  بِِقيَثاِر  ُتْؤِذِه  َواَل  َوَلَدُه،  بَِها 

)39( الرعد: من اآلية )). 
)0)( الكهف: 9). 

)))( صحيح البخاري ))/0)( باب الوصاة بالجار برقم )))0)( 
من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها.

ُثُه(()))(.  َسُيَورِّ ُه  َأنَّ ا  َظَننَّ َحتَّى  بِاْلَجاِر  ُيوِصيِهْم  َزاَل  َفَما 
تحصين  في  دورها  تأخذ  أن  التعليمية  للبيئة  كذلك 
المجتمع من األمراض إن أي شخص منصف لو نظر 
الكثيرة،  السلبيات  من  فيها  لوجد  النازحين  آثار  إلى 
ولكن تبقى البيئة التعليمية والثقافية لها دورًا هامًا في 
بناء الشخصية، فكلما كان الفرد أكثر وعيًا وإدراكًا كلما 
الجهل  أن  والحقيقة  الحياة،  مواجهة  على  أقدر  كان 
متنوعة  مشكالت  إلى  يؤدي  أن  يمكن  والتخويف 
جنسية واجتماعية وأخالقية، كما يؤدي إلى البحث عن 
مصادر للمعلومات قد تكون خاطئة وسيئة ومنحرفة. 
ومما الشك فيه أن العلم نور وأن المعرفة تخفف من 
قبل  من  المشترك  والفهم  الضبط  على  وتساعد  القلق 
ومشكالت  أمراضَا  يجنبهم  أن  يمكن  واالسرة  الفرد 
كثيرة..البيئة التعليمية كذلك لها دور مهم في التوعية 
والبرامج  والندوات  المحاضرات  طريق  عن  العامة 
المحافظة  أبجديات  على  األبناء  وتعليم  الموجهة، 
والدفاع  بهم  المحدق  الخطر  ومواجهة  أنفسهم  على 
عون  عن أنفسهم..)3)( المسؤولون في المجتمع - مشرِّ
حل  إيجاد  مسؤوليَة  وتربويون-  رسميون  ذون،  ومنفِّ
لمشكلة النازحين، وهو أمٌر لن يتم تحقيقه إال بتضافر 
التشريع  في  دورهم  الرسميين  فللمسؤولين  الجهود، 
في  دورهم  ونّظار  موجهين  من  وللتربويين  والتنفيذ 
بهذه  يهتمون  ال  الناس  من  كثير  نرى  ولكن  المتابعة، 
اتجاهاتهم  استوفوا  ألنهم  لها؛  يكترثون  وال  القضايا 
واقع  خالل  ومن  إليهم.  المجتمع  نظرة  خالل  من 
التي  الوقفات  فمن  اآلخر،  األمر  عن  وغفلوا  الناس، 

يجب توافرها للنازحين: 

الطبراني  القاسم  أبو  أحمد،  بن  سليمان  الشاميين:  مسند   )(((
)المتوفى: 0)3هـ( تحقيق حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، 
 )339/3(  ،(9((  –  ((0( األولى،  الطبعة:  بيروت، 

برقم)30))(.
 )(0(  -  ((( األعداد  بالقاهرة  العربية  اللغة  مجمع   )(3(

.)((/((((
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لمهنته،  محبًا  حقوقهم  ألداء  المكلف  يكون  أن   -(
ونشاط  وشغف  بشوق  عمله  يؤدي  بها،  ولوعًا 

ليكون قدوة لآلخرين. 
)- أن يكون متواضعًا في غير ضعف، عطوفًا في حزم 

وكياسة، متحررًا من عقدتي الدونية والتعالي.
الصحة  لديمومة  الضرورية  الحاجات  توفير   -3
للنازحين،  النفسية واالتزان االنفعالي  الجسمية 
صورته  تبدو  وال  مضايقته،  يسهل  ال  بحيث 
أن  يجب  لذلك  منفرة؛  هوجاء  المزاجية 
والوقار  الصدر  وسعة  بالصبر  المسؤول  يتحلى 
نفوسهم  في  يبعث  مما  وغيرها،  واالطمئنان 

السكينة واإلشراق.
المدارس  في  للنازحين  التعليمية  البيئة  تهيئة   -  (
يجعلها  بما  نظامها  ومراجعة  والجامعات 
على  يعيقه  ما  عنها  ويزيل  للطالب،  قابلية  أكثر 

االستمرار.
) - إحياء المنافسة والمسابقة بالخيرات بين الطالب، 

فهي من أكثر ما يدفع الطالب إلى الحفظ.
) - حضور حفالت تكريم األوائل من الطلبة والتي 
في  كبير  أثر  فلها  والجامعات  المدارس  تقيمها 

إعالء الهمة. 
التي تشجع الطالب  بالحوافز والجوائز  )- االعتناء 
اإلخالص  على  دومًا  التأكيد  مع  وتدفعهم، 

واستحضار النية الصالحة.

رسالته  لتحقيق  حياته    النبي  كّرس  ولقد 
االجتماعية  البيئة  في  المظهرين  هذين  كفالة  في 
العربية وهما: الوحدانية في الفكرة الدينية، والقانون 
نظام  بفضل  فعاًل  ذلك  وتم  الحكم.  في  والنظام 
الوحدانية  ظهرانية  بين  ضم  الذي  الشامل  اإلسالم 
والسلطة التنفيذية معًا. وقد جاء ديننا الحنيُف لُيحقق 
أنواعه  بجميع  لألمة  التكافل  روح  ويبعث  التعايش 
والسرة  الفرد  يناسب  بما  والتنموية  االقتصادية 
استقراء  خالل  من  المعنى  هذا  ويتعمق  والمجتمع، 

لتحقيق مصالح  أنها جاءت  لنجد  الشريعة،  نصوص 
وأن  ومكان.  زمان  كل  في  ودنياهم  دينهم  في  العباد 
هدف الشريعة »تحصيل المصالح وتكثيرها، وتقليل 
االجتماعي  التكافل  ويعد  وتعطيلها«))))،  المفاسد 
من  هو  لبعض،  بعضهم  األفراد  تكافل  في  ممثاًل 
اإلسالم  جعل  فقد  الدين،  وجوهر  اإلسالم  صميم 
من  أساسًا  مبدءًا  االجتماعي  التكافل  نظام  الحنيف 
رضوانه،  ونيل  الله  إلى  للتقرب  وطريقًا  الدين،  هذا 
مشيرًا إلى أن التكافل االجتماعي في مظهره وجوهره 
يهدف إلى تكريم اإلنسان كي يسمو إلى مدارج المثال 
في  يخلق  أنه  كما  واإلنساني.  والسلوكي  األخالقي 
الضغائن  الوسط االجتماعي األمن والمحبة، ويزيل 
لذلك  والحكام،  والفقراء  األغنياء  بين  واألحقاد 
لتنفق  أموالهم وعقاراتهم  المسلمون على زكاة  أقبل 
تسهم  وبالتالي  المختلفة  البر  مجاالت  في  مداخلها 
في تنمية المجتمع بصورة مستديمة)))(. وإن الشعور 
المؤمنين  يدفع  المجتمع  تجاه  اإلنسانية  بالمسؤولية 
الطبقات  على  أموالهم  زكاة  دفع  إلى  الموسرين 
والمعوزين،  الجوعى  رمق  لسد  اقتصاديًا،  الضعيفة 
تلك  بجانب  الوقوف  هو  اجتماعيًا  الزكاة  فمقصد 
التكافل  لروح  تحقيق  هذا  وفي  االجتماعية،  الفئات 
الشريعة  به  تنادي  الذي  المسلمين،  بين  االجتماعي 
يقوم  دين  فاإلسالم  ذلك  في  غرابة  وال  اإلسالمية، 
على البذل والعطاء واإلنفاق والتكافل، ولذلك حث 
الخير  وتقديم  اإلحسان  في  المسارعة  على  أتباعه 
ومما ال يختلف فيه اثنان أن الشريعة  إلى الناس)))(. 
المة  يخدم  بما  المصالح  تحقيق  أولوياتها  أهم  من 

)))( العز، العز بن عبد السالم السلمي، ))99)م( قواعد األحكام 
األزهرية  الكليات  مكتبة   ،9 ص:  ج)،  األنام،  مصالح  في 

القاهرة.
)))( ينظر: فرحات، د. كرم حلمي فرحات أحمد، )009)م( دور 
الوقف في تحقيق التكافل االجتماعي في الحضارة اإلسالمية، 
ص)30، المؤتمر الثالث لألوقاف بالمملكة العربية السعودية 

الجامعة اإلسالمية.
شوال   ،(0 ج  األزهر،  مجلة  السخاء،  محمد،  عزت؛  ينظر:   )(((

9)))هـ، ص)3)).
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بأجمعها لذا فإن الزكاة، تعد من أهم الموارد التي تدر 
على أصحاب الحاجات المختلفة، وهذا يبعث روح 
مختلف  وعلى  المجتمعات  في  والمساواة  العدل 
الوضعية  النظمة  جميع  عجزت  والتي  الطبقات 
ولو  المساواة،  هذه  تحقيق  من  والحاضرة  الماضية 
أرادها  كما  السالمية  النظمة  طبقوا  المسلمين  أن 
المسلمين  من  اليوم  وجدنا  لما  الحكيم  الشارع 
عبد  بن  عمر  عهد  في  كان  كما  حاجة،  صاحب 
ا  لمَّ وجيزة  مدة  وفي  تعالى-  الله  رحمه  العزيز- 
الصدقة  إلى  يحتاج  من  فقد  السالمي  النظام  أعمل 
هذا  ضمن  من  الزكاة  أن  سيما  وال  المسلمين،  من 
وشعيرة  مالية  وعبادة  إلهية  فريضة  النظام.والزكاة 
تكافلية مجتمعية، فهي اوسط اركان السالم الخمسة 
والتي اليصح السالم اال باعتقاد وجوبها، وقد تكرر 
ذكرها في القرآن الكريم زهاء اثنتين وثالثين مرة)1))، 
المثوبة  وإجزال  الخير،  إدرار  طرق  من  طريق  وهي 
للمتصدق، إذا اقترن عمله بنية صالحة ورغبة صادقة. 
وقد تركت الشريعة الغراء للمالكين سعة من أمرهم 
في أن يحققوا ما يرونه مناسبًا من أوجه النفاق، فضاًل 
على ما حددته الشريعة من الصدقة الواجبة. فقد َعمل 
المسلمين،  بين  العامة  الصلة  وجود  على  السالم 
وجعلهم متكافلين فيما بينهم، وأمرهم بالتعأون، كما 
 ،((4(َوٰى قإْ َوالتَّ بِرِّ  الإْ َعَلى  َوَتَعاَوُنوا  تعالى:  قوله  في 
واعتبار الصلة العامة ال يتعارض مع الصلة الخاصة، 
دعا  السالم  إن  بل  والرحام،  القارب  مع  هو  كما 
َبْعُضُهْم  ْرَحاِم  اأْلَ َوُأوُلو  تعالى:  فقال  مراعاتهم  إلى 
يخفى على  كما ال   .((((ِه اللَّ ِكَتاِب  ِفي  بَِبْعٍض  َأْوَلى 
أحد ماحل في العراق بعد عام )003)م( من احتالل 
المتعففين  الفقراء  من  الناس  حاجات  جعل  وتدمير 
لذا  والعري.  والجوع  العوز  من  كبير  إلى حد  تتفاقم 
المعوزين  حاجات  من  الحد  في  الزكاة  أثر  سنتناول 
والتعليمية  االجتماعية  الناحية  من  النازحين  من 

تمثلت في عدة صور منها: 

اخلليفي،  منصور  رياض  د.  الرشكات،  زكاة  حماسبة  معيار   )(((
ص3)، ))0). 

)))( المائدة: ).
)9)( النفال: 1٥.

اأواًل: رعاية الفقراء والم�شاكين واليتامى
وقد كان لديوان الوقف السني األثر الكبير في 

رعاية الفقراء والمساكين واليتامى، وتمثل باآلتي: 
إذ  لهم،  والمسكن  والملبس  الطعام  توفير   .(
لألعــوام  المجال،  هذا  في  بصرفه  قام  ما  يقدر 
)009)–3)0)م(، بـ )000.)0).))).)(، 
مائه  وستة  مليون  عشر  وسبعة  ومئة  بمليارين  أي 

وأربعين ألف دينار عراقي.
في  إلعانتهم  الشرائح؛  لهذه  نقدية  مبالغ  صرف   .(
لألعوام  بصرفه  قام  ما  ويقدر  الصعبة،  حياتهم 
009)–3)0)، بـ )39300))))))(، أي أربعة 
وتسع  وأربعمئة  وخمسين  وست  ومئة  مليارًا  عشر 

وثالثين وثالثمئة دينار عراقي.

الوقف  أموال  استثمار  هيئة  أصدرته  جدول 
المبالغ  في  العراقي  السني  الوقف  ديوان  في  السني 
المصروفة على الفقراء والمساكين في إطعام الطعام 

والمبالغ النقدية لألعوام 009) – 3)0)م.
جدول رقم))(: المبالغ المصروفة على الفقراء والمساكين

قيمة إطعام الطعامفقراء ويتامى ما رصف هلم نقدًا
املبلغالسنةاملبلغالسنة

)000.))3.0))(009)م)000.))9.3)0.)(009)م
)000.))9.))3(0)0)م)0)).))).))3.)(0)0)م
)000.))).))3())0)م)0.000)3.))).)())0)م
)00).999.)))())0)م)000.))).)0).3())0)م
)00).))0.)))(3)0)م)0)).))9.))).3(3)0)م
)000.)0).))).)(املجموع)39.300).))).))(املجموع

وهكذا نرى أثر األموال الزكوية في حل مشكلة 
فئات  من  فئة  في  تتمثل  إنسانية  أبعاد  ذات  اجتماعية 
وال  لهم  عائل  دون  العيش  لهم  قدر  ممن  المجتمع 
منفق عليهم، فأولى ديوان الوقف السني عنايته لهم، 
وتكفل بكسوتهم وطعامهم، وأمور حياتهم، مما يدل 
على أثر هذه األموال في تحقيق التكافل االجتماعي 
المساهمة  أن  المسلم. وال شك  المجتمع  فئات  بين 
والمساكين  للفقراء،  األساسية  الحاجات  توفير  في 
واليتامى سوف يعني في نهاية المطاف تحويل المزيد 
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مستوى  رفع  إلى  يؤدي  وهذا  إليهم،  الموارد  من 
إلى  األغنياء  وبين  بينهم  الهوة  وتقليل  معيشتهم، 

حّد ما)0)(. 

ثانيًا: تزويج ال�شباب
معالجة  في  السني  الوقف  ديوان  مساهمة 
مشكلة عدم قدرة الشباب على الزواج بسبب الفاقة.

عن  العاجزين  الشباب  لتزويج  أمواال  خصصت  فقد 
أيديهن  تضيق  الفتيات ممن  الزواج، وكذلك  نفقات 
وأيدي أوليائهن عن نفقاتهن، ويتجلى ذلك من خالل 

المظاهر اآلتية: 

الشباب  بمنح  مباشر  طريق  عن  إما  مالية:  مبالغ   .1
للمساعدة  المالية  المبالغ  بالزواج  الراغبين  الفقراء 
في تخفيف أعباء هذا الزواج ماديًا، أو عن طريق غير 
مباشر، عبر منحه أموااًل سنوية للجمعيات اإلسالمية، 
الشباب  إلى  مالية  مبالغ  منح  مهامها  بعض  من  التي 
الراغب بالزواج، ويعجز عن توفير مستلزمات الزواج 
المهمة، فتقوم هذه الجمعيات في مساعدتهم لتغطية 

بعض احتياجات هذا الزواج.

2. مساعدات عينية: تشمل بعض األجهزة الكهربائية 
للمساعدة في تأثيث بيت الزوجية.

التي  النقود  من  األموال  يوضح  أنموذج  يأتي  وفيما 
اإلسالمية  للجمعيات  السني  الوقف  ديوان  منحها 
– 3)0)م، وبما فيها نفقات تزويج  لألعوام 009) 

الشباب، وحسب الدينار العراقي.

جدول )2(: األموال المصروفة لتزويج الشباب

2013م2012م2011م2010م2009مالسنة

)00.000).)339()0.000)).3))()00.000).))3(300.000.))))000.)0).)))(املبلغ

اإلسالمية  األوقاف  ))99)م(  علي،  معيد  د.  الجارحي،   )(0(
أعمال  ضمن  منشور   ،(((  -((9 ص  التنمية،  في  ودورها 
اإلمارات  بدولة  ظبي  أبو  في  المنعقدة  الخيري  الوقف  ندوة 

العربية.

العلمية  الحياة  في  الزكاة  اأموال  اأثر  ثالثًا: 
والثقافية

عبادة  عّده  وقد  التعلم،  على  اإلسالم  حّث 
وقربة لله تعالى، فقد ورد في القرآن الكريم ذكر العلم 
عدا  آية،   )((0( في  أهميته  إلى  واإلشارة  ومشتقاته 
والعطاء  للبذل  الداعية  الشريفة  النبوية  األحاديث 
كبيرًا  دورًا  الزكاة  مارست  العلم)))(.وقد  مراكز  على 
في النهوض بالتعليم، وإنشاء وتطوير مرافقه، ورعاية 
طلبته وتوفير جميع المقومات التي تكفل لهم الحياة 
الكريمة طوال مدة تلقيهم العلوم الشرعية، وسنقتصر 
الذين  النازحين  أبناء  تعليم  الزكاة على  أثر  ذكر  على 

نزحوا عن مدارسهم، وعلى النحو اآلتي: 
)- المساهمة في بناء الفصول اإلضافية في المدارس ذات 

الكثافة الطالبية العالية، بسبب زيادة أعداد النازحين.
تحتاجه من فرش وكراسي  بما  المدارس  تأثيث   -(
التدفئة  ووسائل  إيضاح  ووسائل  وطاوالت، 

والتبريد، الستيعاب النازحين.
من  وغيرها  والحقائب  واألقالم  الدفاتر  توفير   -3

المستلزمات للطالب المحتاجين والنازحين.
)- تزويد مكتبات المدارس بالكتب النافعة للطالب.
من  المدارس  على  القائمين  على  اإلنفاق   -(
المعلمين واألساتذة والعاملين فيها من موظفين 

وحراس وغيرهم.

عن  التعليم  أسس  تعضيد  في  الزكاة  أثر  يظهر  وهكذا 
طريق المساهمة في بناء المدارس وتأمين مستلزمات الدراسة 

والكتب مما جعل هناك استمرارية في انتشار التعليم. 

الحضارة  أصالة  )))9)م(  معروف  ناجي  ناجي،  ينظر:   )(((
العربية، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، ط3، ص ))3.
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المبحث الثاني: اأثر الزكاة في رعاية اأطفال النازحين
في �شحتهم البدنية والنف�شية 

واآلداب  الحسن  الخلق  دين  اإلسالم  دين 
اآلداب  على  أكد  الذي  النهج  وهو  النافعة،  الجميلة 
ثقافة  وفيه  واإليثار،  والمحبة  والتسامح  والتعايش 
أثبتت  كما  الروحية  الفوائد  وفوائد عامة عالوة على 
الدراسات الحديثة ذلك، الوالدين واألسرة المدرسة 
والنفسية،  العقلية  صحته  في  الطفل  لرعاية  األولى 
وقوعها  قبل  األمراض  من  التحصين  في  القول  وإن 
مطلوب حتى من منظور القرآن والهدي النبوي نحو 
التوسط أو التقليل من الطعام والشراب، فإن في ذلك 
الصحة والنشاط وقوة الجسم والفهم، وجمع رسول 
))المعدة   :يسيرة...بقوله ألفاظ  في  الطب    الله 
ويقول  دواء(()))(  كل  رأس  والحمية  األدواء  بيت 
الله  جمع  قد  السالم:  عليه  الحسين  بن  علي  اإلمام 
َوُكُلوا  وجل:  عز  قوله  آية..  نصف  في  كله  الطب 
َواْشَرُبوا َوال ُتْسِرُفوا)3)( لذا وجب على المؤسسات 
النازحين،  رعاية  تجاه  مسؤوليتها  تتحمل  أن  المهنية 
من  ومنهم  السن،  وكبار  والرضع  الصغار  فيهم  ألن 
يحتاج إلى رعاية خاصة بسبب بعدهم عن منازلهم، 
تمرض  القلوب  فكذلك  تمرض  األبدان  أن  وكما 
النازحون  تعرض  لقد  والفراق،  والحزن  الهم  من 
على  واجب  صحتهم  فرعاية  كبير،  ضغط  إلى 
الجميع، ولذا أوصى رسول الله باستغالل الصحة 
))اغتنم  فقال  ضدها،  يأتي  أن  قبل  منها  واالستفادة 
سقمك(()))(،  قبل  صحتك  منها  خمس،  قبل  خمسًا 

)))( إظهار الحق: محمد رحمت الله الكيرانوي )ت: )30)هـ(
بكلية  المساعد  األستاذ  ملكاوي،  أحمد  د.محمد  تحقيق 
التربية جامعة الملك سعود، الرياض، الرئاسة العامة إلدارات 
 - 0)))هـ  ط)،  السعودية،  واإلفتاء،  العلمية  البحوث 

9)9)م، )3/)))(.
)3)( األعراف: )3.

)ت:  الحاكم  الله  عبد  أبو  الصحيحين:  على  المستدرك   )(((
العلمية،  الكتب  دار  القادر،  عبد  مصطفى  تحقيق  )0)هـ( 
 .)((((( برقم   )3((/((  ،(990 –  (((( ط)،  بيروت، 
َجاُه«.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِّ وقال: »َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

إلى  الشريعة  دعت  التي  الخمس  الضروريات  ومن 
محل  هو  الذي  الجسم  عليها؛  والحفاظ  احترامها 
التربية  عناية  وتتمثل  والنسل(.  والعقل،  )النفس، 
اإلسالمية بالجسم وسالمة تربيته في كثيٍر من الجوانب 
التي يأتي من أبرزها الحث على التزام المسلم بُسنن 
الفطرة التي »ُيطلب من المسلم التمسك بها؛ لتجعل 
مظهره إسالميًا كريمًا، ورائحته حسنًة مقبولة، وهيئته 
عما  فضاًل  غيره،  عن  وليتميز  مقبولة،  حسنًة  وقورًة 
كله  ذلك  وفوق  واجتماعية،  صحيٍة  فوائد  من  فيها 
هذه  أن  والمعنى   .الله رسول  بهدي  التمسك 
الجسمي لإلنسان  بالجانب  وثيقٍة  الُسنن ذات عالقٍة 
لدى  لتحقيقها  العون  يد  إلى  تحتاج  الحاجات  هذه 
العناية  على  دليٌل  عليها  الُمحافظة  وتأتي  النازحين، 
الكاملة بأعضاء الجسم من أعلى الرأس إلى ُأخمص 
هذه  بقوله:  الُكّتاب  أحد  إليه  أشار  ما  وهو  القدمين، 
الُسنن تمتد مواطنها من أعلى هامة اإلنسان إلى قدميه 
وتوفير  بها  األخذ  يجب  صحية  ضوابط  لها  وكلها 

مستلزماتها للنازحين)))(.

ولد  ومسمياته  اإلرهاب  بسبب  النزوح  إن 
إلى  إضافة  العراق،  خارج  تقريبًا  الجئ  مليوني 
اضطروا  داخليًا  عراقي  نازح  ألف  و900  مليون 
مناطق  إلى  ونزحوا  األصلية  مناطقهم  مغادرة  إلى 
المتحدة  الواليات  وكانت  العراق،  داخل  أخرى 
إليها،  عراقي   (000 لجوء  بقبول  قبل  من  وعدت 
في  لكنها   ،((000 إلى  مؤخرًا  الرقم  رفعت  ثم 
تقبل حتى اآلن سوى 0)) الجئًا عراقيًا،  لم  التنفيذ 
فقد  الغزو،  في  اآلخر  الشريك  وهي  بريطانيا،  أما 
لقد  عراقي)))(.  الجئ  أي  قبول  األصل  من  رفضت 
العراقيين  من  اآلالف  لعشرات  القسري  النزوح  وقع 
الذين تركوا محافظاتهم خوفا من ارتكاب اإلرهابيين 
وغيرها  الموصل  في  فعل  كما  ضدهم،  للمجازر 
كانوا  الذين  الكثيرون  يتمكن  ولم  المحافظات،  من 

)))( مجلة البيان ))3)/))(.
)))( مجلة المنار لمحمد رشيد رضا )))/)))(. 
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خارج المنطقة قبيل نشوب الحرب من العودة، وقد 
األهالي،  على  الجماعية  العقوبات  اإلرهاب  فرض 
كاقتحام المنازل لياًل، وجمع الرجال في أماكن عامة 
في  تجد  فال  العقل،  ببداهة  معلوم  وهذا  واعتقالهم، 
يبعثه  الرجال، وال في خواطر قلوبهم  طبيعتهم خلق 
على الحذر الشديد منهم، بل ال يجد باعثًا على الفكر 
النازحين  فيما يقوم مصلحته من أي وجه. هذا حال 
اللذين نزحوا فرارًا من الخوف والفقر والفاقة، بسبب 
تظهر  شواهد  لها  الداخلية  األمراض  من  فكثير  ذلك 
أحيانًا عليهم، وكذلك تظهر عليهم في ارتفاع درجة 
الحرارة.)))( فيجب علينا مساعدتهم وأن نتجه دائما 
الله  الله سبحانه وتعالى وال نكون كالذين نسوا  إلى 
فتفشت  واآلخرة،  الدنيا  فخسروا  أنفسهم،  فأنساهم 
فيهم األمراض النفسية والعضوية، أكثر من أي مكان 
آخر، وذلك ألسباب كثيرة، ذكرنا بعضها، ومنها: أن 
األم تترك وليدها للتغذية الصناعية وتحرمه من حقه 
في الرضاعة، وأهملت األم بيتها فلجأت إلى السهل 
من األطعمة اللينة وشبه المجهزة والمحفوظة، عندما 
نظام  غير  تحت  مفككة  بيئة  في  النازح  الطفل  ينشأ 
التدخين وشرب  مثل  السيئة  العادات  فتعود  األسرة، 
المواد الكحولية، وكل ذلك أثر على صحته وسالمته، 
األمراض مقصد عظيم ومطلب شرعي  والوقاية من 
 : قال  ذلك،  على  النبوية  السنة  أكدت  وقد  كبير، 
))غطوا اإلناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل 
فيها وباء، ال يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس 
عليه وكاء، إال نزل فيه من ذلك الوباء(()))(. فقد اتفقت 
الهيئات الصحية العالمية على تعريف علمي حديث 
لكلمة )الصحة( بأنها: تحسين حالة اإلنسان جسميًا 
المرض.والطب  ونفسيًا وعقليًا، وليس مجرد غياب 
الوقائي: هو علم المحافظة على الفرد والمجتمع في 

)))( مجلة الجامعة )))/9)(.
)))( أمالي ابن بشران: أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن مهران 
البغدادي )المتوفى: 30)هـ(، دار الوطن، الرياض، الطبعة 

األولى، ))))هـ - )99) م، ))/9)( برقم))))(.

وقايته  طريقين:  عن  وذلك  الصحية،  حاالته  أحسن 
إذا  العدوى  انتشار  قبل وقوعها، ومنع  األمراض  من 
وقعت وصيانة صحته بتحسين ظروف معيشته ومنع 
العصبي..وتعاليم اإلسالم  التوتر  الحوادث وأسباب 
الصحية بينة في ذلك فوجب توفير الغذاء لهم رعاية 
النازحين  رعاية  في  الزكاة  أثر  ويظهر  وإيثارا.  وحبا 
وأطفالهم على الخدمات الصحية والطبية من خالل 
بعض  في  صحية  ومراكز  مستوصفات  عدة  إنشاء 
وبعض  بغداد  في  السني  للوقف  التابعة  المساجد 

المحافظات، منها: 

). المركز الصحي في الغزالية )جامع أم القرى(.

العدل )جامع اإلمام  المركز الصحي في حي   .(
أحمد بن حنبل(.

3. المركز الصحي في العامرية.

وغيرها من المراكز الصحية التي تقوم بعالج 
بأسعار  أو  مجانًا  لهم  األدوية  وتقديم  المرضى 
آلالف  الطبية  الخدمات  بتقديم  فقامت  رمزية، 
المرضى. ولم يقتصر دورها على ذلك بل تجهيزها 
والمرضى  األطباء  مرتبات  ودفع  الطبية  بالمعدات 

وجميع العاملين فيها. 

عدة  حاول  السني  الوقف  ديوان  أن  علمًا 
بجميع  مجهز  عام  مستشفى  فتح  إلى  محاوالت 
العلمية  الكوادر  جميع  وتوفير  الطبية  األجهزة 
والخدمية وجعلها مركزًا خيريًا، ولكن الدولة العراقية 

ممثلة بوزارة الصحة لم توافق على هذا المشروع.
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الخاتمة
نوجز في هذه الخاتمة أهم النتائج التي توصلنا 

إليها في هذا البحث ومنها: 
هذا  وُيعد  النفس،  حفظ  الشريعة:  مقاصد  إن 
على  أحد  يختلف  ال  عامًا  إنسانيًا  مشتَركًا  القصد 
ركن  وإنًّ  أجله،  من  والبحث  العمل  وأهمية  أهميته 
عمارة  بفّعاليتها  تحقق  التي  الفرائض  من  الزكاة 
صعيد  على  مرموقًة  مكانًة  تمثل  كونها  األرض، 
المؤمن  اإلنسان  روح  وتنّمي  البلد  اقتصاد  تنمية 
والة  ويمارس  الّسواء  على  والمجتمع  الفرد  وتنمية 
على  الزكاة  دور  وتفعيل  إبراز  في  مهّمًا  دورًا  األمور 
هذا الّصعيد ألّن الدولة هي المعنّية بتحصيل وإنفاق 
 : الله  قال رسول  الزكاة، ألنها جزء من واجباتها، 
بنصحه  يحطها  فلم  رعية  الله  يسترعيه  عبد  من  ))ما 
انتشار  المالحظ  ومن  الجنة((.  رائحة  يجد  لم  إاّل 
النازحين،  عند  العصر  هذا  في  المختلفة  األمراض 
مع التقدم الكبير في الطب والعالج، فهناك األمراض 
العضوية، واألمراض الروحية، وهناك األدوية المادية 
والمعنوية، ولعل من أسباب كثرة األمراض وانتشارها 
النعمة  هذه  ولدوام  وبيئتهم،  ديارهم  عن  ابتعادهم 
ُه العافية، وما  حث النبي  على دوام سؤال العبد ربَّ
ذاك إالًّ لعظمها وكبير نفعها وشأنها. والهدي النبوي 
 :المصطفى يقول  الصحة، حيث  يؤكد على حفظ 
الَعاِفَيِة،  ِمْثَل  اإِلْخاَلِص  َكِلَمِة  َبْعَد  َشْيَئًا  ُتْؤَتوا  ))َلْم 

َفاْسَأُلوا اللَه الَعاِفَيِة((. 

دور  لها  والتعليمية  االجتماعية  البيئة  أن  كما 
كبير في حفظ الصحة والسالمة للنازحين رغم وجود 
التحديات الكبيرة. ولكن في الوقت نفسه تحتاج إلى 

وتشخيص  الضوء  لتسليط  دقيقة  ووقفات  تأمالت 
الله  كرم  ولقد  والحكمة،  العقل  بنور  فيها  السلبيات 
ال  العقل،  بنعمة  الكائنات  سائر  على  اإلنسان  تعالى 
متمثال  للنازحين  المتكامل  البرنامج  وجود  من  بد 
البحث  بيَّن  حيث  والتعليمية  االجتماعية  البيئة  في 
صفات البيئة الصالحة، ونبَّه على معوقات وسلبيات 
األساليب  وسائل  في  ل  وفصَّ مواجهتها  وكيفية  البيئة 

التربوية الفعالة في األسرة والمجتمع. 

البحث صورًا عن تكامل األسلوب  كما أظهر 
بالنازحين  االهتمام  عدم  فإن  للفرد،  الفعال  التربوي 
بأسلوب دون اآلخر يؤدي إلى خلل بالعملية التربوية 
على  كبيرة  آمااًل  يعلقون  وهم  شخصيتهم  بناء  في 
بعد دحر اإلرهاب وأهله، ولعل  لمنازلهم  رجوعهم 
رعيته((  عن  مسؤوٌل  وُكُلُكم  راٍع  ))ُكُلُكم    قوله: 
ُيغني عن كثير من الكالم..، فاألبناء هم عماد المستقبل 
فالبدء  الجيل،  بناء  في  التدرج  األمة.  تقوم  وعليهم 
واالهتمام  وتواليه،  واألخالق  العلم  حب  بغرس 
بالتحديات التي يواجهها النازحون، وكذلك ضرورة 
ألهداف  والحب،  األمن  لهم  بأطفالهم  االهتمام 
التباغض  إقامته وتحقيقه. إن  المراد  التربوي  المنهج 
في  الهدم  معاول  من  ذلك  كل  والتنافر  والتقاطع 
النسيج االجتماعي، والتي تنتج من مساوئ األخالق 
الناس،  عيوب  على  التجسس  عن  الله  نهى  وقد 
يغتب  وال  تجسسوا  ))وال  بقوله:  عوراتهم  وكشف 
عيبه،  في  نظر  من  السعيد  فالعاقل  بعضًا((،  بعُضكم 
مساوئ  من  وكذلك  غيره  عيوب  عن  بذلك  وشغل 

األخالق التي تورث التباغض والتقاطع. 

والله الموفق... ال ربَّ سواه

الم�شادر والمراجع
القرآن الكريم.  -
اآلداب للبيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو بكر البيهقي )المتوفى: )))هـ( مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت – لبنان، ط)،  -

)0)) هـ - ))9) م.
األحكام السلطانية: الماوردي، علي بن محمد بن محمد، دار الحديث، القاهرة. -
أساليب التربية والدعوة والتوجيه من خالل سورة إبراهيم: المؤلف: د. وسيم فتح الله.  -
أصالة الحضارة العربية: ناجي، ناجي معروف )))9)م(، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، ط3. -
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إظهار الحق: محمد رحمت الله الكيرانوي )ت: )30)هـ( تحقيق د.محمد أحمد ملكاوي، األستاذ المساعد بكلية التربية جامعة الملك  -
سعود – الرياض- الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء- السعودية، ط)، 0))) هـ - 9)9).

أمالي ابن بشران: أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن مهران البغدادي )المتوفى: 30)هـ(، دار الوطن، الرياض، الطبعة: األولى،  -
)))) هـ - )99) م.

األوقاف اإلسالمية ودورها في التنمية: الجارحي، د. معيد على، ))99)م(، ص 9))- )))، منشور ضمن أعمال ندوة الوقف الخيري  -
المنعقدة في أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية.

 تاج العروس، الزبيدي.  -
 تأمالت في نهج البالغة: المؤلف: القاضي صالح بن عبدالله الدرويش. -
جامع الصحيح المسند، البخاري.  -
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ))/)))( موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة.  -
دور الوقف في تحقيق التكافل االجتماعي في الحضارة اإلسالمية: فرحات، د. كرم حلمي فرحات أحمد، )009)م(، ص)30، المؤتمر  -

الثالث لألوقاف بالمملكة العربية السعودية الجامعة اإلسالمية.
الرحيق المختوم: المؤلف: صفي الرحمن المباركفوري. -
 زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: )))هـ( الناشر: مؤسسة  -

الرسالة، بيروت، لبنان.
شرح صحيح البخارى البن بطال: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، دار النشر: مكتبة الرشد، السعودية/الرياض،  -

3)))هـ - 003)م، الطبعة: الثانية تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم.
شرح صحيح مسلم بشرح النووي الناشر دار الكتاب العربي بيروت – لبنان، )0)) ه ـ- ))9) م  دار الكتاب العربي الرملة البيضاء.  -
الصحاح في اللغة. -
صفات البيت المسلم: علي الشحود.  -
فوائد ودروس وعبر. -
الفرج بعد الشدة للتنوخي.  -
قواعد األحكام في مصالح األنام: العز بن عبد السالم السلمي، ))99)م(، مكتبة الكليات األزهرية القاهرة. -
 لسان العرب: المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة األولى. -
مجلة األزهر: عزت؛ محمد، السخاء، ج 0)، شوال 9)))هـ، ص)3)). -
مجلة البيان - )))/)))(. -
مجلة الجامعة )))/9)(. -
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة األعداد ))) - )0)(. -
مجلة المنار لمحمد رشيد رضا )))/)))(. -
مجموعة قوانين وأنظمة األوقاف العراقية، )9)9)( و)))9)( و)0)9)(، )))9)(، قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية -

/http//www.legislations.gov.iq
المحكم والمحيط األعظم: المرسي، علي بن إسماعيل، )000) م(تحقيق عبد الحميد هنداوي(.ط)، دارالكتب العلمية، بيروت. -
المكتبة  -  ،33( ص  ط)،  محمد(،  الشيخ  يوسف  )تحقيق  م(   (999( بكر،  أبي  بن  محمد  الدين  زين  الرازي،  الصحاح:  مختار 

العصرية، بيروت.
المخصص في اللغة البن سيده. -
المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم)ت: )0)هـ(تحقيق مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية – بيروت، ط)، )))) – 990). -
مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، )))) هـ - )00). -
– بيروت، الطبعة:  -  مسند الشاميين: سليمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 0)3هـ( تحقيق حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة 

األولى، )0)) – ))9).
مطالب أولي النهي، الرحيباني، ))00) م(. -
معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، ط )، ص 0) دار الشامية، بيروت. -
المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى أحمد الزيات حامد عبد القادر محمد النجار. مجمع اللغة العربية بالقاهرة. -
معيار محاسبة زكاة الشركات: د. رياض منصور الخليفي، ))0).  -
ِزى. - المغرب في ترتيب المعرب: الُمَطرِّ
مغني المحتاج، الشربيني. -
مقدمة في اإلدارة العامة اإلسالمية، المزجاجي، أحمد بن داود. )000) م( ط )، الشركة الخليجية للطباعة والتأليف، جدة. -
موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة.  -
موسوعة الغزو الفكري والثقافي وآثاره على المسلمين.  -
الوسيط لسيد طنطاوي. -
الوقف في المجتمع اإلسالمي المعاصر: قحف، منذر قحف، ))99)م(، ط )، ج )، ص ))، مركز البحوث والدراسات اإلسالمية. -
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 تاأ�ســـي معهـــد عــــالمي لعــــلو الـــزكاة
 لني مالة مهنية عالمية في علو الزكاة

د. عبدالرحمن التوم اأحمد الكندو - ال�شودان
أستاذ غير متفرغ بكلية األولى الجامعية للدراسات المالية والمحاسبية
وأستاذ متعاون مع معهد علوم الزكاة 

ملخ�ص الدرا�شة
هدفت هذه الورقة إلى دراسة واقع محاسبة الزكاة في مناهج الجامعات والمعاهد 
العليا بالدول اإلسالمية بغرض التعرف على اوجه القصور في المادة العلمية التي تدرس 
تم  للزكاة.  العملية  الحياة  في  ذلك  وأثر  للمادة  تخصص  التي  الساعات  وعدد  للطالب 
إختيار ثالثة دول للمقارنة فقد كانت النتيجة أن المادة التي تدرس التغطي )) % من فقه 

ومحاسبة الزكاة.

التأهيل  في  والفجوة  الزكوي  العمل  وانعكاساته على  المناهج  في  القصور  لمعرفة مدى 
العلمي والمهني لمحاسب الزكاة فقد تم اختيار دراسة حالة لبنك إسالمي للتعرف على كيفية حساب وعاء الزكاة 
باستخدام طرق حساب الزكاة )طريقة صافي الموجودات الزكوية وطريقة مصادر األموال(. وقد خلصت الدراسة 
إلى وجود خالفات جوهرية ومؤثرة في الزكاة المستحقة والتي كان من أسبابها الرئيسية عدم وجود مؤهل علمي مهني 

للكادر البشري على مستوى البكالريوس والماجستير وغياب المعاهد التأهيلية بعد العمل الوظيفي. 

وصت الدراسة بمجموعة من التوصيات غير المباشر التي يحتاجها الجانب التطبيقي للزكاة.وأهم توصية 
مباشرة للورقة هي تأسيس معهد عالمي لعلوم الزكاة لنيل زمالة مهنية على نسق الزمالة األمريكية (CPA)، وزمالة 
المحاسبين القانونين البريطانية (ACCA)، وزمالة المحاسب اإلداري المعتمد األمريكية )CMA(، لينال حاملها 

شهادة زمالة محاسب الزكاة المعتمد (Certified Zakat Accountant) (CZA) )سيزا(. 

يحتوي المنهج على ))( مواد أساسية وعدد ساعات كل مادة )90( ساعة وهي المحاسبة المالية المتقدمة 
 )Kit( وتشمل التقارير المالية والمحاسبة اإلدارية وفقة الزكاة ومحاسبة الزكاة مصحوبة بدليل ارشادي تطبيقي
األموال  وأنواع  والمصارف  األنشطة  الشركات مختلفة  إلى 0)( حالة عملية لمجموعة من  يحتوي على )30 

الزكوية األخرى. 

كما تناولت الورقة السيرة الذاتية لمعهد لعلوم الزكاة بالسودان كأول معهد في العالم اإلسالمي.
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أوصت الدراسة بحتمية تأسيس المعهد لتاهيل 
قبله  يكون  وأن  الزكوي  العمل  في  متخصصة  كوادر 
اإلسالمي  العالم  في  الزكاة  بقضايا  المهتمين  لكل 
ويمكن تطويره مستقباًل ليعمل بنظام الدراسة عن بعد 
من  والمعتمدة  بالمادة  الخاصة  المراجع  باستخدام 
المعهد وأن تكون اإلمتحانات في مراكز بعض الدول 

اإلسالمية.

م�شكلة الدرا�شة
نظرًا لتشعبات إدارة المال واألعمال واعتمادها 
في قياس نتائجها على معايير المحاسبة الدولية والتي 
صممت بواسطة هيئات غير إسالمية، ظهرت هنالك 
إشكاليات كثيرة في قياس )حساب( األوعية الزكوية 
وأبرزها في أهم الموارد التي تعتمد عليها الزكاة وهي 
زكاة الشركات وزكاة المؤسسات المالية )المصارف 
واقع  ومن  أسبابها  من  كان  والتي  اإلسالمية( 
المهني  والتأهيل  المعرفة  محدودية  هي  الممارسة 
المحاسبي  والفقه  الزكاة  فقه  في  البشري  للعنصر 
للزكاة وأيضًاً ضعف مناهج علوم الزكاة بالجامعات 

والمعاهد العليا.

تسعى الدراسة للتعرض لتلك اإلشكاليات من 
في  إليها  ستنتهي  التي  والنتائج  الحالة  دراسة  خالل 

حساب وعاء الزكاة ومن ثم تحليل األسباب.

اأهمية الدرا�شة
للتأهيل  تناولها  في  الدراسة  أهمية  تكمن 
العامل  البشري  للعنصر  والفقهي  والفني  األكاديمي 
الجامعية  المناهج  في  والقصور  الزكاة  مجال  في 
التي تناولت الزكاة فقهيًا ومحاسبيًا في نقاط محددة 
في  الزكوي  للعمل  االستراتيجي  المنظور  تخدم  ال 

زواياه المختلفة.

منهجية الدرا�شة
االستقرائي  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت 
واستنباط  المشكلة  تحديد  في  االستنباطي  والمنهج 
الحالة(  )دراسة  الوصفي  للمنهج  باإلضافة  النتائج 
إلجراء المقارنة بغرض الوقوف على الخالفات التي 
تحتم تنفيذ مقترح الدراسة إضافة للمنهج التاريخي. 

تمهيــــــد
والمكلف  األرض  في  الله  خليفة  هو  اإلنسان 
بتعميرها بخالف المخلوقات األخرى. ولقد سخر الله 
له كل الوسائل واألسباب لتعينه على غاية العبادة َوَما 

َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن )الزاريات: ))(.

فاإلنسان هو أساس التنمية الشاملة بمفهومها 
لنجاحها  األساسي  المقوم  هو  أنه  كما  الواسع، 
على اختالف أنواعها إذا ما التزم بالقيم واألخالق 
سبحانه  الله  بشريعة  وااللتزام  الفنية  والكفاءة 
تلك  ومن  أداءها.  في  والصدق  عبادته  في  وتعالى 
كما  مالية  عبادة  تعتبر  والتي  الزكاة  عبادة  العبادات 

وصفها د. يوسف القرضاوي.

الدولة  في  مالية  فريضة  أول  الزكاة  تعتبر 
المالي  النظام  مكونات  أكبر  من  فهي  اإلسالمية، 
وأهم مصدر إيرادي لهذا النظام. وبالتالي البد للعالم 
من  ركن  ايضا  وكونها  بها  االهتمام  من  اإلسالمي 
اركان اإلسالم وقرينة الصالة في الكثير من المواضع 

في القرآن الكريم. 

الورش  األخيرة  السنوات  في  كثرت  لقد 
حيث  الزكاة  مجال  في  واألبحاث  والمؤتمرات 
ولوائح  نظم  اإلسالمية  الدول  بعض  وضعت 
للجباية  نظام  من  للزكاة  المختلفة  لألعمال  إدارية 
ولكن  الثمانية  مصارفها  على  والصرف  والتحصيل 
لم يعط الجانب البشري االهتمام الكافي ليقوم بدوره 
وأيضًاً  بكفاءة  المختلفة  الزكوية  األموال  إدارة  في 
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ليقوم بدوره في نشر الوعي عن طريق خطاب الزكاة 
للمكلفين والفئات األخرى ذات الصلة.

 في جانب التأهيل األكاديمي فنجد أن مقررات 
بشقيها  الزكاة  تتناول  فلم  ضعيفة  مازالت  الجامعات 
الفقهي والمحاسبي كمادة علمية شاملة، فقد تناولت 
كليات الشريعة والقانون فقه الزكاة من جانب وأيضًاً 
في الجانب اآلخر فقد تناولت كليات التجارة وإدارة 
بعض  مع  نظرية  ناحية  من  الزكاة  محاسبة  األعمال 
األمثلة العملية والتي ليس لها أثر في الواقع العملي 
التفكير في سد فجوة  لنا من  بد  للزكاة. وهنا كان ال 
المعرفة بعلوم الزكاة وما ناله الطالب في الجامعات 
التطبيق  عند  قصور  من  وجده  وما  العليا  والمعاهد 
والممارسة خاصة في حساب األوعية الزكوية. والبد 
أن نضيف إلى انه من أجل الوصول لهذه الغاية البد 
من االهتمام بإنتقاء العاملين عليها على أساس الدين 
وإعدادهم  تهيئتهم  يجب  كما  والكفاءة،  واألخالق 
المنهج  وفق  وماديًا  معنويًا  وتحفيزهم  وتدريبهم 

اإلسالمي.

 فتأسيس معهد عالمي لعلوم الزكاة تحتاج إلى 
جهود صادقة وإرادة سياسية قوية حتى ال نسأل يوم 

القيامة عن اختالفنا في حساب الزكاة.

الخطوط  أضع  أن  الورقة  هذه  في  وحسبي 
بأمر  والمهتمون  الباحثون  ليقوم  لذلك،  األساسية 
المقترحات  وتقديم  نقص  ما  باستكمال  الزكاة 
والمناهج العلمية للمواد األساسية التي تؤهل الطالب 

لنيل درجة علمية مهنية عالمية في علوم الزكاة.

سوف أركز في هذه الورقة على الجوانب التالية: 
- الواقع المعاصر لمناهج علوم الزكاة في الجامعات 
والمعاهد العليا وكليات الدراسات فوق الجامعية.
- تجربة أول معهد لعلوم الزكاة في العالم اإلسالمي.

واألهداف  الرؤية  عالمي-  معهد  تأسيس  فكرة   -
وآفاق المستقبل.

وعدد  المشروع  لهذا  المقترحة  العلمية  المواد   -
الساعات.

- قيم وأخالق وكفاءة العاملين في مجال الزكاة.

النتائج والتو�شيات
في  الزكاة  علوم  لمناهج  المعاصر  الواقع  أواًل: 
فوق  الدراسات  وكليات  العليا  والمعاهد  الجامعات 

الجامعية.

بعد الرجوع لمناهج محاسبة الزكاة لبعض الجامعات 
وكليات التجارة وإدارة األعمال في كل من السودان 
فقط  كانموذج  السعودية  العربية  والمملكة  ومصر 

اتضح لي اآلتي: 

الدبلوم نظام 3 املادةالقطر
سنوات

بكالوريوس/ 
الساعات

ماجستري 
بالكورسات

)) ساعة)) ساعةال تدرسالزكاة والرضائبالسودان

-)) ساعةال تدرسالزكاة والرضائبالسعودية

)) ساعة+ال تدرسالزكاة والرضائبمرص
- )) ساعة

إيضاح: 

One se- تعادل فصل دراسي نص عام  )) ســاعة 
3credit hours (mester)// ثالثة ساعات معتمدة.

الثالثة  )) ساعة + )) ساعة تعني )) ساعة للفرقة 
و)) ساعة للفرقة الرابعة كما في الجامعات المصرية.

من  تنال  لم  الزكاة  محاسبة  أن  الواضح  من 
االهتمام والتغطية ما تناله المحاسبة اإلدارية في برنامج 
المحاسبة  من  حتي  أهمية  تقل  ال  وهي  البكالوريوس 
المالية وعدد الساعات التي تدرس ال تغطي في تقديري 

))% من المادة العلمية التي تشملها محاسبة الزكاة.

عليه  تشرف  متخصص  معهد  من  البد  الرؤية: 
وهيئات  منظمات  أو  اإلسالمية  الدول  من  مجموعة 
عالمية اسالمية تقوم على إدارته وتمويله ليقوم بسد 
الفجوة بإدخال فقه الزكاة والتوسع في محاسبة الزكاة 
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الزكوية  األموال  أنواع  كل  لتشمل  بينهما  والربط 
معايير  بتطوير  تقوم  هيئات  تكوين  على  واإلشراف 
تخص  وفتاوى  إرشادات  واصدار  الزكاة  محاسبة 

الجانب المحاسبي للزكاة.

ثانيًا: تجربة أول معهد لعلوم الزكاة في العالم اإلسالمي
عام  في  بالسودان  الزكاة  علوم  معهد  تأسس   -(
برئاسة  إدارة  مجلس  إدارته  ويتولى  003)م، 
عدد  وعضوية  الزكاة  لديوان  العام  األمين 
مجال  في  والفنيين  والخبراء  األكاديميين  من 
بواسطة  تعيينه  ويتم  عام  مدير  وللمعهد  الزكاة، 
ويحتوي  االجتماعي  والضمان  الرعاية  وزير 
التدريب  اإلدارات أهمها  المعهد على عدد من 
والبحوث والشئون المالية واإلدارية والعالقات 
مستقلة  موازنة  وللمعهد  واإلعالم.  الخارجية 
لمختلف األنشطة التي يقوم بها على مدار العام 
المجلس  للتصديق عليها من  الموازنة  وتخضع 
في  كبير  دور  له  والذي  الزكاة  ألمناء  األعلى 
من  عدد  خالل  من  التدريبية  البرامج  توجيه 

الموجهات))(.

2- أهداف المعهد: يسعى المعهد إلى تحقيق جملة 
من األهداف أهمها ما يلي: 

الزكاة  علوم  في  عليها  العاملين  تأهيل   .(  
مصادر  من  اإلستفادة  على  وتدريبهم 
المعرفة باإلسهام بما يحقق لهم الكفاءة في 

عمل الزكاة.
مجال  في  والدراسات  بالبحوث  القيام   .(
اهتمامات الزكاة كالبحوث التي تتناول زكاة 
الشركات اإلعتبارية وتوسيع الوعاء الزكوي 

الذي لم يتجاوز ))% من الوعاء الكلي.

بناء  مقال  املعهد،،  عام  مدير  إدريس،  عىل  حممد  املنعم  عبد  أ.د   )((
الثاين،  العدد  األول،  املجلد  الزكاة،  علوم  جملة  الزكاة،  يف  القدرات 

ديسمرب ))0)م. 

المتخصصة  االستشارية  الخدمات  تقديم   .3
لألمانة العامة وغيرها من أمانات الزكاة في 

الواليات.
وتنميتهم  الزكاة  في  العاملة  القوى  تدريب   .(
وإكسابهم المهارات والقدرات الالزمة للقيام 

والنهوض بمسؤولياتهم.
في  العمل  وورش  المؤتمرات  بعقد  القيام   .(
وربطها  الدوريات  وإصدار  الزكاة  مجال 
مع المكلفين ودورهم في النهوض بالزكاة 

كشعيرة ومسئولية اجتماعية تعبدية.

المعهد  صمم  المتخصصة:  والدورات  البرامج   -3
الجباية  مجال  في  للعاملين  متخصصة  دورات 
المالية  والشئون  الزكاة  وخطاب  والمصارف 
في  المبدعين  قدرات  زيادة  أجل  من  واإلدارية 
هذه التخصصات ومن أجل احترافهم في تنمية 
وتطوير الزكاة في السودان وهذا يشير إلى إدراك 
المعهد ألهمية المهارات والمواهب بالنسبة إلى 

العاملين عامة والمديرين بصفة خاصة. 
هذه الدورات بسبب أن الخريجين من الجامعات 
المختلفة ال يتعلمون ممارسة وظائفهم إال بعد أن 
يتم اختيارهم وتعيينهم في تلك التخصصات، تم 
إجراء عدد من الدورات لتجاوز تلك المشكلة.

دخل المعهد االن في شراكة مع جامعة افريقيا العالمية 
البكالريوس  مستوي  على  موهلة  كوادر  لتخريج 

والماجستير والدكتوراة في علوم الزكاة.

أن  وتعالي  سبحانه  الله  قدر  الباحث:  رؤية   -4
لمحاسبة  بالمعهد  المدربين  ضمن  من  أكون 
األولى  كلية  مع  بالتعاون  3)0)م  منذ  الزكاة 

للدراسات المالية والمحاسبية. 
عقدنا خالل تلك الفترة )0)( دورات بمعدل 
بمعدل  مشارك   )((( لعدد  العام  في  دورتين   )((
)0)( ساعة للدورة الواحدة باإلضافة للدورات التي 
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ينظمها بنك التنمية جدة بالتنسيق مع معهد علوم الزكاة لعدد )0)( مشارك من مختلف الدول اإلسالمية. ومن 
خالل الممارسة لمست مدى الحوجة لمعهد عالمي تخصص له ميزانية منفصلة من مساهمات الدول اإلسالمية 

لسد النقص فيما تلقاه الطالب في الجامعة في فقه ومحاسبة الزكاة.

ثالثًا: فكرة تأسيس معهد عالمي لعلوم الزكاة- الرؤية واالهداف وآفاق المستقبل
الزكاة البد أن استعرض معكم دراسة حالة لمصرف  الدخول في فكرة تأسيس معهد عالمي لعلوم   قبل 
المعهد مسالة  قيام  الزكاة والتي تجعل  الخالفات عند حساب  إسالمي))( كنموزج والوقوف على مجموعة من 

مستعجلة وحتمية.

يمكن أن نستعرض حساب وعاء الزكاة لمصرف إسالمي من خالل قوائمه المالية غير المنشوره ونتحقق من حساب 
الزكاة المستحقة والنتائج التي توصل إليها كل من الباحث وديوان الزكاة وحساب الزكاة حسب إدارة المصرف.

تحديد وعاء الزكاة من واقع الموقف المالي في )3/))/))0)م

1/ طريقة صافي الموجودات: 

إجماليمفرداتاإليضاحالبيان
الموجودات الزكوية

))).)9).3))0-3النقد وما في حكمه

))).))).99)0-)ذمم البيوع المؤجلة

))0.))93.3))-)إستثمارات قصيرة األجل

0)0.0)).))0-)الذمم المدينة

))).9)).)))-)الموجودات األخرى/ بغرض التجارة

))).)0.93)0-)أصول بغرض البيع

))9.))).))0.)))9.))).))0.)إجمالي الموجودات الزكوية ))(

ناقصات اإللتزامات قصيرة األجل

)93.))0.)))0-))الحسابات الجارية واالدخار

))).)0).0))0-3)الذمم الدائنة والدائنة األخرى

3)).))).)3-))المطلوبات األخرى

39).))9.)))حقوق اإلستثمارات المطلقة

))9.))).)3)))9.))).)3)إجمالي االلتزامات ))(

9)003.9.))3وعاء الزكاة = ))(-))(

))).99).)9)003.9.))3الزكاة المستحقة= )))).)%* الوعاء

))( الباحث- دراسة احلالة التطبيقية لرسالته لنيل الدكتوراه بعنوان مشاكل قياس الوعاء الزكوي للرشكات واملؤسسات املالية، من منظور اسرتاتيجي، 
معهد الدراسات االسرتاتيجية، جامعة امدرمان اإلسالمية، مايو 9)0).
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اإليضاحات
0)).)0).3))-)/ األصول المستثمرة في شهامة حسب اإليضاح ))(

))).)3).))نسبة المستثمرين في شهامة االيضاح 3)
))).0)).)3األموال المستثمرة في عمليات قصيرة األجل

هذه ضمنًا داخلة في االستثمارات قصيرة األجل كما في )-)
)-) الموجودات األخرى: 

حسب االيضاح ))( هنالك مخزونان ليست بغرض البيع
3)3.)))مطبوعات

)0).)))أدوات مكتبية
))).)00.)أصول أخرى

))).))).)إجمالي
39).))).))الموجودات األخرى حسب االيضاح ))(

))).))).)ناقصًا مخزونان ليست بغرض المتاجرة
))).9)).))مخزونات بغرض التجارة

صافي  طريقة  حسب  الزكوي  الوعاء  من  بخصمها  مسموح  غير  مخصصات  تمثل  األخرى  المطلوبات   ((-3
الموجودات.والمسموح بها إلتزامات قصيرة األجل ومستحقات وهي من االتي: 

إجمالي القيمة حسب اإليضاح رقم )) = ))).)33.)
المسموح بها: 

أتعاب مراجعة مستحقة 0.000))
نصيب أصحاب الودائع االستثمارية )3).)3)

نصيب صندوق أصحاب الودائع ))).)0)
إجمالي 3)).))).) 3)).))).) 

غير مسموح وهي بالمقابل مصادر أموال ))).3)0.) 

2/ طريقة مصادر األموال

9)9.))3.)))0-))رأس المال المدفوع
))).))).))0-))اإلحتياطات

))).)30.)0-0أرباح مبقاة
0000000000الربح الزكوي

))).3)0.))-))مخصصات 
))9.))).)0)))9.))).)0)إجمالي مصادر األموال ))(

يطرح منها
))0.))).))))الموجودات الثابتة

))).))9.)0)مشروعات تحت التنفيذ
))).))9.)9)9إستثمارات طويلة األجل

))).))).)))-)إستثمارات شهامة
))).))).))-)مخزونان وأصول ليست بغرض البيع

939.))).3))939.))).3))إجمالي االستخدامات ))(
9)003.9.))3وعاء الزكاة = ))(-))(

))).99).)الزكاة المستحقة = الوعاء × )))).)%
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اإليضاح )- )) حسب طريقة مصادر األموال جزء من هذه المخصصات تعتبر من مصادر األموال لذا تضاف إلى 
األموال الزكوية ما عدا مخصص أتعاب مراجعة فهو مصروفات مستحقة ونصيب أصحاب الودائع اإلستثمارية 

ونصيب صندوق أصحاب الودائع ألنها قصيرة األجل. 

)-) استثمارات شهامة: حسب اإليضاح رقم 3) فإن البنك أقر باستثماره في شهامة استثمار طويل األجل بملغ 
وقدره ))).))).))ج وهذا يمثل جزء من استخدامات األموال لذا يجب طرحه من مصادر األموال مثله مثل 

االستثمارات طويلة األجل. 

)-) مخزونات أصول: حسب اإليضاح ))( بقائمة المركز المالي ليست بغرض التجارة إذن هي من إستخدامات 
األموال تخصم من مصادر األموال )رأس المال + االحتياطيات +األرباح المبقاة +......(.

1-2 تحليل مقارن لبيانات الوعاء الزكوي للمصرف والباحث للوعاء الزكوي والزكاة المستحقة
البنكالباحثالبيان

9)003.9.))3طريقة صايف املوجودات
))).93).))9)003.9.))3طريقة مصادر األموال

9)9.)3).)))).99).)الزكاة املستحقة * )))).)%

الوعاء  إلى عدم مطابقة  أدت  والتي  الخالف  أوجه  األموال  تطبيق طريقة مصادر  أدناه عند  البيانات  3/ توضح 
الزكوي والزكاة المستحقة.

1-3 الفرق بين الباحث والمصرف 
الفرقالمصرفالباحثاإليضاحالبيان

3)).))).)3)))).03).)3)9)9.))3.)))0-))رأس المال
)30.)9).0)))).)3).)))).))).))0-))اإلحتياطات
3)).0)0.)3)).0)).)))).)30.)00أرباح مبقاة
))).3)0.)))).3)0.))-))مخصصات

))3.))0.)))03).))).9))))9.))).)0)إجمالي المصادر ))(
ناقصًا

))0.))).))))0.))).))0-))الموجودات الثابتة
))).))9.)))).))9.)0-0)مشروعات تحت التشييد
))).))9.)9)))).))9.)9)0-9استثمارات طويلة األجل

))).))).))))).))).)))-)استثمارات شهامة
)3)).))).0)(3)).))).0)--التمويل الردئي

))).))).)))).))).))-)مخزونات أصول 
)9.09)9.3))03.))).))9393.))).3))إجمالي االستخدامات ))(

)0).0)).)3)))).93).))9)003.9.))3الوعاء ))( – ))(
الزكاة المستحقه= الوعاء* 

%(.((((
(.(99.((((.(3(.9(9(.0((.(03

03).))0.)الفاقد الزكوي 
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2-3/ إيضاحات الفرق

لم يضف المصرف المخصصات في اإليضاح )-)) لمصادر أمواله والذي يتعارض مع طريقة مصادر 

األموال.

رأس المال باإليضاح رقم )0-))( - هنالك فرق 0)).))).)3)ج حسب الموقف المالي للمصرف 

وعند إستفسارنا إلدارة المصرف أوضحت بأن هذه المبالغ عبارة عن إضافة لرأس المال في نوفمبر ))0)م.

واستندوا على رجوعهم إلدارة الفتوى بالمصرف والتي أوضحت لهم بأنه طالما لم يحول عليه الحول فال يعتبر 

ضمن األموال الزكوية، لذا تم استبعاده.

ورأي الباحث في أن العبرة بالمال في نهاية الحول فنقصانه أو زيادته أثناء الحول ال يؤثر على حساب الزكاة، 

وهذا رأي اإلمامين مالك والشافعي في األمر: انه يعتبر أخر الحول فقط ألنه يتعلق بالقيمة وتقويم العرض في كل وقت 

فيه مشقه فأعتبر حال الوجوب أخر الحول بخالف سائر الزكوات الن نصابها من عينها فال يشق اعتباره. وهذا أيضًاً 

رأي د. يوسف القرضاوي كما جاء في صفحة ))3 – فقه الزكاة وأيضًا د. حسين حسين شحاتة ود.عصام أبو النصر 

من علماء الزكاة المعاصرين.

وأيضًا للباحث رأي أخر هو انه يمكن اعتبار هذه األموال من ضمن قائمة األموال المستفادة والتي يجب 

إضافتها للوعاء الزكوي عند قبضها وال يشترط فيها تمام الحول.

عند حساب الزكاة تم تخفيض االحتياطات واألرباح المبقاة بالبيانات الظاهرة في الموقف المالي وعند 

استفسارنا لم نجد الدليل الفقهي الذي استندت عليه إدارة المصرف.

هنالك  الن  وذلك  الباحث  يتعمده  ولم  ردي  تمويل  المصرف  اعتبره  3)).))).0)ج  مبلغ  هنالك 

مخصصات ومخاطر تمويل لها عالقة بالتعثر تم اعتمادها استنادا على المعيار رقم )9( الصادر من هيئة المحاسبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية – البحرين -ولم تضاف مرة ثانية لمصادر األموال الزكوية.

مخزونات أصول حسب اإليضاح )-) لم يعتمدها البنك من ضمن االستخدامات فقد اعتبرها الباحث 

وأضافها للخصومات من مصادر األموال الزكوية.

بطريقة مصادر  الكافية  المعرفة  لعدم  نتاج  وهذا  رقما  المستحقة صار  والزكاة  الزكاة  في وعاء  الفرق  إذن 

األموال وبعض المسائل الفقهية األخرى.

المخزونات  لبند  الكافية  االيضاحات  لغياب  الزكوي  الربح  لحساب  والمصرف  الباحث  يتطرق  لم 

)مشاركات ومضاربات انتهي عليها الحول ولم تصفي(.
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3-3 الفرق بين الباحث وديوان الزكاة:
الفرقديوان الزكاةالباحثاإليضاحالبيان

-9)9.))3.)))9)9.))3.)))0-))رأس املال
-))).))).))))).))).))0-))االحتياطات

-))).)30.)))).)30.)--أرباح مبقاه
3)).))9.)))).)9.03))).3)0.))-))خمصصات

))).))).)0)))9.))).)0)امجايل املصادر ))(
يطرح منها: 

))0.))).))))0.))).))0-))املوجودات الثابتة
))).))9.)))).))9.)0-0)مرشوعات حتت التنفيذ

))).))9.)9)))).))9.)9)0-9استثامرات طويلة األجل
))).))).))))).))).)))-)استثامرات شهامة

-))).))).))-)خمزونات وأصول ليست بغرض البيع
))).))).)))).0)).)))939.))).3))إمجايل ))(

)3).))).)0)).))).))93)003.9.))3وعاء الزكاة ))( – ))(
93).3))))3.3)).)))).99).)الزكاة املستحقة = الوعاء* )))).)%

4-3 مقارنة بين الباحث وديوان الزكاة
الفرقديوان الزكاةالباحثاإليضاحالبيان

---))3-) املخصصات
-)33.))0.)خمصص ما بعد اخلدمة

9.000))9.000))خمصص مكافأة جملس اإلدارة
))).33).)))).33).)خمصص الزكاة

0.000)).)0.000)).)خمصص حافز العاملني 
000.000.)خمصص خماطر متويل

))).)9.03))).3)0.)إمجايل

))).))).))-)خمزونات ليست بغرض البيع

5-3/ اإي�شاحات الفرق
مخصص فوائد ما بعد الخدمة وقدره )33.))0.) لم يضاف من ضمن مصادر التمويل للديوان وهو في 

األصل دين طويل األجل البد من إضافته لألموال الزكوية.
تم  ج   ((.(((.((( وقدره  اآلجلة  البيوع  ذمم   )(( رقم  اإليضاح  في  كما  التمويل  مخاطر  مخصص 
اعتماد من قبل الديوان فقط 000.000.)ج. أما الباحث فلم يضف هذا المخصص لألموال الزكوية ألنه يعتبر 

تحوط لتعثر في العمليات االستثمارية قياسًا على مخصص الديون المشكوك فيها.

ج- مخزونات أصول: حسب اإليضاح ))( بقائمة المركز المالي ليست بغرض التجارة إذن هي من استخدامات 
الديوان  يعتمدها  +...(.لم  المبقاة  +األرباح  االحتياطيات   + المال  )راس  األموال  مصادر  من  تخصم  األموال 

حسب لوائحه الداخليه.
البنكديوان الزكاةالباحثالبيان

-9)003.9.))3طريقة صايف املوجودات
))).93).))0)).))).))93)003.9.))3طريقة مصادر األموال

9)9.)3).)))).)0).)))).99).)الزكاة املستحقة *)))).)%
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طريقة  البنك  وإدارة  الديوان  يستخدم  لم   3-(-(
فقط  واكتفى  الزكاة  حساب  في  الموجودات  صافي 

بطريقة مصادر. 

المستحقة  الزكاة  قيمة  مالحظة  من  )-)-3/البد 
على  كبير  أثر  له  والذي  الثالثة  الفئات  بين  والفرق 
أن  طالما  الحتمي،  والسؤال  الزكاة.  مستحقي 
العلماء  اإلسالم وكما صنفها  أركان  من  الزكاة ركن 
أنها عبادة مالية، لماذا يوجد خالف في  المعاصرين 

حسابها؟

َشاَء  َوَلْو  َوِمْنَهاجًا  ِشْرَعًة  ِمنُكْم  َجَعْلَنا  لُِكلٍّ 
آَتاُكْم  َما  ِفي  َيْبُلَوُكْم  لِّ َوَلِٰكن  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ َلَجَعَلُكْم  ُه  اللَّ
ُئُكم  َفُيَنبِّ َجِميعًا  َمْرِجُعُكْم  ِه  اللَّ إَِلى  اْلَخْيَراِت  َفاْسَتبُِقوا 

بَِما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن )سورة المائدة: ))(.

6-3/النتائج
الوعاء  حساب  في  كبيرة  خالفات  هنالك 
الزكزي والتي تؤثر بالنقصان في قيمة الزكاة المستحقة 
إثرها  على  يترتب  والتي  بالزيادة  أو  الثمانية  لمصارفها 
االستئنافات  وكثرة  القبول  بعدم  المكلفين  مع  مشاكل 

والتظلمات وزيادة فجوة الثقة.

خالفات  في  الوقوع  لتجنب  الباحث  رأى 
يؤهل  متخصص  معهد  قيام  من  البد  المكلفين  مع 
لنيل شهادة مهنية في علوم  الزكاة  أمر  القائمين على 
المقترحات  تضع  جامعه  هيئة  عليه  ويشرف  الزكاة 
والحلول لتجاوز الخالف في حساب الزكاة وإال ظل 

الخالق قائمًا.

4/المقترح 
تأسيس معهد عالمي لعلوم الزكاة.

مهنيه  بحثية  علمية  مؤسسه  هو  التعريف: 
تدريبية تعني بفقه الزكاة وقضاياها المعاصرة.

شعيرة  لتعظيم  مكانا  المعهد  يكون  أن  الرؤية: 
العالم  في  مؤسساتها  قدرات  وتطوير  الزكاة 
والفقه  فقهها  لتحديت  ومرتكزًا  اإلسالمي 

تشمل  والتي  المعاصرة  وتضبيقاته  المحاسبي 
كل األموال الزكوية.

الر�شالة 
الزكاة شأنا مجتمعيا مستداما وفقها ميسرا  )- جعل 
وغير  الشرعي  العلم  وطالب  عامة  للناس 

الشرعي بصفة خاصة.
)- تحقيق الغايات الكلية من شعيرة الزكاة. 

3- تأسيس معهد عالمي متخصص إلعداد صياغات 
الجامعات  مع  بالتعاون  الزكاة  لمناهج  جديدة 
المتخصصة  المهنية  والمراكز  العليا  والمعاهد 
ومحاسبة  الزكاة  فقه  بين  الربط  على  بالتركيز 

الزكاة.

االأهداف
)- تيسير فقه الزكاة وربطه بالعلوم ذات الصلة.

مجال  في  والتطبيقية  العلمية  البحوث  خدمة   -(
المتصلة  االكاديمية  الدراسات  ورعاية  الزكاة 

وتخريج كوادر مؤهلة فقهيا ومحاسبيًا.
وربطهم  الزكاة  مجال  في  العاملين  قدرات  بناء   -3
واالدارة  المحاسبة  في  المهنية  بالزماالت 
واالقتصاد والتي تساعد في تطوير نظم العمل في 

مؤسساتها.
)- المساهمة مع المؤسسات العلمية النظيره وذات الصلة 
لتساهم  الزكوية  المناهج  وتطوير  وصياغة  اعداد  في 

في فهم وتطبيق معادالت وطرق حساب الزكاة.
وغيرهم  المحاسبين  لتاهيل  المعهد  تطوير   -(
مهنية  زمالة  لنيل  األخرى  التخصصات  من 
متخصصه في محاسبة الزكاة تحت مسمي زمالة 
 Certified Zakat( المعتمد  الزكاة  محاسب 

.Accountant (CZA
)- المساهمة في تنوير وتنمية وعي المجتمع المسلم 

وربطه بأهداف شعيرة الزكاة.
لتطوير  واإلقليمية  العالمية  الهيئات  مع  السعي   -(

معايير محاسبة الزكاة.
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الو�شائل
)- تقديم خدمات البحث العلمي ووضع خرائطه.

والدراسات  البحوث  الجراء  العلماء  استقطاب   -(
وإعداد المناهج التربويه.

للبحوث  واالدبي  المادي  الدعم  تقديم   -3
والدراسات األكاديمية.

العمل  وورش  والندوات  المؤتمرات  عقد   -(
والمحاضرات وحلقات النقاش... إلخ

)- الترجمة والتوثيق
)ورقيًا  أنواعها  بمختلف  والنشر  الطباعة   -(

وإلكترونيًا( 
)- لجان العمل والخبراء

)- إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية وتصميم مناهجها
9- إعداد وإجراء اإلستطالعات 

0)- توفير البنية المعلوماتية لبحوث ومناشط الزكاة 
المختلفة. 

بالزكاة  عالقة  ذات  علمية  ومواد  مناهج  إعداد   -((
وربطها بالعلوم المالية األخرى.

))- إعداد دليل وإرشادات حساب الزكاة لمختلف 
األموال الزكوية.

بغير  الناطقة  اإلسالمية  الدول  على  3)-االنفتاح 
اللغة العربية.

اآفاق الم�شتقبل
القبلة  المقترح سيكون هو  المعهد  إن مستقبل 
تتفرع  متكامل  الزكاة ومجمع  بقضايا  المهتمين  لكل 
منها هيئات تشرف على إصدار الفتاوي والتشريعات 
طرق  توحيد  مثال  منها  الزكوي،  العمل  تخدم  التي 
حساب الزكاة وتطوير معايير محاسبة الزكاة لتواكب 
مستجدات العصر وإلزام الشركات بمختلف انشطتها 
هي  والتي  قائمة  الخالفات  االستظل  بها  بااللتزام 
المستحقة  الزكاة  على  تؤثر  التي  المسائل  اخطر  من 
عن  مسؤلون  االخره  وفي  الزكاة  دافعي  على  وأيضًاً 

هذا الخالف.

المواد المقترحة
)- فقه الزكاة.

)- محاسبة الزكاة - مصحوبة بدليل ارشادي تطبيقي 
لكبري  عملية  حالة   (0 على  يحتوي   (Kit)

كيفية  توضح  المالية  والمؤسسات  الشركات 
حساب الزكاة واوجه الخالف من الواقع الفعلي 
بالسودان  الزكاة  لديوان  االستئناف  لجان  لعمل 

والتي ستفيد الدارس في التطبيق العملي.
3- المحاسبة المالية المتقدمة والتقارير المالية.

)- المحاسبة االدارية.

لغة التدري�ص
اللغة العربية واإلنجليزية

رابعًا: المواد التي ي�شملها الكور�ص لنيل زمالة 
محا�شب الزكاة المعتمد 

Certified Zakat Accountant (CZA) )شيزا�(

�شاعة،   90 �شاعاتها  وعدد  الزكاة  فقه   -1
ت�شتمل المادة على �شبيل المثال من االآتي: 

األديان عامة  الزكاة ومنزلتها في اإلسالم وعناية  )أ( 
برعاية الفقراء.

)ب( معنى الزكاة والصدقة وأدلة وجوب الزكاة من 
القرآن والسنة.

وجوب  شروط  على  وتشتمل  الزكاة  شروط  )ت( 
وشروط صحة.

)ث( الفرق بين الزكاة والضريبة.
)ج( القواعد النظرية لفرض الزكاة.

)ح( الزكاة وأثرها في الحياة االجتماعية واالقتصادية.

2- محا�شبة الزكاة وعدد �شاعاتها 90 �شاعة، 
ت�شتمل المادة على االآتي: 

)خ( محاسبة الزكاة فرع من فروع المحاسبة المالية.
)د( ماهية محاسبة الزكاة.

)ذ( أساسيات محاسبة الزكاة
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)ر( القواعد المحاسبية لتحديد وحساب زكاة المال 
وصرفها.

)ع( مفاهيم األموال الخاضعة للزكاة وتشتمل على: 
حوالن  عند  ونمائه  المال  راس  زكاة  مفهوم   -

الحول.
تحصيل  عند  المال  راس  نماء  زكاة  مفهوم   -

اإليراد.
المالية  القوائم  لبنود  المحاسبية  المعالجة  )غ( 
وجهة  من  المالية  والمؤسسات  للشركات 
نظر محاسبة الزكاة. والتي تشتمل على تناول 
البنود من حيث التعريف المحاسبي والتقويم 

المحاسبي والحكم الشرعي.

اإلرشادات  دليل  األساسية:  )المرجعية 
الزكاة  بيت  أصدره  الذي  الزكاة  لحساب 
الكويتي ومعيار الزكاة رقم )9( الخاص بهيئة 
المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة 
اإلسالمية – البحرين ومعايير محاسبة الزكاة.(

 Basic Equation of الميزانية  معادلة  )ف( 
الزكاة  وعاء  حساب  وطرق   Accounting
وهياكل  المالية  والمؤسسات  للشركات 

األموال الزكوية األخرى.
الحول  نهاية  المخزونات  تقييم  أسس  )ق( 
واستعراض معيار المحاسبة الدولي رقم ))( 

المخزونات.
حسب  الشحن  وطرق  المستندية  االعتمادات  )ك( 
تقييم  في  وأثره  الدولية  التجارة  مفهوم 

المخزونات نهاية الحول.
)ل( الخطوات التنفيذية لحساب الوعاء الزكوي.

)م(المواصفات األخالقية ملحاسب الزكاة.

المتقدمة  المالية  المحا�شبة  مادة   -3
والتقارير المالية

تشتمل المادة على اآلتي: 

أ- اإلطار النظري للمحاسبة المالية.

الدولية  المحاسبة  ومعايير  المالية  ب-المحاسبة 
بالتركيز على المعيار رقم ))( العرض واإلفصاح 

والمعيار رقم ))( المخزونات.
ج- قائمة الدخل.

د- الميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية وقائمة 
التغيرات في حقوق الملكية.

ض- اقتناء األصول الثابتة وطرق اإلهالك واألصول 
غير الملموسة.

ف-االستثمارات طويلة األجل.
ق-النقدية وحسابات القبض.

متوسطة  وااللتزامات  المتداولة  االلتزامات  ت- 
وطويلة األجل.

ث- محاسبة التضخم.
خ- معايير التقارير املالية الدولية

4/ مادة المحا�شبة االإدارية
أ- اإلطار النظري للمحاسبة اإلدارية وأهدافها.

ب-إدارة رأس المال العامل، إدارة النقدية والمدينون 
والدائنون والديون قصيرة االجل والمخزونات.

ج- مصادر التمويل.
د- هيكل رأس المال.

هـ- التحليل المالي والمعادالت المالية.
جدوى  ودراسة  الرأسمالية  االستثمارات  تقييم  و- 

المشروعات.
ز- نظام التكاليف )المراحل، األوامر.....(

ح-الموازنات التقديرية والتخطيط وتحليل االنحرافات.

في  العاملين  وكفاءة  واأخالق  قيم  خام�شًا: 
مجال الزكاة

وأحد  اإلسالم  أركان  من  كركن  الزكاة  تعتبر 
والتي  وجل  عز  الله  شرع  لتطبيق  العملية  النماذج 
يجب أن يكون العامل عليها ملتزمًا بالقيم اإلسالمية 



555555

الممارسة  مهارات  وإكتساب  التدريب  مجاالت  تكون  وأن  الزكاة،  فقه  على  والقائم  المتطور  العلمي  والتأهيل 
في شتى  مقاصدها  الزكاة  كلما حققت  والكفاءة  القيم  بين  يجمعون  عليها  العاملون  كان  ميسرًا، وكلما  العملية 

المجاالت.

كما ذكرنا سابقًا البد من االهتمام بالعنصر البشري من حيث التكوين الشخصي والمؤهل العلمي، وسنسرد 
بعض القواعد التي يجب أن يكون عليها العاملين في مجال الزكاة: 

أسس وقواعد اختيار العاملين في مجال الزكاة 
• أساس القيم واألخالق الفاضلة: وذلك أن العمل في مجال الزكاة هو دعوة وجهاد قبل أن يكون وظيفة كسب 

مادي.
• أساس السلوك المتوازن: يجب أن تتوفر في العامل في مجال الزكاة السلوك السوي مثل أن يكون متعاونًا مع 
اآلخرين زمالء ومرؤوسين وأيضًاً أن يتعامل مع المكلفين ومستحقي الزكاة بالحسنى وأساس ذلك قوله تعالى: 

َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا )البقرة 3)(.
• أساس التخصص: يلزم وضع العامل المناسب في المكان المناسب بعيدًا عن المجامالت والصداقة الشخصية 

واالنتماءات.
• أساس القدرة واإلتقان والوالء للوظيفة: يقصد بها أن يكون العامل في مجال الزكاة متحماًل ما يالقيه من عقبات 

ومشاكل وصعوبات مع المكلفين واضعًا في االعتبار أن هذا العمل هو دعوة وجهاد في سبيل الله.
المعرفة  وله  نشاطها  بطبيعة  خبيرًا  الزكاة  مجال  في  العامل  يكون  أن  يجب  عليها:  للعاملين  العلمي  المؤهل   •
الكافية في مجال فقه الزكاة وفقه المعامالت والتخصصات ذات الصلة وأهمها المحاسبة واإلدارة والمراجعة 

وعلم االقتصاد اإلسالمي. 

النتائج
استنادًا على ما سبق من عرض وتحليل ومقارنات يمكن إبراز أهم ما توصلت إليه هذه الورقة من نتائج 

وذلك في اآلتي: 
الساعات  وعدد  العلمية  المادة  محتوي  في  قصور  الزكاة  محاسبة  في  العالي  التعليم  مقررات  واقع  عكس   -(

المعتمدة.
)- من واقع الممارسة فأن غياب معايير محاسبة للزكاة متفق ومجمع عليها ساعد في استخدام بدائل مختلفة 

لقياس االوعية الزكوية وبالتالي ظهور الخالفات.
3- من واقع الحالة التطبيقية والتي اعتمد فيها الباحث على االحكام الشرعية لبنود الوعاء الزكوي التي شملها 
دليل الإلرشادات الكويتي لحساب الزكاة، نجد ان الدليل ال يلبي حاجات الشركات في قياس الوعاء الزكوي 
لصفته االرشادية وايضا قصوره على طريقة صافي الموجودات الزكوية وعدم تطرقه لالحكام الشرعية لبنود 
طريقة مصادر األموال. ومن ناحية اخري نجد ان معيار الزكاة رقم )9( الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعه 

للمؤسسات المالية اإلسالمية )AAOIFI( ال يغطي بصورة كافية حاجة قطاع المصارف.
)- استخدام طريقة واحدة في حساب الزكاة وهي طريقة مصادر األموال وذلك لسهولة تطبيقها وعدم التعمق في 
بنودها بالحذف واالضافة واعادة تقييم بعض البنود مثل المخزونات عكس ظهور الخالفات في الحساب.
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التو�شيات
)- االهتمام بمقررات التعليم العالي وتوحيد الرؤى في أن تصبح محاسبة وفقه الزكاة مادة كاملة تدرس خالل 

عامين على االقل على مستوى البكالوريوس.

)- تكوين هيئات عالمية اسالمية تقوم بتطوير معايير محاسبة الزكاة.

3- تطوير دليل اإلرشادات الكويتي إلى معايير محاسبة الزكاة بعد إضافة األحكام الشرعية لطريقة مصادر األموال.

)- تطوير المعيار رقم )9( ليشمل قطاع التامين والصرافات والشركات العاملة في مجال األسهم.

)- توحيد طريقة صافي الموجودات الزكوية والمعروفة بصافي راس المال العامل مع بعض التعديالت المصاحبة 
مهران(  بن  )حديث  الفقهي  والسند  المحاسبين  لفهم  األقرب  هي  النها  الزكوي  الوعاء  وحساب  قياس  في 

واستخدام طريقة مصادر األموال كهدف رقابي (control objective) للتاكد من صحة الطريقة األولي.

تعليق اأخير للباحث 
سبق أن ذكرت أن معظم الجامعات في البالد العربية واإلسالمية ال تتعمق في تدريس الزكاة لذلك فهنالك 
خالل  من  القائمة  الخالف  فجوة  سد  أجل  من  الزكاة  علوم  في  للتعمق  الضروريات  من  وضرورة  ملحة  حاجة 

الممارسة بين المكلف ودواوين الزكاة.

وفيما يختص بوضع إطار عام للتأهيل العلمي للعاملين بالزكاة وغيرهم من خارج الزكاة البد من التركيز 
في اآلتي: 

- مجموعة العلوم الشرعية للزكاة بالتركيز على فقه الزكاة.

- مجموعة علوم المحاسبة بالتركيز على محاسبة الزكاة وطرق حساب األوعية الزكوية.

- مجموعة علوم المراجعة والعلوم الشرعية.

كل هذه النتائج والتوصيات المباشرة وغير المباشرة تتلخص في توصية واحدة وهي ضرورة تأسيس هذا 
المعهد المقترح.



ديًا
يال

2 م
019

بر 
تو

 أك
ًا -

جري
 ه

144
ر 1

صف
ص« 

خا
ن »

رو
ش

لع
 وا

بع
سـا

د ال
عد

، ال
ث

حو
ة ب

جل
م

557

مقتر مية – نموومة الزكاة وحلول االإدارة الرمن

د. محمد اأحمد الجيزاوي - م�شر
كلية إدارة األعمال جامعة الملك فيصل/المملكة العربية السعودية
mgezawi@yahoo.com

الملخ�ص
الرقمية وما قدمته من حلول في  التحوالت  الدراسة إلى توظيف تقنيات  تهدف هذا 
اإلدارة الرقمية لخدمة فريضة الزكاة والتي تمثل الركن الثالث من أركان اإلسالم الخمسة، 
لتحقيق أهدافها التي فرضت من أجلها، ولعل من أهمها تقديم العون لكل مسلم على أداء 
المؤسسات  كفاءة  ورفع  فيه،  الناس  حقوق  من  ماله  لتطهير  عليه  وتسهيلها  الزكاة  فريضة 
المودة  وتعزيز  عنهم  والتخفيف  الناس  حوائج  قضاء  في  المساهمة  في  الزكاة  في  العاملة 

والمحبة بين شرائح المجتمع المختلفة، وأخيرًا دفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية في البالد اإلسالمية.

وقد أظهرت الدراسة أن هناك إمكانيات هائلة في اإلدارة الرقمية يمكن توظيفها لضبط العديد من األمور 
في منظومة الزكاة على مستوى األفراد والدولة، فعلى مستوى األفراد فإنها تمكن مقدمي الزكاة ومستحقوها من 
الوصول السهل إليها في أي وقت )))/)( ومن أي مكان. وتيسر لمقدمي الزكاة كيفية تحديد األنصبة والقيم 
المستحقة والتسديد الميسر، وأليه تتبع أمواله، وأوجه إنفاقها، واالطالع على التقارير الخاصة بها تحقيقًا للشفافية 
واالفصاح، كما تيسر على المستحقين معرفة أنصبتهم دون جرح مشاعرهم وتحديد أقرب األماكن المتاحة لهم 
الستالمها منهم، كما تمكن المتعففين أن ال يظهروا إال عند فحص أوراقهم فقط وأنزال مستحقاتهم في حساباتهم 
البنكية مباشرة بعد أعدادها لهم عند التأكد من استحقاقهم للزكاة. وعلى مستوى الدولة تقدم المزيد من الرقابة 
المنظومة، واالطالع على  ادخالها  قبل  واعتمادها  أوراقها  تدقيق  خالل  الزكاة من  في  العاملة  المؤسسات  على 
نظامها  الزكاة في  تعتمد  ما كانت  إذا  الدولة  إنفاقه. كما تمكن  الدخل وأوجه  تدقق مصادر  التي  المالية  التقارير 
المالي واإلداري الحكومي أن تحصل على االعتمادات بالتسديد للشركات وبراءات الذمة المالية، كما تتيح لها 
تتبع أموال الزكاة الداخلة لها والخارجة منها والتحقق من المصادر وأوجه االنفاق في االتجاهين. وأخيرًا قدمت 

الدراسة نموذج P3Z في خطوطه العريضة التي يمكن البناء عليه لتطبيق الحلول الرقمية على منظومة الزكاة.

كلمات مفتاحية: منظومة الزكاة، اإلدارة الرقمية، النظم اإلدارية.
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اأواًل: االإطار العام للدرا�شة
وأهدافها،  وأهميتها،  الدراسة،  مشكلة  ويتناول: 

وتساؤالتها، ومنهجيتها. 

1. م�شكلة الدرا�شة
الراهن  الوقت  في  الرقمي  التحول  قرار  يعتبر 
أهم  من  الحكومية  وغير  الحكومية  المنظمات  في 
القرارات التي تتخذها إدارة هذه المنظمات، فالجميع 
يسعى من خالل هذه القرارات وراء تحسين الكفاءة 
وتحسين  اإلجراءات  وتبسيط  للعمليات  التشغيلية 
وتسهيل  المستهدف  للجمهور  المقدمة  الخدمات 
وصولها إليه في الوقت المناسب وبأقل جهد، وتوفير 
المعلومات وتحليلها لدعم متخذي القرار في األجل 
المتوسط  األجلين  في  االستراتيجيات  وبناء  القصير 

والطويل.

عمر  بن  رواية  من  الصحيحين  في  جاء  وكما 
 ))بني اإلسالم على  النبي  الله عنهما يقول  رضي 
الله، وأن محمد رسول  إال  إله  أن ال  خمس: شهادة 
رمضان،  وصوم  الزكاة،  وإيتاء  الصالة،  وإقام  الله، 
بذلك  وتعتبر  سبياًل((  إليه  استطاع  لمن  البيت  وحج 
العديد  له  والذي  اإلسالم  في  الثالث  الركن  الزكاة 
فإذا  األركان،  بقية  مع  بالمقارنة  الخصوصيات  من 
–وفي كثير من دول العالم  كانت الدولة تعلب دورًا 
األول  الركن  في  دور-  لها  ليس  حاليا  اإلسالمي 
وهو  الثالث  الركن  تطبيق  فإن  والخامس،  والثاني 
فريضة الزكاة يتطلب نظم إدارية ومعلوماتية لمساعدة 
مؤسسات  شكل  في  سواء  به  الوفاء  على  المسلمين 
قبل  من  لها  يرخص  أهلية  مؤسسات  أو  حكومية 
والرابع  والثاني  األول  الركن  كان  إذا  كذلك  الدولة. 
والخامس أعمال فردية بين العبد وربه وأثرها ونفعها 
له  فردي  عمل  الثالث  الركن  فإن  الفرد،  على  يعود 

يضعف  فبمنعها  المجتمع  على  األثار  من  العديد 
لحمة  تزداد  وبأدائها  المجتمعي  والتوازن  التكافل 
المجتمع وتقوى أواصره. أضف إلى ذلك أنها فريضة 
الزكاة،  عليه  الواجب  المسلم  فيها  يحتاج  معقدة 
والجهة المنظمة لها سواء كانت حكومية أو أهلية في 
منها،  والمستحدثة  القديمة  مصادرها  على  الوقوف 
وطرق حسابها، وأوجه إنفاقها الشرعية والمستحدثة 

منها كذلك.

مدى  دراسة  في  البحث  مشكلة  وتكمن 
إمكانية االستفادة من حلول اإلدارة الرقمية في أنشاء 
منظومة رقمية تعين كل من الفرد والمجتمع والدولة 
والمؤسسات  كالبنوك  بها  المرتبطة  والمؤسسات 
المالية في أداء فريضة الزكاة كما أرادها الله ورسوله 
أواصر  تقوية  في  األمثل  التوظيف  وتوظيفها   ،
وربط  بل  اقتصاديًا،  تنميته  في  والمساهمة  المجتمع 
المسافة  بعدت  بفقرائه مهما  العالم اإلسالمي  أغنياء 
بينهم ضمن األطر القانونية في كل دولة، ومن خالل 
اإلسالمية  الدول  تجتمع  التي  اإلسالمية  المنظمات 

تحت مظلتها.

2. اأهمية الدرا�شة 
الدراسات  ندرة  من  أهميتها  الدراسة  تستمد 

اإلداري  الهيكل  درست  التي  واألجنبية  العربية 

الواحد،  القطر  داخل  أطرافها  بكافة  الزكاة  لمنظومة 

ديننا  علينا  يمليها  التي  التشابكية  العالقة  وكذلك 

لبعضهم  المسلمين  دعم  في  والمتمثلة  الحنيف 

تقتصر  وال  اإلسالمي.  العالم  مستوى  على  البعض 

الزكاة  لمنظومة  اإلداري  الهيكل  دراسة  على  الندرة 

التحول  أثر  لدراسة  الندرة  هذه  تشمل  بل  فقط، 

اإللكتروني فيها وال حتى لبعض أجزائها.
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الخاصة  الطبيعة  الدراسة  أهمية  من  وتزيد 
الزكاة كركن يقوم على تحريك األموال من  لفريضة 
األفراد إلى األفراد ومن األفراد إلى المؤسسات، ومن 
تكون  كذلك  وربما  المؤسسات،  إلى  المؤسسات 
حركة هذه األموال دولية. وبشكل عام حركة األموال 
سواء كانت محلية أو دولية تثير الريبة والشك في ظل 
الظروف التي يعيشها العالم في الوقت الراهن، لذلك 
تحتاج كل دولة أو مؤسسة مالية دولية أو جهة معنية 
األموال  هذه  حركة  تضبط  أن  إلى  الزكاة  في  عاملة 
لتضمن سالمتها عند تحصيلها، وحسن أنفاقها على 
القانونية المحلية  مستحقيها عند توزيعها وفق األطر 

والدولية.

3.اأهداف الدرا�شة
األهداف  تحقيق  على  الدراسة  هذه  تعمل 

التالية: 

). دراسة منظومة الزكاة بأبعادها المحلية والدولية.

في  الرقمية  اإلدارة  تقدمها  التي  الحلول  دراسة   .(
في  به  تقوم  أن  يمكن  وما  المحلية  المؤسسات 

المعامالت الدولية.

3. ربط الحلول التي تقدمها اإلدارة الرقمية بمنظومة 
الزكاة وأثارها المتوقعة عليها.

القائم  الزكاة  لمنظومة  المقترح   P3Z نموذج  بناء   .(
على حلول اإلدارة الرقمية.

4. ت�شاوؤالت الدرا�شة
قدرات  من  تساؤالتها  في  الدراسة  تنطلق 
الكفاءة  في  حلول  من  تقدمه  وما  الرقمية  اإلدارة 
رضا  ومعدل  األداء  جودة  ورفع  التشغيلية 
الدراسة  تساؤالت  صياغة  ويمكن  المستفيدين 

محل البحث كما يلي: 

الزكاة؟  منظومة  طبيعة  هي  ما  األول:  السؤال 

وما مدى حاجتها لحلول اإلدارة الرقمية؟

تقدمها  التي  الحلول  هي  ما  الثاني:  السؤال 

اإلدارة الرقمية في المنظمات العامة والخاصة 

محليًا ودوليًا؟

تطبيق  يمكن  مدى  أي  إلى  الثالث:  السؤال 

حلول اإلدارة الرقمية على منظومة الزكاة؟

السؤال الرابع: هل يمكن تقديم نموذج لحلول 

اإلدارة الرقمية لمنظومة الزكاة؟

5. منهجية الدرا�شة
تنطلق منهجية الدراسة من ثالث محاور: 

بأطرافها  الزكاة  منظومة  دراسة  األول: 

المختلفة وأبعادها المتعددة.

التي  الرقمية  اإلدارة  حلول  دراسة  الثاني: 

أشكالها  باختالف  للمنظمات  تقدمها 

وأنواعها.

االستداللي  المنهج  استخدام  الثاني: 

)االستنباطي( في إسقاط حلول اإلدارة الرقمية 

على منظومة الزكاة من خالل أداتين من أدواته 

هما القياس العلمي وتركيب النتائج. واشتقاق 

.P3Z النموذج المقترح

ثانيًا: الدرا�شات ال�شابقة
األجنبية  الدراسات  مراجعة  خالل  ومن 
يمكن  متنوعة  وتجارب  خبرات  تقدم  التي  والعربية 
هذه  مخرجات  تطوير  في  نتائجها  من  االستفادة 

الدراسة. 
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 Kenneth Russell and others (2018) دراسة .(

التحوالت  مناقشة  إلى  الدراسة  سعت 
حيث  المنظمة،  أعمال  ضبط  على  وأثارها  الرقمية 
التحول  بأن عملية  اثباتات علمية سابقة  انطلقت من 
بينما  شجاعة  بطموحات  يبدأ  بالمنظمات  الرقمي 
عليه  أطلقوا  ما  بسبب  القرارات  من  العديد  تؤجل 
وما   »B.I األعمال  ذكاء  إلى  الوصول  إمكانية  »مبدأ 
يتضمنه من تكلفة عالية لتحقيق التناغم على مستوى 
للحفاظ  جماعي  إدراك  هناك  يكون  وأن  المنظمة، 
حاولت  وبالتالي  المطلوبة.  المعقدة  التغيرات  على 
قابلية  أكثر  يكون  مقترح  إطار  إلى  الوصول  الدراسة 
استباقي  وبشكل  التشاركي  العمل  لدعم  للتكيف 

يضمن النجاح للتحول الرقمي.

من  االستداللي  المنهج  الدراسة  استخدمت 
التحول  مشكالت  بحثت  سابقة  دراسات  خالل 
للقياس  نماذج  بناء  وتم  المنظمات  في  الرقمي 
في  األعمال  ذكاء  يضبط  مقترح  أطار  إلى  للوصول 

المنظمات.

وكان من أبرز نتائج الدراسة: 

- أن نجاح التحول الرقمي يحتاج إلى أبحاث 

األعمال  ضبط  أطر  لفهم  النظم  تصميم  في 

على  األثار  تصنيف  من  اإلدارة  يمكن  بما 

التنظيم واحتياجات األفراد قبل قرار التحول 

الرقمي.

مظلمة  بيانات  تعتبر  األفراد  احتياجات  أن   -

فيها العديد من التحديدات عند   Dark data

تحليلها.

لفهم  المبكر  اإلدارة  تدخل  من  البد   -

خالل  من  المطلوبة  والحاجات  االمكانات 

 ،Gap- Map عمل خريطة للفجوة المطلوبة 

استراتيجي  وبشكل  المديرين  يمكن  وهذا 

اإلدراك  لتحقيق  السلوكية  التدخالت  من 

القادم  للتغيير  المنظمة  داخل  الجماعي 

لضمان نجاح التحول الرقمي.

Ciara Heavin & Danial J. Power (2018) 2. دراسة
دليل  إلى  الوصول  إلى  الدراسة  هدفت 
التحول  في  المديرين  قرارات  لدعم  مفاهيمي 
تجربة  هي  رئيسة  مجاالت  ثالثة  في  اإللكتروني 
من  األعمال،  ونماذج  التشغيلية  والعمليات  العمالء 
التحوالت  تفرضها  التي  التحديات  دراسة  خالل 
بالكفاءة  تتعلق  التي  كتلك  المنظمات  في  الرقمية 
ومعضالت  التشغيل،  بتحديات  المتعلقة  والفعالية 
السريع  التطور  في  والمتمثلة  اإللكتروني  التحول 

للتكنولوجيا وإدارة العالقات مع العمالء. 

استخدمت الدراسة المنهج االستداللي، حيث 
ناقشت التحول الرقمي في المنظمات كاستراتيجية، 
وتحدياته المتعددة في بنائه وتطويره لتحسين األداء، 
وكذلك التحديات التي تواجه المديرين، لتستخلص 
عند  للمديرين  القرار  لدعم  مفاهيمي  دليل  ذلك  من 

اتخاذهم قرار التحول الرقمي في منظماتهم.

وانتهت الدراسة إلى دليل مفاهيمي لدعم قرار 
األول  مستويات،  ثالث  على  مبنى  الرقمي  التحول 
المهام االستراتيجية والتي تتشكل من مجموعة عالية 
من األنشطة والتي تنفذ عملية التحول الرقمي ومنها 
اختراع  وإعادة  الرقمية  القيادة  على  القدرة  تطوير 
نماذج األعمال وإعادة التفكير في العمليات التجارية 
المصلحة،  أصحاب  مشاركة  في  التفكير  واعادة 
ال  جزء  الدليل  ويعتبرها  التكتيكية  المهام  والثاني 
تصميم  ومنها  التحول  استراتيجية  نجاح  من  يتجزأ 
جديدة  أعمال  نماذج  وبناء  جديدة  تجارية  عمليات 
األداء،  وتقييم  والعمليات  البيانات  حوكمة  وتحديد 
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ومنها  التشغيلية  المهام  وهو  الثالث  المستوى  أما 
تكامل  منصات  وإنشاء  التكنولوجيا  وتطوير  اختيار 
وصول  توازن  لضمان  األمنية  والضوابط  البيانات 
المناسبين  األشخاص  قدرات  وتطوير  البيانات 

لتحقيق الرؤية الرقمية.

Norizawati Abd Rahman & Mohd Jusoh (2018) 3. دراسة

اإلدارة  مجلس  بين  العالقة  الدراسة  تناقش 
لبعضهما  مكملتان  كوحدتين  الشرعية  الرقابة  وهيئة 
البعض في تحقيق األهداف من جمع وتوزيع الزكاة 
دراسة  خالل  من  عليها،  العاملة  المؤسسات  في 
وغير  المالية  الكفاءة  أساس  على  التوزيع  في  أداءها 
الرقابة  وهيئة  اإلدارة  مجلس  من  كل  وعالقة  المالية 

الشرعية وأدائها في توزيع الزكاة.

الحوكمة  عن  بيانات  الدراسة  استخدمت 
من  سنوات  سبع  قدرها  زمنية  لسلسلة  والزكاة 
الزكاة  توزيع  أداء  لتقييم  وذلك  ))0)م   -(0(0
مجلس  بين  العالقة  وتحديد  المالي،  وغير  المالي 
اإلدارة وأداء توزيع الزكاة، والعالقة بين هيئة الرقابة 

الشرعية وأداء توزيع الزكاة.

وانتهت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: 

وعدد  اإلدارة  مجلس  وخبرة  حجم  أن   -
مرات اجتماعه تؤثر مباشرة في تحسين أداء 

مؤسسات الزكاة.

تكون  أن  يجب  الشرعية  الرقابة  هيئة  أن   -
في  خبرة  ذوي  أعضائها  يكون  وأن  مستقلة 
الحثيث  واالشراف  المالية،  المؤسسات 
في  اإلسالمية  والمبادئ  المواد  تطبيق  على 

جميع األنشطة المالية.

من  المالي  األداء  كفاءة  حساب  يمكن  أنه   -

صندوق  في  الفائض  توزيع  نسبة  خالل 

الزكاة مقارنة بمجموع حصيلة الزكاة الكلية، 

حسابها  يتم  المالي  غير  التوزيع  كفاءة  أما 

المستفيدين  على  التوزيع  عدالة  خالل  من 

الثمانية  المصارف  على  توزيعها  ومدى 

للزكاة كما جاءت في القرآن الكريم.

Anne Somson and others (2018) 4. دراسة

تتطور  وكيف  لماذا  فهم  إلى  الدراسة  هدفت 
اإللكتروني  التحول  لمبادرات  النجاح  معايير 
انطالقًا من معايير النجاح التقليدية »الجودة والوقت 
والتكلفة« إضافة على معايير نجاح أخرى مثل تطوير 
الفعالية  وزيادة  األعمال  وتطوير  العالقات  وتنمية 
والكفاءة التنظيمية وتحسين األداء والعمل الجماعي 
كبيرين  معيارين  الدراسة على  الثقة، وركزت  وزيادة 
يتضمنان العديد من المعايير الفرعية هما معيار تلبية 
توقعات أصحاب المصلحة وتطوير العمليات مقابل 

المنتج.

لشركة  حالة  دراسة  على  الدراسة  اعتمدت 
إلكتروني  تحول  حاالت  بست  مرت  طيران 
واستخدمت ثالث طرق هي المقابالت شبه المنظمة 
من  الفترة  في  الوثائق  وتحليل  المباشرة  والمالحظة 
مصداقية  من  يزيد  ومما  ))0)م،  مايو  حتى  يناير 
الدراسة واحتوائها على معلومات دقيقة أن اثنين من 
بدوام  يعملون  كانوا  الدراسة  هذه  في  شاركوا  الذين 

كامل في الشركة.

وأبرز ما انتهت إليه الدراسة في نتائجها: 
النجاح  معايير  تطوير  في  مساهمة  قدمت   -
وكان من أبرز ما قدمت للحكم على نجاح 
مختلف  إشراك  درجة  اإللكتروني  التحول 
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فيما  التعاون  ومدى  المصلحة،  أصحاب 
النظام  مستخدمي  احتضان  ودرجة  بينهم، 
تعقيدات  على  والتركيز  الجديد،  للتحول 
وتحديات عملية التحول اإللكتروني والفرص 
التي تنشأ عنها، ومدى مراعاة ذلك في مرحلتي 

الموافقة المبكرة والتخطيط لذلك.
التحول  قرار  على  مترتبة  أثار  هناك  أن   -
من  العديد  هناك  أن  أبرزها  اإللكتروني 
التحوالت  أن  منها  المتوقعة  غير  الفوائد 
التقنية وتلعب دورًا  الرقمية تتجاوز العملية 
يؤثر على  الهياكل االجتماعية مما  في  هامًا 
أو  الحالية  التقنية  بتثبيت  سواء  العمليات 
البحث عن تقنية جديدة بما يتكيف مع ثقافة 

االفراد.

 Yuji Kunii & Takashi  (2019) ).دراسة 
 Hasegawa

الرقمي  التحول  دراسة  إلى  الدراسة  هدفت 
وذلك  بها  المرتبطة  التوزيع  وقطاعات  التصنيع  في 
واألفراد  والشركات  الصناعات  كل  ربط  خالل  من 
كل  لدى  مضافة  قيمة  لتحقيق  والبيانات  والمكائن 
التكنولوجيا  باستخدام  السلسلة  هذه  في  يشارك  من 
الضخمة  البيانات  وإدارة  وتحريك  لربط  المتقدمة 
فيما بينها، وحل المشكالت االجتماعية العاجلة مثل 

عجز العمالة والبيئة ومحدودية الطاقة.

فوجيتسو  شركة  حالة  الدراسة  استخدمت 
في  متخصصة  شركة  وهي  اليابانية   Fujitsu

التكييف  وأجهزة  الموصالت  أشباه  وإنتاج  صناعة 
وتقنية  والخوادم  والشخصية  العمالقة  والحواسيب 
االتصاالت، والتي توظف حوالي 000))) موظف 
قررت  بعد  خاصة  بها،  مرتبطة  شركة   (000 ولها 
اليابان  في  والصناعة  والتجارة  االقتصاد  وزارات 
إقامة أطارًا موحدًا لمتابعة الصناعات المتصلة بينهم 

عام ))0)م.

وتوصلت الدراسة إلى أن: 
نحو  تحركت  التي  الشركات  أعداد  زيادة   -
إيجاد  على  وعملوا  اإللكتروني،  التحول 
نظم جديدة تربط بين األفراد واالحتياجات 

والشركات.
نظم  في  تغيير  إلى  يحتاج  الرقمي  التحول   -
Systems of record لخلق أعمال  التسجيل 
 Systems of تشاركية  نظم  على  تقوم 

engagement بينها. 

المعلومات  تكنولوجيا  استخدام   -
لمواجهة  فعال  كسالح  واالتصاالت 

التحدي الذي يمثله التحول الرقمي.
- مهارة التخطيط والتصميم وكفاءة الموظفين 
لتحقيق  ضرورة  المتقدمة  التكنولوجيا  في 

التحول الرقمي.
التغيير  تحدث  أن  أرادت  فوجيتسو  شركة   -
مع  فاعاًل  شريكًا  تصبح  لكي  بداخلها 

عمالئها في مشاريعهم اإللكترونية.

 Aznzn Hasan and others (2019) دراسة .(
إدارة  وظائف  بحث  إلى  الدراسة  سعت 
األداء  وتقييم  واالختيار  كالتوظيف  البشرية  الموارد 
مؤسسات  في  والتعويضات  والتطوير  والتدريب 
إلى  الوصول  أجل  من  ماليزيا  في  والصدقات  الزكاة 
إطار مقترح إلدارة الموارد البشرية يضمن أداء متميزًا 
من  أنشئت  التي  األهداف  لتحقيق  المؤسسات  لهذه 

أجلها في ماليزيا.

استخدمت الدراسة كل من منهجي االستنباط 
األدبيات  تحليل  على  اعتمدت  حيث  واالستقراء 
مصادر  من  وغيرها  البشرية  الموارد  في  المستقرة 
مع  مقابالت  تصميم  إلى  باإلضافة  المعلومات، 
موظفي الزكاة وصناع سياساتها في مؤسسات الزكاة 

بماليزيا.
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بين  الترابط  ضرورة  إلى  الدراسة  انتهت 
البشرية  الموارد  وإدارة  المنظمة  أعمال  استراتيجية 
سواء في مرحلة الصياغة أو التنفيذ الن ذلك يضمن 
البيئات  في  أفضل  بشكل  االستراتيجية  تعمل  أن 
كالتكنولوجيا  الداخلية  والمكونات  التنظيمية 
والهيكل والحجم ومراحل دورة الحياة واستراتيجية 
ضرورة  رأت  الزكاة  لمؤسسات  وبالنسبة  العمل. 
ضبط استراتيجية الموارد البشرية مع كل من أهداف 
الداخلية  الخصائص  الزكاة ومراعات  وتوزيع  جمع 
الجديدة  الفتاوى  إصدار  مثل  بها  تأثرها  ومدى  لها 
التكنولوجية  والتطورات  شرعية(  أو  قانونية  )أراء 
مقترحًا  أطارًا  الدراسة  قدمت  وأخيرا  والسياسية. 
وظائفها  خالله  من  تؤدي  البشرية  الموارد  إلدارة 
الداخلية  الخصائص  هي  رئيسه  أسس  أربع  ظل  في 
للمؤسسات الزكوية، وأهداف جمع الزكاة، وأهداف 
بيئة  أطار  وفي  إدارتها،  واستراتيجية  توزيعها، 

المؤسسات الخارجية العاملة معها.

 Cecp Hakim and others (2019) 7. دراسة
في  الشريعة  حوكمة  إشكالية  الدراسة  تتناول 
المنظمات العاملة في إدارة الزكاة، وحاولت تصميم 
على  خالله  من  للحكم  استخدامه  يمكن  لها  معيار 
من  المنبثقة  الحوكمة  أهداف  وتحقيق  انضباطها 
ثقل  من  لها  بما  إندونيسيا  دولة  في  وذلك  الشريعة 
كأكبر دولة إسالمية وتبلغ فيها قيمة الزكاة المستهدفة 

))) تريليون روبية.

األدبيات  مراجعة  إلى  إضافة  الدراسة  اتبعت 
المسح  وطريقة  المحتوى  تحليل  طرق  الصلة  ذات 
وممارس  خبير   (3 أشراك  خالل  من  دلفي  وطريقة 

في منظمات إدارة الزكاة بإندونيسيا.

نجحت الدراسة بحسب اإلجراءات المنهجية 
التي أتبعتها إلى الوصول إلى شكل لحوكمة الشريعة 
رئيسة  معايير  يتكون من )  الزكاة  إدارة  منظمات  في 
و)) معيار فرعي والتي تغطي واجبات ومسؤوليات 
المرغوبة  الكفاءة  ومستويات  الشرعية،  الرقابة  هيئة 
وأراء  واستقاللية  األداء  مستويات  أفضل  لضمان 
الشريعة اإلسالمية والمحافظة على سرية المعلومات 

وأخيرًا معايير االتساق والكفاءة المهنية.

ونخلص من الدراسات السابقة إلى أهم النتائج المرتبطة بأسئلة الدراسة: 

أبرز النتائج التي تم االستفادة منهاالدراسةم

(Kenneth Russell and others (2018) .بناء النامذج ونظم املعلومات يف ظل مشكالت التحول الرقمي

(Ciara Heavin & Danial Power (2018)  ،االسرتاتيجية املهام  يشمل  األول  ثالثة،  الرقمي  التحول  مستويات  أن 
والثاين املهام التكتيكية، والثالث املهام التشغيلية. 

3Norizawati Abd Rahman & Mohd Jusoh (2018) طريقة حساب كفاءة األداء املايل وغري املايل، وأن جملس اإلدارة وهيئة الرقابة
الرشعية يكمالن بعضهام البعض يف حتقيق أهداف مؤسسات الزكاة.

(Anne Somson and others (2019)  بناء معايري نجاح التحوالت الرقمية، وأن التحوالت الرقمية تتجاوز العملية
التقنية لتؤثر يف اهلياكل والنواحي االجتامعية.

(Yuji Kunii & Takashi Hasegawa (2019) 
أن التحول الرقمي حيتاج إىل تغيري يف نظم التسجيل لبناء أعامل تشاركية، وأن 
مهارة التخطيط والتصميم وكفاءة املوظفني يف التكنولوجيا املتقدمة رضورة 

لتحقيق التحول الرقمي.

(Aznzn Hasan and others (2019) رضورة الربط بني اسرتاتيجية أعامل املنظمة وإدارة املوارد البرشية يف مرحلتي
الصياغة والتنفيذ.

(Cecp Hakim and others (2019).بناء معايري حلوكمة الرشيعة يف منظامت إدارة الزكاة
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ثالثًا: منظومة الزكاة وحلول االإدارة الرقمية 

)- منظومة الزكاة

رضي  عمر  بن  رواية  من  الصحيحين  في  جاء 
الله عنهما يقول النبي  »بني اإلسالم على خمس: 
شهادة أن ال إله إال الله، وأن محمد رسول الله، وإقام 
البيت  وحج  رمضان،  وصوم  الزكاة،  وإيتاء  الصالة، 
ركن  الزكاة  تعتبر  لذلك  سبيال«،  إليه  استطاع  لمن 
أصيل من أركان اإلسالم ال بد للمسلم أن يوفيه كما 

يصلى ويصوم ويحج إن استطاع ذلك.

فرضت الزكاة في أصح األقوال في مكة، وأما 
أهلها  الزكوية وتبيان  أنصبائها وتقدير األموال  تقدير 
نجحت  ولقد   ،)(0(( )متولي،  المدينة  في  فهذا 
العصور  في  للزكاة  اإلسالمية  الدولة  جباية  تجربة 
اإلسالمية عبر التاريخ أيما نجاح... فكان لهذه التجربة 
أكبر األثر في محاربة اإلسالم للفقر واستئصال جزور 
الفاقة والحرمان... حتى أن المجتمع اإلسالمي من 
ال  متكافال  مكتفيا  مجتمعا  أصبح  أقصاه  إلى  أقصاه 
ومعونة  المال  بيت  كفالة  يستحق  من  أبنائه  من  تجد 
الميسورين من أرباب األموال! قال يحيى بن سعيد: 
إفريقية  زكاة  لجمع  العزيز  بن  عمر  الخليفة  »بعثني 
من  نجد  فلم  لهم  نعطيها  فقراء  وطلبت  فجبيتها 
يأخذها منا فقد أغنى عمر بن العزيز الناس، فاشتريت 

بها رقابًا – أي عبيدًا – فأعتقتهم )علوان، ))9)(.

وباإلضافة إلى كونها عبادة من العبادات األربع 
من  أساسي  مورد  فهي  والحج،  والصيام  كالصالة 
الدولة اإلسالمية، وهذا يخرجها  المالية في  الموارد 
النظام  من  جزء  فهي  محضة،  عبادة  تكون  أن  عن 
ما  إلى  ويضاف  اإلسالم،  في  واالقتصادي  المالي 
في  االجتماعي  للضمان  األولى  المؤسسة  أنها  سبق 
اإلسالم ونظرة سريعة إلى مصرفها كما نص القرآن، 
ذوي  في  تتمثل  الثمانية  مصارفها  من  خمسة  فإن 
الحاجات األصلية أو الطارئة من الفقراء والمساكين 
ومصرف  السبيل،  وابن  والغارمين  الرقاب  وفي 
اإلداري  الجهاز  المصارف وهو  سادس لخدمة هذه 
فلهما  الباقيان  المصرفان  أما  الزكاة وتفريقها،  لجمع 
عالقة بسياسة الدولة اإلسالمية ورسالتها في العالم، 
وهمتها في الداخل والخارج فلها - من مال الزكاة- 
أن تؤلف القلوب على اإلسالم استمالة إليه أو تثبيتًا 
عليه أو ترغيبا في الوالء ألمته المناصرة لدولته أو نحو 
ذلك مما تفتضيه المصلحة العليا لألمة )القرضاوي، 

.)(9((

مختلف  الزكاة  ركن  أن  لنا  يتبين  سبق  ومما 
أركان اإلسالم، ولتحقيقها وتطبيقها بشكل  بقية  عن 
لنتمكن  بدقة  الزكاة  منظومة  تحدد  أن  ينبغي  صحيح 
كل  يخدم  بما  صحيح  بشكل  معها  التعامل  من 

األطراف المشاركة فيها وتحقق أهدافهم جميعًا.

)شكل رقم )( منظومة الزكاة في الدولة اإلسالمية الحديثة
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منظومة  أن   )(( رقم  الشكل  من  يتبين  وكما 
مراحل  ثالث  من  تتكون  الحديثة  الدول  في  الزكاة 

نعرضها بشيء من التفصيل تباعًا كما يلي: 

الزكاة  مقدمي  مرحلة  وهي  األولى:  المرحلة 
تمارس  مؤسسة  أو  كشركة  كيان  أو  فرد  كان  سواء 
صفة  وتتحقق  الربح.  إلى  وتهدف  اقتصادي  نشاط 
المال  يكون  عندما  الكيان  أو  الفرد  في  الزكاة  مقدم 
فاضاًل  للنصاب،  بالغًا  ناميًا،  تمامًا،  ملكًا  مملوكًا 
الدين، حائاًل عليه  الحوائج األصلية، سالمًا من  عن 

الحول )علوان،))9)(.

وتضع  الزكاة  عمليات  وهي  الثانية:  المرحلة 
فهناك  تناسبها،  التي  الطريقة  حسب  دولة  كل  ألياتها 
وال  الزكاة  إلى  تلتفت  ال  التي  اإلسالمية  الدول  من 
ال  أو  يؤدوها  لألفراد  األمر  وتترك  بااًل  لها  تلقي 
للمؤسسات  األمر  يترك  من  الدول  ومن  يؤدوها، 
األهلية تجمعها وتنفقها حسب ما تراه مناسبًا بشرط 
ومن  البدء،  قبل  لعملها  ترخيص  على  الحصول 
الدول من تجعل الزكاة إلزامًا على مواطنيها أصحاب 
فتتركهم إليمانهم وترخص لهم  أما األفراد  األعمال 

المؤسسات الخيرية لجمع وإنفاق أموال زكاتهم.

التحديات  من  العديد  الثانية  المرحلة  وتحمل 
أهمها: 

التي  الوسيطة  المؤسسات  تكون  أن   -
غير  أو  حكومية  الزكاة  وتوزع-  -تجمع 

حكومية.
يفضلون  الزكاة  الذين يخرجون  - هناك من 
على  وحريصون  بأنفسهم  التعريف  عدم 
يتلقون  الذين  من  وكذلك  التامة،  السرية 

الزكاة ال يريدون أن يعرفوا )المتعففين(.
- الضوابط الشرعية التي تحدد أليات جمع 
وتوزيع أموال الزكاة وتحديد قيمها وهي 

المسلمين خاصة مع  أمور يجهلها غالبية 
تعقيدات الحياة العصرية.

- تحريك األموال بين الناس بعضها البعض 
لم يعد باألمر الهين خاصة في ظل تطور 
النظم البنكية، وأن كل دولة حريصة على 
أو  وقوعها  من  خوفًا  الحركة  هذه  متابعة 
فيما  النفوس  ضعاف  قبل  من  استغاللها 

يضر بالمجتمعات والدول.

- وجود أجهزة رقابية متعددة داخل كل دولة 
وكذلك على المستوى الدولي األمر الذي 
يفرض على المؤسسات العاملة في الزكاة 
وتقديم  والشفافية  الجودة  معايير  تحقيق 
أو  الزكاة  لمنفقي  سواء  المالية  التقارير 

للجهات المختصة.

المختلفة  الزكاة  مؤسسات  بين  التنسيق   -
عند  حدوثها  الممكن  االزدواجية  إلزالة 

التوزيع.

- تفاوت الدول اإلسالمية في الغنى والفقر، 
في  األغنياء  من  الكثير  لدى  رغبة  وتوفر 

نقل زكاتهم إلى البالد الفقيرة.

مستحقي  مرحلة  وهي  الثالثة:  المرحلة 
كيانات  أو  أفراد  كذلك  يكونوا  وقد  الزكاة،  أموال 
كالجمعيات الخيرية الناشطة بين الفقراء والمساكين، 
تكون  وقد  الفقراء،  األيتام  ترعى  التي  األيتام  ودور 

مشاريع اجتماعية تنموية أو تنمية اقتصادية.

إن تصميم منظومة للزكاة تكون قابلة للتطبيق في 
دول العالم اإلسالمي أمر بالغ التعقيد لالختالف القائم 
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  نظمهم  في  بينهم 
تنال  للزكاة  منظومة  وضع  يمكننا  أنه  إال  والقانونية، 
رضا األغلب منهم، وتحقق قدر ال بأس فيه من توحيد 
النظم والطرق وأساليب العمل، وتمكنهم من تحقيق 
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اإلسالم  لخدمة  بينهم  فيما  التعاون  من  كبير  قدر 
المنظومة  بناء هذه  فيه أن  والمسلمين، ومما ال شك 
وتعميمها على دول العالم اإلسالمي يحتاج إلى عمل 
وجهد كبيرين، ومن وراء ذلك إرادة قوية إلخراج هذا 

المشروع إلى النور.

2- حلول االإدارة الرقمية
األعمال،  قطاع  كل  في  الرقمي  التحول  يؤثر 
الفذة،  والمواهب  المستثمر،  المال  رأس  وفي 
التقليدية إلى  النماذج  وتحويل العمالء من استخدام 
الرقمية  بالشبكة  المتصلة  األعمال  نماذج  استخدام 
التحول  عمليات  وتواجه   ،(Aagaard, 2019)

الرقمي في المنظمات العديد من التحديات الضخمة 
االقتصادية  القطاعات  جميع  في  الوفيرة  والفرص 
المتجددة  التكنولوجيات  خالل  من  واالجتماعية 

.(Nils& Maximilis, 2019)

اإلدارة  تقترن  عندما  رقمية  اإلدارة  تصبح 
لتقنية اإلنترنت وهي  المميزة  بالخصائص الخمسة 
التشبيك الفائق الذي يعمل في ظل تعظيم إمكانات 
الشبكة وفق قانون »متكالف« الذي يقول إن القيمة 
تعادل  اتجاهين  ذات  أتصال  شبكة  لكل  الحقيقية 
التفاعل  فيها، وأن  المشاركين  إمكانيات عدد  مربع 
أني وعلى مدار الساعة )))/)(، وأنه في كل مكان 
والعمل  الموارد  وأن  فائقة،  وبسرعة  العالم،  حول 
من  العديد  تتغير  عليه  وبناء  حدود.  وبال  بعد  عن 
يتحول  الرقمية حيث  اإلدارة  في  اإلدارية  المفاهيم 
ومن  الشبكي،  التنظيم  إلى  الهرمي  التنظيم  مفهوم 
اإلنجاز  ومن  الذات،  إدارة  إلى  الغير  إدارة  مفهوم 
اإللكترونية  الومضات  عبر  اإلنجاز  إلى  الورقي 
لتصبح إدارة بال ورق، ومن إدارة تنظيمات جامدة 

إلى إدارة التغيير فيها.

أربع  توفير  يتطلب  الرقمية  اإلدارة  تحقيق  إن 
أسس رئيسة هي: 

))( بناء ذاكرة مؤسسية متكاملة ويمثل هذا األساس 
شبكات  بناء  يتطلب  حيث  فيها  التقني  الشق 
تجميع  خالل  من  للمؤسسة  وخارجية  داخلية 
يسهم  متكامل  نظام  في  المنظمة  أنشطة  كافة 
بشكل فعال في توفير إدارة مركزي رقمية لتلك 
األنشطة، يتاح من خاللها جميع المعلومات في 
التقارير  أدق وأحدث  المناسب، وتوفير  الوقت 

لمتخذي القرار.

العديد من  تتطلب  الرقمية، وهي  الثقافة  ))( تمكين 
اإلنجاز،  وقناعة  قيم  تشجيع  أهمها  اإلجراءات 
وتمكين األفراد ودعمهم ونقل الصالحيات إلى 
العمل  مفهوم  وتعميق  التنفيذ،  من  قريبة  مواقع 
المشترك، وتفويض سلطة اتخاذ القرارات كأداة 
النزعة  إلى  تدفع  التي  القيم  وتشجيع  تحفيزية، 
أماكن  إلى  المنازل  وتحويل  التصرف،  نحو 
والمعرفة  الخبرات  وتوظيف  والتعلم  للعمل، 
المنظمة  داخل  من  والمكتسبة  المتراكمة 

وخارجها.

نمط  أن  حيث  العمل،  وأساليب  األداء  تطوير   )3(
مع  تتكيف  أن  ينبغي  األداء  وأساليب  األعمال 
أنها  على  تقوم  التي  الرقمية  اإلدارة  إمكانيات 
إدارة بال ورق، وبال زمان )))- )(، وبال مكان 
مكان،  أي  من  النظام  على  العمل  يمكن  حيث 
التغيير  تدير  ألنها  جامدة  تنظيمات  بال  وإدارة 

المتتابع والمستمر.

تدفق  أساس  على  التنظيمية  الهياكل  تصميم   )((
من  عمل  فرق  تكوين  خالل  من  المعلومات، 

أفراد ينتمون إلى إدارات متعددة ويتم التواصل 

بين  الربط  ويتم  المعلومات  ويتبادلون  بينهم 
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النهائية  النتائج  إلى  الوصول  بهدف  أعمالهم 
التي  التنظيمات  وأقرب  تحقيقها.  المطلوب 
المصفوفي  التنظيم  هي  األمور  هذه  تحقق 
األفراد  عدد  من  تقلل  التي  الشبكي  والتنظيمي 

في مستويات اإلدارة والوسطى.

من  العديد  الرقمية  اإلدارة  حملت  لقد 
اإلنسان  رفاهية  مستوى  من  رفعت  التي  اإليجابيات 
أنها  حيث  األخيرين،  العقدين  في  حاجاته  قضاء  في 
المحيط  إلى  المحلي  محيطه  من  إدراكه  وسعت 
العالمي فبكبسة زر واحدة يمكنه مطالعة ليس فقط ما 
يدور في بلده بل معرفة ما يدور في العالم أجمع، وأن 
يتسوق من أي مكان في العالم، وأن يعمل كموظف 
تريده  دامت  ما  مكانها  كان  أي  شركة  في  افتراضي 
ما  كذلك  اإليجابيات  ومن  خدماته.  إلى  وتحتاج 

تضيفه اإلدارة الرقمية من مزايا للمنظمات أهمها: 
لدى  للمنظمة  الذهنية  الصورة  تحسين   -

األخرين؛
األصلية،  مصادرها  من  البيانات  تجميع   -
حيث تصب كل اإلدارات بياناتها وبشكل 
للمنظمة  المؤسسية  الذاكرة  في  منظم 

(The System)؛

طريق  عن  القرار  اتخاذ  معوقات  تقليص   -
توفير البيانات وربطها؛

وتحسين  الداخلية  العمليات  تبسيط   -
الخدمات المقدمة للعمالء؛

للمنظمة  المختلفة  اإلدارات  ومتابعة  إدارة   -
وكأنها وحدة مركزية؛

- تقليل أوجه الصرف في متابعة األعمال؛
- الشفافية واإلفصاح بما يزيل الريبة والشك؛

للمستفيدين  والمعلومات  البيانات  توفير   -
بصورة فورية؛

- زيادة المرونة والتعليم المستمر.

وبالرغم من النظرة التفاؤلية لإلدارة الرقمية فإن 
األمر ال يخلو من معوقات تجاه التحوالت الرقمية في 
المنظمات المختلفة ولعل من أهمها عدم تبنى اإلدارة 
العليا لعمليات التحول الرقمي سواء لعدم اقتناعهم بها 
أو لتخوفات تتعلق بالصالحيات، وعدم توفر بنية تحتية 
العالية، وأن هناك صعوبة في  التكلفة  فنية جيدة ذات 
الوصول إلى اإلدارة الرقمية المتكاملة فاألوراق عمليًا 
ال يمكن االستغناء عنها بالكلية وإنما يمكن تقليصها 
إلى حد كبير، والمتابعات اإللكترونية ال تغني اإلدارة 
وعمالء  العاملين  وأحاسيس  مشاعر  عن  البحث  عن 
المنظمة، فضال عن عدم الثقة في حماية وسرية وأمن 
التعامالت إلكترونيًا والتي تقع ضمن الطبيعة البشرية 

التي تخاف من كل جديد مجهول.

لقد حسمت غالبية دول العالم أمرها في التحول 
الرقمي حيث بدأت في تبنى مفاهيم وأفكار الحكومة 
التي  الهائلة  التطورات  لمست  أن  بعد  اإللكترونية 
أحدثتها لها في تقديم الخدمات، وأصبح لديها قناعة 
بأن التحول في بدايته قد يكون مزعجًا لبعض األفراد 
بعض  ومضي  الممارسات  من  القليل  بعد  لكنهم 
الوقت يصبحون من أشد الناس حماسًا له، فالتحول 
أمر  الكثيرون  يعتبره  واألعمال  للمنظمات  الرقمي 
فمن  فيه،  نعيش  الذي  العصر  متطلبات  ومن  حتمي 
يتتبعه يوصف بأنه رجل عصري مواكب لزمانه، ومن 

يفقد بوصلته بأنه يعيش في األزمنة القديمة.

االإدارة  وحلول  الزكاة  منظومة  مناق�شة   -3
االإلكترونية

تعتبر منظومة الزكاة بعد تفنيد أبعادها المختلفة: 
أطراف  لتعدد  وذلك  تشتتًا  النظم  أكثر  من   -

مدخالتها ومخرجاتها؛
المتشابكة  للتفاصيل  تعقيدًا  النظم  أكثر  - من 
في عملياتها سواء في تتبع مصادرها، وطرق 
حسابها وتحويلها إلى نقد، ومسائلها الفقهية 
عليها  تفرضه  ما  بحسب  ومستحدثاتها 
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جهازها  ضبط  في  أو  العصر،  مقتضيات 
اإلداري، وأطرها القانونية، وكذلك ما يتطلبه 
ذلك من تعديالت بحسب مقتضيات الرقابة 
واالفصاح  الشفافية  تحقيق  في  والمتابعة 

بتقارير دورية وبمواصفات محددة؛ 

فيها  الموثوقية  لزيادة  النظم حاجة  أكثر  - من 
وقلبه  المتصدق  أو  الزكاة  مقدم  يأتيها  حتى 
على  قدراتها  في  واليقين  بالثقة  ممتلئ 
توصيل أمواله إلى مستحقيه، وإلى الجهات 

التي يرغب في توجيهها إليه؛

- من أكثر النظم حاجة الكتمال الشق الدولي 
أغنياء  تمركز  لعدم  نظرًا  تعامالتها  في 
أو  واحد،  قطر  في  وفقرائهم  المسلمين 
بمعنى أدق تشتت مقدمي الزكاة ومستحقيها 

بين العديد من دول العالم.

أو  تشتتها  في  سواء  الزكاة  منظومة  وتعتبر 
التي  النظم  من  كغيرها  أطرافها  وتشابك  تعقيدها 
وتعدد  فالتشتت  رقمية،  حلواًل  لنفسها  وجدت 
بتكوين  يعالج  والمخرجات  المدخالت  أطراف 
والتشابك  والتعقيد  والخارجية،  الداخلية  الشبكات 
ووضع الضوابط الشرعية والقانونية وطرق الحساب 
متقدمة  برمجة  لغة  باستخدام  يحل  التقارير  وتكوين 
هذه  لكل  حلواًل  يضع  معلوماتي  نظام  إنشاء  في 
ويتم  مثالية،  بطريقة  سيرها  ويضمن  اإلشكاليات 
المناسبة  الطريقة  بوضع  واإلفصاح  الشفافية  تحقيق 
لتوزيع الصالحيات على البرنامج سواء في االطالع 
التعامالت  وفي  عنها،  اإلفصاح  في  أو  التقارير  على 
في  للبنوك  الدولية  الشبكة  استخدام  يتم  الدولية 
التعامالت المالية الدولية لضمان التناغم الدولي في 
حركة األموال وعدم االعتراض على حركتها، وتبقى 
قبل  النظام من  في  الموثوقية  زيادة  أخيرة وهي  نقطة 

مقدمي الزكاة وهذا وإن كان النظام يعطي تقريرا دقيقًا 
أنه غير كافي لجذب مقدمي  إال  األموال  عن صرف 
الزكاة للنظام وإنما يحتاج األمر إلى كثير من األمور 
األخرى منها على سبيل المثال ال الحصر ثقتهم في 
في  الممثلين  الشرعية  الرقابة  وهيئة  اإلداري  الجهاز 

النظام.

4- اال�شتنتاجات والتو�شيات
الثالثة  التساؤالت  على  اإلجابة  تمت  لقد 
الزكاة  منظومة  تحليل  وهي  الدراسة  في  األولى 
الرقمية ومدى إمكانية تطبيق  والتعرف على الحلول 
وحل  لضبطها  الزكاة  منظومة  على  الرقمية  الحلول 
مشكالتها، وتبين أن منظومة الزكاة بالرغم من تشتت 
وتشابك أطرافها وتعقد عملياتها الداخلية والخارجية 
وكثرة ضوابطها الشرعية والقانونية، وضرورة تطبيق 
واإلفصاح  الشفافية  خاصة  فيها  الجودة  معايير 
وحاجة  الضوابط،  وفق  سيره  وضمان  األداء  وضبط 
لقول  تطبيقًا  الدولي  شقها  لتطبيق  كذلك  المنظومة 
بعضه  يشد  كالبنيان  للمؤمن  ))المؤمن    الرسول 
رقم  البخاري  )صحيح  أصابعه  بين  بعًض(( وشبك 
))))( ويقول  ))من كان في حاجة أخيه كان الله 
  في حاجته(( )صحيح مسلم رقم 0)))( ويقول
العبد في عون أخيه((  العبد ما كان  ))والله في عون 
)صحيح مسلم رقم 99))(، وزيادة الموثوقية فيها، 
إال أنه يمكن لإلدارة الرقمية تقديم حلول ناجعة فيها 
تسهل وتيسر الحركة فتخصر الوقت والجهد وتطال 
التشغيلية  الكفاءة  وتدعم  مكان،  أي  في  المستحقين 

للمنظومة لتحقيق أهدافها.

يحتاج  شق  هناك  أن  إلى  اإلشارة  وينبغي 
لدى  النظام  جاذبية  لزيادة  الجهود  من  المزيد  إلى 
لتطبيق  ضابطة  الرقمية  الحلول  الن  الزكاة  مقدمي 
واضعوها  في  الثقة  تزيد  ال  ولكنها  واللوائح  النظم 
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ومنفذوها، فالثقة في الجهاز اإلداري والهيئة الشرعية 
الرقمية  باإلدارة  لها  أمور أخرى ال عالقة  لها  للنظام 
السؤال  على  اإلجابة  أما  أجلها.  من  العمل  ينبغي 

الرابع بالدراسة سيتم اإلجابة عليه في الفقرة التالية.

رابعًا: نموذج P3Z المقترح
تصميم النظم يتم على مرحلتين هما التصميم 
هدفه  له  منهما  وكل  الفزيائي،  والتصميم  المنطقي 
األولى  المرحلة  ففي  األخر،  عن  المختلفة  ونظرته 
متطلبات  ترجمة  على  تركز  المنطقي  التصميم  وهي 
التكنولوجيا  عن  النظر  بغض  عمليات  إلى  األعمال 
التصميم  وهي  الثانية  المرحلة  أما  المستخدمة، 
أكثر  تحديد  على  يركز  فهي  المادي  أو  الفزيائي 
األعمال  عمليات  متطلبات  لترجمة  كفاءة  الوسائل 

إلى نظم مادية وبرمجية )طه وغريب،))0)(.

للمرحلة  جديدًا  مقترحًا   p3z نموذج  ويعتبر 
بناء  مرحلة  وهي  النظام  تصميم  في  فقط  األولى 
نحاول  والذي  الزكاة  لمنظومة  المنطقي  التصميم 
برامجي  أطار  شكل  في  السابقة  األفكار  بلورة  فيه 

يتيح  بما  تفاصيل  الدخول في  الرئيسية دون  لعناوينه 
لنا في حالة التبني النظام من جهة ما البناء من خالله 
الدولة  باحتياجات  يفي  الزكاة  لمنظومة  شامل  لنظام 

واألفراد والمؤسسات العاملة عليها. 

مراحل  ثالث  من  الزكاة  منظومة  تتكون 
الزكاة  عمليات  ومرحلة  الزكاة  مقدمي  مرحلة  هي 
ومرحلة المستفيدين من الزكاة، وسيتم بناء النموذج 
مرحلة  وضبط كل  بتوسيع  ولكن  األساس  هذا  على 
وهي  األولى:  المرحلة  ففي  الرقمية،  اإلدارة  بحلول 
مع  التعامل  دائرة  توسيع  يتم  الزكاة  مقدمي  مرحلة 
قبل  من  تطوعي  فردي  بشكل  الزكاة  منظومة  نظام 
قوانين  حسب  اختياري  أو  إجباري  وبشكل  األفراد، 
قبول  أو  والمؤسسات،  الشركات  قبل  من  الدولة 
بحسب  ذلك  وكل  القطر  خارج  من  دولية  زكاوات 
التي  القانونية  والضوابط  والسياسات  اإلجراءات 
دائرة  المرحلة  هذه  في  نوسع  وبذلك  الدولة،  تقرها 
الزمان  واختصار  بالقانون  وضبطها  الزكاة  مقدمي 
والمكان والوصول إلى مقدمي الزكاة بسهولة ويسر. 

أنظر الشكل رقم ))(

شكل رقم ))( 
p3z األطر الرئيسية للمرحلة األولى في نموذج

الثانية وهي مرحلة عمليات الزكاة فعلى تعقيدها وتشابكها إال أنها جميعًا تكون هدفا سهال  أما المرحلة 
للغات البرمجة الحديثة حيث تذللها وتبسطها وتضعها أمام المستخدم في شكل شاشات بسيطة يدخل البيانات 
فيها وهي تجيبه مباشرة على ما يريد، وهذه المرحلة فيها ستة تحديات ينبغي أن تتعامل معها وهي: المؤسسات 
المستدامة،  التنمية  ومشاريع  القانونية،  واألطر  الشرعية،  والضوابط  ومستحقيها،  الزكاة  مقدمي  بين  الوسيطة 

ومعايير الجدوة، وتقويم األداء، أنظر الشكل رقم )3(.
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P3Z شكل رقم )3( األطر الرئيسية للمرحلة الثانية في نموذج

وفي المرحلة الثالثة: مستحقي الزكاة –المستفيدون- وهي الثمانية مصادر التي حددها القرآن الكريم سواء 
الثمانية كدور األيتام وبعض مشاريع الجمعات  كانوا أفراد أو كيانات مرخصة تعمل في خدمة أحد المصارف 
الخيرية المستحقة للزكاة وغيرها، أو بعض الجهات الدولية المرخصة بالقانون وتستحق من أموال الزكاة. أنظر 

الشكل رقم ))(
P3Z شكل رقم ))( األطر الرئيسية للمرحلة الثالثة في نموذج

يقدم نموذج P3Z بمراحله الثالثة السيطرة المناسبة على منظومة الزكاة المتعددة األطراف، وكثيرة التشابك، 

والمتباينة االتجاهات. فلكونها رقمية فإنها تمكن مقدمي الزكاة ومستحقوها من الوصول السهل إليها في أي وقت 

الميسر، كما  المستحقة والتسديد  الزكاة كيفية تحديد األنصبة والقيم  )))/)( ومن أي مكان. وتيسر لمقدمي 

تيسر كذلك على المستحقين معرفة أنصبتهم دون جرح مشاعرهم وتحديد أقرب األماكن المتاحة لهم الستالمها 

منهم. وتحقيقًا للشفافية واإلفصاح تسهل لمقدمي الزكاة أليه تتبع أمواله، وأوجه إنفاقها، واالطالع على التقارير 

الخاصة بها، كما تمكن مستحقي الزكاة المتعففين أن ال يظهروا إال عند فحص أوراقهم فقط وأنزال مستحقاتهم 

في حساباتهم البنكية مباشرة بعد أعدادها لهم عند التأكد من استحقاقهم للزكاة.
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يضمن نموذج P3Z للدولة المزيد من الرقابة على المؤسسات العاملة في الزكاة من خالل تدقيق أوراقها 
واعتمادها قبل ادخالها المنظومة، واالطالع على التقارير المالية التي تدقق مصادر الدخل وأوجه إنفاقه. وتتمكن 
الدولة كذلك إذا ما كانت تعتمد الزكاة في نظامها المالي واإلداري الحكومي أن تحصل على االعتمادات بالتسديد 
للشركات وبراءات الذمة المالية. كما تتيح لها تتبع أموال الزكاة الداخلة لها والخارجة منها والتحقق من المصادر 
وأوجه االنفاق في االتجاهين. كما يضمن النموذج ليس فقط تطبيق األطر القانونية للدولة في كافة أطرافها بل 

ويضمن عدم مخالفة األطر القانونية للدول األخرى كذلك. أنظر الشكل رقم ))(

شكل رقم ))( األطر الرئيسية لنموذج P3Z المقترح
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نق الزكاة روية سرعية معا�سرة )درا�سة مقارنة(

 د. �شمر م�شطفى ال�شرقاوي - ال�شعودية
 أستاذ مشارك، قسم الدراسات اإلسالمية، كلية اآلداب، جامعة الملك فيصل

ملخ�ص البحث
النبي  الله سيدنا محمد  السالم على أشرف خلق  العالمين والصالة  لله رب  الحمد 

الخاتم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،،،

كثرت في زمننا العوارض الطبيعية ومفاسد المفسدين وتأثر الكثير، أصبحت الحاجة ملحة 
إلى معرفة مدى مشروعية مواساة المسلم أخاه المسلم في البلدان األخرى من مال الزكاة، 

ثم معرفة األحكام الشرعية المتعلقة بذلك، فالمال قد يتلف أو يصادر في الطريق، وقد يضطر الستبداله لتحويله، 
وقد يتطلب تحويله بعض المصاريف، إلى غير ذلك من األمور التي تواجه المسلم لدى تحويل زكاته.

اأهمية البحث: تظهر أهمية البحث فيما يأتي: 

). إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم، مما يؤكد حاجة المسلم إلى معرفة أحكامها، لتطبيقها التطبيق األمثل.

). إن مسائل الزكاة ونوازلها كثيرة ومتجددة، وال تنتهي، ومنها النوازل المتعلقة بنقلها، وتحويلها.

الحديثة جعلهم  المواصالت واالتصاالت  العالم بفضل  بلدان  المسلمين من مختلف  بين  التواصل  3. إن سهولة 
وتحويلها  الزكاة  نقل  مسألة  جعل  الذي  األمر  والمواساة،  التكافل  بضرورة  ويشعرون  بعضهم،  مآسي  يعيشون 
واستبدال أموالها بعمالت أخرى حاجة قائمة، فكانت الحاجة إلى معرفة األحكام المتعلقة بها مطلوبة وبإلحاح.

).وجود نوازل عديدة ناتجة عن مسألة نقل الزكاة، وهي وليدة العصر، والحاجة إلى معرفة أحكامها قائمة وملحة، 
وهو ما ستسعى الدراسة إلى بيانها.
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خطة البحث
واألموال  )حكمها  الزكاة  بأحكام  التعريف  التمهيد: 

الواجبة فيها، وشروط وجوبها وإخراجها(
المبحث األول: نقل الواجب من الزكاة ومشروعيته، 

وضوابطه الشرعية: 
المطلب األول: التعريف بنقل الزكاة ومشروعيته.

المطلب الثاني: الضوابط الشرعية لنقل الزكاة.
بنقل  المتعلقة  الشرعية  األحكام  الثاني:  المبحث 

الزكاة: 
الزكاة  مال  بتلف  المتعلقة  األحكام  األول:  المطلب 

أثناء النقل.
الفرع األول: ضمان المال أثناء النقل – الفرع الثاني: 

التعويض عن مال الزكاة المنقول.
نقل  بمصاريف  المتعلقة  األحكام  الثاني:  المطلب 

مال الزكاة.
مال  باستبدال  المتعلقة  األحكام  الثالث:  المطلب 

الزكاة وتحويله للقيام بعملية النقل.
الفرع األول: حكم إبدال أموال الزكاة لصاحب المال 
أموال  به  ما يستبدل  الثاني:  – الفرع  وللحاكم ونائبه 

الزكاة وأحكامه.
الخاتمة، وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

التمهيد: التعريف باأحكام الزكاة )حكمها واالأموال 
الواجبة فيها، و�شروط وجوبها واإخراجها(

المطلب االأول: تعريف الزكاة لغة وا�شطالحًا
َغِة  اللُّ فِي  َكاِة  الزَّ َأصل  لغة:  الزكاة  تعريف 
ُه َقِد اْسُتْعِمَل فِي  الطََّهاَرُة والنَّماء والَبركُة والَمْدح َوُكلُّ

اْلُقْرآِن َواْلَحِديِث))(.
يشتق  أن  يمكن  اصطالحًا:  الزكاة  تعريف 
الفقهاء  تعريفات  من  اصطالحًا  الزكاة  تعريف 

))( ينظر: حلية الفقهاء، مادة )زكى(، )3/))(؛ طلبة الطلبة، مادة 
لسان  ))3)(؛  مادة)زكا(،  الصحاح،،  خمتار  )زكو(،)))(؛ 

العرب، فصل الزاي )))/9)3(.

أموال  في  يجب  حق  الزكاة  أقول:  حيث  المتنوعة 
مخصوصة على وجه مخصوص لجهات مخصوصة 

في وقت مخصوص))(.

المطلب الثاني: حكم الزكاة، و�شروط وجوبها
اإلسالم  أركان  من  الثالث  الركن  هي  الزكاة 
والسنة  بالكتاب  واجبة  وهي  فروضه،  من  وفرض 
النبوية المشرفة واإلجماع)3(، وتنقسم شروط وجوب 

الزكاة إلى قسمين هما: 
وهي:  الزكاة،  عليه  يجب  بمن  تتعلق  شروط  أوالً: 

الحرية))(،اإلسالم))(، البلوغ والعقل))(.
الزكاة،  فيه  تجب  ما  بعين  المتعلقة  الشروط  ثانيًا: 
الزكاة))(ويبلغ  فيه  تجب  مما  المال  يكون  أن  وهي: 

الدر  ))/)))ـ)))(؛  الدقائق،  كنز  رشح  الفائق  النهر  ينظر:   )((
مواهب   ،)(((( البحار،  وجامع  األبصار  تنوير  رشح  املختار 
رشح  اجلليل  منح  ))/)))(؛  خليل،  خمترص  رشح  يف  اجلليل 
خمترص خليل، ))/3(، أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، 
))/ )33(؛ هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، )3/ 3)(، اإلقناع 
يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، ))/ )))(؛ الروض املربع رشح 

زاد املستقنع، ))9)(. 
)3( ينظر: حتفة الفقهاء، ))/3))(؛ حاشية الطحطاوي عىل مراقي 
))/)))(؛  التبرصة،  )3))(؛  اإليضاح،  نور  رشح  الفالح 
األئمة  إمام  مذهب  يف  السالك  إرشاد  »رشح  املدارك  أسهل 
مالك« ))/))3(؛ املهذب، ))/0))(؛ بحر املذهب يف فروع 
املذهب الشافعي )3/3(؛ املغني، )3/)3(؛ الرشح الكبري عىل 

متن املقنع، ))/33)(. 
الكتاب  رشح  يف  اللباب  ))/)))ـ3))(؛  الفائق  النهر  ينظر:   )((
بداية  ))/)))(؛  املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف  ))/)3)-)3)(؛ 
املجتهد وهناية املقتصد، ))/)(؛ أسهل املدارك ))/))3(؛ اللباب 
الشافعي )))(؛ حلية  الفقه  الشافعي ))))(؛ اإلقناع يف  الفقه  يف 
حل  يف  األخيار  كفاية  الفقهاء، )3/)(؛  مذاهب  معرفة  يف  العلامء 
غاية االختصار، )9))(؛ املغني ))/)))(؛ الكايف، ))/9)3(؛ 

كشاف القناع عن متن اإلقناع ))/)))(.
املختار،  الدر  )))(؛   -(((/(( الفائق،  النهر  ينظر:   )((
الكايف،  ))/)3)/)3)(؛  الكتاب،  رشح  يف  اللباب  ))))(؛ 
))/)))(؛ بداية املجتهد، ))/)(؛ أسهل املدارك، ))/))3(؛ 
اإلقناع، )))(؛ حلية العلامء، )3/)(؛ كفاية األخيار، )9))(؛ 
املجموع رشح املهذب ))/))3(؛ الكايف، ))/9)3(؛ املغني، 

))/)))(؛ كشاف القناع، ))/9))(. 
))( ينظر: النهر الفائق، ))/)))ـ3))(؛ اللباب يف رشح الكتاب، ))/)3)(.

))( سيتم احلديث حول هذا الرشط يف املطلب التايل. 
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النماء)9(  وفيه  النصاب))(  بقيمة  مقدارًا  أو  النصاب 
يكون  وأن  الحول)))(،  التام)0)(وحوالن  والملك 

المال فاضاًل عن حاجة صاحب المال األصلية)))(.

فيها  تجب  التي  االأموال  الثالث:  المطلب 
الزكاة، وم�شارفها)13(

متنوعة  أموال،  في  الزكاة  تعالى  الله  أوجب 
وهي: النقدان)))(-، وعروض التجارة)))(، والخارج 

من األرض)))(، وبهيمة األنعام)))(، والركاز)))(.
وقد حدد الله عزوجل مصارف الزكاة الواجب 
 ،)(0 والمساكين)9)( الفقراء  وهي:  فيها،  بذلها 

))( ينظر: البناية، )9/3))(؛ درر احلكام، ))))(؛ التوضيح يف رشح 
السالك،  بلغة  ))/)))(؛  احلاجب،  البن  الفرعي  املخترص 
))/)))(؛ أسهل املدارك، ))/))3(؛ بحر املذهب، )3/)(؛ 

كفاية األخيار، )9))(؛ املبدع، ))/)9)(.
التبرصة  ))/)3)(؛  الكتاب  رشح  يف  اللباب  ))))(؛  املختار  الدر   )9(
))/)))(؛ التنبيه عىل مبادئ التوجيه ))/)))(؛ احلاوي الكبري،، 

)9/3))(؛ هناية املطلب يف دراية املذهب، )3/)))(. 
)0)( اختلفوا هل هو سبب أو رشط. ينظر: درر احلكام، ))))(؛ 
الصاوي عىل  بحاشية  املعروف  املسالك  السالك ألقرب  بلغة 

الرشح الصغري ))/)))(.
)))( ينظر: البناية )9/3))(؛ النهر الفائق، ))/)))(؛ التوضيح، 
))/)))(؛ أسهل املدارك، ))/ ))3(؛ العزيز رشح الوجيز، 
مفلح،  ابن  املبدع،  )9))(؛  األخيار  كفاية  ))/30)(؛ 

))/)30(؛ َنْيُل امَلآِرب، ))/39)(.
)))( ينظر: البناية )303/3( النهر الفائق، ))/)))(؛ الدر املختار ))))(.
مصارف  ينظر:  الصدقات،  هلم  ترصف  الذين  األصناف  أي   )(3(

الزكاة ومتليكها يف ضوء الكتاب والسنة، ))))(.
األبحر،  ملتقى  ))/))(؛  الصنائع،  بدائع  ينظر:   )(((
))/3))(؛  التبرصة،  ))/)))(؛  الكايف  ))/303(؛ 
املذهب،  بحر  ))/3)(؛  األم،  املدارك،))/))3(؛  أسهل 

)3/)3)(؛ خمترص اخلرقى )))(؛ الكايف، ))/)0)(.
)))( بدائع الصنائع ))/))(، بداية املبتدي ))3(؛ بحر املذهب )3/)))(؛ 

العزيز رشح الوجيز )3/)))(؛ كشاف القناع ))/0))(.
الكتاب،  رشح  يف  اللباب  ))/)0)(؛  اهلداية،  ينظر:   )(((
عىل  اإلرشاف  مالك))/))3(؛  اإلمام  املدونة،  ))/0))(؛ 
املمهدات،  املقدمات  ))/)39(؛  اخلالف،  مسائل  نكت 
خمترص  )99/3(؛  املذهب  بحر  )3)(؛  اإلقناع،  ))/3))(؛ 
اخلرقي )))(؛ املغني، )3/3(؛ منتهى اإلرادات، ))/9))(.

)))( اإلمجاع، البن املنذر)))(.
عقد  )3/))9(؛  التبرصة،  ))/)))(؛  احلقائق  تبيني  ينظر:   )(((
منتهى  الزركيش))/)0)(؛  رشح  ))/)3)(؛  اجلواهر، 

اإلرادات، ))/)))(.
احلقائق،  تبيني  ))/)))(؛  االختيار،  ))/393(؛  املطالب،  أسنى   )(9(
الزكية،  اجلواهر  خالصة  ))/)))(؛  احلكام،  درر  ))/)9)(؛ 
)))(؛ حاشية الدسوقي، ))/)9)(؛ املجموع، ))/9))(؛ دقائق 

أويل النهى، ))/3))(؛ َنْيُل امَلآِرب، ))/3))(.
)0)( يعطى الفقري واملسكني ما يكفيه لنفقاته املباحة ويسد حاجته، ينظر: 
من  وجواب،  سؤال  اإلسالم   ،)(/(0( الدائمة،  اللجنة  فتاوى 
هو الفقري املستحق للزكاة؟، فتوى )))9))( 3)/0)/)00)م 
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 ،)((( قلوبهم)3)(  والمؤلفة   ،)(( عليها)))( والعاملون 
سبيل  وفي   ،)(( والغارمون)))(  ،)((( والرقاب)))( 

الله)9)(، وابن السبيل)30(.

)))( اإلمجاع، البن املنذر)))(.
)))( يدفع احلاكم للعامل عىل الزكاة إن عمل بقدر عمله، فيعطيه ما يسعه 
وأعوانه ِكَفاَيَتُهْم واشرتط احلنفية أن ال يزيد عىل نصف مال الزكاة، 
اجلوهرة  ))/)9)(؛  احلقائق،  تبيني  ))/0))(؛  اهلداية،  ينظر: 
فقه  يف  التفريع  ))/9))(؛  الفائق،  النهر  ))/)))(؛  النرية، 
اإلمام مالك، ))/)))(؛ أحكام القرآن، البن العريب))/)))ـ 
املدارك ))/0))(؛ املهذب ))/3)3(؛ املجموع  )))(؛ أسهل 

))/)))(؛ الكايف ))/3))(؛ رشح الزركيش))/)))(.
)3)( ينظر: عمدة الفقه، )39(؛ العناية، ))/9)3(؛ تبيني احلقائق، 
))/99)(؛ التفريع يف فقه اإلمام مالك، ))/)))(؛ التبرصة، 
)3/))9(؛ البيان والتحصيل، )))/)))(؛ األم، ))/))(؛ 

العزيز رشح الوجيز، ))/))3(؛ َنْيُل امَلآِرب، ))/)))(.
)))( يعطى من اعتنق اإلسالم حديثًا من املال ما يكفيه، ويعينه يف البقاء 
عىل دينه، وحيببه يف الدين، كام يعطي األعداء ما رأى احلاكم ذلك، 
الزركيش))/)))(؛  العمدة، ))))(؛ رشح  العدة رشح  ينظر: 
حممد  بن  صالح  بن  حممد  الشيخ  فضيلة  ورسائل  فتاوى  جمموع 
العثيمني، )))/9))(؛ اإلسالم سؤال وجواب، من هو الفقري 
املستحق للزكاة يف أمريكا؟، فتوى)))9))( 3)/0)/)00)م. 
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 ،)((0/(( الفائق،  النهر  ))/))(؛  الصنائع،  بدائع  ينظر:   )(((
البن  الكايف،  ))/)))(؛  مالك،  اإلمام  فقه  يف  التفريع 
))/))(؛  األم،   ،)3(9/(( التوضيح،  عبدالرب))/))3(؛ 
بحر املذهب، ))/)33(؛ املجموع، ))/00)(؛ كفاية النبيه، 

))/)))(،الكايف، ))/)))(، املبدع، ))/09)(.
حديثا  األسري  يستحق  وكذلك  رقبته،  يفك  ما  الزكاة  من  يعطى   )(((
الزكاة لفك أرسه من بني يد األعداء، ينظر: املبسوط، )30/)))(؛ 
بدائع الصنائع، ))/0))(؛ الكايف، ))/))3ـ))3(؛ التبرصة، 
التوضيح،  التوجيه، ))/)))(؛  مبادئ  التنبيه عىل  )3/))9(؛ 
الرشح  ))/)))(؛  الكايف،  ))))(؛  الثمني،  الدر  ))/)))(؛ 

الكبري، ))/)9)(؛ املبدع، ))/09)(.
البحر  ))/)))(؛  اهلداية،  ))/)))(؛  امَلآِرب،  َنْيُل  ينظر:   )(((
الكتاب،  رشح  يف  اللباب  ))/90)(؛  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق 
الكايف،  ))/)))(؛  اهلندية،  الفتاوى  الغنيمي))/3))(؛ 
املذهب،  يف  الوسيطـ،  ))/0))(؛  املجتهد،  بداية  ))/))3(؛ 
أيب  ألفاظ  حل  يف  اإلقناع  ))/)0)(؛  املجموع،  ))/3))(؛ 

شجاع، ))/9))(؛ اإلنصاف، )3/)))(؛ الكايف، ))/)))(.
)))( يعطون بقدر حاجتهم يف قضاء ما عليهم من الديون ينظر: النهر 
الفائق، ))/0))(؛ الفتاوى اهلندية، ))/)))(؛ بداية املجتهد، 
املجموع،  ))/))(؛  األم  )9/3))(؛  الذخرية،  ))/39(؛ 
العدة  ))/)))(؛  الكايف،  ))/)))(؛  املغني،  ))/)0)(؛ 

رشح العمدة، ))))- )))(؛ رشح الزركيش))/)))(.
احلنفية  فأخذ  املرصف،  بذا  التوسع  يف  اجلمهور  اختلف   )(9(
برصف مرصف يف سبيل اهلل يف مجيع القرب، فأدخلوا فيه مجيع 
الفائق،  النهر  الصنائع، ))/))(؛  بدائع  ينظر:  وجوه اخلري - 
بينام   ،-  )(((/(( الكتاب،  رشح  يف  اللباب  ))/)))(؛ 
اجلمهور قرصوا املرصف عىل اجلهاد ونرصة دين اهلل -الكايف، 
))/))3(؛ التوضيح، ))/))3(؛ األم، ))/))(؛ املهذب، 
))/)))(؛  الكايف،  ))/)))(؛  النبيه،  كفاية  ))/))3(؛ 

العدة رشح العمدة، ))))(.
النهر  ))/)))(؛  اهلداية،  )9)(؛  القدوري،  خمترص  ينظر:   )30(
اخلالف،  مسائل  نكت  عىل  اإلرشاف  ))/)))(؛  الفائق، 
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المبحث االأول: نقل الواجب من الزكاة 
وم�شروعيته، واإجزاءه و�شوابطه ال�شرعية

الزكاة  بنقل  التعريف  االأول:  المطلب 
وم�شروعيته واإجزاءه

النقل عمل مادي  الزكاة:  التعريف بنقل  أوالً- 
مكان  من  األشياء  أو  األشخاص،  تحريك  في  يتمثل 
الزكاة:  بنقل  فالمقصود  نقل))3(،  أداة  بواسطة  ألخر 
أي نقل المال الواجب من بلد الوجوب إلى بلد آخر، 

َها َوْقَت ُوُجوبِها))3(. وإعطاء َمْن َلْم َيُكْن فِي َمَحلِّ

على  الجمهور  اتفق  الزكاة:  نقل  ثانيًا-مشروعية 
أن كل بلد أولى بصدقتهم من غيرهم)33(، واستدلوا بقول 
رسول الله : ))فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
في أموالهم ُتؤخذ من أغنيائهم وُتَردُّ في فقرائهم))3(((، 
في  واجبة  صدقة  الزكاة  أن   الرسول بيان  والشاهد: 
فقرائهم،  على  وترد  البلد  األغنياء  من  تؤخذ  المال 

فوجب تفرقتها فيهم الستحقاقهم إياها))3(.

))/))3(؛  التوضيح،  ))/))3(؛  الكايف،  ))/)))(؛ 
يف  اإلقناع  ))/)))(؛  املجموع،  ))/))3(؛  اجلليل،  مواهب 
العدة  ))/)3)(؛  الكايف،  ))/30)(؛  شجاع،  أيب  ألفاظ  حل 

رشح العمدة، ))))(؛ اإلنصاف، )3/)))(.
))3( اآلثار املرتتبة عىل عقد نقل األشياء، )))(. 

))3( ينظر: درر احلكام، ))/)9)(؛ حاشية قليويب)03/3)(.
))/)))ـ3))(؛  اهلداية،  ))3(؛  املبتدي،  بداية  ينظر:   )33(
درر  ))))(؛  السلوك،  منحة  ))/)3)(؛  النرية،  اجلوهرة 
احلكام، ))/)9)(؛ حاشية ابن عابدين ))/3)3(؛ املدونة، 
التاج واإلكليل،  والتحصيل، ))/)0)(؛  البيان  ))/)33(؛ 
)3/)))(؛ رشح خمترص خليل للخريش، ))/3))(؛ حاشية 
الدسوقي))/)0)(؛ األم، ))/))-3)(؛ اللباب، ))))(؛ 
الشريازي))/))3(؛  املهذب،  ))/)))(؛  الكبري،  احلاوي 
الكايف، ابن قدامة))/)))(؛ رشح الزركيش))/)))(؛ َنْيُل 

امَلآِرب، ))/)))(.
))3( متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، 
باب وجوب الزكاة ))/)0)(، ح ))39)(؛ صحيح مسلم، 
اإلسالم  ورشائع  الشهادتني  إىل  الدعاء  باب  األيامن،  كتاب 

))/0)(، ح )9)(.
))3( ينظر: حتفة الفقهاء، )99)(؛ حاشية الطحطاوي )0))(؛ بدائع الصنائع، 

))/))(؛ الدر املختار، ))3)(؛ رشح رياض الصاحلني، ))/00)(.

فإن استغنى عنها أهل بلد الزكاة لغناهم وعدم 
بلد  في  الزكاة  مصارف  جميع  وسدت  احتياجهم 
من  لغيرهم  بعضها  أو  نقلها  فيجوز  الزكاة؛  وجوب 

المستحقين وعلى هذا واتفق جمهور الفقهاء))3(.

  جبل  بن  معاذا  بأن  ذلك  على  واستدلوا 
الناس،  صدقة  بثلث    الخطاب  بن  عمر  إلى  بعث 
آِخَذ  وال  جابيًا،  أبعثك  لم  له:  وقال  عليه عمر  فأنكر 
فتردها  الناس  أغنياء  من  لتأخذ  بعثتك  ولكن  جزيٍة، 
وأنا  بشيء  إليك  بعثت  ما  معاذ:  فقال  فقرائهم.  على 
)3(، والشاهد: أن الذي جاء  أجد أحدًا يأخذه مني))3(
إلى النبي  وعمر  من الصدقة إنما كان عن فضل 
مصارف الزكاة جميعا في بلد الزكاة أي بعدما يعطى 

المستحقون ما يكفيهم، ويخرج الفضل عنهم)39(.

إذا  نقلها  حكم  في  الفقهاء  جمهور  واختلف 
كان في البلد مستحق لها بين الكراهة وعدم الجواز: 

الذي  البلد  عن  الزكاة  نقل  يكره  األول:  القول 
وجبت فيه ما وجد مستحق لها، وهو قول الحنفية)0)(.

))3( ينظر: اهلداية، ))/)))ـ3))(، منحة السلوك، ))))(؛ درر 
املدونة،  عابدين))/3)3(؛  ابن  حاشية  ))/)9)(؛  احلكام، 
واإلكليل،  التاج  )0)(؛   /(( الكبري  الرشح  ))/)33(؛ 
األم،  للخريش))/3))(؛  خليل  خمترص  رشح  )3/)))(؛ 
))/0))(؛  الوجيز،  رشح  العزيز  الشافعي))/))ـ3)(؛ 
الكايف،  ))/)3)(؛  شجاع،  أيب  ألفاظ  حل  يف  اإلقناع 

))/)))(؛ املغني، ))/)0)(؛ َنْيُل امَلآِرب، ))/)))(.
األقوال  سنن  يف  العامل  كنز  ح)))9)(؛   ،)((0( األموال   )3((

واألفعال، ))/)))(،ح))))))(. 
))3( قال األلباين: إسناده ضعيف. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث 

منار السبيل، )3/))3(. 
)39( املغني، ))/)0)(.

منحة  ))3(؛  املبتدي  بداية  ))/)))ـ3))(؛  اهلداية  ينظر:   )(0(
ابن  حاشية  ))/)9)(؛  احلكام  درر  ))))(؛  السلوك، 

عابدين))/3)3(.
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القول الثاني: ال يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي 
وجبت فيه إن وجد مستحقين لها، وهو قول الجمهور 
من المالكية)))(، والشافعية)))(، والحنابلة)3)(، ويجوز 
في  ألَنه  المال؛  بلد  من  قصر،  مسافة  دون  إلى  نقلها 
فيه  تقصر  ما  إلى  نقلها  يجوز  وال  واحد،  بلد  حكم 

الصالة)))(.
الراجح عندي ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من 
في  وجد  ما  بلدتها  خارج  الزكاة  إخراج  جواز  عدم 
البلد مستحق لها، فإن خلت من المستحقين، ودعت 
الضرورة والمصلحة لخروجها، خرجت لمستحقيها 

خارج بلدتها وذلك لألدلة التالية: 
الذي  البلد  في  للَزَكاِة  المستحقين  َأْطَماِع  لتعلق   /(
عن  الخروج  من  يمنع  ال  ذلك  أن  إال  فيه،  هم 
األصل ونقل الزكاة إذا اقتضت المصلحة ذلك.

)/ عماًل بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فقد 
على  هم  من  االستحقاق  بلد  خارج  في  يكون 
االستحقاق  بلد  في  من  ويكون  الهالك  وشك 

قادرين على استغناء عنها رغم عوزهم.
األعراب  من  الصدقات    النبي  استدعى   /3
الُمهاجرين  فقراء  في  وصرفها  المدينة  إلى 
ِه  اللَّ َرُسوِل  إَلى  َرُجٌل  »َجاَء  فقد  واألنصار)))(؛ 
، َفَقاَل: ِكْدت َأْن ُأْقَتَل َبْعَدك فِي َعنَاٍق َأْو َشاٍة 
ُفَقَراَء  ُتْعَطى  َها  َأنَّ )َلْواَل   : َفَقاَل  َدَقِة،  الصَّ ِمْن 

)))( ينظر: املعونة ))/)))(؛ البيان والتحصيل ))/)0)(؛ التنبيه عىل 
السادة  مذهب  عىل  الفقهية  اخلالصة  ))/39)(؛  التوجيه  مبادئ 

املالكية )9))(.
ألفاظ أيب شجاع،  ينظر: األم، ))/))ـ3)(؛ اإلقناع يف حل   )(((
اخلطيب  املحتاج،  مغني  الرشبيني))/)3)(؛  اخلطيب 
الرشبيني))/)9)(؛ حاشية اإلمام عبد احلميد الرشواين عىل 

حتفة املحتاج، )3/)30(
القناع، ))/3))(؛  الكبري ))/9))(؛ كشاف  ينظر: الرشح   )(3(

حاشية الروض املربع )300/3(.
)))( الروض املربع ))))(.

)))( ينظر: نيل األوطار ))/0))(.

داللة  والشاهد:  َأَخْذُتَها)))((،  َما  اْلُمَهاِجِريَن 
َتِرَد  أن  أجاز    الرسول  أن  الشريف  الحديث 
فقراء  على  لتوزع  المدينة  خارج  من  له  الصدقة 

المهاجرين لشدة حاجتهم حينها)))(.
قدم  مصلحتان  تعارضت  )إذا  بقاعدة  العمل   /(
وحاجتهم  فقرًا  األشد  فمصلحة  أقواهما)))((، 
مقدمة على مصلحة الفقراء في بلد الزكاة، وقد 
أفتى بذلك شيخ اإلسالم، ابن تيمية، حيث قال: 
لمصلحة  حكمها  في  وما  الزكاة  نقل  ويجوز 

شرعية)9)(.

العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  بقرار  العمل   /(
قولي  أصح  في  ذلك  من  مانع  )ال  واإلفتاء: 
يقيم  الذي  البلد  من  الزكاة  نقل  كان  إذا  العلماء 
كشدة  شرعية:  لمصلحة  المال  صاحب  فيه 
الفقر، أو قرابة من تدفع إليه الزكاة؛ وكونه طالب 

علم شرعي يحتاج إلى اإلعانة على ذلك()0)(.

)/ العمل بقاعدة تصرف الحاكم منوط بالمصلحة)))(: 
نّة عندنا أن الحاكم يبعث على  قال ابن زنجويه: السُّ
صدقات كل قوم من يأخذها من أغنيائهم ويفرقها 
في فقرائهم، غير أن الحاكم ناظر لإلسالم وأهله، 
والمؤمنون إخوة، فإن رأى أن يصرف من صدقات 
قوم لغناهم عنها إلى فقراء قوم لحاجتهم إليها فعل 

ذلك على التحري واالجتهاد)))(.

يِِّد امْلَاَل  َكاِة، َباُب إِْعَطاِء السَّ )))( السنن الصغرى، النسائي، ِكَتاُب الزَّ
الكربى  السنن  ح)))))(؛  ِق))/)3(،  دِّ امْلُصَّ اْختَِياِر  بَِغرْيِ 
يِف  َدَقَة  الصَّ َجَعَل  َمْن  َباُب  َدَقاِت،  الصَّ َقْسِم  ِكَتاُب  البيهقي، 
ِصنٍْف َواِحٍد ِمْن َهِذِه اأْلَْصنَاِف))/0)(، ح)9))3)(. قال 

األلباين: ضعيف، السنن الصغرى، النسائي))/)3(.
)))( ينظر: نيل األوطار، ))/0))(.

)))( ينظر: املنثور يف القواعد الفقهية ))/9)3(.
)9)( الفتاوى الكربى ))/0)3(.

)0)( فتاوى اللجنة الدائمة )9/)))(. 
)))( ينظر: املنثور يف القواعد الفقهية، الزركيش))/309(.

َدَقِة َوَأْحَكاِمَها َوُسنَنَِها، َباٌب:  )))( األموال، ابن زنجويه،ِكَتاُب الصَّ
َناِحَيتِِهْم  َأْهِل  يِف  َقْوٍم  ُكلِّ  يِف  َدَقاِت  الصَّ َتْفِريِق  ِمْن  اأْلَْمِر  يِف 

.)(((((،)((9(/3(
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وعدمه:  اإلجزاء  حيث  من  الزكاة  نقل  ثالثًا- 
تحدث جمهور الفقهاء في ذلك عبر قسمين: 

اختلف  لماله  المزكي  نقل  األول:  القسم 
لزكاة  المُزكي  نقل  إجزاء  مدى  في  الفقهاء  جمهور 
القول  قولين:  على  ذلك  في  الزكاة  بلد  خارج  ماله 
فقهاء  جمهور  إليه  ذهب  ما  وهو  تجزئ  إنها  األول: 
غير  في  والشافعية)))(-  والمالكية)))(  الحنفية)3)(، 

األظهر- والحنابلة)))( في المذهب. 

ذهب  ما  وهو  اإلجزاء  عدم  الثاني:  القول 
األظهر-  في  المالكية)))(والشافعية)))(-  بعض  إليه 
والحنابلة)9)( في رواية؛ معليين رأيهم بأنه دفع الزكاة 
إلى  دفعها  لو  ما  أشبه  إليه،  بدفعها  أمر  من  غير  إلى 
بوجود  اإلجزاء  عدم  قيدوا  وإن  األصناف)0)(،  غير 

المستحقين في بلد الوجوب.

المال  لكون صاحب  اإلجزاء  والراجح عندي 
دفع الواجب عليه وتحرى أن يصل المال للمستحقين 
قد  بل  الزكاة  بلد  خارج  كانوا  ولو  عوزهم،  لشدة 
البحث والتحري  الواجب عليه من  نفسه فوق  كلف 

واإليصال. 

للزكاة  وعامله  الحاكم  نقل  الثاني:  القسم 
الزكاة  أموال  التصرف في  الزكاة؛ فلإلمام  بلد  خارج 

احلكام،  درر  )0/3))(؛  البناية،  ))/3))(؛  اهلداية،  ينظر:   )(3(
))/)9)(؛ اللباب يف رشح الكتاب، ))/ )))(.

خليل  خمترص  رشح  ))/)0)(؛  والتحصيل،  البيان  ينظر:   )(((
اخلالصة  ))/)9(؛  اجلليل،  منح  للخريش))/3))(؛ 

الفقهية، )9))(.
)))( ينظر: املجموع، ))/)))(؛ كفاية النبيه، ))/)))(.

))/)))(؛  امَلآِرب،  َنْيُل  ))/9))(؛  الكبري،  الرشح  ينظر:   )(((
حاشية الروض املربع، )3/)30(.

)))( ينظر: رشح خمترص خليل للخريش))/3))(.
حاشية  ))/)3)(؛  شجاع،  أيب  ألفاظ  حل  يف  اإلقناع  ينظر:   )(((

الرشواين عىل حتفة املحتاج ))/ )))(.
)9)( ينظر: املغني، ))/)0)(؛ الرشح الكبري، ))/9))(.

)0)( املغني، ))/)0)(.

المستحقين،  مصلحة  يحقق  بما  الحاجة  عند  ونقلها 
وهو  الشرعية،  النصوص  مع  ذلك  يتعارض  لم  إذا 
والمالكية)))(،  الحنفية)))(،  الجمهور  إليه  ذهب  ما 

والشافعية)3)(، والحنابلة)))(.

المطلب الثاني: ال�شوابط ال�شرعية لنقل الزكاة
تحفظ الفقهاء في نقل الزكاة عن بلدها واشترطوا 
بنقلها  سمح  ومن  وضرورة،  شرعية،  مصلحة  وجود 

خارج بلدها قيد ذلك بضوابط تحكم النقل وهي: 

محتاج:  قريب  إلى  ينقلها  أن  األول:  الضابط 
الزكاة  نقل  مشروعية  حول  الفقهاء  أقوال  انقسمت 
للقريب المحتاج؛ لو كان في غير بلد الزكاة إلى قولين: 

آخر  إلى  موطنها  من  الزكاة  نقل  يجوز  األول: 
الحنفية)))(و  إليه  ذهب  ما  وهو  محتاج،  قريب  فيه 
اختاره  ما  وهو  الحنابلة)))(،  عند  ورأي  المالكية)))(، 
ابن تيمية)))(، واعتمدوا على حديث سلمان بن عامر 
صدقٌة،  المسكين  على  دقة  )الصَّ قال:   النبي عن 
حم اثنتان: صدقٌة، وصلٌة)9)((،  والصدقة على ذي الرَّ
والشاهد: أن حديث النبي  عام فشمل صدقة النافلة 

احلكام،  درر  )0/3))(؛  البناية،  ))/3))(؛  اهلداية،  ينظر:   )(((
))/)9)(؛ اللباب يف رشح الكتاب، ))/ )))(.

)))( ينظر: التبرصة، )3/))9(؛ عقد اجلواهر، ))/)))(. 
)3)( ينظر: املجموع، ))/)))(؛ مغني املحتاج، ))/)9)(.

)))( ينظر: املغني، ))/03)(؛ حاشية الروض املربع، )3/)30(.
اهلداية،  املبتدي، ))3(؛  بداية  القدوري )0)(؛  ينظر: خمترص   )(((

.)(((/((
))/00)ـ)0)(؛  الكبري  الرشح  ))/))3(؛  الكايف،  ينظر:   )(((

حاشية الدسوقي))/00)(.
)))( ينظر: الفروع، ))/3))(؛ اإلنصاف، )3/)0)(.

)))( ينظر: جمموع الفتاوى، )))/))(.
)9)( مسند اإلمام أمحد)))/)))(، ح)33)))(؛ سنن الرتمذي، 
َعىَل  َدَقِة  الصَّ يِف  َجاَء  َما  َباُب   اهلل رسول  عن  الزكاة  أبواب 
النسائي،  الكربى،  السنن  ح))))(؛   ،)3(/3( الَقَراَبِة  ِذي 
ح)))3)(. اأْلََقاِرِب)3/3)(،  َعىَل  َدَقُة  الصَّ َكاِة،  الزَّ ِكَتاُب 

أمحد  اإلمام  مسند  لغريه.  صحيح  األرنؤوط:  شعيب  قال 
 .)(((/(((
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وصلة  الصدقة  بين  الجمع  من  فيه  ولما  والفريضة، 
الرحم، فجاز النقل)0)(.

في  والحنابلة)))(  الشافعية)))(،  ذهب  الثاني: 
المذهب: إلى أنه ال يجوز نقلها إلى القريب إذا كان 
 : على مسافة القصر واعتمدوا على قول رسول الله
أموالهم  في  صدقة  عليهم  افترض  الله  أن  )فأعلمهم 
ُتؤخذ من أغنيائهم وُتَردُّ في فقرائهم)3)((، والشاهد: 
أن رسول  وضح أن الزكاة تؤخذ من أغنياء اليمن 
وترد على فقرائهم، فوجب تفرقتها فيهم، وعدم نقلها 

حتى لقريب محتاج)))(.

الضابط الثاني: أن ينقلها إلى من هو أشد حاجة: 
نقلها خارج مكان  الفقهاء في جواز  اختلف جمهور 

وجوبها، ولو كان لمن هو أشد حاجة إلى قولين: 

الحنفية)))(،  فقهاء  جمهور  يرى  األول: 
من  إلى  الزكاة  نقل  يجوز  أنه:  إلى  والمالكية)))(، 
الطبيعية  العوارض  من  كالمتضررين  حاجة  أشد  هو 
 بن عمر الله  بما روي عن عبد  ونحوه، واستدلوا 
قال: إن رسول الله  قال: )المسلم أخو المسلم ال 
َيظِلمه وال ُيْسِلُمُه، ومن كان في حاجة أخيه كان اللَّه 

َوُسنَنَِها،  َوَأْحَكاِمَها  َدَقِة  الصَّ ِكَتاُب  ُعبيد،  أبو  األموال،  ينظر:   )(0(
َمْوِضعًا  ِمنُْهْم  هَلَا  َيُكوُن  َوَمْن  اأْلََقاِرِب،  إىَِل  َدَقِة  الصَّ َدْفِع  َباُب 

َأْو اَل َيُكوُن))9)(، )))))(؛ الذخرية، القرايف)3/)))(.
حاشية  ))/)))(؛  املنهاج،  رشح  يف  املحتاج  حتفة  ينظر:   )(((

الشربامليس عىل هناية املحتاج، ))/)))(.
)))( ينظر: الفروع، ))/)))(؛ اإلنصاف، )00/3)(.

الزكاة  وجوب  باب  الزكاة،  كتاب  البخاري،  صحيح   )(3(
))/)0)(، ح ))39)( 

عثيمني))/00)(؛  ابن  الصاحلني،  رياض  رشح  ينظر:   )(((
بدائع  الطحطاوي)0))(؛  حاشية  )99)(؛  الفقهاء،  حتفة 

الصنائع))/))(؛ الدر املختار ))3)(.
اهلداية،  ))3(؛  املبتدي،  بداية  القدوري)0)(؛  خمترص  ينظر:   )(((

.)(((/((
عبد  ابن  الكايف،  الدسوقي))/)0)(؛  حاشية  ينظر:   )(((

الرب))/))3(؛ حاشية اخلريش))/0))(.

الله عنه  في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج 
ستره  مسلمًا  ستر  ومن  القيامة،  يوم  كربات  من  كربة 
يحث  الحديث  أن  والشاهد:  القيامة)))((،  يوم  الله 
على نفع الرجل أخاه، فدل ذلك على جواز نقل الزكاة 
إلى من هو أشد حاجة، لما فيه من المصلحة من إعانة 
من  المقصود  ألن  عنه)))(،  الحاجة  ودفع  المسلم، 
الزكاة سد خلة الفقير، فمن كان أحوج كان أولى)9)(.

الثاني: رأى جمهور الحنابلة)0)(، والشافعية)))( 
إلى عدم جواز نقلها إلى من هو أشد حاجة، إذا كان 
على مسافة القصر عن ابن عباس أن النبي  لما 
)َفَأْعِلمهم  له:  قال  اليمن،  أهل  إلى    معاذًا  بعث 
من  ُتؤخذ  َأْمَوالِِهْم  فِي  صدقة  عليهم  افترض  الله  أن 
داللة  والشاهد:  فقرائهم)))((،  في  فُتَردُّ  أغنيائهم 
بلد  عن  الصدقة  نقل  يجوز  ال  أنه  على  الحديث 
المستحقين  الوجوب لمن هو أشد حاجة مع وجود 
أهل  بفقراء  يختص  فقرائهم  في  الضمير  فإن  فيها، 
تؤخذ  أن    فأمر  إليهم،  المبعوث  هم  إذ  اليمن، 

الصدقة من أغنياء اليمن، فترد في فقراء اليمن)3)(.

في  الجمهور  إليه  ذهب  ما  عندي  والراجح 

لعدة  حاجة  أشد  هو  لمن  نقلها  بجواز  األول  القول 

أسباب هي: 

اَل  َباٌب:  املظامل،  كتاب  البخاري،  صحيح  عليه.  متفق   )(((
ح)))))(؛  ُيْسِلُمُه)3/)))(،  َوالَ  امُلْسِلَم  امُلْسِلُم  َيْظِلُم 
ِريِم  حَتْ َباُب  َواآْلَداِب،  َلِة  َوالصِّ اْلرِبِّ  كتاب  مسلم،  صحيح 

الظُّْلِم))/)99)(، ح)0)))(.
الزكاة  قضايا  يف  فقهية  أبحاث  ))/)))(؛  التَّحبري،  ينظر:   )(((

املعارصة))/0))(.
)9)( ينظر: العناية، ))/0))(؛ البحر الرائق، ))/9))(.

)0)( ينظر: املغني، ابن قدامة))/)))(؛ الفروع، ))/)))(. 
)))( ينظر: حتفة املحتاج، ))/)))(؛ حاشية الشربامليس عىل هناية 

املحتاج))/)))(.
الزكاة  وجوب  باب  الزكاة،  كتاب  البخاري،  صحيح   )(((

))/)0)(، ح ))39)(.
رشح  ))/)0)(؛  املغني،  ))/)))(؛  السنة،  رشح  ينظر:   )(3(

الزركيش))/)))(.
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الرسول  قول  المشرفة:  النبوية  السنة  أوالً: 
ِهم  َوَتَوادِّ َتَراُحِمِهم  في  المؤمنين  )ترى   :
عضو  اشتكى  إذا  الجسد،  كمثل  وتعاُطِفِهم، 
والُحمى)))((،  بالسهر  جسده  سائر  له  تداعى 
والحض  المسلمين  حقوق  تعظيم  والشاهد: 
فهم  بعضًا،  بعضهم  ومالطفة  معاونتهم  على 
كالجسد إذا اشتكى منه عضو دعا بعضه بعضًا 
إِلى المشاركة في األلم، وإعانته، وتخفيفه)))(.

ثانيًا: المصلحة الراجحة في نقل الزكاة للفقير 
األشد حاجة، ولو كان في بلد بعيد.

ثالثًا: المعقول: ليس من اإلسالم أن يترك الفقير 
فقير  لوجود  البعيد  البلد  في  االحتياج  شديد 
الزكاة، وإال كان باب  بلد  منه في  أحسن حاالً 
والمفاضلة  الزكاة  مستحقي  عن  البحث  لترك 
إلبراء  الزكاة  بلد  في  هم  لمن  ومنحها  بينهم، 

الذمة دون البحث والتحري.

الضابط الثالث: أن ينقلها إلى من هو أكثر ورعًا 
تتساوى  فقراء  وجد  إذا  للمسلمين:  ونفعًا  وصالحًا 
يفاضل  أن  فللُمزكي  الزكاة،  بلد  خارج  حاجتهم 
من  صالحًا  وأكثر  ورعًا  أكثر  هو  من  فيعطي  بينهم، 
بعض  قول  وهو  غيره،  من  للمسلمين  وأنفع  غيره 
حيث  الشافعية)))(والحنابلة)))(  وبعض  الحنفية)))( 

فاضلوا بين الفقراء.

دار اإلسالم  ينقلها من غير  أن  الرابع:  الضابط 
للمسلم  الحنفية  بعض  أفتى  اإلسالم:  دار  فقراء  إلى 
ماله  بزكاة  يرسل  أن  بأمـان  الحرب  دار  في  المقيم 

ِكَتاُب  البخاري،  صحيح  للبخاري.  واللفظ  عليه  متفق   )(((
َوالَبَهاِئِم))/0)(،ح)))0)(؛  النَّاِس  َرمْحَِة  األََدِب،َباُب 
َتَراُحِم  َباُب  َواآْلَداِب،  َلِة  َوالصِّ اْلرِبِّ  كتاب  مسلم،  صحيح، 

امْلُْؤِمننَِي َوَتَعاُطِفِهْم َوَتَعاُضِدِهْم ))/999)(، ح)))))(.
)))( ينظر: عمدة القاري، )))/)0)(. 

)))( ينظر: درر احلكام، ))/)9)(؛ جممع األهنر، ))/)))(.
)))( ينظر: إحياء علوم الدين ))/0))ـ)))(.

)))( ينظر: الفروع، ))/))3(.

الحرب)9)(،  بدار  فقراء  وجد  وإن  اإلسالم،  دار  إلى 
أفضل  اإلسالم  دار  في  الذين  المسلمين  فقراء  ألن 
أسارى  ذلك  من  ويستثنى  الحرب؛  دار  فقراء  من 
إعانة على فك رقابهم  إذا كان في دفعها  المسلمين، 

من األسر)90(.

الستيعاب  ينقلها  أن  الخامس:  الضابط 
في  للمستحقين  الزكاة  تدفع  المستحقين:  أصناف 
المستحقين  استيعاب  عدم  حال  وفي  الوجوب،  بلد 
لمن  نقلها  نائبه  أو  لإلمام  يجوز  الزكاة،  ألموال 
ذهب  وإليه  االستحقاق،  بلد  خارج  يستحقها 

الشافعية))9(، والحنابلة))9(.

ينقلها إلى الجهاد في سبيل  السادس:  الضابط 
الله، حيث يحتاج جيش المسلمين خارج دار الزكاة 
تجهيز  ونائبه  فللحاكم  المختلفة،  والنفقات  األموال 
الجيوش من أموال الزكاة ولو كان مصدرها من خارج 
بلد الزكاة لكون تجهيز الجيش، ومحاربة العدو يعود 

على المسلمين أجمعين بالخير واألمن.)93(

ضرر  لدفع  ينقلها  السابع:  الضابط 
)التشقيص())9( عن الزكاة ))9(.

)9)( ينظر: درر احلكام، ))/)9)(؛ جممع األهنر، ))/)))(.
))/)))(؛  األهنر،  جممع  ))/9))(؛  الرائق،  البحر  ينظر:   )90(

حاشية ابن عابدين))/))3(.
املحتاج،  مغني  ))/0))(؛  الوجيز،  رشح  العزيز  ينظر:   )9((

))/90)(؛ حاشية قليويب)03/3)(.
))9( ينظر: الفروع، ))/)))(؛ اإلنصاف، )3/)0)(.

)93( األم، ))/))(، الفروع، ))/3))(؛ رشح الزركيش))/)))(؛ 
اإلنصاف، )3/)0)(.

اِئَفُة ِمَن  ْهُم، وهو الطَّ قيُص: السَّ ْقُص والشَّ ))9( التشقيص لغة: الشِّ
ِء والقْطعُة ِمَن األَرض، ينظر: لسان العرب، فصل الشني  ْ اليشَّ
مادة)شقص(،)))/))(؛  العروس،  تاج  املعجمة))/))(؛ 

القاموس الفقهي لغة واصطالحا، حرف الشني)99)(.
ينظر: مغني املحتاج، ))/)9)(؛ هناية املحتاج، ))/)))(،   )9((
القناع،  كشاف  ))/)39(؛  املبدع،  ))/)))(؛  الفروع، 

.)(((/((
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قلوبهم،  للمؤلفة  الزكاة  نقل  الثامن:  الضابط 
من  وعلى  لإلسالم،  الدعاة  على  اإلنفاق  فيجب 
الله وتقوية شوكته، ودعوة  لنشر دين  تأليفهم  يحتاج 
غيرهم لإليمان، وقد كان لذلك أكبر األثر في إسالم 

أعداد كبيرة في منطقة إفريقيا مثال))9(.

الضابط التاسع: نقل الزكاة البن السبيل، تنقل 
مال  له  يبق  لم  بحيث  السبل  به  انقطعت  لمن  الزكاة 
يبلغه مقصده، ويدخل في ذلك المهاجرون المقيمون 
إقامة غير نظامية في غير بلدانهم والمسافرون وطلبة 
السبل،  بهم  انقطعت  بحيث  بالدهم  خارج  العلم 

يرجون أن يعودوا إلى بلدانهم))9(.

المبحث الثاني
 االأحكام ال�شرعية المتعلقة بنقل الزكاة

المتعلقة بتلف مال  المطلب االأول: االأحكام 
الزكاة اأثناء النقل

فرقنا بين نقل الزكاة من مالك المال وبين نقله من 
الحاكم أو نائبه- فيما سبق-، ورأينا أن لهما نقل 
المال ما وجدت المصلحة وبالضوابط المذكورة 
أنفا، ولكن قد يتعرض مال الزكاة إلى التلف أثناء 

النقل دونما تفريط.

الفرع االأول: �شمان تلف المال اأثناء النقل

أوالً: تلف مال الزكاة أثناء النقل من صاحب المال

إن كان النقل من صاحب المال قبل أن يحول عليه 
النتفاء  عنه  الزكاة  سقوط  إلى  يؤدي  مما  الحول 

))9( ينظر: نوازل الزكاة، ))))(.
))9( ينظر: نوازل الزكاة، ))))(، جممع الفقه اإلسالمي، القرارات، 
الدورة الثامنة عرش، قرار بشأن تفعيل دور الزكاة يف مكافحة 
االجتهادات  من  باالستفادة  ورصفها  مجعها  وتنظيم  الفقر 

http: //www.iifa-aifi.org/2261.html الفقهية

شرط حلول الحول الواجب في زكاة المال، فإن 
نصابًا  بلغ  قد  منه  المتبقي  يكن  ولم  المال،  تلف 
إن  أما  الفقهاء))9(،  جمهور  عند  عليه  زكاة  فال 
تلف بعد حلول الحول، وقبل األداء، فانقسمت 
بعد  أو  التمكن  قبل  إلى  ذلك  حول  الفقهاء  آراء 

التمكن كما يلي: 

أوالً- تلف مال الزكاة قبل التمكن اختلف الفقهاء في 
ضمان صاحب المال للزكاة فقالوا: 

من  التمكن  قبل  النقل  أثناء  الزكاة  مال  تلف  إذا   •
ذهب  ما  وهو  يضمنها،  وال  تسقط  فإنها  األداء 
والمالكية)00)(،  الحنفية)99(،  من  الجمهور  إليه 
واستدلوا  رواية،  في  والشافعية))0)(والحنابلة))0)( 

بالمعقول: 
يجب  فال  المواساة،  الزكاة تجب على سبيل  )/إن 
على وجه يجب أداؤها مع عدم المال، وفقر من 

تجب عليه)03)(.
غير  من  بتلفها  فيسقط  بالعين،  يتعلق  حق  )/إنها 
تفريط ألن الزكاة في يده أمانة كالوديعة، وكحق 
جزء  الواجب  وألن  القراض،  في  المضارب 
العبد  كدفع  محله  بهالك  فيسقط  النصاب  من 

بالجناية يسقط بهالكه))0)(.

))/)30(؛  عابدين،  ابن  حاشية  ))/))(؛  املبسوط،  ينظر:   )9((
التوجيه،  مبادئ  عىل  التنبيه  ))/3))(؛  الفرعي،  املخترص 
)0/3)(؛  املذهب،  بحر  ))/))(؛  األم،  ))/)9)(؛ 
))/)))(؛  القناع،  كشاف  ))/)))(؛  الطالبني،  روضة 
الفروع،  ))/))3(؛  الكايف،  ))/3))(؛  اإلرادات،  منتهى 

)3/)))(؛ اإلنصاف، )3/)))(.
)99( ينظر: املبسوط، ))/3))(؛ حاشية ابن عابدين))/3))(.

خليل  خمترص  رشح  ))/3))(؛  التوضيح،  ينظر:   )(00(
خليل،  خمترص  عىل  الكبري  الرشح  للخريش))/)))(؛ 

))/03)(؛ أسهل املدارك، ))/))3(.
))0)( ينظر: احلاوي الكبري، )3/)9(؛ األحكام السلطانية، ))9)(؛ 

العزيز رشح الوجيز، ))/))(؛ كفاية النبيه، ))/)3)(.
))0)( ينظر: املغني، ))/)0)(؛ الكايف، ))/))3(؛ الرشح الكبري، 

))/)))(؛ رشح الزركيش))/)))(؛ اإلنصاف، )39/3(.
)03)( املرجع السابق. املغني، ))/09)(.

النبيه،  كفاية  عابدين))/3))(؛  ابن  حاشية  ينظر:   )(0((
الزركيش))/)))(؛  رشح  ))/))3(؛  الكايف،  ))/)3)(؛ 

املبدع، ))/)30(.
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3/إنها عبادة تتعلق بالمال، فتسقط بتلفه قبل إمكان 
األداء كالحج))0)(.

من  التمكن  قبل  النقل  أثناء  المال  تلف  إذا   •
ما ذهب  فإنها ال تسقط ويضمنها، وهو  األداء 
بأن  واستدلوا  المذهب))0)(،  في  الحنابلة  إليه 
الزكاة عين تلزمه مؤنة تسليمها إلى مستحقيها 
فضمنها بتلفها فِي يده كعارّية وغصب، وكدين 

اآْلدمي فال يعتبر بقاء المال))0)(.

ثانيًا- إذا تلف المال بعد التمكن اختلف الفقهاء في 
ضمان صاحب المال للزكاة فقالوا: 

من  التمكن  بعد  النقل  أثناء  الزكاة  مال  تلف  • إذا 
األداء فإنها تسقط وال يضمنها، وهو ما ذهب إليه 
الحنفية))0)(، والمالكية)09)(، واستدلوا بأن الزكاة 
النصاب،  من  جزء  فيها  والواجب  بالعين؛  تتعلق 
يسقط  بالجناية  العبد  كدفع  محله  بهالك  فيسقط 

بهالكه)0))(.
األداء  من  التمكن  بعد  النقل  أثناء  المال  تلف  •إذا 
فإن الزكاة ال تسقط ويجب عليه الضمان، وهو ما 
ذهب إليه المالكية))))(، والشافعية))))(، والحنابلة 
في المذهب)3))(، واستدلوا بأن الزكاة عين يلزمه 
في  بتلفها  يضمنها  مستحقها،  إلى  تسليمها  مؤنة 

))0)( الكايف، ))/))3(؛ الرشح الكبري، ))/)))(.
))0)( ينظر: كشاف القناع، ))/)))(؛ اإلنصاف، )39/3(.

))0)( كشاف القناع، ))/)))(. 
))0)( ينظر: املبسوط، ))/3))(؛ حاشية ابن عابدين))/3))(.

)09)( ينظر: الرشح الكبري عىل خمترص خليل ))/ 03)(.
)0))( ينظر: حاشية ابن عابدين))/3))(.

الرشح  ))/)9)(؛  التوجيه،  مبادئ  عىل  التنبيه  ينظر:   )((((
خليل  خمترص  رشح  ))/03)(؛  خليل،  خمترص  عىل  الكبري 

للخريش))/)))(؛ أسهل املدارك، ))/))3(.
السلطانية،  األحكام  )3/)9(؛  الكبري،  احلاوي  ينظر:   )((((

))9)(؛ العزيز رشح الوجيز، )3/)3(.
)3))( ينظر: املغني، ))/)0)(؛ الرشح الكبري، ))/)))(؛ رشح 

الزركيش))/)))(.

في  واجب  مال  وأنها  وغصب))))(،  كعارية  يده 
األداء  إمكان  فيها  يعتبر  فال  للفقير،  وحق  الذمة 

بتلف النصاب كدين اآلدمي))))(.
بمال  المال  صاحب  إلزام  عدم  عندي  والراجح 
أم  التمكن  قبل  سواء  نقلها  حال  تلفت  إن  الزكاة 
في  الله  أبتغى مرضاة  المزكي  لكون  التمكن  بعد 
نقل الزكاة إلى األكثر استحقاقا مراعيا المصلحة 
لهم؛  إيصالها  في  واجتهد  والحاجة،  والضرورة 
رحيم،  غفور  والله  منه  تفريط  دون  تلفت  لكنها 
وإن ألزمناه بدفعها وضمانها فكأننا نكلفه بما زاد 

عن الواجب عليه.

ثالثًا- تلف مال الزكاة أثناء النقل من الحاكم أو نائبه
نائبه  أو  الحاكم  عند  النقل  أثناء  المال  تلف  إذا 
التعدي  أو  التفريط  عدم  بشرط  يضمن،  ال  فإنه 
الحنفية))))(،  من  الفقهاء  جمهور  ذهب  وإليه 
والحنابلة)9))(،  الشافعية))))(،  والمالكية))))(، 

واستدلوا بالمعقول: 

 )/ ليس على الحاكم ضمان ألنه موضع اجتهاد)0))(.

بدفع  فبرئ  شرعا  الُمزكي  عن  نائب  الحاكم  إن   /(
الزكاة إليه، كولي اليتيم إذا قبضها له))))(.

وناظر  كالوكيل  يضمن  فلم  أمين،  الحاكم  إن   /3
ال  تفريط  بال  شيء  يده  في  تلف  إذا  اليتيم  مال 

يضمن))))(.

))))( ينظر: الكايف، ))/))3(. املبدع، ))/)30(.
الزركيش))/)))(؛  رشح  ))/))3(؛  الكايف،  ينظر:   )((((

املبدع، ))/)30-)30(. 
))))( ينظر: درر احلكام، ))/)))(؛ الفتاوى اهلندية، ))/)))(.
خليل  خمترص  رشح  )3/)))(؛  الذخرية،  ينظر:   )((((

للخريش))/3))(.
املذهب،  بحر  ))9)(؛  السلطانية،  األحكام  ينظر:   )((((
))/333(؛ املجموع، ))/)))(؛ حاشية الرشواين عىل حتفة 

املحتاج)3/)3) 39)(.
كشاف  ))/))3(؛  الفروع،  ))/0))(؛  املغني،  ينظر:   )((9(

القناع، ))/)))(.
)0))( الذخرية، )3/)))(.

))))( ينظر: املغني، ))/0))(.
))))( ينظر: املجموع، ))/)))(؛ كشاف القناع، ))/)))(. 
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الفرع الثاني: التعوي�ص عن مال الزكاة المنقول
إما  النقل؛  أثناء  للتلف  الزكاة  تتعرض  قد 
والعوارض  وضياع-  –سرقة  الطريق  حوادث  بسبب 
التأمين)3))(  حديثا  المصلحة  اقتضت  وقد  السماوية، 
حفاظًا  آلخر  بلد  من  نقلها  خالل  المنقوالت  على 
عليها من األخطار المحتملة، وقد أجاز الشرع التأمين 
التعاوني اعتمادا على: قول الرسول: )إن األشعريين 
بالمدينة  عيالهم  طعام  قل  أو  الغزو  في  أرملوا)124)  إذا 
اقتسموه  ثم  واحد،  ثوب  في  عندهم  كان  ما  جمعوا 
بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم())))(، 
والقحط  الجدب  فترة  في  األشعريين  اتحاد  والشاهد: 
أفتت  وبهذا  المحنة،  تجاوز  من  يتمكنوا  والشدة حتى 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ))))(.

)3))( التأمني عقد يلتزم املؤمن بمقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له أو إىل 
إيرادا  أو  املال  من  مبلغا  لصاحله  التأمني  اشرتط  الذي  املستفيد 
مرتبا أو أي عوض مايل آخر يف حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر 
املبني بالعقد وذلك يف نظري قسط أو أية دفعة مالية يؤديا املؤمن 
املخاطر  تبعة جمموعة من  املؤمن  بمقتضاه  للمؤمن، ويتحمل  له 
البحوث  جملة  اإلحصاء.  لقوانني  وفقًا  بينها  املقاصة  بإجراء 
إلدارات  العامة  الرئاسة  عن  تصدر  دورية  جملة   - اإلسالمية 
التاسع  العدد  واإلرشاد،  والدعوة  واإلفتاء  العلمية  البحوث 

عرش، من رجب إىل شوال)0))ه )9)/9)(. 
الرمل،  من  وأصله  طعامهم،  َنِفد  أي  واصطالحًا:  لغة  أرملوا   )((((
م لِصقوا بالرمل. ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، مادة  كأهنَّ
)َرَمَل(، ))/ )))(؛ تاج العروس، مادة )َرَمَل(، )9)/)0)(؛ 

رشح حممد فؤاد عبد الباقي، صحيح مسلم ))/))9)(.
كتاب  البخاري،  صحيح  للبخاري.  واللفظ  عليه  متفق   )((((
الرّشكة، باب الرشكة يف الطعام والنِّْهد والعروض )3/)3)(، 
ح )))))(؛ صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل 

نَي  ))/))9)(، ح)00))(. اأْلَْشَعِريِّ
))))( جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة جواز التأمني التعاوين وكونه بديال 

رشعيًا عن التأمني التجاري بجميع أنواعه وجاء فيه ما ييل: 
با  يقصد  التي  التربع  عقود  من  التعاوين  التأمني  إن  األول: 
حتمل  يف  واالشرتاك  األخطار،  تفتيت  عىل  التعاون  أصالة 
إسهام  طريق  عن  وذلك  الكوارث،  نزول  عند  املسئولية 
أشخاص بمبالغ نقدية، ختصص لتعويض من يصيبه الرضر، 
من  ربحًا  وال  جتارة  يستهدفون  ال  التعاوين  التأمني  فجامعة 

عين  نقل  ونائبه  وللحاكم  المال  فلصاحب 
من  عليها  والتأمين  عليهم  المتصدق  لبلد  الزكاة 
أصيب  فإن  السماوية،  والعوارض  الطريق  مخاطر 
شركة  على  فيتوجب  الزكاة؛  أموال  من  المنقول 
أو  الزكاة  مال  -صاحب  المؤمن  تعويض  التأمين 
التعويض للمتصدق عليهم،  نائبه- ليدفع  الحاكم أو 
مبلغ  نائبه  أو  الحاكم  المال وال  يتحمل صاحب  وال 
التأمين، وله أن يستقطعه من مال الزكاة لكيال يكلف 
فإن  الزكاة،  في  عليه  الواجب  فوق  المال  صاحب 
والثواب  األجر  فله  الخاص  ماله  من  دفعه  أرتأى 
والعناء  البحث  مشقة  تحمل  لكونه  تعالى؛  الله  من 
بالبحث عن المستحقين، ثم تكفل بنقله لهم وضمان 
الطريق،  مخاطر  من  خوفا  عليه  بالتأمين  تعويضهم 
لكونه  التأمين  مبلغ  ونائبة  الحاكم  يتحمل  ال  وكذا 
أجيرا عند المسلمين يعمل على مصالحهم ومصالح 
لهم  بها  المزكي  العين  نقل  تقتضي  المتصدق عليهم 
مال  من  التأمين  مبلغ  فيأخذ  للهالك،  تعرضها  دون 

الزكاة لئال يحمل بيت مال المسلمين أعباء النقل.

أموال غريهم، وإنام يقصدون توزيع األخطار بينهم والتعاون 
عىل حتمل الرضر.

الفضل، وربا  بنوعيه: ربا  الربا  التعاوين من  التأمني  الثاين: خلو 
من  مجع  ما  يستغلون  وال  ربوية،  املسامهني  عقود  فليس  النسأ، 

األقساط يف معامالت ربوية.
الثالث: إنه ال يرض جهل املسامهني يف التأمني التعاوين بتحديد 
ما يعود عليهم من النفع؛ ألهنم متربعون، فال خماطرة وال غرر 
وال مقامرة بخالف التأمني التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية 
اللجنة  األوىل(،  )املجموعة  الدائمة  اللجنة  فتاوى   - جتارية( 
الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، قرار رقم )) وتاريخ )/) 

/)39)هـ )))/ )))(.
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المطلب الثاني: االأحكام المتعلقة بم�شاريف 
نقل مال الزكاة

كان  فإن  لمستحقيها  الزكاة  إيصال  الواجب 
الصالة  قصر  مسافة  كانت  سواء  آخر  بلد  إلى  نقلها 
حسب  النقل  أجرة  فستكون  القصر،  مسافة  دون  أو 
أن  له  فليس  المال  صاحب  بنقلها  تكفل  فإن  الناقل، 
النقل  بأجرة  التكفل  وعليه  يوصلها  حتى  منها  يأخذ 
وهو قول الشافعية))))(، والحنابلة))))(، حيث يتوجب 
من  وذلك  كاملة،  لمستحقها  تسليمها  المزكي  على 
نقصان)9))(،  دون  كاماًل  عليه  ما  لألداء  التوفية،  تمام 
نقلها  أجرة  يدفع  أن  فله  نائبه  أو  الحاكم  نقلها  فإن 
الحاكم مسئول  الشافعية)30)(، لكون  منها، وهو قول 
لهم ويكون ذلك من  الزكاة  إيصال  عن رعيته وعليه 

مال الزكاة))3)(. 
الزكاة  نقل  مصاريف  أن  املالكية))3)(  رأى  وإن 
املال  صاحب  بنقلها  تكفل  حال  الصالة  قرص  ملسافة 
تكون من بيت مال املسلمني دون أن يتحملها صاحب 
املال، وأما إن كان نقلها إىل مسافة دون قرص الصالة 

فبأجرة منها)33)(.

))/333(؛  الطالبني،  روضة  ))/)))(؛  املجموع،  ينظر:   )((((
هناية املحتاج، ))/)))(؛ حاشية قليويب)3/)0)(.

))))( ينظر: اإلنصاف، )3/)0)(؛ منتهى اإلرادات، ))/0))(؛ دقائق أويل 
النهى، ))/0))(؛ جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني)))/9)3(.

)9))( ينظر: منتهى اإلرادات، ))/0))(؛ دقائق أويل النهى، ))/0))(.
)30)( ينظر: مغني املحتاج، ))/)9)(؛ هناية املحتاج، ))/)))(؛ 

حاشية قليويب)3/)0)(.
))3)( ينظر: مغني املحتاج، ))/)9)(؛ هناية املحتاج، ))/)))(.
حاشية  للخريش))/3))(؛  خليل  خمترص  رشح  ينظر:   )(3((
العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين، ))/)))(؛ حاشية 
))/3))(؛  للخريش،  خليل  خمترص  رشح  عىل  العدوي 

حاشية الدسوقي))/)0)(؛ منح اجلليل، ))/)9(.
حاشية  للخريش))/3))(؛  خليل  خمترص  رشح  ينظر:   )(33(
حاشية  الرباين))/)))(؛  الطالب  كفاية  رشح  عىل  العدوي 
العدوي عىل رشح خمترص خليل للخريش))/3))(؛ حاشية 

الدسوقي))/)0)(؛ منح اجلليل، ))/)9(.

الزكاة  نقل  مصاريف  أن  عندي  والراجح 

تكون من الزكاة سواء تكفل بنقلها صاحب المال أم 

عليه،  الواجب  أخرج  المال  صاحب  لكون  الحاكم، 

وكونه تكفل مشقة إيصالها لمستحقيها فهو من تمام 

يزيد  بمال  تكليفه  وأما  تعالى،  الله  في مرضاة  مبتغاه 

عن الواجب عليه من الزكاة فهو مشقة له وقد يدفعه 

أجرة  من  خروجا  للحاكم  بالزكاة  يدفع  أن  إلى  ذلك 

النقل، مما قد يوقع الضرر على من يعرفهم من أهل 

فإن  بهم،  الحاكم  علم  لعدم  الحاجة  وشدة  العوز 

أيضًا  النقل  أجرة  فتكون  ونائبه  الحاكم  بنقلها  تكفل 

عن  نائب  فالحاكم  المال  بيت  من  وليس  الزكاة  من 

الرعية في القيام بشئونهم واالهتمام بمصالحهم، فال 

بيت  من  يأخذها  نقلها من جيبه، وال  أجرة  يدفع هو 

متنوعة  نفقات  يرده  المال  بيت  ألن  المسلمين  مال 

فال  الدولة  لها  تحتاج  مختلفة  نفقات  عليه  ويجب 

يجب أن يحمل بيت مال المسلمين بأعباء أجرة نقل 

الزكاة، وفي هذا يقول د. أحمد حطيبة))3)(: شرعت 

على  مبناها  الزكاة  فكانت  والمواساة،  للرفق  الزكاة 

الزكاة،  هذه  يعطي  الذي  الغني  بالمعطي  الرفق  أمر 

بالمالك  الفقير، من غير أن تضر  والمواساة لإلنسان 

إاِلَّ  َنْفسًا  ُه  اللَّ ُيَكلُِّف  ال  تعالى:  الله  بقول  عمال 

.)(3( )(3(( ُوْسَعَها

))3)( د.أمحد السيد أمحد حطيبه، من مواليد اإلسكندرية )))9)(. 
https: //ar.wikipedia.org .ينظر: موسوعة ويكبيديا

))3)( سورة البقرة: ))))(. 
))3)( تفسري أمحد حطيبة )))/)(.
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المطلب الثالث: االأحكام المتعلقة با�شتبدال 
مال الزكاة وتحويله للقيام بعملية النقل

الزكاة لرب  اأموال  اإبدال  الفرع االأول: حكم 
المال ولالإمام وال�شاعي

بالقيمة  الزكاة  إبدال  الفقهاء في حكم  اختالف 
أو العين ألجل النقل على قولين: 

الزكاة وإخراج  استبدال  األول: عدم جواز  القول 
وهو  المال،  صاحب  من  النقل  عند  الزكاة  في  القيمة 
والشافعية))3)(،  المالكية))3)(،  من  الجمهور  مذهب 
والحنابلة)39)(، ومع اتفاقهم في كراهة االستبدال إال أنهم 
اختلفوا في مدى اإلجزاء من عدمه إن استبدلها بقيمتها: 

أخرج  ألنه  اإلجزاء  المالكية  بعض  فرأى 
اإلجزاء  عدم  رأى  من  ومنهم  عليه)0))(،  الواجب 
وهم بعض المالكية))))(والشافعية))))( والحنابلة)3))( 

واستدلوا على ذلك: 
مِلَُعاٍذ:    اهلل  رسول  قول  يف  الرشيفة:  بالسنة 
اْلَغَنِم، َواْلَبِعرَي ِمْن  اَة ِمْن  ، َوالشَّ بِّ بَّ ِمْن احْلَ ))ُخْذ احْلَ
اإْلِبِِل، َواْلَبَقَر ِمْن اْلَبَقر))))(((، والشاهد: داللة احلديث 

))3)( ينظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف، ))/)39(؛ التاج 
واإلكليل، )3/)))(.

))/)))(؛  املهذب،  )))/)30(؛  الكبري،  احلاوي  ينظر:   )(3((
مغني املحتاج، ))/93)(.

)39)( ينظر: الكايف، ))/ )))(؛ الفروع، ))/)))(.
)0))( التفريع يف فقه اإلمام مالك، ))/)))(، اإلرشاف عىل نكت 

مسائل اخلالف، ))/)39(.
الطالب  كفاية  رشح  عىل  العدوي  حاشية  ينظر:   )((((
الرسالة  متن  عىل  زروق  رشح  ـ)0)(،  الرباين))/)0) 
اجلليل،  منح   ،)(((/(( املالكي،  القريواين  زيد  أيب  البن 

.)9(/((
))))( احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي )))/)30(.

)3))( الكايف، ))/)))(.
ِمَن  َكاُة  الزَّ فِيِه  ُب  جَتِ َما  َباُب  الزكاة،  كتاب  ماجه،  ابن  سنن   )((((
اأْلَْمَواِل)30/3(، ح)))))(؛ سنن أيب داود، كتاب الزكاة، 
شعيب  قال  ح)99))(.  ْرِع)3/))(،  الزَّ َصَدَقِة  َباُب 
سنن  ماجه)30/3(؛  ابن  سنن  ضعيف،  إسناده  األرنؤوط: 

أيب داود)3/))(.

ُع، َوإاِلَّ َكان احلديث عبثًا  الرشيف َعىَل َأنَّ اْلِقيَمَة اَل ُترْشَ
صنف))))(،  كل  يف  والواجب  الزكاة،  مقادير  بيان  يف 
بَِدلِيل  ااِلْستِْحَباب،  َهَذا عىل َوجه  ونوقش: ذلك بأن 
ُموٌل َعىَل  اة من اإْلِبِل))))(، وأيضًا َفُهَو حَمْ َأنه َيْأُخذ الشَّ
ا َأْسَهُل،  ْجَناِس َعىَل َأْصَحاِبَ نَّ َأَداَء َهِذِه اأْلَ ْيِسرِي؛ أِلَ التَّ
ْجَناِس، َواْلِفْقُه ِفيِه َأنَّ امْلَْقُصوَد  َوَأْيرَسُ ِمْن َغرْيَِها ِمَن اأْلَ

ْزِق امْلَْوُعوِد إىَِل اْلَفِقرِي َوَقْد َحَصَل))))(. إِيَصاُل الرِّ

بَِأْسنَاٍن  ٌر  ُمَقدَّ َمالِيٌّ  َحقٌّ  لكونه   /( وبالمعقول: 
َكاْلَهَداَيا  بِاْلِقيَمِة؛  َيَتَأدَّى  َفاَل  َشْرعًا  َمْعُلوَمٍة 
َفاَل  ُعيَِّن  بَِمِحلٍّ  َتَعلََّقْت  ُقْرَبٌة  ُيَقاُل  َأْو  َحاَيا  َوالضَّ
َق بِاْلَجْبَهِة َواأْلَْنِف  ا َتَعلَّ ُجوِد َلمَّ َيَتَأدَّى بَِغْيِرِه َكالسُّ
َقِن))))(.ونوقش ذلك: بأن هذا  َلْم ُيَتَأدَّ بِاْلَخدِّ َوالذَّ
َحاَيا،  الحق المقدر في الزكاة بِخاَلِف اْلَهَداَيا َوالضَّ
َبْعَد  َهَلَك  َلْو  َحتَّى  ِم  الدَّ إَراَقُة  فِيَها  اْلُمْسَتَحقَّ  َفإِنَّ 
ِم  ِق بِِه َلْم َيْلَزْمُه َشْيٌء، َوإَِراَقُة الدَّ ْبِح َقْبَل التََّصدُّ الذَّ
ُجوُد َعَلى  اْلَمْعنَى، َوالسُّ ٍم َواَل َمْعُقوِل  بُِمَتَقوِّ َلْيَس 
بِِه،  َل  َيَتنَفَّ بُِقْرَبٍة َأْصاًل َحتَّى اَل  َلْيَس  َقِن  اْلَخدِّ َوالذَّ
َواَل ُيَصاَر إَلْيِه ِعنَْد اْلَعْجِز، َوَما َلْيَس بُِقْرَبٍة اَل ُيَقاُم 
ُق بِاْلِقيَمِة َفُقْرَبٌة؛ َوفِيِه َسدُّ  ا التََّصدُّ َمَقاَم اْلُقْرَبِة، َفَأمَّ

ِة اْلَفِقيِر، َفَيْحُصُل بِِه َما ُهَو اْلَمْقُصوُد)9))(. َخلَّ

الفقير، وشكر  لدفع حاجة  الزكاة وجبت  إن   /(
متنوعة،  المال، والحاجات  نعمة  تعالى على  لله 
من  الفقير  إلى  ليصل  الواجب  يتنوع  أن  فينبغي 
كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة 

بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به)0))(.

))))( ينظر: الفروع، ))/)))(.
))))( اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب، ))/))3(.

))))( االختيار، ))/03)(.
))))( املبسوط، ))/)))(.

)9))( ينظر: املبسوط، ))/)))(؛ االختيار، ))/03)(.
)0))( ينظر: املغني، ابن قدامة)3/))(.
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المنصوص،  عن  عدل  قد  القيمة  ُمخرج  إن   /3
الجيد،  مكان  الرديء  أخرج  لو  كما  يجزئه،  فلم 

فإخراج القيمة في الزكاة، ال يجزئه أيضًا))))(.

القول الثاني: جواز استبدال مال الزكاة وإخراج القيمة 
في الزكاة عند النقل من الحاكم ونائبه، وهو ما ذهب 
إليه الحنفية))))( على اإلطالق وبعض المالكية)3))(، 

والشافعية))))(، والحنابلة))))(، واستدلوا ب: 

 ،)((((ُخْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة :الكتاب: قوله تعالى
المأخوذ مال،  أنَّ  الكريمة دليل على  والشاهد: اآلية 
جنس  من  الزكاة  حديث  في    اللَّه  رسول  وذكر 
لتقييد  ال  المواشي  أرباب  على  للتيسير  الماشية، 
النقود  فيهم  تِعزُّ  المواشي  أرباب  فإِن  به،  الواجب 

واألداء مما عندهم أيسر عليهم))))(.

إِبِِل  فِي    اللِه  َرُسوُل  )َرَأى  حيث  الشريفة:  السنة 
َفَقاَل:  َهِذِه؟«  »َما  َوَقاَل:  َفَغِضَب  ُمِسنًَّة،  َناَقًة  َدَقِة  الصَّ
َحاِشَيِة  ِمْن  اْرَتَجْعُتَها))))(بَِبِعيَرْيِن  إِنِّي  اللِه،  َرُسوَل  َيا 
النبي  سكوت  أن  والشاهد:   ،)((9( َفَسَكَت(  َدَقِة،  الصَّ

))))( املرجع السابق )3/))(.
املبتدي،  بداية  ))/))3(؛  الطحاوي،  خمترص  رشح  ينظر:   )((((
حاشية  ))/93)(؛  العناية،  ))/)0)(؛  االختيار،  ))3(؛ 
ابن عابدين))/0)3(؛ اللباب يف رشح الكتاب، ))/)))(.

حاشية  للخريش))/3))(؛  خليل  خمترص  رشح  ينظر:   )((3(
منح  الرباين))/)))(؛  الطالب  كفاية  رشح  عىل  العدوي 

اجلليل،))/)9(.
الوجيز،  رشح  العزيز  )3/)33(؛  الكبري،  احلاوي  ينظر:   )((((
الطالبني،  روضة  ))/)))(؛  املجموع،  ))/)))(؛ 

))/)33 )33(؛ مغني املحتاج، ))/93)(. 
))))( ينظر: الكايف، ))/3)).)))(؛ الرشح الكبري، ))/)))(؛ 

الفروع، ))/)))(.
))))( سورة التوبة )آية: 03)(.

))))( ينظر: تفسري القرطبي))/)))(؛ املبسوط، ))/)))(.
))))( فالرجعة: أن يبيعها ويشرتي بثمنها مثلها أو غريها. املغني، 

 .)(03/((
َأيِب  َحِديُث  اْلُكوفِيِّنَي،  ُمْسنَِد  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مسند   )((9(

إبدال  جواز  على  وموافقته،  إقراره،  على  داللة   
الزكاة بالقيمة، وبما ينوب عنها شرط مساواة قيمتها 
الساعي  أخبره  حين  وهذا  عليهم  للمتصدق  ونفعها 

بارتجاعها، واستبدال البعيرين بالناقة )0))(.

بزكاة  أتوه  حين  اليمن  ألهل    معاذ  تخيير  األثر: 
أو  ثياب خميص  بعرض  ))ائتون  لهم:  فقال  أموالهم 
لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، 
بالمدينة))))(((،    الله  رسول  ألصحاب  وخير 
زكاتهم  في  الواجب  بين  خيرهم  معاذا  أن  والشاهد: 
ال  أنه  المعلوم  ومن  عليه،  للمتصدق  األنفع  وبين 
يؤخذ الثياب عن الذرة والشعير إال على وجه البدل، 
به رسول  أتي  فلما  الزكاة،  القيمة في  ففيه جواز دفع 
.)((((  لم ُينكر عليه، فكان إقرارا وموافقة منه  الله

من  المقصود  ألن  المصلحة،  إعمال   /( المعقول: 
حاجتهم  سّد  شيء  بأي  الفقراء،  حاجة  سّد  الزكاة 
جاز، وقال الله تعالى: ُخْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة  ولم 
يخص شيئا بعينه، فدل على جواز إبدال الزكاة بالقيمة 

أو العين)3))(.

األموال،  ح)))90)(؛   ،)(((/3(( نَابِِحيِّ  الصُّ اهللِ  َعْبِد 
يِف  َباٌب:  َوُسنَنَِها،  َوَأْحَكاِمَها  َدَقِة  الصَّ ِكَتاُب  زنجويه،  ابن 
َكَراِئِم  َوَأْخِذ  َدَقِة  الصَّ يِف  النَّاِس  َعىَل  التَّْضِييِق  َعِن  النَّْهِي 
ْم)9/3))(، ح)))))(. حديث ضعيف. مسند اإلمام  َأْمَواهِلِ
أمحد بن حنبل))3/)))(. وعند البيهقي: أن النبي  رأى يف 
إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها فقال املصدق: )إن ارجتعتها 
َمْن  َباُب  الصدقات،  كتاب  للبيهقي،  الكربى،  السنن  بإبل(؛ 

َكَواِت ))/)9)(، ح)))3)(. َأَجاَز َأْخَذ اْلِقَيِم يِف الزَّ
)0))( ينظر: االختيار، ))/)0)(؛ املغني، ))/03)(. 

الزكاة  يف  الَعْرِض  باب  الزكاة،  كتاب  البخاري،  صحيح   )((((
.)(((/((

الطحاوي،  خمترص  رشح  )9/)(؛  القاري،  عمدة  ينظر:   )((((
))/))3(؛ االختيار، ))/03)(.

العقيدة  يف  املنري  التفسري   ،)(((/(( الكبري،  الرشح  ينظر:   )((3(
والشريعة واملنهج، )0)/)))(. 
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مال  القيمة  وألن  قيمة  فجازت  زكوي  المال   /(
العدول  جاز  لما  وألنه  عليه،  المنصوص  فأشبهت 
عن العين إلى الجنس باإلجماع بأن يخرج زكاة غنمه 
جنس  إلى  جنس  من  العدول  فجاز  غيرها،  غنم  عن 

آخر))))(.

والراجح: جواز استبدال الزكاة بالقيمة لصاحب 
المال وللحاكم أو نائبه ثم نقلها، إذا كانت هناك 
سد  باب  من  ذلك  تقتضي  مصلحة  أو  ضرورة 
العوز للمحتاجين والتيسير على صاحب المال، 
خاصة وأننا حديثا أصبحنا نتعامل بالنقود أكثر مما 
استبدال  المصلحة  تقتضي  فقد  بالسلع،  نتعامل 
الواجب في الزكاة بالمال ليتمكن الفقير من شراء 
عالج  من  المتنوعة  حاجياته  وسد  مستلزماته 
على  اعتمادا  وخالفه،  وسكن  تعليم  ونفقات 
الشرعية تدور مع غايتها وجود  قاعدة )األحكام 
وعدما( حيث أن الغاية سد حاجة المحتاج على 
اختالف حاجته، ومن ثم فيتغير الحكم الشرعي 
ونقلها  بالقيمة  الواجب  استبدال  جواز  ويصبح 
دفع  لكونه  المال  صاحب  وإجزاء  المحتاج  لبلد 

الواجب عليه من زكاته.

أن  فقالوا:  حديثا،  الفقهاء  بعض  به  أخذ  ما  وهو 
من  قدر  عن  المكلَّف  يتخلى  أن  الزكاة  مقصوَد 
المجتمع  يبَقى  كيال  الفقراء  إلى  محدد  ثروتِه 
ومحرومين،  َمتخومين  من  نًا  متكوِّ اإلسالمي 
وأفضل ما يتخلَّى عنه المكلَّف من ثروته لمصلحة 
وفاَء  الفقير  بها  يستطيع  التي  النقوُد،  هو  الفقراء 
حين  في  يسر،  بكلِّ  وتحصيلها  حاجاته،  جميع 
بأعيانها  األرزاق  من  مجموعة  لديه  اجتمع  لو 

))))( املجموع، ))/9))(.

النقود؛  من  يستفيد  ما  منها  يستفيَد  أن  يستطيع  ال 
َي لو أراَد أن ُيخرج زكاَته من أعيان  على أن المزكِّ
المال الذي عنده لكان مقبوالً منه؛ ألنه قد يكون 
هو األيسر عليه، وأن سياسة اإلسالم التيسيُر على 

المكلَّف))))(.

الزكاة  اأموال  به  ي�شتبدل  ما  الثاني:  الفرع 
واأحكامه

األصل أن يدفع صاحب المال ما يتوجب عليه 
للحاجة  طبقًا  الفقهاء  جمهور  أجاز  ولكن  زكاة،  من 
والمصلحة أن يستبدل الواجب في الزكاة بغيره، مما 
من  عليه  الواجب  الستبدال  المال  صاحب  يضطر 
الزكاة، ويختلف ما يستبدل الواجب عليه وفق حاجة 
المال،  صاحب  على  الواجب  ووفق  عليه  المتصدق 

كما يلي: 

بلد  من  لنقله  الزكاة  من  الواجب  المال  استبدال  أوالً: 
الوجوب إلى آخر بالمال )تحويله من عملة إلى أخرى(

يدفع زكاته لذوي  أن  المال  يبتغي صاحب  قد 
وفق  الزكاة  بلد  خارج  للزكاة  المستحقين  الحاجات 
الضوابط المحددة سابقا، فيضطر لتبديل العملة وفق 
عليه  يتوجب  وهنا  الزكاة،  مال  لها  المحول  البلد 

تبديل المال بذات القيمة ال زيادة وال
أبي سعيد الخدري: في الصرف قال سمعت رسول 
الله  يقول: ))الذهب بالذهب ِمْثاًل بِِمْثٍل، والَوِرق 
الحديث  داللة  والشاهد   ،)(((( بِمثل((  ِمثاًل  بالَوِرق 
على وجوب المساواة والمماثلة في الذهب والفضة 

وعدم التفاضل))))(.

))))( أرشيف ملتقى أهل احلديث ))/ ج)3)/ص3))(. 
ة  بِالِفضَّ ِة  الِفضَّ َبْيِع  َباُب  البيوع،  كتاب  البخاري،  صحيح   )((((

)3/))(، ح )))))(. 
))))( ينظر: عمدة القاري، العينى )))/)9)(. 
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ربا  لحرمة  المالية  المعامالت  في  هذا  كان  وإن 
الفضل إال أن هذا متسامح فيه في العبادات، فقد 
الواجب  على  الزيادة  إلى  العملة  تحويل  يؤدي 
الواجب  على  زيادة  المزكي  فيدفع  الزكاة  في 
من  اإلنقاص  له  يجز  لم  وإن  الثواب،  زيادة  بغية 
عليه  توجب  عما  سيحاسب  ألنه  عليه  الواجب 

لكونه مال واجب في الذمة.

بتحويله  آلخر  بلد  من  المال  نقل  يتطلب  وقد 
فتكون  المصرف،  يطلبها  التي  التحويل  ألجرة 
أجرة التحويل من مال الزكاة سواء أكان المحول 
أن  قرر  أن  إال  نائبه؛  أم  الحاكم  أم  المال  صاحب 
يدفعها صاحب المال من ماله زيادة على ما عليه 
من الزكاة، فله األجر والثواب من الله تعالى؛ ألنه 
أبتغى إيصال المال للمستحقين مما اضطره لدفع 
الزكاة؛ إال ان  زيادة على المتوجب عليه من مال 
التحويل البنكي يشترط فيه وجود مستقبل للمال 
جهة  مع  االتفاق  المال  صاحب  على  هنا  ومن 
وتوزيعه  الزكاة  مال  استالم  في  عنه  تنوب  معينة 

على المستحقين))))(.

ثانيًا: استبدال العين الواجبة من الزكاة لنقلها من بلد 
الوجوب إلى آخر بالمال

األصل إخراج الزكاة من نفس المال الذي وجبت 
فيه)9))(، وقد وضحت فيما سلف اختالف الفقهاء 

أخرى،  أحكام  الزكاة،  إخراج  ويب،  إسالم  ينظر:   )((((
 ،)((((((( فتوى  البنك،  طريق  عن  الزكاة  إرسال  حكم 

))/)/))))هـ.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=sho
wfatwa&Option=FatwaId&Id=211212
الرائق،  البحر  )3/))3(؛  اهلداية،  رشح  البناية  ينظر:   )((9(
))/)3)(؛ املعونة، ))39(؛ الذخرية، )0/3))(؛ احلاوي 
الكبري،  الرشح  ))/9)3(؛  املجموع،  )3/)))(؛  الكبري، 

))/3))(؛ املبدع، ))/ )30(.

الواجبة،  الزكاة  بدال من  القيمة  إخراج  في حكم 
وبينا عدم جواز استبدال الزكاة وإخراج القيمة في 
المال إال لضرورة  النقل من صاحب  الزكاة عند 
ذلك  وجواز  الحاجة،  لها  دعت  مصلحة  أو 
فيجوز  المصلحة  وجدت  فإن  ونائبه،  للحاكم 
إبدال العين الواجبة في الزكاة بالمال ونقلها إلى 
بلد المتصدق عليهم ويكون نقلها بجزء من مال 
لمستحقيها  إيصالها  تمام  من  ذلك  لكون  الزكاة 

وما ال يتم الواجب به فهو مستحق.

ثالثًا: استبدال المال الواجب من الزكاة لنقلها من بلد 
الوجوب إلى آخر بالعين

ذمة  في  الواجب  المال  الزكاة  إخراج  األصل 
في  منه  المطلوبة  العملة  بنفس  المال  صاحب 
بلد الزكاة، ولكن قد تقتضى الضرورة ومصلحة 
فلصاحب  معينة،  وسلع  عين  عليهم  المتصدق 
في  الواجب  الزكاة  بمال  السلع  المال شراء هذه 
وإن  عليهم،  المتصدق  لبلد  نقلها  ثم  ومن  ذمته، 
جاز ذلك لصاحب المال فهو جائز للحاكم ونائبه 
وهو  المسلمين  مصالح  بمراعاة  مقيض  لكونه 

رأي جمهور الشافعية والحنابلة)0))(.

رابعًا: استبدال العين الواجبة من الزكاة لنقلها من بلد 
الوجوب إلى آخر بالعين

الذي  المال  عين  من  الزكاة  إخراج  األصل 
الشافعية  أن  إال  الزكاة))))(،  فيه  وجبت 

)0))( ينظر: احلاوي الكبري، )3/)))(؛ املجموع، ))/9)3(، الكايف، 
))/ ))3(؛ الرشح الكبري، ))/3))(؛ املبدع، ))/ )30(

الرائق،  البحر  )3/))3(؛  اهلداية،  رشح  البناية  ينظر:   )((((
))/)3)(؛ املعونة، ))39(؛ الذخرية، )0/3))(؛ احلاوي 
الكبري،  الرشح  ))/9)3(؛  املجموع،  )3/)))(؛  الكبري، 

))/3))(؛ املبدع، ))/ )30(.
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غير  من  إخراجها  في  والحنابلة))))(رخصوا 
ولتعلقها  األموال،  أصحاب  على  للتيسير  جنسها 
عين  عليهم  المتصدق  يحتاج  وقد  بالذمة، 
مخصوصة تتوفر ببلد المزكي وال تتوفر ببلدهم، 

واحتياجهم  عليهم  المتصدق  لمصلحة  فمراعاة 

يجوز لصاحب المال استبدال الواجب بذمته وفق 

دواء  من  عليهم،  المتصدق  ومصلحة  احتياجات 

وسلع ضرورية.

ولصاحب  ونائبه  للحاكم  أن  يتبين  سبق  ومما 

يحتاج  التي  بالعين  أو  بالمال  الزكاة  استبدال  المال 

وفق  آخر  ببلد  لهم  ونقلها  عليهم  المتصدق  لها 

أي  يتحمل  أال  على  والمصلحة  الحاجة  ضوابط 

تؤخذ  بل  والتحويل  والتأمين  النقل  مصاريف  منهم 

ونائبه  الحاكم  لكون  الزكاة،  مال  من  المصروفات 

أجيران عند المسلمين، فال يدفعا ما يحتاج له الرعية 

من  المال  ذلك  أخذ  لهم  وليس  الخاص،  مالهم  من 

تخرج  مصروفات  تحميله  لعدم  المسلمين  مال  بيت 

عن المنوط به من مصروفات البلد التي يتوجب عليه 

مراعاة النفقة فيه.

كما ال يتوجب ألزام صاحب المال بالمصروفات 

لعدم المشقة عليه وعدم تكليفه بما يزيد على الواجب، 

فإن رأى دفعها فله األجر والثواب من الله تعالى، فإن 

قيل أن باستقطاع تلك المصروفات يقل المدفوع من 

مال الزكاة، نرد فنقول إن إيصالها لمستحقيها اقتضى 

فهو  به  إال  الواجب  يتم  ال  وما  المصروفات  تلك 

))))( ينظر: احلاوي الكبري، )3/)))(؛ املجموع، ))/9)3(، الكايف، 
))/ ))3(؛ الرشح الكبري، ))/3))(؛ املبدع، ))/ )30(.

بالمصروفات  األموال  أصحاب  إلزام  وأما  واجب، 

الحاكم  إلى  زكاتهم  دفع  إلى  االلتزام  هذا  يدفعهم  قد 

ونائبه، ويغفلوا عمن يعلموا عوزهم وشدة احتياجهم 

فيه للزكاة، مما يضر  الذي يحتاج من  البلد اآلخر  في 

بالمستحقين للزكاة واألصل أال ضرر وال ضرار.

وفي هذا يقول أبو عبيد: »كل اآلثار دليل على 

على  ليس  الزكاة  من  الحاجة  أهل  يعطى  ما  مبلغ  أن 

المحظور، بل فيه المحبة والفضل إذا كان ذلك على 

هوى؛  إيثار  وال  محاباة  بال  المعطي  من  النظر  جهة 

أهل  المسلمين  صالح  من  بيت  أهل  رأى  كرجل 

لهؤالء  منزل  وال  كثير،  مال  ذو  وهو  ومسكنة،  فقر 

يؤويهم ويستر خلتهم، فاشترى من زكاة ماله مسكنا 

كانوا عراة  أو  الشمس،  الشتاء وحر  يكنهم من كلب 

ال كسوة لهم، فكساهم ما يستر عوراتهم في صالتهم 

ويقيهم الحر والبرد، أو رأى مملوكا عند مليك سوء 

قد اضطهده وأساء ملكته فاستنقذه من رقه بأن يشتريه 

الدار  نائي  الشقة  بعيد  السبيل  ابن  به  مر  أو  فيعتقه، 

هذه  شراء،  أو  بكراء  وطنه  إلى  فحمله  به،  انقطع  قد 

الكثيرة،  بأموال  إال  تنال  ال  التي  أشبهها  وما  الخالل 

من  فجعلها  نافلة  يجعله  أن  الفاعل  نفس  تسمح  فلم 

ثم  بلى،  للفرض؟  مؤديا  هذا  يكون  أما  ماله،  زكاة 

يكون إن شاء الله محسنا، وإني لخائف على من صّد 

مثله عن فعله ألنه ال يجود بالتطوع، وهذا يمنعه بفتياه 

عن الفريضة فتضيق الحقوق ويعطب أهلها)3))(.

َباُب  َوُسنَنَِها،  َوَأْحَكاِمَها  َدَقِة  الصَّ ِكَتاُب  ُعبيد،  أبو  األموال،   )((3(
َدَقِة، َوَكْم َأْكَثِر َما َيطِيُب  ُجُل اْلَواِحُد ِمَن الصَّ َأْدَنى َما ُيْعَطى الرَّ

َلُه ِمنَْها؟ ))))(،)))))(.
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الخاتمة، وفيها اأهم النتائج والتو�شيات
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وأسأله 

عزوجل أن يتقبل عملنا هذا ويجعله خالصا لوجهه، 

فما كان فيه من جهد فهو توفيق من الله عزوجل، وما 

كان فيه من خلل وتقصير فهو من العبد، وما العبد إال 

باحث مكلف يبتغي من جهده الكمال وما الكمال إال 

لله الواحد القهار.

اأواًل: اأهم نتائج البحث
أموال  في  يجب  حق  أداء  على  تطلق  الزكاة   •
لجهات  مخصوص  وجه  على  مخصوصة 

مخصوصة.

لها  كما  بها  االلتزام  يتعين  شروط  لها  الزكاة   •
مستحقين يجب دفعها لهم.

آخر  بلد  إلى  الوجوب  بلد  من  الزكاة  نقل  جوزا   •
بضوابط وشروط.

• نقل الزكاة من بلد الوجوب إلى بلد آخر جائز ويجزئ 
صاحبه ألنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ منه.

• إذا تلف مال الزكاة بال تفريط وال تعدي من صاحب 
المال والحاكم ونائبه فال ضمان فيه 

الزكاة بغيره  من  الذمة  في  الواجب  استبدال  • جوزا 

حسب حاجة المتصدق عليهم.

عليها  والتأمين  والسلع  الزكاة  أموال  نقل  أجرة   •

صاحب  على  ال  الزكاة  مال  من  تكون  والتحويل 

المال وال من بيت مال المسلمين. 

ثانيًا: اأهم التو�شيات

مسائلها،  وبحث  الزكاة،  نوازل  دراسة  في  •التوسع 

وجمعها في موسوعة فقهية واحدة.

على  التضيق  وعدم  الزكاة  فتاوى  في  •التوسع 

الزكاة  أموال  تصل  حتى  األموال  أصحاب 

لكون  اإلسالمي،  المجتمع  في  للمحتاجين 

عضو  منه  اشتكى  إذا  الواحد  كالجسد  المسلمين 

تداعى له سائر األعضاء.

فهر�ص الم�شادر والمراجع
).أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، محمد شبير، وآخرون، دار النفائس/ األردن، الطبعة الثالثة، ))))هـ.

والتوزيع،  للنشر  المسلم  دار  أحمد،  المنعم  عبد  فؤاد  المحقق:  النيسابوري)ت: 9)3هـ(  المنذر  بن  إبراهيم  بن  بكر محمد  أبو  ).اإلجماع، 
الطبعة األولى ))))هـ/)00)مـ، كما تم االستعانة بكتاب اإلجماع، ابن منذر، تحقيق، د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، مكتبة 

الفرقان- مكتبة مكة الثقافية/ اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة الثانية، 0)))هـ.

الحديث/ دار  بالماوردي )ات: 0))هـ(  الشهير  البغدادي،  البصري  الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  أبو  السلطانية،  3.األحكام 
القاهرة، د.ط، د.ت.

).أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي )ت: 3))هـ( راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق 
عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الثالثة،))))هـ-003)م.

).إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار المعرفة/ بيروت، د.ط، د.ت.

).االختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي )ت: 3))هـ( عليها تعليقات: 
العلمية/ الدين سابقا( مطبعة الحلبي/القاهرة )وصورتها دار الكتب  أبو دقيقة )من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول  الشيخ محمود 

بيروت، وغيرها())3)هـ- )93)م.

).إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين األلباني )ت: 0)))هـ( إشراف: زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي/
بيروت، الطبعة الثانية )0)) هـ - ))9)م.
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الكتاب  دار  ))9هـ(  السنيكي)ت:  يحيى  أبو  الدين  زين  األنصاري،  زكريا  بن  محمد  بن  زكريا  الطالب،  روض  شرح  في  المطالب  ).أسنى 
اإلسالمي، د.ط، د.ت. 

9.أسهل المدارك »شرح إرشاد السالك في مذهب إمام األئمة مالك« الكشناوي)ت: )39)هـ( دار الفكر/بيروت، الطبعة الثانية، د.ت. 

0).اإلشراف على نكت مسائل الخالف، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي )ت: )))هـ( المحقق: الحبيب بن 
طاهر، دار ابن حزم، الطبعة األولى، 0)))هـ - 999)م.

)).األصل المعروف بالمبسوط، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني)ت: 9))هـ( المحقق: أبو الوفا األفغاني، إدارة القرآن والعلوم 
اإلسالمية /كراتشي، د.ط، د.ت.

)).اإلقناع في الفقه الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي)ت: 0))هـ( د.ط، د.ت.

البحوث  مكتب  المحقق:  ))9هـ(  )ت:  الشافعي  الشربيني  الخطيب  أحمد  بن  محمد  الدين،  شمس  شجاع،  أبي  ألفاظ  حل  في  3).اإلقناع 
والدراسات، دار الفكر/بيروت، د.ط، د.ت.

)).اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف 
الدين، أبو النجا )ت: ))9هـ( المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة/بيروت، د.ط، د.ت.

)).األم، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ت: )0)هـ( دار 
المعرفة/بيروت، د.ط، 0)))هـ-990)م.

)).األموال البن زنجويه، أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه )ت: )))هـ( تحقيق: د. شاكر ذيب فياض 
األستاذ المساعد بجامعة الملك سعود، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية/السعودية، الطبعة األولى، )0))هـ-))9)م. 

)).األموال، أبو عبيد القاسم بن سالم )ت: )))هـ( المحقق: خليل محمد هراس، دار الفكر/بيروت، د.ت. 

)).اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي)ت: )))هـ( دار 
إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، د.ت.

9).أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي)ت: ))9هـ( المحقق: 
يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، د.ط، )00)م-))))هـ.

0).البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )ت: 0)9هـ( وفي آخره: تكملة البحر الرائق، 
لمحمد بن حسين الطوري الحنفي القادري )ت: )3))هـ( وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية، د.ت.

)).بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي( الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل )ت: )0)هـ( المحقق: طارق فتحي السيد، 
دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 009)م. 

)).بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد)ت: )9)هـ( دار 
الحديث/القاهرة، د.ط، ))))هـ/)00)م.

3).بداية المبتدي في فقه اإلمام أبي حنيفة، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين)ت: 93)هـ( مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبح/القاهرة، د.ط، د.ت.

)).بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي)ت: )))هـ( دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 
)0))هـ-))9)م.

)).بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير )الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب 
َماِم َمالٍِك( أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي)ت: ))))هـ( دار المعارف، د.ط، د.ت. المسالك لَِمْذَهِب اإْلِ

)).البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى)ت: )))هـ( دار الكتب 
العلمية/بيروت، الطبعة األولى، 0)))هـ-000)م.

د.  القرطبي)ت: 0))هـ( حققه:  الوليد محمد بن أحمد بن رشد  أبو  المستخرجة،  )).البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل 
محمد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي/بيروت، الطبعة الثانية، )0))هـ-))9)م.

بيدي )ت: )0))هـ( مجموعة  )).تاج العروس من جواهر القاموس، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبوالفيض، الملّقب بمرتضى الزَّ
من المحققين، دار الهداية، د.ط، د.ت.
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9).التاج واإلكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي)ت: )9)هـ( 
دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، ))))هـ-)99)م.

30.التبصرة، علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي )ت: )))هـ( دراسة وتحقيق: د. أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية/قطر، الطبعة األولى، )3))هـ-))0)م. 

ْلبِّي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي)ت: 3))هـ( الحاشية:  )3.تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
ْلبِيُّ )المتوفى: ))0) هـ( المطبعة الكبرى األميرية، بوالق/ شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ

القاهرة، الطبعة األولى، 3)3)هـ.
)3.التَّحبير إليَضاح َمَعاني التَّيسير، محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف 
شد/ د ُصْبحي بن َحَسن َحاّلق أبو مصعب، َمكَتَبُة الرُّ كأسالفه باألمير)ت: ))))هـ( حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه: مَحمَّ

الرياض، الطبعة األولى، 33))هـ-))0)م.
العلمية/ الكتب  دار  المباركفورى )ت: 3)3)هـ(  الرحيم  الرحمن بن عبد  العال محمد عبد  أبو  الترمذي،  33.تحفة األحوذي بشرح جامع 

بيروت، د.ط، د.ت.
الثانية،  )3.تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي )ت: 0))هـ( دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة 

)))) هـ-)99)م.
)3.تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، 

المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، د.ط، ))3)هـ-3)9)م.
))3هـ(  المالكي)ت:  ب  الَجالَّ ابن  القاسم  أبو  الحسن  بن  الحسين  بن  الله  عبيد   ،- الله  رحمه   - أنس  بن  مالك  اإلمام  فقه  في  )3.التفريع 

المحقق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة األولى، ))))هـ-)00)م.
الكتب  دار  أطفيش،  وإبراهيم  البردوني  أحمد  تحقيق:  )))هـ(،  القرطبي)ت:  الدين  شمس  القرآن،  ألحكام  الجامع  القرطبي=  )3.تفسير 

المصرية/القاهرة، الطبعة الثانية، ))3)هـ-))9)م.
)3.التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر المعاصر/دمشق، الطبعة الثانية، ))))هـ.

39.التنبيه على مبادئ التوجيه )قسم العبادات( أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي )ت: بعد )3)هـ( المحقق: 
د. محمد بلحسان، دار ابن حزم/بيروت، الطبعة األولى، ))))هـ-)00)م.

0).التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري)ت: )))هـ( 
المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة األولى، 9)))هـ-)00)م.

بِيِدّي اليمني الحنفي)ت: 00)هـ( المطبعة الخيرية، الطبعة األولى، ))3)هـ. )).الجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ
)).حاشية ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي)ت: ))))هـ( دار الفكر/

بيروت، الطبعة الثانية، ))))ه ـ)99)م.
3).حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت: 30))هـ( دار الفكر، د.ط، د.ت.

)).حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج، اإلمام عبد الحميد الشرواني، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من 
العلماء، لمكتبة التجارية الكبرى/بمصر، د.ط، ))3)هـ - 3)9)م. 

)).حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي )ت: )39)هـ( الطبعة األولى، )39)هـ. 
المحقق:  )3))هـ(  الحنفي)ت:  الطحطاوي  إسماعيل  بن  محمد  بن  أحمد  اإليضاح،  نور  شرح  الفالح  مراقي  على  الطحطاوي  )).حاشية 

محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة األولى، ))))هـ-)99)م.
)).حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي)ت: 9)))هـ( المحقق: يوسف 

الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر/بيروت، د.ط، ))))هـ-)99)م. 
الفكر  دار  العدوي )ت: 9)))هـ(  الصعيدي  بن مكرم  بن أحمد  الحسن، علي  أبو  للخرشي،  العدوي على شرح مختصر خليل  )).حاشية 

للطباعة/بيروت، د.ط، د.ت.
9).حاشية قليوبي على شرح جالل الدين المحلي على منهاج الطالبين )ت: 9)0)ه( تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر/بيروت، 

د.ط، 9)))هـ-)99)م. 
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0).الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بن محمد ابن محمد بن حبيب البصري البغدادي، 
العلمية/بيروت،  الكتب  دار  الموجود،  الشيخ عادل أحمد عبد  الشيخ علي محمد معوض-  المحقق:  بالماوردي )ت: 0))هـ(  الشهير 

الطبعة األولى، 9)))هـ-999)م.
)).حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبوبكر الشاشي القفال الفارقّي)ت: )0)هـ( المحقق: د. 

ياسين أحمد إبراهيم درادكة، مؤسسة الرسالة- دار األرقم/بيروت- عمان، الطبعة األولى،0)9)م. 
)).حلية الفقهاء، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبوالحسين)ت: )39هـ( المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الشركة 

المتحدة للتوزيع/بيروت، الطبعة األولى، 03))هـ-3)9)م.
3).الزكية في فقه المالكية، أحمد بن ُتْركي بن أحمد المنشليلي المالكي)ت: 9)9هـ( مراجعة: حسن محمد الحفناوي، حاشية: الشيخ عبده 

يوسف بن سعيد بن إسماعيل الصفتي، المجمع الثقافي/ أبوظبي، د.ط، )00) م.

)).الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، محمد العربي القروي، دار الكتب العلمية/بيروت، د.ط، د.ت.

الله  المحقق: عبد  المالكي،  الدين( محمد بن أحمد ميارة  المعين على الضروري من علوم  المرشد  المعين )شرح  الثمين والمورد  )).الدر 
المنشاوي، دار الحديث/القاهرة، د.ط، 9)))هـ-)00)م.

))0)هـ(  الحنفي)ت:  الحصكفي  الدين  بعالء  المعروف  الِحْصني  علي  بن  محمد  البحار،  وجامع  األبصار  تنوير  شرح  المختار  )).الدر 
المحقق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 3)))هـ-)00)م.

)).الدر المنثور، جالل الدين السيوطي)ت: ))9ه(، تحقيق: عبد الله التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية، الطبعة 
األولى، ))))هـ.

)).درر الحكام شرح غرر األحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال - أو منال أو المولى - خسرو )ت: )))هـ( دار إحياء الكتب العربية، 
د.ط، د.ت. 

البهوتى  إدريس  بن  حسن  ابن  الدين  صالح  بن  يونس  بن  منصور  اإلرادات،  منتهى  بشرح  المعروف  المنتهى  لشرح  النهى  أولي  9).دقائق 
الحنبلى)ت: ))0)هـ( عالم الكتب، الطبعة األولى، ))))هـ-993)م. 

0).الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت: )))هـ( المحقق: جزء )، )، 3): 
محمد حجي، جزء )، ): سعيد أعراب، جزء 3 - )، )، 9 - )): محمد بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي/بيروت، الطبعة األولى، )99)م.

)).ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي التميمي، أبو محمد الكتاني الدمشقي )ت: )))هـ( المحقق: د. 
عبد الله أحمد سليمان الحمد، دار العاصمة/ الرياض، الطبعة األولى، 09))ه.

)).الروض المربع شرح زاد المستقنع منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى)ت: ))0)هـ( ومعه: حاشية 
الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد - مؤسسة الرسالة، د.ط د.ت.

المكتب  الشاويش،  زهير  تحقيق:  )))هـ(  )المتوفى:  النووي  شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو  المفتين،  وعمدة  الطالبين  3).روضة 
اإلسالمي/بيروت- دمشق- عمان، الطبعة الثالثة، ))))هـ-)99)م.

الطبعة  العالمية،  الرسالة  دار  وآخرون،  األرنؤوط،  شعيب  المحقق:  3))ه(  )ت:  القزويني  يزيد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  ماجه،  ابن  )).سنن 
األولى، 30))هـ - 009)م

ِجْستاني )ت: )))هـ( المحقق: شَعيب  )).سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
د كاِمل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة: األولى، 30)) هـ - 009)م. األرنؤوط - مَحمَّ

)).سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبوعيسى )ت: 9))هـ( تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، 
وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي/مصر، الطبعة الثانية، )39)هـ-))9)م.

)).السنن الصغير، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي)ت: )))هـ( المحقق: عبد المعطي أمين 
قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية/باكستان، الطبعة األولى،0)))هـ-9)9)م.

)).السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت: )))هـ( المحقق: محمد عبد القادر 
عطا، دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الثالثة، ))))هـ-003)م.

9).شرح الزركشي، شمس الدين الزركشي )ت: )))هـ( دار العبيكان، الطبعة األولى، 3)))هـ-993)م.
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الشافعي )ت: )))هـ( تحقيق: شعيب األرنؤوط،  البغوي  الفراء  الحسين بن مسعود بن محمد بن  أبو محمد  السنة،  السنة، محيي  0).شرح 
محمد زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي/دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 03))هـ-3)9)م.

الدين)ت:  الفرج، شمس  أبو  الحنبلي،  الجماعيلي  المقدسي  قدامة  بن  بن أحمد  الرحمن بن محمد  المقنع، عبد  الكبير على متن  )).الشرح 
)))هـ( دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار. د.ط، د.ت.

)).الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل دار الفكر، د.ط، د.ت.
3).شرح رياض الصالحين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت: ))))هـ( دار الوطن للنشر/الرياض، د.ط، ))))هـ.

الفاسي،  البرنسي  ابن محمد بن عيسى  العباس أحمد بن أحمد  أبو  الدين  القيرواني، شهاب  أبي زيد  الرسالة البن  )).شرح زروق على متن 
المعروف بـ زروق)ت: 99)هـ( أعتنى به: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة األولى، ))))هـ-)00)م.

)).شرح مختصر خليل، الخرشي محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله)ت: )0))هـ( دار الفكر للطباعة/بيروت، د.ط، د.ت.
)).الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت393هـ( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم 

ـ -))9)م. للماليين/بيروت، الطبعة الرابعة، )0))ه
)).صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، ))))هـ.

العربي/ التراث  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  المحقق:  )))هـ(  النيسابوري)ت:  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم  )).صحيح 
بيروت، د.ط، د.ت.

9).الضوابط الشرعية في جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، للدكتور عدنان عبد الرزاق الحموي الُعَلبِي، وهو بحث مقدم إلى مؤتمر العمل 
الخيري الخليجي الثالث، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي، يناير )00)م. 

0).طلبة الطلبة، نجم الدين النسفي)ت: )3)هـ( المطبعة العامرة، مكتبة المثنى/بغداد، د.ط، ))3)هـ.
)).العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي )ت: )))هـ( دار الحديث/القاهرة، د.ط، ))))هـ ـ003)م. 
)).العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني)ت3))هـ( المحقق: علي 

محمد عوض- عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة األولى، ))))هـ-)99)م.
3).عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبومحمد جالل الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي)ت: 

)))هـ( دراسة وتحقيق: أ.د. حميد بن محمد لحمر، دار الغرب اإلسالمي/بيروت، الطبعة األولى، 3)))هـ- 003)م.
الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة  الفقه، أبومحمد موفق الدين عبد  )).عمدة 

المقدسي)ت: 0))هـ( المحقق: أحمد محمد عزوز، المكتبة العصرية، د.ط، ))))هـ-)00).
)).عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، دار إحياء 

التراث العربي/بيروت، د.ط، د.ت.
)).العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي 

)ت: )))هـ( دار الفكر، د.ط، د.ت. 
)).الفتاوى الكبرى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 

الدمشقي )ت: )))هـ( دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، )0))هـ-))9)م.
)).فتاوى اللجنة الدائمة )المجموعة األولى(، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، رئاسة 

إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، اإلدارة العامة للطبع/الرياض، د.ط، د.ت.
9).الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، الطبعة الثانية، 0)3)ه.

90.فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة/

بيروت، د.ط، 9)3)هـ.
الدين  شمس  الله،  عبد  أبو  مفرج،  بن  محمد  بن  مفلح  بن  محمد  المرداوي،  سليمان  بن  علي  الدين  لعالء  الفروع  تصحيح  ومعه  )9.الفروع 
األولى  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  المحقق:  3))هـ(  الحنبلي)ت:  الصالحي  ثم  الرامينى  المقدسي 

))))هـ-003)م.
)9.قاعدة المشقة تجلب التيسير وتأثيرها في نوازل العمل الخيري، د. سمر الشرقاوي، مجلة الشريعة والقانون، جامعة األزهر/ طنطا، العدد 

الثالث والثالثون، شوال39))ه- يوليو ))0)م.
93.القاموس الفقهي لغة واصطالحا، د. سعدي أبو حبيب، دار الفكر/دمشق، الطبعة الثانية، )0))هـ-))9)م.
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)9.القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى)ت: )))هـ( تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، 
بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع/بيروت، الطبعة الثامنة، ))))هـ-)00)م.

)9.الكافي في فقه اإلمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير 
بابن قدامة المقدسي)ت: 0))هـ( دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، )))) هـ/)99)م.

)9.الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي)ت: 3))هـ( المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، 
مكتبة الرياض الحديثة/الرياض، الطبعة الثانية، 00))هـ-0)9)م.

)9.كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى)ت: ))0)هـ( دار الكتب العلمية، 
د.ط، د.ت.

)9.كفاية األخيار في حل غاية االختصار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي)ت: 
9))هـ( المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير/دمشق، الطبعة األولى، )99)م.

99.كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، أبو الحسن المالكي، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، د.ط، ))))هـ ))/)3)(.
00).كفاية النبيه في شرح التنبيه، أحمد بن محمد بن علي األنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة)ت: 0))هـ( المحقق: 

مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 009)م.
)0).كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، عالء الدين علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي)ت: ))9هـ( المحقق: بكري حياني-

صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، )0))هـ/))9)م.
)0).اللباب في الفقه الشافعي، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعّي)ت: )))هـ( المحقق: عبد 

الكريم بن صنيتان العمري، دار البخارى/المدينة المنورة، الطبعة األولى، ))))ه.
03).اللباب في شرح الكتاب عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي)ت: )9))هـ( حققه، وفصله، 

وضبطه، وعلق حواشيه: محمدمحيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية/بيروت، د.ط، د.ت.
صادر/ دار  )))هـ(  اإلفريقى)ت:  الرويفعى  األنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد  العرب،  )0).لسان 

بيروت، الطبعة الثالثة، ))))هـ.
)0).المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين)ت: )))هـ( دار الكتب العلمية/ 

بيروت، الطبعة األولى، ))))هـ- )99)م.
)0).المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )ت: 3))هـ( دار المعرفة/بيروت، د.ط، ))))هـ - 993)م.

)0).مختصر الخرقى على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، أبو القاسم عمر بن الحسين ابن عبد الله الخرقي، دار الصحابة للتراث، 
الطبعة 3)))هـ-993)م. 

)0).مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي )المتوفى: ))0)هـ( 
دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت

09).مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت: )0)هـ( المحقق: حسام الدين القدسي، 
مكتبة القدسي/القاهرة، د.ط، ))))هـ، )99)م.

0)).المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي( أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي)ت: )))هـ( دارالفكر، د.ط، د.ت.
))).مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت: )))هـ( المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف/ المدينة النبوية، ))))هـ/)99)م.
))).مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين )ت: ))))هـ( جمع وترتيب: فهد ابن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار 

الوطن دار الثريا، الطبعة األخيرة، 3)))هـ.
التاسع  العدد  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،  البحوث  العامة إلدارات  الرئاسة  البحوث اإلسالمية - مجلة دورية تصدر عن  3)).مجلة 

عشر، من رجب إلى شوال)0))هـ.
))).مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت: )))هـ( المحقق: يوسف الشيخ محمد، 

المكتبة العصرية- الدارالنموذجية/بيروت– صيدا، الطبعة الخامسة، 0)))هـ/999)م.
))).مختصر القدوري في الفقه الحنفي، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري)ت: )))هـ( المحقق: كامل 

محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، ))))هـ - )99)م. 
))).المدونة، اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )ت: 9))هـ( دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، ))))هـ-)99)م.
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))).مسند اإلمام أحمد بن حنبل)ت: )))هـ( المحقق: شعيب األرنؤوط، وآخرون، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة 

الرسالة، الطبعة األولى، ))))هـ-)00).

))).مصارف الزكاة وتمليكها في ضوء الكتاب والسنة، خالد عبد الرزاق العاني، الطبعة األولى، دار أسامة/عمان، 999)م.

الكتب  الشافعي )ت: ))9هـ( دار  الشربيني  الدين، محمد بن أحمد الخطيب  المنهاج، شمس  ألفاظ  إلى معرفة معاني  المحتاج  9)).مغني 

العلمية، الطبعة األولى، ))))هـ-)99)م.

قدامة  بابن  الشهير  الحنبلي،  الدمشقي  ثم  المقدسي  الجماعيلي  قدامة  بن  بن محمد  أحمد  بن  الله  الدين عبد  أبو محمد موفق  0)).المغني، 

المقدسي)ت: 0))هـ( مكتبة القاهرة، د.ط، ))3)هـ-))9)م.

الكتب  دار  المنصور،  عمران  خليل  وأحاديثه  آياته  خرح  ))9هـ(  )ت:  الحنفي  الَحَلبي  إبراهيم  بن  محمد  بن  إبراهيم  األبحر،  ))).ملتقى 

العلمية/ بيروت، الطبعة األولى، 9)))هـ-)99)م.

))).منتهى اإلرادات، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار)))9هـ( المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، 

مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 9)))هـ- 999)م. 

3)).المنثور في القواعد الفقهية، بدر الدين الزركشي، وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، )0))هـ-))9)م.

د.ط،  الفكر/بيروت،  دار  99))هـ(  المالكي)ت:  الله  عبد  أبو  عليش،  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  خليل،  مختصر  شرح  الجليل  ))).منح 

09))هـ/9)9)م.

))).منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى)ت: 

)))هـ( المحقق: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية/قطر، الطبعة األولى، ))))هـ-)00)م.

))).المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت: )))هـ( دار إحياء التراث العربي/بيروت، 

الطبعة الثانية، )39)هـ.

))).المهذب في فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت: )))هـ( دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت.

المعروف  المغربي،  الطرابلسي  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  شمس  خليل،  مختصر  شرح  في  الجليل  ))).مواهب 

عيني المالكي )ت: ))9هـ( دار الفكر، الطبعة الثالثة، ))))هـ-)99)م.  بالحطاب الرُّ

دارالفكر/ الرملي)ت)00)هـ(  الدين  بن حمزة شهاب  أحمد  العباس  أبي  بن  الدين محمد  المنهاج، شمس  إلى شرح  المحتاج  9)).نهاية 

بيروت، الطبعة األخيرة، )0))هـ-))9)م، بعده )مفصوال بفاصل( حاشية أبي الضياء نور الدين بن علي الشبراملسي.

30).نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، الملقب بإمام الحرمين )ت: )))هـ( حققه وصنع فهارسه: أ.د/عبد العظيم محمود الّديب، 

دار المنهاج، الطبعة األولى، ))))هـ-)00)م.

الكتب  دار  عناية،  عزو  أحمد  المحقق:  )00)هـ(  )ت  الحنفي  نجيم  بن  إبراهيم  بن  عمر  الدين  سراج  الدقائق،  كنز  شرح  الفائق  )3).النهر 

العلمية، الطبعة األولى، ))))هـ- )00)م.

)3).نوازل الزكاة، عبد الله بن منصور الغفيلي، دار الميمان للنشر والتوزيع/ الرياض- القاهرة، الطبعة األولى، 30))هـ-009)م. 

33).نيل األوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت: 0)))هـ( تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث/مصر، 

الطبعة األولى، )))هـ-993)م.

ْيَباني )ت: )3))هـ(  الشَّ التغلبي  تغلب بن سالم  أبي  بن  ابن عمر  القادر  بن عبد  القادر بن عمر  الطَّالِب، عبد  َدلِيُل  بَشرح  الَمآِرب  )3).َنْيُل 

المحقق: د. محمد ُسليمان عبد الله األشقر - رحمه الله - مكتبة الفالح/الكويت، الطبعة األولى، 03))هـ-3)9)م.

)3).الهداية شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )ات: 93)هـ( المحقق: طالل 

يوسف، دار إحياء التراث العربي/بيروت، د.ط، د.ت.
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�سرف الزكاة في الم�ساريف العالجية للمحتاجين. �سوابطه واأحكامه

د. اأحمد بن �شليمان العودة - ال�شعودية
أستاذ الفقه المساعد في قسم الشريعة بجامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية

الم�شتخل�ص
الحمد لله وصالًة وسالمًا على رسول الله، أما بعد: 

ُيعنى هذا البحث ببيان أحكام صرف الزكاة في المصاريف العالجية للمحتاجين، حيث بحث مسألة حكم 

صرف الزكاة للمنشأة الطبية لتقوم بالعالج دون تمكين الفقير من النقد، وحكم صرف الزكاة على أوقاف ُتعنى 

بعالج الفقراء، وحد المرض المبيح ألخذ الفقير من الزكاة.

وخلصت الدراسة إلى: أن المسائل محل الدراسة لم يعرض لها الفقهاء -رحمهم الله- تصريحًا بحكمها.

وظهر للباحث أن مسألة صرف الزكاة للمنشأة الطبية لتقوم بالعالج دون تمكين الفقير من النقد مندرجة 

في مسألة إخراج القيمة في الزكاة، والذي ترّجح للباحث المنع من إخراج القيمة في الزكاة-وهو قول جمهور 

العلماء-؛ وعليه فال يجوز صرف الزكاة للمنشأة الطبية لتقوم بالعالج دون تمكين الفقير من النقد.

قا لهم. والله أمر بإيتاء الزكاة ألهل الزكاة، وصرف الزكاة في أوقاف على الفقراء ليس إيتاًء محقَّ

إلى عالٍج وال يملك  الجارية محتاجًا  العادات  الزكاة: )ما كان في  الفقير من  المبيح ألخذ  المرض  وحد 

الفقير ثمن العالج وال يجد من يعالجه مجانًا( فله األخذ من مال الزكاة ألجل العالج بقدر ما يكفيه.

الكلمات المفتاحية: الجمعيات الصحية الخيرية- الزكاة- الفقه الطبي- مصارف الزكاة-عالج الفقراء.
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ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 
من  أعمالنا،  وسيئات  أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ 
له،  هادي  فال  يضلل  ومن  له،  مضل  فال  الله  يهده 
وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأشهد 

أن محمدًا رسول الله، أما بعد: 

في  الله  تولى  وقد  الصالة،  قرينة  الزكاة  فإن 
سبحانه  وبدأ  الزكاة  مصارف  بيان  العظيم  كتابه 
في  الكبير  التطور  هذا  ومع  والمساكين،  بالفقراء 
حاجات  الَعوز  ألهل  استجدت  المعاصرة  الحياة 
وسائل  واستجدت  مضى،  فيما  تكن  لم  وظروف 
ق  لُِتحقِّ الفقراء  على  الزكاة  توزيع  طموُحها:  وآليات 

أعلى ما يمكن تحقيقه للمصلحة الشرعية.

وجهات  أفراد  تبني  الوسائل  تلك  ومن 
للفقراء  العالجية  بالمصاريف  العناية  ومؤسسات 
الحاجيات،  أهم  من  تعّد  التي  العالج  لحاجة  سدًا 
حيث تبنت عدد من الجمعيات غير الربحية مسؤولية 

الرعاية الصحية للمحتاجين.

الصحية- للخدمات  برامج جمعية زمزم  فمن 
هادف  غير  صحي  مجتمعي  كيان  ذات  جمعية  وهي 
يهدف  والذي  الخيري(،  )العالج  للربح-برنامج: 
ألصحاب  متخصصة  صحية  رعاية  »تقديم  إلى: 
الَعـــــَوز الطبي بمنطقة مكة المكرمة، وإجراء بعض 
العمليات الجراحية الصغرٰى والكبرٰى بعرض خيري 
بالتنسيق مع بعض المستشفيات ذات الكفاءة الطبية، 
والمساعدة في تقديم العالج والدواء لمن ال يستطيع 

دفع تكاليفه«.

النوازل ذات العالقة  ولم أقف على من بحث 
تطبيقاتها  كثرة  مع  للمحاجين  العالجي  الشأن  بهذا 

وشدة الحاجة لها.

 اأهمية الدرا�شة 
). هذا الموضوع أحد المستجدات والنوازل 
أركان  من  بركن  ويتعلق  المعاصرة، 
مصارف  أهم  من  ومصرف  اإلسالم، 

الزكاة.

لكثرة  المسائل؛  هذه  لبحث  الحاجة   .(
تطبيقاتها في الواقع، حيث تنتشر في العالم 
الفقراء،  مرضى  بشؤون  تعنى  جمعيات 
بأن  يرغب  من  والغنى  الَيَسار  أهل  ومن 
دون  العالجي  الشأن  في  ماله  زكاة  تكون 

تسليم النقد للفقير.

البحث  مسائل  جمع  من  على  أقف  لم   .3
وأفردها بالتتبع والبحث والتحرير.

خطة البحث
يتكون البحث من مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة: 

ومنهجية  وخطته،  البحث،  أهمية  بيان  وفيها  مقدمة: 
الدراسة.

الطبية  للمنشأة  الزكاة  صرف  حكم  األول:  المبحث 
لتقوم بالعالج دون تمكين الفقير من النقد، وفيه ثالثة 

مطالب: 

المطلب األول: صورة المسألة.

المطلب الثاني: التكييف الفقهي للمسألة.
المطلب الثالث: خالف الفقهاء-رحمهم الله- 

في مسألة إخراج القيمة في الزكاة.
المبحث الثاني: حكم صرف الزكاة على أوقاف ُتعنى 

بعالج الفقراء، وفيه مطلبان: 
المطلب األول: صورة المسألة. 

المطلب الثاني: حكم المسألة.
المبحث الثالث: حد المرض المبيح ألخذ الفقير من 

الزكاة.
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خـــــاتمــــة: وفيها أهم النتائج.
وذلك  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الدراسة:  منهجية 

من خالل: 
 - جمع المادة العلمية من مظانها.

واآلثار  األحاديث  وتخريج  اآليات،  عزو   -  
والحكم عليها.

التأصيل الشرعي،  تصوير المسائل وتأصيلها   - 
ثم بيان الحكم فيها.

أسأل الله أن يتقبله عنده في الصالحات، وأن يبارك فيه

المبحث االأول: حكم �شرف الزكاة للمن�شاأة 
الطبية لتقوم بالعالج دون تمكين الفقير من النقد

وفيه ثالثة مطالب: 

المطلب االأول: �شورة الم�شاألة 
ِعوضًا  طبية  منشأة  تسليم  ي  الـُمزكِّ أراد  إذا 
-نقدًا أو غيره- لتقوم المنشأة الطبية بتقديم مصاريف 

العالج لفقير مريض معين أو غير معين.

مثل  بالفقير  يتعلق  لمعنى  ذلك  كان  وسواء   
يتعلق  لمعنى  أو  المال،  في  التصرف  كونه ال يحسن 

ي كرغبته بتحسين مصرف زكاته. بالـُمزكِّ

ومن التطبيقات لصورة من صور المسألة محل 
طهور  لجمعية  الرسمي  الموقع  في  جاء  ما  البحث 
ومساندة  لرعاية  طهور  جمعية  في  »لدينا  بعنيزة: 
مالك،  زكاة  يستحقون  من  بعنيزة  السرطان  مرضى 
التي  األوجه  في  إلنفاقها  بعناية  الجمعية  وتتحرى 
شرعها الله سبحانه وتعالى للزكاة في مصارفها بكل 

أمانة ودقة«))(.

))( الموقع الرسمي لجمعية طهور بعنيزة على الرابط التالي، 
http: //tahoor- :وتاريخ االسترجاع: 3)-))-0)))هـ

sa.org/inner/30/لدينا-من-يستحقون-زكاة-أموالك.

المطلب الثاني: التكييف الفقهي للم�شاألة
لم أقف بعد البحث على من صّرح من الفقهاء 
البحث))(؛  محل  المسألة  خصوص  بحكم  السابقين 
والذي يظهر أنها مندرجة في مسألة إخراج القيمة في 

جة عليها)3(. الزكاة محل ما ورد فيه النص، أو مخرَّ

للمنشأة  الزكاة  )صرف  مسألة:  إلحاق  ووجه 
النقد(  من  الفقير  تمكين  دون  بالعالج  لتقوم  الطبية 
بمسألة: )إخراج القيمة في الزكاة(: أن مناط الخالف 
في مسألة إخراج القيمة مبناه على الخالف في الزكاة 
هل هي عبادة متمّحضٌة واألصل فيها التوقيف، أم هي 

حق للمساكين فُيراعى فيها مطلق الماليَّة. 

إغناء  فيها  الشارع  قصد  مالية  عبادة  فالزكاة 
َغّلَب  الله-من  الفقهاء-رحمهم  فمن  الفقير، 
غير  إخراج  فمنع  الزكاة  في  التعبُّد  تمحض  جانب 
التوقيف-وهذا  العبادات  إْذ األصل في  المنصوص؛ 
والحنابلة  والشافعية  المالكية  من  الجمهور  منــزع 
إغناء  جانب  َغّلَب  من  الفقهاء  ومن  سيأتي-،  كما 
ع في اعتبار الماليَّة-وهذا منــزع الحنفية  الفقير فتوسَّ

كما سيأتي-.

))( قال د. عبد الله الغفيلي في رسالته: نوازل الزكاة )ص: 0)3(: 
»لم أقف على نص للفقهاء في حكم عالج الفقير من الزكاة، إال 
الكفاية«، وما ذكره في حكم  العالج مما يدخل في مفهوم  أن 

عالج الفقير إجمااًل؛ وهي أوسع من المسألة محل البحث.
والتسوية  يشبهها  ما  إلى  مسألة  حكم  »نقل  هو:  التخريج   )3(
 )(33 )ص:  الفقه  أصول  في  المسودة  في  كما  فيه«.  بينهما 
الخالف  من  الراجح  معرفة  في  اإلنصاف  في  المرداوي  ونقله 
ما  تعريفاته  ضح  أو  ومن   ،)3(3 و)30/   )9  /(( التركي  ت 
الفقهاء  عند  التخريج  كتابه:  في  الباحسين  يعقوب  د.  ذكره 
تخريج  تعريف  عن  حديثه  عند   )((( )ص:  واألصوليين 
التعرف  إلى  به  يتوصل  الذي  العلم  »هو  الفروع:  على  الفروع 
فيها  عنهم  يرد  لم  التي  الفرعية،  المسائل  في  األئمة  آراء  على 
علة  في  اتفاقهما  عند  الحكم،  في  يشبهها  بما  بإلحاقها  نص، 
بإدخالها في عمومات نصوصه  أو  المخرج  ذلك الحكم، عند 
أو مفاهيمها، أو آخذها من أفعاله أو تقريراته، وبالطرق المعتد 

بها عندهم، وشروط ذلك، ودرجات هذه األحكام«.
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وعليه  أفضل  القيمة  »أداء  الحنفية:  فعند 
عبادة  فهي  الفقير«))(،  لحاجة  أدفع  ألنه  الفتوى؛ 
تحقيق  في  التصرف  للمكلف  يمكن  المعنى  معقولة 
من  وافقهم  الشافعية-ومن  وعند  مقصودها))(، 
الزكاة  في  المعقوَل  »المعنى  والحنابلة-:  المالكية 
سدُّ الحاجة، وال سبيل إلى جحد ذلك، ولكن انضم 
إلى هذا الغرض المعقول تعّبدان: أحدهما: النية،...

والثاني: اتباع النصوص؛ وحكم سّد الحاجة يقتضي 
ما يصير إليه أبو حنيفة، ولكن يجب اتباع التعبد معه، 

كما تجب النية«))(. 

قال ابن رشد-رحمه الله-: »سبب اختالفهم: 
فمن  للمساكين؟  واجب  حق  أو  عبادة،  الزكاة  هل 
قال: إنها عبادة قال: إن أخرج من غير تلك األعيان لم 
يجز؛ ألنه إذا أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها 
فهي فاسدة، ومن قال: هي حق للمساكين، فال فرق 

بين القيمة والعين عنده«))(.

في  البحث  محل  المسألة  اندراج  يؤكد  ومما 
القائلون بجواز  الحنفية  أنَّ فقهاَء  القيمة:  مسألة أخذ 
جازت  ما  كل  بأن  صّرحوا  الزكاة  في  القيمة  إخراج 
ل بهذا أن  الصدقة فيه جاز إخراجه في الزكاة؛ فتحصَّ
يستثنون  أنهم  وغيره-إال  النقد  يشمل  القيمة  إخراج 
إخراج المنافع في الزكاة وإن جازت الصدقة فيها))(. 

أن  جاز  ما  »كل  الله-:  القدوري-رحمه  قال 
يتطوع بالصدقة به جاز الواجب«)9(، وقال الكاساني-
التصدق  يجوز  مال  كل  أن  »واألصل  الله:  رحمه 

))( الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ))/ )3)( 
))( ينظر: المبسوط للسرخسي ))/ )))(االختيار لتعليل المختار 
))/ 03)( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ))/ )))(العناية 
فتح  الهداية )3/ 0)3(  الهداية ))/ 93)(البناية شرح  شرح 

القدير للكمال ابن الهمام ))/ 93)(
))( نهاية المطلب في دراية المذهب )3/ )0)(.

))( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ))/ 30( 
))( ينظر: التجريد للقدوري )3/ ))))(طريقة الخالف في الفقه 

بين األئمة األسالف )ص: ))( 
)9( التجريد للقدوري )3/ ))))(. 

وهذا  فال  ال  وما  منه  الزكاة  أداء  يجوز  تطوعا  به 
الجوهرة:  الله- في  الحداد-رحمه  عندنا«)0)(، وقال 
»وعندنا يجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم 
مذهب  حاكيًا  النووي  وقال  وعروضا«)))(،  وفلوسا 
أن  الله-: »وحاصل مذهبه  أبي حنيفة-رحمه  اإلمام 
كل ما جازت الصدقة به جاز إخراجه في الزكاة«)))(؛ 
الطبية  للمنشأة  التطوع  صدقة  صرف  أن  ريب  وال 

لتقوم بالعالج دون تمكين الفقير من النقد جائز.

إخراج  في  الحنفية  مذهب  على  األجوبة  ومن 
وهذا  للمساكين،  وجبت  الصدقة  »أن  القيمة: 
الـُمخِرُج ليس بقيِّــٍم لهم وال ولّي عليهم، فال يجوز 
غير  إلى  بنقله  لهم  عليه  وجب  فيما  يتصرف  أن  له 

جنسه«)3)(.

وذكر المالكية مسألة: إخراج الكسوة والطعام 
لأليتام من زكاة المال ومنعوه؛ »ألنه من باب إخراج 
إخراج  يجوز  »ال  وقالوا:  الزكاة«)))(،  في  القيم 
العرض والطعام عن الورق أو الذهب؛ ألنه من باب 

إخراج القيمة«)))(.

وذكر الحنابلة مسألة: شراء الـُمزّكي ما يحتاج 
إليه الغازي من العتاد للجهاد دون تمكينه من النقد، 
قيمة«)))(.  ألنه  المنع؛  »األشهر  روايتان  فيها  فذكروا 
مسألة  في  البحث  محل  المسألة  اندراج  بهذا  فظهر 

إخراج القيمة.

)0)( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ))/ ))(.
)))( الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ))/ )3)(. 

)))( المجموع شرح المهذب ))/ 9))(.
)3)( شرح الرسالة ))/ ))( للقاضي عبدالوهاب المالكي.

)))( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ))/ 3)3(. 
)))( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ))/ ))3(، وينظر: 

الجامع لمسائل المدونة ))/ )))(. 
)))( الفروع ))/ ))3(، وينظر ممن صرح بأن سبب المنع كون 
في  اإلنصاف  القيمة:  إخراج  مسألة  في  داخلة  الصورة  هذه 
في  )))(اإلقناع   /(( التركي  ت  الخالف  من  الراجح  معرفة 
متن  القناع عن  بن حنبل ))/ )9)( كشاف  أحمد  اإلمام  فقه 

اإلقناع ))/ 3))(. 
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المطلب الثالث: خالف الفقهاء-رحمهم اهلل- 
في م�شاألة اإخراج القيمة في الزكاة 

أنه  »اتفقوا على  الخالف:  الفرع األول: تحرير محل 
ال يـُْجبر على أن ُيعطي من غير المال الـُمزكَّي«)17).

الله-في  الفقهاء-رحمهم  اختلف  الثاني:  الفرع 
إخراج القيمة بدالً عن المنصوص على أربعة أقوال: 

في  القيمة  إخراج  يجوز  ال  األول:  القول 
مذهب  وهو  مالك)))(،  اإلمام  عليه  نص  الزكاة. 
وهو  الشافعي)0)(،  اإلمام  عليه  ونص  المالكية)9)(، 
أحمد)))(،  اإلمام  عليه  ونص  الشافعية)))(،  مذهب 

وهو مذهب الحنابلة)3)(.

)))( اإلقناع في مسائل اإلجماع ))/ )9)(. 
)))(الجامع   /(( المدونة  اختصار  في  التهذيب  ينظر:   )(((

لمسائل المدونة ))/ )))(.
)9)( ينظر: التفريع في فقه اإلمام مالك بن أنس ))/ )))(شرح 
الرسالة ))/ 3)(اإلشراف على نكت مسائل الخالف ))/ 
)ص:  المالكي  الوهاب  عبد  للقاضي  المسائل  عيون   )39(
األمهات  جامع   )(((  /(( المدونة  لمسائل  )0)(الجامع 
الحاجب ))/  ابن  التوضيح في شرح مختصر  )ص: )))( 
)))(شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة ))/ ))3( 
شرح زروق على متن الرسالة ))/ )))(مواهب الجليل في 
كفاية  على  العدوي  ))3(حاشية   /(( خليل  مختصر  شرح 

الطالب الرباني ))/ )0)(.
)0)( ينظر: األم للشافعي ))/ ))(مختصر المزني ))/ 0))(.

اإلمام  فقه  في  المهذب   )((9  /3( الكبير  الحاوي  ينظر:   )(((
الشافعي للشيرازي ))/ )))( بحر المذهب للروياني )3/ 
الشافعي )3/ )0)(المجموع  البيان في مذهب اإلمام   )((

شرح المهذب ))/ 9))(.
الفقه  في أصول  العدة  الكوسج )3/ 3)0)(  ينظر: مسائل   )(((
في  كما  الفطر  صدقة  في  المنع  على  ونص   .)(((3  /((
مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص: 3))( 
ومسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد الله )ص: )))( وتهذيب 

األجوبة )ص: )))(.
)3)( ينظر: الهداية على مذهب اإلمام أحمد )ص: )))( الكافي 
في فقه اإلمام أحمد ))/ )39(المغني البن قدامة )3/ ))(

 /(( حنبل  بن  أحمد  اإلمام  مذهب  على  الفقه  في  المحرر 
)))(الشرح الكبير على متن المقنع ))/ )))(الفروع))/ 
)))(المبدع في شرح المقنع ))/ ))3(اإلنصاف في معرفة 
المطالب  لنيل  الطالب  ))(دليل   /3( الخالف  من  الراجح 
)ص: ))(شرح منتهى اإلرادات ))/ )0)( منار السبيل في 

شرح الدليل ))/ 03)(. 

الزكاة.  في  القيمة  إخراج  يجوز  الثاني:  القول 
من  أشهب  به  وقال  الحنفية)))(،  مذهب  وهو 
اإلمام أحمد)))((، وقال  المالكية)))(، وهو رواية عن 

به البخاري)))(، واختاره محمد بن عبدالوهاب)))(.

الزكاة  في  القيمة  إخراج  يجوز  الثالث:  القول 
رواية  وهو  نقدًا.  إخراجها  يجوز  فال  الفطر  زكاة  إال 

عن اإلمام أحمد)9)(.

الزكاة  في  القيمة  إخراج  يجوز  الرابع:  القول 
إذا كان ذلك لحاجة، وأما من غير حاجة فال يجوز. 
وهو رواية عن اإلمام أحمد)30(، واختاره اللخمي من 

المالكية))3(.

)))( ينظر: التجريد للقدوري )3/ 3)))( المبسوط للسرخسي 
 )(3  /(( الشرائع  ترتيب  في  الصنائع  بدائع   )(((  /((
االختيار لتعليل المختار ))/ )0)( تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق ))/ )))(العناية شرح الهداية ))/ )9)(الجوهرة 
النيرة على مختصر القدوري ))/ )3)( البناية شرح الهداية 
)3/ ))3( فتح القدير للكمال ابن الهمام ))/ )9)( مجمع 

األنهر في شرح ملتقى األبحر ))/ 03)(. 
)))( ينظر: شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة ))/ ))3(
شرح زروق على متن الرسالة ))/ )))(مواهب الجليل في 

شرح مختصر خليل ))/ ))3(. 
)))( ينظر: الهداية على مذهب اإلمام أحمد )ص: )))(الكافي 
في فقه اإلمام أحمد ))/ )39( المحرر في الفقه على مذهب 
اإلمام أحمد بن حنبل ))/ )))(الفروع ))/ )))(اإلنصاف 

في معرفة الراجح من الخالف )3/ ))(. 
في  العرض  »باب  في صحيحه: ))/ )))(:  البخاري  قال   )(((
الزكاة«، فتح الباري البن حجر )3/ ))3(: »أي جواز أخذ 
المسألة  هذه  في  البخاريُّ  وافق  رشيد:  ابن  العرض...قال 

الحنفيَة مع كثرة مخالفته لهم؛ لكن قاده إلى ذلك الدليل«.
)))( قال في الدرر السنية في األجوبة النجدية ))/ )3)(: 

»فصار الصحيح: أنه يجوز«. 
)9)( ينظر: المغني البن قدامة )3/ ))( الشرح الكبير على متن 
معرفة  في  )))(اإلنصاف   /(( )))(الفروع   /(( المقنع 

الراجح من الخالف )3/ ))(.
)30( ينظر: الفروع ))/ )))(المبدع في شرح المقنع ))/ 3)3(

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف )3/ ))(.
))3( ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ))/ ))3(.
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االأدلة
القيمة  اإخراج  يجوز  ال  االأول:  القول  اأدلة 
ومن  ال�شنة،  من  باأدلة  ا�شتدلوا  الزكاة:  في 

المعقول
نَّة  أوالً: استداللهم بالسُّ

له  كتب    بكر  أبا  أن   : مالك  بن  أنس  عن   ]([
بلغت  »من   : رسوله  الله  أمر  التي  الصدقة  فريضة 
الجذعة وليست عنده جذعة،  عنده من اإلبل صدقة 
وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين 
عنده  بلغت  ومن  درهما،  عشرين  أو  له  استيسرتا  إن 
الجذعة  وعنده  الحقة،  عنده  وليست  الحقة  صدقة 
عشرين  المصدق  ويعطيه  الجذعة  منه  تقبل  فإنها 
الحقة  صدقة  عنده  بلغت  ومن  شاتين،  أو  درهما 
وليست عنده إال بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون 
ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته 
الحقة ويعطيه  منه  تقبل  فإنها  لبون وعنده حقة،  بنت 
المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته 
فإنها  مخاض،  بنت  وعنده  عنده،  وليست  لبون  بنت 
تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو 

شاتين«))3(.

وداللته من وجوه
إذا  اللبون  ابن  بأخذ  أمر    النبي  أن  األول:  الوجه 
بجواز  والقول  بدل؛  أنه  على  المخاض  بنت  ُعِدمت 
مع وجود  اللبون  ابن  أخذ  بجواز  يقضي  القيمة  أخذ 
بنت المخاض إذا اتفقا في القيمة وهو مخالف لظاهر 

الحديث)33(.

على  أمرين  على  نّص    النبي  أن  الثاني:  الوجه 
لبون،  فابن  توجد  لم  فإن  مخاض  بنت  الترتيب: 
والقول بجواز أخذ القيمة يزيد أمرًا ثالثًا وهو االعتبار 

))3( رواه البخاري في صحيحه في كتاب: الزكاة، باب: 
من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، برقم 

 .)(((3(
)33( ينظر: الحاوي الكبير )3/ 0))( شرح الرسالة ))/ 

 .)((

بالقيمة، وُيسقط الترتيب بناء على اعتبار القيمة))3(.

ر البدل بعشرين درهما،  الوجه الثالث: أن النبي  قدَّ
رة شرعًا، وليس كِقيم الـُمتلفات  يات المقدَّ وهذا كالدِّ
التي يعتبر فيها بالقيمة))3(، »ولو كانت القيمة مجزئة 

لم يقدره بل أوجب التفاوت بحسب القيمة«))3(.

يجحف  لن    النبي  أن  المتقرر  من  بأن  ونوقش: 
الفقراء  من  الزكاة  يأخذ  بمن  وال  بالـُمزّكي 
األزمنة  بحسب  تتفاوت  اإلبل  وأسعار  والمساكين؛ 
واألمكنة، وُيضرب لذلك مثاًل: لو صارت ِقيمة بنت 

اللبون عشرين دهما.

فإذا كان الواجب على الـُمزّكي بنت مخاض وليست 
الحديث:  ظاهر  على  فبناء  لبون؛  بنت  وعنده  عنده، 
يأخذ عامل الزكاة منه بنت اللبون مكان بنت المخاض 
ويعطيه عشرين درهما! وال ريب أن في هذا إضرارًا 

بمال أهل الزكاة من الفقراء.

وليس  لبون  بنت  الـُمزّكي  على  الواجب  كان  وإذا 
عنده، وعنده بنت مخاض؛ فبناء على ظاهر الحديث: 
لبون  بنت  بنت مخاض مكان  منه  الزكاة  يأخذ عامل 
هذا  في  أن  ريب  وال  درهما!  عشرين  معها  ويأخذ 

إضرارًا بالـُمزّكي))3(.

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن النبي  قّدر العشرين 
مال  جباية  أمر  ولي  من  فعلى  زمانه،  بحسب  درهما 
بين  يؤخذ  الذي  النقدي  الفارق  ُيقّدروا  أن  الزكاة 
أسنان اإلبل؛ وهذا ال ينفي أن يكون أصل الفارق بين 
أسنان اإلبل مقدرًا تقديرًا نقديًا، ويرجع فيه إلى والة 

أمر الزكاة، وليس تقديرًا من المزكي.

))3( ينظر: الحاوي الكبير )3/ 0))(.
))3( ينظر: الحاوي الكبير )3/ 0))(. 

))3( المجموع شرح المهذب ))/ 30)(.
))3( ينظر: التجريد للقدوري )3/ ))))(. 
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إلى  بعثه    الله  رسوَل  أن  جبل،  بن  معاذ  عن   ]([
، والشاة من الغنم،  اليمن فقال: »خذ الَحبَّ من الَحبِّ

والبعير من اإلبل، والبقرة من البقر«))3(.

أن  الحديث  هذا  في  بيَّن    النبي  أن  داللته:  ووجه 
من  ال  الـُمزّكى  المال  جنس  من  إال  تؤخذ  ال  الزكاة 
عدم  »ومقتضاه  قيمته)39(،  إخراج  عن  فضاًل  غيره؛ 
األخذ من غيره؛ ألن األمر بالشيء نهي عن ضده، وال 

فرق بين الماشية وغيرها«)0)(.

ونوقش من وجهين: 

في  يظهر  -كما  ضعيف  الحديث  أن  األول:  الوجه 
تخريجه-.

أن  يمكن  لما  بيانًا  جاء  الحديث  أن  الثاني:  الوجه 
بغير  بها  يطالب  و»والقيمة ال  الزكاة،  أهل  به  يطالب 

اختيارهم«)))(.

صدقة  باب:  الزكاة،  كتاب:  في  سننه  في  داوود  أبو  أخرجه   )3((
رع برقم: )99))(، وابن ماجه في سننه في أبواب الزكاة،  الزَّ
وابن  برقم: )))))(،  األموال  الزكاة من  فيه  ما تجب  باب: 
زنجويه في األموال )3/ 99)( برقم: ))9))(، والدارقطني 
في سننه ))/ )))( برقم: )9)9)(، والحاكم في المستدرك 
))/ )))( برقم: )33))(، كلهم من طريق: شريك بن عبد 

الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل، به.
وهو حديث معلول؛ قال الحاكم بعد إخراجه في المستدرك في 
الموضع المذكور آنفًا: »إسناد صحيح على شرط الشيخين، إن 
أتقنه«،  ال  فإني  جبل  بن  معاذ  عن  يسار،  بن  عطاء  سماع  صح 
 :)(((/(( الوسطى  األحكام  في  األشبيلي  عبدالحق  وقال 
في  مفلح  ابن  وقال  جبل«،  بن  معاذ  يدرك  لم  يسار  بن  »عطاء 
تنقيح  في  الذهبي  وقال  انقطاع«،  »وفيه   :)(((  /(( الفروع 
التركماني  ابن  التحقيق ))/333(: »قلت: مرسل«، ومثله قال 
في الجوهر النقي ))/ )))(، وقال ابن الملقن في البدر المنير 
))/ )3)(: »عطاء ولد سنة تسع عشَرة، ومعاذ توّفي ِفي طاعون 
عمواس سنة َثَمان عشَرة، َوقيل: سنة سبع عشَرة«. وينظر أيضًاً: 

التلخيص الحبير ط قرطبة ))/9)3(.
وأعله ابن القطان بعلة أخرى وهي أنه من رواية: شريك بن عبد الله 

بن أبي نمر. ينظر: بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام )3/))(.
 )((  /(( الرسالة  شرح   )((0/3( الكبير  الحاوي  ينظر:   )39(

اإلشراف على نكت مسائل الخالف ))/)39(. 
)0)( المبدع في شرح المقنع ))/))3(. 

. )))( ينظر: التجريد للقدوري )3/ ))))( 

ثانيًا: استداللهم بالمعقول
])[ أن الزكاة وإن ُقصد منها إغناء الفقير إال أن فيها 
ُيعقل معناه، ولهذا وجبت فيها  الذي ال  التعبد  معنى 

النية؛ فلم يجز الخروج عن المنصوص)))(.
الصبي  مال  في  عندهم  تجب  الزكاة  بأن  ونوقش: 
للشارع  ملحوظًا  التعبد  معنى  كان  فلو  والمجنون؛ 
الصبي  مال  في  وجبت  لما  هنا-  فهموا  ما  -بحسب 

والمجنون)3)(.
])[ من وجب عليه إخراج صاٍع متوسط الجودة من 
يجزئه  لم  الجودة  عالي  صاٍع  نصف  فأخرج  التمر، 
ذلك؛ مع أن قيمة نصف الصاع هنا تساوي الصاع)))(.

المقابلة  عند  معتبرة  غير  »الجودة  بأن  ونوقش: 
بجنسها«)))(، والمأمور به الوسط؛ فلم يكن األفضل 

جودًة داخاًل في المنصوص)))(.

]3[ أن الـُمخرج في الزكاة متعلق بجنس مخصوص 
ال يقوم غيره مكانه، كاألضحية)))(.

الدم،  إراقة  األضحية  من  المقصود  »أن  ونوقش: 
وذلك معنى ال يتقوم، وإنما يمكن تقويم اللحم، وهو 
بعض المقصود، ولهذا لو أخرج اللحم لم يجز«)))(؛ 
فالمقصود في األضحية معنى غير معقول المعنى)9)(.

)))( ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب )3/)0)(.

. )3)( ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ))/)))( 
)))( ينظر: الحاوي الكبير )0/3))(.

)ص:  األسالف  األئمة  بين  الفقه  في  الخالف  طريقة  ينظر:   )(((
البناية شرح  الهمام ))/ )9)(  ابن  للكمال  القدير  ))(فتح 

الهداية )3/ 9)3(.
الدقائق  كنز  الحقائق شرح  تبيين  الشلبي على  ينظر: حاشية   )(((

.)((0 /((
)))( ينظر: المهذب في فقه اإلمام الشافعي للشيرازي ))/ )))(

البيان في مذهب اإلمام الشافعي )3/ )0)(المجموع شرح 
المهذب ))/ 9))(الفروع ))/ )))(.

المبسوط  وينظر:   ،)(((3  /3( للقدوري  التجريد   )(((
المختار ))/ 03)( لتعليل  للسرخسي ))/ )))(االختيار 

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة )ص: 
))(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ))/ )))(العناية شرح 
الهداية ))/ 93)(البناية شرح الهداية )3/ 0)3(فتح القدير 

للكمال ابن الهمام ))/ 93)(.
لتعليل  )))(االختيار   /(( للسرخسي  المبسوط  )9)(ينظر: 
 /(( الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  03)(تبيين   /(( المختار 
الهداية  شرح  93)(البناية   /(( الهداية  شرح  )))(العناية 

)3/ 0)3(فتح القدير للكمال ابن الهمام ))/ 93)(.
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في  القيمة  اإخراج  جواز  الثاني:  القول  اأدلة 
الزكاة: ا�شتدلوا باأدلة من المنقول، ومن المعقول 

أوالً: استداللهم بالمنقول: 
نَّة:  أ- االستدالل بالسُّ

رسول  رأى  قال:    األعسر  بن  الصنابح  عن   ]([
الله  في إبل الصدقة ناقًة ُمسنًَّة، فغضب، وقال: »ما 
هذه؟«، فقال: يا رسول الله، إني ارتجعتها)0)(ببعيرين 

من حاشية الصدقة، فسكت)))(.

بعيرين  مكان  الواحد  البعير  أخَذ  أنَّ  داللته:  ووجه 
القيمة فدل ذلك على جواز  باعتبار  إنما يكون  اثنين 
البدل  عين  »وهذا  المنصوص)))(،  بدل  القيمة  أخذ 

والنبي  أقره على ذلك«)3)(.

)0)( يأتي قريبًا بيان معنى االرتجاع. 
)))( رواه أحمد في مسنده ط الرسالة ))3/ )))( برقم: )))90)(، 
وابن   ،)99(3( ))3(برقم:   /(( مصنفه  في  شيبة  أبي  وابن 
زنجويه في األموال )3/ 9))( برقم: )))))(، والترمذي في 
العلل الكبير )ص: 00)( برقم: ))))(، وأبو يعلى الموصلي 
السنن  في  والبيهقي   ،)(((3( برقم:   )39  /3( مسنده  في 
الكبرى))/ 90)( برقم: )))3)(. كلهم من طريق: مجالد بن 
سعيد، عن قيس بن أبي حازم، عن الصنابحي، ومنهم من يقول: 

الصنابح. واللفظ ألحمد.
ورواه البيهقي ُمرساًل عن قيس بن أبي حازم به، كما في السنن 

الكبرى ))/ )9)(، برقم: )))3)(.
وهو بطريقْيه المرفوع والمرسل حديث معلول؛ قال الترمذي 
في العلل الكبير)ص: 00)( برقم: ))))(: »سألت محمدًا 
]يعني البخاري[ عن هذا الحديث فقال: روى هذا الحديث 
  النبي  إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، أن 
رأى في إبل الصدقة مرسل. قال محمد: أنا ال أكتب حديث 
مجالد، وال موسى بن عبيدة«.ونقل الترمذي أيضًاً في العلل 
الكبير عن البخاري قوله عن هذا الحديث: »ليس هو عندي 
البخاري  تضعيف  سبب  أن  إلى  الترمذي  وأشار  بصحيح«. 
قال  »وإنما  سعيد-  بن  مجالد  ضعف  -مع  مضطربا  كونه  له 
خالد  أبي  بن  إسماعيل  ألن  مجالد  حديث  يصح  ال  محمد: 
رواه عن قيس أن النبي  رأى في إبل الصدقة ناقة مسنة ولم 
يذكر عن الصنابح«. وقال ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني 
))/ 9))(: »هذا حديث غريب«. وممن ضعفه ابن حزم قال 
في المحلى باآلثار ))/ )))(: »وقد جاء في هذا أثر يحتجون 

بدونه، وأما نحن فلسنا نورده محتجين به«. 
)))( ينظر في بيان وجه االستدالل: التجريد للقدوري )3/ 3)))( 
ترتيب  في  الصنائع  )))(بدائع   /(( للسرخسي  المبسوط 
 /(( والكتاب  السنة  بين  الجمع  في  ))(اللباب   /(( الشرائع 
حنيفة  أبي  اإلمام  مسائل  بعض  تحقيق  في  المنيفة  ))3(الغرة 

)ص: ))( إيثار اإلنصاف في آثار الخالف )ص: ))(.
)3)( إيثار اإلنصاف في آثار الخالف )ص: ))(.

بن  القاسم  عبيد  أبو  قال  لغًة؛  االرتجاع  معنى  وهو 
الوارد في الحديث محل  سالم مبيِّنًا معنى االرتجاع 
من  أسناٌن  المال  رب  على  وجبت  »إذا  االستدالل: 
دونها  أو  فوقها  أسنانا  مكانها  دق  الـُمصَّ فأخذ  اإلبل 
التي وجبت  ارتجعها من  التي أخذ رجعة ألنه  فتلك 

على ربها«)))(.

ونوقش: بأن الحديث ضعيف اإلسناد -كما يظهر في 
تخريجه-. 

باليمن: »ائتوني    ])[ عن طاوس، قال: قال معاذ 
الصدقة؛  مكان  منكم  آخذه  لبيس)))(  أو  بخميس)))( 
بالمدينة«)))(،  للمهاجرين  وخير  عليكم،  أهون  فإنه 
وجاء بلفظ: »أنه كان يأخذ من أهل اليمن في زكاتهم 

العروض«)))(.

وينظر:   ،)((3  /(( سالم  بن  للقاسم  الحديث  غريب   )(((
العربية )3/ ))))(النهاية في  اللغة وصحاح  تاج  الصحاح 

غريب الحديث واألثر ))/ )0)(، مادة: )رجع(.
)))( قال أبو عبيد في غريب الحديث ))/ )))(: »قال األصمعي: الخميس: 

الثوب الذى طوله خمس أذرع، كأنه يعنى الصغير من الثياب«.
غريب  في  الفائق  في  كما  فأخلق«.  لبس  الذي  »اللبيس:   )(((

الحديث ))/ )39(.
)))( أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في باب: )العرض في الزكاة( 

قبل الحديث رقم: )))))(.
برقم:   )((( )ص:  الخراج  في  آدم  بن  يحيى  متصاًل  وأخرجه 
برقم:   )(((  /(( السنن  في  والدارقطني   ،)(((( وبرقم   )((((
)930)(، والبيهقي في السنن الكبرى ت التركي ))/ )0)( برقم: 
)))))(، والبيهقي أيضًاً في الخالفيات بين اإلمامين الشافعي وأبي 

حنيفة وأصحابه ت النحال ))/ 0)3( برقم: ))))3(.
من  يسمع  لم  طاووس  ولكن  طاووس،  إلى  صحيح  وإسناده 
 /(( السنن  في  الدارقطني  قال  منقطعًا.  األثر  فيكون  معاذ؛ 
)))(: »هذا مرسل، طاوس لم يدرك معاذا«، وقال ابن حجر 
إسناد  طاوس  إلى  وهو  »قلُت:   :)(3  /3( التعليق  تغليق  في 
صحيح لكنه لم يسمع من معاذ فهو منقطع«، وقال البقاعي في 
بما في شرح األلفية ))/ )))(: »طاووس لم  الوفية  النكت 

يسمع من معاذ؛ ولهذِه العلِة ونحوها ال ينبغي االحتجاج به«.
ِذكر  على  مجيبًا   )3((  /3( الباري  فتح  في  حجر  ابن  وقال   
البخاري له معلقًا بصيغة الجزم: »هذا التعليق صحيح اإلسناد إلى 
طاوس، لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فال ُيغتر بقول 
ألن  عنده؛  صحيح  فهو  الجازم  بالتعليق  البخاري  ذكره  قال:  من 
ذلك ال يفيد إال الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي اإلسناد فال. 
إال أن إيراده له في معرض االحتجاج به يقتضي قوته عنده وكأنه 

عضده عنده األحاديث التي ذكرها في الباب«.
أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ))/ )0)( برقم:   )(((
برقم:   )(0(  /(( مصنفه  في  شيبة  أبي  وابن   ،)((33(
))3)0)(. وإسناده عن طاوس، عن معاذ بن جبل؛ فما قيل 

في اللفظ السابق يقال هنا.
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إلى  وينقلها  بالقيمة  الثياب  »يأخذ    فمعاذ 
القيمة«)0)(،  باعتبار  إال  المدينة«)9)(، وهذا »ال يكون 

ولم ينكر عليه النبي  فدل على جوازه)))(.

ونوقش من وجهين: 

في  يظهر  -كما  اإلسناد  منقطع  األثر  األول:  الوجه 
تخريجه-

على فرض صحته فهو في الجزية)))(؛  الوجه الثاني: 
أغنيائهم  الزكاة من  يؤخذ  أن  أمر معاذًا    النبي  ألن 
إلى  ُتنقل  الزكاة  تكن  فلم  فقرائهم)3)(  على  فيردها 
الزكاة)))(،  نقل  عن  النهي  معاذ  عن  وجاء  المدينة، 
وأما تسميتها صدقة فإن الجزية قد تسمى صدقة)))(. 

ب- االستدالل باآلثار: 

أنه  الله-  العزيز-رحمه  عبد  بن  عمر  عن  ثبت   ]([
كان يأخذ نصف درهم عن الصاع في زكاة الفطر)))(، 

)9)( التجريد للقدوري )3/ ))))(.
)0)( المبسوط للسرخسي ))/ )))(.

)))( ينظر: االختيار لتعليل المختار ))/ 03)(.
 )(((  /3( الكبير  9)(الحاوي   /(( الرسالة  شرح  ينظر:   )(((
المجموع شرح المهذب ))/ 30)(المغني البن قدامة )3/ 
التحقيق  33(تنقيح   /(( الخالف  مسائل  في  التحقيق   )((

للذهبي ))/ 333(.
)3)( رواه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة 
 ،)((9(( برقم:  كانوا  حيث  الفقراء  في  وترد  األغنياء  من 

ورواه مسلم في صحيحه في كتاب اإليمان برقم: )9)(.
)))( جاء عنه  قوله: »من انتقل من مخالف عشيرته، إلى مخالف 
ابن  قال  عشيرته«.  مخالف  في  وُعْشُرُه  فصدقته  عشيرته،  غير 
»أخرجه   :)(((  /3( قرطبة  ط  الحبير  التلخيص  في  حجر 
سعيد بن منصور بإسناد متصل صحيح إلى طاوس«. ولم أقف 
عليه في الجزء المطبوع من سنن سعيد بن منصور ط: حبيب 
السنن واآلثار  البيهقي في معرفة  الرحمن األعظمي. وأخرجه 
الكبرى ))/ ))(  السنن  برقم: )3))3)(، وفي   )3(0 /9(
برقم: ))))3)(، وفي إسناد البيهقي: مطرف بن مازن. قال في 
المنير ))/ )0)(: »مطرف ضعيف، وطاوس لم يدرك  البدر 

معاذًا«.
)))( ينظر: شرح الرسالة ))/ 9)( ونقله ابن حجر في الفتح )3/ 

3)3( عن القاضي عبدالوهاب المالكي.
مختلفة  بألفاظ  الله-  العزيز-رحمه  عبد  بن  عمر  ذلك  جاء   )(((
في  وكونه  المسألة  حكم  في  وألهميته  متعددة؛  طرق  ومن 
به عمر بن عبدالعزيز فقد حرصُت  المفضلة واآلمر  القرون 

على جمع طرقه حيث يتبين من خاللها قوة إسناده:= 

يعطون  وهم  »أدركتهم  السبيعي:  إسحاق  أبو  وقال 
وأبو  الطعام«)))(،  بقيمة  الدراهم  رمضان  صدقة  في 

 )(03(9( برقم  مصنفه  في   )39(  /(( شيبة  أبي  ابن  أخرج   .(=
العزيز  عبد  بن  عمر  كتاب  جاءنا  قال:  قرة،  عن  وكيع،  حدثنا 
نصف  قيمته  أو  إنسان  كل  عن  صاع  »نصف  الفطر:  صدقة  في 
درهم«. إسناد صحيح مّتصل؛ وكيع بن الجراح، وقرة بن خالد 
السدوسي إمامان ثقتان من كبار األئمة، وذكره بهذا اإلسناد ابن 

حزم في المحلى باآلثار ))/ )))( وصححه.
 )(((3( برقم   )((((  /3( األموال  في  زنجويه  ابن  وأخرج   .(
بإسناده عن ابن المبارك، عن عوف قال: قرئ علينا كتاب عمر 
الديوان  أهل  على  »واجعل  رمضان:  صدقة  في  العزيز  عبد  بن 
وإسناده  أعطياتهم«.  من  يؤخذ  إنسان،  كل  من  درهم  نصف 
الَعْبدي  جميلة  َأبي  بن  عوف  هو:  المبارك  ابن  شيخ  صحيح. 

الهجري، َأُبو سهل الَبْصِرّي المعروف باألعرابي.
3. وأخرج ابن أبي شيبة ))/ )39( في مصنفه برقم )))03)( حدثنا 
العزيز  بن عبد  قال: سمعت كتاب عمر  ابن عون،  أسامة، عن  أبو 
يقرأ إلى عدي بالبصرة »يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم، عن 
أبو أسامة هو: حماد بن  إنسان نصف درهم«. ورجاله ثقات.  كل 
تحقيق:  في  عون  ابن  عن  -وهو  الكوفي.  القرشي  زيد  بن  أسامة 
كمال الحوت، وأيضًاً في تحقيق: حمد الجمعة ومحمد اللحيدان 
للمصنف ))/ )))(، وأما في تحقيق: محمد عوامة ))/ )0)( 

فجعلها عن عوف-.فهذه ثالثة طرق صحيحة.
برقم   )3((  /3( مصنفه  في  الصنعاني  عبدالرزاق  وأخرج   .(
)))))( عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز على كل اثنين 
درهم يعني زكاة الفطر، قال معمر: »هذا على حساب ما يعطى 
من الكيل«. وإسناده منقطع؛ معمر بن راشد لم يسمع من عمر 
بن عبد العزيز. روى البخاري في التاريخ األوسط ))/ )))( 
عن معمر قوله: »طلبت العلم سنة مات الحسن«، ومات الحسن 

البصري سنة 0)) بعد موت عمر بن عبدالعزيز بتسع سنين.
 )((((( برقم   )((((  /3( األموال  في  زنجويه  ابن  وأخرج   .(
بإسناده إلى ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أن عمر بن عبد 
العزيز كتب: يؤخذ من عطاء كل رجل نصف درهم زكاة الفطر، 

قال يزيد: فهم حتى اآلن يأخذونهم به. وفيه ابن لهيعة.
 )(((((( برقم   )((((  /3( األموال  في  زنجويه  ابن  وأخرج   .(
بإسناده إلى ابن شهاب قال: »أخذت األئمة في الديوان زكاة الفطر 
المصري  صالح  »أبو  صالح  ابن  الله  عبد  وفيه:  أعطياتهم«.  في 
كاتب الليث صدوق كثير الغلط«. كما في تقريب التهذيب )ص: 
الزهري  روايته عن  في  أن  إال  »ثقة  يزيد  بن  يونس  وفيه:   ،)30(

وهما قليال« كما في تقريب التهذيب )ص: )))(.
برقم )))03)(،  أبي شيبة في مصنفه ))/ )39(  ابن  رواه   )(((
إسحاق.  أبا  سمعت  قال:  زهير،  عن  أسامة،  أبو  حدثنا  قال: 
روى  فقد  معاوية؛  بن  زهير  هو:  زهيرًا  أن  والظاهر  فذكره. 
القرشي.  أسامة  بن  حماد  أسامة  أبا  وأدرك  إسحاق  أبي  عن 
قال اإلمام أحمد: »في حديثه عن أبى إسحاق لين، سمع منه 
بأخرة«. الجرح والتعديل البن أبي حاتم )3/ )))(، وينظر: 
ابن  الرجال )9/ )))(. وأخرج  أسماء  في  الكمال  تهذيب 
زنجويه في األموال )3/ ))))( برقم )))))( بإسناده إلى 
الفطر  صدقة  في  يعطون  »كانوا  قال:  الهمداني  إسحاق  أبي 
عمر  بن  محمد  إسناده:  وفي  الورق«.  من  يقوم  ما  بحساب 
الرومي »لين الحديث« كما في تقريب التهذيب )ص: )9)(.
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أصحاب  من  وثالثين  ثمانية  تابعي»سمع  إسحاق 
.)(((» ُّالنَّبِي

ونوقش: بأن ذلك ُمعارض بما صّح عن النبي  من 
أحمد:  لألمام  قيل  النقد،  غير  من  بإخراجها  األمر 
»قوم يقولون، عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، 
فالن،  قال  ويقولون    الله  رسول  قول  َيَدعون  قال 
قال ابن عمر: فرض رسول الله ، وقال الله تعالى: 
ُسوَل]النساء: 9)[. وقال:  َه َوَأطِيُعوا الرَّ َأطِيُعوا اللَّ

قوٌم َيردُّون السنن: قال فالن، قال فالن«)9)(.

ثانيًا: استداللهم بالمعقول: 

الفقير  كفاية  المنصوص  عين  بإخراج  يحصل   ]([  
الفقير  كفاية  به  حصل  فما  الزكاة  مقصود  هي  التي 
جاز، وحصولها بالقيمة أولى؛ فبالقيمة يتمكن الفقير 
في  أمعن  فكان  وغيره  المنصوص  عين  شراء  من 

تحصيل الكفاية)0)(.

من  األول-  القول  أدلة  سبق-في  بما  ونوقش: 
المنع  يقتضي  الذي  التعبد  لمعنى  الشارع  مالحظة 
يمنعون  الحنفية  وبأن  المنصوص،  عن  الخروج  من 
إخراج المنفعة-كسكنى الدار مدة معينة- مع أن فيها 

كفاية للفقير فلم يّطرد أصلهم)))(.

])[ كما يجوز في عروض التجارة إخراج الزكاة من 
النقد وليس من جنس العروض فكذلك غير العروض 

يجوز إخراجها غير جنس المال الزكوي)))(.

الكمال في  تهذيب  العجلي كما في  الله  بن عبد  قاله أحمد   )(((
أسماء الرجال )))/ )))(. 

)9)( المغني البن قدامة )3/ ))(. 
في  الخالف  )))(طريقة   /(( للسرخسي  المبسوط  ينظر:   )(0(
الفقه بين األئمة األسالف )ص: ))( الغرة المنيفة في تحقيق 
بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة )ص: ))(البناية شرح الهداية 

)3/ 0)3( المغني البن قدامة )3/ ))(.
)))( ينظر: شرح الرسالة ))/))(. 

)))( ينظر: التجريد للقدوري )3/ ))))(. 

العروض  زكاة  في  الواجب  النصاب  بأن  ونوقش: 
من  تخرج  زكاته  فكذلك  القيمة؛  بحسب  يخرج 
زكاة  إخراج  لزوم  يرى  من  الفقهاء  ومن  القيمة)3)(، 

العروض من العروض بعد تقويمها)))(.

في  القيمة  اإخراج  يجوز  الثالث:  القول  اأدلة 
الزكاة اإال زكاة الفطر فال يجوز اإخراجها نقدًا

أدلة  في  سبق  ما  وهو  المنقول:  من  بأدلة  استدلوا 
عنه-  الله  معاذ-رضي  عن  جاء  حيث  الثاني،  القول 
لبيس)))(  أو  بخمي)))(  »ائتوني  اليمن:  ألهل  قوله 
فإنه أهون عليكم، وخير  الصدقة؛  آخذه منكم مكان 
جواز  على  داللة  ففيه  بالمدينة«)))(،  للمهاجرين 
إخراج القيمة، وأما زكاة الفطر فال تخرج قيمتها؛ ألنَّ 
النبي  فرضها صاعًا من طعام)))(، فقد جاء عن ابن 
  الله  رسول  »فرض  قال:  عنهما،  الله  رضي  عمر 
أو صاعًا من شعير، على  الفطر صاعا من تمر،  زكاة 

كل عبد أو حر، صغير أو كبير«)9)(.

اأدلة القول الرابع: يجوز اإخراج القيمة في الزكاة 
اإذا كان ذلك لحاجة، واأما من غير حاجة فال يجوز

أدلة  في  سبق  ما  وهو  المنقول:  من  بدليل  استدلوا 
القول الثاني، حيث جاء عن معاذ  قوله ألهل اليمن 
للمهاجرين  »وخير  القيمة:  لبدل  أخذه  سبب  مبينًا 

بالمدينة«)0)(.

أهل  لمصلحة  ذلك  فعل    معاذًا  أن  داللته:  ووجه 

)3)( ينظر: شرح الرسالة ))/))(.
)))( ينظر: البيان في مذهب اإلمام الشافعي )3/ ))3(.

)))( قال أبو عبيد في غريب الحديث ))/ )))(: »قال األصمعى: الخميس: 
الثوب الذى طوله خمس أذرع، كأنه يعنى الصغير من الثياب«.

غريب  في  الفائق  في  كما  فأخلق«.  لبس  الذي  »اللبيس:   )(((
الحديث ))/ )39(. 

)))( سبق تخريجه في أدلة القول الثاني، وإسناده منقطع.
)))(ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع ))/ )))(.

فرض  باب:  الزكاة،  كتاب  في  صحيحه  في  البخاري  رواه   )(9(
في  في صحيحه  مسلم  ورواه  برقم)03))(،  الفطر،  صدقة 

كتاب الزكاة برقم)))9(. 
)0)( سبق تخريجه في أدلة القول الثاني، وإسناده منقطع.
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بالمدينة«،  للمهاجرين  »وخير  قال:  حيث  المدينة، 
المدينة؛  أهل  لحاجة  المنصوص  بدل  معاذ  فأخذ 

فمتى وجدت الحاجة جاز أخذ القيمة)))(.

ويناقش دليل القول الثالث والرابع: بأن حديث معاذ 
القول  أدلة  في  دراسته  سبق  اإلسناد-كما  منقطع 

الثاني-.

الترجيح، وسبب الترجيح: 

أرجح األقوال-والله أعلم-القول بعدم جواز إخراج 
القيمة، والقول بجواز إخراج القيمة قوٌل قوي.

وسبب الترجيح أمور: 

األمر األول: أن الشارع نصَّ على عدد من المطعومات 
في زكاة الفطر كالبر والشعير والتمر في زكاة الفطر، 
لما  القيمة  المعتبر  كان  فلو  قيمها؛  في  متفاوتٌة  وهي 
إلى  اإلحالة  ولكانت  المطعومات،  هذه  تساوت 

القيمة أوضح من اإلحالة إلى هذه مجتمعة.

ح هذا أن الحنفية يمنعون إخراج ُمدٍّ من الُبــرِّ  وُيوضِّ
الجيد يساوي في قيمته صاعًا من شعير)))(؛ وُيعلِّلون 
فيهما واحد فال يجزئ كل واحد  »الفرض  بأن  ذلك 
المتفاوتة في  الفروض  تعدد  فدلَّ  نفسه«)3)(؛  إال عن 
لو  إْذ  القيمة؛  غير  آخر  معنى  المعتبر  أن  على  القيمة 
تعارضًا من جهة  القيمة لكان في ذلك  الواجب  كان 
اختالف قيمة المفروض؛ ولهذا تجد الحنفية يقررون 

أنَّ »القيمة ال تعتبر في المنصوص«)))(.

استفاض  ما  إلى  أقرب  القول  هذا  أن  الثاني:  األمر 

)))( ينظر: شرح صحيح البخارى البن بطال )3/ 9))(مصابيح 
الصحيح  الجامع  بشرح  الصبيح  ))3(الالمع   /3( الجامع 

.)39( /((
بينهما  يجري  ال  هنا  والشعير-  -الُبر  الَبدلْين  أن  ويالحظ   )(((
الربا؛ حيث إن ما جرى فيه الربا كقمح بقمح يجيبون عنه بأن 
الشارع لم »يجعل للجودة قيمة فيما يثبت فيه الربا عند مالقاته 

لجنسه«. كما أجاب القدوري في التجريد )3/ ))))(. 
)3)(التجريد للقدوري )3/ ))))(.

)))(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ))/ 3)(.

الصدر  في  عليهم-  الله  الصحابة-رضوان  من عمل 
إخراج  وعدم  المنصوص  على  االقتصار  من  األول 
سعيد  أبي  عن  صحيحة  في  مسلم  روى  وقد  غيره، 
كان  إذ  نخرج  »كنا  قال:  عنه-  الله  الخدري-رضي 
فينا رسول الله  زكاة الفطر، عن كل صغير، وكبير، 
أقط،  من  صاعا  أو  طعام،  من  صاعا  مملوك،  أو  حر 
من  صاعا  أو  تمر،  من  صاعا  أو  شعير،  من  صاعا  أو 
بن  معاوية  علينا  قدم  حتى  نخرجه  نزل  فلم  زبيب« 
أبي سفيان حاجًا، أو معتمرًا فكلم الناس على المنبر، 
فكان فيما كلم به الناس أن قال: »إني أرى أن مدين 
من سمراء الشام، تعدل صاعا من تمر« فأخذ الناس 
كما  أخرجه  أزال  فال  أنا  »فأما  سعيد:  أبو  قال  بذلك 

كنت أخرجه، أبدا ما عشت«)))(.

أن القول بمنع إخراج القيمة قول أكثر  األمر الثالث: 
قول  هو  بل  األقوال،  دراسة  عند  سبق  كما  الفقهاء 
أكثر أهل العلم، قال القاضي عياض: »لم يجز عامة 

العلماء إخراج القيمة«)))(

البحث:  المسألة محل  اندراج  وبناء على ماسبق من 
دون  بالعالج  لتقوم  الطبية  للمنشأة  الزكاة  )صرف 
في  القيمة  )إخراج  بمسألة:  النقد(  من  الفقير  تمكين 
الطبية  للمنشأة  الزكاة  صرف  يجوز  ال  فإنه  الزكاة(؛ 
لتقوم بالعالج دون تمكين الفقير من النقد، فالواجب 
تمكين الفقير من النقد ليقوم بنفسه بتغطية احتياجاته-
وقد يكون لديه احتياجات أكثر إلحاحًا من العالج-، 
الـُمخِرُج ليس  فـ »الصدقة وجبت للمساكين، وهذا 
بقيِّــٍم لهم وال ولّي عليهم، فال يجوز له أن يتصرف 

فيما وجب عليه لهم«)))(.

الله-  أحمد-رحمهم  اإلمام  ابن  صالح  سأل  وقد 

)))( رواه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة برقم)))9(.
)))( إكمال المعلم بفوائد مسلم )3/ )))(.

)))( شرح الرسالة ))/ ))( للقاضي عبدالوهاب المالكي.
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والده: »قلُت: الرجل يشتري للرجل فرسا من زكاته؟ 
و»قال  يشتري هو«)))(،  حتى  الدنانير  إليه  يدفع  قال: 
أحمد: ويعطى ثمن الفرس، وال يتولى مخرج الزكاة 
فإذا  الزكاة،  إيتاء  الواجب  ألن  بنفسه؛  الفرس  شراء 

اشتراها بنفسه، فما أعطى إال فرسا«)9)(.

المبحث الثاني: حكم �شرف الزكاة على 
اأوقاف ُتعنى بعالج الفقراء

وفيه مطلبان
المطلب االأول: �شورة الم�شاألة 

الصحية  بالرعاية  ُتعنى  خيرية  مؤسسات  ثمة 
للفقراء، ومن أهم إيرادات هذه المؤسسات األوقاف 
يصرف  أن  يجوز  فهل  مناشطها.  لصاح  الموقوفة 

الـُمزكي زكاته في هذه األوقاف؟

المطلب الثاني: حكم الم�شاألة
لم أقف بعد البحث على من صّرح من الفقهاء 
السابقين-رحمهم الله- بحكم صرف الـُمزّكي زكاته 

لوقٍف على مصرف: الفقراء.

نصوص  ثم  أحمد  لإلمام  نص  على  ووقفت 
على  لوقٍف  الزكاة  صرف  حكم  في  الحنابلة  لفقهاء 
أحمد  اإلمام  نص  حيث  الله؛  سبيل  في  مصرف: 
-رحمه الله- على المنع من ذلك، وصرح والحنابلة 

-رحمهم الله- بتحريم هذه الصورة.

)))(مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح )3/ 9))(.
المغني البن قدامة ))/ 3))( وهذا على الرواية المعتمدة   )(9(
في المذهب، وجاء عن أحمد في مسألة شراء الفرس من مال 
الزكاة دون تسليم النقد ما يوافق الروايات عنه في مسألة إخراج 
القيمة؛ قال ابن قدامة في المغني بعد الموضوع المعزو إليه آنفًا 
»وقال في موضع آخر: إن دفع ثمن الفرس وثمن السيف فهو 
أيضًا:  وقال  يجزئه.  أن  رجوت  هو  اشتراه  وإن  إلي،  أعجب 
يشتري الرجل من زكاته الفرس، ويحمل عليه، والقناة، ويجهز 
الرجل؛ وذلك ألنه قد صرف الزكاة في سبيل الله، فجاز، كما 

لو دفعها إلى الغازي فاشترى بها«.

المصارف  في  محرمًا  عندهم  هذا  كان  وإذا 
رعاية  وهو:  الغير  حضُّ  فيها  االستحقاق  سبب  التي 
الله؛  سبيل  في  مصرف  في  كما  المسلمين  مصالح 
فأولى منه ما كان في المصالح التي سبب االستحقاق 

فيها حضُّ النفس كمصرف: الفقراء.

الزكاة  من  يشتري  »وال  أحمد:  اإلمام  قال 
وال  دارا،  وال  الله،  سبيل  في  حبيسا  يصير  فرسا 
الله للرباط، وال يقفها على  ضيعة يصيرها في سبيل 
تفيد  أخرى  رواية  عنه  أجد  ولم  المجاهدين«)90(، 
في  القيمة  أخذ  السابقة:  المسألة  بخالف  الجواز 
أخذ  في  إْذ  ظاهر؛  المسألتين  بين  والفرق  الزكاة؛ 

القيمة تمليك بخالف هذه المسألة.

أن  يجوز  »وال  الله-:  مفلح-رحمه  ابن  وقال 
ُيشتري من الزكاة فرسا يكون حبيسا في الجهاد، وال 
دارا أو ضيعة الرباط أو يقفها على الغزاة«))9(، ونصَّ 

عليه كثير من الحنابلة))9(.

ودليل ذلك: »عدم اإليتاء المأمور به«)93(.

الزكاة  أن  الله-على  الحنفية-رحمهم  ونص 
تمليك-ولم  دون  الجهاد  مصالح  في  تصرف  ال 

)90( المغني البن قدامة ))/ 3))(.
في  حفيده  عند  العبارة  نفس  وتجد   ،)3((  /(( الفروع   )9((

المبدع في شرح المقنع ))/ )))(.
التركي  ت  الخالف  من  الراجح  معرفة  في  اإلنصاف  ينظر:   )9((
فقه  في  اإلقناع   )(((  /(( اإلرادات  منتهى   )(((  /((
متن  عن  القناع  كشاف   )(9(  /(( حنبل  بن  أحمد  اإلمام 
 )(((  /(( اإلرادات  منتهى  شرح   )((3  /(( اإلقناع 
مطالب   )((( )ص:  المستقنع  زاد  شرح  المربع  الروض 
)))(حاشية   /(( المنتهى  غاية  شرح  في  النهى  أولي 

الروض المربع البن قاسم )3/ 0)3(.
أولي  مطالب  في  ومثله   )(((  /(( اإلرادات  منتهى  شرح   )93(
النهى في شرح غاية المنتهى ))/ )))(، وينظر: اإلنصاف في 
معرفة الراجح من الخالف ت التركي ))/ )))(، معونة أولى 
النهى شرح المنتهى )3/ ))3(، حاشية الروض المربع البن 

قاسم )3/ 0)3(.
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أن  مع  الوقف-،  بتحديد  كالحنابلة  أقف على صرح 
التمليك  أن  إال  الزكاة  أحد مصارف  الجهاد  مصرف 

عندهم ركن))9(أو شرط))9(ال تصح الزكاة بدونه.

شرط  »التمليك  الله-:  الزيلعي-رحمه  قال 
فيها.. وكذا ال يبنى بها القناطر والسقايات.. والحج 
بهذه  وصّرح  فيه«))9(،  تمليك  ال  ما  وكل  والجهاد 
المسألة كثير من الحنفية))9(، و»األصل في دفع الزكاِة 

تمليُك فقير مسلم...«))9(.

ودليل ذلك: »أن اإليتاء في قوله تعالى وآتوا 
»والله  التمليك«)99(،  يقتضي   ](3 الزكاة]البقرة: 
تعالى سماها صدقة وحقيقة الصدقة تمليك المال من 

الفقير«)00)(.

القرافي- فقال  الله-:  المالكية-رحمهم  وأما 
الزكاة  أموال  الوالة  وقف  مسألة  في  الله-  رحمه 
على مصارفها: »وإن وقفوا أموال الزكاة على جهاتها 
كان  ولو  جائز  غير  ذلك  كان  فإذا  يجز«))0)(،  لم 

الـُمتصرف الوالة فغيرهم أولى بالمنع.

على  التحجير  من  فيه  »لما  ذلك:  ودليل 
الفقراء«))0)(.

الهداية  ينظر:  ركن.  التمليك  أن  على  الحنفية  من  عدد  نص   )9((
 /(( القدير  فتح  شرح   )(((  /(( المبتدي  بداية  شرح  في 
)ص:  البحار  وجامع  األبصار  تنوير  شرح  المختار  الدر   )(((
حاشية   )30(  /(( الحقائق  تبيين  على  ْلبِيِّ  الشِّ )3)(حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح )ص: )))(.
تبيين  ينظر:  شرط.  التمليك  أن  على  الحنفية  من  عدد  نص   )9((
الحقائق شرح كنز الدقائق ))/ 300(منحة السلوك في شرح 
األحكام  غرر  شرح  الحكام  )))(درر  )ص:  الملوك  تحفة 
))/ 9))(مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ))/ )))(.

))9( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ))/ 300(.
))9( ينظر: البناية شرح الهداية )3/ )))( منحة السلوك في شرح 
األحكام  غرر  شرح  الحكام  درر   )((( )ص:  الملوك  تحفة 
))/ 9))( مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ))/ )))(.
))9( العناية شرح الهداية ))/ )))(، وينظر: كنز الدقائق )ص: 03)(.

)99( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ))/ )))(. 
)00)( شرح فتح القدير ))/ )))(.
))0)( الذخيرة للقرافي ))/ )33(.
))0)( الذخيرة للقرافي ))/ )33(

الجويني- فقال  الله-:  الشافعية-رحمهم  وأما 
تتضمن  أن  ضرورتها  من  الزكاة  »تأدية  الله-:  رحمه 
في  المذاهب  أشّد  والشافعية  محققًا«)103)،  تمليكًا 
أن  الـُمزكي  على  يوجبون  ولهذا  التمليك؛  وجوب 

يشمل بزكاته جميع المصارف الثمانية.

 ودليل ذلك: أن الله-سبحانه وتعالى-»أضاف 
وبهذا  التمليك«))0)(،  بالم  إليهم  الصدقات  جميع 
جميع  الزكاة  شمول  مسألة  على  منهم  كثير  استدل 

المصارف))0)(.

على  الزكاة  صرف  أن  سبق:  مما  فتحصل 
أمر  الله  ألن  يجوز؛  ال  الفقراء  بعالج  ُتعنى  أوقاف 
لهم  ريعها  أوقاف  على  وصرفها  لهم؛  الزكاة  بإيتاء 

قا. والله أعلم. ليس إيتاًء محقَّ

المبحث الثالث: حد المر�ص المبيح الأخذ 
الفقير من الزكاة

حفظ الصحة من مقاصد الشريعة الكبرى وقد 
جاءت الشريعة بحفظ الصحة ورعاية صحة األبدان، 
قال الشاطبي-رحمه الله-: »حفظ النفوس مشروع، 
ُكلِّي مقطوع بقصد الشارع إليه«))0)(، و»حاجة  وهذا 
مريضًا  وجدنا  فإذا  ملحة،  حاجة  للعالج  اإلنسان 
للعالج،  يدفعه  مال  عنده  ليس  لكنه  للعالج  يحتاج 
فإنه ال حرج أن نعطيه من الزكاة؛ ألن الزكاة ُيقصد بها 

دفع الحاجة«))0)(.

إلى  المقدمة  البحوث  ندوة  توصيات  في  جاء 

)03)( نهاية المطلب في دراية المذهب )3/ )33(. 
))0)( المهذب في فقه اإلمام الشافعي للشيرازي ))/ 3)3(.

99)(البيان   /(( الشافعي  اإلمام  فقه  في  التهذيب  ينظر:   )(0((
في مذهب اإلمام الشافعي )3/ )0)(المجموع شرح المهذب 
))/ )))(أسنى المطالب في شرح روض الطالب ))/ 393(.

))0)( الموافقات ))/ )9(.
))0)( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )))/ ))3(.



مجلة بحوث، العدد السـابع والعشرون »خاص« صفر 1441 هجريًا - أكتوبر 2019 ميالديًا 610

الفقراء والمساكين:  بيت الزكاة في موضوع مصرف 
»ُيقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومن يعولهم من 
مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعالج وتعليم أوالده 
وكتب علم إن كان ذلك الزمًا ألمثاله وكل ما يليق به 

عادة من غير إسراف وال تقتير«))0)(.

للفقهاء-رحمهم  نصوص  على  أقف  ولم 
من  الفقير  ألخذ  المبيح  المرض  حد  بيان  في  الله- 
الزكاة)09)(، وذلك يختلف باختالف األحوال، ومرده 
للعرف؛ ألن كل فعل ُرّتب عليه الحكم وال ضابط له 

في الشرع وال في اللغة فمرجعه إلى العرف)0))(.

الزكاة:  من  الفقير  ألخذ  المبيح  المرض  فحد 
إلى عالٍج وال  الجارية محتاجًا  العادات  )ما كان في 
يملك الفقير ثمن العالج وال يجد من يعالجه مجانًا( 
فله األخذ من مال الزكاة ألجل العالج بقدر ما يكفيه.

الحاجة  تمس  لما  العالج  يكون  أن  بد  فال 
األمور  من  كان  ما  فأما  األمراض،  من  لمعالجته 
اليسيرة  األمراض  من  كان  أو  الكمالية،  التجميلية 
الشائعة التي ال يلحق الشخَص بتركها ضرر، فال يجوز 
لخروج  األمراض؛  تلك  مثل  لعالج  الزكاة  صرف 
الفقير،  يحتاجها  التي  األساسية  الحاجات  عن  ذلك 

والتي شرعت الزكاة في هذا المصرف لسدها))))(.

))0)( موقع بيت الزكاة على الرابط التالي، وتاريخ االسترجاع: ) 
-)) -0)))هـ: 

https://www.zakathouse.org.kw/zakathouse_
Detail.aspx?id=622&codeid=.

)ص:  الزكاة  نوازل  رسالته:  في  الغفيلي  الله  د.عبد  قال   )(09(
0)3(: »لم أقف على نص للفقهاء في حكم عالج الفقير 
الكفاية«،  في مفهوم  يدخل  مما  العالج  أن  إال  الزكاة،  من 
من  أوسع  وهي  إجمااًل؛  الفقير  عالج  حكم  في  ذكره  وما 

المسألة محل البحث. 
الكوكب  التحرير ))/ )))3( شرح  التحبير شرح  ينظر:   )((0(
 )3(0  /3(( تيمية  ابن  فتاوى  )))(مجموع   /(( المنير 

إعالم الموقعين عن رب العالمين ت مشهور ))/ 0))(.
))))( ينظر: نوازل الزكاة )ص: 0)3(. 

الخـــــاتمـــــــة
خلص البحث إلى النتائج التالية: 

لتقوم بالعالج دون  الطبية  للمنشأة  الزكاة  • صرف 
تمكين الفقير من النقد مندرجة في مسألة إخراج 

القيمة في الزكاة.
القيمة  إخراج  الله-في  الفقهاء-رحمهم  اختلف   •
وأرجح  أقوال،  أربعة  على  المنصوص  عن  بدالً 
جواز  بعدم  القول  للباحث:  ظهر  فيما  األقوال 
إخراج القيمة، وهو قول أكثر العلماء؛ وعليه فال 
يجوز صرف الزكاة للمنشأة الطبية لتقوم بالعالج 

دون تمكين الفقير من النقد.
الفقراء  بعالج  ُتعنى  أوقاف  على  الزكاة  صرف   •
ال يجوز؛ ألن الله أمر بإيتاء الزكاة لهم؛ وصرفها 

قا. على أوقاف ريعها لهم ليس إيتاًء محقَّ
الزكاة:  من  الفقير  المبيح ألخذ  المرض  حد   •
إلى  محتاجًا  الجارية  العادات  في  كان  )ما 
عالٍج وال يملك الفقير ثمن العالج وال يجد 
الزكاة  مال  من  األخذ  فله  مجانًا(  يعالجه  من 

ألجل العالج بقدر ما يكفيه.

الم�شادر والمراجع
). اآلحاد والمثاني: أبو بكر بن أبي عاصم، ت: د. باسم فيصل 
األولى  الطبعة  الرياض،   - الراية  دار  الجوابرة، ط:  أحمد 

 .(99( – ((((

عبد  بن  الحق  عبد   : النبي  حديث  من  الوسطى  األحكام   .(
حمدي  ت:  الخراط،  بابن  المعروف  األشبيلي،  الرحمن 
للنشر  الرشد  مكتبة  ط:  السامرائي،  صبحي  السلفي، 
والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية، عام النشر: 

)))) هـ - )99)م 

مودود  بن  محمود  بن  الله  عبد  المختار:  لتعليل  االختيار   .3
تاريخ  القاهرة،  الحلبي،  مطبعة  ط:  البلدحي،  الموصلي 

النشر: ))3)هـ - )93)م.

زكريا بن محمد  أسنى المطالب في شرح روض الطالب:   .(
بن زكريا األنصاري، ط: دار الكتاب اإلسالمي.
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). اإلشراف على نكت مسائل الخالف: عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، ت: الحبيب بن طاهر، ط: دار ابن حزم 
الطبعة األولى، 0)))هـ - 999)م.

). إعالم الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه 
وآثاره: أبو عبيدة مشهور آل سلمان، شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد، ط: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 

المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى 3))) هـ. 
). اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل: موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي، ت: عبد اللطيف محمد موسى السبكي ط: دار المعرفة ب يروت – لبنان.

). إكمال المعلم بفوائد مسلم: القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي، ت: الدكتور يحيى إسماعيل، ط: دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة األولى، 9))) هـ - )99) م

9. األم: اإلمام محمد بن إدريس الشافعي، ط: دار المعرفة – بيروت، سنة النشر: 0)))هـ/990)م.
ذيب  الدكتور: شاكر  تحقيق  زنجويه،  بابن  المعروف  الخرساني  الله  عبد  بن  قتيبة  بن  بن مخلد  حميد  زنجويه:  األموال البن   .(0

فياض، الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، السعودية، الطبعة: األولى، )0)) هـ - ))9) م.
)). اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، ط: تحقيق: الدكتور عبد 
الله بن عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة - 

جمهورية مصر العربية، الطبعة: األولى، ))))هـ - )99)م.
الناصر  العلي  ناصر  ت:  الجوزي  ابن  الفرج  أبي  سبط  الدين،  قزأوغلي، شمس  بن  يوسف  الخالف:  آثار  في  اإلنصاف  إيثار   .((

الخليفي، الناشر: دار السالم - القاهرة، الطبعة: األولى، )0))
3). بحر المذهب: أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، ت: طارق فتحي السيد، ط: دار الكتب العلمية الطبعة: األولى، 009)م.
)). بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، ط: 

دار الحديث – القاهرة تاريخ النشر: ))))هـ - )00) م.
)). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، ط: دار الكتب العلمية الطبعة الثانية، )0))هـ - ))9)م.
)). البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصري، ت: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، ط: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض-

السعودية، الطبعة األولى ))))هـ-)00)م.
)). البناية شرح الهداية: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى، بدر الدين العينى، ط: دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان الطبعة: األولى 0))) هـ - 000) م.
دار  النوري ط:  قاسم محمد  الشافعي، ت:  اليمني  العمراني  بن سالم  الخير  أبي  بن  يحيى  الشافعي:  اإلمام  في مذهب  البيان   .((

المنهاج - جدة الطبعة: األولى، )))) هـ- 000) م.
9). التاريخ األوسط: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، المحقق: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعي، مكتبة 

دار التراث - حلب، القاهرة، الطبعة: األولى، )39) - ))9).
0). تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، ط: المطبعة الكبرى األميرية 

- بوالق، القاهرة الطبعة األولى: 3)3) هـ.
الفقهية  الدراسات  مركز  ت:  القدوري،  الحسين  أبو  حمدان  بن  جعفر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  التجريد:   .((
واالقتصادية/أ. د محمد أحمد سراج أ.د علي جمعة محمد ط: دار السالم - القاهرة، الطبعة الثانية، ))))هـ - )00)م.
)). التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، ت: د. عبد 
الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، ط: مكتبة الرشد - السعودية /الرياض، الطبعة األولى، ))))هـ - 000)م.

3). التخريج عند الفقهاء واألصوليين )دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية(: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين التميمي، الناشر: مكتبة 
الرشد، عام النشر: ))))هـ
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الرحمن  المحقق: سعيد عبد  العسقالني،  أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  البخاري:  التعليق على صحيح  تغليق   .((
موسى القزقي، الناشر: المكتب اإلسالمي، دار عمار - بيروت، عمان - األردن، الطبعة: األولى، )0))

ب المالكي، ت: سيد كسروي حسن، ط: دار  )). التفريع في فقه اإلمام مالك بن أنس: عبيد الله بن الحسين أبو القاسم ابن الَجالَّ
الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة األولى )))) هـ - )00) م. 

)). تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ت: محمد عوامة، ط: دار الرشيد - سوريا، الطبعة األولى )0)) - ))9)م.
)). التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، ت: أبو 

عاصم حسن بن عباس بن قطب، الناشر: مؤسسة قرطبة – مصر، الطبعة: األولى، ))))هـ/)99)م.
)). تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، ت: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، 

ط: دار الوطن - الرياض، الطبعة األولى )))) هـ - 000) م.
9). تهذيب األجوبة: الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الحنبلي، ت: السيد صبحي السامرائي، الناشر: عالم الكتب، 

مكتبة النهضة العربية، الطبعة: األولى، )0)) هـ - ))9) م.
يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين المزي، ت: د. بشار عواد  تهذيب الكمال في أسماء الرجال:   .30

معروف، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى: 00)) – 0)9).
خلف بن أبي القاسم محمد، األزدي القيرواني، دراسة وتحقيق: د. محمد األمين ولد محمد  )3. التهذيب في اختصار المدونة: 

سالم بن الشيخ، ط: دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي، الطبعة األولى: 3))) هـ - )00) م.
)3. التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري، ت: 

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، ط: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة األولى: 9)))هـ - )00)م.
33. جامع األمهات: عثمان بن عمر جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي، ت: أبو عبد الرحمن األخضر األخضري، الناشر: 

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، ))))هـ - 000)م.
)3. الجامع لمسائل المدونة: أبو بكر محمد بن عبد الله الصقلي، ت: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، ط: معهد البحوث العلمية 

وإحياء التراث اإلسالمي - جامعة أم القرى، توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة األولى: )3)) هـ - 3)0)م.
)3. الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، الرازي ابن أبي حاتم، ط: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية – بحيدر 

آباد الدكن – الهند، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة األولى. 
)3. الجوهر النقي على سنن البيهقي: عالء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني، ط: دار الفكر.

)3. الجوهرة النيرة: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي اليمني الحنفي، ط: المطبعة الخيرية، الطبعة: األولى، ))3)هـ.
)3. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي، الطبعة األولى: )39)هـ.
ْلبِيِّ على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس  39. حاشية الشِّ

، مطبوعا مع تبيين الحقائق، ط: المطبعة الكبرى األميرية - بوالق، القاهرة الطبعة: األولى، 3)3)هـ. ْلبِيُّ الشِّ
0). حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي، ت: محمد عبد 

العزيز الخالدي، ط: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة األولى: ))))هـ - )99)م.
)). حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: علي بن أحمد الصعيدي العدوي، ت: يوسف الشيخ محمد البقاعي ط: دار 

الفكر – بيروت تاريخ النشر: ))))هـ - )99)م.
البغدادي الشهير بالماوردي، ت: الشيخ علي محمد  الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي: علي بن محمد البصري   .((

معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة األولى: 9))) هـ -999) م.
3). الخالفيات: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار الصميعي، الطبعة األولى.)))) هـ - )99) م.
)). الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار: محمد بن علي بن محمد الِحْصني المعروف بعالء الدين الحصكفي الحنفي، 

ت: عبد المنعم خليل إبراهيم، ط: دار الكتب العلمية الطبعة األولى: 3)))هـ- )00)م.
)). درر الحكام شرح غرر األحكام: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال - أو منال أو المولى - خسرو، ط: دار إحياء الكتب العربية.
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مجموعة من علماء نجد األعالم، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة السادسة:  الدرر السنية في األجوبة النجدية:   .((
))))هـ-)99)م.

)). دليل الطالب لنيل المطالب: مرعي بن يوسف الكرمى المقدسي الحنبلى، ت: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ط: دار طيبة للنشر 
والتوزيع، الرياض الطبعة: األولى، ))))هـ / )00)م.

)). الذخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي، حقق الجزء األول: محمد حجي ط: دار الغرب اإلسالمي- 
بيروت الطبعة األولى: )99)م.

9). سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء الكتب العربية - فيصل 
عيسى البابي الحلبي. 

الرسالة  دار  ط:  بللي،  قره  كاِمل  د  مَحمَّ  - األرنؤوط  شَعيب  ت:  السجستاني،  األشعث  بن  سليمان  داود  أبو  داود:  أبي  سنن   .(0
العالمية، الطبعة األولى 30)) هـ - 009) م.

)). سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، 
عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة األولى: )))) هـ - )00) م.

العلمية،  الكتب  دار  القادر عطا، ط:  عبد  البيهقي، ت: محمد  بكر  أبو  بن موسى  بن علي  الحسين  بن  أحمد  الكبرى:  السنن   .((
بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة: ))))هـ - 003)م.

3). شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة البن أبي زيد القيرواني: قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني، أعتنى به: أحمد 
فريد المزيدي ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة األولى: ))))هـ - )00)م.

)). شرح الرسالة: عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي، الناشر: 
دار ابن حزم، الطبعة: األولى، )))) هـ - )00) م.

)). الشرح الكبير على متن المقنع: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أشرف على طباعته: 
محمد رشيد رضا، ط: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.

)). شرح زروق على متن الرسالة: أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بـ زروق، أعتنى به: أحمد فريد 
المزيدي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة األولى: ))))هـ - )00)م.

)). شرح صحيح البخارى البن بطال: أبو الحسن علي بن خلف ابن بطال، ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد، 
السعودية، الرياض، الطبعة الثانية: 3)))هـ - 003)م. 

)). شرح منتهى اإلرادات: منصور بن يونس البهوتى الحنبلى، ط: عالم الكتب الطبعة األولى: ))))هـ - 993)م.

9). الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، ت: أحمد عبد الغفور عطار، ط: دار العلم للماليين، 
ـ  - ))9)م.  بيروت، الطبعة الرابعة: )0))ه

عبدالله  أبو  إسماعيل  بن  محمد  وأيامه«:  وسننه    الله  رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  »الجامع  البخاري  صحيح   .(0
البخاري، عناية: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط: دار طوق النجاة -مصورة عن السلطانية-، الطبعة األولى ))))هـ.

)). صحيح مسلم »المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله «: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء التراث العربي – بيروت. 

)). العدة في أصول الفقه: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء، حققه وعلق عليه وخرج نصه: د أحمد بن علي 
بن سير المباركي، ط: بدون ناشر، الطبعة الثانية: 0))) هـ - 990)م. 

3). علل الترمذي الكبير: محمد بن عيسى بن َسْورة الترمذي، أبو عيسى، رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي، ت: صبحي السامرائي، 
أبو المعاطي النوري، محمود خليل الصعيدي، الناشر: عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية - بيروت، الطبعة: األولى، 09)).
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الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين  محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد  العناية شرح الهداية:   .((
الرومي البابرتي، ط: دار الفكر.

د إبراهيم بورويبة، الناشر: دار ابن حزم  )). عيون المسائل: عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، ت: علي محمَّ
للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: األولى، 30)) هـ - 009) م.

المعارف  دائرة  المعيد خان، ط: مطبعة  د. محمد عبد  الهروي، ت:  الله  بن عبد  بن ساّلم  القاسم  ُعبيد  أبو  الحديث:  غريب   .((
العثمانية، حيدر آباد- الدكن، الطبعة األولى ))3) هـ - ))9) م. 

)). فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: 
محب الدين الخطيب، ط: دار المعرفة – بيروت: 9)3) هـ.

 )). فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، الناشر: دار الفكر.

9). الفروع: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، ت: عبد الله 
بن عبد المحسن التركي، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى: )))) هـ - 003) مـ.

0). الكافي في فقه اإلمام أحمد: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ط: دار الكتب 
العلمية الطبعة: األولى، )))) هـ - )99) م.

)). كشاف القناع عن متن اإلقناع: منصور بن يونس البهوتى الحنبلى، ط: دار الكتب العلمية.

)). كنز الدقائق: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، ت: أ. د. سائد بكداش ط: دار البشائر اإلسالمية، 
دار السراج الطبعة: األولى، )3))هـ - ))0)م.

3). المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، ط: دار الكتب العلمية، 
بيروت – لبنان الطبعة: األولى، )))) هـ - )99) م.

)). المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، ط: دار المعرفة – بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 
))))هـ - 993)م.

 )). مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي، ط: دار 
إحياء التراث العربي.

لطباعة  الملك فهد  الدمشقي، ط: مجمع  الحنبلي  الحراني  تيمية  ابن  السالم  الحليم بن عبد  أحمد بن عبد  الفتاوى:  مجموع   .((
المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: ))))هـ/)99)م. 

)). المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ط: دار الفكر-طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي-.

)). مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان، ط: دار الوطن – دار الثريا، سنة النشر – ))) هـ. 

أبو  الحراني،  تيمية  ابن  الخضر بن محمد،  بن  الله  السالم بن عبد  اإلمام أحمد بن حنبل: عبد  الفقه على مذهب  المحرر في   .(9
البركات، مجد الدين، ط: مكتبة المعارف- الرياض الطبعة: الطبعة الثانية )0))هـ -))9)مـ.

0). المحلى باآلثار: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري، ط: دار الفكر - بيروت 

)). مختصر المزني في فروع الشافعية: إسماعيل المزني، بعناية محمد عبدالقادر شاهين، ط: دار الكتب العلمية، الطبعة األولى: 9))).

)). مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني، ت: زهير الشاويش 
ط: المكتب اإلسالمي – بيروت الطبعة األولى: )0))هـ- ))9)م.
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3). مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح: صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني، 
ط: الدار العلمية – الهند.

ِجْستاني، ت: أبي معاذ  )). مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السِّ
طارق بن عوض الله بن محمد ط: مكتبة ابن تيمية، مصر الطبعة األولى: 0))) هـ - 999)م.

المروزي،  يعقوب  أبو  بهرام،  بن  منصور  بن  إسحاق  راهويه:  بن  وإسحاق  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  مسائل  الكوسج،  مسائل   .((
الطبعة:  السعودية.  العربية  المملكة  المنورة،  بالمدينة  اإلسالمية  الجامعة  العلمي،  البحث  عمادة  ط:  بالكوسج،  المعروف 

األولى: ))))هـ - )00)م.

)). مسند أبي يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي بن المُثنى التميمي، الموصلي، ت: حسين سليم أسد، ط: دار المأمون للتراث - دمشق، 
الطبعة األولى )0)) - ))9).

)). مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني، ت: شعيب األرنؤوط - عادل 
مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى )))) هـ - )00) م

 )). المسودة في أصول الفقه: آل تيمية، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: دار الكتاب العربي.

9). مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر بن أبي شيبة، ت: كمال يوسف الحوت، ط: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة األولى 09)). 

90. المصنَّف: عبد الرزاق الصنعاني، ت: حبيب الرحمن األعظمي، ط: المجلس العلمي- الهند، يطلب من: المكتب اإلسالمي – بيروت، 
الطبعة الثانية: 03)). 

المكتب  ط:  الدمشقي،  ثم  مولدا  الرحيبانى  شهرة،  السيوطي  سعد  بن  مصطفى  المنتهى:  غاية  شرح  في  النهى  أولي  مطالب   .9(
اإلسالمي، الطبعة الثانية: ))))هـ - )99)م.

)9. معونة أولي النهى شرح المنتهى: محمد بن أحمد الفتوحي، الشهير بابن النجار، ط: مكتبة األسدي، الطبعة الخامسة: 9)))هـ - )00)م.

القاهرة مطبوع في عشر  الحنبلي، ط: مكتبة  الدمشقي  ثم  المقدسي  قدامة  بن  بن محمد  أحمد  بن  الله  الدين عبد  المغني: موفق   .93
مجلدات، تاريخ النشر: ))3)هـ - ))9)م.

)9. منار السبيل في شرح الدليل ابن ضويان: إبراهيم بن محمد بن سالم، ت: زهير الشاويش ط: المكتب اإلسالمي، الطبعة السابعة: 
09)) هـ-9)9)م.

)9. منتهى اإلرادات: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي ط: 
مؤسسة الرسالة الطبعة األولى: 9)))هـ - 999)م.

)9. المهذب في فقه اإلمام الشافعي: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، ط: دار الكتب العلمية. 

)9. الموافقات: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير، ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط: دار ابن عفان، الطبعة 
األولى ))))هـ/ )99)م.

عيني  )9. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ
المالكي، ط: دار الفكر، الطبعة الثالثة: ))))هـ - )99)م.

 99. الموقع الرسمي لجمعية زمزم للخدمات الصحية: على الرابط التالي: 

https://www.zmzm.org/index_ar.php?op=programs&id=12 

/http: //tahoor-sa.org :00). الموقع الرسمي لجمعية طهور بعنيزة: على الرابط التالي
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)0). النكت الوفية بما في شرح األلفية: برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، المحقق: ماهر ياسين الفحل، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون، 
الطبعة: األولى، )))) هـ / )00) م.

)0). نهاية المطلب في دراية المذهب: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب 
بإمام الحرمين، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الّديب ط: دار المنهاج، الطبعة األولى: ))))هـ-)00)م.

03). النهاية في غريب الحديث واألثر: أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن األثير، ت: طاهر أحمد الزاوى، 
محمود محمد الطناحي، ط: المكتبة العلمية - بيروت، 399)هـ - 9)9)م.

)0). نوازل الزكاة -دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة-: د.عبد الله بن منصور الغفيلي، الناشر: دار الميمان للنشر والتوزيع، 
الرياض، المملكة العربية السعودية، القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة: األولى، 30)) هـ - 009) م.

)0). الهداية في شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، ت: طالل يوسف، ط: دار احياء التراث 
العربي، بيروت، لبنان.

الفحل، ط: مؤسسة  ياسين  اللطيف هميم - ماهر  الكلوذاني ت: عبد  الخطاب  أبو  الحسن،  الهداية: محفوظ بن أحمد بن   .(0(
غراس للنشر والتوزيع، الطبعة األولى: ))))هـ - )00)م.
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م�سارف الزكاة وتطبيقاتها المعا�سرة بروية مقا�سدية 

اأ. د. خلف محمد المحمد - �شوريا
 كلية القانون، جامعة عجمان، اإلمارات العربية المتحدة

المقدمة
الحمد الله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد ولد آدم وعلى آله 

وصحبه أجمعين، ومن تبعهم وسار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد...

الزكاة في  الدور الحضاري لفريضة  الشاملة، نحو تفعيل  فإن مؤتمر )الزكاة والتنمية 
مالية  بأزمات  العالم  لمرور  نظرا  المناسب  الوقت  في  جاء  المعاصرة(  المجتمعات  واقع 
وفكرية، وكوارث إنسانية، ونشر تشكيكات فلسفية في بعض مبادئ اإلسالم، لذا رأيت من 

الواجب علّي أن أشارك في هذا المؤتمر المبارك الذي يناقش قضية مهمة لها عالقة بكل مسارات الحياة، فنحن 
كما يعلم الجميع علم اليقين أن اإلسالم دين كامل وشامل، صالح لكل مكان وزمان، فيه من األسس والمبادئ 
ما يجعله يعايش كل المتغيرات مع الحفاظ على ثوابته ومبادئه األساسية، حيث يناقش هذا المؤتمر قضية الزكاة 
ودورها في التنمية الشاملة، وذلك من منظور مبتكر، فيه محاور شرعية واجتماعية واقتصادية، وتشريعية تقنينية، 
في  الحضاري  ودورها  الزكاة  قضاي  في  واالبتكار  والتطوير  الجدة  تلمس  حيث  وأمنية،  وإعالمية  ومحاسبية 
العصر الحاضر والزكاة كما هو معلوم فريضة محكمة ال خيار للمسلم إذا توفرت فيه شروط إخراج الزكاة أن 
يخرجها أو ال؟ كما أن الزكاة تكاد تكون الركن الوحيد من أركان اإلسالم القابل مسائله للتطوير واالجتهاد، سواء 
في األموال التي تجب فيها الزكاة، أو من يقوم بتحصيلها وإدارة ذلك، وكيفية توزيعها، ومن هم المستحقون لها؟ 
فيها معايير إخراجها، ووضعت في  إذا طبقت  آثارها االجتماعية والنفسية واالقتصادية  لها  أنها عبادة مالية  كما 

محالها المناسب.

المستفيضة  والدراسات  النظرية،  والبحوث  الدراسات  حيث  من  اعتناء  أيما  الركن  بهذا  اعتني  وقد 
المتخصصة، إضافة إلى كونه بابا مهما من أبواب الفقه والصالة والصوم والزواج والبيع...إلخ. 

منذ  الزكاة  مبالغًا حول موضوع  أكن  لم  مئات  قلت  لو  بل  والندوات،  المؤتمرات  حيث عقدت عشرات 
في  الزكاة  موضوع  في  كتبت  التي  الدقيقة  الجامعية  الرسائل  من  عدد  إلى  إضافة  هذا،  يومنا  إلى  عامًا  خمسين 
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بنتائج  وخرجت  ونوقشت  العليا،  الدراسات 
االقتصاد  في  كتب  من  معظم  أن  كما  وتوصيات، 
يناقش  ان  بّد  ال  اإلسالمية،  والمصارف  اإلسالمي 
واألسهم  الشركات  كزكاة  الزكاة،  في  دقيقة  مسائل 
المجالت  وكذلك  المستجدة،  المسائل  من  وغيرها 
الشريعة  كليات  عن  الصادرة  المحكمة  العلمية 
واالقتصاد  البحوث  ومراكز  واالقتصاد  والقانون 

تحتوي على أبحاث معمقة في قضايا الزكاة. 

وال بأس أن أشير إشارة عابرة إلى باكورة هذه 
في  الزكاة  موضوع  أهمية  مدى  لنا  ليظهر  األعمال 

وقت مبكر. 

المؤتمر العالمي األول  من المؤتمرات األولى: 
للزكاة في الكويت المنعقد في شعبان )0)) الموافق 

))9)م. 

الرياض  في  للزكاة  الثاني  العالمي  المؤتمر  ثم 
)0))هــ الموافق ))9). 

ثم المؤتمر العالمي الثالث للزكاة المنعقد في 
م   (990 الموافق  هــ   (((0 بماليزيا  المبور  كواال 
وهكذا توالت بعد ذلك العشرات من المؤتمرات إلى 

مؤتمرنا هذا. 

 وأما الندوات المعاصرة في قضايا الزكاة فهي 
كثيرة، أكتفي بذكر بواكيرها أيضًا: 

المعاصرة  الزكاة  لقضايا  األولى  الندوة 
بالقاهرة، 09))هــ الموافق ))9)م

في  المعاصرة  الزكاة  لقضايا  الثانية  والندوة 
الكويت، 9)9)م 

في  المعاصرة  الزكاة  لقضايا  الثالثة  والندوة 
الكويت أيضًا، )99) م 

و هكذا توالت الندوات حول قضايا الزكاة في 
كل بلدان العالم إلى يومنا هذا. 

والندوات  المؤتمرات  هذه  أن  إلى  باالضافة 
الزكاة  قضايا  في  المتخصصة  والرسائل  والكتب 
تستكتب  التي  الفقهية  المجامع  هناك  المعاصرة، 
هذا  في  المتخصصين  والمجتهدين  الفقهاء 
باألزهر  اإلسالمية  البحوث  بجمع  منها  الموضوع، 
دول  لمنظمة  التابع  بجدة  اإلسالمي  الفقه  وبمجمع 
التابع  اإلسالمي  الفقه  ومجمع  اإلسالمي،  التعاون 
اإلسالمي  الفقه  ومجمع  اإلسالمي،  العالم  لرابطة 
الفتوى في بيت أو صندوق  األوربي، وكذلك لجان 

الزكاة والهيئات الشرعية في المصارف اإلسالمية. 

التي  الكتب  من  مجموعة  اليوم  ولدينا 
بحوث  وجمعت  الزكاة،  قضايا  في  تخصصت 
دراسات  الزكاة،  موضوع  في  والمؤتمرات  الندوات 

فقهية معاصرة في قضايا الزكاة. 

قضايا  دراسة  أن  إلى  أخلص  أن  أستطيع  و 
نظريا  خدمت  قد  ونواحيها  تفاصيلها  بكل  الزكاة 
عن  بعيدا  العملي  التطبيق  يبقى  لكن  موسع،  بشكل 
النظري، وباألخص في بعض البلدان اإلسالمية التي 
ال يوجد فيها هيئات رسمية أو شبه رسمية تتولى أمور 

وقضايا الزكاة. 
بعض  تجربة  بنجاح  اإلشادة  من  بد  ال  كما 
أو  الزكاة  صندوق  الزكاة عن طريق  في جمع  الدول 
حسب  على  الشأن،  هذا  في  المتخصصة  الجمعيات 
االمارات  دولة  في  الواقع  في  وشاهدنا  لمسناه  ما 
الهيئات  أن  حيث  الكويت،  ودولة  المتحدة،  العربية 
المتخصصة في دولة االمارات في جمع الزكاة لديها 
سجالت دقيقة، وإثباتات رسمية تفيد باحتياج هؤالء 
كل  ذلك  ومتابعة  للزكاة،  واستحقاقهم  االشخاص 
أو مرض  لكبر سن،  فالعاجز  حسب حالته ووضعه، 
أقعده، يعطى ما يكفيه، والقادر على العمل يعطى، ثم 

يتابع حتى يكون عامال منتجا وهكذا. 

وتقديم  النظر  إعادة  علينا  هنا  ومن   -
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لهذه  المقاصدي  المفهوم  وتفعيل  االستشارات 
لدينا  يكون  أن  بنا  الالئق  غير  فمن  المهمة،  الفريضة 
وعليها  وفيها  الثروات،  هذه  وعندنا  النظام  هذا 
حقوق وواجبات، ومع ذلك تئن بعض المجتمعات 
الماسة،  الحاجة  وأنين  الفقر،  وطأة  من  اإلسالمية 
وهناك دراسات علمية إحصائية تفيد أن األغنياء في 
المطلوب  هو  كما  أموالهم  زكاة  أخرجوا  لو  بلد  كل 
منهم، ووضعوها في المكان المناسب لما بقي فقراء 

في أي بلد ))(.

العوامل  من  وغيره  المؤتمر  هذا  يكون  لذا   -
إلى  الفريضة  هذه  ووظيفة  هيكلة  إلعادة  المحفزة 
الراشدين  النبوي والخلفاء  العصر  ما كانت عليه في 
لكل  تتسع  التي  الفقهية  المرونة  إلى  استنادا 
الزكاة  فيما تجب  الحاضر، سواء  مستجدات عصرنا 
ومن  ذلك  وإدارة  تحصيلها،  وكيفية  أموال،  من  فيه 
ثم توزيعها على المستحقين لها بكل أصنافها حسب 
مقاصد  قواعدها  أرست  التي  األولويات  فقه  قواعد 
الفريضة  هذه  تنطلق  حتى  وذلك  العادلة،  الشريعة 
عاملين  إلى  وتحولهم  فقراءهم  فتغني  بلد  كل  في 

ومنتجين، ثم إلى أناس يؤدون الزكاة. 

ومن المؤمل أن تكون البالد اإلسالمية نموذجا 
أن  يمكن  الذي  االجتماعي،  التكافل  في  به  يحتذى 
تغطي الزكاة جانبا مهما منه حتى على مستوى األفراد 

والجمعيات الخاصة المرخصة. 

هذا  في  مشاركتي  جاءت  هذا  أجل  من 
هذا  بناء  في  لبنة  ليكون  البحث  بهذا  المهم  المؤتمر 
التكافلي  االقتصادي  االجتماعي  الحضاري  الصرح 

اإلنساني. 

محمد  د.  للزكاة،  المعاصرة  التطبيقات  تقويم  انظر:   )((
الزحيلي، ص )). 

ومبحثين وخاتمة  مقدمة  البحث مشتمال على  وجاء 
وقائمة بالمصادر والمراجع. 

ووظيفتها  الزكاة،  فريضة  أهمية  بيان  وفيها  المقدمة: 
المرجوة منها، وواقعها اليوم. 

عليها  المنصوص  الزكاة  مصارف  األول  المبحث 
والعلة في استحقاق هؤالء للزكاة. 

المبحث الثاني: مصارف الزكاة برؤية مقاصدية. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

- وال بّد من الشكر الجزيل للقائمين على هذا 
الصياغة  ودقة  والهدف،  الفكرة  لوضوح  المؤتمر 
المفيدة،  المبتكرة  المحاور  رسم  في  واألسلوب 
والمتابعة  المواعيد،  وضبط  األهداف،  وتحديد 
وترتيب  بالمواعيد  بالتذكير  الملخصات  ألصحاب 

أمر الحضور وغير ذلك. 

المبحث االأول: م�شارف الزكاة المن�شو�ص 
عليها والعلة في ا�شتحقاق هوؤالء للزكاة، 

لتعميمها في الم�شتجدات الحديثة 
أركان  من  عظيم  وركن  شرعية  فريضة  الزكاة 
اإلسالم، حيث يجتمع فيه الجانب الديني والجانب 
االجتماعي، والجانب االقتصادي والجانب المالي، 
والجانب النفسي، وهو من األركان القابلة لالجتهاد 
في  كما  مسائله  بعض  في  النظر  وإعادة  والتطوير، 
األموال التي تجب فيها الزكاة، وكيفية توزيعها، ولمن 
المتجددة،  العصرية  المسائل  من  ذلك  وغير  تعطى، 
كما أنه ركن شخصي فردي، وذلك إذا أدى الشخص 
أنها  فيها  األصل  لكن  مستحقا،  يراه  لمن  ماله  زكاة 
ركن مؤسسي، حيث تقوم الدولة بتحصيل مال الزكاة 
قوله  في  الخطاب  ألن  مستحقيها،  على  وتوزيعه 
يِهم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ َصَدَقًة  َأْمَوالِِهْم  ِمْن  ُخْذ  تعالى: 
 ، التوبة: 03)( موجهًا إلى سيدنا رسول الله( بَِها
وهو الحاكم وقت ذاك، وهذا ما طبق واقعيا في عهد 
العزيز رضي  بن عبد  الراشدين، وعهد عمر  الخلفاء 

الله عنهم. 
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الغائبة  الحاضرة  الفريضة  هي  التي  فالزكاة 
التنمية  في  مهما  دورا  تؤدي  أن  الممكن  من  التي 
النهوض بمن  المستدامة، ومساعدة المجتمعات في 
إذالل  أو  إهانة  غير  من  المال  إلى  الحاجة  أعوزتهم 
الزكاة  أن  الواقع  لكن  مجحفة،  شروط  أو  فوائد،  أو 
البالد  كثير من  في  بها  المنوط  تؤدي دورها  اليوم ال 
إنسان  تولى كل  فوائدها عندما  اإلسالمية، وتبعثرت 
تستثمر  ولم  ثمارها،  تؤت  لم  لذا  يرى،  فيما  صرفها 
عليهم  تجب  من  بعض  ان  كما  األمثل،  االستثمار 
أو  الناس،  لبعض  إعطائها  في  يجتهدون  الزكاة 
منه  ظنا  ما،  بطريقة  يطلبونها  الذين  أو  منه،  المقربين 

أنه أدى ما عليه. 

فريضة  بيان حقيقة مصارف  بد من  لذا كان ال 
الزكاة، وما المقصد منها؟

فالزكاة كما نعلم لغة: النماء والزيادة والطهارة ))(. 

ماله  من  بإخراجها  المزكي  نفس  تطهر  حيث 
ورزقه،  عليه  أنعم  الذي  تعالى  لله  شكرا  الخالص 
الحقد  من  تطهيرا  عليه.  فرضها  الذي  لله  وعبودية 
يستفيدوا  ممن  ومجتمعا  أفرادا  الناس  نفوس  من 
الشرعي:  االصطالح  في  الزكاة  الزكاة، ألن  مال  من 
إخراج مال مخصوص من مال مخصوص إلى أناس 

مخصوصين بنية مخصوصة )3(. 

تجب  التي  األموال  على  ليس  هنا  وحديثي 
فيها الزكاة، وال على كيفية تحصيلها، ومقدارها، بل 

مختار  ص)9،  زكاء،  مادة  للفيومي،  المنير،  المصباح   )((
الكليات،   ،((( ص  زكا،  مادة  للرازي،  الصحاح، 

للكفوي، ص ))).
 ،(3(/( الميداني،  للغنيمي  الكتاب،  شرح  في  اللباب   )3(
الروض   ،(/( الطالبين،  منهاج  على  المحلي  شرح 

المربع، للبهوتي ص)9).

حديثي سيكون مقتصرا على الفئات التي تصرف لها 
فريضة  من  المقصودة  الفائدة  منها  وتستفيد  الزكاة، 
ووظيفة الزكاة، وهو ما يعرف في الفقه اإلسالمي في 

باب الزكاة باسم »مصارف الزكاة« ))(. 

َما  إِنَّ الكريم:  اآلية  حددتها  المصارف  وهذه 
َعَلْيَها  َواْلَعاِمِليَن  َواْلَمَساِكيِن  لِْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ
َسبِيِل  َوفِي  َواْلَغاِرِميَن  َقاِب  الرِّ َوفِي  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َواْلُمَؤلَّ
 َحِكيٌم َعِليٌم  ُه  َواللَّ ِه  اللَّ َن  مِّ َفِريَضًة  بِيِل  السَّ َواْبِن  ِه  اللَّ

)التوبة، 0)(. 

وقد فّسر النبي  بسنته التي هي المبين للقرآن 
لمن  وليس  يستحقها،  لمن  تعط  الزكاة  أن  الكريم 
أهلها، وذلك عندما جاء رجل  يطلبها وهو ليس من 
يسأله شيئا من الزكاة فقال له: »إن الله لم يرض بحكم 
نبي وال غيره في الصدقة حتى حكم فيها فجزأها ثمانية 
أجزاء فإن كنت من تلك االجزاء أعطيتك حقك«))(. 

مصارف  نعرف  أن  بد  ال  العجالة  هذه  وفي 
الزكاة ومحالها المنصوص عليها في اآلية المحكمة 
بها هؤالء  التي استحق  العلة  لنعرف  مصرفا، مصرفا 
من  مصرف  لكل  العلة  هذه  ننزل  ثم  الزكاة،  مال 
الوقع  في  محالها  في  عليها  المنصوص  المصارف 

المعاصر، وأحوال الناس المستجدة. 

وال بد من التنبيه إلى أن اآلية الكريمة تشير إلى 
جهات الزكاة ومحالها، والصفة التي تقتضي صرفها 

المسالك،  أقرب  إلى  السالك  لتدريب  المسالك  تبيين   )((
وهبة  د.  وأدلته،  اإلسالمي  الفقه   ،(((/( للشيباني 

الزحيلي، )/))).
أتيت  قال  الصدائي  الحارث  ابن  زياد  أن  داوود  أبو  أخرجه   )((
رسول الله... كتاب الزكاه، باب من يعط من الصدقة وحد 

الغنى، رقم 30)). 
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إليهم، وهذا ملمح يفتح لنا باب المقصد الشرعي من 
وهذا  الواقع،  على  إلسقاطها  الزكاة،  هؤالء  إعطاء 
 ،)(( المجتهد  بداية  القيم  كتابه  في  رشد  ابن  قرره  ما 
حيث عنون لمسألة المصارف بـ »الصفة التي تقتضي 
الفقهاء  اختالف  أسباب  في  ناقش  ثم  إليهم،  صرفها 
»وسبب  وقال:  والفقر،  الغنى  حد  المسألة،  هذه  في 
اختالفهم هو هل العلة في إيجاب الصدقة لألصناف 
والمنفعة  الحاجة  أو  فقط،  الحاجة  هو  المذكورين 
يجيز  الزكاة  من  الشرعي  المقصد  نقول:  »وعليه 
االثنين معا، أعني الحاجة والمنفعة، مع مراعاة تقديم 

الحاجة على المنفعة إن لم يكف مال الزكاة لهما. 

فالفقراء والمساكين، يراد بهم المحتاجون إلى 
الحصول  بمقدورهم  وليس  كان،  سبب  ألي  المال 

عليه، وال يوجد من يجب عليه كفاية حاجتهم. 

والعاملون عليها: إشارة لمن يعمل في مصلحة 
راتب  أو  له  محدد  مال  دون  من  الزكاة  لجمع  األمة 
معين، وتشمل كل من يعمل في مشروع جباية الزكاة 

جمعا وإدارة وحسابا وتوزيعا وتنسيقا وغير ذلك. 

والمؤلفة قلوبهم: تشير إلى أناس مسلمين لكن 
أو هم غير مسلمين،  قلوبهم،  اإليمان في  يتمكن  لم 
لكن هناك أمل في دخولهم اإلسالم، أو لهم دور في 

حماية المسلمين، ونصر قضاياهم. 

في  موجودا  للعبيد  العتق  كان  الرقاب:  وفي 
أن  يمكن  لكن  له،  وجود  ال  واليوم  اإلسالم  صدر 
تشير إلى فك األسرى من األعداء وتحرير الناس من 

القهر والذل. 

))( انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )\))3. 

و الغارمين: تشير إلى من يخسر شيئا من ماله 
بسبب اإلصالح بين الناس، أو خسر ماله في ضائقة 

أصابته، وال مال له غيره. 

وفي سبيل الله: حملها أكثر الفقهاء على الجهاد 
في سبيل الله، لكن هناك من الفقهاء والمفسرين من 
أطلقها وعممها لتشمل كل ما فيه خير ونفع ومصلحة 

للمسلمين ونصرة لإلسالم. 

بلده  عن  البعيد  الغريب  فهو  السبيل:  ابن  أما 

المنقطع عنه المال، وال مال له يوصله إلى بلده حتى 

لو كان غنيا في بلده ))(. 

وليس  الزكاة،  محل  الثمانية  المصارف  هذه 

المصارف،  هذه  تفسير  هنا  البحث  من  المقصود 

الفقهاء واختالفهم في معناها، والتعمق  أقوال  وذكر 

على  سنزيد  أننا  ندعي  ال  أننا  كما  الجزئيات،  في 

والقصر  الحصر  بأدوات  المحددة  المصارف  هذه 

الواضحة فيها. 

المصارف  هذه  فهم  منا  المطلوب  بل  ال، 

محال  الجهات  هذه  جعل  في   )(( العلة  واستنباط 

ئمها  ويال  يناسبها  ما  على  العلة  هذه  وإنزال  للزكاة، 

عند  يعرف  ما  وهذا  الحاضر،  العصر  في  محال  من 

علماء أصول الفقه ب: )تحقيق المناط(. 

عليها،  المنصوص  الزكاه  مصارف  معاني  في  انظر   )((
الجامع   ،((9  ،((( ص)))،  كثير،  ابن  تفسير 
ألحكام القرآن، للقرطبي، )/))) وما بعدها، البيان، 

للعمراني، 3\ ))) وما بعدها. 
))( العلة هي: أحد أركان القياس، وتعرف أنها الوصف المؤثر 
المستصفى،  انظر  الشارع ال لذاته،  في األحكام بجعل 
للغزالي، 3/)))، نهاية السول، لالسنوى، )/)3). 
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وهو ما عرفت فيه علة الحكم بنص أو اجماع 
فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع )9(. 

محدودة،  الشرعية  النصوص  ان  نعلم  ألننا 
العصر ومستجداته كثيرة ومتنوعة، وال يسع  وقضايا 
ال  مهم  ركن  الزكاة  وفريضة  الالمحدود،  المحدود 
بد من تفعيل دوره في الحياة، لذا ال بد من االجتهاد 
لتنزيل النصوص الشرعية، ومنها مصارف الزكاة في 
وذلك  العصرية،  المستجدات  على  الكريمة  اآلية 
أهل  قبل  من  ومناقشة  وتأمل  وتدقيق  تمحيص  بعد 

االختصاص. 

و لو أردنا تحديد محل مصارف الزكاة وجهاتها 
واستنباط علة كل مصرف منها يمكن أ ن نقول االتي: 

أوالً: الحاجة والعوز- الفقر-. 

وتحصيال  جمعا  الزكاة  مشاريع  في  العمل  ثانيا: 
وجباية وإدارة وتنسيقا. 

ثالثًا: نشر اإلسالم وحماية المسلمين ودعم المسلمين 
إما  المسلمين،  غير  من  بالعقالء  واالستعانة  الجدد، 
اإلسالم  نشر  على  لمساعدتهم  أو  إسالمهم،  رجاء 

والوقوف مع قضايا المسلمين. 

الشعوب  ومساعدة  االعداء  عند  األسرى  فك  رابعًا: 
والقهر  الظلم  من  وتعاني  للحرية  تتوق  التي 

واالستبداد. 

أو  مصيبة  أو  بجائحة  سواء  المال  خسارة  خامسًا: 
بين  أو بسبب إصالحه وسعيه  له،  كارثة لمن ال مال 

الناس بالخير. 

لالمة  وعزة  ومصلحة  خير  فيه  عمل  أي  سادسًا: 
المسلمة. 

شرح   ،(9(-(((/3 للغزالي،  المستصفى،  انظر   )9(
مختصر روضة الناظر، للطوفي، 3/3)). 

المحتاج للمال لظروف خاصة وحالة معينة،  سابعًا: 
كالغريب المسافر المنقطع من المال، وهو بعيد عن 
بلده، ومن  لو كان غنيا في  بلده لسبب مشروع حتى 

في حكمه. 

عليها  المنصوص  المصارف  معرفة  ضوء  في 
وتلمس استخراج العلة التي من أجلها استحق هؤالء 
المحال  هذا  نوسع  أن  اليوم  لنا  يمكن  الزكاة،  مال 
وننزلها على واقعنا المعاصر، وال يعني ذلك أننا نزيد 
منها،  والمقصد  أكلها  فريضته  لتؤتي  وذلك  عليها، 
حيث أن األحكام الشرعية لها مقاصد تحققها، تدور 
المقاصد،  هذه  تحقق  لم  فإذا  وعدما،  وجودا  معها 
الوجه  على  األحكام  هذه  تأدية  في  خلل  هناك  كان 

الصحيح. 

اختالف  على  الشرعية  المقاصد  أن  ومعلوم 
الفقهاء في توصيفها، هي: 

المعاني واألهداف والحكم الملحوظة للشارع 
في تشريعه لألحكام أو معظمها، 

الشارع عند كل  التي وضعها  األسرار  أو هي: 
وإيجادها  تحقيقها  إلى  وسعت  أحكامها  من  حكم 

والوصول إليها في كل زمان ومكان )0)(. 

الشرعي  المقصود  نتلمس  أن  نريد  هنا  ومن 
إليصالها  مقاصديا  بحثا  ونبحثه  الزكاة  فريضة  من 
من  سواء  أوضاعه  تغيرت  عصر  في  مستحقيها  إلى 
حيث  من  أو  الزكاة،  فيها  تجب  التي  األموال  حيث 
المصارف التي تصرف فيها الزكاة، فما كان سابقا يعد 

)0)( انظر مقاصد الشريعة، البن عاشور، ص)))، مقاصد 
المقاصد  ص)،  الفاسي،  لعالل  ومكارمها،  الشريعة 

العامة للشريعة اإلسالمية، د. يوسف العالم، ص9). 
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اليوم  يعد  أن  يمكن  التحسيني،  أو  الترف،  قبيل  من 
تفعيل  من  بد  ال  لذا  والحاجي،  الضروري  باب  من 
المقصد الشرعي مع مراعاة فقه األولويات في صرف 
الزكاة لمستحقيها، واالفادة من هذه الشعيرة المهمة 
التي تكاد أن تكون مهملة في هذا العصر رغم وجود 
محاوالت جادة لإلفادة منها، وال أدل على ذلك من 
مع  المبتكرة،  الرصينة  بمحاوره  المؤتمر  هذا  انعقاد 
التقدير لكل الندوات والمؤتمرات السابقة في مناقشة 

قضايا الزكاة المعاصرة. 

أنها  لرأينا  الزكاة  النظر في مصارف  دققنا  ولو 
وعالمية  تضامنية،  واجتماعية  ومؤسسية،  فردية 
وحمايتهم،  اإلسالم  في  للدخول  الناس  إعانة  في 
من  سبب  ألي  للمال  المحتاجين  مع  والوقوف 
اآلية  عليه  تنطبق  ما  وهذا  المشروعة،  االسباب 
الكريمة التي حددت جهات مصارف الزكاة، وهو ما 
سنعرفه واقعيا إن شاء الله تعالى في المبحث الثاني.

 المبحث الثاني: م�شارف الزكاة في الع�شر 
الحا�شر وم�شتجداته في �شوء المقا�شد ال�شرعية 

لفري�شة الزكاة. وفيه تمهيد ومطلبان: 
حّددتها  التي  الثمانية  المصارف  عرفنا  تمهيد: 
أن  وبيانهم:  العلماء  نص  ورأينا  الكريمة،  اآلية 
مصارف الزكاة أي محل صرفها، وقد استشرفنا العلة 
والمقصد في هذه المصارف، وما الذي تمثله، وفي 
عصرنا الحاضر ظهرت مستجدات كثير ة في شؤون 
الزكاة،  لمصارف  جديدة  محال  ذلك  ومن  حياتنا، 
كمن  مصرف،  من  أكثر  عليه  ينطبق  بعضها  لعل  بل 
من  وانقطع  غريب،  بلد  إلى  العلم  لطلب  مسافر  هو 
له،  مال  ال  فقير  وهو  سبيل،  ابن  غريب  فهو  المال، 
رفعة شأن  يريد  الله، ألنه طالب علم  وهو في سبيل 

أمته، وذلك كما سبقت اإلشارة إليه من بيان المقصد 
والعلة ال ستحقاق الزكاة، وذلك على النحو اآلتي: 

 المطلب االأول: تطبيقات م�شارف الزكاة في 
الع�شر الحا�شر 

مصرف  ضمن  داخل  وهذا  والحاجة،  العوز 
الفقراء والمساكين، ويشمل كل من يحتاج إلى المال 
ء  وهؤال  وحاجيات،  ضرورات  من  حياته  إلقامة 

يمكن أن نقسمهم إلى قسمين: 
أ-قسم عاجز عن الكسب والعمل لكبر سن، أو عجز 
أو عاهة...إلخ وال يوجد من تجب عليه نفقتهم، 
ما  ويعطون  الزكاة،  مصارف  في  يقيدون  فهؤالء 
يكفيهم في كل شهر بالحدود المناسبة المالئمة 

من غير إسراف وتبذير أو تقتير. 
ب-وقســم آخــر قادر على الكسب والعمل، لكن 
ال يجد عماًل مناسبًا، وهذا القسم يمكن أن يعطى 
من الزكاة حتى يجد عماًل لمدة محددة، أو يعطى 

من مال الزكاة ما يحتاجه من مستلزمات عمله. 

إذا  وذلك  المدلول  هذا  نوسع  أن  يمكن  وهنا 
لديه مهنة وحرفة سواء كان طبيبًا  الشخص  كان هذا 
أو مهندسًا أو نجارًا أو حدادًا أو أي مهنة، لكن هذه 
العمل،  من  يتمكن  حتى  أدوات  إلى  تحتاج  المهنة 
به  يشتري  ما  الزكاة  مال  من  يعطى  أن  يمكن  فهذا 
عامين  أو  عام  وبعد  منتجا،  ويكون  مهنته،  أدوات 

يصبح معطيا للزكاة. 

صندوق  أو  الزكاة  بيت  يكون  أن  يمكن  كما 
الزكاة شريكا له، وذلك بأن تشتري له أدوات مهنته، 
والجزء  له،  تملكها  الزكاة  من  منها  جزءا  تحسب  أو 
فيصبح  )))(معه،  ومضاربة  شراكة  مال  تعده  اآلخر 
بيت الزكاة شريكا له، وبهذا نحل مشكلة هذا الفقير، 

أحد  من  بمال  الشركة  على  عقد  هي  المضاربة  شركة   )(((
انظر:  بينهما،  والربح  آخر  الجانبين والعمل من جانب 
الهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغيناني، 3\ 00)، 
د  الوضعي،  الشريعة اإلسالمية والقانون  الشركات في 
عبد العزيز الخياط، )\ 0)، العقود المسماة في قانون 

المعامالت المدنية، د. وهبة الزحيلي، ص ))).
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وصار لبيت الزكاة مورد جديد، وقد أجازت المجامع 
الزكاة  مال  استثمار  المعتمدة  والفتاوى)))(  الفقهية 

بضوابط. 

والمحتاج  والمسكين  الفقير  إعطاء  فالواجب 
وقد  واليسر،  الغنى  إلى  وعوزه  فاقته  من  يخرجه  ما 

ورد عن سيدنا عمر  )إذا أعطيتم فأغنوا( )3)( 

وهناك طرق كثيرة يمكن أن تحل فيها مشكلة 
مدارس  أو  ومعامل  مصانع  ببناء  وذلك  الفقر، 
وغير  تجارية  أو  سكنية  عقارات  إقامة  أو  خاصة، 
غير  كانوا  إذا  المعوزون  فيها  يسكن  أن  يمكن  ذلك، 
ويوزع  تستثمر  أن  ويمكن  الكسب،  على  قادرين 
)علة  ألن  وذلك  األخرى،  المصارف  في  ريعها 
الشريف  الحديث  عليها  نص  التي  والعوز(  الحاجة 
الذي بّين أركان اإلسالم ومنها الزكاة، ومما جاء فيه 
عن الزكاة )...تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم( 
)))(، فالحاجة والعوز وعاء يتسع لكل محتاج، وبأي 

وسيلة مشروعة تقضي على الفقر أو تقلل منه، بتأمين 
عاجزا  كان  إن  سنوي،  أو  شهري  راتب  أو  له  سكن 
عجزا كامال عن العمل والكسب، أو تأمين عمل له، 
أو شراء أدوات حرفته وتمليكها له، أو االشتراك معه 
كما  وهذا  الزكاة،  صندوق  باسم  األدوات  هذه  في 
سبق أجازته المجامع الفقهية، وقد نص الفقهاء على 
رحمه  النووي  اإلمام  قال  األولى،  العصور  منذ  هذا 
الله: »ومن كان خياطا أو نجار أو قصار أو قصابا أو 
أدوات  به  يشتري  ما  أعطي  الصنائع  أهل  من  غيرهم 

صنعته أو حصة في صنعته تكفيه على الدوام« )))(. 

(12) انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق 
من منظمة المؤتمر اإلسالمي، قرار رقم ))، ص ))، 

وذلك في المؤتمر الذي عقد بجدة ))9). 
)3)( انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي، 3 \ ))). 
رسول  أن  عباس  ابن  عن  البخاري  أخرجه  الحديث   )(((
الزكاة، باب وجوب  اليمن، كتاب  إلى  ا  الله ارسل معاذ 

الزكاة، رقم )33).
)))( انظر: المجموع، ) \ )9)، البيان، للعمراني، 3 \ 0))، 
محمد  د.  الفردية.  الملكية  التفصيل،  من  لمزيد  وانظر 

بلتاجي، ص )3، 39. 

كثير  مشكلة  يحل  واإلسقاط  التنزيل  وهذا 
بعض  وبالذات  حديثا،  المتخرج  األمة  أبناء  من 
التي تحتاج أدواتها إلى ثمن باهض،  االختصاصات 
ال يمكن للمتخرج حديثا تملكه، مثل أجهزة األشعة 
األسنان،  أطباء  وكذلك  فيها،  المختص  للطبيب 
التحاليل... بإجراء  والمختصون  العيون،  وأطباء 
وغيرهم من أصحاب الحرف الفنية والصناعية...الخ 
وبهذا نكون قد ساهمنا في التنمية المستدامة، وقللنا 
أسرهم  إعانة  على  أشخاصا  وساعدنا  البطالة،  من 
يطول  وقد  تقليدية،  وظيفة  انتظارهم  من  أفضل 
انتظارهم، أو إعطاؤهم ما يأكلون فقط، ويبقون على 

فقرهم ينتظرون الزكاة في كل وقت. 

لكن هذا يحتاج إلى دقة وأمانة وخبرة القائمين 
من  فيه  بلد  كل  أن  نعلم  ألننا  الزكاة،  صندوق  على 
األغنياء الذين لو وزعت زكاة أموالهم توزيعا منسقا، 
إال وقضت على هذا الفقر، وهناك تجارب في بعض 
في  كما  هذا  تعمل  المؤسسات  مستوى  على  الدول 

دولة الكويت ودولة اإلمارات وغيرهما. 

وهذا المصرف أعني: مصرف الحاجة والعوز 
فهم  إلى  يحتاج  لكن  الزكاة،  مصارف  أشمل  من 
أو  الدول  بعض  في  مجزءا  تطبيقه  يبقى  وال  معمق، 
أهل  عند  ثقافة  يكون  أن  المطلوب  بل  المؤسسات، 
المال، وهذا جانب مهم على الفقهاء والعلماء تعميقه 

في نفوس أصحاب األموال في كافة المناسبات. 
يدخل  والشمول  العموم  بهذا  المصرف  وهذا   -
وال  دراستهم،  إكمال  يريدون  الذين  الطلبة  فيه 
دراستهم  أثناء  في  أنفسهم  على  ينفقون  ما  يجدون 
لقيام  الضرورية، سواء  والمطالب  الحاجة  يسد  بما 
الرغبة  وعنده  دراسته،  أدوات  أو  ومعاشه،  حياته 
واالستعداد الفطري والملكة العلمية في التخصص 
الذي يريد دراسته، سواء كان شرعيا أو علميا، المهم 

أن يكون التخصص نافعًا لألمة. 
الذين  الشباب  المصرف:  هذا  في  يدخل  كما   -
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الفطري  االستعداد  وعندهم  معينا،  سنا  بلغوا 
يجدون  ال  لكن  للزواج،  واالجتماعي  والوظيفي 
تكاليف الزواج، فهؤالء يمكن أن يعطوا من الزكاة 
لمساعدتهم على بناء أسرة وإعفاف أنفسهم. وهذا 
ما حدث عمليا في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، 
عندما صار لديهم مال فائض من الزكاة ولم يجدوا 
فقيرا يأخذه، زّوج به العزاب، فالفقراء والمعوزون 

شركاء في المال.)))(
أصناف  في  الفقر  وصف  إن  الحقيقة:  -وفي 
يعم  ألنه  المصارف،  أوسع  من  للزكاة  المستحقين 
الوصف  هذا  تحقق  بشرط  كثيرة،  وفئات  أصنافا 
الحاجة  وهو  للزكاة،  استحقاقهم  مناط  هو  الذي 
كما سبق ذكره وتقريره من ابن رشد في كتابه بداية 
يكفيه  لديه عمل ال  كان  من  يشمل  المجتهد، حتى 
المالئمة  الضرورية  الحياة  متطلبات  لكثرة  مورده، 
أو  عياله،  لكثرة  أو  ومسكن،  وملبس  مطعم  من  له 
موظفًا  كان  أو  بها،  يقوم  شرعية  اجتماعية  ألعباء 
من  كثير  كحال  بإتقان،  عمله  ويؤدي  عفيفًا،  نزيهًا 
مرتبه  لكن  اإلسالمية،  البالد  بعض  في  الموظفين 
يمكن  فهذ  آخر،  بعمل  القيام  يمكنه  وال  يكفيه،  ال 
الزكاة بمقدار ما يكفيه إعانة له، لكن  أن يعطى من 
هذا مقيد بحسب فقه األولويات في إعطاء وتوزيع 

الزكاة. 
تعطى  الزكاة  أن  وهو  مهم،  أمر  إلى  التنبه  ينبغي  -وهنا 
لمن يستحقها، وليس لمن يطلبها، وال يتساهل بعض 
األغنياء أو حتى المؤسسات بإعطاء الزكاة لألقارب أو 
باسم  الترف  تريد  أو  بالحاجة،  تتظاهر  التي  الجهات 

الزكاة. 
مأسسة  في  النظر  إعادة  ضرورة  على  نؤكد  لذا   -
أموال الزكاة جمعًا وإدارًة وتحصياًل وتوزيعًا بخطط 
منهجية، وثقة وأمانة بدقة عالية، يكون ذلك في كل 

رفيق  د.  اإلسالمي،  االقتصاد  في  المجموع  انظر:   )(((
المصري. ص ))) وما بعدها. 

ومقتضياته،  موارده  حسب  على  كل  ومدينة،  بلد 
وأدت  المهمة،  الزكاة  فريضة  أحيينا  بذلك  ونكون 
وظيفتها المنوط بها، وساهمت في حل مشكلة الفقر 
والبطالة، وشاركت في التنمية المستدامة في البالد 
اإلسالمية وغيرها، فليس المقصود من الزكاة إطعام 
المحتاج مرة أو مرتين، ثم يعود في اليوم اآلخر إلى 
الحال  هذا  من  إخراجه  المقصود  بل  عليه،  كان  ما 

إلى اليسر والغنى. 
الزكاة)))(،  إليجاب  وعلة  وصف  الغنى  أن  فكما   -

فكذلك الفقر والعوز وصف الستحقاق الزكاة. 
بقوله  إليهم  المشار  فهم  عليها:  العاملون  أما   -
يقوم  من  على  يقتصر  فال  عليها(  )والعاملين  تعالى 
يعمل  من  كل  يشمل  بل  وجبايتها،  الزكاة  بجمع 
أموال  بجمع  مهتمة  جمعيات  أو  مؤسسات  في 
اإلدارية  والفئات  الموظفين  كوادر  فيشمل  الزكاة 
عالقة  له  من  وكل  والحراس  والفنية  والمحاسبية 
من  راتب  لهم  يكن  لم  إن  فهؤالء  المؤسسة،  بهذه 
الزكاة  مال  من  يعطوا  غيرها،  أو  حكومية  جهة 
بالمعروف مثل أقرانهم الذين يعملون في مؤسسات 
جهة  من  مرتب  لهم  كان  إذا  أما  وغيرها،  الدولة 

أخرى فال يعطوا من مال الزكاة. 
تحفزهم  مالية  مكافأت  الجميع  يعطى  أن  -ويمكن 
أوقات  بعض  في  كبيرًا  جهدًا  لبذلهم  العمل  على 
جمع الزكاة وتوزيعها كشهر رمضان المبارك، ومما 
ال شك فيه لو قام بهذا العمل أناس متطوعون فهو 

األفضل واالحسن واالكمل. 

باإلنفاق  المصرف  هذا  يستغل  ال  أن  ينبغي  -ولكن 
الباهض على المكاتب والسيارات والرواتب العالية 
للمشرفين والمسؤولين حتى يصبح ما تنفقه مؤسسة 
الزكاة على العاملين عليها أكثر مما ينفق في مصارف 

)))( انظر: معيار محاسبة زكاة الشركات، د. رياض الخليفي، 
ص )).
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الزكاة الحقيقية كما هو الحال في بعض المؤسسات 
التي تجمع الزكاة حيث ترى فيها العجب من الترف 
والبذخ للقائمين عليها مع عدم حاجتهم إلى ذلك. 

-لذا فهذا المصرف يجب ان ال نتوسع فيه كثيرا، بل 
الكفاءات  وتوظيف  فيه  النفقات  تحجيم  الواجب 
العمل  وتشجيع  معقول،  بمرتب  فيه  المتميزة 
المسائية  كاألوقات  جزئي  بدوام  ولو  فيه  التطوعي 
أو األيام اإلجازة األسبوعية حتى يتمكن الموظفون 

وطلبة الجامعات بالمشاركة فيه. 
-أما المؤلفة قلوبهم: فهذا المصرف يمكن ان يتوسع 
فيه، وذلك بإغاثة الملهوفين والمصابين والمرضى 
في  والكوارث  والفيضانات  الحروب  وضحايا 
حتى  الدولة  ننتظر  وال  المسلمين،  غير  من  العالم 
ترسل اليهم األموال من خزينتها، بل يكون من مال 
وقت،  أي  في  ألمثالهم  إلرساله  معد  هو  ما  الزكاة 
وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية وبيت الزكاة، 
هذا  بمثل  للقيام  غيرنا  من  أولى  المسلمين  ونحن 
تسارع  بلد  أي  في  كارثة  تقع  عندما  حيث  العمل، 
والكساء  والغذاء  الدواء  بإرسال  العظمى  الدول 
تقوم  ان  واألولى  لهم،  والمساكن  الخيام  وتأمين 
الذي  اإلنساني  العمل  بهذا  الزكوية  المؤسسات 
يتآلف قلوب هؤالء، وأنه أرسل إليهم من المسلمين 
أو  إذالل،  أو  منّة  غير  من  عليهم  بالواجب  قياما 

شروط. 
الذي  المسلمون  المصرف  هذا  في  -ويدخل 
حديثًا  أسلموا  سواء  إسالمية  غير  بالد  في  يعيشون 
فهؤالء  المسلمة،  كاألقليات  مسلمين  كانوا  أو 
ببناء  للقيام  الزكاة  من  وإعطاؤهم  مساندتهم  يجب 
وتقديم  والمشافي  والمعاهد  والمدارس  المساجد 
إعطاء  على  يعينهم  ما  كل  في  لهم  الزكوي  المال 
الصورة الحسنة االئقة باإلسالم والمسلمين، وذلك 
هذا  كل  نشره،  على  والعمل  دينهم  على  لتثبيتهم 

بحسب اإلمكان والمتاح. 

-كما يشمل هذا المصرف إعطاء بعض المؤسسات 
البالد  في  للمسلمين  المساندة  والهيئات  والجهات 

غير المسلمة. 
قانونا في  انه غير موجود  الرقاب: فصحيح  -أما في 
هذا العصر، لكن هنالك رق قد يكون أشد وأخطر 
من الرق الحقيقي كالظلم والقهر واالستبداد والذل 
االسرى  وكذلك  المسلمين،  بعض  يعيشه  الذي 
مال  من  إعطاؤهم  يجوز  فهؤالء  األعداء،  عند 
وتخلصيهم  أسرهم  وفك  حريتهم  إلطالق  الزكاة 
حسب  هذا  كل  العالم،  في  بلد  أي  في  الظلم  من 
اإلمكان والمتاح بالتنسيق التام مع الجهات الرسمية 
المختصة بالتواصل في مثل هذا الموضوع كالهالل 
على  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  في  األحمر 
موقف  من  حصل  وكما  الحصر،  ال  المثال  سبيل 
وغيرها  الكويت  كدولة  الدول  بعض  من  حضاري 
مثال في الحرب التي وقعت في التسعينيات من هذا 
القرن )حرب البوسنة والهرسك( وكذلك االمر في 
االتحاد السوفيتي سابقا، ومثل هذا األمر قد يتكرر 

في كل عصر. 
كل  اليوم  فيه  يدخل  ان  فيمكن  الغارمون:  -أما 
يقومون  الذين  اإليجابية  المواقف  أصحاب 
اجتماعية  مشاريع  بإقامة  أو  الناس،  بين  باإلصالح 
يقوم  كمن  النظر،  وجهات  وتقريب  مشكلة  لحل 
يبني  أو  المتنازعة،  الفئات  أو  الدول،  بين  بالصلح 
االمراض  من  للعالج  كمشفى  اجتماعية  مؤسسة 
من  وغيرهما  مدرسة  أو  مسجدا،  أو  الخطيرة، 
أن  يمكن  المصلحون  فهؤالء  النافعة،  المؤسسات 
مساندة  وذلك  احتاجوا،  اذا  الزكاة  مال  من  يعطوا 
حديث  في  جاء  ما  ذلك  ودليل  معهم.  ووقوفا  لهم 
فيه تحملت  قال  والذي  الهذلي  ابن مخارق  قبيصة 
اال  تحل  ال  المسالة  إن  قبيصة  يا   ...« وفيه  حمالة 
فحلت  حمالة  تحمل  ورجل  وذكر...  ثالثة،  ألحد 

له المسالة حتى يصيبها ثم يمسك«.)))(

)))( أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، 
رقم ))0)، وغيره من أصحاب السنن. 
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-وهذا المصرف يمكن ان يتوسع فيه بحذر وبحسب 
سبيل  في  الغرم  كان  لو  حتى  والمتاح  اإلمكان 
العائالت  أو  األقارب  أو  الزوجين  بين  اإلصالح 
مصلحة  فيها  اجتماعية  بأعمال  القيام  أو  الدول  أو 

ومنفعة للمجتمع)9)(.
اتجاهات  نعلم  فنحن  الله:  سبيل  في  مصرف  -أما 
الفقهاء بين موسع ومضيق ومتوسط في تفسير هذا 
وترجيح  االختالف  هذا  بصدد  ولسنا  المصرف، 

أحدها، 
لكن المقصد الشرعي في الزكاة يؤيد العموم والشمول 
في كل ما يعود على االمة بخير، فهو يشمل كل ما 
مؤتمرات  وحضور  الحق،  مع  مواقف  من  خير  فيه 
وانشاء مواقع إلكترونية، ومحطات فضائية وطباعة 
توعوية  وبرامج  متعددة،  بلغات  ومصاحف  كتب 
وبعثات دراسية، وكل ما فيه نفع وفائدة لألمة )0)(. 
وبالتنسيق  األولويات،  فقه  ضمن  هذا  أن  مؤكدين 

التام مع الجهات الرسمية. 
في  واسعا  بابا  يفتح  ان  يمكن  المصرف  -وهذا 
واقع  وفقه  دقيقة  بضوابط  لكن  الزكاة،  مصارف 
بأي  لألمة  منفعة  يقدم  يشمل كل من  أصيل، حيث 

طريق كان ما دام الطريق مشروعا والهدف أصياًل. 
الحاضر  العصر  في  فيه  فيدخل  السبيل:  ابن  -أما 
إلى  واحتاج  بلده  وغادر  الظروف  ألجأته  من  كل 
المال حتى لو كان في بلده غنيا موسرا، وينطبق في 
الذين  والمشردين  الالجئين  على  الحاضر  العصر 
بلدانهم  مغادرة  على  الظالمة  الحروب  أجبرتهم 
ووظائفهم...،  ومصانعهم  وأعمالهم  بيوتهم  وترك 
فمما ال شك فيه أن هؤالء ينطبق عليهم وصف ابن 
السبيل، ووصف الفقر والحاجة، وتحقق فيهم علة 

استحقاق الزكاة. 

د. علي  المعاصرة،  الزكاة  فقه قضايا  في  انظر: بحوث   )(9(
محي الدين، ص 333. 

)0)( انظر: قضايا فقهية معاصرة، د. عبد الحق حميش، ص )0). 

ليست  الثمانية  الزكاة  مصارف  أن  والخالصة:   -

محصورة حرفيا في هذه الثمانية، كما أننا ال ندعي 

ومدلولها  مفهومها  في  نتوسع  إنما  عليها،  الزيادة 

اللغوي والشرعي بفهم مقاصدي واع وحذر، وذلك 

حتى تؤدي الزكاة وظيفتها المنوط بها، لذا أجازت 

)))(بإنشاء  الزكاة  مال  استثمار  الفقهية  المجامع 

مصانع ومعامل أو إقامة شراكات مع مستثمرين في 

الزكاة،  إنتاجي مشروع، يكون ملكًا لبيت  أي عمل 

الفائض، ثم توزع أرباحه في  وذلك من مال الزكاة 

مصارف الزكاة، ويكون مصدرا مهما أشبه بالوقف 

لصالح الزكاة. 

على  الحث  في  العامة  والسنة  الكتاب  -ونصوص 

 في مواقف كثيرة من  فعل الخير، وبيان الرسول 

توجيه مال الزكاة والصدقة والكفارات لمن يحتاجه 

كما فعل مع األعرابي)))( الذي وجبت عليه الكفارة 

إلفطاره يوما في رمضان، حيث أعطاه الكفارة، التي 

كان من المفترض أن يخرجها لو كان لديه مال. 

المرونة  الشرعية األخرى فيها من  المصادر  -كذلك 

الزكاة  تنزيل إعطاء  المقاصدي في  ما يعزز االتجاه 

لمستحقيها في العصر الحاضر، كالمصلحة المرسلة 

أو  باالعتبار  دليل  فيه  يرد  لم  ما  كل  معناها،  التي 
اإللغاء لكن فيه منفعة ومصلحة، أو دفع مفسدة.)3)(

)))( انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصاد. د. نزيه 
حماد. ص 3)) وما بعدها. 

)))( الحديث أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع 
في رمضان، رقم )93) 

)3)( انظر: مصادر التشريع اإلسالمي، لعبد الوهاب خالف، 
حمد   .> االستنباط  وطرق  األحكام  أصول  ص))، 

الكبيسي، ص 0)). 
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المطلب الثاني: �شوابط في اإخراج الزكاة
في  مراعاتها  من  بّد  ال  وقواعد  ضوابط  هناك 
وهي  الحاضر،  العصر  في  لمستحقيها  الزكاة  إخراج 

ما يأتي:)))(

)-تفعيل فقه األولويات في إخراج الزكاة، فال يبنى 
فيه المساجد والمدارس وتقام فيه االستثمارات، 
وفي الوقت نفسه يوجد أناس ال يجدون ما يأكلون 
الحر  من  يأويهم  مسكنا  يجدون  ال  أو  ويلبسون، 
والبرد، وهو كما مقرر في علم المقاصد من تقديم 
الضروريات على الحاجيات، وتقديم الحاجيات 
على التحسينيات، حيث ينبغي أن يراعى ذلك في 

إخراج وتوزيع الزكاة في كل مساراتها. 

بلد  وفي  آخر،  بلد  إلى  بلد  من  الزكاة  نقل  )-عدم 
أو  قرابة  صلة  تربطهم  أو  أحوج،  أناس  وجوبها 

جوار مع صاحب المال. 

إذا  لكن  وتوزيعها،  الزكاة  بجمع  الدولة  3-قيام 
ترك  ذلك  يعني  ال  األمر،  هذا  عن  الدولة  تخلت 
بشكل  بها  القيام  أو  إهمالها،  أو  الفريضة،  هذه 
يشوه صورتها، وال تؤتي ثمارها، فال بد من تفعيل 
في  والعشوائية  الغفلة  من  والصحوة  الركن،  هذا 

جمع الزكاة وصرفها. 

بيت  بين  الزكاة  قضايا  في  والتنسيق  )-التخطيط 
المجتمع  يحول  أن  يمكن  األغنياء،  وبين  الزكاة 
كثر،  أغنياء  فيها  بيئة  إلى  كثر،  فقراء  فيها  بيئة  من 
والزكاة  الصدقات  ينتظر  مستهلك  مجتمع  ومن 

إلى مجتمع منتج معطاء)))(.

)))( انظر: اللباب في شرح الكتاب، للغنيمي الميداني، ص ))).
محمد  د.  المعاصرة،  الزكاة  تطبيقات  تقزيم  انظر:   )(((
للمؤتمر  المقدمة  البحوث  ضمن   (( ص  الزحيلي، 
القرى  أم  بجامعة  اإلسالمي  لالقتصاد  الثالث  العالمي 

مكة المكرمة. 

الخاتمة: وفيها اأهم النتائج والتو�شيات 
بعد هذه الدراسة المعمقة، تبين ما يأتي: 

اأواًل: النتائج 
أهدافها  لها  مالية،  وعبادة  شرعية  فريضة  )-الزكاة 
مستحق  وعلى  المال  صاحب  على  اإليجابية 

الزكاة فردا أو مجتمعا، فهي طهارة للجميع. 
ليست  الكريمة  اآلية  في  المذكورة  )-المصارف 
األصناف  هذه  بل  الظاهري،  الحرفي  للحصر 
جمعت الجهات التي يمكن أن تصرف لها الزكاة 
حسب كل زمان ومكان، من غير تعسف في تأويل 
القرآني، بل جهات الزكاة أوعية تستوعب  النص 
والمقصد  الحكمة  بتفعيل  العصر  كل مستجدات 
معينة،  أموال  في  الزكاة  فرض  من  الشرعي 
المجتمع،  بحاجات  تفي  وضوابط،  وبشروط 
على  خروج  غير  من  العصر  متطلبات  وتلبي 

النصوص. 
قضايا  لمناقشة  المتتالية  والندوات  3-المؤتمرات 
وأصالة  غنى  محاورها  وفي  كثيرة،  الزكاة 
ومعاصرة، يقدر القائمون عليها، والكاتبون فيها، 

وال زالت مستمرة تستجيب لمتطلبات العصر. 
من  مفردات  بعض  في  النظر  وجهات  )-اختالف 
بعض  في  يكون  الزكاة،  مصارف  عليهم  تنطبق 
يدخل  حيث  شكليا،  أو  لفظيا  اختالفا  األحيان 
بعضهم هذا في صنف المحتاجين، وذاك يدخله 
في سبيل الله، والنتيجة واحدة، وهو جواز إعطاؤه 

من مال الزكاة. 
)-ما كتب في قضايا الزكاة المعاصرة سواء من كتب، 
أو بحوث، أو رسائل جامعية، أو ما قدم منها في 
الندوات والمؤتمرات، يعد رافدا مهما في تطوير 
االستفادة من هذه الفريضة، والشعور بالمسؤولية 
الدينية والعلمية والمجتمعية إلحياء وتفعيل دور 

الزكاة. 
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في  الفعالة  المشاركة  اإلسالمية  الدول  )-تستطيع 
والفيضانات  الحروب  لضحايا  اإلنسانية  اإلغاثة 
الزكاة  مال  من  بجزء  العون  يد  ومد  والمجاعات 

لكل الناس. 
مجتمع  من  اإلسالمي  المجتمع  تحويل  )-يمكن 
من  بعض  بصرف  منتج  مجتمع  إلى  مستهلك، 
مال الزكاة إلى هؤالء المستهلكين، حتى يصبحوا 
مكتفين، وذلك بالتطبيق العملي والمتابعة الجادة 

لهؤالء. 
)-تأدية الزكاة بشكل عشوائي، يمثل صورة مشوهة 
البالد اإلسالمية، حيث  الزكاة في بعض  لفريضة 
ال أغنت الفقير، وال سدت حاجة المجتمع، وال 

ساهمت في حل مشكلة. 
في  مستحقيها  على  الزكاة  لتوزيع  العملي  التطبيق   -9
المجتمعات اإلسالمية بعيدا عن الدراسات المعمقة 

الحديثة في توجيه االستفادة من مال الزكاة. 

ثانيًا: التو�شيات
)- أن تتولى كل دولة موضوع جباية الزكاة وصرفها. 
إنشاء  فالمطلوب  الزكاة،  أمر  الدولة  تتول  لم  أن   -(
بيت الزكاة، أو صندوق الزكاة أو تحت أي اسم، 
وبإشراف من الدولة وترخيص، ليقوم هذا المركز 

المتخصص بشؤون الزكاة بوظيفته المنوط بها. 
من  الثقات  الزكاة  أمر  على  اإلشراف  يتولى  أن   -3

أهل الدين والعدل والتقى والعفاف والغنى. 
لبيت  وارد  بكل  مفصل  سجل  هناك  يكون  أن   -(

الزكاة، ولكل خارج منه، حتى ولو كان يسيرا. 
)- االستفادة من التجارب الناجحة في بعض الدول، 
المتحدة  العربية  اإلمارات  الكويت ودولة  كدولة 

وغيرهما. 
وتطبيقاته  الزكاة  مصارف  فهم  في  التوسع   -(
من  بد  ال  بل  فرديا،  اجتهادا  يكون  ال  المعاصرة 
عرضه في مؤتمرات أو مجامع فقهية، أوفي لجان 
األغلب  في  الجماعة  رأي  ألن  الشرعية،  الفتوى 

يكون أقرب للصواب. 

)- أن يكون هناك تواصل بين أهل العلم وأهل المال، 
أموالهم،  االستفادة من زكاة  كيفية  في  لتبصيرهم 
الله  رزقهم  بما  المجتمعات  بناء  في  ومشاركتهم 
وأنعم عليهم، وذلك عن طريق لقاءت ومناسبات 
تخص هذا الغرض، وتوصيل رسالة ألهل المال 
ألي  بإعطائها  منه  تتخلص  عبئا  ليست  الزكاة  أن 
المناسب  المكان  في  وضعها  من  بد  ال  بل  أحد، 

الصحيح. 

)- تطبيق شروط ناظر الوقف على من يتولى اإلشراف 
على مال الزكاة، ومتابعتهم من قبل مكاتب محاسبية 
المال، وال يضيع  قانونية، حتى ال يضعف أحد أمام 
إلى  المال  أصحاب  زكاة  وتصل  المستحقين،  حق 

مستحقيها. 

الم�شادر والمراجع
التشريع اإلسالمي.  في  االستنباط  • أصول األحكام وطرق   
البيان،  مطبعة  دبي.  الثانية.  الطبعة  الكبيسي.  عبيد  لحمد 

)))) هـ / )00).
لإلمام القاضي أبو الوليد  المقتصد.  ونهاية  المجتهد  بداية   •
هيثم  به.  اعتنى  األولى.  ط.  رشد.  بابن  الشهير  القرطبي 

خليفة، )المكتبة العصرية: بيروت( 3)))هـ، )00)م.
محمد  د.  معاصرة.  اقتصادية  قضايا  في  فقهية  بحوث   •
د.  شبير.  عثمان  محمد  د.  رخية.  أبو  ماجد  د.  األشقر. 
عمر سليمان األشقر. الطبعة األولى، دار النفائس: عمان، 

 .(99(
فقهية في فقه قضايا الزكاة المعاصرة. د. علي محي  • بحوث 
بيروت،  اإلسالمية:  البشائر  دار  األولى،  الطبعة  الدين. 

 .(009
السالك إلى أقرب المسالك. لعبد  لتدريب  المسالك  • تبيين 
العزيز حمد آل مبارك. شرح محمد الشيباني. ط. األولى. 

دار الغرب اإلسالمي: بيروت، 09)) هـ / ))9)م. 
المهذب.  كتاب  شرح  الشافعي.  اإلمام  مذهب  في  البيان   •
اليمني.  الشافعي  العمراني  سالم  بن  يحيى  الحسين  ألبي 

ط. األولى. دار المنهاج. بيروت. 000). 
• تفسير القرآن العظيم. للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير. 

ط. األولى، )دار ابن حزم: بيروت( 0)))هـ000) م.
–سلبيات  إيجابيات   – للزكاة  المعاصرة  التطبيقات  تقويم   •
للمؤتمر  مقدمة  تمهيدية  طبعة   _ الزحيلي  محمد  د   –
العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى بمكة 

المكرمة. 
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عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. ط. األولى. اعتنى به. هشام سمير. )دار إحياء التراث العربي:  ألبي  القرآن.  ألحكام  • الجامع 
بيروت( ))))هـ )99)م. 

المربع شرح زاد المستقنع. لمنصور بن يونس البهوتي. ط. األولى. خرج أحاديثه عبد القدوس محمد نذير. دار المؤيد:  • الروض 
الرياض، )))) هـ / 000) م.

• سنن أبي داود. ألبي سـليمان بن األشـعث السـجستاني األزدي. الطبعة األولى. بيروت: دار بن حزم، 9)))هـ / )99). 

• صحيح البخاري المسمى الجامع المسند الصحيح. ألبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. ط. د. رقم كتبه وأبوابه. 
محمد نزار تميم. هيثم نزار تميم بيروت: دار األرقم.

مسلم. ألبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. الطبعة األولى. بيروت: دار الكتب العلمية. )))) هـ /  • صحيح 
)00) م.

• شرح العالمة جالل الدين المحلي على منهاج الطالبين. للنووي مع حاشيتي قليوبي وعميرة. طبعة عيسى البابي الحلبي. معلومات 
النشر )بدون(.

• فيض القدير شرح الجامع الصغير. للمناوي، ط. الثانية، دار المعرفة. بيروت. ))9). 
• شرح مختصر الروضة. لنجم الدين الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي. الطبعة الثانية. تحقيق. عبد الله 

بن عبد المحسن التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة، 9)))هـ/ )99)م. 
• قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، من الدورة الثانية حتى العاشرة، تنسيق د. 

عبد الستار أبو غدة، ط، الثانية، دمشق: دار القلم، ))))ه/))9)م. 
• قضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصاد. د. نزيه حماد. ط). )00)، دار القلم: دمشق.

• قضايا فقهية معاصرة. د. عبد الحق حميش. ط. الثالثة. كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الشارقة. الشارقة. )00). 
• المجموع في االقتصادي اإلسالمي. د. رفيق المصري. ط)، )00)، دمشق. دار المكتبي.
• مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر الرازي. الطبعة الجديدة. مصر: دار الحديث 000)م. 

التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه. لعبد الوهاب خالف. الطبعة السادسة. الكويت: دار القلم، )))) هـ / 993)م. • مصادر 

الثانية، دمشق: دار الفكر، ))9) م.  • الفقه اإلسالمي وأدلته. د. وهبة الزحيلي. الطبعة 
البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي. قابله ووضع فهارسة.  –. ألبي  اللغوية  – معجم في المصطلحات والفروق  • الكليات 

عدنان درويش. محمد المصري. الطبعة الثانية. بيروت: مؤسسة الرسالة، 9))) هـ / ))9)م. 
• اللباب في شرح الكتاب. لعبد الغني الغنيمي الميداني. ط بدون. دار الكتاب العربي. بيروت. ))0).

المستصفى من علم األصول. ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي. ط. د. تحقيق. حمزة زهير حافظ. المدينة المنورة: شركة   •
المدينة للطباعة. 

• معيار محاسبة زكاة الشركات. د. رياض منصور الخليفي. نشر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية. ))0). 

• مقاصد الشريعة اإلسالمية، لمحمد الطاهر بن عاشور. ط). تحقيق محمد الطاهر الميساوي. األردن: دار النفائس )00).

• مقاصد الشريعة ومكارمها. لعالل الفاسي. ط). المغرب. مطبعة النجاح الدار البيضاء. )99).

• المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية. د. يوسف العالم. ط3. )99). دار الحديث: القاهرة.
• الملكية الفردية في النظام االقتصادي اإلسالمي. د. محمد بلتاجي. ط. األولى. دار السالم. القاهرة. )00). 

• موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي، د. على السالوس. الطبعة السابعة، مكتبة دار القرآن: مصر، 003) م
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المستجدات الفقهية في الزكاة و�ساياها المعا�سرة
)كاة االأموال المستفادة المستالت اال�ستمارية كاة الديون(

د.  عبد ال�شتار اإبراهيم الهيتي - البحرين
قسم الدراسات اإلسالمية، جامعة البحرين

المقـــدمـــة 
واآلخرين.  األولني  سيد  حممد  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

وبعـد: 

تعترب فريضة الزكاة ركنا من أركان اإلسالم، وشعرية من شعائره التي هتدف إىل تقليص 
ملرضاته.  وابتغاء  اهلل  ألمر  استجابة  أوقاهتا  يف  ألدائها  املسلمون  يتسابق  الناس،  بني  الفروق 
وبني  فيها  الزكاة    النبي  حدد  التي  األموال  كل  يف  الفريضة  هذه  يؤدون  املسلمون  وكان 

أنصبتها ووقت أدائها. 

تأيت أمهية الزكاة يف كوهنا أسلوبا من أساليب تنظيم التوزيع العادل، وصيغة من صيغ حماربة البخل والشح 
اللذان يعتربان أمراضا اجتامعية ونفسية فتاكة، والقضاء عىل الفقر الذي يعصف باستقرار األمة وتوادها وترامحها، 
كام أهنا تعترب عامال من عوامل نرش املحبة يف صفوف املسلمني وتقوي الروابط األخوية التي تربطهم وترفع توادهم 
وترامحهم وتعاطفهم إىل مستوى اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى، بام يعود 

عىل املجتمع بالتامسك والتكافل والتضامن.

وبناء عىل ذلك اهتم فقهاء األمة منذ القدم بموضوع الزكاة وبحثوا تفاصيلها من حيث األموال التي جتب فيها 
الزكاة وبيان أنصبتها، واملقادير التي جيب إخراجها واجلهات التي ترصف إليها.

ومع مرور الزمن وتطور احلياة االقتصادية تم الكشف عن أوضاع مالية واقتصادية جديدة مل تكن معروفة يف 
الرتاث الفقهي القديم، وبرزت أموال جديدة يتم اكتسابا بطرق مستجدة، وهي أموال مرشوعة جيب أداء زكاهتا. 
فكان ال بد من ختريج هذه األموال املستجدة فقهيا وإحلاقها باألموال املعروفة من قبل، والبحث عن رشوط وآلية 
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اآلراء  فاختلفت  واحلول،  النصاب  حيث  من  زكاهتا 
وتعددت وجهات النظر تبعا لتنوع اجتهادات أصحابا. 

كانت  واملعارصة  اجلديدة  تلك األوضاع   ومن 
االستثامرية  املستغالت  وزكاة  املستفادة،  األموال 
دراستها  تتطلب  التي  الديون  وزكاة  والصناعية، 
والتعرف عىل واقعها وطبيعتها، وكيفية إخراج الزكاة 

منها. وقد اقتىض ذلك توزيع هذه الورقة إىل ما يأيت: 

املقــدمة: أمهية املوضوع وأسباب دراسته.

املبحث األول: زكاة األموال املستفادة.

املبحث الثاين: زكاة املستغالت االستثامرية.

املبحث الثالث: زكاة الديون وتطبيقاهتا.

اخلاتـــمة: النتائج والتوصيات.

 أميل كبري أن أكون موفقا يف دراسة هذا املوضوع 
وفقًا  مقاصدية  وبرؤية  رشعي  بمنهج  علمية  دراسة 
الكريم  القرآن  به  جاء  الذي  اإلسالمي  للمنهج 
اجتهاداهتم  يف  األمة  فقهاء  واعتمده  النبوية،  والسنة 
وتوجيهاهتم العلمية، وبام يتناسب مع أمهيته يف احلياة 

املعارصة.

حسبنا أننا اجتهدنا، ومن اهلل التوفيق...

المبحث االأول: زكــاة االأمــوال الم�شــــتفادة
االإ�شالم  فيها  اأوجب  التي  النامية  االأموال 

الزكاة نوعان: 
ونامئها  أصلها  من  الزكاة  تؤخذ  أموال  األول:  النوع 
يف  كام  حول،  كل  عند  وغلته  املال  رأس  من  أي  معا، 
زكاة املاشية وعروض التجارة، وهذا لتامم الصلة بني 
ربع  هو  هنا  الزكاة  ومقدار  وغلته،  وفوائده  األصل 

العرش، أي ).)%.

النوع الثاين: أموال تؤخذ الزكاة من نامئها فقط، أي من 

غلتها وإيرادها بمجرد احلصول عىل الغلة دون انتظار 

حول، سواء كان رأس املال ثابتًا كاألرض الزراعية أم 

غري ثابت كنحل العسل، ومقدار الزكاة هنا هو الُعرش 

اإلنتاج،  تكاليف  حسب  أو)%   %(0 أي  نصفه  أو 

وحسب كلفة السقي.

االقتصادية  احلياة  لتطور  نظرًا  فإنه  اليوم  أما 

األموال واألرباح،  وتسارعها يف احلصول عىل بعض 

برزت  امتالكها،  زمن  حيث  ومن  طبيعتها  حيث  من 

لدينا مشكلة تتعلق بكيفية احتساب النصاب واحلول، 

االقتصادي  النشاط  داخل  األموال  تلك  خيص  فيام 

األموال  هي:  األموال  هذه  أبرز  ولعل  املعارص، 

املستفادة واملستغالت االستثامرية. 

النامية  األموال  هذه  ُتعاَمل  أساس  أي  فعىل 

الزكاة من  أنأخذ  الزكاة؟  نأخذ منها  اجلديدة؟ وكيف 

التجارية؟  املال ومن نامئه وغلته كام يف األموال  رأس 

والثامر  احلبوب  يف  كام  فقط  ونامئه  غلته  من  نأخذ  أم 

املال  بتعريف  سنقوم  ذلك  عىل  لإلجابة  والعسل؟ 

املستفاد وبيان أنواعه، وبيان احلكم الرشعي يف زكاته. 

تعريف المال الم�شتفاد
ملكية  يف  دخل  ي  الذي  هو  املستفاد:  املال 
املنتظم  الدخل  يشمل  يكن، وهو  مل  أن  بعد  الشخص 
الكافئات  يشمل  كام  أجر،  أو  راتب  من  لإلنسان 
هذا  ويشمل  ونحوها))(  واهلبات  العارضة  األرباح 
ملكًا  ويملكه  املسلم  يستفيده  ما  كل  املال  من  النوع 

))( فقه الزكاة، د. يوسف عبد اهلل، الطبعة اخلامسة والعرشين 
)00)م، ج ) ص ))).
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جديد بأي وسيلة من وسائل التملك املرشوع كاإلرث 
واهلبة وأجرة العمل. 

التي  األموال  مجيع  املستفادة  األموال  ويشمل   
مثل:  متساوية  غري  أو  متساوية  فرتات  يف  تباعا  تأيت 
الراتب الشهري واألجر اليومي أو األسبوعي واإلرث 
واهلدية أو أية أرباح أخرى يف مضاربة أو جتارة معينة.

وعىل هذا فإن األموال املستفادة ثالثة أنواع)2): 

من  أو  جنسها  من  متولدة  تنمو  أموال  األول:  النوع 

التجارة،  عروض  مثل  جنسها  من  فاملتولدة  أصلها: 

البضاعة  بأصل  املضاربة  من  توالدت  األموال  فهذه 

 – كاألغنام  أصلها:  من  واملتولدة  عنها،  ونتجت 

أنعام-. فإن هذه األموال تكون زكاهتا بزكاة أصلها، 

يف احتساب احلول والنصاب واملقدار الواجب للزكاة.

متولدة  وال  جنسها،  من  ليست  أموال  الثاين:  النوع 

عنها،: فهذه األموال حيسب لكل منها عىل حده حول 

جديد، ونصاب جديد. فإذا كان يملك أموااًل نقودا ثم 

استفاد أغنامًا أو ورث مزرعة أو جزءًا من دار، فهذا 

املال املستفاد ال يضم إىل أصله؛ ألنه ليس من جنسه، 

وإنام حيسب له حول جديد إذا بلغ النصاب، أو يزكى 

مبارشة إذا كان نتاجا عن الزروع والثامر، مثال ذلك: 

وورث  دينار،   (000 املكلف  لدى  كان  إذا 
يضم  فال  مزرعة  نتاج  عىل  حصل  أو  أرض،  قطعة 

نصاب بعض هذه األموال إىل بعض.

من  كغم  و300  دينار   (00 لديه  كان  وإذا 
البعض اآلخر يف وجوب  الثامر، فال يضم بعضها إىل 
مل  منها  جنس  كل  وألن  اجلنس،  الختالف  الزكاة، 

))( املغني البن قدامة، ج ) ص))) .

يبلغ النصاب، فنصاب النقود 000) دينار، ونصاب 
الزروع والثامر 00) كغم، وعىل هذا مل يبلغ النصاب، 

فال جتب عليه الزكاة.

النوع الثالث: أموال من جنسها، لكنها ليست متولدة 
عنها: مثل الراتب الشهري أو مبالغ اإلجيار، أو اإلرث. 

والزكاة يف ذلك عىل رأيني: 
الرأي األول: حيسب هلذا املال نصاب جديد، ويستقبل 
به مالكه حوال جديدا، وال جتب فيه الزكاة حتى يميض 
قال  الفقهاء،  مجهور  رأي  وهو  أيضًا)3)،  حول  عليه 
سواء  حوال،  يتم  حتى  املستفاد  املال  يزكى  ال  مالك: 
وقال  املاشية،  إال  جنسه  غري  من  أو  جنسه  من  كان 
عنده  كان  مع نصاب  مال مستفاد  يزكى  الشافعي: ال 
من جنسه إال أوالد املاشية مع أمهاهتا)4)، ألن املعتمد 
فمتى  احلول،  مجيع  يف  النصاب  اكتامل  اعتبار  عندهم 

نقص النصاب يف حلظة منه انقطع احلول.

يف  زكاة  رجل  عىل  يكون  وال  الشافعي:  قال 
ذهب حتى يكون عرشين دينارا يف أول احلول وآخره، 
فإن نقصت من قبل احلول بيوم ثم متت عرشين مل يكن 

فيها زكاة حتى ُيستقَبل با حول من يوم تتم))(. 

مثال  دينار  ألفي   (000 املكلف  لدي  كان  فإذا 
منتصفه،  يف  أخرى  ألفًا  استفاد  ثم  العام،  بداية  يف 
العام، والثانية  وجبت عليه زكاة األلف األوىل يف هناية 
مستفاد  مال  لكل  أن  باعتبار  القادم،  العام  منتصف  يف 

نصاب جديد وحول جديد.

 واستدلوا عىل ذلك بام يأيت: 
سمعت  قالت  عنها  اهلل  ريض  عائشة  عن   -(
حتى  مال  يف  زكاة  )ال  يقول    اهلل  رسول 

حيول عليه احلول())(.

)3( املغني البن قدامة، ج ) ص ))) 
))( املحىل باآلثار البن حزم، ج ) ص )9).

))( األم لإلمام الشافعي، ج ) ص 3).
صححه   .((9( رقم   ،((( ص   ( ج  ماجة،  ابن  سنن   )((

األلباين يف إرواء الغليل. 
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 قال )ليس يف مال زكاة   عن النبي  )- عن عيل 
حتى حيول عليه احلول())(.

  3-عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال قال رسول اهلل
عليه  حيول  حتى  عليه  زكاة  فال  ماال  استفاد  )من 

احلول عند ربه())(.
تفيد اشرتاط احلول يف كل مال   فهذه األحاديث 
بلغ نصابا حتى جتب عليه الزكاة، إال ما خص منه 
بدليل وهي الزروع والثامر واملعادن. مما يعني أن 
األموال الباقية التي جتب فيها الزكاة يشرتط فيها 

ميض مدة احلول عليها.
لنامئها،  جتب  األموال  زكاة  بأن  أيضًا  استدلوا   -(  
وهو  للنامء  زمان  هناك  يكون  أن  ذلك  فيقتيض 

احلول، فالبد من اعتباره فيها)9(. 

الرأي الثاين: يضم هذا املال املستفاد إىل ما عنده 
حوله  ابتداء  منذ  له  تابعا  ويكون  احلول،  يف  مال  من 
بحيث ُيزكى املال املستفاد مع املال األصيل الذي ابتدأ 
املال الذي كان  به فيزكيهام مجيعا عند متام حول  العام 
عنده)0)(، وهو رأي أيب حنيفة، حيث يرى أنه إذا كان 
عنده مال جتب فيه الزكاة واكتسب بعد ذلك حتى لو 
قبل متام احلول بساعة شيئا قل أو كثر من جنس ماعنده 
يف  املعتمد  ألن  األصل)))(،  مع  املكتسب  يزكي  فإنه 
دون  وآخره  احلول  أول  يف  النصاب  اكتامل  هو  ذلك 

النظر إىل ما بينهام.

أصحابنا  قال  التجريد:  يف  القدوري  ذكر  فقد   
يف  ونقص  احلول  طريف  يف  كامال  النصاب  وجد  إذا 
يف  كمل  النصاب  ألن  الزكاة،  وجوب  يمنع  مل  خالله 
طريف احلول، فنقصانه يف خالله ال يمنع وجوب الزكاة 

كعروض التجارة إذا نقصت قيمتها)))(.

صححه   .(((3 رقم   ،(00 ص   ( ج  داود،  أيب  سنن   )((
األلباين يف صحيح أيب داود.

))( سنن الرتمذي، ج 3 ص ))، رقم )3). صححه األلباين 
يف إرواء الغليل.

)9( احلاوي الكبري للاموردي، ج 3 ص 9).
)0)( املغني البن قدامة، ج ) ص))).

)))( املحىل باآلثار البن حزم، ج ) ص )9). 
)))( التجريد، أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد القدوري، ج 3، 

ص ))3).

واستدلوا عىل ذلك بام يأيت: 

رسول  قال  قال  اخلدري   سعيد  عن أيب   -(
 )ليس فيام دون مخس من اإلبل صدقة، وال يف  اهلل 
تبلغ  أن  إىل  شاة  ففيها  مخسا  بلغت  فإذا  يشء.  األربع 
أربع  تبلغ  حتى  شاتان  ففيها  عرشا  بلغت  فإذا  تسعا، 
عرشة، فإذا بلغت مخس عرشة ففيها ثالث شياه إىل أن 
أربع شياه  ففيها  بلغت عرشين  فإذا  تبلغ تسع عرشة، 
بلغت مخسا وعرشين  فإذا  أربعا وعرشين،  تبلغ  حتى 
ففيها بنت خماص حتى تبلغ مخسا وثالثني، فإذا مل تكن 
بنت خماض فابن لبون ذكر، فإذا زادت بعريا ففيها بنت 
لبون إىل أن تبلغ مخسا وأربعني، فإن زادت بعريا ففيها 
حفة إىل أن تبلغ ستني...()3)(. فهذا احلديث يشري إىل 
تتطلب  وال  الزيادة  حصول  بمجرد  تثبت  الزكاة  أن 

احتساب نصاب أو حول جديد. 

من  أن  )اعلموا  قال:    النبي  أن  روي  ما   -(
بعد  فام حدث  أموالكم،  زكاة  فيه  تؤدون  السنة شهرا 
ذلك من مال فال زكاة فيه حتى جييء رأس السنة()))(. 
وقد علق الرسخيس عىل هذه الرواية فقال: فهذا يقتيض 
ألنه عند جميء رأس السنة جتب الزكاة يف احلادث كام 

جتب يف األصل، وأن وقت الوجوب فيهام واحد)))(.

جنس  من  املستفاد  بأن  ذلك  عىل  واستدلوا   
به  يزداد  فاألصل  عليه،  زيادة  ألنه  له،  تابع  األصل 

ويتكاثر بسببه، والزيادة تبع للمزيد عليه)))(.

 واستدلوا عىل ذلك بأن يف اشرتاط احلول لكل 

ابن ماجة، ج ) ص )))، رقم 99))، صححه  )3)( سنن 
األلبانس، سلسلة األحاديث الصحيحة، مكتبة املعارف 

للنرش والتوزيع الرياض ج )، ص))).
)))( املبسوط للرسخيس، ج) ص ))). مل يتم العثور عليه يف 

كتب احلديث. 
)))( املبسوط للرسخيس، ج ) ص ))) ))).

)))( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للكاساين، ج )، ص )).



635635

املستفادة  األموال  ألن  وتكلفة،  عظيمة  مشقة  مستفاد 
احلول  ابتداء  مراقبة  املكلف  عل  فيعرس  تكثر  قد 
القول  فكان  حدة،  عل  مستفاد  مال  لكل  وانتهائه 
أدفع  جنسه  من  كان  إذا  املستفاد  يف  الزكاة  بوجوب 

للحرج وأبعد عن املشقة)))(.

يملك  املكلف  كان  لو  فإنه  ذلك  عىل  وبناء   
000) ألفي دينار مثال يف بداية احلول، ثم استفاد ألفًا 
 – املالني  زكاة  عليه  العام، وجبت  منتصف  أخرى يف 
الثالثة آالف – يف هناية احلول، ألهنم يقولون إذا ابتدأ 
احلول وهو يملك النصاب وانتهى احلول وهو يملك 
النصاب أيضًاً وجبت عليه الزكاة يف مجيع ما عنده من 
أموال، بغض النظر عن زيادة النصاب أو نقصانه أثناء 

احلول، وبغض النظر عن طبيعة مصدره. 

الرأي الراجح: 

والذي يظهر لنا واهلل أعلم أن الراجح يف ذلك 
هو الرأي الثاين وهو رأي األحناف الذي يقيض بضم 
املال املستفاد إىل ما عنده يف احلول، فيزكيهام مجيعا عند 
األصل،  مع  املكتسب  تزكية  يتم  بحيث  احلول،  متام 
ألن املعتمد يف ذلك هو اكتامل النصاب يف أول احلول 
فقهاء  ذكره  ما  وهو  بينهام.  ما  إىل  النظر  دون  وآخره 
يف  كامال  النصاب  وجد  إذا  أصحابنا  قال  األحناف: 
طريف احلول ونقص يف خالله مل يمنع وجوب الزكاة، 
ألن النصاب كمل يف طريف احلول، فنقصانه يف خالله 
نقصت  إذا  التجارة  كعروض  الزكاة  وجوب  يمنع  ال 

قيمتها)))(.

حممود  بن  اهلل  عبد  للموصيل،  املختار  لتعليل  االختيار   )(((
األحوذي  حتفة   ،(0( ص   ( ج  املوصيل ،  مودود  بن 
الرحيم  عبد  بن  الرمحن  عبد  حممد  للمباركفوري، 

املباركفورى ، ج 3 ص 0)).
)))( التجريد، أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد القدوري، ج 

3 ص ))3).

يتفق مع مقاصد الرشيعة  الرأي  إن األخذ بذا 
يف التخفيف عن املكلف يف عملية االحتساب والتقدير 
التفصييل، ويف رعاية مصلحة الفقراء واملساكني وبقية 
مؤمتر  اعتمده  ما  وهو  للزكاة،  املستحقة  األصناف 
الزكاة األول الذي انعقد يف الكويت 9) رجب )0)) 
هــ ))9)م، الذي اعتمد الزكاة يف الرواتب واألجور 
عىل أساس مذهب احلنفية، فقد جاء يف توصيات ذلك 
املؤمتر: أن األجور والرواتب وأرباح املهن تعترب ريعا 
عنده  ما  سائر  إىل  ضمها  يتم  لإلنسان  البرشية  للقوى 
فيزكيه كله  النصاب واحلول،  الزكوية يف  األموال  من 

عند متام احلول منذ متام النصاب)9)(.

وهذا هو األوىل باالعتامد ألن الزكاة فريضة عام، 
فمتى ما ابتدأ احلول وهو يملك نصابا وانتهى احلول 
وهو يملك نصابا انطبق عليه اسم الغني ووجبت عليه 
الزكاة، وال عربة لنقصان النصاب وزيادته أثناء احلول. 

والواقع أن األخذ بذا الرأي والتوجيه يتطلب 
به )وقتا حمددا يف  من املسلم أن يضع له حوال خاصا 
التي  األموال  جلميع  الزكاة  إخراج  فيه  يتم  عام(  كل 
حوالن  عن  النظر  بغض  العام،  خالل  عليها  حيصل 
البعض  عىل  احلول  حوالن  وعدم  بعضها  عن  احلول 
اآلخر، باعتبار أن احلول أختزل فيها منذ بداية العام، 
يتم  التي  السنوية  النهائية  احلسابات  يتناسب مع  وهو 
اعتامدها يف املشاريع والرشكات االستثامرية يف الوقت 

احلايل، واهلل أعلم.

نصار  وأمحد  العف  حسن  بسام  املستفاد،  املال  زكاة   )(9(
حتقق  فاعلة  زكاة  نحو  مؤمتر  إىل  مقدم  بحث  ثريا،  أبو 
الدينية  والشؤون  األوقاف  وزارة  الرشعية،  مقاصدها 

غزة )3)) هـ- 3)0)م، ص )).
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المبحث الثاني: زكاة الم�شتغالت 
اال�شتثمارية

الم�شتغالت اال�شتثمارية
املصانع  االستثامرية:  باملستغالت  يقصد 
والعقارات  والسيارات  واملعدات  واملكائن  اإلنتاجية 
والعامرات واملشاريع االستثامرية األخرى)0)(. وعرفها 
آخرون بأهنا: املصانع اإلنتاجية والعقارات والسيارات 
وليس  لإلجيار  معد  هو  ما  كل  من  ونحوها  واآلالت 

معدا للتجارة يف أعيانه)))(.

األموال  بأهنا:  الكويتي  التمويل  بيت  وعرفها 
وإنام  بأعياهنا،  للتجارة  تتخذ  ومل  للبيع  تعد  مل  التي 
حيصل  ما  ببيع  وثمرهتا  منافعها  وأخذ  للنامء  اعدت 
والعامرات  الدور  فيها  فيدخل  كراء،  أو  نتاج  منهامن 
ذلك  والسيارات وغري  والسفن  والطائرات  واملصانع 

مما أعد ألخذ ريعه ونتاجه)))(. 

مجيع  تشمل  فإهنا  التعريفات  هذه  عىل  وبناء 
مرشوعات  يف  سواء  واملستغلة  املستثمرة  األصول 
النقل  كخدمات  خدمية،  مرشوعات  يف  أو  صناعية 
للمباين  التأجري  وخدمات  واجلوي،  والبحري  الربي 
السكنية والفنادق، ومرشوعات املقاوالت، وخدمات 
االتصاالت وغريها من املشاريع االستثامرية األخرى.

وهذه األموال إنام تتخذ لالستثامر عن طريق بيع 
ما حيصل من إنتاجها أو تأجري بعض أعياهنا، فرؤوس 

عيل  املعارصة،  الفقهية  والقضايا  اإلسالمي  االقتصاد   )(0(
أمحد السالوس، ج )، ص ))).

الفكر  دار  الزحييل،  وهبة  د.  وأدلته،  اإلسالمي  الفقه   )(((
دمشق، ج 0)، ص ))).

)))( أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، 
بيت التمويل الكويتي، ص )).

مدار  عىل  وغالت  أرباحا  تدّر  ولكنها  ثابتة  األموال 
التي  العام. مما يعني أهنا تشمل مجيع رؤوس األموال 
أعدت  وإنام  بأعياهنا،  للتجارة  تتخذ  ومل  للبيع  ُتَعدَّ  مل 
من  منها  حيصل  ما  ببيع  وثمرهتا  منافعها  وأخذ  للنامء 
نتاج أو كراء، فيدخل يف املستغالت الدور والعامرات 
ذلك  والسيارات وغري  والسفن  والطائرات  واملصانع 

مما أعد ألخذ ريعه ونتاجه)3)(.

حكم زكاهتا: 
االستثامرية  املستغالت  زكاة  حكم  يف  للفقهاء 

عدة آراء هي: 

هذه  أن  الفقهاء  مجهور  ذهب  األول:  الرأي 
ناجتهـا)))(  يزكى  وإنام  املستغالت ال زكاة يف أصوهلا، 

–ثمرهتا أو ربحها– برشوط: 

أ - بعد استالمه، حتى يصبح ملكًا تامًا.

ب - حيسب له حول جديد من تاريخ االستالم.

ج- حيسب له نصاب جديد من تاريخ االستالم.

حيث ذكر الفقهاء أن آلة احلداد والنجار واخلياط 
ال جتب الزكاة فيها. ذلك أن آالت الصناع ليست من 
وقد  الزكاة)))(.  فيها  جتب  فال  النامية  التجارة  أموال 
والبّناء  كالنجار  الصنَّاع  آالت  أن  عىل  الفقهاء  نّص 
آالت  يف  يشء  )وال  فيها  زكاة  ال  ونحوهم  واحلداد 
الصناع وأمتعة التجارة وقوارير عطار وسامن ونحوهم 

)3)( أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، 
بيت الزكاة الكويتي، ص )).

 ،( ص   ( ج  للكاساين،  الرشائع  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع   )(((
رشح فتح القدير للكامل ابن اهلامم، ج ) ص )))، مواهب 
الشيخ خليل للحطاب، ج ) ص  اجلليل يف رشح خمترص 
املغني  و))3،   303 ص   ( ج  للنووي،  املجموع   ،(((

البن قدامة، ج )، ص ))).
)))( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للكاساين، ج ) ص ))-3).
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كالزيات والعسال، إال أن يريد بيعها أي القوارير مع 
آالت  وكذلك  جتارة،  مال  ألنه  الكل  فيزكي  فيها  ما 
للقنية،  ألهنا  فيها  زكاة  فال  حلفظها  كانت  إن  الدواب 
وإن كان يبيعها معها فهي مال جتارة يزكيها()))(، وذكر 
الكاساين يف البدائع: وأما آالت الصناع وظروف أمتعة 
التجارة ال تكون مال التجارة ; ألهنا ال تباع مع األمتعة 

عادة)))(.

سائر  يف  الزكاة  جتب  القناع:  وال  كشاف  يف  وجاء 
وال  ال،  أو  املال  كان  حيوانا  للتجارة  تكن  مل  إذا  األموال 
جتب يف آالت الصناع وأثاث البيوت واألشجار والنبات 
وللكراء  للسكنى  واألرضني  الدور  من  والعقار  واألواين 
 )((( صدقة(  وفرسه  عبده  يف  املسلم  عىل  )ليس    لقوله 
عدم  األصل  وألن  املذكورات  باقي  ذلك  عىل  وقيس 

الوجوب إال لدليل وال دليل فيها.)9)(

واستدلوا عىل ذلك بام يأيت: 

)- األصل براءة الذمة يف التكاليف، وقد حدد النبي 
 األموال التي جتب فيها الزكاة، ومل جيعل منها ما 
واآلالت  والدواب  العقارات  من  ويكرى  يستغل 
بنص  إال  فيها  الزكاة  إثبات  جيوز  وال  ونحوها، 

رصيح، وال يوجد يف ذلك نص رصيح)30(.

با  يسمع  مل  مسألة  هذه  أن  الشوكاين  ذكر  وقد 
واملسائل  احلوادث  من  وإنام هي  أألوىل،  القرون  أهل 
املستجدة، وال توجد عليها أثارة من علم، ال من كتاب 

)))( الفروع البن مفلح املقديس، ج ) ص ))3 كشاف القناع 
للبهويت، ج )، ص ))).

)))( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للكاساين، ج )، ص 3).
)))( صحيح مسلم، ج ) ص )))، رقم ))9. 

)9)( كشاف القناع عن متن اإلقناع للبهويت، ج ) ص )))-))).
شبري،  عثامن  حممد  د.  الثابتة،  االستثامرية  األصول  زكاة   )30(
أبحاث الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعارصة، ص. )3).

وال سنة وال قياس، وأموال املسلمني معصومة ال حيل 
أخذها إال بحقها))3(.

ابن  عن  روي  ما  منها  لألرض،  الكراء  أحاديث   -(
 عامل أهل خيرب  النبي  عمر ريض اهلل عنهام أن 

بشطر ما خيرج من ثمر أو زرع))3(.

  ومنها ما روي عن طاووس أن معاذ بن جبل
أكرى األرض عىل عهد رسول اهلل  وأيب بكر وعمر 
وعثامن ريض اهلل عنهم عىل الثلث والربع)33(، ومل ينقل 
أهل  إمجاع  مالك  عن  نقل  وقد  زكاة،  ذلك  يف  عنهم 

املدينة عىل ذلك))3(.

حدثني  قال  خديج  بن  رافع  عن  روي  ما  ومنها 
بام    النبي  عهد  عىل  األرض  يكرون  كانوا  أهنم  عامي 
ينبت منها أو يشء يستثنيه صاحب األرض، فنهى رسول 
اهلل عن ذلك، فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ 

فقال رافع ليس با بأس بالدينار والدرهم))3(. 

فهذه النصوص والروايات تدل عىل انتشار كراء 
األرض يف عرص النبوة، ومل يرد عنه أنه أوجب الزكاة 
النترش.  وجب  ولو  لقبضها،  السعاة  بعث  وال  فيها 
وقد نوقشت هذه األدلة بأن هذه األرايض كانت وقفا 

وليست مملوكة ألحد حتى جتب فيها الزكاة.

الشيخ حممد  املعارصين  الرأي من  واعتمد هذا 

))3( السيل اجلرار للشوكاين، حممد بن عيل الشوكاين، دار ابن 
حزم، ج )، ص )).

إسامعيل  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  البخاري،  صحيح   )3((
البخاري، ج )، ص 0)، رقم ))3).

)33( سنن ابن ماجة، ج )، ص 3))، رقم ))))، صححه 
البوصريي واأللباين وله شاهد من حديث ابن عباس. 

))3( بداية املجتهد وهناية املقتصد البن رشد، ج ) ص 3)).
إسامعيل  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  البخاري،  صحيح   )3((

البخاري، ج ) ص ))، رقم ))3).
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عثيمني  ابن  والشيخ  باز  ابن  والشيخ  إبراهيم  بن 
والشيخ بكر أبو زيد والشيخ حممود شلتوت والدكتور 

عبد اهلل الطيار))3(.

وهناك رأي لإلمام أمحد يفيد أن زكاة املستغالت 
ذكر  فقد  فقط،  والناتج  األرباح  يف  تكون  االستثامرية 
فقبض  داره  أجر  ومن  أنه  أمحد  اإلمام  عن  قدامة  ابن 
كراها فال زكاة عليه فيه حتى حيول عليه احلول، وعن 

أمحد أنه يزكيه إذا استفاده))3( .

وجوب  إىل  الفقهاء  بعض  ذهب  الثاين:  الرأي 
الزكاة يف املستغالت أصاًل ونتاجًا قياسًا عىل عروض 
قيمتها كل عام، وقد  بتقدير  يتم زكاهتا  التي  التجارة، 
الزيدية  والشيعة  اهلادوية  فقهاء  عن  القول  هذا  نقل 

وهو رأي البن عقيل احلنبيل))3(.

املصانع  قيمة  تقدير  وجوب  ذلك  ويقتيض 
األرباح،  إىل  واملعدات والعامرات كل عام، وإضافتها 
وبناء عىل ذلك جتب الزكاة يف األصول من عقار وسيارة 
وطائرة ونحوها مع غلتها، بحيث يتم تقويم قيمتها مع 

الغلة وخيرج منها ربع العرش بعد ميض احلول.

وقد ذهب إىل ذلك من املعارصين الدكتور رفيق 
املرصي والدكتور منذر قحف والشيخ حسن عبد اهلل 

األمني)39(. واستدلوا عىل ذلك بام يأيت: 

آل  إبراهيم  بن  حممد  ورسائل  فتاوى  ذلك:  يف  ينظر   )3((
 (( ج  باز،  ابن  فتاوى  جمموع   ،(( ص   ( ج  الشيخ، 
ص) ))، فتاوى يف أحكام الزكاة، ابن عثيمني، مجع فهد 
السليامن، ص )0)، فتاوى جامعة يف زكاة العقار، د. أبو 
بكر زيد، ص 0)، الزكاة وتطبيقـاهتا املعاصـرة، د. عبد 

اهلل الطيار، ص )0).
))3( املغني البن قدامة، ج 3 ص )).

))3( بدائع الفوائد البن القيم، ج 3 ص 3))، فقه الزكاة، د. 
يوسف عبد اهلل، ج ) ص ))) 0)).

)39( ينظر يف ذلك: بحوث الزكاة، د. رفيق املرصي، ص )))، زكاة 
وأعامل  أبحاث  قحف،  منذر  د.  االستثامرية،  األصول 

تعاىل  كقوله  الزكاة،  وجوب  أدلة  عموم   -(
واركعوا  الزكاة  وآتوا  الصالة  )وأقيموا 
زكاة  )أدوا    وقوله  الراكعني()0)(،  مع 
أموالكم()))(، من غري فصل بني مال ومال، 
وال  وغريها،  املستغالت  تشمل  عامة  فهي 

يمكن اخلروج عن هذا األصل إال بدليل.

والثياب  الدور  يف  الزكاة  وجوب  عدم  إن   -(
وغري  باحلاجة  مشغولة  ألهنا  ونحوها، 
نامية، أما هذه املستغالت فهي متخذة للنامء 

واالستثامر، فتجب الزكاة فيها)))(.

3- أن هذه األموال ضخمة جدا متثل نسبة عالية 
من أموال النشاط االقتصادي، وال يمكن أن 
تستبعد من حميط الزكاة، فتقاس عىل عروض 
التجارة، إذ ال فرق بينها وبني أموال عروض 
وإنام  للفقراء،  أنفع  ذلك  ويكون  التجارة، 

رشعت الزكاة ملواساة الفقراء)3)(.

املعارصين  الفقهاء  بعض  ذهب  الثالث:  الرأي 
إىل وجوب الزكاة للمستغالت االستثامرية يف األرباح 
والناتج فقط، عىل أن تتم زكاهتا عند االستالم مبارشة 
تعاىل  بقوله  عمال  والثامر،  الزروع  زكاة  عىل  قياسًا 
)وآتوا حقه يوم حصاده( )))(، حيث جيب فيها العرش أو 

يف  دراسات   ،3(( ص  اخلامسة،  الندوة  يف  الزكاة  بيت 
املحاسبة الزكوية، د. صالح الزهراين، ص 0)).

)0)( سورة البقرة آية )).
وصححه   ،(3( رقم   ،((( ص   ( ج  الرتمذي،  سنن   )(((

احلاكم والرتمذي عىل رشط مسلم. 
الفقه  جممع  جملة  اهلل،  عبد  يوسف  د.  املستغالت،  زكاة   )(((

اإلسالمي، العدد الثاين، ج ) ص )). 
اهلل  عبد  والشيخ  األمني  اهلل  عبد  حسن  د.  مناقشات   )(3(
إبراهيم، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين، ج ) ص 

.((9 (((
)))( سورة األنعام آية ))).
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نصف العرش متى ما بلغت نصابًا دون اعتبار للحول، 
وهو رأي الشيخ أبو زهرة وعبد الوهاب خالف وعبد 

الرمحن حسن)))(.

عىل  املستغالت  بقياس  ذلك  عىل  واستدلوا 
األرايض الزراعية، والعلة اجلامعة بينهام أن كال منهام 
يدر غلة وربحا دوريا، فيجب فيها ما جيب يف اخلارج 
من األرايض الزراعية، وهو العرش أو نصف العرش)))(.

ونوقش ذلك بأنه قياس مع الفارق، ألن الزكاة 
بقي  وإن  واحدة  مرة  األرض  من  اخلارج  من  تؤخذ 
اخلارج عنده عدة سنني، بخالف غلة املستغالت فإهنا 
تزكي كل سنة، فإذا قيل بالعرش أو نصف العرش كان 

ذلك إجحافا بحق أصحابا.

الرأي املختار يف زكاة املستغالت 

احتسابم  يف  الفقهاء  آراء  تتبع  خالل  ومن 
زكاة  يف  الراجح  الرأي  أن  نرى  والنصاب،  للحول 
األرباح   – فقط  نتاجا  زكاهتا  جتب  أنه  املستغالت 
فقط دون األصول – ويكاد يكون هذا بمثابة اإلمجاع 
السكويت من قبل فقهاء السلف الذين ذهبوا إىل عدم 
وجوب الزكاة يف األصول، وهو ما أشار إليه ابن تيمية 
عند حديثه عن إمجاع أهل املدينة، وذكر منه إمجاعهم 
عىل ترك الصدقة يف اخلرضوات واألحباس، وهو كام 

يرى حجة باتفاق العلامء)))(

 ،(((  ((( ص   ( ج  اهلل،  عبد  يوسف  د.  الزكاة،  فقه   )(((
الفقه  جممع  جملة  السالوس،  أمحد  عيل  د.  املستغالت،  زكاة 
اإلسالمي، العدد الثاين، ج ) ص )9، زكاة املستغالت، د. 
يوسف عبد اهلل، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين، ج 

) ص )).
 ،((( ص  شحاته،  شوقي  د.  للزكاة،  املعارص  التطبيق   )(((

فقه الزكاة، د. يوسف عبد اهلل، ج ) ص 99).
)))( جمموع الفتاوى البن تيمية، ج 0) ص 303. 

هذه  ضم  يتم  أن  الرأي  هذا  متام  من  أن  وأرى 
نصابه  يف  أموال  من  املزكي  يملكه  ما  إىل  األموال 
نصابه  به  ابتدأ  الذي  احلول  وفق  وحيسب  القديم، 
القديم، وفقًا ملا تم ذكره يف نصاب األموال املستفادة، 
حيث ذهب فقهاء األحناف إىل أن املال يضم إىل أصله 
لنقصان  عربة  وال  احلول،  خالل  جنسه  من  كان  إن 
النصاب أو زيادته أثناء احلول مادام كان املالك يملك 

نصابا يف بداية احلول ويف منتهاه)))(.

يف  نصاب  له  كان  لو  نجيم:  ابن  ذكر  فقد 
فاستفاد  احلول  أثناء  يف  بعضه  فهلك  احلول  أول 
نقصان  ألن  عندنا،  أيضًا  يضم  أكثر  أو  النصاب  متام 
فصار  احلول  حكم  يقطع  ال  احلول  أثناء  يف  النصاب 
املستفاد مع النقصان كاملستفاد مع كامله)9)(، وذكر ابن 
احلول  يف  عنده  ما  إىل  يضمه  حنيفة  أبو  وقال  قدامة: 
فيزكيهام مجيعا عند متام حول املال الذي كان عنده)0)(، 
وعىل هذا جتب الزكاة عىل املال الناتج عن املستغالت 
االستثامرية مع هناية حوله الذي احتسبه لنفسه سابقا، 
وال عربة لنقصان النصاب أو زيادته أثناء احلول مادام 
منتهاه،  ويف  احلول  بداية  يف  نصابا  يملك  املالك  كان 

واهلل أعلم. 

ومن احلكم الترشيعية التي تبني رجحان األخذ 
بذا الرأي أن الزكاة تشجع صاحب املال عىل العمل 
والتنمية وتعمل عىل القضاء عىل البطالة، وهذا متحقق 
تكون  التي  العامرة  أن  ذلك  الرأي،  هلذا  اختيارنا  يف 

)))( التجريد، أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد القدوري، ج 
3 ص ))3).

)9)( البحر الرائق رشح كنز الدقائق البن نجيم احلنفي، ج ) 
ص 39).

)0)( املغني البن قدامة، ج ) ص ))).
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اشرتك  املبلغ  هذا  فإن  مثال  دوالر  مليون  مثال  كلفتها 
واملستأجرون  )العامل  طرف  من  أكثر  منه  اففادة  يف 
تقل  فإه  اآلخرون  منه  استفاد  عمل  وكل  والفنيون( 
الزكاة فقط عىل ريعه وثمرته  لتكون  الزكاة،  فيه نسبة 

وليس عىل أصله.

هنا:  نقول  املستفادة  األموال  زكاة  يف  قلنا  وكام 
أن  املسلم  يتطلب من  والتوجيه  الرأي  إن األخذ بذا 
يضع له حوال خاصا به )وقتا حمددا يف كل عام( يتم فيه 
إخراج الزكاة جلميع األموال التي حيصل عليها خالل 
بعضها  عن  احلول  حوالن  عن  النظر  بغض  العام، 
باعتبار  اآلخر،  البعض  عىل  احلول  حوالن  وعدم 
يتناسب  وهو  العام،  بداية  منذ  فيها  أختزل  احلول  أن 
يف  اعتامدها  يتم  التي  السنوية  النهائية  احلسابات  مع 
املشاريع والرشكات االستثامرية يف الوقت احلايل، واهلل 

أعلم.

المبحث الثالث: زكــاة الديــون وتطبيقاتها
الديون مجع مفرده دين، والدين يف اللغة:  يطلق 
عىل كل يشء غري حارض، وقد َداَنُه أقرضه فهو َمِديٌن 

وَمْدُيوٌن)))(.

مال  عن  عبارة  الفقهاء:  اصطالح  يف  والدين 
حكمي يف الذمة)))(.

بمعنى واحد، وهو  ين والقرض والسلف  والدَّ
با  يتقرب  قربة  وهو  اإلسالم،  يف  إليه  مندوب  عمل 
إىل اهلل سبحانه، ملا فيه من الرفق بالناس، والرمحة بم 

)))( لسان العرب البن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم بن 
منظور األفريقي، ج 3) ص))). 

)))( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للكاساين، عالء الدين 
الكاساين، دار الكتاب العريب بريوت، ج ) ص )3).

وتيسري أمورهم وتفريج كربم.

وقد وردت مرشوعيته يف الكتاب والسنة واإلمجاع.

 أما الكتاب فقد اعتربه نوعًا من أنواع التعاون 
مجلة  يف  الكريم  القرآن  إليه  ندب  الذي  اخلري  وفعل 
آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيُّ َيا  تعاىل  قوله  منها  اآليات،  من 
رْيَ  اخْلَ َواْفَعُلوا  َربَُّكْم  َواْعُبُدوا  َواْسُجُدوا  اْرَكُعوا 
ُكْم ُتْفِلُحوَن)3)( وقوله تعاىل َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلبِرِّ  َلَعلَّ

.)(((ْقَوٰى ۚ َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن َوالتَّ

وأما السنة فقد وردت جمموعة من األحاديث التي 
التعاون والقيام بحاجة اآلخرين، منها  إىل  املسلم  تدعو 
قوله  )املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه، من 
كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته، ومن فرج عن 
مسلم كربة فرج اهلل عنه با كربة من كرب يوم القيامة، 
  وقوله  القيامة()))(  يوم  اهلل  سرته  مسلام  سرت  ومن 
الصدقة  مكتوبا  اجلنة  باب  عىل  يب  أرسي  ليلة  )رأيت 
بعرش أمثاهلا والقرض بثامنية عرش، فقلت يا جربيل ما 
بال القرض أفضل من الصدقة قال ألن السائل يسأل 

وعنده، واملستقرض ال يستقرض إالمن حاجة()))(.

وأما اإلمجاع فقد أمجعت األمة منذ الصدر األول 
إىل يومنا هذا عىل جواز ومرشوعية هذا العقد)))(، ألنه 
من باب التربع والرفق بالناس، وهو ما نراه من تعامل 

املسلمني به من الصدر األول إىل اآلن.

)3)( سورة احلج آية )). 
)))( سورة املائدة آية ). 

)))( صحيح مسلم، ج ) ص 9)9)، رقم 0))). 
)))( سنن ابن ماجة، ج ) ص )))، رقم )3))، واحلديث 

ضعيف لكنه جاء من طرق متعددة. 
)))( املغني البن قدامة، أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن 

قدامة، دار الكتب العلمية بريوت، ج ) ص ))3.
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وللدين طرفان مها: مدين ودائن، أما املدين فهو 
الذي  فهو  الدائن  وأما  الدائن،  من  املال  يأخذ  الذي 
للمدين، ولكل منهام أحكام خاصة  املال قرضا  يدفع 

يف أداء واجب الزكاة، وفقًا للتفصيل التايل: 

اأوال: زكاة المدين
 ال خالف بني أهل العلم يف أن املدين الذي مل 
يستغرق الدين مجيع ماله، وكان عنده زيادة يف أمواله 
الزكاة  الذي بذمته وتبلغ نصابا فإن  الدين  غري مقدار 
جتب يف تلك الزيادة، ألن الدين ال يمنع الزكاة إذا كان 
األموال  النصاب، ألن هذه  بلغت  أموال أخرى  لديه 
التي بيده أموال مملوكة ملكًا تامًا، وقد بلغت النصاب 

وحال عليه احلول)))(. 

فإذا كان يف ذمته دين بمقدار 000) ألفي دينار 
وعنده 000) أربعة آالف دينار فإن الزكاة جتب يف الـ 

000) ألفي دينار التي مل يستغرقها الدين باالتفاق.

ماله،  مجيع  الدين  يستغرق  الذي  املدين  أما   
فللفقهاء رأيان يف وجوب الزكاة عليه، هي: 

ماله  الزكاة عليه يف مجيع  وجوب  األول:  الرأي 
ولو كان مدينا، ألن هذا الدين ال يمنع وجوب الزكاة 
ولديه  دينار  ألفي   (000 ذمته  يف  كان  فإذا  عليه)9)(، 
ماله  مجيع  يف  عليه  الزكاة  جتب  فإنه  دينار  آالف  ثالثة 

وهو 3000 آالف دينار.

 وقد استدل أصحاب هذا الرأي بعموم األدلة 
ِمْن  ُخْذ  الزكاة، منها قوله تعاىل:  الواردة يف وجوب 

)))( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للكاساين، ج ) ص )))، 
بداية   ،((( ص   ( ج  الرشبيني،  للخطيب  املحتاج  معني 
املجتهد البن رشد، ج 3 ص 309، املغني البن قدامة، ج 

3 ص ))، كشاف القناع للبهويت، ج ) ص ))). 
)9)( روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي، ج ) ص )9).

ا)0)(، حيث أهنا مل  يِهْم ِبَ ُرُهْم َوُتَزكِّ َأْمَواهِلِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
تفرق بني دائن ومدين، وإنام توجب الزكاة يف األموال 

من غري تفريق.

فيام  عليه  الزكاة  وجوب  عدم  الثاين:  الرأي 
الزيادة  يف  فقط  جتب  وإنام  أموال،  من  الدين  استغرقه 
إذا بلغت نصابا)))(، فإذا كان لديه 000) أربعة آالف 
دينار، ويف ذمته دين ب 000) ألفي دينار فإن الزكاة 
يف  جتب  وال  الدين  عن  الزائدة  دينار   (000 يف  جتب 

مجيع أمواله.

واستدل أصحاب هذا الرأي بأن األدلة املوجبة 
للزكاة تشرتط الغنى عمال بحديث معاذ         عندما 
أن عليهم صدقة تؤخذ من  )فأعلمهم  اليمن  إىل  بعثه 
أغنيائهم وترد عىل فقرائهم()))( فهذا احلديث يشرتط 
الدين  يستغرق  الذي  واملدين  الزكاة،  لوجوب  الغنى 

مجيع ماله ال يعد غنيا.

املدين  زكاة  موضوع  يف  الفقهاء  أسهب  وقد 
إليها  أرشنا  عام  خترج  ال  األدلة  من  جمموعة  وذكروا 
الدين  من  حالة  كل  بني  التفريق  يتطلب  الذي  األمر 

عىل حدة.

الرأي املختار: 

دليل  والنظر يف  اآلراء  هذه  خالل عرض  ومن 
تفيد أن  التي  املقاصد الرشعية  كل فريق واعتامدا عىل 
األشخاص،  عىل  وليس  األموال  عىل  الزكاة  وجوب 
للتفصيل  وفقًا  املدين  زكاة  حكم  حتديد  يمكن  فإنه 

التايل: 

)0)( سورة التوبة آية 03).
)))( املغني البن قدامة، ج 3 ص ))، كشاف القناع للبهويت، 

ج )، ص ))).
)))( صحيح البخاري، ج ) ص )0)، رقم )39).



مجلة بحوث، العدد السـابع والعشرون »خاص« صفر 1441 هجريًا - أكتوبر 2019 ميالديًا 642

)- إذا كان الدين مستغرقا جلميع مال املدين فال زكاة 
عليه، ألنه ال يعد يف هذه احلالة غنيا، واملال الذي 
بيده ليس ملكًا له وإنام هو ملك للدائن، ويؤيد هذا 
ما نقله بعض فقهاء املالكية عن نافع عن ابن عمر 
أن رسول اهلل  قال: )إذا كان لرجل ألف درهم، 

وعليه ألف درهم فال زكاة عليه()3)(.

)- إذا مل يكن الدين مستغرقا جلميع ماله، فال خيلو إما 
أن يكون هذا الدين الذي يف ذمته حااًل أو مؤجاًل. 
فإذا كان الدين حااًل فال زكاة عليه يف مقدار الدين، 
حق  يقدم  إذ  املال،  هذا  يف  الدائنني  حق  لتعلق 
الدائنني عىل الزكاة. ويؤيد هذا ما روي عن النبي 
 أنه قال: )هذا شهر زكاتكم، من كان منكم عليه 
دين فليقض دينه حتى ختلص أموالكم فتؤدوا منها 

الزكاة()))(.

وجوب  يمنع  فال  مؤجال،  الدين  كان  إذا  أما 
الزكاة عىل املدين، ألن الزكاة تعلقت باملال قبل تعلق 

حق الدائنني به، فتقدم الزكاة لذلك.

من  وفرة  لديه  املدين  هذا  أن  ذلك  وتوجيه 
املال، ومل يستدن لسد حاجته، وإنام استدان لالستثامر 
للمتاجرة  استثامري  دين  هنا  فالدين  فيه،  واملتاجرة 
والقاعدة  احلاجة.  لسد  استهالكا  دينا  وليس  والتنمية 
يدر  بام  يغنم  لكي  استدان  فلام  بالغرم(  )الغنم  تقول 
الزكاة،  يدفع  أن  عليه  وجب  ربح  من  املال  هذا  عليه 

واهلل أعلم.

يف  قدامة  ابن  وذكره   ،((0 ص   ( ج  للقرايف،  الذخرية   )(3(
املغني، ج) ص )))، ومل يسنده إىل أي من كتب احلديث 
والتخريج، وقد ضعفه بعض العلامء إال أن معناه صحيح. 
 ،((0( رقم   ،((9 ص   ( ج  للبيهقي،  الكربى  السنن   )(((

ذكر ابن امللقن يف البدر املنري أنه حديث صحيح. 

ثانيًا: زكاة الدائن

الدين بالنسبة للدائن نوعان)65): 

املضمون  الدين  وهو  أداؤه  يرجى  دين  أواًل: 
الذي يكون عىل مورس ميلء مقر بالدين ويسمى 

»الدين القوي«.

غري  الدين  وهو  سداده،  يرجى  ال  دين  ثانيًا: 
يرجى  ال  معرس  عىل  يكون  الذي  املضمون 
ويسمى  عليه،  بينة  وال  جاحد  عىل  أو  سداده، 

»الدين الضعيف« 

خاص  حكم  النوعني  هذين  من  نوع  ولكل 
بزكاته وفقًا للتفصيل اآليت: 

فالدين املرجو األداء )الدين القوي(: هو الذي 
عدة  زكاته  يف  كان  فقد  بالَدْين  مقر  مورس  عىل  يكون 

آراء، هي: 

)- ذهب عدد من الفقهاء إىل أنه جتب زكاته مع 
ماله احلارض يف كل َحْول)))(. وروي ذلك 
عن عمر وعثامن وابن عمر وجابر بن عبد 
من  ذلك  عىل  ووافقهم  الصحابة،  من  اهلل 
التابعني جابر بن زيد وجماهد وإبراهيم)))(. 

 )- ذهب أبو عبيد إىل أن الدين املرجو سداده 
يزكى عند القبض ملا مىض من السنوات)))( 

3- ذهب اإلمام مالك إىل أنه يزكى لعام واحد 

سهل  أيب  بن  حممد  بكر  أبو  للرسخيس،  املبسوط   )(((
هناية   ،(9( ص   ( ج  بريوت،،  املعرفة  دار  الرسخيس، 
العباس  أيب  بن  حممد  للرميل،  املنهاج  رشح  إىل  املحتاج 

الرميل، دار الفكر بريوت، ج 3 ص 30). 
)))( بداية املجتهد وهناية املقتصد البن رشد، ج ) ص ).

)))( األموال أليب عبيد القاسم بن سالم، ص ))).
)))( نفس املصدر السابق، ص ))).
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عدة  املدين  عند  دام  ولو  حتى  قبضه،  عند 
أعوام)9)(.

)الدين  سداده  يرجى  ال  الذي  الدين  وأما 
الضعيف(: فهو الذي يكون عىل معرس ال ُيرَجى يساره، 

أو عىل جاحد وال بيِّنة عليه. ففي زكاته عدة آراء: 

)- أن يزكيه إذا قبضه ملا مىض من السنني، وهو مذهب 
عيل وابن عباس)0)(.

مذهب  وهو  واحدة  لسنة  قبضه  إذا  يزكيه  أنه   -  (
مذهب  وهو  العزيز)))(  عبد  بن  وعمر  احلسن 
مرجوة)))(،  وغري  مرجوة  كلها  الديون  يف  مالك 
أقام عند  لسنة، ولو  مالك  الدين عند  ُيزكى  وإنام 
اه لعام فقط، برشط أن  املِدين أعوامًا فإذا قبضه زكَّ
يتم املقبوض نصابا بنفسه، ولو عىل دفعات. وإنام 
يزكيه لعام فقط إذا مل يؤخر قبضه فرارا من الزكاة 
اه  أي قصدا إىل التهرب من وجوبا عليه، وإال زكَّ

لكل عام)3)(.

السنني،  من  مىض  مما  ليشء  عليه  زكاة  ال  أنه   -  3
حنيفة  أيب  مذهب  وهو   )((( أيضًاً سنته  زكاة  وال 
وصاحبيه، ألنه مال مال ضامر غري مقدور االنتفاع 

كاملفقود واملجحود)))(. 

الرأي الراجح: 

هو  أعلم،  واهلل  ذلك  كل  يف  الراجح  والرأي 
لعام واحد  االستالم  الدين عند  زكاة  بوجوب  القول 

)9)( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ج ) ص ))). 
)0)( األموال أليب عبيد القاسم بن سالم، ص 30).

)))( نفس املصدر والصفحة السابقتني. 
)))( بداية املجتهد وهناية املقتصد البن رشد، ج ) ص ). 
)3)( حاشية الدسوقي عل الرشح الكبري، ج ) ص ))). 

)))( األموال أليب عبيد القاسم بن سالم، ص 30). 
)))( بدائع الصنائع وترتيب الرشائع للكاساين، ج ) ص 9. 

فقط، سواء كان مرجو السداد أو غري مرجو السداد، 
امللك  وصف  عليه  ينطبق  استالمه  عند  الدين  ألن 
التام، وهو رشط عند مجهور الفقهاء يف وجوب الزكاة 
ملكًا  يكون  ال  استالمه  قبل  الدين  وألن  األموال،  يف 

تامًا. واهلل أعلم.

أما الديون التجارية املرجوة للتاجر املدير الذي 
يشرتي ويبيع بالسعر احلارض فإنه حيسبها يف كل َحول 
التجارية:  بالديون  ويعنى  ونقوده،  سلعه  مع  ويزكيها 
داخل  فيها  املضاربة  يتم  بضاعة  ثمن  أصلها  كان  ما 
السوق، ألهنا عندئذ تأخذ حكم عروض التجارة)))(.

راأي الظاهرية في عدم وجوب زكاة الديون 
عدم  وعطاء)))(  الظاهرية  فقهاء  بعض  يرى 
وجوب الزكاة عىل الدين أصال، سواء كان من النوع 
األول أو من النوع الثاين، حيث نقل البيهقي عن ابن 
أنه ال  الَدْين زكاة. ومعناه  ليس يف  أنه  عمر وعائشة 
أن  قوهلم:  ووجه  املدين)))(.  وال  الدائن  عىل  زكاة 

ِمْلك كل منهام غري تام. 

أما املَِدين، فألن املال الذي يف يده ليس له، ويده 
عليه ليست يد ِمْلك، بل يد ترصف وانتفاع، واملال عىل 

ِمْلك صاحبه الدائن له أخذه متى شاء.

حقيقة،  يده  يف  ليس  املال  فألن  الدائن  وأما 
ِملكه  فكان  به،  وينتفع  فيه  يترصف  الذي  هو  وغريه 

وعطاء،  عكرمة  عن  ذلك  روي  وقد  بتام،  ليس  عليه 

يه صاحبه  ُيزكِّ الدين، وال  الذي عليه  ى  ُيزكِّ وقاال: ال 

حتى يقبضه. 

)))( الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي البن عبد الرب، أبو عمر 
الرياض احلديثة 0)9) م،  القرطبي، مكتبة  الرب  بن عبد 

ص )9-)9. 
)))( املحىل البن حزم، ج) ص )))-3)). 

)))( السنن الكربى للبيهقي، ج ) ص 3))، رقم )))). 
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زكاة الدين على المدين دون الدائن 

واجبة  الدين  زكاة  أن  إىل  العلامء  بعض  ذهب 

عىل  زكاته  النخعي:  إبراهيم  قال  فقط،  املدين  عىل 

الذي يأكل مهنأه)9)(، وقال أبو عبيد القاسم بن سالم 

عىل  الدين  زكاة  جتب  النخعي:  إبراهيم  قول  مفرس 

الذي عليه الدين )أي املدين )وتسقط عن ربه املالك 

عن  تسقط  الدين  زكاة  أن  بمعنى  الدائن)0)(،  أي  له( 

ألنه  املدين،  عىل  جتب  ولكنها  عليه  جتب  وال  الدائن 

وينميه  فيه  ويترصف  به  وينتفع  مهنأه  يأكل  الذي  هو 

ويستفيد منه.

ورصح ابن حزم بأن زكاة الدين جتب عىل املدين 

الذي بيده املال وال جتب عىل الدائن، فقال: ومن عليه 

أكثر  أكان  الزكاة سواء  مثله  مال جتب يف  دين وعنده 

جنسه  من  منه،  أقل  أم  مثله  أم  عليه  الذي  الدين  من 

كان أم من غري جنسه؛ فإنه يزكي ما عنده وال يسقط 

من أجل الدين الذي عليه يشء من زكاة ما بيده)))(. 

كام ذهب ابن حزم إىل عدم وجوب الزكاة عىل 

كان  فسواء  دين  غريه  عىل  له  كان  ومن  فقال:  الدائن 

حااًل أو مؤجاًل عند ميلء مقر يمكنه قبضه أو منكر، 

أو عند عديم مقر أو منكر، كل ذلك سواء، وال زكاة 

فيه عىل صاحبه، ولو أقام عنه سنني حتى يقبضه فإذا 

قبضه استأنف حواًل كسائر الفوائد وال فرق)))(. 

)9)( األموال أليب عبيد القاسم بن سالم، دار الكتب العلمية 
بريوت ))9)م، ص )3).

)0)( نفس املصدر السابق، ص )3). 
)))( املحىل باآلثار البن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد ابن 

حزم، دار الكتب العلمية بريوت )00)م، ج ) ص 9)).
)))( نفس املصدر السابق، ج ) ص 0)).

وقد اعتمد بعض الفقهاء املعارصين هذا الرأي، 

فقال الشيخ أمحد اخللييل مفتي سلطنة عامن: إذا فرضت 

الزكاة عىل الدائن يف السنني املتطاولة قبل أن حيرض أجل 

وذكر  املال)3)( ،  ذلك  تستهلك  الزكاة  فإن  الدين  ذلك 

أيضًا أن الزكاة جتب عىل املدين الذي بيده املال وينتفع 

به ال عىل الدائن، فقال: الدائن الذي أعطى الدين ألجل 

معلوم قبل حلول ذلك األجل ال يمكنه أن ينتفع بذلك 

املال، إنام الذي ينتفع به املدين فيجب أن تكون الزكاة 

عىل املدين ال عىل الدائن)))(. 

عىل  جتب  الزكاة  أن  الربي  زكريا  الشيخ  ويرى 

املدين الذي ينتفع باملال ال عىل الدائن. إذ يقول: هناك 

الشخيص،  حلسابه  ليستثمره  مدين  استدانه  قرض 

فزكاته عندي عىل هذا املدين املستثمر، أما الدائن فال 

وجه  وال  احلول،  عليه  ويمر  يقبضه  أن  إىل  عليه  زكاة 

مطلقًا إلجياب الزكاة عليه عن مدة ماضية)))(.

وهذه األحكام التي ذكرناها يف زكاة الدين إنام 

تشمل الدين الطبيعي املندوب رشعا، أما الدين الذي 

جتب  فإنه  وجوبا  ومن  الزكاة  من  التهرب  به  يقصد 

الزكاة عليه كل عام مع بقية أمواله.

)3)( جملة جممع الفقه اإلسالمي، زكاة الديون، العدد )، ج ) ص )0).
)))( نفس املصدر السابق ونفس الصفحة. 

)))( جملة جممع الفقه اإلسالمي، زكاة الديون، العدد )، ج ) ص )9.
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الم�شارد والمراجع
أواًل: القرآن الكريم.

ثانيًا: الكتب والدراسات والبحوث، مرتبة هجائيًا.
)- أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، نرش بيت الزكاة الكويتي، )0)) هـ.

)- االختيار لتعليل املختار للموصيل، عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل ، مطبعة احللبي، القاهرة )93)م. 
3 - االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعارصة، عيل أمحد السالوس، مؤسسة الريان، بريوت.

)- األم لإلمام الشافعي، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي، دار املعرفة، بريوت 990)م. 
)- األموال أليب عبيد القاسم بن سالم، دار الكتب العلمية، بريوت ))9)م. 

)- البحر الرائق رشح كنز الدقائق البن نجيم احلنفي، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم ، دار الكتب العلمية، بريوت )99)م.
)- بحوث الزكاة، د. رفيق املرصي، دار املكتبي دمشق 30))هـ 009)م.

)- بداية املجتهد وهناية املقتصد البن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي، دار الفكر، بريوت.
9- بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للكاساين، عالء الدين الكاساين، دار الكتاب العريب، بريوت. 

0)- بدائع الفوائد البن القيم، أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، دار الكتاب العريب، بريوت. 
))- التجريد، أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد القدوري، دار السالم، القاهرة )00)م.

))- حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ، دار الكتب العلمية بريوت.
3)- التطبيق املعارص للزكاة، د. شوقي إسامعيل شحاته، دار الرشوق ))9)م )39) هـ.

))- حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد عرفة الدسوقي، دار الفكر بريوت.
))- احلاوي الكبري للاموردي،  أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي الشهري باملاوردي، دار الكتب العلمية بريوت.

))- دراسات يف املحاسبة الزكوية، د. صالح عبد الرمحن الزهراين، دار الكتاب اجلامعي )99)م. 
))- الذخرية للقرايف، أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهريبالقرايف، دار الغرب اإلسالمي بريوت )99)م.

))- روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي، أبو زكريا حييى بن رشف النووي، املكتب اإلسالمي بريوت )99)م.
9)- زكاة األصول االستثامرية الثابتة، د. حممد عثامن شبري، أبحاث الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعارصة.

0)- زكاة األصول االستثامرية، د. منذر قحف، أبحاث وأعامل بيت الزكاة يف الندوة اخلامسة.
))- زكاة املال املستفاد، بسام حسن العف وأمحد نصار أبو ثريا، بحث مقدم إىل مؤمتر نحو زكاة فاعلة حتقق مقاصدها الرشعية، وزارة 

األوقاف والشؤون الدينية غزة )3)) هــ 3)0)م. 
))- زكاة املستغالت، د. عيل أمحد السالوس، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين. 

3)- زكاة املستغالت، د. يوسف عبد اهلل، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين. 
))- الزكاة وتطبيقاهتا املعارصة، د. عبد اهلل الطيار، دار الوطن الطبعة الثالثة )))) هـ.

))- سلسلة األحاديث الصحيحة، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض. 
))-سنن ابن ماجة، حممد بن يزيد القزويني، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بريوت. 

))- سنن أيب داود، سليامن بن األشعث السجستاين، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت.
))- سنن الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

9)- السنن الكربى للبيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، دار املعارف اهلند ))3) هـ. 
30- السيل اجلرار للشوكاين، حممد بن عيل الشوكاين، دار الكتب العلمية، بريوت 3)))هـ )00)م. 

)3- رشح فتح القدير للكامل ابن اهلامم  كامل الدين حممد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلامم، دار الفكر، بريوت.
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)3- صحيح البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري، حتقيق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، بريوت، الطبعة الثالثة )0)) هـ ))9)م. 
33- صحيح مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب بريوت.

)3- فتاوى جامعة يف زكاة العقار، د. أبو بكر زيد، دار العاصمة الرياض )))) هـ.
)3- فتاوى يف أحكام الزكاة، ابن عثيمني، مجع فهد السليامن، دار الثريا للتوزيع 3)))هـ.

)3- فتاوى ورسائل حممد بن إبراهيم آل الشيخ، مجع وترتيب حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، مطبعة احلكومة مكة املكرمة 399)هـ.
)3-الفروع وتصحيح الفروع البن مفلح، حممد بن مفلح املقديس، حتقيق أبو الزهراء حازم القايض، دار الكتب العلمية بريوت ))))هـ.

)3- الفقه اإلسالمي وأدلته، د. وهبة الزحييل، دار الفكر دمشق.
39- فقه الزكاة، د. يوسف عبد اهلل، مكتبة وهبة مرص.

))- الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي البن عبد الرب، أبو عمر بن عبد الرب القرطبي، مكتبة الرياض احلديثة 0)9)م.
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ال�ســـريبة وعالتهــــا بالزكـــــاة

)درا�سة في االأحكا واالأثر(

د.علي بن اإبراهيم فاخر-ال�شعودية
أستاذ الفقه المساعد بجامعة نجران 
كلية العلوم واآلداب بشرورة

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

أما بعد: 

الذي ولد قبل خمسين أو ستين عامًا-  الزمن -وخاصة كبير السن  من يعش في هذا 

يوقن يقينًا تامًا أن األمور قد تغّيرت، وأن األحوال قد اختلفت، فما كان سهاًل في ذلك الزمن، صار صعبًا، وما 

كان ُيجلب بأمور هّينة، صار بحاجة إلى ترتيبات وإجراءات معّينة لجلبه، سواء كان ذلك على مستوى األفراد أو 

على مستوى الدول، فإن تطور اإلنفاق في هذا الزمن، وما هو مطلوب من الدولة من التفوق في شتى مجاالت 

الحياة العلمية، والصناعية، واالقتصادية، والعسكرية، وغيرها بما يتالءم مع تطور حياة أعدائها وبما يحقق ألبنائها 

مواكبة التطور والعيش الرغيد، وكذا زيادة عدد سكان هذه الدولة ممن هم من أهلها، أو ممن أتوا لطلب الرزق 

فيها، أو ممن أتوا لخدمتها وتطويرها،، كل هذه المتغّيرات والمتطلبات تحتاج إلى مال كثير قد تعجز الدولة عن 

إيجاده وتوفيره، في ظل ضعف مواردها، أو عدمها، فهل فرض الضرائب على األفراد والمؤسسات هو السبيل 

األمثل والسليم لعالج هذا األمر؟ وعندها تكون هذه الضرائب نوعًا من الجهاد المالي، والمسلم مأمور بذلك، 

ليحمي دولته، ويقوي أمته، ويحمي دينه وماله وعرضه أم أنه ال حاجة لفرضها، والزكاة وغيرها من الموارد المالية 

الشرعية كافية لسد هذا العجز؟
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ثم على القول بجواز فرض الضرائب أو عدمه 
حاضرًا  سيكون  المسلم  الفرد  على  ذلك  أثر  فإن 
لزامًا  ويتطلب  تجلية،  إلى  تحتاج  أسئلة  وسُتطرح 

اإلجابة عنها ومنها: 
أنه إذا قام الفرد بدفع الضريبة فهل الزكاة تسقط عنه؟ 
وكذا إذا أخرج الزكاة فهل هو مبرر للتهرب من 

دفع الضرائب أو التحايل عليها؟ 
وهل له احتساب الضريبة من الزكاة أم ال؟ 

بين  الحاصلة  العالقة  توضح  تساؤالت  كلها 
الزكاة والضريبة. 

ثمة  سيكون  فهل  الضريبة  ُفرضت  حال  وفي 
يوجد  وال  مجاالته  له  منهما  كاًل  أن  أم  الزكاة  على  أثر 

تعارض بينهما؟
صالح  في  يصب  تكامل  بينهما  سيكون  وهل 
الدولة المسلمة، أم سيكون عائقًا عن تحقيق الهدف 

من فرضها؟
الله في  التساؤالت سأجيب عنها إن شاء  هذه 

هذا البحث الذي أسميته: 

في  ــة  ــش -درا� بــالــزكــاة  وعالقتها  ال�شريبة 
االأحكام واالأثر-

هو  الموضوع  هذا  الختيار  دفعني  مما  وإن   
الحاجة الماسة إليه، وخاصة في ظل انتشار الضرائب 
في كثير من الدول، حتى أصبحت في بعض الدول هي 
أفرادها،  واحتياجات  احتياجاتها،  لتغطية  مورد  أهم 
التي  الموضوعات  إليه كونه من ضمن  وزاد حافزي 
الذي  الشاملة«  والتنمية  »الزكاة  مؤتمر:  في  ستطرق 
البحرين،  بمملكة  الزكاة والصدقات  ينظمه صندوق 
للبحوث  وكمبريدج  لندن  مركزي  مع  بالتعاون 

والتدريب والمستشار األكاديمي، تحت عنوان: 

»تفعيل الدور الحضاري لفريضة الزكاة في واقع 
المجتمعات المعاصرة«

أسأل الله المولى عز وجل أن ُيمدني بعون منه وسداد.

يشتمل البحث على تمهيد، ومبحثين، في كل 
مبحث ثالثة مطالب.

التمهيد.

وفيه مطلبان

المطلب األول: تعريف الضريبة والزكاة.

-تعريف الضريبة لغة.

-تعريف الضريبة في اصطالح علماء االقتصاد 
والمالية.

-تعريف الزكاة في اللغة.

-تعريف الزكاة في اصطالح الفقهاء.

المطلب الثاني: أوجه االتفاق واالختالف بين الزكاة 
والضريبة.

-أوجه االتفاق بين الزكاة والضريبة.

-أوجه االختالف بين الزكاة والضريبة.

المبحث األول: أحكام الضريبة وعالقتها بالزكاة. 

وفيه ثالثة مطالب: 

المطلب األول: حكم فرض الضرائب.

المطلب الثاني: حكم التهرب من إخراج الزكاة ودفع 
الضريبة.

-حكم التهرب من إخراج الزكاة.

-حكم التهرب من دفع الضريبة.

المطلب الثالث: حكم احتساب الضريبة من الزكاة.

المبحث الثاني: آثار الضريبة وعالقتها بالزكاة.

وفيه ثالثة مطالب: 

المطلب األول: أثر دفع الضريبة على إخراج الزكاة.

أثر دفع الضريبة والزكاة على موارد  الثاني:  المطلب 
الدولة.

التخفيف  في  الضريبة  دور  الثالث:  المطلب 
على مصارف الزكاة.
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التمهيد
المطلب االأول: تعريف ال�شريبة

مادة  من  الضريبة  مشتقة  لغة:  الضريبة  تعريف  أ- 
لغتنا  في  عدة  إطالقات  لها  المادة  وهذه  »ضرب« 

العربية منها: 

الضرب بمعنى الجلد: ُيقال: ضربته بالسوط أو 
بالعصا ونحو ذلك، والمعنى: جلدته بها.))( والضرب 
في األرض يطلق على السفر والسير فيها.))( والضرب 
األمير  ضرب  ُيقال:  »السكة«  النقود  صنع  به  يراد 
وضراب  وسكها.  صنعها  أي  الدنانير،  أو  الدراهم 
ويعبر  األنثى.)3(  على  نزوه  أو  ماؤه،  أي  الفحل؛ 
التحديد  على  ويطلق  الشيء.))(  وضع  عن  بالضرب 
والتقدير، فيقال: ضرب فالن لفالن أجاًل، والمعنى: 
ما  الباب إطالقات أخرى غير  له وقدره، وفي  حدده 

ذكر.))( 

َفِعُظوُهنَّ  ُنُشوَزُهنَّ  اُفوَن  خَتَ تِي  َوالَّٰ تعاىل:  قوله  ذلك  ومن   )((
هنا  فالرضب   ]3( ]النساء:   َوارِضُبوُهنّا امَلَضاِجِع  يِف  َواهُجُروُهنَّ 
ذلك  ذكر  كام  مربح  غري  رضبًا  أي:  اليسري:  اجللد  بمعنى 
تفسري   ،)3((  /(( الطربي،  البيان،  جامع  انظر:  املفرسون. 

القرآن العظيم، ابن كثري: ))/ )9)(.
َعَليُكم  َفَليَس  اأَلرِض  يِف  بُتم  رَضَ َوإَِذا  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن   )((
فيها.  رستم  أي:   .](0( ]النساء:    َلٰوِة  الصَّ ِمَن  وْا  َتقرُصُ َأن  ُجنَاٌح 
والرضب يف األرض: السفر. انظر: جامع البيان، )9/ 3))(، 

تفسري القرآن العظيم ))/ )0)(.
جلهالته  وذلك  الفحل.  رضاب  عن    النبي  هني  ومنه   )3(
وال  الرضاب  حيصل  قد  إذ  به،  حيصل  الذي  والغرر 
 /(( للخطايب،  احلديث،  أعالم  انظر:  احلمل.  حيصل 
للعيني،  البخاري،  القاري رشح صحيح  ))))(، عمدة 

.)(0(/(((
ُهۚ َباُبۚ ]احلديد:  َب َبينَُهم بُِسورۚ لَّ ))( ومن ذلك قوله تعاىل: َفرُضِ
3)[. أي: ُوضع حائط بني اجلنة والنار. انظر: جامع البيان، 

)3)/)))(، معامل التنزيل للبغوي، ))/ 9)(.
))( انظر إطالقات مادة »رضب«: الصحاح، للجوهري، مادة رضب، 
العرب  لسان  رضب،  مادة  فارس،  البن  اللغة،  مقاييس  معجم 
البن منظور، مادة رضب، القاموس املحيط، للفريوزآبادي، مادة 

رضب، تاج العروس، للزبيدي، مادة رضب.

االقتصاد  علماء  اصطالح  في  الضريبة  تعريف  ب- 
والمالية

المالي  العامة، والقانون  المالية  عرف مختصو 
الضريبة بتعريفات عدة متقاربة: 

القانون  يفرضه  مالي  »التزام  بأنها:  ُعرفت 
المالية،  لمقدرتهم  تبعًا  الناس  على  الدولة  لصالح 
وتصرف حصيلتها في النفقات العامة وتحقيق أهداف 

للدولة اقتصادية أو اجتماعية«.))( 

نقدية  مالية  »فريضة  بأنها:  أيضًاً  وعرفت 
تفرضها الدولة جبرًا على األفراد كل على قدر طاقته 
مقابل  دون  ويدفعونها  السيادة،  حقوق  من  لها  بما 

بقصد النفقات العامة«.))( 

يلتزم  إلزامية.  فريضة  بأنها:  أيضًاً  وعرفت 
الممول بأدائها إلى الدولة، تبعًا لمقدرته على الدفع، 
وراء  من  عليه  تعود  التي  المنافع  عن  النظر  بغض 
وتستخدم  العامة،  السلطات  تؤديها  التي  الخدمات 
حصيلتها في تغطية النفقات العامة من ناحية، وتحقيق 
بعض األهداف االقتصادية، واالجتماعية، والسياسة، 
التي تنشد الدولة تحقيقها من  وغيرها من األغراض 

ناحية أخرى.))( 

أهم  من  أن  التعريفات  هذه  خالل  من  ويظهر 
خصائص الضريبة أنها: )9( 

تفرضها  التي  اإلضافية  المالية  األعباء  من  ُتعد   •
أو  الزكاة  عن  تغني  ال  فهي  وبالتالي  الدولة، 

نائل  والتطبيق،  النظرية  يف  العامة  املالية  اإلدارة  انظر:   )((
أمحد  اإلسالمي،  الفكر  يف  االقتصاد  ص)))،  عوامله، 

شلبي ص))).
))( انظر: النظم املالية يف اإلسالم، إبراهيم قطب ص3.

إبراهيم:  فؤاد  حممد  للدكتور  املالية،  علم  مبادئ  انظر:   )((
)/)))، وفقه الزكاة ))/)99(.

)9( انظر: مبادئ االقتصاد املايل، لعبد اهلادي النجار، ص)))، 
االزدواج الرضيبي يف الترشيع املايل اإلسالمي واملعارص، 

لعطية عبد احلليم صقر، ص).
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شرعًا،  عليها  المنصوص  المالية  الواجبات 
فالزكاة عبادة لها شروطها، ومصارفها الخاصة 
بانتهاء  فتنتهي  الضرائب  أما  تتغير،  ال  ثابتة 

المصلحة وعدم الحاجة إليها.
مقابل، حيث يدفع الفرد الضريبة  بدون  • فريضة 
من  شيئًا  يتحمل  المجتمع  من  جزءًا  بوصفه 
نفقاته العامة، وال يكون مقابل ذلك فائدة خاصة 
له، إال ما يحصلون عليه من عوائد غير مباشرة، 
الطرق والجسور  كالتعليم والصحة واستخدام 
أو دعم بعض  الخدمات األمنية،  إلى  باإلضافة 

السلع والخدمات.

إلى ملكية الدولة، حيث  الفرد  • تنتقل من ملكية 
تنفقها في رعاية المصلحة العامة.

َزَكَو،  مصدر  الزكاة  اللغة:  في  الزكاة  تعريف  ج- 
لغتنا  في  معان  بعدة  تأتي  وهي  َزَكوات،  وجمعها 

العربية: 

مّما  تطهيره  تعني  المال  فزكاة  الّتطهير:  منها: 
الح: ُيقال: رجل  عِلق به من أدران، ومنها: الصَّ

زكّي أي: تقّي ذو صالٍح. 

ومنها: النَّماء: ُيقال: زكا الّزرع إذا ازداد ونما، 
ومنها: األليق: يقال: هذا األمر ال يزكو؛ أي: ال 

يليق.)0)( 

أنها  نجد  الزكاة  تشريع  ألهداف  نظرنا  وإذا 
تحمل معنى التطهير، والصالح، والنماء.

الفقهاء  عرف  الفقهاء:  الزكاة في اصطالح   د- تعريف 
الزكاة بتعريفات متقاربة، ُمتفقة في المعنى، مختلفة في 
اللفظ اختالفًا يسيرًا، سأكتفي بذكر اثنين منها فيما يلي: 

الفراهيدي،  أمحد  بن  اخلليل  العني،  املعاين:  هذه  انظر:   )(0(
باب الكاف والزاي، مادة زكو. 

ُعرفت بأنها: »اسم ألخذ شيء مخصوص، من 
لطائفة  مخصوصة،  أوصاف  على  مخصوص،  مال 

مخصوصة«.)))( 

العبودية  لفظ  تضمن  بتعريف  أيضًاً  وُعرفت 
شرعًا،  واجب  جزء  بإخراج  تعالى  لله  »التعبد  وهو: 

في مال معين، لطائفة أو جهة مخصوصة«.)))( 

الزكاة،  خصائص  التعريفين  خالل  من  ويظهر 
فمنها: 

فيه  فإخراجها  الله،  عند  من  فريضة  الزكاة  أن   -
معنى العبودية لله، وهذا بخالف الضريبة.

- أن الجزء الواجب من الزكاة مقدر شرعًا، ثابت 
ال يختلف في كل زمان ومكان.

ُتصرف  ال  شرعًا،  محددة  الزكاة  مصارف  أن   -
لغيرهم، وهذا بخالف الضريبة التي تصرف في 
جوانب مختلفة حسب الحاجة، والهدف الذي 

من أجله ُفرضت.

- أن األموال التي تجب فيها الزكاة محددة شرعًا، 
ال تتغير وال تتبدل، وذلك بخالف الضريبة التي 
فيها  ُفرضت  التي  األموال  تحديد  في  تخضع 

لالجتهاد والتقدير.

حترير ألفاظ التنبيه، للنووي، )ص: )0)(، املطلع عىل   )(((
ألفاظ املقنع، للبعيل، )ص: )))(.

)))( الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، حممد بن عثيمني، ))/ 3)(.
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واالختالف  االتفاق  اأوجه  الثاني:  المطلب 
بين الزكاة وال�شريبة)13( 

بين  العالقة  دراسة  عند  معرفته  ينبغي  مما 
الضريبة والزكاة هو أوجه االتفاق واالختالف بينهما 
نعرفه  أن  يمكن  العالقة، وما  نعرف حجم هذه  حتى 
العالقة،  في ذلك قبل الدخول في أحكام وآثار هذه 

وفيما يلي سأعرض أهم أوجه االتفاق واالختالف.

أ- أوجه االتفاق بين الزكاة والضريبة: 
حيث  اإللزام،  مبدأ  في  الزكاة  مع  الضريبة  تتفق   -(
بها،  ومطالب  ملزم  عليه  فرضت  من  كل  إن 

ومحاسب عليها.
وهي  للدولة،  تؤدى  منهما  كاًل  أن  في  تتفقان   -(
هيئة  إلى  تدفع  فالضريبة  موضعها،  في  تصرفها 
عامة مثل السلطة المركزية ونحوها، والزكاة في 
الذين  الجباة  بواسطة  الدولة  إلى  ُتخرج  األصل 

ِمِليَن َعَليَها]التوبة: 0)[. سماهم الله َوالَعٰ
اجتماعية،  أهدافًا  منهما  لكل  أن  في  تتفقان   -3

واقتصادية وغير ذلك.
)- انعدام المنفعة المادية الخاصة في مقابل إخراج 

الزكاة ودفع الضريبة.

ب- أوجه االختالف بين الزكاة والضريبة: 
كل  اسم  داللة  في  الضريبة  عن  الزكاة  تختلف   -(
منهما، فلفظ »الزكاة« يدل على الطهارة والنماء 
من  مشتق  فهو  »الضريبة«  لفظ  أما  والبركة، 
ضرب الشيء؛ أي اإللزام به، ومنه ُضرب على 
فالن الغرامة أو الخراج أو الجزية ونحوها، أي 
َعَليِهُم  َوُضِرَبت  تعالى:  قوله  ومنه  بها،  ُألزم 

ُة َوالَمسَكنَُة ]البقرة: ))[. لَّ الذِّ
العبودية  معنى  فيها  إلهي  تشريع  الزكاة  أن   -(
خال  مدني  تشريع  فهي  الضريبة  أما  والقربة. 

الزكاة  بني  العالقة   ،)99(/(( الزكاة،  فقه  انظر:   )(3(
والرضيبة، د. عصام أبو النرص، ص)، الرضيبة يف ميزان 

الترشيع اإلسالمي، مصطفى زكي، ص3).

»النّية«  كانت  ولهذا  والقربة،  العبودية  معنى  من 
شرطًا ألداء الزكاة وقبولها عند الله.

وال  يتغير  ال  ثابت  شرعًا،  مقدر  حق  الزكاة  أن   -3
من  بشري  اجتهاد  فهي  الضريبة  أما  يتبدل، 
الزمان  بتغير  مقاديرها  تتغير  الحاكمة،  السلطة 

والمكان وتتبدل بتبدل األحوال واألهداف.
)- أن الزكاة عبادة مالية، تؤدى ولو لم توجد حاجة، 

بخالف الضريبة التي تفرض عند الحاجة.
)- أن الزكاة لها مصارف خاصة، معّينة في الكتاب 
التشريع  في  أهدافها  لها  مصارف  وهي  والسنة، 
اإلسالمي، أما الضريبة فتصرف لتغطية النفقات 
العامة للدولة، كما تحددها السلطات المختصة.

تقوم  حيث  واضح،  النظري  أساسها  الزكاة،  أن   -(
على نظريات توضح الهدف من تشريعها وهي: 
االستخالف،  ونظرية  للتكليف،  العامة  النظرية 
واإلخاء  والمجتمع،  الفرد  بين  التكافل  ونظرية 

بين المسلمين. )))( 

أما األساس النظري لفرض الضريبة فقد اختلف 
قائمة  أنها  أرجحها  متباينة  نظريات  على  تحديده  في 
على مبدأ أو نظرية سيادة الدولة، وذلك أن المصالح 
الدولة،  تستطيعه  ال  وقد  اإلنفاق،  تستلزم  العامة 
بتحمل عبء هذا  فيها  يعيش  تلزم كل من  فبسيادتها 

االنفاق بما يمليه مبدأ »التضامن االجتماعي«.)))( 

واالختالف  االتفاق  أوجه  على  االطالع  وبعد 
بعض  في  اتفقا  وإن  والضريبة  الزكاة  أن  للناظر  يتبين 
الخاص  التشريعي  طابعه  منهما  لكل  أن  إال  األوجه 
ُيغني عن  الذي يتميز به، وهذا ال يعني أن كاًل منهما 

اآلخر، بل لكل منهما أهدافه ومصارفه.

)))( انظر: فقه الزكاة، ))/)00)(.
وقد  التعاقدية،  النظرية  هو  به  قيل  الذي  اآلخر  والرأي   )(((
بيع،  عقد  أهنا  قيل:  أقوال،  عىل  ذلك  تكييف  يف  اختلف 
له  قول  وكل  تأمني،  عقد  وقيل:  إجارة،  عقد  وقيل: 
توجيهه. انظر: فقه الزكاة ))/)00)(، الرضيبة يف ميزان 

الترشيع اإلسالمي، ص)).
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المبحث االأول
اأحكام ال�شريبة وعالقتها بالزكاة

المطلب االأول: حكم فر�ص ال�شرائب
الكالم في فرض الضرائب ليس ُمحدثًا، وليس 
أن  يمكن  ما  إال  عصرنا،  في  الفقهية  النوازل  من  هو 
ُيقال باختالف مسماها، ومجاالت فرضها، وتوسعها 

عما كانت قبل. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم فرض الضرائب 
على قولين، ومنشأ الخالف هو أنه: هل في المال حق 
سوى الزكاة أم ال؟ فمن رأى أن في المال حق سوى 
الزكاة قال بجواز فرض الضرائب، ومن رأى خالف 

ذلك قال بعدم جواز فرضها.

- األقوال

القول األول: جواز فرض الضرائب عند الحاجة 
العلم  أهل  بعض  قال  وبه  وضوابط:  بشروط 

قديمًا وحديثًا.)))( 

القول الثاني: عدم جواز فرض الضرائب: وهو 
ما ُيفهم من كالم اإلمام الماوردي الشافعي في 

والية الصدقات.)))( 

- األدلة

استدل القائلون بجواز فرض الضرائب بأدلة منها: 

أو  سألت  قالت:  قيس  بنت  فاطمة  أن  ورد  )-ما 
اْلَماِل  فِي  إِنَّ  فقال:  الزكاة،  عن    النبي  ُسئل 

املستصفى،   ،)33(  /(( عابدين،  ابن  حاشية  انظر:   )(((
للغزايل، )ص: )))(، االعتصام، للشاطبي، ))/ 9))(، فقه 

الزكاة ))/3)0)(.
)))( قال املاوردي يف األحكام السلطانية يف والية الصدقات: 
»وال جيب عىل املسلم يف ماله حق سواها« يعني الزكاة. )ص: 

.)((9

فِي  تِي  الَّ اآْلَيَة  َهِذِه  َتاَل  ُثمَّ  َكاِة،  الزَّ ِسَوى  َلَحّقًا 
وْا ُوُجوَهُكم... اآْلَيَة  يَس البِرَّ َأن ُتَولُّ اْلَبَقَرِة: لَّ
]البقرة: )))[.)))( وهذا يدل على جواز فرض 
بالمال  تتعلق  مالية  حقوقًا  ثمة  وأن  الضرائب، 
وإطعام  األسير،  كفكاك  الزكاة،  إلى  إضافة 

المضطر، وغير ذلك.)9)( 

الثمانية  باألصناف  الزكاة محدودة  )- أن مصارف 
كثيرة  الدولة  ونفقات  القرآن،  في  المذكورة 
تشمل بناء الجسور وتعبيد الطرق وحفر اآلبار، 
كل هذه وغيرها تحتاج إلى ميزانيات تقوم بها، 
تقوم  فكيف  عنها  الدولة  خزينة  عجزت  فإذا 
ذلك  على  المجتمع  أفراد  يتعاون  لم  إذا  بها 
للدولة  مصلحة  فيه  فيما  تصرف  ضرائب  بدفع 

وأفرادها. )0)( 

جواز  على  تدل  الُكلّية  الشرعية  القواعد   -3
»رعاية  القواعد:  هذه  ومن  الضرائب،  فرض 
جلب  على  م  مقدَّ المفسدة  »درء  المصالح«، 
المصلحة«، »تفويت أدنى المصلحتين تحصياًل 
ألعالهما«، »ُيتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر 
فرض  ُيحتم  القواعد  هذه  فتحكيم  عام«.)))( 
العامة،  للمصالح  تحقيقًا  وأخذها،  الضرائب 
ودرءًا للمفاسد واألضرار -ما لم توجد للدولة 

)))( أخرجه الرتمذي يف »جامعه« )) / 0)( برقم: )9))(، 
وابن ماجه يف »سننه« )3 / 9( برقم: )9)))(. من طريق أيب 
»هذا  الرتمذي:  قال  قيس.  بنت  فاطمة  عن  الشعبي  عن  محزة 
ُف«.  حديث إسناده ليس بذاك، وأبو محزة ميمون األعور ُيَضعَّ

 /(( للمناوي  الصغري،  اجلامع  برشح  التيسري  انظر:   )(9(
الرتمذي،  جامع  برشح  األحوذي  حتفة   ،)3((

للمباركفوري ))/)))(.
)0)( انظر: فقه الزكاة ))/3)0)(.

قسم  نجيم،  البن  والنظائر  األشباه  القواعد:  هذه  انظر   )(((
القواعد. )ص: ))(.
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موارد أخرى كافية كالبترول وغيره- ولو تركت 
منها  ُتنفق  ضرائب  دون  اآلن  اإلسالم  دولة 
األخطار  عن  فضاًل  تزول،  ثم  تضعف  فلربما 

العسكرية عليها. )))( 

الدولة  وجود  من  يستفيد  الفرد  أن  دام  ما   -(

تحت  العامة  بالمرافق  ويتمتع  وسيطرتها، 

يمدها  أن  فعليه  لألمن،  وحمايتها  إشرافها، 

يستفيد  وكما  بمسئوليتها.  لتقوم  الالزم  بالمال 

في  ممثاًل  ونشاطاته  المجتمع  من  ويغنم  الفرد 

ويدفع  يغرم  أن  مقابل ذلك يجب  ففي  الدولة، 

ما يخصه من ضرائب والتزامات، تطبيقًا للمبدأ 
الذي قرره الفقهاء وهو »الُغرم بالُغنم«.)3)( 

الحديث  بأن  المجيزين  أدلة  مناقشة  وُيمكن 

ضعيف، وإن صح فليس فيه داللة ظاهرة على جواز 

المذكورة  الشرعية  القواعد  وأن  الضرائب،  فرض 

والزكاة  الدولة  موارد  وبأن  مستثنيات،  وفيها  عامة، 

ُتغني عن غيرها فال حاجة إذا لفرض الضرائب.

استدل القائلون بالمنع بأدلة منها: 

َتأُكُلٓوْا  اَل  َءاَمنُوْا  ِذيَن  الَّ َها  َٓأيُّ َيٰ تعالى:  قوله   -(
َتَراض  َعن  َرًة  تَِجٰ َتُكوَن  َأن  إآِلَّ  بِالَبٰطِِل  َبينَُكم  َلُكم  َأمَوٰ
َتأُكُلٓوْا  َواَل  تعالى:  وقوله   ،](9 نُكم]النساء:  مِّ
لَِتأُكُلوْا  اِم  إَِلى الُحكَّ بَِهآ  َوُتدُلوْا  بِالَبٰطِِل  َبينَُكم  َلُكم  َأمَوٰ
َتعَلُموَن]البقرة:  َوَأنُتم  بِاإِلثِم  النَّاِس  ِل  َأمَوٰ ن  َفِريقا مِّ
أكل  عن  نهى  تعالى  الله  أن  الداللة:  ووجه   .](((
بدفع  المسلمين  وتكليف  بالباطل،  الناس  أموال 

)))( انظر: فقه الزكاة ))/))0)(.

)3)( انظر: فقه الزكاة ))/))0)(.

أموالهم  أكل  من  هو  سنة  وال  كتاب  يوجبه  لم  مال 
بالباطل.)))( 

). أن النبي عليه الصالة والسالم لم يؤثر عنه 
أنه فرض من الضرائب غير الجزية، والخراج.

بأن اآلية عاّمة،   وُيمكن مناقشة أدلة المانعين: 
قبيل  من  وليس  لمصلحة  هو  الضرائب  فرض  وأن 
الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وعدم فرض النبي 
لها ليس حجة في عدم مشروعيتها، فإن هذه من   

المصالح المرسلة التي يفرضها اإلمام للمصلحة.

القائلين  عند  ال�شرائب  فر�ص  -�شروط 
بجوازها

وإن مما ينبغي ذكره وعدم إغفاله هو أن القائلين 
بجواز فرض الضرائب جعلوا لذلك قيودًا وشروطًا منها: 

حاجة  بها  الدولة  تكون  أن  األول:  الشرط 
حقيقية إلى المال، بحيث ال تكون هناك موارد أخرى 
تستطيع الحكومة من خاللها تحقيق أهدافها، وإقامة 
أن  وذلك  بالتكاليف؛  الناس  إرهاق  دون  مصالحها 
من  البراءة  الذمم  وفي  الحرمة،  المال  في  األصل 

التكاليف.)))( 

على  الضريبة  أعباء  توزع  أن  الثاني:  الشرط 
الرعية  من  فريق  ُيرهق  ال  بحيث  بالعدل،  الناس 
أخرى،  دون  طائفة  ُتحاَبى  وال  آخر،  فريق  لحساب 
في  العدل  ُيتحرى  وأن  ذلك،  يقتضي  مسوغ  بغير 

)))( انظر: التهرب الرضييبي وأحكامه الفقهية، د. عبد املجيد 
الصالحني، بحث منشور يف جملة جامعة الشارقة للعلوم 

الرشعية والقانونية، ربيع أول 33))هـ، )ص)9)(.
)))( انظر: فقه الزكاة ))/9)0)(، بحث التهرب الرضييبي 

وأحكامه الفقهية، )ص)0)(..
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ذلك بحيث تؤخذ النسبة حسب حال كل مواطن وما 
ُيحّصله من المال.)))( 

تؤخذ  بأن  ذلك  قّيد  الجواز  رأى  من  وبعض   
الفقراء  ألن  وذلك  الفقراء،  دون  فقط  األغنياء  من 
هذا  ويؤيد  بها،  ُيكلفون  فكيف  لإلعانة،  مستحقون 
الله  رضي  لمعاذ  والسالم  الصالة  عليه  النبي  قول 
عنه: »َفإِْن ُهْم َأَطاُعوا لَِذلَِك، َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اللَه اْفَتَرَض 
َوُتَردُّ  َأْغنَِياِئِهْم  ِمْن  ُتْؤَخُذ  َأْمَوالِِهْم،  فِي  َصَدَقًة  َعَلْيِهْم 

َعَلى ُفَقَراِئِهْم«)))(.)))( 

الشرط الثالث: أن ُتنفق في مصالح األمة ال في 
المعاصي، وأغراض الحكام الشخصية، وال في ترف 
في  والسائرين  أتباعهم  ورغبات  وخاصتهم،  أسرهم 

ركابهم. 

على  بالنص  الكريم  القرآن  اهتم  هنا  ومن 
مصارف الزكاة، منعًا لألهواء السياسية أن تلعب بها، 

وُتنفق أموالها في غير مستحقيها.)9)( 

الشورى  أهل  يوافق على ذلك  أن  الرابع:  الشرط 
والحل والعقد في األمة، وال ينفرد بذلك اإلمام أو ُنّوابه. 

يستطيعون  الذين  هم  والعقد  الحل  وأهل   
الحاجة  وجود  فيتبّينون  والشروط،  الضوابط  مراعاة 
أو  األخرى  الموارد  كفاية  ويعرفون  المال،  إلى 

)))( انظر: فقه الزكاة ))/))0)(.
)كتاب   )(39(( برقم:   )(0(  /  (( البخاري  أخرجه   )(((
الزكاة، باب وجوب الزكاة(، ومسلم )) / )3( برقم: 
ورسوله  باهلل  باإليامن  اأْلمر  باب  اإليامن،  )كتاب   )(9(
ورشائع الدين والدعاء إليه(، من طريق حييى بن عبد اهلل 

بن صيفي عن أيب معبد عن ابن عباس.
)))( انظر: التهرب الرضييبي وأحكامه الفقهية، )ص)0)(..
)9)( انظر: فقه الزكاة ))/))0)(، بحث التهرب الرضييبي 

وأحكامه الفقهية، )ص03)(..

خالله  من  يتم  ما  التنظيم  من  ويضعون  عجزها، 
العدل،  يحقق  بما  الرعية  على  الضريبة  أعباء  توزيع 
ثم  االختصاص،  وأهل  بالخبراء  ذلك  في  مستعينين 
يراقبون بعد ذلك صرف الحصيلة التي تمت جبايتها 
المصالح والمرافق واإلنتاج  فيما ُجمعت ألجله من 

والخدمات.)30( 

فرض  في  يتوسع  ال  أن  الخامس:  الشرط 
أو  بالحاجة  منوطًا  فرضها  يكون  وأن  الضرائب، 
الحاجة  انتهاء  عند  إلغائها  إلى  يصار  وأن  الضرورة، 

إليها. ))3( 

- الترجيح
بعد النظر في أدلة المجيزين والمانعين، رجح 
بالشروط  الضرائب  فرض  بجواز  القول  الباحث 

المذكورة عند القائلين بجوازها وذلك لما يلي: 
- أن فرض الضرائب بالشروط المعتبرة يحقق 

مصلحة للدولة وأفرادها.
الضرائب بشروطها ال يدخل في  - أن فرض 
ظلم الحاكم وأكل أموال الناس بالباطل ألنه 
إذا فرضت بشروطها تبين لنا أنها إنما تؤخذ 
العيش  لهم  يحقق  وفيما  الرعية  لمصلحة 

برغد وسالم.
على  تقس  لم  إن  الضرائب  فرض  أن   -
كالجزية  قديمًا  الشرعية  المفروضات 
والخراج، فهي تدخل في المصالح المرسلة 
الحل  وأهل  لإلمام  فيها  النظر  يكون  التي 
والعقد، وهذا مما يسوغ النظر فيه وتشريعه.
الدول  تلجأ  أجله  من  الذي  الهدف  أن   -
في  الدولة  حاجة  سد  هو  الضرائب  لفرض 
تأمين كل ما يحتاجه األفراد في شتى مناحي 
بما  وأمن  وتعليم  وصحة  مرافق  من  الحياة 
عنه  تعجز  وما  الزكاة،  أموال  فيه  تصرف  ال 

موارد الدولة، وهذا هدف مشروع.

)30( انظر: فقه الزكاة ))/))0)(.
))3( انظر: التهرب الرضييبي وأحكامه الفقهية، )ص03)(.
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حال  في  أنه  إلى  المسألة  هذه  ختام  في  أشير 
لفرض  حاجة  وجود  وعدم  الشروط،  تحقق  عدم 
وفيه  مشروعًا،  يكون  ال  حينئذ  فرضها  فإن  الضرائب 
اإلسالم  جاء  التي  األفراد  ملكية  على  وافتئآت  ظلم، 
بحفظها والتشديد عليها، حتى أنه سمى من ُقتل دون 
اإلسالم،  عظم  على  يدل  مما  وهذا  شهيدًا،))3(  ماله 

وحمايته للحقوق والممتلكات.

اإخراج  من  التهرب  حكم  الثاني:  المطلب 

 
الزكاة ودفع ال�شريبة)33(

حكم  الله-  شاء  -إن  سأبّين  المطلب  هذا  في 
على  وذلك  الضريبة  ودفع  الزكاة،  إخراج  من  التهرب 

النحو التالي: 

حكم التهرب من اإخراج الزكاة 
أصحاب  تصرف  جواز  على  الفقهاء  اتفق 
األموال في أموالهم الزكوية قبل حوالن الحول ببيع، 
الزكاة،  الفرار من  النّية  تكن  لم  إذا  أو غيرها  أو هبة، 
حوالن  بعد  التصرف  لهم  ليس  أنه  على  اتفقوا  كما 
في  واختلفوا  الزكاة.))3(  إسقاط  أجل  من  الحول 
حكم التهرب من إخراج الزكاة قبل حوالن الحول، 
وهل  إسقاطها.  إلى  المفضية  باألساليب  والتحايل 

ُيسقط ذلك الزكاة أم ال؟

أخرجه  َشِهيٌد«،  َفُهَو  َمالِِه  ُدوَن  ُقتَِل  »َمْن   : النبي  قال   )3((
املظامل،  )كتاب   )(((0( برقم:   )(3(  /  3( البخاري 
باب من قاتل دون ماله( من طريق عكرمة عن عبد اهلل 

بن عمرو.
املسلم  ألن  الزكاة؛  يف  اإلخراج  بلفظ  أعرب  أن  اخرتت   )33(
فهي  الرضيبة  وأما  هلل،  عبادة  فهي  منه،  طوعًا  خُيرجها 
بل  يريدها،  ال  هو  الغالب  ويف  صاحبها  عىل  رُضبت 
أشار  من  أر  مل  التعبري  وهذا  غري رضا.  من  دفعًا  يدفعها 

إليه واهلل أعلم.
تفسريه،  يف  اهلل-  –رمحه  القرطبي  اإلمام  اإلمجاع  حكى   )3((

انظر: )9/ )3)(.

- األقوال:

وأن  الزكاة،  إلسقاط  الحيل  تحريم  األول:  القول 
وهو  عليه،  فتجب  قصده،  بنقيض  ُيعامل  المتحايل 

قول المالكية، والحنابلة.))3( 

وأن  الزكاة،  إلسقاط  التحايل  كراهة  الثاني:  القول 
الحنفية،  الفعل، وهو قول  بهذا  الزكاة ال تجب عليه 

والشافعية.))3( 

فيه  وليس  صحيح  تصرف  تصرفه  أن  الثالث:  القول 
كراهة، وال تجب عليه الزكاة، وهو قول أبي يوسف))3( 

- األدلة 

القول  بهذا  قال  من  استدل  األول:  القول  أدلة 
بأدلة منها: 

- أن في إسقاط الزكاة عنه ذريعة إلى إسقاط 
هذا الركن؛ ألن كل من علم بجواز التهرب 
وسيكون  ذلك،  سيفعل  الزكاة  من  والفرار 

هذا الفعل سببًا في ضياع هذا الركن.))3( 

يليق  ال  الشرعية  الفرائض  من  التهرب  أن   -
الله  ومن  الله،  لعبادة  ُخلق  الذي  بالمسلم 

عليه باإلسالم.

ملك  المال  بأن  األدلة:  هذه  مناقشة  وُيمكن 
ُسلطة  ألحد  وليس  فيه،  التصرف  حق  له  للشخص، 

عليه، وال حق فيه إال بتمام الحول، والحول باق.

))3( انظر: املعونة للثعلبي )ص: )0)(، التعليقة الكبرية أليب 
يعىل )3/ )33(.

للرسخيس  املبسوط   ،)((  /(( للشيباين  األصل  انظر:   )3((
الكبري  احلاوي   ،)((  /(( للشافعي  األم   )(((  /((

.)(9( /3(
))3( انظر: املبسوط للرسخيس ))/ )))(

))3( انظر: التعليقة الكبرية أليب يعىل )3/ )33(.
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القول  بهذا  قال  من  استدل  الثاني:  القول  أدلة 
من جهتين: 

أما دليل القول بالكراهة؛ فألنه فرار من العبادة 
والمساكين،  الفقراء  مواساة  من  وهروب  والقربة، 

وهذا ليس من أخالق المسلمين.)39( 

الزكاة  وجوب  بعدم  القول  على  األدلة  وأما 
عليه وأنها ال تؤخذ منه

َحتَّى  َزَكاٌة  َماٍل  فِي  »َلْيَس   : النبي  قول   -
َيُحوَل َعَلْيِه اْلَحْوُل«،)0)( وهذا المال لم يحل 

عليه الحول، فال زكاة فيه.)))( 

- أن الزكاة إنما تجب بالملك والحول وليس 
بالفرار. )))( 

التصرفات  بأن  األدلة:  هذه  مناقشة  وُيمكن 
التحايل على حكم  منها  القصد  كان  إذا  ملغاة  تكون 
الشرع، كمن ُيطّلق امرأته في مرض الموت لحرمانها 
من الميراث، فإن طالقه غير معتد به، وكذا من سافر 
في نهار رمضان من أجل الفطر، فإن قصده محرم ال 

ُيستباح به الفطر.)3)( 

)39( انظر: املبسوط للرسخيس ))/ )))(، املهذب للشريازي 
.)((( /((

)0)( أخرجه أبو داود ))/0)(، برقم: )))))(، و))/))( 
السائمة(،  باب يف زكاة  الزكاة،  برقم: )))))( )كتاب 
عيل  عن  ضمرة  بن  وعاصم  األعور  احلارث  طريق  من 
ريض اهلل عنه، قال ابن حجر: »وهو حسن، وقد اختلف 
التلخيص  يف رفعه«، بلوغ املرام )ص: )))(، وقال يف 
تعضده  واآلثار  بإسناده  بأس  ال  عيل  »حديث  احلبري: 

فيصلح للحجة، واهلل أعلم«. ))/ ))3(.
)))( انظر: بحر املذهب للروياين )3/ )9(، البيان يف مذهب 

اإلمام الشافعي للعمراين )3/ 39)(.
للروياين  املذهب  بحر   ،)((  /(( للشافعي  األم  انظر:   )(((

.)9( /3(
القيم  البن  العاملني،  رب  عن  املوقعني  إعالم  انظر:   )(3(

اجلوزية، ))/ )9)-)9)(.

استدل من قال بمشروعية  الثالث:  القول  دليل 
التزام  من  امتناع  هذا  بأن  كراهته  وعدم  الفعل  هذا 
يكون  فال  التزمه،  إذا  منه  يخرج  ال  أن  مخافة  الحق 
يلزمه  ال  حتى  المال  جمع  من  امتنع  كمن  مكروهًا، 
حج أو زكاة، فالمذموم هو منع الحق الواجب وليس 

في هذا الفعل من منع الحق الواجب شيء.)))( 

وُيمكن مناقشة دليلهم بما ُنوقشت به أدلة القول 
ليس  الواجب  الحق  أداء  عدم  من  خوفه  وبأن  الثاني، 
لكان  ذلك  بمشروعية  قيل  ولو  منه،  للتهرب  مبررًا 
سبياًل للتهرب من كثير من الواجبات بدعوى الخوف 

من عدم االلتزام بها.

- الترجيح
بعد النظر في األقوال واألدلة فإن الراجح والله 

أعلم هو التفصيل وفق اآلتي: 
الزكاة  إخراج  التهرب من  المتصرف  مراد  كان  إن   -
وكان تصرفه تصرفًا حقيقيًا، ببيع أو هبة أو غيرها، 
فإن أقل أحواله الكراهة؛ لما فيه من تفويت العبادة 
شرعًا  مطالب  غير  هو  الحالة  هذه  وفي  والقربة، 
بأداء الزكاة؛ ألنه تصرف في ماله قبل وجوب الحق 
بتمام  إنما يكون  الزكاة  الواجب في  الله  فيه، فحق 

الحول، وهنا لم يحصل.
- وإن كان مراد المتصرف التهرب من إخراج الزكاة 
الحول  قطع  هدفه  صوريًا،  تصرفًا  التصرف  وكان 
حينئذ  فعله  فإن  ذلك،  بعد  المال  استرجاع  ثم 
الذي  الله  بتحايله على  فعل محرم، وتزداد حرمته 
الحق،  على  متحاياًل  فيكون  الزكاة  عليه  أوجب 
يوم  في  الصيد  عن  ُنهوا  الذين  إسرائيل  بني  كفعل 
وأخرجوها  السبت  قبل  الشباك  فوضعوا  السبت، 

بعده، تحايلوا بذلك على الله فعذبهم.)))( 

)))( انظر: املبسوط للرسخيس ))/ )))(.
)))( انظر قصة أصحاب السبت: تفسري ابن كثري ))/ )))(.
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بأداء  شرعًا  مطالب  هو  الحالة  هذه  وفي 
الواجب في ماله؛ ألن تصرفه كان تصرفًا صوريًا أراد 

به التحايل، فُيعامل بنقيض قصده. )))( 

وختامًا فإني أشير إلى أن المسلم الذي أنعم الله 
عليه باإلسالم، وفضله على غيره، ووهبه ماالً كثيرًا، 
ينبغي أن يؤدي شكر هذه النعمة، وُيخرج الواجب في 
ذلك طيبة بها نفسه ال يرى في ذلك ِمنَّة، بل هي شكر 
لنعمة المال، وعبادة لله يؤجر عليها، وإذا نظرنا إلى 
الواجب من الزكاة نجده شيئًا يسيرًا ال ُيعجز صاحبه، 
وال ُينقص ماله، بل به يزيد بركة ونماء إيمانًا بما جاء 
 قال: »َما   أن النبي  في الحديث عن أبي هريرة 

َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل...«.)))( 

حكم التهرب من دفع ال�شريبة 
بالتهرب من  المقصود  ُأوّضح  الحكم  بيان  وقبل 
ذلك  في  ُتنتهج  التي  والطرق  واألساليب  الضريبة  دفع 

وفق اآلتي: 

- ُعّرف التهرب الضريبي بعدة تعريفات منها: 
»قيام األفراد، أو الشركات، أو المؤسسات بأساليب 
الضريبة،  دفع  عدم  منها  ُيقصد  وتضليلية  احتيالية 
»عدم  بأنه:  وُعّرف  مقدارها«.)))(  من  االنتقاص  أو 
كليًا  بالتزامه  الوفاء  أو  الضريبة،  بدفع  المكلف  قيام 

)))( قال ابن القيم –رمحه اهلل- فيمن فعل هذا: »وهذه حيلة 
حمرمة باطلة، وال ُيْسِقط ذلك عنه َفْرَض اهللَّ الذي فرضه 
جاز  فلو  َله،  وأمْهَ ضيَّعه  َمْن  الشديدة  بالعقوبة  وأوعده 
إجيابه  يف  يكن  مل  وخداع  مكر  هي  التي  باحليلة  إبطاله 
والوعيد عىل تركه فائدة، وقد استقرت سنة اهللَّ يف خلقه 
إعالم  قصده«.  بنقيض  العبد  معاقبة  عىل  وقدرًا  رشعًا 

املوقعني عن رب العاملني ))/ )9)(.
الرب  )كتاب   )((((( برقم:   )((/(( مسلم  أخرجه   )(((
والتواضع(  العفو  استحباب  باب  واآلداب،  والصلة 
اجلهني  يعقوب  بن  الرمحن  عبد  عن  العالء  طريق  من 

عن أيب هريرة.
)))( انظر: املوارد املالية يف اإلسالم، إبراهيم عيل، ص )))،، املالية 
منري  املالية،  يف  دراسات  )ص0))(،  سلوم  حسني  العامة، 

احلمش )ص0))(.

حصيلة  في  يؤثر  مما  المالية  الدوائر  تجاه  جزئيًا  أو 
الضريبة، وذلك باستخدام طرق ووسائل  الدولة من 

مشروعة، أو غير مشروعة«.)9)( 

تقديم  فمنها:  التهرب  وطرق  أساليب  وأما   -
معلومات غير حقيقية عن نشاط المؤسسة أو الشركة، 
أو العمل الذي يديره المتهرب ومقدار أرباحه، أو من 
خالل تضخيم المصاريف والنفقات والُكلف الالزمة 
من  حسمها  ليتم  فيها،  والمبالغة  النشاط  هذا  إلقامة 
نفقات  في  المبالغة  خالل  من  أو  األرباح.  صافي 
اإلعاشة له وألسرته، ليتم حسمها من الدخل السنوي 
إلى  للضريبة  الخاضع  المبلغ  وتقليل  له،  المستحق 

أقصى درجة.)0)( 

فهي فرع  الضريبة:  التهرب من دفع  وأما مسألة حكم 
بعدم  القول  فعلى  الضريبة،  فرض  حكم  مسألة  عن 
منها  التهرب  حكم  يكون  الضرائب  فرض  جواز 
ُفرض  ظلم  هي  بذلك  القائلين  نظر  في  ألنه  مشروعًا 
نفسه  على  الظلم  دفع  للمظلوم  ويشرع  النفس،  على 
مشروعًا،  يكون  حينئذ  فالتهرب  المشروعة،  بالطرق 

وبه يدفع الشخص عن نفسه ظلمًا.

وعلى القول بأن فرض الضريبة جائز بناء على 
محرمًا؛  يكون  الهروب  حكم  فإن  العامة  المصلحة 
الحاكم،  معصية  أولها  مفاسد  إلى  سيؤدي  ألنه 
وآخرها ضعف الدولة وتدهورها؛ وذلك بسب خلو 

خزينتها، وضعف مواردها.)))( 

)9)( انظر: التهرب الرضيبي، خلالد اخلطيب، )ص)(، بحث 
منشور يف جملة جامعة دمشق، املجلد ))، )ص0))(.

)0)( انظر: بحث التهرب الرضييبي وأحكامه الفقهية، د. عبد 
املجيد الصالحني. )ص09)(.

)))( للتوسع يف معرفة حكم التهرب من دفع الرضائب انظر: 
وأحكامه  الرضييبي  التهرب   ،)(0(9/(( الزكاة  فقه 

الفقهية، )ص03)(.
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- الترجيح

حكم  في  رجحناه  وما  األقوال،  في  النظر  بعد 
حكم  في  أعلم  والله  الراجح  فإن  الضريبة،  دفع 

التهرب منها يكون على التفصيل التالي: 

-إن كان فرض الضريبة على غير وجه حق؛ بأن لم 
من  التهرب  فإن  بعضها،  أو  الشروط  فيه  تتحقق 
دفعها له مسوغ شرعي؛ ألن فرضها حينئذ ظلم قد 
وحفظه  حقه،  عن  الشخص  فدفاع  صاحبه،  طال 

من الظالم يكون مشروعًا.)))( 

- وإن كان فرض الضريبة وفق الشروط والضوابط 
الشرعية، فإن دفعها حينئذ يكون واجبًا وبه تتحقق 
من  التهرب  يكون  ذلك  على  وبناء  المصلحة، 
دفعها، أو التحايل في ذلك يكون محرمًا؛ لما فيه 
بفعله  تتحقق  لواجب  وترك  الحاكم،  معصية  من 
المجتمع  على  ضررًا  تركه  في  ويكون  مصلحة، 
التي كانت هدفًا  بعدم حصول مقوماته األساسية 
من فرض الضريبة، أو ضررًا على الدولة بضعفها 

عما يكون سببًا في قوتها.

المطلب الثالث: حكم احت�شاب ال�شريبة من الزكاة
هذه المسألة من المسائل المهمة التي يحتاجها 
الذين  األغنياء  المسلمون  وبخاصة  الناس  من  كثير 
مثقلة  فيه ضرائب قد تكون  ُتفرض  يعيشون في بالد 
اإليمان  ضعاف  على  يؤثر  قد  مما  بعضهم،  على 

بتركهم للحق الواجب شرعًا وهو الزكاة. 

التهرب من  –رمحه اهلل- عندما سئل عن  ابن عثيمني  )))( قال 
دفع الرضائب إن ُفرضت ظلاًم: »كل من أخفى شيئًا لدفع 
الظلم عن نفسه فال بأس، لكن أما أن يكذب ويضع شيئًا 
دفع  من  التهرب  عن  وسئل  جيوز«.  ال  فهذا  حتياًل  آخر 
اجلامرك فأجاب جوابًا حسنًا حيث قال: »نعم، جيوز برشط 
يتسلل  أنه  يعني  للحكومة؛  منه  منابذة  ذلك  يف  يكون  أالَّ 
ُخفية، أما إذا كان فيه منابذة فال جتوز املنابذة، بل الواجب 

الصرب«. الرشح الصويت لزاد املستقنع، ))/ 030)(.

وأحوال الناس في ذلك على ما يلي: 
- يعمد بعضهم إلى دفع الضرائب إرضاًء للدولة، 
لركن  تفويت  وفيه  محرم،  وهذا  الزكاة،  ويترك 

من أركان اإلسالم. 
- وقد ُيخرج بعضهم الزكاة ويتهرب من الضريبة، 
في  بيانه  تم  قد  الضرائب  من  التهرب  وحكم 

المبحث السابق. 
ودفع  الزكاة  إخراج  بين  يجمع  من  ومنهم   -
هي  الحالة  وهذه  بينهما،  ُيداخل  وال  الضريبة 

أسلم األحوال. 
ودفع  الزكاة  إخراج  بين  يجمع  من  ومنهم   -
اإلخراج،  عند  بينهما  ُيداخل  ولكنه  الضريبة، 
الخارج  المقدار  الضريبة حسبها من  فإذا أخرج 
مِحل  هي  الحالة  وهذه  العكس،  أو  الزكاة  من 

المسألة.

بين  العالقة  هذه  على  ينصوا  لم  والفقهاء 
بهذا  معروفة  تكن  لم  الضريبة  ألن  والزكاة؛  الضريبة 
الزكاة  المسألة في عالقة  المسمى، وإنما ذكروا هذه 
بغيرها مما ُفرض في ذلك الزمن من جزية أو خراج 
ونحو ذلك، مما ُتقاس عليه الضرائب في هذا العصر.

وقد اختلفوا في ذلك على قولين: 

- األقوال 
من  الضريبة  احتساب  جواز  األول:  القول 
واختاره   )(3( أحمد،  اإلمام  عن  رواية  وهو  الزكاة، 

النووي.)))( 

يأخذ  صلح  أرض  يف  اهلل-  -رمحه  أمحد  اإلمام  قال   )(3(
ظلم،  ألنه  ذلك؛  له  »ليس  الغلة:  نصف  منها  السلطان 
قيل له: فيزكي املال عام بقي يف يده؟ قال: جيزئ ما أخذ 
السلطان عن الزكاة«. قال يف املطالب: يعني إذا نوى به 

املالك. انظر: مطالب أويل النهى)/33).
)))( حيث قال فيام يأخذه السلطان من اخلراج عىل أنه بدل من 
عنه،  الفرض  سقوط  أي:  السقوط«  »الصحيح  العرش: 

املجموع، ))/ )))-)))(.
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من  الضريبة  احتساب  جواز  عدم  الثاني:  القول 
الزكاة، وهو قول جمهور أهل العلم قديمًا وحديثًا)))( 

- األدلة

بما  لهم  ُيستدل  أن  ويمكن  األول:  القول  أدلة 
يلي: 

نواها  قد  وهذا  بالنّية،  األعمال  في  العبرة  -أن 
زكاة فتقع.

عن  المال  من  جزء  إخراج  هو  المقصد  -أن 
الشخص، وهذا يحصل باحتساب الضريبة من الزكاة.

ويمكن مناقشة أدلتهم: بأن الزكاة عبادة مستقلة 
الضرائب  عن  به  تختلف  الذي  الخاص  طابعها  لها 
ونحوها، ولذا يشترط في إخراجها نّية العبادة لله، أما 
الضريبة فإن الشخص ُملزم بها ال محالة. ثم إن لكل 

من الحقين أحكامه وإن اتفقا في بعض األحكام.

القول  هذا  استدل أصحاب  الثاني:  القول  أدلة 
بما يلي: 

التي  أحكامها  لها  مستقلة  عبادة  الزكاة  أن   -
بينها  تشريك  غير  من  بذاتها  تؤدى  أن  فيجب  تخصها، 

وبين شيء آخر.

- أن الضريبة تؤخذ من الناس بغير اسم الزكاة؛ 
فال يشرع عندئذ لدافعها احتسابها من الزكاة.

إلى  التقرب  نية  فيها  الزكاة عبادة يشترط  أن   -
الله، أما الضريبة فتؤدى ولو لم ينو صاحبها.)))( 

املالك)/)))،  العيل  فتح  املحتار)/))3(،  رد  انظر:   )(((
الزكاة )  فقه  الكبائر ))/ 303(،  اقرتاف  الزواجر عن 
–يعني  اهلل- »ال جيوز  ابن عثيمني رمحه  قال   .(((3 /
دفع الرضائب بنية الزكاة-؛ ألن هذا مما أمر الرسول صىّل 
اهلل عليه وسّلم بالصرب عليه، وإذا نوى الزكاة فإنه يدفع 
بذلك عن ماله فال يتحقق له الصرب، وهذا هو األقرب«. 

الرشح املمتع عىل زاد املستقنع ))/ )))(.
)))( انظر: فقه الزكاة ) / )0)).

لدافع  يمكن  بأنه  أدلتهم:  مناقشة  ويمكن 
الله،  إلى  التقرب  دفعها  عند  ينوي  أن  الضريبة 
والسيما إن كانت تصرف في مصارف الزكاة، فإن لم 
الفريضة  تحويل  في  تكفي  ال  النية  فإن  كذلك،  تكن 
وبأن  الحقيقة،  اختالف  مع  عبادة شرعية  إلى  المالية 
تصرف  لم  إذا  مؤثرًا  يكون  الزكاة  اسم  بغير  أخذها 
في  صرفت  فإن  الغالب،  وهو  الزكاة،  مصارف  في 

مصارفها فال أثر ألخذها مع اختالف المسمى.)))( 

- الترجيح

الراجح  فإن  واألدلة  األقوال  في  النظر  بعد 
والله أعلم هو القول بعدم مشروعّية احتساب الزكاة 
من الضريبة وذلك؛ للتباين بين الحقين ال سيما وأن 
الزكاة فريضة قائمة بذاتها، فرضها الله فالبد أن تؤدى 
مستقلة بشروطها وأركانها على ما أمر بها الله سبحانه 

وتعالى.

مقدار  من  تحسم  ال  فالضرائب  ذلك  وعلى   
ثم  الزكاة،  وعاء  من  تحسم  وإنما  الواجبة،  الزكاة 
دفع  بعد  الموجود  المال  من  الزكاة  مقدار  ُيحسب 

الضريبة. 

اهلل  عبد  د.  الزكاة،  من  الرضيبة  احتساب  حكم  انظر:   )(((
الغفييل، )ص)(. 
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المبحث الثاني
 اآثار ال�شريبة وعالقتها بالزكاة

المطلب االأول: اأثر دفع ال�شريبة على اإخراج الزكاة
ال شك أن التكاليف التي تفرض على األفراد لها 
بغير  كانت  أو  كثرت  إذا  خاصة  أنفسهم،  على  كبير  أثر 
وجه حق، فهذه أمور ُتحتم على الفرد التفكير في أعبائها، 
أو  دفعها،  في  والتحايل  منها،  التهرب  إلى  ُتلجُئه  وقد 
اإلنقاص منها قدر اإلمكان، وهذا ظاهر في الدول التي 

تعددت فيها الضرائب وكثرت فيها التكاليف.

والتساؤل الذي نريد اإلجابة عنه هو: هل دفع 
الضرائب له أثر على إخراج الزكاة، أم ال؟

بها  ُيكلف  التي  التكاليف  أثر  آنفًا  ذكرت  كما 
األفراد، وهذا األثر قد يتطور إلى الواجبات الشرعية 
في مال المسلم وخاصة الزكاة، فقد يكون فرض هذه 
الضرائب مانعًا لبعض ضعاف النفوس من المسلمين 
أو  عنها  التكاسل  أو  ماله،  في  الزكاة  أداء واجب  من 
تأخيرها عن وقتها المحدد شرعًا. وفيما يلي سأذكر 

بعض التوجيهات والتوصيات في هذا الجانب: 

أهمية  تولي  أن  المسلمة  للدولة  ينبغي   -(  
لله  وكيلة  فهي  الزكاة،  لجانب  كبيرة 
إلى  أدائها  ثم  أصحابها،  من  أخذها  في 
مستحقيها من األصناف الثمانية التي نص 
عليها الشارع الحكيم، وهي مسؤولة أمام 
على  العظيم  الركن  هذا  تحقيق  في  الله 
الذي  الوحيد  الركن  وهو  وجه،  أكمل 
تشترك فيه الدولة مع أفرادها في تحقيقه، 

فينبغي للدولة مالحظة ذلك.

)- على الدولة أن تهتم بحّيزها الجغرافي وتنظر 
وقدرات  طاقات  بتنمية  وتهتم  مواردها،  في 

الدولة،  مقومات  يطور  مما  هذا  فإن  أبنائها، 
إلى  ذلك  بعد  تلجأ  فال  وظائفها،  ويحقق 
األقل  على  أو  أفرادها،  على  ضرائب  فرض 

التخفيف منها.

أفرادها  إرهاق  الدولة  أهداف  من  ليس   -3
فرضها  يكون  وإنما  والضرائب،  بالتكاليف 
وفق الضوابط الشرعية، وأال يكون فيها ظلم، 
يكون  ال  حتى  ضيقة؛  حدود  في  تكون  وأن 

أثرها سلبًا على الدولة وأفرادها.

)- على الفرد المسلم أن يعلم بأن الزكاة واجب 
كانت  مهما  به  المساس  الينبغي  شرعي، 
التكاليف والواجبات األخرى فحسب الزكاة 
أنها فريضة الله، وركن من أركان ديننا العظيم. 

التكاليف  أن  يعلم  أن  المسلم  الفرد  على   -(
-بحيث  بحق  كانت  إن  عليه  المفروضة 
فهي  الشرعية-  الضوابط  وفق  فرضها  يكون 
في  األجر  احتساب  له  وينبغي  عليه،  واجبة 
تعالى:  الله  قول  يدخل في  أن  ذلك، وحسبه 
َوالتَّقَوٰى]المائدة: )[،  البِرِّ  َعَلى  َوَتَعاَوُنوْا 
الدولة  لمصالح  تحقيق  فيه  الضرائب  ودفع 
التضامن  أو  التكافل،  من  وهو  وأفرادها، 

االجتماعي الذي يؤجر عليه صاحبه.

ودفع  الزكاة  اإخراج  اأثر  الثاني:  المطلب 
ال�شريبة على موارد الدولة

عصرنا  في  الدول  ومقّومات  وظائف  إن 
دول  في  عليه  كانت  عما  كثيرًا  اختلفت  قد  الحاضر 
ننظر  عندما  ظاهر  االختالف  وهذا  الماضي،  العصر 
وكذا  األقاليم،  وتعدد  للدول،  الجغرافي  الحّيز  إلى 
التي  والوظائف  الدول،  هذه  في  السياسة  أنظمة 

أصبحت الزمة لقيام كل دولة.
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ودول  الحاضر  العصر  دول  بين  نقارن  عندما 
اتفقت  وإن  بينها  شاسعًا  بونًا  سنجد  الماضي  العصر 
في بعض المسميات، فاحتياجات الدول واألفراد في 
الماضي،  الزمن  في  عليه  ما  كثيرًا  تفوق  الزمان  هذا 
بكثير  تفوق  اآلن  دولة  كل  تحتاجها  التي  والتكاليف 
ما كانت عليه سابقًا، ولذا فخزينة الدولة اآلن بحاجة 

إلى دعم حتى تؤدي عملها على أكمل وجه.

وال شك أن تشريع الزكاة له أثر كبير في تخفيف 
العبء على الدولة، وذلك بسد حاجة ثلة من أفرادها 
ممن يدخلون في األصناف الثمانية الذين ذكرهم الله 
األصناف  هذه  حاجة  تغطية  أن  شك  وال  كتابه،  في 

تخفف كثيرًا على خزينة الدولة.

وال  للدولة،  ضرورية  أخرى  أمور  هناك  لكن 
كبناء  وذلك  الزكاة،  مال  من  عليها  الصرف  يجوز 
الجسور، وتمهيد الطرقات، وبناء المدارس، ومراكز 
لهذه  ينتمي  فرد  كل  يحتاجه  مما  وغيرها  الصحة، 
الدولة، )))( هنا يأتي دور خزينة الدولة وقدرتها على 
توفير كل ما يحتاجه األفراد في حياتهم، وما يساعدهم 
على بناء وطنهم، وقد كانت دولة اإلسالم قديمًا تنفق 
التي  الحربية  الغنائم  ُخمس  من  المصالح  هذه  على 
مما  أو  المحاربين،  من  المسلمون  عليها  يستولي 
المشركين بغير حرب وال  الله عليهم من أموال  أفاء 
قتال، وكان هذان الموردان في عهود الفتح اإلسالمي 
فرض  إلى  معه  تحتاج  ال  بما  الخزانة  يغنيان  األولى 
عصرنا  في  أما  الزكاة،  غير  الناس  على  ضرائب 
الحاضر فلم تعد موجودة، وقد يكون فرض ضرائب 
أو وظائف على ذوي المال، بقدر ما يحقق المصلحة 
لقاعدة: »ما  الواجب تحقيقها هو الحل لذلك، وفقًا 

ال يتم الواجب إال به فهو واجب«.)9)( 

)))( قال يف املغني: »وال جيوز رصف الزكاة إىل غري من ذكر اهلل 
تعاىل، من بناء املساجد والقناطر والسقايات وإصالح الطرقات، 
وسد البثوق، وتكفني املوتى، والتوسعة عىل األضياف، وأشباه 

ذلك من القرب التي مل يذكرها اهلل تعاىل. انظر: ))/ )9)(.
)9)( انظر: فقه الزكاة )2/1074(.

الزكاة في تغطية جزء  أثر إخراج  من هنا يظهر 
في  الضرائب  دفع  أثر  وكذلك  الدولة،  خزانة  من 
يغطي  وبما  مصالحها،  يحقق  بما  الدولة  خزينة  ملء 

حاجات أفرادها.

التخفيف  في  ال�شريبة  دور  الثالث:  المطلب 
على م�شارف الزكاة

سأذكر في هذا المبحث بعض الوسائل العملية 
فيما  الضريبة  الدولة في استغالل مورد  تفيد  التي قد 
يحقق  وبما  وأفرادها،  للدولة  أكبر  نفع  فيه  يكون 
على  التخفيف  في  سببًا  يكون  وبما  المصلحة، 

مصارف الزكاة: 

)- إذا كان الهدف من فرض الضرائب مثاًل هو 
العناية بالتعليم وبناء المدارس، فمن المفيد أن تقوم 
السفلى  الطبقات  أصحاب  بتعليم  باالهتمام  الدولة 

ماديًا، كالفقراء والمساكين، وذلك بما يلي: 

* إسقاط تكاليف التعليم عنهم.

* تسهيل إجراءات العمل والتوظيف.

* إكسابهم مهارات ِحرفّية.

في  البالغ  األثر  له  سيكون  االهتمام  هذا 
األثر  له  وسيكون  الزكاة،  مصارف  على  التخفيف 
الدولة؛  لدى  والبطالة  الفقر  نسبة  تخفيف  في  أيضًاً 
مهارات  وإكسابهم  بتعليمهم  االهتمام  ألن  وذلك 
الطبقة  ِحرفية سيغنيهم عن غيرهم، وسيخرجهم من 
السفلى ماديًا إلى طبقة من لديهم دخل، وبعد أن كانوا 
على  يعتمدون  صاروا  غيرهم،  من  المعونة  ينتظرون 
تجاه  الدولة  على  كبير  عبء  يخف  وبهذا  أنفسهم، 

هذه الفئة.

)- بإمكان الدولة تطوير هيئة جباية الزكاة بما 
عليها«،  »العاملين  مصرف  في  الدولة  على  يخفف 
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وذلك بتطوير طرق جباية األموال الزكوية؛ بأن يكون 
األفراد  من  تقلل  تقنية،  ووسائل  حديثة  بطرق  ذلك 
في  شك  وبال  سيساعد  وذلك  الجباية،  في  العاملين 

التخفيف من اإلنفاق على هذا المصرف.

األوقاف  ببناء  الدولة  اهتمام  الجيد  من   -3
التي يكون ريعها على مصارف الزكاة، خاصة الفقراء 
والمساكين والغارمين، فإن ذلك يخفف كثيرًا اإلنفاق 
على تلك المصارف من أموال الزكاة، خاصة وأن هذه 

هي أكثر المصارف التي ينفق عليها من مال الزكاة.

تقوية  الضرائب  الهدف من فرض  إذا كان   -(
صرف  الدولة  فبإمكان  عسكريًا،  المسلمة  الدولة 
جزء منها على أوقاف تخص مصرف المجاهدين في 
على  التخفيف  على  أثر  له  سيكون  حتمًا  الله،  سبيل 

مورد الزكاة من صرفها في مصرف المجاهدين.

الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد 
من  كان  فإن  البحث،  هذا  إتمام  من  يسر  ما  على  لله 
صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني وأعوذ بالله 

منه.
ثم إني في نهاية هذا البحث أذكر أهم ما وقفت 
عليه من النتائج، وما أسعفني فيه جهدي وفكري من 

التوصيات على النحو اآلتي: 
)- هناك عالقة بين الضريبة والزكاة تتضح مالمحها 
األحكام  في  وكذلك  بينهما،  االتفاق  أوجه  في 

واآلثار.
طبيعتها  ُتبين  عدة  بخصائص  تختص  الضرائب   -(

وأهدافها منها: 
التي  اإلضافية  المالية  األعباء  من  تعتبر  أنها   -
أو  الزكاة  عن  تغني  ال  فهي  الدولة،  تفرضها 

الواجبات المالية المنصوص عليها شرعًا. 
- أنها فريضة بدون مقابل خاص، وذلك أن الفرد 

يدفعها بوصفه جزءًا من المجتمع يتحمل شيئًا 
من نفقاته العامة.

ملكية  إلى  الفرد  ملكية  من  تنتقل  بدفعها  أنه   -
رعاية  في  تنفقها  بواجبها  والدولة  الدولة، 

المصلحة العامة بالشروط المعتبرة.

3- الراجح في حكم فرض الضريبة أنه جائز بالشروط 
المعتبرة، بما يحقق مصلحة الدولة وأفرادها.

)- إن كان فرض الضريبة مشروعًا، فإن دفعها حينئذ 
في  التحايل  أو  دفعها  من  والتهرب  واجبًا،  يكون 

ذلك يكون محرمًا.

من  الضريبة  احتساب  حكم  في  الراجح  القول   -(
الزكاة، أّنه ال يجوز؛ وذلك للتباين بين الحقّين في 

الصفات والتشريع.

)- ليس للدولة المسلمة إرهاق أفرادها بالضرائب، 
حتى لو كانت مشروعة، وعليها أن تنمي طاقات 
أرضها،  في  التي  بالخيرات  تهتم  وأن  أفرادها 
وأن تبذل جهدها في ذلك؛ حتى ال يكون فرض 
من  النفوس  ضعاف  لبعض  مانعًا  الضرائب  هذه 
أو  ماله،  في  الزكاة  واجب  أداء  من  المسلمين 
عداء  في  سببًا  فرضها  يكون  أو  عنها،  التكاسل 

األفراد لدولتهم.

)- تشريع الزكاة له أثر كبير في تخفيف العبء على 
الدولة  أفراد  من  ثلة  حاجة  بسد  وذلك  الدولة، 
ممن يدخلون في األصناف الثمانية، كما أن فرض 
يحقق  بما  الدولة  خزينة  ملء  في  أثر  له  الضريبة 

مصالحها، وبما يغطي حاجات أفرادها.

)- دفع الضرائب المشروعة له أثر كبير في التخفيف 
على مصارف الزكاة وخزينة الدولة؛ وذلك إذا تم 
العمل،  بتطوير  وذلك  جيدًا،  استغالالً  استغاللها 
يكون  التي  األوقاف  وبناء  الطاقات،  واستغالل 

ريعها دائمًا ال ينقطع.
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ومن التو�شيات التي اأو�شي بها
والباحثين  بالمتخصصين  تهتم  أن  الدولة  على   -(
الشرعيين واالقتصاديين، وتطلب منهم وضع مشروع 
أرضها،  وخيرات  الدولة  موارد  في  ينظر  عملي، 
فإن  األمثل،  االستغالل  واستغاللها  تطويرها  وكيفية 

هذا العمل له أثر في تحقيق عدة أمور منها: 
البلد  أبناء  من  للمتخصصين  الفرصة  إتاحة   -
واستثمار  وطنهم،  تطوير  في  للمشاركة 

تخصصهم.
- صرف الحق الواجب من الزكاة في مصارفه 
المحددة شرعًا، وتغطيتها على أكمل وجه.

من  تحويه  وما  الدولة،  موارد  عن  التنقيب   -
خيرات بحرية أو برية، واالهتمام بالثروات 

الزراعية والحيوانية.
- تشغيل األيادي العاملة من أبناء هذه الدولة، 
يحقق  بما  المختلفة،  المهارات  وإكسابها 

الهدف، ويخفف نسبة البطالة في المجتمع.
في  بالنظر  المبادرة  المتخصصين  الباحثين  على   -(
الواقع،  أرض  إلى  والنزول  المجتمع،  اهتمامات 
عملية  بخطة  والرفع  االحتياجات،  ومعايشة 
واإليجابي  الكبير  األثر  له  يكون  مما  لمعالجتها، 

على الفرد والدولة والمجتمع.
تجاه  واجب  المجتمع  أفراد  من  فرد  كل  على   -3
بالقضايا  باهتمامه  وذلك  ووطنه،  مجتمعه 
يراها،  بما  والحلول  األفكار  وطرح  المشتركة، 
يكون  وأن  المتاحة،  اإلعالمّية  المنصات  عبر 
طرحه طرحًا إيجابيًا، حيث يكون تركيزه على حل 
المشكالت، ال مجرد نقد وتذمر، وهذا ال شك له 
أثر إيجابي في الرقي بوعي األفراد، ودفعهم إلى 

ما فيه مصلحة لهم ولوطنهم.
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ال�سوابط الفقهية المتعلقة بالزكاة واأهم تطبيقاتها الفقهية

د.وفاء ال�شبيعي - ال�شعودية
أستاذ مساعد، جامعة الملك فيصل في محافظة األحساء، المملكة العربية السعودية

مقدمة البحث

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، محمد بن عبد الله النبي األمين، وعلى 
آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فإن اإلسالم قد جاء بحماية الفقراء ورعايتهم وحفظ حياتهم وكرامتهم؛ ولذلك شرع الله تعالى الزكاة على 
النبوية المطهرة. فالزكاة ركن من األركان الخمسة  أغنياء المسلمين في كثير من نصوص القرآن الكريم والسنة 
التي يقوم عليها اإلسالم. وهي تختص بجانب الحياة االقتصادية لعموم المسلمين؛ حيث تقوم على تحقيق مبدأ 

التكافل االقتصادي واالجتماعي فيما بينهم، وتحقيق الترابط والتآلف بين أفراد المجتمع اإلسالمي.

ع فقهاُء اإلسالم في دراسة أحكام الزكاة على ُهًدى من نور القرآن الكريم والسنة النبوية، وتركوا  وقد توسَّ
لنا تراثا فقهّيًا ضخمًا في أهميته وحجمه.

ولقد كان فقهاؤنا المتقدمون واعين مدققين عند دراستهم ألحكام باب الزكاة، ولذلك فقد اهتموا بضبط 
تلك األحكام وتقعيدها بشكٍل يسمح باستدعاء أحكام الزكوات المتعددة بيسٍر وسهولٍة؛ وذلك من خالل تحويل 
تلك األحكام الفقهية المتكاثرة المتشابهة إلى قواعد وضوابط محددة يمكن من خاللها معرفة الحكم الشرعي 

ألية مسألة دون حاجة إلى حفظ كافة الفروع الفقهية.

على  بالقليل  ليس  عدد  على  نصوا  قد  الفقهاء  أن  نجد  الفقه،  كتب  في  الزكاة  أحكام  وتأمل  دراسة  وعند 
الضوابط الفقهية الحاكمة لباب الزكاة.

وللضوابط الفقهية أهمية كبرى في دراسة الفقه بصفة عامة وباب الزكاة بصفة خاصة. فمن خالل الضوابط 
اإلمام  يقول  جامعة،  بعبارة  وصياغتها  سهلة  بعبارة  وحفظها  الفرعية  المسائل  ضبط  من  الفقيه  يتمكن  الفقهية 

الزركشي: »فإن ضبط األمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة أوعى لحفظها وأدعى لضبطها«)1).

))( المنثور في القواعد الفقهية، لإلمام بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي، تحقيق د.تيسير فائق 
أحمد محمود، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، ط)، )0))هـ، ))9)م ))/))(.
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الملكة  تكوين  في  الفقهية  الضوابط  وتساهم 
الفقهية لدى الفقيه؛ ألنها تجمع بين المتشابهات من 
المسائل وتفرق بين المختلفات منها، كما تساهم في 
الفقهية  الضوابط  وبمعرفة  الشريعة.  مقاصد  إدراك 
بحفظ  الجزئيات  حفظ  عن  االستغناُء  للفقيه  يمكن 
ضبط  »ومن  القرافي:  اإلمام  يقول  الكليات،  تلك 

الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات«)2).

أهم  بانتقاء  البحث  هذا  في  أقوم  وسوف 
تركيز  مع  الزكاة،  باب  في  الواردة  الفقهية  الضوابط 
الفقهية  الضوابط  تلك  ودراسة  تصنيف  على  جهدي 
وجعلت  الفقهية.  تطبيقاتها  أهم  ذكر  مع  المنتقاة، 
بالزكاة  المتعلقة  الفقهية  »الضوابط  البحث:  عنوان 

وأهم تطبيقاتها الفقهية«.

اأهمية البحث واأ�شباب اختياره
تظهر أهمية هذا البحث في األمور التالية: 

بجمع  قامت  مستقلة  علمية  دراسة  وجود  عدم   -(
ودراسة  بالزكاة  المتعلقة  الفقهية  الضوابط 

تطبيقاتها الفقهية.

)- تنامي االهتمام الفقهي بدراسة القواعد والضوابط 
الفقهية بشكل عام.

تنظيم  في  الفقهية  القواعد  وأهمية  دور  إبراز   -3
أحكام الزكاة.

على  الوقوف  إلى  المعاصرين  الفقهاء  احتياج   -(
أبواب  في  الحاكمة  الفقهية  والضوابط  القواعد 
مع  التعامل  في  منها  لالستفادة  اإلسالمي؛  الفقه 

النوازل والمستجدات الفقهية.

العباس  أبي  الدين  لشهاب  الفروق،  أنواء  في  البروق  أنوار   )((
أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المالكي، عالم الكتب، 

بيروت، د.ت ))/)(.

اأهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية: 
في  الزكاة  باب  في  الفقهية  الضوابط  دور  إبراز   -(

ضبط أحكامها واإللمام بفروعها.
في  الواردة  الفقهية  الضوابط  أهم  على  الوقوف   -(

وجوب الزكاة.
في  الواردة  الفقهية  الضوابط  أهم  على  الوقوف   -3

شروط الزكاة.

حدود البحث
البحث  هذا  تخصص  الموضوعية:  الحدود   -
الزكاة  بباب  الخاصة  الفقهية  الضوابط  دراسة  في 
دون سواه من األبواب الفقهية األخرى، مع ذكر أهم 

التطبيقات الفقهية المخرجة على تلك الضوابط.

الدرا�شات ال�شابقة
اطلعُت على دراسة سابقة خاصة بموضوع هذا 

البحث، وهي عبارة عن بحث بعنوان: 

بالزكاة  المتعلقة  الفقهية  والضوابط  »القواعد 
القواعد  جمع  الفقهية:  االتجاهات  في  وأثرها 
األشقر،  عمر  أسامة  للدكتور:  وأثرها«،  وشرحها 

ويقع هذا البحث في )33( صفحة.

الفقهية  الضوابط  على  يركز  لم  البحث  وهذا 
القواعد  أثر  بدراسة  قام  بل  الزكاة،  بباب  المختصة 
يذكر  ولم  الزكاة،  باب  أحكام  على  الكلية  الفقهية 
إال ضابطين فقط مختصين بباب الزكاة في المبحث 
معين«،  مالك  له  ليس  فيما  زكاة  »ال  هما:  الثالث؛ 
ولذلك  جائز«،  الوجوب  سبب  تقرر  بعد  و»األداء 
فقد َعنَْوَن هذا المبحث بـ»القواعد والضوابط الفقهية 

المتعلقة بفقه الزكاة: قواعد وضوابط مختارة«.

لم  بحثي  في  أوردتها  التي  الضوابط  وكافة 
السابق  فالبحث  مطلقًا.  السابقة  الدراسة  تتناولها 
أحكام  على  الكلية  الفقهية  القواعد  أثر  على  يركز 



667667

ودراسة  جمع  على  يركز  فإنه  بحثي  أما  الزكاة،  باب 
أهم  وبيان  الزكاة  بباب  المتعلقة  الفقهية  الضوابط 

جة عليها. تطبيقاتها الفقهية المخرَّ

منهج البحث
التحليلي  المنهج  البحث  هذا  في  استخدمت 
وما  الزكاة  ضوابط  معنى  لبيان  المقارن،  االستنباطي 
يستفاد منها من فروع فقهية، مع مقارنة موقف الفقهاء 

من هذه الضوابط وبيان من قال بها ومن لم يقل.

هذا  كتابة  في  التالية  اإلجراءات  اتبعت  وقد 
البحث: 

جمعها  بعد  الضوابط  دراسة  في  ُأتبع  أوالًً: 
جملة من األمور: 

الضابط بنصه من مظانه عند وضوح عبارته  أ- أذكر 
وقلة ألفاظه.

إلى  بالرجوع  وذلك  الضابط،  معنى  ر  أحرِّ ب- 
المصادر التي تخدم هذا الجانب.

أهم  على  ذلك  في  مقتصرًا  الضابط  ُحجية  أبين  ج- 
األدلة الشرعية وأبرزها.

وأدلته،  حجيته  وبيان  الضابط  معنى  تحرير  بعد  د- 
أقوم بالمقارنة بشكل مختصر بين موقف الفقهاء 

من هذا الضابط.

هـ- أذكر للضابط تطبيقاٍت فقهيٍة متعددة.

السورة  اسم  إلى  القرآنية  اآليات  أعزو  ثانيًاً: 
ورقم اآلية.

في  الواردة  األحاديث  بتخريج  أقوم  ثالثًاً: 
البحث بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء 
في  أو  الصحيحين  في  الحديث  كان  فإن  والصفحة، 

أحدهما،  من  أو  منهما،  بتخريجه  أكتفي  أحدهما، 

إن  أما  حديثهما،  قبول  على  لالتفاق  غيرهما؛  دون 

ورد الحديُث في غيرهما من كتب الحديث األخرى، 

نقلُت خالصة الحكم وبيان درجته.

رابعًاً: عند ذكر المرجع أشير إلى اسم الكتاب 

الكتاب،  معلومات  إلى  وبالنسبة  والصفحة،  والجزء 

فيه في  يرد  بياناته كاملة في أول موضع  ل  فإني أسجِّ

الهوامش، ثم أضعها في فهرس المصادر والمراجع.

ص في الخاتمة ما توصلُت إليه من  خامسًاً: ألخِّ

نتائج، وُأتبع النتائج بأهم التوصيات.

خطة البحث
ومبحثين،  تمهيد،  إلى:  البحث  هذا  قسمت 

وخاتمة؛ وذلك على النحو التالي: 
- التمهيد: التعريف بمصطلحات البحث.

وفيه مطلبان: 
المطلب األول: تعريف الزكاة.

المطلب الثاني: تعريف الضابط الفقهي.
- المبحث األول: الضوابط الفقهية المتعلقة بوجوب 

الزكاة.
 وفيه خمسة ضوابط: 

واجب  حق  أو  محضة  عبادة  الزكاة  األول:  الضابط 
للفقراء على األغنياء؟

الضابط الثاني: الزكاة مختصة باألموال النامية.
الضابط الثالث: الزكاة مختصة بالملك التام.

الضابط الرابع: الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة؟
الضابط الخامس: ال تجتمع زكاتان في مال واحد.

الضوابط الفقهية المتعلقة شروط  - المبحث الثاني: 
الزكاة.

وفيه أربعة ضوابط: 
عليه  يحول  حتى  زكاة  مال  في  ليس  األول:  الضابط 

الحول.
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الضابط الثاني: كل جنس مال تجب فيه الزكاة وجب 
أن يعتبر فيه النصاب.

تكميل  في  آخر  إلى  جنس  يضم  ال  الثالث:  الضابط 
النصاب.

الضابط الرابع: الخلطة تجعل المالين كالمال الواحد 
في حكم الزكاة.

- خاتمة البحث: وفيها نتائج البحث وتوصياته.
ُل، َوُهَو َحْسبِي َونِْعَم اْلَوكِيُل َوبِاللِه َأْسَتِعيُن َوَعَلْيِه َأَتَوكَّ

التمهيد
التعريف بم�شطلحات البحث

المطلب االأول: تعريف الزكاة
الزكاة لغة: النماء والريع والزيادة، من زكا يزكو 
زكاة وزكاء، والزكاة أيضًاً: الصالح، وقيل: لما يخرج 
من حق الله في المال »زكاة«؛ ألنه تطهير للمال مما 
فيه من حق، وتثمير له، وإصالح ونماء باإلخالف من 

الله تعالى. وزكاة الفطر طهرة لألبدان)3).

والزكاة اصطالحًا: حق واجب في مال خاص 
لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص)4).

وتطلق  والنصاب.  الحول  وجوبها  في  ويعتبر 
الزكاة أيضًاً على المال المخرج نفسه، كما في قولهم: 

بن  الحسن  بن  محمد  بكر  أبي  للشيخ  اللغة،  جمهرة   )3(
دار  بعلبكي،  منير  د.رمزي  تحقيق  األزدي،  ُدريد 
))9)م  )0))هـ،  ط)،  بيروت،  للماليين،  العلم 
جمال  العالمة  لإلمام  العرب،  ولسان   ،)(((/((
الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور األنصاري 
ط3،  بيروت،  صادر،  دار  المصري،  اإلفريقي 
))))هـ، )99)م )))/))3(، والقاموس المحيط، 
الدين محمد  أبي إسحاق مجد  اللغوي  العالمة  لإلمام 
مكتب  تحقيق  الشيرازي،  الفيروزآبادي  يعقوب  بن 
محمد  إشراف:  الرسالة،  مؤسسة  في  التراث  تحقيق 
ط)،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  العرقسوسي،  نعيم 

))))هـ، )99)م )ص)9))(.
))( المغني شرح مختصر الخرقي، لإلمام الفقيه موفَّق الدين 
المقدسي  اعيلي  الَجمَّ قدامة  بن  أحمد  بن  الله  عبد 
الحنبلي، دار الفكر، بيروت، ط)، )0))هـ، ))9)م 

.)((3/((

عزل زكاة ماله، والساعي يقبض الزكاة. ويقال: زكى 
ماله أي أخرج زكاته، والمزكي: من يخرج عن ماله 
الزكاة)5).  له والية جمع  من  أيضًاً:  والمزكي  الزكاة. 
والمندوبة،  الواجبة  الصدقة  على  تطلق  والزكاة 

والنفقة، والحق، والعفو)6).

المطلب الثاني: تعريف ال�شابط الفقهي
الضابط لغة اسم الفاعل من الفعل ضبط. يقال: 
ضبط الشيء: حفظه بالحزم. وضبط الكتاب ونحوه: 
الشيء  لزوم  والضبط:  وصححه.  خلله  أصلح 
ضبطي:  ورجل  حازم.  أي  ضابط:  ورجل  وحبسه. 
قوي شديد. ويقال: ضبط البالد وغيرها: قام بأمرها 

قيامًا ليس فيه نقص)7).

يمنع  الذي  األمر  يدل على  اللغة  في  فالضابط 
الشيء  يبين  فهو  التشويش،  من  ويحفظ  الخلل  من 

على حاله الصحيح.

))( العناية شرح الهداية، للشيخ أكمل الدين محمد بن محمد 
بداية  شرح  الهداية  ومعه  الحنفي،  البابرتي  محمود  بن 
المرغيناني،  بكر  أبي  بن  علي  الدين  لبرهان  المبتدي 
وفتح القدير للكمال بن الهمام، وحاشية المحقق سعد 
الفكر،  دار  جلبي،  وسعدي  الشهيري  عيسى  بن  الله 
على  وحاشية   ،)(((/(( ))9)م  )39)هـ،  ط)، 
الشرح الكبير للدردير، للشيخ شمس الدين محمد عرفة 
الدسوقي المالكي، وبهامشه الشرح المذكور مع تقرير 
العربية،  الكتب  إحياء  ِعِليش،  محمد  المحقق  للعالمة 
 ،)(3(/(( د.ت  القاهرة،  وشركاه،  البابي  عيسى 
منهاج  شرح  للمحلي  الراغبين  كنز  على  وحاشية 
بن  أحمد  الدين  شهاب  للشيخين  للنووي،  الطالبين 
أحمد القليوبي، وشهاب الدين أحمد عميرة الشافعيين، 
اعتنى به: عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط)، ))))هـ، )99)م ))/)(.
))( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ أبي الفضل 
العسقالني  حجر  بن  علي  بن  أحمد  الدين  شهاب 
بن  الله  عبد  بن  العزيز  عبد  الشيخ  إشراف:  الشافعي، 
باز، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، 
الدين الخطيب،  قام بتصحيح تجاربه وتحقيقه: محب 
راجعه: قصي محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، 

القاهرة، 9)3)هـ، 9)9)م )3/))(.
والقاموس   ،)(((/(( منظور  البن  العرب،  لسان   )((

المحيط، للفيروزآبادي )ص)0)(.
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ف بتعريفات عدة منها:  والضابط اصطالحًا ُعرِّ
اختص  »ما  فقال:  السبكي  بن  الدين  تاج  عرفه   -(
يسمى  أن  متشابه  صورة  نظم  به  وُقصد  بباب، 

»ضابطًا«))(.
الفروع  يجمع  »الضابط  فقال:  ُنجيم  ابن  وعرفه   -(

من باب واحد«)9(.
3- وعرفه أبو البقاء الكفوي فقال: »والضابط يجمع 

فروعًا من باب واحد«)0)(.

وقد جمع ابن نجيم في كتابه »الفوائد الزينية في 
الفقهية في المذهب الحنفي،  فقه الحنفية« الضوابط 
فجمع )00)( ضابط، وضمنها ضمن كتابه »األشباه 

والنظائر«.

والضوابط  القواعد  معرفة  أهمية  وتتجلى 
الفقهية فيما يلي: 

سهلة  بعبارة  وحفظها  الفقهية  المسائل  ضبط   -(
»فإن  الزركشي:  يقول  جامعة،  بعبارة  وصياغتها 
القوانين  في  المتعددة  المنتشرة  األمور  ضبط 

المتحدة أوعى لحفظها وأدعى لضبطها«)))(.
)- المساهمة في تكوين الملكة الفقهية لدى الفقيه؛ 
ألنها تجمع بين المتشابهات من المسائل وتفرق 
بين المختلفات منها. يقول قطب الدين السنباطي: 

»الفقه معرفة النظائر«)))(.

))( األشباه والنظائر، لإلمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكي الشافعي، تحقيق الشيخ عادل أحمد 
الكتب  دار  عوض،  محمد  علي  والشيخ  الموجود،  عبد 

العلمية، بيروت، ط)، ))))هـ، )99)م )ص)(.
)9( األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، للشيخ 
عبد  تحقيق  الحنفي،  ُنجيم  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين 
العزيز محمد الوكيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، 

3)))هـ، 993)م )ص)9)(.
الكفوي،  موسى  بن  أيوب  البقاء  أبي  للشيخ  الكليات،   )(0(
مؤسسة  المصري،  ومحمد  درويش  عدنان  به:  اعتنى 

الرسالة، بيروت، ط)، ))))هـ )ص))(.
)))( المنثور، للزركشي ))/))(.

والنظائر، البن  للزركشي ))/))(، واألشباه  المنثور،   )(((
السبكي ))/)0)(.

في  تساهم  الفقهية  والضوابط  القواعد  معرفة   -3
»وهذه  القرافي:  يقول  الشريعة.  مقاصد  إدراك 
وبقدر  النفع،  عظيمة  الفقه  في  مهمة  القواعد 
الفقه  رونق  ويظهر  الفقيه  قدر  يعظم  بها  اإلحاطة 

ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف«)3)(.
من  غيره  على  وفضله  وفقهه  العالم  قدر  إدراك   -(
في  اإلمام  قال  كما  القواعد،  لهذه  ضبطه  خالل 

النقل السابق.
الكليات،  بحفظ  الجزئيات  حفظ  عن  االستغناء   -(
استغنى  بقواعده  الفقه  ضبط  »ومن  القرافي:  قال 

عن حفظ أكثر الجزئيات«)))(.

والضابط  القاعدة  بين  تفريقهم  في  والفقهاء 
على مذهبين: 

والضابط،  القاعدة  بين  تفرق  لم  طائفة  األول: 
الطائفة:  هذه  ومن  واحٍد.  بتعريٍف  وعرفتهما 
في  والفيومي  »التحرير«،  في  الهمام  بن  الكمال 
في  النابلسي  الغني  وعبد  المنير«،  »المصباح 

»كشف الخطاير«)))(.
ومنهم:  والضابط  القاعدة  بين  فرقت  طائفة  الثاني: 
والسيوطي،  والزركشي،  السبكي،  ابن  الدين  تاج 
وابن نجيم)))(. وقد مضى كثير ممن جاء بعدهم 
على التفريق بين القاعدة والضابط كأبي البقاء في 

»كلياته«.

تفريق  ومزيد  دقة  زيادة  فيه  التفريق  أن  شك  وال 
نضوج  على  يدل  وهذا  المتأخرين.  عند  سيما  ال  دقيق، 

)3)( الفروق، للقرافي ))/)(.
)))( المرجع السابق، ))/)(.

دراسة  تطورها،  نشأتها،  »مفهومها،  الفقهية  القواعد   )(((
أحمد  لعلي  تطبيقاتها«،  مهمتها،  أدلتها،  مؤلفاتها، 
)99)م،  9)))هـ،  ط)،  دمشق،  القلم،  دار  الندوي، 

)ص))(.
الشافعية،  فقه  وفروع  قواعد  في  والنظائر  األشباه   )(((
لإلمام جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، ))))هـ، 
نجيم  البن  والنظائر،  واألشباه  )ص)(،  990)م 

)ص)3(.
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المذهب  أصحاب  به  قال  بما  قال  من  وأما  العلم،  هذا 
وسعهم  ما  ويسعه  العلماء  كبار  من  سلفًا  له  فإن  األول، 

ة في االصطالح. وال مشاحَّ

والفرق بين القاعدة والضابط لدى الفريق الثاني 
يتمثل في شيء واحد، هو: 

أبواب عدة نحو،  القاعدة تجمع فروعًا من  أن 
قاعدة »األمور بمقاصدها« فقد جمعت هذه القاعدة 
إلخ.  والبيوع...  كالعبادات  شتى  أبواب  من  فروعًا 
كقوله  واحد؛  باب  من  فروعًا  فيجمع  الضابط  أما 
: »أيما إهاب ُدبِغ، فقد َطُهر«)17). فإن هذا الضابط 
وطهارتها.  األواني  باب  وهو  واحد  بباب  يختص 
هذا  رهنه«  صح  بيعه  صح  »ما  الفقهاء  قول  وكذلك 
ضابط وليس قاعدة؛ ألنه خاص بباب من أبواب الفقه 

وهو باب الرهن.

وبناء على ما سبق يمكنني أن أعرف »الضوابط 
الفقهية  »القواعد  بأنها:  بالزكاة«  المتعلقة  الفقهية 
بأحكام  الخاصة  الفقهية  بالفروع  المتعلقة  الكلية 

الزكاة«.

)))( السنن، ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، 
الباقي وإبراهيم  فؤاد عبد  تحقيق أحمد شاكر ومحمد 
ط)،  القاهرة،  الحلبي،  البابي  مصطفى  مطبعة  عطوة، 
الله،  رسول  عن  اللباس  أبواب:  ))9)م،  )39)هـ، 
باب: ما جاء في جلود الميتة إذا ُدبغت، رقم الحديث 
»المجتبى«،  الصغرى  والسنن   ،)(((/((  ،)(((((
للحافظ عبد الرحمن بن شعيب النسائي، ومعها: شرح 
أبو  الفتاح  عبد  ترقيم:  السندي،  وحاشية  السيوطي 
)0))هـ،  ط)،  حلب،  اإلسالمية،  البشائر  دار  غدة، 
الميتة،  جلود  باب:  والعتيرة،  الفرع  كتاب:  ))9)م، 
رقم الحديث )))))(، ))/3))(، والسنن، للحافظ 
أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، تحقيق 
بيروت،  الفكر،  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  وترقيم: 
إذا  الميتة  جلود  لبس  باب:  اللباس،  كتاب:  د.ت، 
الترمذي:  قال   .)((93/((  ،)3(09( رقم  دبغت، 

»حديث حسن صحيح«.

المبحث االأول
ال�شوابط الفقهية المتعلقة بوجوب الزكاة

ال�شابط االأول: الزكاة عبادة مح�شة اأو حق 
واجب للفقراء على االأغنياء؟)18)

عبادة  أنها  إما  الزكاة  أن  الضابط:  هذا  معنى 
محضة كالصالة والصيام والحج، وبالتالي ال تجب 
تتأدى  فال  عبادة،  ألنها  والمجنون؛  الصبي  مال  في 
إال باالختيار تحقيقًا لمعنى االبتالء، وال اختيار لهما 
لعدم العقل، والعبادة توجب النية، وال نية لهما؛ ألن 
أهليتهما ناقصة، وهو مذهب األحناف. أو أن الزكاة 
حق واجب للفقراء على األغنياء، وأنها واجب مالي 
بكون  لها  تعلق  وال  باألشخاص،  ال  بالمال  تتعلق 
صاحبها محالًّ للتكليف أم ال، وهو مذهب الجمهور.

هذا  اعتبار  على  الدالة  الشرعية  األدلة  ومن 
قال:    النبي  أن   t مسعود  ابن  عن  جاء  ما  الضابط: 
بلغ وآنسَت منه رشدًا  فإذا  اليتيم،  »أحِص ما في مال 
ووجه  ترك«)19).  شاء  وإن  زكى  شاء  فإن  فأخبره، 
الداللة: أن السنة علقت فريضة الزكاة على العقل والبلوغ.

أبي  الدين  برهان  لإلمام  البداية،  شرح  الهداية  ينظر:   )(((
ومعه:  الحنفي،  المرغيناني  بكر  أبي  بن  علي  الحسن 
متن بداية المبتدي كالهما للمرغيناني، مطبعة مصطفى 
9)9)م  9)3)هـ،  ط)،  القاهرة،  الحلبي،  البابي 
ة الُمنِيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام  ))/)9(، والُغرَّ
إسحاق  بن  عمر  حفص  أبي  الدين  لسراج  حنيفة،  أبي 
وعلق  له  قدم  الحنفي،  الغزنوي  الهندي  أحمد  بن 
الثقافية،  الكتب  مؤسسة  الكوثري،  زاهد  محمد  عليه: 
وبدائع  )ص0)(،  ))9)م  )0))هـ،  ط)،  بيروت، 
الصنائع في ترتيب الشرائع، لإلمام عالء الدين أبي بكر 
مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار الفكر، بيروت، 
المحتاج  وتحفة   ،)(/(( )99)م  ))))هـ،  ط)، 
حجر  بن  أحمد  الدين  شهاب  لإلمام  المنهاج،  بشرح 
الحميد  عبد  للشيخ  حواشي  ومعه:  الشافعي،  الهيتمي 
روجعت  العبادي،  قاسم  بن  أحمد  والشيخ  الشرواني 
العلماء،  من  لجنة  بمعرفة  نسخ  عدة  على  وصححت 
المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ))3)هـ، 3)9)م 

))/)33(، المغني، البن قدامة ))/)))(.
البيهقي  )9)( السنن الكبير، لإلمام أبي بكر أحمد بن الحسين 
الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيق  الشافعي، 
كتاب:  )99)م،  ))))هـ،  ط)،  بيروت،  العلمية، 
 ،)(3((( الحديث  رقم  اليتيم،  مال  زكاة  باب:  الزكاة، 
))/)))(، واألموال، لإلمام أبي عبيد القاسم بن سالم، 
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  خليل،  بن  محمد  تحقيق 
 ،)(3((( الحديث  رقم  ))9)م،  )0))هـ،  ط)، 
)ص0))(. والحديث ضعفه الشافعي كما نقل البيهقي.
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حينما   لمعاذ  قاله بما  الجمهور  واستدل 
عليهم  افترض  الله  أن  »فأعلمهم  اليمن:  إلى  بعثه 
على  وترد  أغنيائهم  من  تؤخذ  أموالهم  في  صدقة 
فقرائهم«)20). ووجه الداللة: أن لفظة »األغنياء« تشمل 

الصغير والمجنون كما شملتهم لفظة »الفقراء«.

التطبيقات  الضابط عدد من  ج على هذا  ويتخرَّ
الفقهية؛ منها ما يلي: 

)- إذا كانت الزكاة حّقًا واجبًا للفقراء، فيجب على 
زكاة  عنهما  يخرج  أن  والمجنون  الصبي  ولي 

أموالهما)))(.
الزكاة  أن  كذلك  الجمهور  كالم  على  ويتخرج   -(
تخرج لفقراء المسلمين دون غيرهم؛ لقول النبي 
: »تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم«. لعود 

الضمير على فقراء المسلمين)))(.

ويستثنى من هذا الضابط: 
فيه  ليس  إليه  منسوب  مال  له  الذي  الجنين   -
زكاة، قال إمام الحرمين: والذي ذهب إليه األئمة أن 
بها  الحمل غير موثوق  فيه ألن حياة  الزكاة ال تجب 

وكذلك وجوده)23).

)0)( الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله  وسننه 
وأيامه، لإلمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
الشعب،  دار  البخاري،  الجعفي  بردزبه  بن  إبراهيم  بن 
باب:  الزكاة،  كتاب:  ))9)م،  )0))هـ،  القاهرة، 
 ،)(30/((  ،)(39(( الحديث  رقم  الزكاة،  وجوب 
العدل  بنقل  السنن  من  المختصر  الصحيح  والمسند 
مسلم  الحافظ  لإلمام   ، الله  رسول  إلى  العدل  عن 
فؤاد  محمد  تحقيق  النيسابوري،  القشيري  الحجاج  بن 
عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت، ط)، ))3)هـ، 
الشهادتين وشرائع  إلى  الدعاء  ))9)م، كتاب:، باب: 

اإلسالم، رقم الحديث )9)(، ))/0)(.
)))( فتح العزيز شرح الوجيز، المعروف بـ »الشرح الكبير«، 
القزويني  الرافعي  الكريم  عبد  القاسم  أبي  لإلمام 

الشافعي، دار الفكر، بيروت، د.ت ))/)))(.
)))( ينظر: فتح الباري، البن حجر )0/3)3(.

)3)( فتح العزيز، للرافعي ))/)))(.

باالأموال  مخت�شة  الزكاة  الثاني:  ال�شابط 
النامية)))(

الذي تؤخذ  المال  أن يكون  الضابط:  معنى هذا 
للنماء، أي: أن يكون  قاباًل  أو  بالفعل،  ناميًا  الزكاة  منه 
من شأنه أن يدر على صاحبه ربحًا وفائدة، أو يكون هو 
نفسه نماء، فالنماء في اللغة الزيادة، وفي الشرع نوعان: 
والتناسل  بالتوالد  الزيادة  فالحقيقي:  حقيقي وتقديري 
والتجارات ونحوها، والتقديري: تمكنه من الزيادة بأن 

يكون المال القابل لذلك في يده أو يد نائبه)25).

ومن األدلة الشرعية الدالة على اعتبار هذا الضابط: 
 قال: »ليس   عن النبي  ما رواه أبو هريرة 
وجه  صدقة«)26).  عبده  وال  فرسه  في  المسلم  على 
أن  الحديث أصل في  النووي: »هذا  قاله  ما  الداللة: 

أموال القنية ال زكاة فيها«)27).
التطبيقات  الضابط عدد من  ج على هذا  ويتخرَّ

القضاة  لقاضي  المزني،  مختصر  شرح  الكبير  الحاوي   )(((
الماوردي  البصري  بن محمد حبيب  الحسن علي  أبي 
الشافعي، تحقيق وتعليق: علي محمد معوض، وعادل 
أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، 
للعاجز  القدير  وفتح   ،)(30/3( )99)م  ))))هـ، 
المبتدي، لإلمام  بداية  الهداية شرح  الفقير، شرح على 
الحنفي  السيواسي  الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  كمال 
بداية  شرح  الهداية  ومعه  الهمام«،  »ابن  بـ  المعروف 
المرغيناني،  بكر  أبي  بن  علي  الدين  لبرهان  المبتدي 
ومعه شرح العناية على الهداية ألكمل الدين محمد بن 
محمود البابرتي، وحاشية المحقق سعد الله بن عيسى 
)39)هـ،  ط)،  الفكر،  دار  جلبي،  وسعدي  الشهيري 
للكاساني  الصنائع،  وبدائع   ،)(((/(( ))9)م 
للعالمة  الدقائق،  كنز  شرح  الحقائق  وتبيين   ،)((/((
فخر الدين عثمان بن علي بن محجن الزيلعي الحنفي، 
ْلبِي، المطبعة  وبهامشه: حاشية شهاب الدين أحمد الشِّ
)ص3))(،  )9))م  3)3)هـ،  القاهرة،  األميرية، 
زكريا  أبي  الدين  محيي  لإلمام  مسلم،  صحيح  وشرح 
التراث  إحياء  دار  الشافعي،  النووي  شرف  بن  يحيى 

العربي، بيروت، ط)، )39)هـ، ))9)م ))/))(.
»ابن  بـ  الشهير  أمين  محمد  للعالمة  المحتار،  رد  حاشية   )(((
عابدين« الحنفي وتكلمة ابنه، على الدر المختار لعالء الدين 
تحقيق  للتُُّمْرَتاشي،  األبصار  تنوير  متن  شرح  الحصكفي 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار 

الفكر، بيروت، ط)، ))))هـ، )99)م ))/)(.
)))( الجامع الصحيح، للبخاري، كتاب: الزكاة، باب: ليس 
على المسلم في فرسه صدقة، رقم الحديث )3)))(، 
))/9))(، والمسند الصحيح، لمسلم، كتاب: الزكاة، 
رقم  وفرسه،  عبده  في  المسلم  على  زكاة  ال  باب: 

الحديث )))9(، ))/)))(.
)))( شرح مسلم، للنووي ))/))(.
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الفقهية؛ منها ما يلي: 
)- ال تجب الزكاة في األصول الثابتة كالسيارة 
ذلك؛  ونحو  الصناعية  واآلالت  والبيت 

النعدام شرط النماء فيها)28).
)- تجب الزكاة في البضائع المعدة للبيع سواء 
كانت موادًا تموينية أم غيرها، فإذا جاء آخر 
بالنقد  يومها  بسعر  البضاعة  قّوم  الحول 
قيمة خمسة  قيمتها  بلغت  فإن  به،  المتعامل 
فأكثر  الخالص  الذهب  من  غرامًا  وثمانين 

وجبت فيها الزكاة ربحت أو خسرت.

ويستثنى من هذا الضابط: 

عقارات  من  لأُلجرة  أعدَّ  فيما  الزكاة  تجب  ال 
أجرتها  في  الزكاة  تجب  وإنما  ونحوها،  وسيارات 
نصابًا  وبلَغت  الحول،  عليها  وحال  نقودًا،  كانت  إذا 

ها لما عنده من جنسها. بنفسها أو بضمِّ
ال�شابط الثالث: الزكاة مخت�شة بالملك التام)29(

حائزًا  المسلم  يكون  أن  الضابط:  هذا  معنى 
تصرفًا  فيه  التصرف  من  متمكنًا  كاملة،  حيازة  للمال 

)))( ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي )30/3)(.
للعالمة  األحكام،  ُغَرر  شرح  في  الحكام  ُدَرر  ينظر:   )(9(
علي  بن  فرامرز  بن  محمد  ُخْسُرو  ُمناَْل  األصولي 
الحنفي، ومعه: حاشية ُغنَْية ذوي األحكام في ُبْغَية ُدَرر 
العربية، عيسى  ُرْنُباَللي، دار إحياء الكتب  األحكام للشُّ
 ،)(((/(( د.ت  القاهرة،  وشركاه،  الحلبي  البابي 
الله بن محمود  واالختيار لتعليل المختار، للشيخ عبد 
محمود  الشيخ  تعليق:  الحنفي،  الموصلي  مودود  بن 
المعرفة،  دار  دقيقة،  أبو  أ.محسن  مراجعة:  دقيقة،  أبو 
بيروت، ط3، 3395هـ، ))9)م ))/00)(، وحاشية 
بلغة  وحاشية   ،)((3/(( عابدين  البن  المحتار،  رد 
مالك،  اإلمام  مذهب  على  المسالك  ألقرب  السالك 
للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي، ومعه: شرح 
أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك »الشرح الصغير«، 
للعالمة أحمد بن محمد الدردير المصري المالكي، دار 
المطلب  ونهاية   ،)(((/(( د.ت  القاهرة،  المعارف، 
أبي  الدين  ركن  الحرمين  إلمام  المذهب،  دراية  في 
بن محمد  يوسف  بن  الله  عبد  بن  الملك  عبد  المعالي 
الجويني الشافعي، حققه وصنع فهارسه: د.عبد العظيم 
))))هـ،  ط)،  ة،  ُجدَّ المنهاج،  دار  الديب،  محمود 

)00)م )9/3))(.

كاماًل بشكل دائم دون قيد على هذا التصرف، ودون 
شراكة من أحد في ذلك، وفوائده تعود إليه، جاء في 
يتعلق  ولم  بيده  كان  عما  عبارة  »هو  القناع:  كشف 
وفوائده  اختياِره،  حسب  على  فيه  يتصرف  غيره؛  به 

حاصلة له«)30).

ومن األدلة الشرعية الدالة على اعتبار هذا الضابط: 

َصَدَقًة  َأْمَوالِِهْم  ِمْن  ُخْذ  تعالى:  قوله 
 َأْمَوالِِهْم :31). وجه الداللة: في قوله تعالى(ُرُهْم ُتَطهِّ
حيث أضاف األموال إلى أصحابها، وال يكون ذلك إال 

إذا كانت مملوكة لهم ملكية تامة.

التطبيقات  الضابط عدد من  ج على هذا  ويتخرَّ
الفقهية؛ منها ما يلي: 

َتبرُأ  وال  زكاٌة،  فيه  تِجُب  ال  الحراُم  الماُل   -(
صاِحبِه  إلى  ه  بردِّ منه؛  بالتخلُِّص  إالَّ  ُته  ذمَّ
ِمن  َيِئَس  إن  عنه  به  ِق  التصدُّ أو  َعَرفه،  إن 
تمليك،  والزكاة  يملكه،  ال  ألنه  َمعِرَفته؛ 
وألن  تمليك؛  منه  يكون  ال  المالك  وغير 

الله طيب وال يقبل إال الطيب))3(.
»القطاع  العام  المال  في  الزكاة  تجب  ال   -(
وألن  معين؛  مالك  له  ليس  ألنه  العام«؛ 
الزكاة، فال  التي تتولى جباية  الحكومة هي 
معنى أن تجبي من نفسها لتعطي نفسها)33(.

)30( كشاف القناع عن اإلقناع، للشيخ منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي الحنبلي، دار عالم الكتب، بيروت، د.ت ))/0))(.

))3( التوبة، آية )03)(.
))3( ينظر: حاشية رد المحتار، البن عابدين ))/)9)(، وفتح 
العزيز، للرافعي ))/)3)(، والمجموع شرح المهذب، 
النووي  شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبي  لإلمام 
والمطيعي،  السبكي  تكملة  يليه:  الشافعي،  الدمشقي 
البن  الحبير  والتلخيص  للرافعي،  العزيز  فتح  ومعه: 
)99)م  ))))هـ،  بيروت،  الفكر،  دار  حجر، 

)9/))3(، وكشاف القناع، للبهوتي ))/3))(.
األولى  المجموعة  الدائمة،  اللجنة  فتاوى  ينظر:   )33(
المنتهى،  غاية  شرح  النهى  أولي  ومطالب   ،)(9(/9(
َحْيَباني الحنبلي، وبهامشه:  للشيخ مصطفى السيوطي الرُّ
اإلسالمي،  المكتب  الشطي،  حسن  العالمة  حاشية 

بيروت، ط)، ))))هـ، )99)م ))/))(.
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زكاة الدين الذي ال  ويستثنى من هذا الضابط: 
الشيخ  اختاره  ما  فيه، وهو  فإنه ال زكاة  أداؤه،  يرجى 
واختلف  وغيرهم)34)،  والباجي  حزم  وابن  تيمية  ابن 
أم ال؟ وإن كان  فيه زكاة  إذا قبضه: هل  فيما  العلماء 
فيه، فهل يزكي عن كل عام أم يزكي مرة واحدة عن 

األعوام كلها؟ خالف بين العلماء)35).

اأو  بالعين  تتعلق  الزكاة  الرابع:  ال�شابط 
بالذمة؟)36)

»واجبة  أنها  إما  الزكاة  أن  الضابط:  هذا  معنى 
بالمال إطالقًا، وعلى هذا  الذمة«، وال عالقة لها  في 
فلو تلف المال بعد وجوب الزكاة: لوجب على المرء 

باآلثار،  والمحلى  )ص)3)(،  عبيد  ألبي  األموال،  ينظر:   )3((
لإلمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي 
الظاهري، دار الفكر، بيروت، د.ت ))/)0)(، والفتاوى 
الكبرى، لشيخ اإلسالم أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
تحقيق محمد عبدالقادر عطا  الحنبلي،  الحراني  تيمية  بن 
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  عطا،  عبدالقادر  ومصطفى 

ط)، )0))هـ، ))9)م ))/9)3(.
الدين  زين  للشيخ  الدقائق،  كنز  شرح  الرائق  البحر  ينظر:   )3((
تكملة  ومعه:  الحنفي،  ُنجيم  بن  محمد  بن  إبراهيم  بن 
منحة  وبهامشه:  القادري،  الطوري  للعالمة  الرائق  البحر 
الشهير  أمين  محمد  للعالمة  الرائق  البحر  على  الخالق 
القاهرة،  اإلسالمي،  الكتاب  دار  الحنفي،  عابدين«  بـ»ابن 
ط)، د.ت ))/3))(، والمنتقى شرح الموطأ، لإلمام أبي 
الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلسي المالكي، مطبعة 

السعادة، القاهرة، ط)، )33)هـ، ))9)م ))/)))(.
))3( أدب المفتي والمستفتي، لإلمام الحافظ أبي عمرو عثمان 
ْهُرُزوري الشافعي، تحقيق  بن عبد الرحمن بن الصالح الشَّ
موفق بن عبد الله، عالم الكتب، بيروت، ط)، )0))هـ 
الفرج  أبي  الدين  جمال  للحافظ  والقواعد،   ،)(((/((
وقدم  راجعه  الحنبلي،  رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد 
الكليات  مكتبة  سعد،  الرءوف  عبد  د.طه  عليه:  وعلق  له 
األزهرية، القاهرة، ط)، )39)هـ، ))9)م )ص03)(، 
أبي  للقاضي  الخالف،  مسائل  نكت  على  واإلشراف 
البغدادي المالكي،  محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
ابن  دار  سليمان،  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبي  اعتناء: 
القيم، الرياض، ودار ابن عفان، القاهرة، ط)، 9)))هـ، 
الحرمين  إلمام  المطلب،  ونهاية   ،)(0(/(( )00)م 
لإلمام  المفتين،  وعمدة  الطالبين  وروضة   ،)((3/3(
النووي  شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبي  الفقيه 
الينبوع فيما زاد على الروضة من  الشافعي، ومعه: منتقى 
عادل  تحقيق  السيوطي،  الدين  جالل  للحافظ  الفروع 
الكتب  دار  معوض،  محمد  وعلي  الموجود،  عبد  أحمد 
 ،)((3/(( )99)م  ))))هـ،  ط)،  بيروت،  العلمية، 

والمغني، البن قدامة ))/)0)(.

منه  تعٍد  بغير  المال  تلف  ولو  حتى  الزكاة،  يؤدي  أن 
أو تفريط.. أو أن »الزكاة متعلقة بعين المال«؛ وعلى 
بالعين  الرهن  كتعلق  المال  بعين  تعلقها  صار  هذا 
المرهونة، فال يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه 

الزكاة أن يتصرف فيه.

ومن األدلة الشرعية الدالة على اعتبار هذا الضابط: 
بقوله  بالعين«  تتعلق  »الزكاة  إن  قال:  من  استدل   -(
وحديث   ،)3((َصَدَقًة َأْمَوالِِهْم  ِمْن  ُخْذ  تعالى: 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  الله عنهما عن  بن عمر رضي  الله  عبد 
ووجه  شاٌة«))3(.  شاًة  أربعين  كل  »في  قال: 
النصوص  هذه  في  و»في«  »من«  أن  الداللة: 
للظرفية، ويعني ذلك: أن مقدار الزكاة واجب في 

عين المال.
بالذمة« استدل  تتعلق  )- ومن ذهب إلى أن »الزكاة 
على ذلك بأنه: يجوز للمزكي أن يخرج الزكاة من 
غير النصاب، فدل ذلك على أنها تتعلق بالذمة ال 

بالعين.

ج على هذا الضابط عدد من التطبيقات الفقهية؛  ويتخرَّ
منها ما يلي: 

)- إذا ملك نصابًا واحدًا ولم يؤِد زكاته أحواالً، فإن 
قلنا »الزكاة في العين« وجبت زكاة الحول األول 
دون ما بعده... وإن قلنا »الزكاة في الذمة« وجبت 
لكل حول، إال إذا قلنا: إن دين الله يمنع الزكاة)39(.
لم  النصاب، ولكنه  بلغ  مال  أن شخصًا عنده  لو   -(

))3( التوبة، آية )03)(.
األشعث  بن  سليمان  داود  أبي  للحافظ  السنن،   )3((
الحميد،  عبد  الدين  تعليق: محمد محيي  السجستاني، 
0)3)هـ،  ط)،  القاهرة،  الكبرى،  التجارية  المكتبة 
رقم  السائمة،  زكاة  في  باب:  الزكاة،  كتاب:  0)9)م، 
للترمذي،  والسنن،   ،)9(/((  ،)((((( الحديث 
أبواب: الزكاة، باب: ما جاء في زكاة اإلبل والغنم، رقم 
الحديث ))))(، )3/)(، والسنن، البن ماجه، كتاب: 
 ،)((0(( الحديث  رقم  الغنم،  صدقة  باب:  الزكاة، 
حديث  عمر  ابن  »حديث  الترمذي:  قال   .)(((/((

حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء«.
)39( ينظر: القواعد، البن رجب )ص)0)(.
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يؤدِّ زكاته في الحول األول، ثم قام باستثمار هذا 
وعليه  الثاني؛  الحول  في  تضاعف  حتى  المال 
خالطته  ماالً  استثمر  قد  الشخص  هذا  سيكون 
زكاة، وقد ربح منه، فإن هذا الربح يكون كله لرب 
المال، وال شيء للفقراء فيه، حتى عند من ذهب 
الرملي  قال  المال«،  بعين  تتعلق  »الزكاة  أن  إلى 
لبناء  آخر؛  مال  من  األداء  جاز  »وإنما  الشافعي: 
الزكاة على الرفق، ومن ثم؛ لم يشارك المستحُق 

المالَك فيما ُيحدث منها بعد الوجوب«)0)(.

ال�شابط اخلام�ص: ال جتتمع زكاتان يف مال واحد)41)
في  تكون  ال  الزكاة  أّن  الضابط:  هذا  معنى 

المال  في  اجتمع  فلو  مّرتين،  الواحدة  الزكوّية  العين 

معدة  سائمة  إبال  يكون  كأن  للزكاة،  سببان  الزكوي 

ال  حيث  واحدة،  مرة  تزكى  حينئذ  فإنها  للتجارة، 

ما  ويراعي  إجماعا،  واحد  مال  في  زكاتان  تجتمع 

هو األحظ واألحسن للفقراء عند إخراج الزكاة، فإن 

التجارة  عروض  زكاَة  الزكاُة  تخرج  أن  األنسب  كان 

كما  السائمة،  زكاة  خرجت  وإال  كذلك،  خرجت 

ذهب لذلك أبو حنيفة والثوري وأحمد)42).

العباس  أبي  لإلمام  المنهاج،  شرح  إلى  المحتاج  نهاية   )(0(
الرملي  الدين  الدين أحمد بن حمزة بن شهاب  شمس 
علي  الدين  نور  الضياء  أبي  حاشية  ومعه:  الشافعي، 
الرزاق  عبد  بن  أحمد  وحاشية  ْبَراَملِِّسي،  الشُّ علي  بن 
)0))هـ،  بيروت،  الفكر،  دار  الرشيدي،  المغربي 

))9)م )3/)))(.
والحاوي   ،)((/(( للكاساني  الصنائع،  بدائع  ينظر:   )(((
المسالك بشرح  للماوردي )3/))3(، وأبهج  الكبير، 
موطأ مالك، للشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الباقي 
ْرقاني األزهري المالكي، تصحيح: لجنة  بن يوسف الزُّ
القاهرة،  محمد،  مصطفى  مطبعة  األزهر،  علماء  من 
البن  الباري،  وفتح   ،)(((/(( )93)م  ))3)هـ، 
 ،)9(/3( قدامة  البن  والمغني،   ،)3((/3( حجر 

وكشاف القناع، للبهوتي ))/3))(.
)))( ينظر: المغني، البن قدامة ))/))3(.

هذا  اعتبار  على  الدالة  الشرعية  األدلة  ومن 
الضابط: 

قال:  أنه    عنه  روي  بما  لذلك  واسـتدلوا 
أبو عبيد  قال  الداللة:  َدَقِة«)43). وجه  الصَّ فِي  ثِنَى  »ال 
بعد ذكره للحديث: »وأصل الثنى في كالمهم ترديد 
الشيء وتكريره، ووضعه في غير موضعه«. ثم قال: 
عام  من  الصدقة  تؤخذ  أال  آخر:  وجه  الثنى  »وفي 

مرتين«)44).

التطبيقات  الضابط عدد من  ج على هذا  ويتخرَّ
الفقهية؛ منها ما يلي: 

السائمة  األنعام  من  نصابًا  للتجارة  اشترى  إذا   -(
»إبل أو بقر أو غنم« زكاها زكاة التجارة عند أبي 
حنيفة والثوري وأحمد، وقال مالك والشافعي في 
بأنها  ذلك  وعللوا  السائمة،  زكاة  يزكيها  الجديد: 
أقوى؛ النعقاد اإلجماع عليها، واختصاصها بالعين، 
بأن  األول  الرأي  أصحاب  واحتج  أولى،  فكانت 
التجارة أحظ للمساكين؛ ألنها تجب فيما زاد  زكاة 
بالحساب)))(. والذي يهمنا هنا من كال الرأيين أنهم 
إما  باعتبار واحد فقط،  الزكاة تجب  اتفقوا على أن 
التجارة أو السوم، أما رعاية االعتبارين فيؤدي إلى 
وجوب زكاتين في نصاب واحد، وذلك ال يجوز؛ 

لمخالفته للحديث والقاعدة.

)3)( األموال، ألبي عبيد، رقم الحديث )))9(، )ص)))(، 
قتيبة  بن  »زنجويه«  مخلد  بن  حميد  للحافظ  واألموال، 
مركز  فياض،  ذيب  د.شاكر  تحقيق  النسائي،  األزدي 
الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، 

ط)، )0))هـ، ))9)م، حديث رقم ))3))(.
 »ال ثنى«: أي: ال تؤخذ الزكاة مرتين في السنة. والثنى 
الحديث  غريب  في  النهاية  ينظر:  والقصر.  بالكسر 
بن  المبارك  السعادات  أبي  الدين  مجد  لإلمام  واألثر، 
محمد بن األثير الجزري، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، 
بيروت،  العلمية،  المكتبة  الطناحي،  ود.محمود محمد 

399)هـ، 9)9)م ))/)))(.
)))( ينظر: األموال، ألبي عبيد )ص)))(.
)))( ينظر: المغني، البن قدامة ))/))3(.
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إباًل أو غيرها  )- من أدى زكاة نقوده ثم اشترى بها 
من السوائم، وعنده سائمة من جنس السائمة التي 
إليهـا  المـزكى: فال يضمهـا  النقد  اشتراها بذلك 
-أي ال يزكيها- عند تمام حول السائمة األصلية؛ 
مرة  تجب  فال  الزكاة،  عنه  أديت  مال  بدل  ألنها 

ثانية في الحول نفسه)))(.

المبحث الثاني: ال�شوابط الفقهية المتعلقة 
�شروط الزكاة

وفيه أربعة ضوابط: 
حتى  زكاة  مال  في  ليس  األول:  الضابط   -

يحول عليه الحول.
فيه  تجب  مال  جنس  كل  الثاني:  الضابط   -

الزكاة وجب أن يعتبر فيه النصاب.
- الضابط الثالث: ال يضم جنس إلى آخر في 

تكميل النصاب.
المالين  تجعل  الخلطة  الرابع:  الضابط   -

كالمال الواحد في حكم الزكاة.

ال�شابط االأول: لي�ص في مال زكاة حتى يحول 
عليه الحول)47)

في  الِمْلك  على  يمر  أن  الضابط:  هذا  معنى 
ملك المالك اثنا عشر شهرًا عربيًا، وهذا الشرط إنما 
هو بالنسبة لألنعام والنقود والسلع التجارية، وهو ما 
أما  المال«،  رأس  »زكاة  اسم  تحت  يدخل  أن  يمكن 
المعادن  من  والمستخرج  والعسل  والثمار  الزروع 

)))( ينظر: البحر الرائق، البن نجيم ))/0))(.
)))( ينظر: اإلجماع، لإلمام الحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم 
بن المنذر النيسابوري، تحقيق د.فؤاد عبد المنعم أحمد، 
دار المسلم، الرياض، ط)، ))))هـ، )00)م )ص))، 
والمعامالت  العبادات  في  اإلجماع  ومراتب   ،)((
واالعتقادات، لإلمام أبي محمد علي بن محمد بن حزم 
د.ط،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الظاهري،  األندلسي 
المعاني  من  الموطأ  في  لما  والتمهيد  )ص)3(،  د.ت 
واألسانيد، لحافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبد البر 
أحمد  بن  مصطفى  تحقيق  المالكي،  القرطبي  النمري 
األوقاف  وزارة  البكري،  الكبير  عبد  ومحمد  العلوي 
))9)م  )0))هـ،  ط)،  المغربية،  اإلسالمية  والشئون 

)0)/)))(، والمجموع، للنووي ))/))3(.

والكنوز ونحوها فال يشترط لها َحْول، وهو ما يمكن 
أن يدخل تحت اسم »زكاة الدخل«.

هذا  اعتبار  على  الدالة  الشرعية  األدلة  ومن 
الضابط: 

)- عن عليٍّ وعائشة وأنس  قالوا: »ليس في 
المال زكاة حتى يحوَل عليه الحول«)))(.

الله عنهما، قال: »من  ابن عمر رضي  )- عن 
عليه  يحول  حتى  فيه  زكاة  فال  ماالً  استفاد 

الحول عند ربه«)9)(.

التطبيقات  الضابط عدد من  ج على هذا  ويتخرَّ
الفقهية؛ منها ما يلي: 

بسبب   - القمري  الحول  مراعاة  تعسر  إذا   -(
بالسنة  المؤسسة  أو  الشركة  ميزانية  ربط 
الشمسية- فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية، 
وتزداد النسبة المذكورة بنسبة عدد األيام التي 
تزيد بها السنة الشمسية على القمرية، فتكون 
النسبة عندئذ )))).)%(، وبهذا صدر قرار 

ندوات قضايا الزكاة المعاصرة)0)(.
ُف في الماِل كيفما شاَء بيعًا أو  )- يجوُز التَّصرُّ
الَحول، ما لم  َقبل حلوِل  أو غيَر ذلك  ِهبًة، 
القرطبي:  قال  كاة،  الزَّ إلسقاط  حيلًة  يُكن 
حلول  قبل  للرجل  أن  على  العلماء  »أجمع 
الحول التصرَف في ماله بالبيع والهبة إذا لم 

ينِو الفرار من الصدقة«)))(.

)))( المسند، لإلمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
مؤسسة  وآخرين،  األرناءوط  شعيب  تحقيق  الشيباني، 
رقم  )99)م،  ))))هـ،  ط)،  بيروت،  الرسالة، 
والدارقطني،   ،)(((  ،(((/((  ،)((((( الحديث 
قال   .)((9/((  ،)((9(  -(((9( األحاديث  أرقام 

شعيب األرناءوط: »حديث صحيح«.
)9)( السنن، للترمذي، أبواب: الزكاة، باب: ما جاء ال زكاة 
على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، رقم األثر 
))3)(، )3/))(. وصححه الترمذي موقوفًا على ابن 

عمر رضي الله عنهما.
)0)( أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات، إصدار بيت الزكاة، 

الكويت، 9)))هـ، 999)م، )ص0)(.
السنة  من  تضمنه  لما  والمبيِّن  القرآن  ألحكام  الجامع   )(((
أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  لإلمام  الفرقان،  وآي 
سمير  تحقيق  المالكي،  القرطبي  فرح  بن  بكر  أبي  بن 
3)))هـ،  الرياض،  الكتب،  عالم  دار  البخاري، 

003)م )9/)3)(.
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ويستثنى من هذا الضابط: 
)- الخارج من األرض، من الحبوب والثمار، 

بل تجب زكاته عند حصاده.
تتبع  فإنها  أوالًدها،  أي  السائمة:  نتاج   -(

األصل في حوله.
أو  ذهب  معدن  على  عثر  فمن  المعدن:   -3
فضة، واستخرج منه نصابا وجب عليه أداء 

زكاته فورًا)))(.

فيه  تجب  مال  جن�ص  كل  الثاني:  ال�شابط 
الزكاة وجب اأن يعتبر فيه الن�شاب)53)

معنى هذا الضابط: أن النصاب هو القدر الذي 
عن  قل  ولو  الزكاة،  فيه  وجبت  المال  إليه  وصل  إذا 
باختالف  يختلف  والنصاب  تجب،  لم  القدر  ذلك 
أوسق،  خمسة  والثمار  الزروع  في  فهو  المال،  أنواع 
والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ونصاب 
غرامًا،   »((« يعادل  وذلك  دينارا،  عشرون  الذهب 
 »(9(« يعادل  وذلك  درهم،  مائتا  الفضة  ونصاب 
غرامًا، ونصاب األوراق المالية ما يعادل أحد هذين 
النصابين، والنصاب في الغنم أربعون شاة، وفي البقر 

ثالثون، وفي اإلبل خمس.

)))( ينظر: الذخيرة، للقرافي، )3/)3(، والبيان والتحصيل 
المستخرجة،  مسائل  في  والتعليل  والتوجيه  والشرح 
الجد  ُرْشد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  أبي  للقاضي 
دار  حجي،  د.محمد  تحقيق  المالكي،  القرطبي 
))9)م  )0))هـ،  ط)،  بيروت،  اإلسالمي،  الغرب 

.)(((/(((
والمغني،  )ص))(،  المنذر  البن  اإلجماع،  ينظر:   )(3(
الفقه،  أصول  في  والتمهيد   ،)(3(/(( قدامة  البن 
الكلوذاني  أحمد  بن  محفوظ  الخطاب  أبي  للشيخ 
علي  بن  د.محمد  عمشة،  أبو  د.مفيد  تحقيق  الحنبلي، 
وإحياء  العلمي  البحث  مركز  مطبوعات  إبراهيم،  بن 
التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، دار 
 ،)(((/(( ))9)م  )0))هـ،  ط)،  ة،  ُجدَّ المدني، 
المسالك  وأبهج   ،)(((/(( للنووي  والمجموع، 

ْرَقاني ))/)))(. بشرح موطأ مالك، الزُّ

هذا  اعتبار  على  الدالة  الشرعية  األدلة  ومن 
الضابط: 

 : قال: قال النبي  عن أبي سعيد الخدري
»ليس فيما دوَن َخْمِس أواٍق َصَدقٌة، وليس فيما دوَن 
أوُسٍق  خْمِس  دون  فيما  وليس  صدقٌة،  َذوٍد  خْمِس 
أن  أخبرنا    النبي  أن  الداللة:  ووجه  صدقٌة«)54). 
المال الزكوي إذا نقص عن هذه المقادير التي حددها 
شرعت  الزكاة  إذ  فيها،  زكاة  ال  فإنه  الحديث  في 
لمواساة الفقراء، وال تكون المواساة إال فيما له مال 
في  ووضعها  أنصبة،  الشرع  له  حدَّ  لذا  األموال؛  من 

األموال النامية)55).

التطبيقات  الضابط عدد من  ج على هذا  ويتخرَّ
الفقهية؛ منها ما يلي: 

)- أن الزكاة ال تجب على من لم يبلغ حد النصاب؛ 
ألنه ليس من المواساة في شيء أن ُتفرض الزكاة 

على صاحب مال قليل)))(.
يمنع  ينقصه  أو  النصاب  يستغرق  الذي  الدين   -(
وجوب الزكاة فيه؛ ألن الزكاة شرعت للمواساة، 
ومن كانت هذه حالته فإنه ال يوصف بالغنى، بل 

هو أهل لدفع الزكاة إليه)))(.
النصاب  أنه يجب أن يوجد  3- ذهب الجمهور إلى 
كامال في جميع الحول؛ فإن نقص النصاب لحظة 
ذلك  بعد  كمل  فإن  الحول،  انقطع  الحول  من 

استؤنف الحول من حين يكمل النصاب)))(.

)))( سبق تخريجه، )ص))(.
لتاج  األحكام،  عمدة  شرح  في  األفهام  رياض  ينظر:   )(((
صدقة  بن  سالم  بن  علي  بن  عمر  حفص  أبي  الدين 
تحقيق  المالكي،  الفاكهاني  اإلسكندري  اللخمي 
ط)،  دمشق،  النوادر،  دار  طالب،  الدين  نور  ودراسة: 
الفتاوى،  ومجموع   ،)(((/3( 0)0)م  )3))هـ، 

لشيخ اإلسالم ابن تيمية ))/))(.
بن  محمد  الله  عبد  أبي  لإلمام  مسلم،  بفوائد  المعلم   )(((
علي بن عمر التميمي المازري المالكي، تحقيق الشيخ 
بيروت،  الغرب اإلسالمي،  دار  النيفر،  الشاذلي  محمد 

)99)م ))/)(.
)))( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ))/)))- 3))(.
خليل،  مختصر  شرح  في  الجليل  مواهب  ينظر:   )(((
الله محمد بن محمد بن  أبي عبد  الدين  للشيخ شمس 
المالكي  عيني  الرُّ المغربي  الطرابلسي  الرحمن  عبد 
ط3،  بيروت،  الفكر،  دار  بـ»الحطاب«،  المعروف 
للنووي  والمجموع،   ،)((/3( )99)م  ))))هـ، 
للشيخ  المنتهى،  لشرح  النهى  أولي  ودقائق   ،)(9/((
الكتب،  عالم  الحنبلي،  البهوتي  يونس  بن  منصور 

بيروت، ط)، ))))هـ، 993)م ))/)39(.
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اآخر في  اإلى  الثالث: ال ي�شم جن�ص  ال�شابط 
تكميل الن�شاب)59)

معنى هذا الضابط: أنه ال يضم جنس إلى جنس 
أجناس:  ثالثة  فالماشية  النصاب،  تكميل  في  آخر 
آخر،  إلى  منها  جنس  يضم  ال  والغنم،  والبقر  اإلبل 
والثمار ال يضم جنس إلى غيره، فال يضم التمر إلى 
يضم  وال  والبندق،  والفستق  اللوز  إلى  وال  الزبيب 
شيء من هذه إلى غيره، وال تضم األثمار إلى شيء 

من السائمة وال من الحبوب والثمار)60).

هذا  اعتبار  على  الدالة  الشرعية  األدلة  ومن 
الضابط: 

الله  t، قال: قال رسول  اِمِت  عن ُعبادَة بِن الصَّ
بالبر،  والبر  بالفضة،  والفضة  بالذهب،  »الذهب   :
اختلفت  فإذا  بيٍد،  يدًا  بمثل،  مثال  بالشعير؛  والشعير 
هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيٍد«)61).

الذهب  بين  فرقت  السنة  أن  الداللة:  ووجه 
مختلفًة،  أنواعًا  وجعلتهم  والشعير،  والبر  والفضة 
فيجوز بينهم التفاضل، فكيف يجعلون جنسًا واحدًا، 

وقد جعلهم رسول الله  أجناسًا مختلفة؟!)62).

التطبيقات  الضابط عدد من  ج على هذا  ويتخرَّ
الفقهية؛ منها ما يلي: 

)- ال خالف بين أهل العلم في غير الحبوب والثمار: 
تكميل  في  آخر  جنس  إلى  جنس  يضم  ال  أنه 
والبقر،  اإلبل،  أجناس:  ثالثة  فالماشية  النصاب، 
والثمار ال  آخر.  إلى  منها  والغنم، ال يضم جنس 
يضم جنس إلى غيره، فال يضم التمر إلى الزبيب، 
يضم  وال  والبندق.  والفستق،  اللوز،  إلى  وال 
إلى  األثمار  تضم  وال  غيره،  إلى  هذه  من  شيء 
شيء من السائمة، وال من الحبوب والثمار، وال 

)9)( ينظر: اإلجماع، البن المنذر )ص))، ))(، والتمهيد، 
البن  المحتاج،  وتحفة   ،)((0/(0( البر  عبد  البن 

حجر الهيتمي )3/)))(.
)0)( ينظر: المغني، البن قدامة ))/)9)(.

باب:  المساقاة،  كتاب:  لمسلم،  الصحيح،  المسند   )(((
الحديث  رقم  نقدًا،  بالَوِرق  الذهب  وبيع  الصرف 

.)(((0/3( ،)(((((
)))( ينظر: األموال، ألبي عبيد، )ص3))(.

أنواع األجناس يضم بعضها  بينهم في أن  خالف 
بينهم  النصاب، وال خالف  إكمال  في  بعض  إلى 
أيضًاً في أن العروض التجارية تضم إلى األثمان 
»النقود«، وتضم األثمان إليها، إال أن الشافعي ال 
به؛ ألن نصابها  يضمها إال إلى جنس ما اشتريت 

معتبر به)3)(.
)- واختلفوا في ضم أحد النقدين »الذهب والفضة« 
على  وذلك  النِّصاب،  تكميِل  في  اآلخر  إلى 
قولين: مذهب الجمهور: أنهما يضمان، ومذهب 
ال  أنهما  أحمد:  عن  ورواية  والظاهرية  الشافعية 

يضمان)))(.

المالين  تجعل  الخلطة  الرابع:  ال�شابط 
كالمال الواحد في حكم الزكاة)65)

َنَعٍم  نوِع  نصاَبْي  اجتماع  الضابط:  هذا  معنى 
مالك  على  تزكيتهما  يوجب  فيما  فأكثر،  لمالكين 

)3)( ينظر: المغني، البن قدامة ))/)9)(.
أبي  بن  بن أحمد  األئمة محمد  المبسوط، لشمس  ينظر:   )(((
دار  الحنفي،  الحنفي، تصحيح: راضي  السرخسي  سهل 
المعرفة، بيروت، ))))هـ، 993)م ))/)))(، وبداية 
المجتهد ونهاية المقتصد، للقاضي أبي الوليد محمد بن 
الفيلسوف  الحفيد  رشد  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد 
د.ط،  القاهرة،  الحديث،  دار  المالكي،  القرطبي 
))))هـ، )00)م ))/)))(، وكشاف القناع، للبهوتي 
 ،)(((/3( للماوردي  الكبير،  والحاوي   ،)(33/((
البن  باآلثار،  والمحلى   ،)(/(( للنووي  والمجموع، 
بن  مفلح  بن  محمد  للعالمة  والفروع،   ،)((/(( حزم 
الفروع  تصحيح  وبهامشه:  الحنبلي،  المقدسي  محمد 
عالم  فراج،  الستار  عبد  اعتناء:  المرداوي،  الدين  لعالء 

الكتب، بيروت، ط)، )0))هـ، ))9)م ))/)3)(.
السبكي  الدين  تاج  لإلمام  والنظائر،  األشباه  ينظر:   )(((
للشيخ  األصول،  على  الفروع  وتخريج   ،)(((/((
الزنجاني  المناقب محمود بن أحمد  أبي  الدين  شهاب 
مؤسسة  صالح،  أديب  د.محمد  تحقيق  الشافعي، 
الرسالة، بيروت، ط)، )0))هـ، ))9)م )ص)))(، 
العلماء  لسلطان  األنام،  مصالح  في  األحكام  وقواعد 
عبد  بن  العزيز  عبد  الدين  عز  محمد  أبي  اإلمام 
التالميد  بن  محمود  تحقيق  الشافعي،  السلمي  السالم 
 ،)(((/(( د.ت  بيروت،  المعارف،  دار  الشنقيطي، 
الدين  بدر  لإلمام  الفقه،  أصول  في  المحيط  والبحر 
عمر  حرره:  الشافعي،  الزركشي  بهادر  بن  محمد 
الكويتية،  األوقاف  وزارة  وآخرون،  األشقر  سليمان 

ط)، 09))هـ، ))9)م ))/))- 3)(.
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جوار،  وخلطة  اشتراك،  خلطة  نوعان:  وهي  واحد، 
أو  المالكين  أحد  نصيب  يتميز  أال  باألول:  والمراد 
أو  قوم،  ورثها  كماشية  غيره،  نصيب  عن  المالك 
فيها،  شركاء  وهم  بينهم،  شائعة  فهي  معًا،  ابتاعوها 
ليس ألحدهم عدد متميز، والمراد بالثاني: أن يكون 
متميزًا  متعينًا  المالك  أو  المالكين  مال كل واحد من 
معلومة  ستون،  أو  شاة  ثالثون  فلهذا  غيره،  مال  عن 
معروفة  أكثر،  أو  منها  أقل  أو  مثلها  ولآلخر  مميزة، 
مخلوطة،  متجاورة  كلها  ولكنها  كذلك،  متميزة 

كالمال الواحد)66).

ومن االأدلة ال�شرعية الدالة على اعتبار هذا 
ال�شابط

عن أنس بن مالك : أن أبا بكر  كتب لهم: 
  الله  رسول  فرض  التي  الصدقة  فرائض  هذه  »إن 
يفرق  متفرق، وال  بين  يجمع  المسلمين... وال  على 
خليطين  من  كان  وما  الصدقة،  خشية  مجتمع  بين 
الداللة:  وجه  بالسوية«)67).  بينهما  يتراجعان  فإنهما 
يتراجعان  فإنهما  خليطين  من  كان  »وما   : قوله  إن 
ٍق، وال يفرق بين  بالسوية«، وقوله: »ال يجمع بين ُمَتَفرِّ
الخليطين  مجتمع« يدل داللة واضحة على أن ملك 

كملك رجل واحد)68).

)))( ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 
النفراوي  مهنا  بن  سالم  بن  غنيم  بن  أحمد  للشيخ 
الحلبي،  البابي  مصطفى  مطبعة  المالكي،  األزهري 

القاهرة، ط3، ))3)هـ، ))9)م ))/)))(.
)))( الجامع الصحيح، للبخاري، كتاب: الزكاة، باب: زكاة 
السنن،   ،)(((/((  ،)((((( الحديث  رقم  الغنم، 
للنسائي، كتاب: الزكاة، باب: زكاة اإلبل، رقم الحديث 
كتاب:  داود،  ألبي  والسنن،   ،)((/((  ،)(((((
الزكاة، باب: في زكاة السائمة، رقم الحديث )))))(، 
))/)9(، والسنن، للنسائي، كتاب: الزكاة، باب: زكاة 
والسنن،   ،)((/((  ،)((((( الحديث  رقم  اإلبل، 
البن ماجه، كتاب: الزكاة، باب: إذا أخذ المصدق دون 

سن أو فوق سن، رقم الحديث )00))(، ))/)))(.
)))( ينظر: بداية المجتهد، البن رشد، ))/)))(.

التطبيقات  الضابط عدد من  ج على هذا  ويتخرَّ
الفقهية؛ منها ما يلي: 

الزكاة، أي:  الخليطان من أهل  )- يشترط أن يكون 
من  مخالطة  ألن  وذلك  مسلمين؛  حرين  يكونا 

ليس من أهل الزكاة كالمعدوم)9)(.
)- يشترط كذلك أن يمضي حول كامل على الخلطة؛ 
وذلك ألن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة، 

فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب)0)(.
3- ذهب الشافعية في األصح عندهم والحنابلة إلى 
بالخلطة  المقصود  الخلطة؛ ألن  نية  اشتراط  عدم 
من االرتفاق يحصل بدون النية؛ وألن النية الزمة 

لوجود الخلطة، فال معنى الشتراطها)))(.

خاتمة البحث
المتعلقة  الفقهية  »الضوابط  البحث  هذا  تناول 
بالزكاة وأهم تطبيقاتها الفقهية«، ومن المعلوم أن لكل 
توصلُت  وقد  نهايته،  في  وثمرات  نتائج  علمي  عمل 
النتائج والتوصيات أثناء عملي، أريد أن  إلى عدد من 

أسجلها فيما يلي: 

اأواًلً: نتائج البحث
توصلُت إلى عدد من النتائج العلمية المرتبطة 

بموضوع البحث أسجلها في التالي: 
)- القاعدة الفقهية تجمع فروعًا من أبواب عدة، أما 

الضابط الفقهي فيجمع فروعًا من باب واحد.
)- الضوابط الفقهية المتعلقة بالزكاة هي: »القواعد 
الخاصة  الفقهية  بالفروع  المتعلقة  الكلية  الفقهية 

بأحكام الزكاة«.
ما  الزكاة  بوجوب  المتعلقة  الفقهية  الضوابط  من   -3
للفقراء  واجب  حق  أو  محضة  عبادة  الزكاة  يلي: 

)9)( ينظر: المجموع، للنووي ))/)3)- )3)(، والمغني، 
البن قدامة ))/)))(.

وكشاف   ،)(((/(( للنووي  الطالبين،  روضة  ينظر:   )(0(
القناع، للبهوتي ))/)9)(.

)3)(، وكشاف  )))( ينظر: المجموع، للنووي ))/)3)- 
القناع، للبهوتي ))/)9)(.
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النامية،  باألموال  مختصة  والزكاة  األغنياء؟  على 

والزكاة مختصة بالملك التام، والزكاة تتعلق بالعين 

أو بالذمة؟ وال تجتمع زكاتان في مال واحد.

ما  الزكاة  بشروط  المتعلقة  الفقهية  الضوابط  من   -(

يلي: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، 

يعتبر  أن  الزكاة وجب  فيه  مال تجب  وكل جنس 

فيه النصاب، وال يضم جنس إلى آخر في تكميل 

النصاب، والخلطة تجعل المالين كالمال الواحد 

في حكم الزكاة.

ثانيًاً: تو�شيات البحث
التوصيات  من  عدد  إلى  البحث  توصل 
الباحثين،  إخواني  بها  أن أوصي  أريد  التي  العلمية 

وأريد أن أسجلها في التالي: 
الضوابط  لكافة  وجامعة  شاملة  دراسة  إعداد   -(
تطبيقاتها  بيان  مع  الزكاة،  بباب  المتعلقة  الفقهية 
جة على تلك الضوابط، مع التركيز  الفقهية المخرَّ
التي  المعاصرة  التطبيقات  على  خاص  بشكل 

تمس حياة اإلنسان المسلم في الوقت الراهن.
)- التركيز على دراسة الضوابط الفقهية الخاصة بكل 
باب فقهي بشكل مستقل، وتفعيل دورها في بيان 

الحكم الشرعي للنوازل والمستجدات الفقهية.

َوآِخُر َدْعَواَنا َأِن اْلَحْمُد للِه َربِّ اْلَعاَلِميَن
الم�شادر والمراجع

ْرقاني األزهري المالكي، تصحيح:  )( أبهج المسالك بشرح موطأ مالك، للشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزُّ
لجنة من علماء األزهر، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة، ))3)هـ، )93)م.

المسلم،  دار  أحمد،  المنعم  عبد  د.فؤاد  تحقيق  النيسابوري،  المنذر  بن  إبراهيم  بن  محمد  بكر  أبي  الحافظ  لإلمام  اإلجماع،   )(
الرياض، ط)، ))))هـ، )00)م.

3( أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات، إصدار بيت الزكاة، الكويت، 9)))هـ، 999)م.
الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقة، مراجعة:  )( االختيار لتعليل المختار، للشيخ عبد 

أ.محسن أبو دقيقة، دار المعرفة، بيروت، ط3، )39)هـ، ))9)م.
ْهُرُزوري الشافعي، تحقيق موفق بن عبد  )( أدب المفتي والمستفتي، لإلمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصالح الشَّ

الله، عالم الكتب، بيروت، ط)، )0))هـ.
)( األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، للشيخ زين الدين بن إبراهيم بن ُنجيم الحنفي، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، 3)))هـ، 993)م.
الكتب  الشافعي، دار  السيوطي  أبي بكر  الرحمن بن  الدين عبد  الشافعية، لإلمام جالل  فقه  )( األشباه والنظائر في قواعد وفروع 

العلمية، بيروت، ط)، ))))هـ، 990)م.
عبد  أحمد  عادل  الشيخ  تحقيق  الشافعي،  السبكي  الكافي  عبد  بن  علي  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج  لإلمام  والنظائر،  األشباه   )(

الموجود، والشيخ علي محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، ))))هـ، )99)م.
9( اإلشراف على نكت مسائل الخالف، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، اعتناء: أبي عبيدة 

مشهور بن حسن آل سليمان، دار ابن القيم، الرياض، ودار ابن عفان، القاهرة، ط)، 9)))هـ، )00)م.
0)( األموال، لإلمام أبي عبيد القاسم بن سالم، تحقيق محمد بن خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، )0))هـ، ))9)م.

))( األموال، للحافظ حميد بن مخلد »زنجويه« بن قتيبة األزدي النسائي، تحقيق د.شاكر ذيب فياض، مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات اإلسالمية، الرياض، ط)، )0))هـ، ))9)م.

))( أنوار البروق في أنواء الفروق، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المالكي، عالم الكتب، بيروت، د.ت.
3)( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، للشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن ُنجيم الحنفي، ومعه: تكملة البحر الرائق للعالمة 
الطوري القادري، وبهامشه: منحة الخالق على البحر الرائق للعالمة محمد أمين الشهير بـ»ابن عابدين« الحنفي، دار الكتاب 

اإلسالمي، القاهرة، ط)، د.ت.
))( البحر المحيط في أصول الفقه، لإلمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي، حرره: عمر سليمان األشقر وآخرون، 

وزارة األوقاف الكويتية، ط)، 09))هـ، ))9)م.
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))( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لإلمام عالء الدين أبي بكر مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار الفكر، بيروت، ط)، 
))))هـ، )99)م.

))( بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الحفيد الفيلسوف القرطبي 
المالكي، دار الحديث، القاهرة، د.ط، ))))هـ، )00)م.

الجد  ُرْشد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  أبي  للقاضي  المستخرجة،  مسائل  في  والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البيان   )((
القرطبي المالكي، تحقيق د.محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط)، )0))هـ، ))9)م.

))( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للعالمة فخر الدين عثمان بن علي بن محجن الزيلعي الحنفي، وبهامشه: حاشية شهاب الدين 
ْلبِي، المطبعة األميرية، القاهرة، 3)3)هـ، )9))م. أحمد الشِّ

الحميد  عبد  للشيخ  حواشي  ومعه:  الشافعي،  الهيتمي  حجر  بن  أحمد  الدين  شهاب  لإلمام  المنهاج،  بشرح  المحتاج  تحفة   )(9
التجارية  المكتبة  العلماء،  من  لجنة  بمعرفة  نسخ  عدة  على  وصححت  روجعت  العبادي،  قاسم  بن  أحمد  والشيخ  الشرواني 

الكبرى، القاهرة، ))3)هـ، 3)9)م.
0)( تخريج الفروع على األصول، للشيخ شهاب الدين أبي المناقب محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي، تحقيق د.محمد أديب 

صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)، )0))هـ، ))9)م.
))( التمهيد في أصول الفقه، للشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي، تحقيق د.مفيد أبو عمشة، د.محمد بن علي 
ة، ط)،  بن إبراهيم، مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، دار المدني، ُجدَّ

)0))هـ، ))9)م.
))( التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، لحافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، تحقيق 
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية المغربية، ط)، )0))هـ، ))9)م.

3)( الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله  وسننه وأيامه، لإلمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
بردزبه الجعفي البخاري، دار الشعب، القاهرة، )0))هـ، ))9)م.

))( الجامع ألحكام القرآن والمبيِّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، لإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
القرطبي المالكي، تحقيق سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، 3)))هـ، 003)م.

))( جمهرة اللغة، للشيخ أبي بكر محمد بن الحسن بن ُدريد األزدي، تحقيق د.رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، 
ط)، )0))هـ، ))9)م.

أقرب  المالكي، ومعه: شرح  الصاوي  بن محمد  للشيخ أحمد  مالك،  اإلمام  المسالك على مذهب  السالك ألقرب  بلغة  ))( حاشية 
المسالك لمذهب اإلمام مالك »الشرح الصغير«، للعالمة أحمد بن محمد الدردير المصري المالكي، دار المعارف، القاهرة، د.ت.

))( حاشية رد المحتار، للعالمة محمد أمين الشهير بـ»ابن عابدين« الحنفي وتكلمة ابنه، على الدر المختار لعالء الدين الحصكفي 
شرح متن تنوير األبصار للتُُّمْرَتاشي، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الفكر، بيروت، ط)، 

))))هـ، )99)م.
))( حاشية على الشرح الكبير للدردير، للشيخ شمس الدين محمد عرفة الدسوقي المالكي، وبهامشه الشرح المذكور مع تقرير 

للعالمة المحقق محمد ِعِليش، إحياء الكتب العربية، عيسى البابي وشركاه، القاهرة، د.ت.
9)( حاشية على كنز الراغبين للمحلي شرح منهاج الطالبين للنووي، للشيخين شهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي، وشهاب 

الدين أحمد عميرة الشافعيين، اعتنى به: عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، ))))هـ، )99)م.
30( الحاوي الكبير شرح مختصر المزني، لقاضي القضاة أبي الحسن علي بن محمد حبيب البصري الماوردي الشافعي، تحقيق 

وتعليق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، ))))هـ، )99)م.
)3( ُدَرر الحكام في شرح ُغَرر األحكام، للعالمة األصولي ُمناَْل ُخْسُرو محمد بن فرامرز بن علي الحنفي، ومعه: حاشية ُغنَْية ذوي 

ُرْنُباَللي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، د.ت. األحكام في ُبْغَية ُدَرر األحكام للشُّ
)3( دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، عالم الكتب، بيروت، ط)، ))))هـ، 993)م.

33( روضة الطالبين وعمدة المفتين، لإلمام الفقيه أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي، ومعه: منتقى الينبوع فيما 
زاد على الروضة من الفروع للحافظ جالل الدين السيوطي، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط)، ))))هـ، )99)م.
)3( رياض األفهام في شرح عمدة األحكام، لتاج الدين أبي حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي اإلسكندري الفاكهاني 

المالكي، تحقيق ودراسة: نور الدين طالب، دار النوادر، دمشق، ط)، )3))هـ، 0)0)م.
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الحديث،  دار  اليمني،  الصنعاني  األمير  بن إسماعيل  للعالمة محمد  أدلة األحكام،  المرام من جمع  بلوغ  السالم شرح  )3( سبل 
القاهرة، د.ت.

)3( السنن الصغرى »المجتبى«، للحافظ عبد الرحمن بن شعيب النسائي، ومعها: شرح السيوطي وحاشية السندي، ترقيم: عبد 
الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمية، حلب، ط)، )0))هـ، ))9)م.

)3( السنن الكبير، لإلمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 
ط)، ))))هـ، )99)م.

)3( السنن، ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط)، )39)هـ، ))9)م.

39( السنن، للحافظ أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني، تعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، 
القاهرة، ط)، 0)3)هـ، 0)9)م.

0)( السنن، للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، د.ت.
))( شرح صحيح مسلم، لإلمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط)، 

)39)هـ، ))9)م.
))( العناية شرح الهداية، للشيخ أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي الحنفي، ومعه الهداية شرح بداية المبتدي لبرهان 
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اأثر الْدين على وعاء الزكاة وتطبيقاته المعا�سرة
 )درا�سة فقهية مقارنة( 

د. اإيمان ال�شحات م�شطفى محمد - ال�شعودية
أستاذ مساعد بجامعة نجران -كلية العلوم واآلداب – شروره

ملخ�ص البحث
ُيلقي البحث الضوء على أثر الدين على الوعاء الزكوي بالنسبة للدائن والمدين، وشروط تأثيره ويتناول 

نماذج لبعض الديون المعاصرة وأثرها على وعاء الزكاة، وقد انحصرت هذه النماذج في السندات األوراق 

التجارية، الديون االستثمارية، ديون الشركات التى تتعامل بالتقسيط، كما تناول البحث أيضًاً بعض القضايا 

والمقاصد  الزكاة  ووعاء  والزكاة  الدين  من  كلٍّ  مفهوم  منها:  الزكاة  وعاء  على  الدين  بأثر  المتعلقة  الفرعية 

الشرعية للزكاة. 

Abstract

The research sheds light on the impact of debt on the Zakat base for the creditor and 
the debtor, and the conditions of its impact and deals with models of some contemporary 
debt and its impact on the Zakat base, these models were limited to bonds commercial 
paper, investment debt, debt of companies dealing in installments, the research also dealt 
with some sub-issues Concerning the impact of religion on the Zakat base, including: 
the concept of religion, zakat, Zakat, and the legitimate purposes of Zakat.
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المقدمة
ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 
من  أعمالنا،  وسيئات  أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ 
له،  هادي  فال  يضلل  ومن  لــه،  مضل  فال  الله  يهده 
ونشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، ونشهد أن 
بشيرًا  كافة  للناس  الله  أرسله  عبده ورسوله،  محمدًا 
ونذيرًا، وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، بّلغ الرسالة، 
وأدى األمانة ونصح األمة وبيَّن لها الحالل والحرام، 
الدين«))(،  في  يفقهه  خيرًا  به  الله  يرد  »من    القائل 

أما بعد: 

قال  لعبادته،  الخلق  خلق  وجل  عز  الله  فإن 
 ،)((ْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن تعالى: َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ
أركان  من  بركن  تعلق  ما  العبادات،  أنواع  وأعظم 
اإلسالم، ومنها الزكاة التى أردف الله تعالى بها الصالة 
في مواضع كثيرة تأكيدًا على أهميتها، فهي ركن مالي 
للفقراء  األغنياء  على  تعالى  الله  فرضها  واجتماعي، 
أفراد  بين  االجتماعي  والتكافل  المحبة  روح  لتسود 
وضوابطها،  وأحكامها  مقاديرها  ووضع  المجتمع، 
مراعاة  األحكام،  من  كثير  في  اإلجمال  مراعاة  مع 
لتغير الوقائع والعادات، وتطور الحياة المادية، وذلك 
األحكام  جميع  جاءت  لو  إذ  للحرج،  ورفعًا  تيسيرًا 
التشريع لوقع  الناس زمن  مفصلة ومتفقة مع عادات 
الناس اليوم في حرج شديد، ومن هنا كانت الشريعة 

اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان.

ومن أهم هذه األحكام المجملة »زكاة الديون« 
فلم يرد في القرآن الكريم، وال في السنة المطهرة نص 
األوصاف  كثرة  مع  المسألة،  صريح على حكم هذه 

القول  قبل  العلم  باب:  العلم،  كتاب:  البخاري يف صحيحه،  أخرجه   )((
والعمل. انظر البخاري، حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل ))))هـ، اجلامع 

املسند الصحيح، دار طوق النجاة، األوىل، ج )ص )).  
))(سورة الذاريات اآلية )). 

والمؤجل،  الحال  الدين  فهناك  بالدين،  المتعلقة 
والدين على المعسر وعلى المليء إلى غير ذلك من 
إضافة  الفقهاء،  اختالف  عليه  ترتب  مما  األوصاف، 
إلى كثرة النوازل المتعلقة بالديون في عصرنا الحالي 
االقتصادية  للتوسعات  نظرًا  األولى،  العصور  عن 
ظهور  من  عليها  ترتب  وما  العالم،  يشهدها  التى 
الطلب  وتزايد  بالتمويل،  متخصصة  مالية  مؤسسات 
على التمويل بمختلف أنواعه وأحواله، مما أدى إلى 
والمعامالت  التمويل  أساليب  من  الكثير  استحداث 
التى تنشئ ديونًا، أو تحمل في طياتها التزامات تشبه 
جملة  فيها  زكاة  ال  أنه  معه  يتصور  قد  مما  الديون، 
في  دقة  تحتاج  المسألة  هذه  فإن  وبالتالي  وتفصياًل 
النظر، وملكة فقهية تعين صاحبها على تطبيق أقوال 

الفقهاء على هذا الواقع المتغير. 

اأهمية المو�شوع
تأتي أهمية هذه الموضوع من خالل ما يلي: 

حياة  في  الزكاة  تحتلها  التي  الكبيرة  األهمية   .(
المسلمين لما لها من دوٍر هاٍم في الحياة االقتصادية 

واالجتماعية.

). حاجة أصحاب األموال لبيان أحكام زكاة أموالهم، 
خاصة في ظل المعامالت المالية المعاصرة.

حفظ  أبواب  من  المعاصرة  الديون  دراسة  إن   .3
ومكان  زمان  لكل  صالحيتها  وبيان  الشريعة 
ة مهما تطّورت أحوال الناس، واختلفت  ولكل أمَّ

قضاياهم.

تمس  والتي  للديون،  المعاصرة  التطبيقات  إن   .(
الحاجة لمعرفة أحكامها، ما هي إال فروٌع للخالف 
تحرير  فإن  لذا  الديون،  زكاة  مسألة  في  القديم 
في  القول  تحرير  عليه  يترتب  المسألة  هذه  أصل 

التطبيقات المعاصرة.
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م�شكلة البحث
يحاول هذا البحث اإلجابة عن التساؤالت التالية: 

للدائن والمدين؟  الزكاة  الدين على وعاء  أثر  ما   -
وما موقف الفقهاء من هذه المسألة؟ 

- ما شروط الدين المانع للزكاة؟ 
- ما الكيفية التى يتم بها إخراج الزكاة، في حالة تأثير 

الدين على وعاء الزكاة ؟
- ما أبرز التطبيقات للديون المعاصرة، وما أثرها على 

وعاء الزكاة؟

الدرا�شات ال�شابقة

بموضوع  صلة  لها  التى  الدراسات  أهم  من 
البحث ما يلي: 

عبدالله  د.  المعاصرة«،  الديون  ).»زكاة 
عيسى العايضي، وهو كتاب قيم تناول فيه الباحث 
والمدين،  الدائن  مال  في  الزكاة  على  الدين  أثر 
االقتصادية  التطبيقات  من  مجموعة  عرض  كما 
البيع،  بعقد  التمويل  ديون  زكاة  مثل  المعاصرة 
زكاة دين القرض، وزكاة األعيان المؤجرة إجارة 
تمويلية، إال أنه لم يتعرض لشروط الدين المانع 
تناولها  التى  المعاصرة  والتطبيقات  الزكاة،  من 

هذا البحث.

بن  د. صالح  الزكاة«،  الدين على  »أثر   .(
عثمان الهليل، تناول الباحث فيه أثر الدين على 
الزكاة للمدين وعرض بعض التطبيقات الفقهية، 
الزكاة  وعاء  على  الدين  ألثر  يتعرض  لم  لكنه 
المعاصرة  التطبيقات  بحثه  يتناول  ولم  للدائن، 

التى تناولها هذا البحث.

المصري،  رفيق  د.  الديون«،  »زكاة   .3
الفقهية  اآلراء  عن  الحديث  الباحث  تناول 
ألحكام زكاة الديون، ولم يتناول بحثه التطبيقات 

المعاصرة التى تناولها هذا البحث.

منهج البحث
المنهج  البحث  هذا  إعـداد  في  انتهجـت  لقد 
الفقهاء  أقوال  تتبع  خالل  من  التحليلي،  االستقرائي 
ومناقشتها  وأدلتهم  البحث  محل  الفقهية  المسائل  في 
محددات  مفهوم  ببيان  بداية  وقمت  فيها،  والنظر 
الدراسة وهى الزكاة ووعائها والدين، ثم بيان أثر الدين 
على الوعاء الزكوي لكلٍّ من الدائن والمدين، وقمت 
تزكيتها،  وحكم  المعاصرة،  للديون  نماذج  بعرض 

وللوصول لما تقدم فقد سلكت الخطوات التالية: 

الفقهية،  المصطلحات  معاني  بيان  أوالً: 
من  واالصطالحية  اللغوية  الناحيتين  من  وغيرها 

مصادرها األصلية.

ثانيًا: الرجوع إلى المؤلفات الحديثة والبحوث 
الفقهية  المجامع  مؤتمرات  وتتبعت  المعاصرة، 
حـول  بحــثه  تمَّ  ما  ودرسـت  وأبحاثها،  المعاصرة 

أثر الديون على وعاء الزكاة.

التي  السور  إلى  الكريمة  اآليات  عزو  ثالثًا: 
وردت فيها.

في  الواردة  األحاديث  جميع  تخريج  رابعًا: 
الدراسة، من كتب الحديث المعتمدة. 

ألثر  الفقهي  التأصيل  على  الحرص  خامسًا: 
للديون  نماذج  وذكر  الزكاة،  وعاء  على  الديون 

المعاصرة. 

خطة البحث
انتظمت خطة البحث في أربعة مباحث وخاتمة 

على النحو التالي: 

الزكاة  مفهوم  الدراسة:  محددات  األول:  المبحث 
ووعائها والدين.

المبحث الثاني: المقاصد الشرعية للزكاة. 
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وفيه  الزكاة،  وعاء  على  الدين  أثر  الثالث:  المبحث 
ثالثة مطالب: 

بالنسبة  الزكاة  وعاء  على  الدين  أثر  األول:  المطلب 
للدائن.

بالنسبة  الزكاة  وعاء  على  الدين  أثر  الثاني:  المطلب 
للمدين.

المطلب الثالث: شروط الدين الذى يمنع الزكاة.
المعاصرة،  للديون  التطبيقات  أبرز  الرابع:  المبحث 

وأثرها على وعاء الزكاة، وفيه خمسة مطالب: 
المطلب األول: أثر السندات على وعاء الزكاة.

وعاء  على  التجارية  األوراق  أثر  الثاني:  المطلب 
الزكاة.

وعاء  على  االستثمارية  الديون  أثر  الثالث:  المطلب 
الزكاة.

تتعامل  التى  الشركات  ديون  أثر  الرابع:  المطلب 
بالتقسيط على وعاء الزكاة.

الخاتمة: أهم نتائج البحث.

المبحث االأول: محددات الدرا�شة: مفهوم 
الزكاة ووعائها والدين

اأواًل: مفهوم الزكاة 
الزكاة لغة: تطلق على معاٍن كثيرٍة منها: النماء 
قال  التطهير  ومنها  وزاد،  نما  إذا  الزرع  فزكا  والريع، 
وتطلق أيضًا على المدح،   ،)3(يِهْم بَِها َوُتَزكِّ تعالى: 
َأْنُفَسُكْم))(، كما تطلق أيضًاً  وا  ُتَزكُّ َفاَل  قال تعالى: 

على الصالح، فزكا الرجل إذا صلح))(.

)3( سورة التوبة من اآلية 03).
))( سورة النجم من اآلية رقم)3. 

دار  بريوت،  العرب،  لسان  ))))هـ،  الدين  مجال  منظور،  ابن   )((
صادر، الطبعة الثالثة، ج)) ص ))3 - القزويني، أمحد بن فارس 
بن زكرياء 399)ه، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، ج 3 ص )).

الزكاة عند الفقهاء: 
عند الحنفية: تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم 
عن  المنفعة  قطع  مع  مواله  وال  هاشمي  غير  فقير 

المملك من كل وجه لله تعالى))(. 

وجوبه  شرط  المال  من  لجزء  اسم  المالكية:  عند 
لمستحقه بلوغ المال نصابًا))(. 

عند الشافعية: اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص 
يجب صرفه ألصناف مخصوصة بشرائط))(. 

لطائفة  خاص  مال  في  واجب  حق  الحنابلة:  عند 
مخصوصة بوقت مخصوص)9(. 

التعريفات  جميع  أن  نجد  سبق  ما  خالل  من 
وإن اختلفت ألفاظها، تدور حول معنى واحد للزكاة 
لطائفة  مخصوص  مال  في  شرعًا  مقدر  نصيب  وهو 

مخصوصة في وقت مخصوص.

ثانيًا: مفهوم وعاء الزكاة 
فيها  تجب  الذى  المال  الزكاة:  بوعاء  يقصد 
الزكاة، سواء أكان نقدًا أو زروع أو ثمار أو ماشية، وفيما 

يلي توضيح لمعنى المال، وشروط وجوب زكاته: 

معنى المال 
ومال  األشياء،  جميع  من  ملكته  ما  لغة:  المال 
مال،  ذا  صار  إذا  ومؤوالً  موالً  ويمال  يمول  الرجل 

والجمع أموال)0)(.

))( ابن عابدين، حممد أمني بن عمر ))))هـ، رد املحتار عىل الدر 
املختار، بريوت، دار الفكر الطبعة الثانية ج) ص ))).

))( اخلريش، حممد بن عبد اهلل املالكي، رشح خمترص خليل، بريوت، 
دار الفكر ج ) ص))).

مغني  ))))هـ،  أمحد  بن  حممد  الدين  شمس  الرشبيني،  اخلطيب   )((
املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، دار الكتب العلميةج ) ص)).
)9( ابن النجار الفتوحي احلنبيل، تقي الدين حممد بن أمحد 9)))هـ، 
منتهى اإلرادات، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل ج)ص )3).

)0)( ابن منظور، املرجع السابق ج ))ص.)3) – الفريوز آبادي، 
جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب، القاموس املحيط، بريوت 

مؤسسة الرسالة الطبعة الثامنة، ص 9)0). 
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المال عند الفقهاء: 
عند الحنفية: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت 

الحاجة)))(.
عند المالكية: ما يملك شرعًا، ولو قل)))(.

عند الشافعية: كل متمول مال)3)(. 
عند الحنابلة: ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة)14).

المالكية  تعريف  أن  يظهر  سبق  ما  خالل  من 
الحنفية  تعريف  من  وأولى  أعم  والحنابلة  والشافعية 

للمال الشتماله على األعيان والمنافع والحقوق.

�شروط المال الذي تجب فيه الزكاة
يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة ما يلي: 

يملك؛  ال  فيما  الزكاة  تجب  فال  التام،  الملك   .(
الملك  غير  في  والتمليك  تمليكًا،  الزكاة  في  ألن 
بأن  تامًا  الملك  يكون  أن  ويشترط  يتصور.  ال 
التصرف  على  قادرًا  ويدًا،  رقبة  له  مملوكًا  يكون 
المفقود،  المال  في  زكاة  فال  به،  واالنتفاع  فيه 
به  االنتفاع  على  القدرة  لعدم  البحر  في  والساقط 

مع قيام أصل الملك)))(.
شهرًا  عشر  اثنا  المال  عل  يمر  بأن  الحول)))(،   .(
لما روي عن عائشة رضي  مالكه،  وهو في ملك 
يقول:    الله  رسول  سمعت  قالت:  عنها  الله 

)))( ابن عابدين، حممد أمني بن عمر ))))هـ، رد املحتار عىل الدر 
املختار، بريوت، دار الفكر الطبعة الثانية، ج ) ص )0).

)))( العدوي، أبو احلسن عيل بن أمحد بن مكرم ))))هـ، حاشية العدوي 
عىل رشح كفاية الطالب الرباين، بريوت، دار الفكر ج ) ص ))). 

)3)( الرشبينى، املرجع السابق، ج 3 ص ))). 
الدمشقي،  بن سليامن  احلسن عيل  أبو  الدين  املرداوي، عالء   )(((
الرتاث  إحياء  دار  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف 

العريب الطبعة الثانية ج ) ص 0)).
)))( الكاساين، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد )0))هـ، 
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، بريوت، دار الكتب العلمية 
الطبعة الثانية ج ) ص 9 – الدسوقي، املرجع السابق ج ) ص 
)3) – املاوردي، أبو احلسن عيل بن حممد، احلاوي الكبري يف 
فقه مذهب اإلمام الشافعي بريوت دار الكتب العلمية، الطبعة 
األوىل، ج3 ص ))) – ابن قدامة املقديس، عبد اهلل بن أمحد، 
)0))هـ / ))9)م، املغني رشح خمترص اخلرقي، دار إحياء 

الرتاث العريب، الطبعة األوىل ج ) ص ))). 
)))( هذا الرشط ليس عاما يف مجيع األموال الزكوية، بل إن من األموال 
عند  يزكى  فإنه  األرض  من  كاخلارج  احلول  فيها  يشرتط  ال  ما 

خروجه. 

الحول«)))(،  عليه  يحول  حتى  مال  في  زكاة  »ال 
وألن سبب الزكاة هو المال النامي لكون الواجب 
تعالى  لقوله  المال  رأس  من  ال  الفضل  من  جزء 
..َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِْفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو... )))(، أي 
الفضل كما أن المال البد له من مدة يتحقق فيها 
به  المتمكن  ألنه  بالحول،  الشارع  قدرها  النماء 
المختلفة،  الفصول  على  الشتماله  االستنماء  من 
السبب  فأقيم  فيها،  األسعار  تفاوت  والغالب 
الظاهر، وهو الحول مقام المسبب، وهو النمو)9)(.

وجبت  المال  بلغه  إذا  الذي  القدر  وهو  النصاب،   .3
الزكاة فيه، وال تجب فيما دونه؛ ألنها ال تجب إال 
الفاضل  بالمال  إال  الغني، والغنى ال يحصل  على 
النصاب ال يفضل  الحاجة األصلية، وما دون  عن 
عن الحاجة األصلية فال يصير الشخص غنيًا به)0)(. 

ثالثًا: مفهوم الْدين 
َدينًا،  َيِديُن  الرجل  دان  من  مصدر  لغة:  الْدين 
له أجل،  ما  منها: كل  كثيرة  معاٍن  الدين على  ويطلق 
ما  أيضًا على كل  ويطلق  قرٍض،  فهو  له  أجل  وما ال 
ليس حاضرًا، وعلى الموت، وعلى المعاملة، فداينت 

فالنًا إذا عاملته دينا إما أخذًا وإما عطاًء)))(.

أخرجه البيهقي يف سننه كتاب: الزكاة، باب: ال زكاة يف مال   )(((
بن  وهريم  معاوية  أبو  رواه  وقال  احلول،  عليه  حيول  حتى 
عن  الثوري  ورواه  مرفوعا،  حارثة  عن  كدينة  وأبو  سفيان 
حارثة موقوفا عىل عائشة، وحارثة ال حيتج بخربه، واالعتامد 
يف ذلك عىل اآلثار الصحيحة فيه عن أيب بكر الصديق وعثامن 
بن عفان وعبد اهلل بن عمر وغريهم ريض اهلل عنهم. البيهقي، 
أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى ))))هـ، السنن الكربى، 

بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة ج) ص 0)).
)))( سورة البقرة من اآلية 9)).

)9)( الزيلعي، عثامن بن عيل بن حمجن البارعي، فخر الدين، 3)3) 
، القاهرة  ْلبِيِّ هـ تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
املطبعة الكربى األمريية، الطبعة األوىل، ج ) ص 3)) - ابن 
دار  القدير،  فتح  الواحد،  عبد  بن  حممد  الدين  كامل  اهلامم، 
– الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة،  الفكر ج ) ص ))) 
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، دار الفكر ج ) ص )3) 
إعانة  الشافعي،  شطا  حممد  بن  عثامن  بكر  أبو  الدمياطي،   –
الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني، دار الفكر، الطبعة األوىل، 

ج ) ص 9)) – املرداوي، املرجع السابق، ج 3 ص ).
الكاساين، املرجع السابق، ج ) ص ))- الدسوقي، املرجع   )(0(
السابق، ج ) ص 30) – الدمياطي، املرجع السابق، ج ) ص 

9)) – املرداوي، املرجع السابق، ج 3 ص ).
منظور،  ابن   -  ((9( ص  السابق  املرجع  الفريوزآبادى،   )(((

املرجع السابق ج 3)ص ))).
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الْدين عند الفقهاء: 

عند الحنفية: اسم لمال واجب في الذمة يكون 
بدالً عن مال أتلفه أو قرض اقترضه أو مبيع عقد بيعه 
أو  المهر  وهو  امرأة  بضع  من  عليها  عقد  منفعة  أو 

استئجار عين)))(.

في  كان  ما  والحنابلة:  والشافعية  المالكية  وعند 
الذمة)3)(. 

من خالل ما سبق نجد اتفاق جميع التعريفات 
وزاد  الذمة،  في  كان  ما  كل  وهو  الدين  معنى  حول 

الحنفية على ذلك أسباب ثبوت الدين في الذمة.

المبحث الثاني: المقا�شد ال�شرعية للزكاة
فرض الله تعالى الزكاة وجعلها ركنًا من أركان 
لما  العظيمة  ومكانتها  منزلتها  لها  وأثبت  اإلسالم، 
على  تعود  عظيمة،  شرعية  مقاصد  من  عليها  يترتب 
والمجتمع  للزكاة،  والمستحق  المزكي،  الشخص 
اإلسالمي بالخير الكثير في الدنيا واآلخرة، ومن أهم 

هذه المقاصد ما يلي: -

أوالً: المقاصد التي تعود على المزكي: 

تحقيق العبودية لله تعالى بامتثال أمره، قال تعالى   •
فالزكاة   ،)(((...َكاَة الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا 
بها  يرجى  تعالى  لله  طاعة  هي  بل  ضريبة  ليست 
َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ إِنَّ  تعالى  قال  األعظم،  األجر 
َأْجُرُهْم  َلُهْم  َكاَة  الزَّ َوآَتُوا  اَلَة  الصَّ َوَأَقاُموا  الَِحاِت  الصَّ

.)(((ِهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن ِعنَْد َربِّ

)))( ابن اهلامم، املرجع السابق ج) ص ))). 
)3)( الدسوقي، املرجع السابق، ج 3ص )33 - الدمياطي، املرجع 
))))هـ،  يونس  بن  منصور  البهويت،  3ص))-  ج  السابق 
السعودية،  العربية  اململكة  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف 

وزارة العدل، الطبعة األوىل ج )ص)3).
)))( سورة البقرة من اآلية 3).

)))( سورة البقرة اآلية ))).

أخالقه  وتزكية  الذنوب،  من  المزكي  نفس  تطهير   •
الشح  من  وتخليصه  والكرم،  الجود  على  بتعويده 
ُرُهْم  والبخل، قال تعالى ُخْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
يِهْم بَِها...)))(، وأيضًا رفعًا لدرجاته قال تعالى  َوُتَزكِّ
َكَمَثِل  ِه  اللَّ َسبِيِل  فِي  َأْمَواَلُهْم  ُينِْفُقوَن  ِذيَن  الَّ َمَثُل 
ُه  َواللَّ َحبٍَّة  ِماَئُة  ُسنُْبَلٍة  ُكلِّ  فِي  َسنَابَِل  َسْبَع  َأْنَبَتْت  َحبٍَّة 

.)(((ُه َواِسٌع َعِليٌم ُيَضاِعُف لَِمْن َيَشاُء َواللَّ

• تطهير ماله ونماؤه، فال يطهر المال إال بأداء زكاته 
بن  خالد  عن  فروى  به)))(،  الغير  حق  لتعلق  وذلك 
فقال   ، عمر  بن  الله  عبد  مع  خرجنا  قال:  أسلم، 
َيْكنُِزوَن  ِذيَن  َوالَّ  ... الله  قول  عن  أخبرني  أعرابي: 
ْرُهْم  َفَبشِّ ِه  اللَّ َسبِيِل  فِي  ُينِْفُقوَنَها  َواَل  َة  َواْلِفضَّ َهَب  الذَّ
بَِعَذاٍب َألِيٍم)9)(، قال ابن عمر: »من كنزها، فلم يؤد 
الزكاة،  تنزل  أن  قبل  هذا  كان  إنما  له،  فويل  زكاتها، 
حصنا  أي  لألموال«  طهرًا  الله  جعلها  أنزلت  فلما 
طيبًا  حالالً  الزكاة  عن  فضل  ما  وأصبح  يحفظها 
الذي  المشروع  بالوجه  لشؤونه  به  يتصرف  لمالكه، 
يريد)30(. وأيضًا ال ينمو المال إال بأداء زكاته، فالنماء 
َبا  الرِّ ُه  اللَّ َيْمَحُق  تعالى:  قال  الزكاة،  معاني  أحد 
 ،)3((َأثِيٍم اٍر  َكفَّ ُكلَّ  ُيِحبُّ  اَل  ُه  َواللَّ َدَقاِت  الصَّ َوُيْربِي 
على  تعالى  لله  شكر  الزكاة  فأداء  أخرى  جهة  ومن 
نعمة المال، مما يترتب عليه زيادته، قال تعالى: َوإِْذ 

.)3((ُكْم َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكْم َن َربُّ َتَأذَّ

)))( سورة التوبة من اآلية 03).
)))( سورة البقرة اآلية ))).

)))( الزيلعي، املرجع السابق، ج ) ص 0)).
)9)( سورة التوبة )3. 

أدي  ما  باب:  الزكاة،  كتاب:  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   )30(
زكاته فليس بكنز، املرجع السابق ج )، ص )0). 

))3( سورة البقرة اآلية ))).
))3( سورة إبراهيم اآلية ). 
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ثانيًا: المقاصد التي تعود على مستحقي الزكاة 

والمساكين  الفقراء  وإغناء  الضعيف  إعانة 
ولهذا  عليهم،  الله  افترض  ما  أداء  على  وتقويتهم 
بدأت آية توزيع الصدقات بهم)33(، قال تعالى: إِنََّما 

 )3((...َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن الصَّ

ثالثًا: المقاصد التي تعود على المجتمع اإلسالمي

المجتمع  أركان  لبناء  التكامل  تحقيق 
اإلسالمي، حيث إنها قائمة على حسن توزيع الثروة 
بين أفراد المجتمع مما يؤدي إلى استقراره، وانتشار 
فيه  ما  على  والتعاون  أفراده  بين  والترابط  الطمأنينة، 
الفقر  على  والقضاء  المسلمين،  خلة  وسد  صالحه، 
الدين والثقافة  بما ينطوي عليه من مخاطر كثيرة في 
أصاب  إذا  فالفقر  والصحة،  واالقتصاد  والسياسة 
السخط  مشاعر  فيها  ولد  المجتمع  أبناء  من  طائفة 
والضيق وعدم الرضا بالقضاء والقدر، ولهذا استعاذ 
منه »اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر...«))3(، 
ومشاعر  والمرض  الجهل  انتشار  بجانب  وذلك 
الحقد والحسد والتمرد على قيم المجتمع وعاداته، 
الكيان  على  فيؤثر  والثورات  الفتن  إلى  يؤدي  وربما 

السياسي للمجتمع«))3(.

)33( شبري، حممد عثامن، بحث »الزكاة ورعاية احلاجات األساسية«، 
جملة الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، جملس 

النرش العلمي 9)9) م املجلد )، العدد )) ص ))). 
))3( سورة التوبة من اآلية 0).  

))3( أخرجه احلاكم يف صحيحه، قال: حديث صحيح عىل رشط 
مسلم ومل خيرجاه. انظر احلاكم، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل 
الكتب  دار  بريوت،  الصحيحني،  عىل  املستدرك  ))))هـ، 

العلمية الطبعة األوىل ج ) ص 90.
))3( شبري، املرجع السابق ص ))). 

المبحث الثالث: اأثر الدين على وعاء الزكاة 

المطلب االأول: اأثر الدين على وعاء زكاة الدائن
ما  وهو  الفائدة  دين  أن  على  الفقهاء))3(  اتفق 
أرش  أو  مهر  أو  هبة  أو  ميراث  من  اإلنسان  استفاده 
الحنفية))3(  عند  الضعيف  الدين  وهو  ذلك،  نحو  أو 
له تأثير على وعاء الزكاة بالنسبة للدائن فال زكاة فيه 
وذلك  قبضه،  بعد  الحول  عليه  ويحول  ُيقبض  حتى 
ألنه قبل القبض ال يدرى هل يقتضيه أم ال، فال يكلف 
أداء الزكاة عنه من ماله، كما أنه يملك إسقاط الزكاة 
فيه بأن يهبه ألخر أو نحو ذلك، أما بعد القبض فتجب 
الزكاة ألن الملك في جميعه مستقر وتعريضه للزوال 

ال تأثير له)39(.

التجارة،  دين  تأثير  في  الفقهاء  اختلف  بينما 

ودين القرض على وعاء الزكاة بالنسبة للدائن، فمنهم 

على  الزكاة  فأوجب  الديون  هذه  تأثير  بعدم  قال  من 

الدائن، ومنهم من قال بتأثيرها فأسقط الزكاة، ومنهم 

هذه  بيان  يلي  وفيما  المسألة  في  تفصيل  له  كان  من 

الديون، وحكم زكاتها: -

أوالً: دين التجارة وهو ما استفاده اإلنسان من تجارة 

ونحوها وهو الدين القوى عند الحنفية، فقد اختلف 

فيه الفقهاء على قولين: 

أبو  جزى،  ابن   -  (0 ص  ج)  السابق  املرجع  الكاسانى،   )3((
القاسم، حممد بن أمحد، القوانني الفقهية، بدون طبعة ص )) 
– الدسوقي، املرجع السابق ج ) ص )))- الرميل، شمس 
الدين حممد بن أيب العباس )0))هـ، هناية املحتاج إىل رشح 
املنهاج، بريوت، دار الفكر ج 3 ص )3) - البهوتى، املرجع 

السابق ج)ص))3. 
متوسط،  ودين  قوى،  دين  احلنفية  عند  أنواع  ثالث  الديون   )3((

ودين ضعيف. الكاساين، املرجع السابق ج) ص 0). 
)39( الباجي، سليامن بن خلف بن أيوب 0))) هـ، املنتقى رشح 
3ص)))-  ج  األوىل  العلمية،  الكتب  دار  مالك،  موطأ 

البهوتى املرجع السابق ج )ص))3.
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القول األول: ال زكاة في دين التجارة مطلقًا وبه 
قالت الشافعية في القديم)0)(.

القول الثاني: تجب زكاة دين التجارة إجماالً، 
قال  وبه  الزكاة  وعاء  على  للدين  تأثير  فال 

جمهور الفقهاء)))(. 

أدلة القول األول: استدل أصحاب القول األول بأدلة 
من السنة والمعقول)))(: 

أوالً: السنة 
الدين  في  »ليس  عنها  الله  رضى  عائشة  عن  روي 

زكاة«، وروي نحو ذلك عن عطاء)3)(.

يناقش ذلك: بأنه روى عن غيرهما غير ذلك، فليس 
في قولهما حجة.

ثانيًا: المعقول 
).أنه مال غير نام. 

يناقش ذلك: أنه مال يمكن انماؤه فتجب فيه الزكاة
).أنه في ملك الغير فال ملك فيه حقيقة.

يناقش ذلك: أنه يمكن قبضه، ولذلك أوجب أغلب 
الفقهاء الزكاة بعد القبض إال إذا كان الدين حاالً على 

موسر.

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بأدلة 
من الكتاب، والسنة، المعقول.

أوالً: الكتاب.
عموم األدلة الموجبة للزكاة، كقوله تعالى: ُخْذ ِمْن 

.)(((...يِهْم بَِها ُرُهْم َوُتَزكِّ َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

)0)( الرشبيني، املرجع السابق، ج) ص )))
املرجع  الدسوقي،   -(0 ص  ج)  السابق  املرجع  الكاسانى،   )(((
السابق ج ) ص )))- الرشبيني، املرجع السابق، ج) ص 

)))- ابن قدامة، املغني ج) ص ))3. 
)))( الرشبيني، املرجع السابق، ج) ص ))). 

)3)( أخرجه ابن شيبه يف مصنفه، كتاب: الزكاة، باب: من قال ليس 
انظر بن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهلل بن  فيه زكاة حتى يقبضه. 
واآلثار،  األحاديث  يف  املصنف  09))هـ،  إبراهيم  بن  حممد 

الرياض، مكتبة الرشد الطبعة األوىل، ج) ص 390.
)))( سورة التوبة من اآلية 03).

ثانيًا: السنة.
روى عن طاوس، قال: »إذا كان لك دين فزكه«)))(.

يناقش ذلك: بأنه روى عن غيرهما غير ذلك، فليس 
في قولهما حجة.

ثالثًا: المعقول.
فيه  والتصرف  أخذه  على  قادر  للنصاب،  مالك  أنه 

فتجب تزكيته.
القول الراجح: من خالل عرض أقوال الفقهاء يتبين 
أنه ال يوجد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله 
 يفصل زكاة الديون، كما أنه قد تعددت اآلثار عن 
قول  وليس  عليهم،  الله  رضوان  والتابعين  الصحابة 
هو  الراجح  فإن  وبالتالي  األخر،  على  حجه  أحدهم 
تمكنه  فور  إجماالً  التجارة  دين  زكاة  بوجوب  القول 

من التصرف فيه. 

في  بينهم  فيما  الزكاة  بوجوب  القائلون  اختلف  وقد 
آلية احتساب الزكاة على ثالثة آراء: 

الرأي األول: يزكى في الحال ولو لم يقبض، إذا كان 
قالت  وبه  مؤجاًل،  أو  حاالً  موسر،  على  حاالً  الدين 

الشافعية في الجديد)))( والحنابلة في رواية)))(.

الرأي الثاني: يزكى بعد القبض لما مضى، وبه قالت 
رواية،  في  والشافعية  رواية  في  والمالكية  الحنفية 

والصحيح من المذهب عند الحنابلة)))(.

مطلقًا  واحد  لعام  القبض  بعد  يزكى  الثالث:  الرأي 
أو على غيره، بشرط أال  أو مؤجاًل على موسٍر  حاالً 
يكون التأخير فرارًا من الزكاة، ويستثنى من ذلك دين 

الزكاة،  كتاب:  السابق،  املرجع  مصنفه،  يف  شيبه  ابن  أخرجه   )(((
باب: يف زكاة الدين ج) ص 9)3.

)))( الرشبيني، املرجع السابق، ج) ص )))- الشافعي، حممد بن 
إدريس )))) هـ، األم، مرص، دار الوفاء، الطبعة األوىل ج 3 

ص 33). 
)))( املرداوي، املرجع السابق ج3 ص )).

)))( الكاسانى، املرجع السابق ج) ص 0) - الرسخيس، شمس 
الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل، ))))هـ، املبسوط، بريوت 
دار الفكر، الطبعة األوىل ج) ص ))3 - ابن عبد الرب، أبى 
املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف  القرطبي،  حممد  بن  يوسف  عمر 
األوىل  الطبعة  احلديثة،  الرياض  مكتبة  الرياض،  املالكي، 
 -((( ص  ج)  السابق،  املرجع  الرشبيني،   ،(93 ص  ج) 

املرداوي، املرجع السابق ج3 ص )). 
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مليء  في  كان  إذا  يزكيه  فإنه  لتجارته  المدير  التاجر 
وثقة كما يقوم عروض تجارته وبه قالت المالكية)9)(.

الكتاب،  من  بأدلة  استدلوا  األول:  الرأي  أدلة 
والمعقول.

أوالً: الكتاب 
عموم األدلة الموجبة للزكاة، كقوله تعالى: ُخْذ ِمْن 
يِهْم بَِها...)0)(، فما بيده  ُرُهْم َوُتَزكِّ َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

مال يجوز فيه تصرفه، فوجب أن يستحق األخذ منه.

ثانيًا: القياس
إخراج  عليه  يجب  فالموِدع  الوديعة،  على  بالقياس 
زكاة ماله عند الموَدع، وإن لم يكن يده عليه لقدرته 

على قبضه.

يناقش ذلك: 
بأنه قياس مع الفارق، ألن الوديعة وجبت فيها الزكاة 
على المودع، ألنها بمنزلة ما في يده فالمستودع نائب 

عنه في حفظه، ويده كيده)))(.

ثالثًا: المعقول
أخذه  على  قادر  موسر  على  الحال  الدين  أن   .(

والتصرف فيه، فتجب تزكيته في الحال. 

).أن الدين واجب في الذمة، والزكاة ال تخلو من أن 
في  فإن وجبت  الذمة،  في  أو  العين  في  واجبة  تكون 
العين لم يكن ما في الذمة مانعًا لها، وإن وجبت في 
الذمة مانعًا  في  أوالً  الدين  الذمة لم يكن ما ثبت من 

منها )))(.

)9)( ابن جزى، املرجع السابق ص )) – الدسوقي، املرجع السابق 
ج ) ص )))- الباجي، املرجع السابق ج3 ص)))- ابن 

عبد الرب، املرجع السابق ج) ص 93). 
)0)( سورة التوبة من اآلية 03).

)))( ابن قدامة، املغني، ج ) ص ))3. 
)))( املاوردي، املرجع السابق، ج 3 ص 0)3.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بأدلة من السنة والمعقول.

أوالً: السنة
الدين  في  »ليس  عنها  الله  رضى  عائشة  عن  روي 

زكاة«، وروي نحو ذلك عن عطاء)3)(.
يناقش ذلك: بأنه روى عن عائشة القول بخالف هذا، 
في  فليس  ذلك،  خالف  غيرهما  عن  روي  أنه  كما 

قولهما حجة.

ثانيًا: المعقول
).أنه دين ثابت في الذمة، فيزكيه إذا قبضه لما مضى، 
على  كان  لو  كما  القبض،  قبل  اإلخراج  يلزمه  ولم 

معسر.
من  وليس  المواساة،  طريق  على  تجب  الزكاة  ).أن 

المواساة أن يخرج زكاة مال ال ينتفع به.
ينتفع به ال يمنع وجوب  المال ال  يناقش ذلك: كون 

الزكاة، ألنه قادر على أخذه.
مقام  يقام  والبدل  للقبض،  قابل  التجارة  مال  بدل  3.أنه 
يقوم  ما  فكذا  للقبض  قابلة  قائمة  عين  والمبدل  المبدل 

مقامه)))(.

أدلة الرأي الثالث: استدلوا بأدلة من المعقول منها: 

ذلك  ألدى  عام  كل  في  الزكاة  عليه  وجبت  لو  ).أنه 
إلى أن تستهلكه الزكاة، وقد فرضت الزكاة على سبيل 
المواساة في األموال التى يتمكن من تنميتها فال تفنيها 
الزكاة في األغلب، لذا يزكي بعد القبض لعام واحد)))(.

الزكاة إمكان األداء، ولم يوجد  يعتبر لوجوب  ).أنه 
وإنما  فيه  زكاة  فال  السنين،  من  مضى  فيما  اإلمكان 

عليه زكاة سنة واحدة)))(.

)3)( سبق خترجيه. 
)))( الكاسانى، املرجع السابق ج) ص 0) - الرسخيس، املرجع 
السابق ج) ص ))3 - ابن عبد الرب، املرجع السابق ج) ص 
93) - الرشبيني، املرجع السابق، ج) ص )))- املرداوي، 

املرجع السابق ج3 ص )).  
)))( ابن جزى، املرجع السابق ص )) – الدسوقي، املرجع السابق 
ج ) ص )))- الباجي، املرجع السابق ج3 ص)))- ابن 

عبد الرب، املرجع السابق ج) ص 93). 
)))( املرداوي، املرجع السابق ج3 ص )). 
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الرأي الراجح: من خالل عرض آراء الفقهاء السابقة 
فيها  ليس  التى  المسائل  من  الديون  زكاة  أن  يتضح 
الفقهاء  أقوال  أن  كما  أوسنة،  كتاب  من  صريح  نص 
في مجملها اجتهادات مبنية على قواعد عامة هدفها 
المال  برب  اجحاف  دون  العدل  إلى  الوصول 
هذا  ارتباط  إلى  إضافة  الفقراء،  بحق  التفريط  أو 
الموضوع بتغيرات الواقع ارتباطًا شديدًا، وما يترجح 
لنا اليوم قد ال يناسب الواقع فيما بعد، وبالتالي يمكن 

التفصيل بين الدين الحال والمؤجل كما يلي: 

له  تأثير  فال  مليء  على  كان  إذا  الحال  الدين   .(
توافرت  إذا  الحال  في  فيزكي  الزكاة،  وعاء  على 
أخذه  على  قادر  ألنه  وذلك  الزكاة  شروط  فيه 

والتصرف فيه.
من  مضى  لما  قبضه  إذا  يزكيه  المؤجل،  الدين   .(
ضبط  يمكنه  ممن  الدائن  كان  إذا  وذلك  السنين، 
مثل  زكاتها،  حول  في  قيمتها  ومعرفة  ديونه 
قوائم  لها  التى  المالية  والمؤسسات  الشركات 
ضبط  يمكنه  ال  الدائن  كان  إذا  أما  خاصة،  مالية 
يزكيه  فإنه  العاديين  واألفراد  الناس  كعامة  ديونه 

لعام واحد إذا قبضه.

يرجى  إرفاق  عقد  وهو  القرض،  دين  ثانيًا: 
ذمة  في  دين  عليه  يترتب  تعالى،  الله  من  الثواب  به 
وعاء  على  تأثيره  في  الفقهاء  اختلف  وقد  المقترض 
ويمكن  التجارة،  دين  في  كاختالفهم  للدائن  الزكاة 

إجمال أقوالهم فيما يلي: 

نام،  غير  مال  ألنه  فيه  زكاة  ال  األول:  القول 
قالت  وبه  أصاًل،  الدين  في  الزكاة  منع  من  قول  وهو 
ال  أنه  للحنابلة  رواية  وفي  القديم)))(،  في  الشافعية 

زكاة فيه إذا كان على معسر)))(.

)))( رميل، املرجع السابق ج 3ص)3) - الرشبيني، املرجع السابق 
ج )ص ))).

)))( ابن قدامة، املغني ج) ص ))3. 

القول الثاني: إذا كان على مليء، مقر به فتجب 
الزكاة، ألنه في  توافرت شروط  إذا  الحال  الزكاة في 
يزكيه  فإنه  معسر  على  كان  وإذا  المقبوض،  حكم 
الحنفية  قالت  وبه  السنين  من  مضى  لما  قبضه  إذا 
رواية  وفي  للحنابلة،  ورواية  الجديد  في  والشافعية 
عليه  ويحول  يقبضه  حتى  يزكيه  ال  للحنفية  أخرى 

الحول)9)(. 

القول الثالث: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وبه 
قالت المالكية)0)(.

أدلة القول األول: استدلوا بأدلة من السنة منها: 
السلف  لعطاء:  قلت  قال:  جريج،  ابن  عن  روى  ما 
يسلفه الرجل قال: »فليس على سيد المال، وال على 

الذي أسلفه صدقة)))(.

أدلة القول الثاني: استدلوا بأدلة من السنة منها: 
الله بن عمر،  الله بن عباس، وعبد  ما روى عن عبد 
قاال: »من أسلف ماال فعليه زكاته في كل عام إذا كان 

في ثقة«)))(.

به في  الثالث: استدلوا بما استدلوا  القول  أدلة 
دين التجارة.

القول الراجح: من خالل عرض أقوال الفقهاء 
وأدلتهم، يظهر أن الخالف في هذه المسألة ال يختلف 

املرجع  الكاساين،   - 3ص)3)  ج  السابق  املرجع  الرميل،   )(9(
السابق ج )ص0) - ابن قدامة، املغني ج) ص ))3. 

)0)( ابن جزى، املرجع السابق ص )) – الدسوقي، املرجع السابق 
ج ) ص ))).

أخرجه عبد الرازق يف مصنفه، كتاب: الزكاة، باب: ال زكاة   )(((
إال يف الناض. 

املصنف،  03))ه،  مهام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبو  الصنعاين،   )(((
 .9( ص  ج)  الثانية،  الطبعة  اإلسالمي،  املكتب  بريوت، 
أخرجه البيهقي يف سننه، املرجع السابق، كتاب: الزكاة، باب: 

زكاة الدين إذا كان عىل ميل موىف ج ) ص))). 
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كثيرًا عن الخالف الواقع في دين التجارة، إال أن دين 
القرض له خصوصيته حيث إنه عقد إرفاق يقصد به 
مساعدة المقترض، وابتغاء الثواب من الله عز وجل، 
وبالتالي إذا كان القرض حاالً على مليء فإنه ال تأثير 
إذا  الحال  في  تزكيته  وتجب  الزكاة  وعاء  على  له 
توافرت شروط الزكاة، وإن لم يقبضه ألنه في حكم 
المقبوض، أما إذا كان مؤجاًل أو على معسر فإنه يزكيه 
إذا  ماله  إلى  المقبوض  ويضم  واحد،  لعام  قبضه  إذا 
بلغ النصاب ويزكيه بحوله، وال يشترط له حول بعد 
القبض، وإذا لم يكن له مال بلغ النصاب فإنه يستأنف 

به حوالً جديدًا)3)(.

المطلب الثاني: اأثر الدين على وعاء الزكاة 
بالن�شبة للمدين

على  الديون  تأثير  مدى  في  الفقهاء  اختلف 
بعدم  قال  من  فمنهم  للمدين  بالنسبة  الزكوى  الوعاء 
تأثير الديون فأوجب الزكاة مطلقًا، ومنهم من أوجبها 
بشروط، ومنهم من أوجبها في األموال الظاهرة دون 
الباطنة ومنهم من قال بتأثير الديون فأسقط الزكاة عن 
المدين، ويرجع سبب اختالف العلماء إلى اختالفهم 
في الزكاة هل هي عبادة أو حق في المال للمساكين؟ 
فمن رأى أنها عبادة قال: تجب على من بيده مال ألن 
ذلك هو شرط التكليف وعالمته المقتضية الوجوب 
على المكلف، سواء كان عليه دين أو لم يكن، ومن 
في  زكاة  ال  قال  المال،  في  للمساكين  حق  أنها  رأى 
مال من عليه دين، ألن حق صاحب الدين متقدم زمنًا 
على حق المساكين، فيقدم على حق المساكين الذى 

هو الزكاة)))(، وفيما يلي بيان أقوال الفقهاء: - 

)3)( ابن عابدين، املرجع السابق ج ) ص )30.
وهناية  املجتهد  بداية  أمحد،  بن  حممد  الوليد  أبو  رشد،  ابن   )(((

املقتصد، القاهرة، دار احلديث ج ) ص ). 

الزكاة  وجوب  يمنع  الدين  األول:  القول 
الحنفية،  قالت  وبه  والباطنة،  الظاهرة  األموال  في 

والشافعية والحنابلة في رواية لهما)))(.

الزكاة  وجوب  يمنع  الدين  الثاني:  القول 
قالت  وبه  الظاهرة  دون  فقط  الباطنة  األموال  في 
الشافعية  وبعض  والمالكية)))(،  رواية  في  الحنفية 

والحنابلة)))(.

الزكاة،  وجوب  يمنع  ال  الدين  الثالث:  القول 
وهو األظهر عند الشافعية، والحنابلة في رواية)))(.

القول  أصحاب  استدل  األول:  القول  أدلة 
األول بأدلة من السنة والمعقول منها: 

أوالٌ: السنة

إن  أال  رمضان  في  خطبته  في    عثمان  قول 

دين  وعليه  مال  له  كان  فمن  حضر  قد  زكاتكم  شهر 

فليحتسب ما له بما عليه ثم ليزك بقية ماله ولم ينكر 

عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم فكان إجماعًا 

منهم على أنه ال زكاة في القدر المشغول بالدين)9)(. 

)))( ابن عابدين، املرجع السابق ج )ص 0))، ))) - الرسخيس، 
ج  السابق  املرجع  الرشبيني،  )ص)))،  ج  السابق  املرجع 
)ص))) - ابن قدامة، املغني ج ) ص ))3 – ابن قدامة، 
أبو حممد موفق الدين عبداهلل )))) هـ، الكايف يف فقه اإلمام 
أمحد، بريوت، دار الكتب العلمية الطبعة األوىل ج )ص))3.

)))( برشط أال يكون له عروض يمكن بيعها وأداء الدين منها.  
الرب،  عبد  ابن   – )ص)))  ج  السابق  املرجع  عابدين،  ابن   )(((
ج  السابق  املرجع  رشد،  ابن   - ج)ص)9)  السابق  املرجع 
)ص) – الباجي، املرجع السابق ج3ص ))) – الرشبيني، 
ص   ( ج  املغني  قدامة،  ابن   - )ص)))  ج  السابق  املرجع 

.3((
)))( هناك رواية للحنابلة أن الدين ال يمنع الزكاة يف األموال الظاهرة، 
خاصة.ابن  عليها  لإلنفاق  استدانه  فيام  والثامر،  الزرع  يف  إال 
ص   ( ج  املغني  قدامة،  ابن   - ص))3  ج،  الكايف  قدامة، 

 .3((
)9)( اخرجه عبدالرازق يف مصنفه، املرجع السابق، كتاب: الزكاة، 

باب: صدقة العني ج )ص )9.
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ثانيًا: المعقول
).أن المدين محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية، ألن 
المحتاج  والمال  األصلية  الحوائج  من  الدين  قضاء 

إليه حاجة أصلية ال زكاة فيه.

تمكنه  مع  الصدقة  له  تحل  ولهذا  فقير  المدين  ).أن 
على  إال  تجب  وال  لغني  تحل  ال  والصدقة  ماله  من 
الغني قال : »ال صدقة إال عن ظهر غنى« وهذا ألن 
الواجب إغناء المحتاج، والخطاب باإلغناء ال يتوجه 
إال على الغني ومن كــان مســتحقًا للمواساة شرعًا 

ال يلزمه أن يواسي غيره)0)(.

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بأدلة 
من السنة والمعقول منها: 

أوالً: السنة
عن يونس، قال: سألت الزهري عن الرجل يستسلف 
فقال:  بما تخرج أرضه  ما يحيط  على حائطه وحرثه 
السنة أن يترك حرث أو ثمر رجل عليه  »ال نعلم في 
فيه دين فال يزكي، ولكنه يزكي وعليه دينه فأما الرجل 
يكون له ذهب وورق عليه فيه دين فإنه ال يزكي حتى 

يقضي الدين«)))(.

ثانيًا: المعقول
النعمة  فكانت  بنفسها،  تنمى  الظاهرة  ).األموال 
تتعلق  والزكاة  نمائها،  من  الدين  يمنع  وال  أتم،  فيها 
بالنماء بخالف األموال الباطنة فإنها ألنها ال تنمو إال 
تجب  فال  التصرف،  من  ممنوع  والمدين  بالتصرف 

الزكاة فيها)))(. 

)0)( ابن عابدين، املرجع السابق ج )ص0))، ))) - الرسخيس، 
املرجع السابق ج )ص))) – الرشبيني، املرجع السابق ج) 
قدامة،  ابن   –  3(( ص  ج)  املغني  قدامة،  ابن   - ص))) 

الكايف ج )ص))3. 
)))( أخرجه البيهقي يف سننه، املرجع السابق، كتاب: الزكاة، باب: 

الدين مع الصدقة ج ) ص 0)).
)))( الرشبينى، املرجع السابق ج )ص))).  

وتعلق  لظهورها  آكد،  بالظاهرة  الزكاة  تعلق  أن   .(
ما  زكاة  يأخذون  السعاة  كان  لذا  بها،  الفقراء  قلوب 
الدين،  من  صاحبها  على  عما  يسألون  وال  يجدون، 

فدل على أنه ال يمنع زكاتها)3)(. 

الثالث  القول  أصحاب  استدل  الثالث:  القول  أدلة 
بأدلة من الكتاب والمعقول: 

أوالً: الكتاب 

عموم األدلة الموجبة للزكاة، كقوله تعالى: ُخْذ ِمْن 
.)((( ...يِهْم بَِها ُرُهْم َوُتَزكِّ َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

ثانيًا: المعقول 

أنه مالك للنصاب نافذ التصرف فيه)))(.

القول الراجح: من خالل عرض أقوال الفقهاء 
فالدين  األول،  القول  هو  الراجح  أن  يظهر  وأدلتهم، 
بين  فرق  ال  مطلقًا  المدين  على  الزكاة  وجوب  يمنع 
المدين  أموال  إن  حيث  والباطن،  الظاهر  المال 
صالحة لقضاء دينه، كما أن العمل بهذا القول يتفق مع 
مقاصد الزكاة خاصة، ومقاصد الشريعة بصفة عامة، 
ومن  المكلف،  مصالح  لتحقق  جاءت  إنها  حيث 
الديون، كما أن  بها من  إبراء ذمته مما علق  مصالحه 
الزكاة شرعت مواساة للفقير، والقول بوجوب الزكاة 
على المدين، يجعلها ثقيلة في نفسه وهذا يتنافى مع 
وعاء  على  تأثير  له  الدين  فإن  وبالتالي  مقاصدها، 
الزكاة للمدين، على أن تتوافر مجموعة من الشروط 

يتناولها المطلب التالي.

)3)( ابن قدامة، املغني ج ) ص 3)3.
)))( سورة التوبة من اآلية 03). 

)))( الرشبينى، املرجع السابق ج ) ص))) – ابن قدامة، الكايف 
ج )ص))3. 
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المطلب الثالث: �شروط الدين الذى يمنع الزكاة
في  توافرها  ينبغي  شروط  على  الفقهاء  نص 
للمدين،  الزكاة  وعاء  على  مؤثرًا  يكون  حتى  الدين 
يلي  وفيما  فيه،  مختلف  وبعضها  عليها  متفق  بعضها 

بيان هذه الشروط منها: 
للنصاب  مستغرقًا  الدين  يكون  أن  األول:  الشرط 
الزكاة  تسقط  فال  النصاب  ينقص  لم  فإذا  ينقصه،  أو 
حينئذ، وتجب عليه فيما زاد على الدين، ومثال ذلك 
فعليه  ستين  يقابل  ما  وعليه  الغنم،  من  مائة  له  أن  لو 
زكاة األربعين، فإن كان عليه ما يقابل إحدى وستين، 
فال زكاة عليه ألنه ينقص النصاب وبه قالت الحنفية 

والمالكية والشافعية والحنابلة)))(.
الشرط الثاني: أن يكون الدين حاالً، فإذا كان مؤجاًل 

فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين: 
الزكاة وبه  القول األول: أن الدين المؤجل ال يسقط 
قالت بعض الحنفية، وهو أظهر األقوال عند الشافعية 

ورواية للحنابلة)))(.
القول الثاني: أن الدين المؤجل يسقط الزكاة كالحال، 
وبه قالت الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة في 

رواية لهما)))(. 
أدلة القول األول: استدل أصحاب القول األول بأدلة 

من الكتاب والمعقول: 
أوالً: الكتاب

ُرُهْم  ُتَطهِّ َصَدَقًة  َأْمَوالِِهْم  ِمْن  ُخْذ  تعالى  قوله  عموم 
.)(9(...يِهْم بَِها َوُتَزكِّ

ثانيًا: المعقول
الزكاة  يمنع  فال  العادة  في  به  مطالب  غير  ).أنه 

حينئذ)0)(.

الرب،  عبد  ابن   -((( ص   ( ج  السابق  املرجع  الزيلعي،   )(((
املرجع السابق ج ) ص )9)- املاوردي، املرجع السابق ج 

3 ص309 - ابن قدامة، املغني ج ) ص 3)3. 
املرجع  املاوردي،   - ص)  ج)  السابق  املرجع  الكاسانى،   )(((
السابق ج3 ص309 – املرداوي، املرجع سابق ج3 ص )).

املرجع  الدسوقي،  ص)-  ج)  السابق  املرجع  الكاسانى،   )(((
ج3  السابق  املرجع  املاوردي،   - ص9))  ج)  السابق 

ص309 – املرداوي، املرجع سابق ج3 ص )).
)9)( سورة التوبة من اآلية 03). 

)0)( الكاسانى، املرجع السابق ج) ص).

).أن ما بيده ماله يجوز فيه تصرفه فوجب أن يستحق 
األخذ منه)))(.

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني 
باألدلة نفسها التى استدل بها القائلون بأن الدين يمنع 
وجوب الزكاة مطلقًا، حيث جاءت عامة لم تفرق بين 

الدين الحال والمؤجل.
القول الراجح: من خالل عرض أقوال الفقهاء 
وأدلتهم، يظهر أن الراجح هو القول األول، وهو أن 
الدين المؤجل ال يسقط الزكاة، ألن التأجيل يضعف 
بخالف  الحاضر  الوقت  في  به  يطالب  فال  الدين، 

الدين الحال. 
جهة  من  مطالب  له  يكون  أن  الثالث:  الشرط 
العباد كدين  له مطالب من جهة  يكن  لم  فإذا  العباد، 
فقد  ذلك،  ونحو  والكفارات  والنذور  تعالى  الله 

اختلف فيه الفقهاء على قولين: 
القول األول: أن دين الله تعالى يسقط الزكاة، 
فال فرق بين دين الله تعالى ودين األدمي، وبه قالت 

المالكية والشافعية والحنابلة)))(.
القول الثاني: أن دين الله تعالى ال يسقط الزكاة، 

وبه قالت الحنفية، والحنابلة في رواية)3)(.
أدلة القول األول: استدل أصحاب القول األول بأدلة 

من المعقول منها: 
).أنه دين يجب قضاؤه، فهو كدين اآلدمي)))(. يدل 

عليه قول النبي : )دين الله أحق أن يقضى()))(.
).أنه تعلق بعين المال، فيسقط الزكاة)))(. 

بأدلة من  الثاني  القول  الثاني: استدل أصحاب  القول  أدلة 
املعقول منها: 

الثواب  وهو  اآلخرة،  أحكام  حق  في  أثرها  ).أن 

)))( املاوردي، املرجع السابق ج3 ص0)3. 
املرجع  النووي،   - ص3))  ج)  السابق  املرجع  الدسوقي،   )(((

السابق ج) ص))3 –ابن قدامة، املغني ج) ص ))3.
)3)( الكاسانى، املرجع السابق ج) ص) – ابن قدامة، املغني ج) 

ص ))3.
)))( ابن قدامة، املغني ج) ص ))3.

)))( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: الصوم، باب: من مات 
وعليه صوم ج3 ص )3. 

)))( النووى، املرجع السابق ج) ص))3. 
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الدنيا،  أحكام  في  له  أثر  وال  بالترك،  واإلثم  باألداء 
فكانت ملحقة بالعدم فال تسقط الزكاة)))(. 

). أن الزكاة آكد من هذه الديون لتعلقها بالعين، فال 
تسقط بها)))(.

القول الراجح: من خالل عرض أقوال الفقهاء 
وأدلتهم يظهر أن الراجح هو القول األول فال فرق بين 
دين الله تعالى ودين األدمي فكالهما واجب القضاء، 

بل إن دين الله تعالى أولى.
 الشرط الربع: أال يكون للمدين عروضًا يمكن بيعها 
يفي  ما  العروض  من  له  كان  فإن  منها،  الدين  وأداء 

بذلك الدين فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين: 
القول األول: زكى ما بيده، سواء أكانت العروض 
المالكية)9)(والشافعية  قالت  وبه  للقنية  أو  للتجارة 
والحنابلة في رواية لهما، وذلك اعتبارًا بما فيه الحظ 

للمساكين)90(. 
تكون  أن  بشرط  بيده  ما  زكى  الثاني:  القول 
العروض التى تجعل في مقابلة الدين عروضًا للتجارة 
فقط فالدين يجعل في مقابلة المال الزكوي فقط، ألن 
حكم  في  فهو  بالحوائج  مستحق  زكوي  الغير  المال 

المعدوم))9(. 
القول الراجح: من خالل عرض أقوال الفقهاء، 
عروض  فتجعل  الثاني،  القول  هو  الراجح  أن  يظهر 
حق  يراعي  كما  ألنه  الدين،  مقابلة  في  فقط  التجارة 
اإلجحاف  عدم  أيضًاً  يراعي  الزكاة،  في  الفقراء 
المال  مقابلة  في  الدين  فيجعل  األموال  بأصحاب 

الزكوي دون غيره لئال يخل بالمواساة))9(. 

)))( الكاسانى، املرجع السابق ج) ص). 
)))( ابن قدامة، املغني ج) ص ))3.

)9)( يشرتط يف العرض الذى جيعل يف مقابلة الدين أن يكون حال 
اخلريش،  املفلس.  عىل  يباع  مما  يكون  وأن  حول،  عنده  عليه 

املرجع السابق ج) ص )0).
النووي،   -(9( ص   ( ج  السابق  املرجع  الرب،  عبد  ابن   )90(
املغني ج ) ص  قدامة،  ابن  السابق ج ) ص 0)3-  املرجع 

  .3((
))9( ابن عابدين، املرجع السابق ج ) ص ))) - ابن قدامة، املغني 

ج ) ص ))3. 
))9( البهويت، املرجع السابق ج ) ص ))3. 

المبحث الرابع: اأبرز التطبيقات للديون 
المعا�شرة، واأثرها على وعاء الزكاة

وعاء  على  ال�شندات  اأثر  االأول:  المطلب 
الزكاة

أوالً: تعريف السندات 

في  األرض  من  ارتفع  ما  وهو  سند  جمع  لغة: 
إذا  مساندة  الرجل  وساندت  الوادي،  أو  الجبل  قبل 
عاضدته وكانفته، وفالن سند أي معتمد.... إلى غير 

ذلك من المعاني اللغوية)93(.

اصطالحًا: للسند تعريفات كثيرة منها: 

المقترضة  الشركة  فيه  تتعهد  ). قرض طويل األجل 
ويعد  محددة،  تواريخ  في  قيمته  تسدد  أن  بموجبه 
الصفة  بهذه  وله  بقيمته،  للشركة  دائنًا  السند  حامل 
الشركة، كما  حق ضمان عام على جميع موجودات 
أنه يعتبر دائنا بقيمة الفوائد المستحقة له، بغض النظر 
أو  خسائر  عن  تسفر  الشركة  أعمال  كانت  إذا  عما 

أرباح ))9(.

يقتضى  والمستثمر،  المنشأة  بين  اتفاق  أو  عقد   .(
إلى  المال  من  معينًا  مبلغًا  الثاني  الطرف  يقرض  أن 
المبلغ  أصل  برد  بدوره  يتعهد  الذى  األول،  الطرف 

وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة))9(. 

قرضًا  يمثل  الشركة  تصدره  للتداول  قابل  صك   .3
طويل األجل يعقد عادة عن طريق االكتتاب العام))9(.

)93( ابن منظور، املرجع السابق، ج 3 ص ))). 
مكتبة  االقتصادية،  املوسوعة  هـ،   ((0( راشد  الرباوى،   )9((

النهضة املرصية ص ))3. 
املال،  رأس  وأسواق  املالية  األوراق  م،   (00( منري  هندى،   )9((

اإلسكندرية، منشأة املعارف ص 9). 
الرشيعة  يف  الرشكات  هـ،   ((0( العزيز  عبد  د  اخلياط،   )9((

اإلسالمية، مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة ج)ص)0). 
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ثانيًا: أثر السندات على وعاء الزكاة
في  أنها  يتضح  السندات،  تعريف  خالل  من 
المصدرة،  الشركة  على  لحامله  دينًا  تمثل  الحقيقة 
فائدة محددة في وقت محدد، مما  بدفع  التزامها  مع 
لكونها  بها  والتعامل  السندات  تحريم  عليه  يترتب 
قروضًا ربوية))9(، فإذا كان حامل السند دائنًا للشركة 
بقيمة هذا السند، فال تأثير له على وعاء الزكاة، ويزكى 
عند قبض أصل الدين الذى قدم للشركة، أما الفوائد 
التى استحقها حامل السند فهي محرمة شرعًا، ال زكاة 
فيها عند جمهور الفقهاء))9( لما روي عن أبي هريرة 
، قال: قال رسول الله : »من تصدق بعدل تمرة 

من كسب طيب، وال يقبل الله إال الطيب.....«)99(. 

أن  إلى  المعاصرين  العلماء  بعض  وذهب 
أنه  إال  محرمة  وفائدتها  حرامًا،  كانت  وإن  السندات 
إقبال  من  خوفًا  وذلك  فوائدها،  مع  تزكيتها  يجب 
في  زكاة  ال  بأنه  علموا  إذا  بها  المتاجرة  على  الناس 
فائدتها، وفي ذلك تشجيع على التعامل المحرم)00)(. 

ويناقش ذلك من وجهين: 

 األول: إعفاء الفائدة من الزكاة ال يعني إباحة أخذها، 
بل بجب التخلص منها.

على  الناس  يشجع  الفائدة  على  الزكاة  أخذ  الثاني:   
في  كاف  ذلك  أن  لظنهم  السندات،  على  اإلقبال 

إجازتها))0)(.

))9( ملزيد من التفصيل »التجارة باهلامش والبيع عىل املكشوف بني 
الواقع العميل والفقه اإلسالمي« رسالة دكتوراه، جامعة األزهر، 

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية)3)) – 0)0) م ص 33). 
))9( ابن عابدين، املرجع السابق ج ) ص )9)- الدسوقي، 

املرجع السابق، ج ) ص )3) – النووي، املرجع السابق، ج 9 ص 
))3 – البهوتى، املرجع السابق ج ) ص ))3 بترصف. 

)99( أخرجه البخاري يف صحيحه، املرجع السابق، كتاب: الزكاة، 
باب: الصدقة من كسب طيب، ج) ص )0). 

دار  جدة،  الدين،  زكاة  ))))ه،  عثامن  بن  صالح  اهلليل،   )(00(
 (((9 منصور  عبداهلل  الغفييل،   –  ((( ص  األوىل  املؤيد 
ص  األويل  الطبعة  امليامن  دار  الرياض،  الزكاة،  نوازل  هـ 

  .(((
))0)( الغفييل، املرجع السابق ص ))). 

على  التجارية  االأوراق  اأثر  الثاني:  المطلب 
وعاء الزكاة

أوالً: تعريف األوراق التجارية

كلمتين  من  مكونة  عبارة  التجارية«  »األوراق 
تعريفهما،  يقتضي  وهذا  »التجارية«  »األوراق«، 
 - يلي:  كما  بأكملها  العبارة  لتعريف  التعرض  قبل 
فاألوراق: جمع ورق، والورق ما ُيكتب فيه أو ُيطبع 
ويأتي  والكتاب،  الشجر  أوراق  من  والورق  عليه، 

بمعنى المال أيضًاً ))0)(.

فهو  وتِجارٌة  َتْجرًا  َيْتُجُر  َتَجَر  من  والتجارية: 
المال  تحريك  هي  والتجارة  واشترى،  باع  أي  تاجر 

بالبيع والشراء من أجل الربح)03)(.

لم يضع  التجارية اصطالحًا:  األوراق  تعريف 
حاول  لذلك  التجارية،  لألوراق  تعريفًا  المشرع 
مستمدًا  لها  تعريٍف  وضع  واالقتصاد  القانون  علماء 
من خصائصها التي ُتميزها عن غيرها، وبالتالي فقد 
تعددت التعريفات لألوراق التجارية، ومنها ما يلي: 

-صكوك تمثل حقًا نقديًا لصالح حاملها واجب الدفع 

للتعيين  قابل  أو  معين  ميعاد  في  أو  االطالع  بمجرد 
يستقر  أن  على  التجارية،  بالطرق  للتداول  وقابلة 

العرف على قبولها خلفًا للدفع النقدي))0)(.

- حق شخصي موضوعه مبلغ معين من النقود واجب 
للتداول  قابلة  للتعيين  قابل  أو  تاريخ معين  الدفع في 

الصــــحاح،  9)9)م،  محاد  بن  إسامعيل  اجلوهـري،   )(0((
 ( ج  الثانية  الطبعة  للماليني،  العلـــم  دار  مطبعة  بريوت، 

ص))))- ابن منظور، املرجع السابق، ج 0) ص ))3.
اجلوهري، املرجع السابق، ج ) ص )0) - ابن منظور،   )(03(
– اجلرجاين عىل بن حممد ب  السابق، ج) ص 9))  املرجع 

ت، معجم التعريفات، القاهرة، دار الفضيلة ص )).
القليويب، سميحة، )00) م، األوراق التجارية، القاهرة،   )(0((

ط دار النهضة العربية، الطبعة السادسة ص )). 
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نقود  إلى  فورًا  تحويلها  ويمكن  التجارية،  بالطرق 
بخصمها لدى البنوك، كما يجري العرف على قبولها 

كأداة لتسوية الديون))0)(.

بدفع  التزامًا  ُتحدد  قانونى  بشكل  مكتوبة  -صكوك 

للتعيين،  قابل  أو  معين  وقت  في  النقود  من  مبلغ 
أو  التظهير  بطريق  فيها  الثابت  الحق  نقل  ويمكن 

المناولة))0)(.

التعريف المختار
مالحظة  يمكننا  السابقة  التعريفات  خالل  من 
أن جميع التعريفات تدور حول معنى واحد لألوراق 
التجارية فهي عبارة عن صكوك تمثل حقًا شخصيًا، 
وقت  في  الدفع  واجبة  النقود،  من  مبلغ  موضوعه 
ومما  التجارية.  بالطرق  تداولها  ويمكن  محدد، 
التجارية”  “األوراق  أن اصطالح  إليه  اإلشارة  ينبغي 
على  قاصر  استخدامها  بأن  االعتقاد  إلى  يؤدي 
في  أنها  إال  فقط؛  التجار  وبين  التجارية  المعامالت 
الواقع غير ذلك حيث ُتستخدم هذه األوراق أيضًاً في 
المعامالت المدنية وبين غير التجار بل إن هناك من 
األوراق التجارية ما يعد أكثر ذيوعًا في الحياة المدنية 

كالشيك مثاًل))0)(.

ثانيًا: أثر األوراق التجارية على وعاء الزكاة 

حاالً  دينًا  تمثل  التجارية  الورقة  كانت  إذا   .(
على  مستحقة  وكانت  المالية،  المؤسسة  أو  للشركة 
على  لها  تأثير  ال  فإنه  مماطل،  غير  مليء  شخص 
وعاء الزكاة، ويجب تزكيته في الحال إذا توافرت فيه 

شروط الزكاة. 

القاهرة، ط  التجارية،  بجت، حممد، )00)م، األوراق    )(0((
دار النهضة العربية، الطبعة األوىل ص ). 

التجارية،  األوراق  )99)م،  الدين،  مجال  عىل  عوض،   )(0((
القاهرة، جامعة القاهرة والكتــاب اجلامعي ص ). 

))0)( القليويب، املرجع السابق، ص )). 

). إذا كانت الورقة التجارية تمثل دينًا مؤجاًل 

مؤقت،  بشكل  الزكاة  وعاء  على  تؤثر  فإنها  للشركة، 

فال تجب الزكاة في الحال،وإنما يزكيه إذا قبض لما 

الدائن ممن يمكنه  إذا كان  السنين، وذلك  مضى من 

مثل  زكاتها،  حول  في  قيمتها  ومعرفة  ديونه،  ضبط 

مالية  قوائم  لها  التى  المالية  والمؤسسات  الشركات 

خاصة، أما إذا كان الدائن ممن ال يمكنه ضبط ديونه 

كعامة الناس واألفراد العاديين فإنه يزكيه لعام واحد 

إذا قبضه. 

على  دينًا  تمثل  التجارية  الورقة  كانت  إذا   .3

منه،  وتخصم  الزكاة  وعاء  على  تؤثر  فإنها  الشركة، 

الدين  في  ذكرها  سبق  التى  الشروط  تتوافر  أن  على 

الذى يمنع الزكاة. 

اال�شتثمارية  الديون  اأثر  الثالث:  المطلب 
على وعاء الزكاة

أوالً: مفهوم الديون االستثمارية

االستثمار،  عمليات  تمول  التى  الديون  هي 
واالستثمار لغة: مشتق من الثمر، وثمر الشجر: طلع 
ويطلق  المال،  وأنواع  الشجر  حمل  فالثمر  ثمره؛ 
إذا  ماله:  الرجل  فأثمر  والزيادة،  النماء  على  الثمر 
مصطلح  يشتهر  لم  الفقهاء:  وعند  ونماه))0)(.  كثره 
ومستخدمًا  معروفًا،  كان  معناه  ولكن  االستثمار، 
عندهم بألفاظ أخرى مثل االتجار بالمال واالستنماء 

والتنمية والتصرف في المال بقصد الربح)09)(.

))0)( ابن منظور، املرجع السابق، ج ) ص)0).  
)09)(  شبري، حممد عثامن3))) هـ، املدخل إىل فقه املعامالت، 

بريوت، دار النفائس الطبعة األوىل ص )0). 
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وعند علماء االقتصاد: لها تعريفات كثيرة منها: 

النشاط  أطراف  أحد  بها  يقوم  التى  العملية   -
االقتصادي )األفراد – المشروعات – الدولة( والتي 

الموجود  حجم  زيادة  أو  رأسمال  خلق  في  تتمثل 

في  االشباع  من  مزيد  على  الحصول  بهدف  منه 
المستقبل.)0))(

أي  ممارسة  طريق  عن  المكاسب  تحقيق   -

نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي بهدف الحصول 
على األرباح))))(. 

األنشطة  تمول  التى  هي  االستثمارية  فالديون 

الثروة  أو  الزراعة  أو  بالتجارة  المتعلقة  االنتاجية 

الحيوانية أو المستغالت، وفيما يلي بيان مدى تأثيرها 

على وعاء الزكاة.

على  بالتجارة  المتعلقة  االستثمارية  الديون  أثر  ثانيًا: 

وعاء الزكاة

الحديث  سبق  بالتجارة  المتعلقة  الديون 

عنها))))(.

ثالثًا: أثر الديون االستثمارية المتعلقة بالزراعة والثروة 

الحيوانية على وعاء الزكاة

أو  الزراعي  إذا استدان شخص لتمويل نشاطه 

الدين  لهذا  فهل  الحيوانية،  بالثروة  المتعلق  نشاطه 

من  الخارج  من  فيخصم  الزكاة،  وعاء  على  تأثير 

االقتصادي  التحليل  يف  حمارضات  اهلل،  عبد  د.  الصعيدي،   )((0(
الكيل ص )))

))))( أبو غدة، د. عبدالستار )99)م، بحث " التكييف الرشعي 
صناديق  ندوة  أبحاث   ،" ومرشوعيتها  االستثامر  لصناديق 
كامل  صالح  مركز  واملستقبل،  الواقع  مرص  يف  االستثامر 

لالقتصاد اإلسالمي ج) ص ).  
))))( انظر ص )) من البحث. 

األرض أو الحيوانات، ثم يزكى الباقي إن بلغ نصابًا، 

أم ال تأثير له فال يخصم ويزكى جميع ماله؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وهو الخالف 

الدين  أثر  إليه في  الذى سبقت اإلشارة  السابق  نفسه 

على وعاء الزكاة على المدين، ويمكن إجمال أقوال 

الفقهاء كالتالي: 

القول األول: الدين له تأثير على وعاء الزكاة، 

ما  يزكى  ثم  فيقضيه  بالدين  يبتدئ  أن  المزكي  فعلى 

األظهر  وهو  لهم،  رواية  في  الحنفية  قالت  وبه  بقي 

عند الشافعية، والحنابلة في رواية)3))(.

القول الثاني: ال تأثير للدين على وعاء الزكاة، 

األرض  من  خرج  ما  جميع  يزكى  أن  المزكي  فعلى 

وبه  بيده،  ما  يساوى  الدين  كان  ولو  والحيوانات 

في  والحنابلة  والشافعية  والمالكية،  الحنفية  قالت 

رواية))))(.

القول  أصحاب  استدل  األول:  القول  أدلة 

األول بما روي عن ابن عباس، وابن عمر في الرجل 

بما  يبدأ  »أنه  أهله  ثمرته وعلى  فينفق على  يستقرض 
استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي«))))(

الرشبيني،   –  ((( ص   ( ج  السابق،  املرجع  الرسخيس،   )((3(
املرجع السابق ج ) ص )))– ابن قدامة، املغني، ج ) ص 

.3((
– الكاساين،  السابق، ج ) ص )))  املرجع  ابن عابدين،   )((((
املرجع السابق ج) ص )- الرشبيني، املرجع السابق ج ) ص 
قدامة،  ص))– ابن  ج3  السابق،  املرجع  )))– الشافعي، 
ص  ج)  السابق،  املرجع  اخلريش،   -3(( ص   ( ج  املغني، 

.(0(
الزكاة،  كتاب:  السابق،  املرجع  سننه،  يف  البيهقي  أخرجه   )((((

باب: الدين مع الصدقة، ج ) ص 9)).
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أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بأدلة 

من الكتاب والسنة والمعقول: 

أوالً: الكتاب

عموم األدلة الموجبة للزكاة.

ثانيًا: السنة 

ما روي عن الزهري في الرجل يستسلف على 
حائطه وحرثه ما يحيط بما تخرج أرضه أنه قال: »ال 
فيه  أو ثمر رجل عليه  يترك حرث  أن  السنة  نعلم في 
الرجل  فأما  دينه،  وعليه  يزكي  ولكنه  يزكي  فال  دين 
يكون له ذهب وورق عليه فيه دين فإنه ال يزكي حتى 

يقضي الدين«))))( 

ثالثًا: المعقول

). أنه مالك للنصاب نافذ التصرف فيه.

رؤوس  من  الزكاة  يأخذون  كانوا  السعاة  أن   .(
دين  عن  سؤال  غير  من  الظاهرة،  األموال 

صاحبها))))(.

القول الراجح: من خالل عرض أقوال الفقهاء 
يظهر أن الراجح هو القول االول، لما سبق ترجيحه 
في تأثير الدين على وعاء الزكاة للمدين))))(، فيخصم 
مع  والحيوانات،  األرض،  من  الخارج  من  الدين 
مراعاة الشروط التي سبق ذكرها في الدين الذى يمنع 

الزكاة. 

الزكاة،  كتاب:  السابق،  املرجع  سننه،  يف  البيهقي  أخرجه   )((((
باب: الدين مع الصدقة، ج ) ص 0)).

))))( الرشبينى، املرجع السابق ج ) ص ))) -ابن قدامة، الكايف 
ج )ص))3. 

))))( انظر ص 0) من البحث. 

بالمستغالت  المتعلقة  االستثمارية  الديون  أثر  رابعًا: 
على وعاء الزكاة

المستغالت لغة: بضم الميم وفتح التاء والغين 
والتاء  والسين  غلل،  الصحيح  الثالثي  الفعل  من 
والغلة:  غلته،  طلب  أي  كذا  استغل  يقال  للطلب 
واللبن  والثمر  الزرع  من  يحصل  الذي  الدخل 
هي  واصطالحًا:  ذلك)9))(،  ونحو  والنتاج  واإلجارة 
كل مال أعد لبيع منافعه دون عينه، فهي أموال لم تعد 
للبيع ولم تتخذ للتجارة يستفيد أصحابها من منافعها 
تنتجه  بما  أو  أجر،  مقابل  بإكرائها  إما  أعيانها  من  ال 
الطائرات،  السيارات،  العقارات  مثل  محاصيل  من 

البواخر، المصانع...)0))(. 

في  زكاة  أنه ال  الفقهاء على  وقد نص جمهور 
أعيان األصول المعدة للكراء، وإنما تجب في غلتها 
محاسبة  معيار  أخذ  وبه  الزكاة،  شروط  توافرت  إذا 
ذهب  بينما  اإلسالمي))))(،  الفقه  ومجمع  الشركات 
أعيان  في  الزكاة  وجوب  إلى  المعاصرين  بعض 
في  الشرعية  النصوص  لعموم  المؤجرة،  األصول 

تزكية األموال))))(.

)9))( ابن منظور، املرجع السابق ج )) ص )0). 
زكاة  حماسبة  معيار  م،   (0(( منصور  رياض  اخلليفي،   )((0(
 -(( ص  الكويتية  واملراجعني  املحاسبني  مجعية  الرشكات، 
املطريف، غازى 39)) هـ، بحث " زكاة املال املستفاد أثناء احلول 
وبعض تطبيقاته املعارصة "، جملة جامعة الشارقة، للعلوم الرشعية 

والقانونية املجلد )) العدد ) ص ). 
العدوى،   -  39( ص   ( ج  السابق  املرجع  نجيم،  ابن   )((((
السابق ج  املرجع  الشافعي،  السابق ج ) ص )))-  املرجع 
 -((( ص   ( ج  السابق  املرجع  مفلح،  ابن   -  ((( ۚ (
اخلليفي، املرجع السابق ص))- جملة جممع الفقه اإلسالمي، 

التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة ج) ص 0)). 
"زكاة  بحث  م،   (0(( احلليم  عبد  حممد  د.  عمر،   )((((
الثانية  الندوة  التجارية"،  املرشوعات  يف  الثابتة  األصول 
الكويت ص  الزكاة  املعارصة، بيت  الزكاة  والعرشين لقضايا 

  .((
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 فإذا استدان شخص لتمويل هذه المستغالت، 
فهل لهذا الدين تأثير على وعاء الزكاة؟ 

الثابتة  األصول  هذه  لتمويل  الديون  كانت  إذا 
بها،  لالنتفاع  معدة  وإنما  للتجارة،  معدة  ليست  التى 
وعاء  على  تؤثر  فإنها  األصلية،  حاجته  عن  تزيد  وال 
الدين،  مقابلة  في  العروض  هذه  تجعل  وال  الزكاة، 
وإنما يخصم الدين الحال من وعاء الزكاة، ثم يزكي 
الدين  شروط  مراعاة  مع  النصاب،  بلغ  إن  بقى  ما 

المانع من الزكاة.

وعلى الجانب األخر إذا كانت الديون لتمويل 
حاجته  عن  زائدة  وكانت  الثابتة،  األصول  هذه 
الزكاة، ويجعل  لها على وعاء  تأثير  فإنه ال  األصلية، 
الدين في مقابلة هذه العروض، وال يخصم من وعاء 

الزكاة. 

التى  ال�شركات  ديون  اأثر  الرابع:  المطلب 
تتعامل بالتق�شيط على وعاء الزكاة

أوالً: معنى التقسيط
لغة: من القسط وهو العدل والحصة والنصيب، 
المعاني  من  ذلك  غير  إلى  فرقه  إذا  الشيء  وقسط 

اللغوية)3))(.

مؤجل،  بثمن  حال  مبيع  على  عقد  اصطالحًا: 
معلومة  أوقات  في  معلومة  أجزاء  على  مفرقًا  يؤدى 

 .)((((

بالتقسيط على  تتعامل  التى  الشركات  ديون  أثر  ثانيًا: 
وعاء الزكاة

بل  المستجدة  البيوع  من  ليس  بالتقسيط  البيع 
ذكره الفقهاء عند بحثهم البيع بثمن مؤجل، وعليه فإن 
له  تأثير  المؤجل على أقساط هو دين مؤجل ال  الدين 
على وعاء الزكاة، وال يخصم من الموجودات الزكوية، 
وإنما يزكي المدين ما تبقى بيده بعد خصم القسط الذي 

)3))( ابن منظور، املرجع السابق ج ) ص ))3. 
))))( الرتكى، سليامن بن تركي)))) هـ، بيع التقسيط وأحكامه، 

السعودية، دار اشبيليا الطبعة األوىل ص )3. 

يحل موعده قبل نهاية الحول فقط، وفيما يلي بيان آللية 
احتساب الزكاة. 

ثالثًا: آلية احتساب زكاة الشركات 
أن  على  الشركات  زكاة  محاسبة  معيار  نص 
الواجب  يتم  الزكاة فرع عن وجوبها، فما ال  حساب 
إال به فهو واجب، وألن اإلخالل بحسابها قد يؤدي 
إلى تعطيل مصالح الفقراء أو إلى الزيادة على ما شرع 
خمس  خالل  من  الزكاة  احتساب  ويتم  تعالى  الله 

خطوات عمليه تتلخص في التالي))))(: 
الخطوة األولى: اعتماد جانب الموجودات من قائمة 

المركز المالي واستبعاد ما سوى ذلك))))(.
الخطوة الثانية: تصنيف جميع بنود الموجودات طبقًا 

لألصول المالية الستة))))(.
 حيث يتم تصنيف األصول الزكوية )النقد - التجارة 
 – )اإلجارة  زكوية  الغير  واألصول  االستثمار(   –

الدين – االستهالك(.
واستبعاد  الزكوية،  األصول  اعتماد  الثالثة:  الخطوة 

األصول الغير زكوية.
الخطوة الرابعة: استخراج صافي األصول الزكوية الثالثة، 

والتحقق من توافر شرط الملك التام في جميع البنود.
صافي  من  العشر  ربع  استخراج  الخامسة:  الخطوة 

األصول الزكوية 
يتم ضرب صافي األصول الزكوية ).)% للقوائم 
 %  (.(( أو  الهجرية  السنة  أساس  على  المعدة  المالية 

للقوائم المالية المعدة على أساس السنة الميالدية.

وهكذا تصبح المعادلة التى تتم بها هذه الخطوة: 

صايف النقد + صايف التجارة + صايف االستثامر × ).) ÷ 00).
وذلك بالنسبة للقوائم المالية المعدة على أساس السنة الهجرية.

))))( اخلليفي، املرجع السابق، ص )). 
من  العديد  للرشكات  اخلتامية  املالية  البيانات  تضم  حيث   )((((
القوائم املالية التي يتم إعدادها ألغراض خمتلفة، فيعتمد فقط 
التى متثل  املوجودات  املايل، وحتديدًا جانب  املركز  قائمة  عىل 
التي وجدت عليها األموال  للحالة  الفعيل واحلقيقي  اجلانب 

خالل السنة املالية، مع استبعاد جانب املطلوبات. 
الرشكات  زكاة  حساب  يف  الستة  املالية  األصول  مقياس   )((((
املعارصة: النقد – التجارة - االستثامر – اإلجارة – الدين – 

االستهالك. اخلليفي، املرجع السابق، ص )).
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صايف النقد + صايف التجارة + صايف االستثامر × )).) ÷ 00).

أساس  على  المعدة  المالية  للقوائم  بالنسبة  وذلك 
السنة الميالدية.

الخاتمة
إليها  توصل  التي  النتائج  أهم  إجمال  يمكن   

البحث في النقاط التالية: 
). للزكاة مقاصد شرعية عظيمة تعود على المزكي، 

والمستحق للزكاة، والمجتمع اإلسالمي. 
ميراث  من  اإلنسان  استفاده  ما  وهو  الفائدة  دين   .(
للدائن  بالنسبة  الزكاة  وعاء  على  تأثير  له  هبة  أو 
فال زكاة فيه حتى ُيقبض ويحول عليه الحول بعد 

قبضه.
تأثير  فال  مليء  على  كان  إذا  الحال  التجارة  دين   .3
له على وعاء الزكاة، فيزكى في الحال إذا توافرت 
قبضه  إذا  يزكيه  المؤجل  أما  الزكاة،  شروط  فيه 
يمكنه  الدائن ممن  كان  إذا  السنين،  لما مضى من 
مثل  زكاتها،  في حول  قيمتها  ومعرفة  ديونه  ضبط 
الشركات والمؤسسات المالية التى لها قوائم مالية 
ديونه  ضبط  يمكنه  ال  الدائن  كان  إذا  أما  خاصة، 
لعام  يزكيه  فإنه  العاديين  واألفراد  الناس  كعامة 

واحد إذا قبضه.
تأثير  فال  مليء  على  حاالً  كان  إذا  القرض  دين   .(
إذا  الحال  في  تزكيته  وتجب  الزكاة  وعاء  على  له 
توافرت شروط الزكاة، وإن لم يقبضه ألنه في حكم 
فإنه  أو على معسر  إذا كان مؤجاًل  أما  المقبوض، 
إلى  المقبوض  لعام واحد، ويضم  إذا قبضه  يزكيه 
ماله إذا بلغ النصاب ويزكيه بحوله، وال يشترط له 
حول بعد القبض، وإذا لم يكن له مال بلغ النصاب 

فإنه يستأنف به حوالً جديدًا.
). الدين يؤثر على وعاء الزكاة للمدين بشروط منها 

ما هو متفق عليها، ومنها ما هو مختلف فيها.
). تمثل السندات دينًا لحامله على الشركة المصدرة، 

مع التزامها بدفع فائدة محددة في وقت محدد، مما 
السندات والتعامل بها لكونها  يترتب عليه تحريم 
دائنًا للشركة  السند  فإذا كان حامل  قروضًا ربوية، 
الزكاة  وعاء  على  تؤثر  فإنها  السند،  هذا  بقيمة 
وإنما  الحال،  في  الزكاة  تجب  فال  مؤقت،  بشكل 
للشركة،  قدم  الذى  الدين  أصل  قبض  عند  يزكي 
أما الفوائد التى استحقها حامل السند فهي محرمة 

شرعًا ال زكاة فيها.
). الورقة التجارية إذا كانت تمثل دينًا حاالً للشركة 
أو المؤسسة المالية، وكانت مستحقة على شخص 
وعاء  على  لها  تأثير  ال  فإنه  مماطل،  غير  مليء 
فيه  توافرت  إذا  الحال  في  تزكيته  ويجب  الزكاة، 
شروط الزكاة. أما إذا كانت تمثل دينًا مؤجاًل، فإنها 
تجب  فال  مؤقت،  بشكل  الزكاة  وعاء  على  تؤثر 
وإذا  القبض،  عند  يزكي  وإنما  الحال،  في  الزكاة 
كانت تمثل دينًا على الشركة، فإنها تؤثر على وعاء 
الدين  تتوافر شروط  أن  منه، على  الزكاة وتخصم 

الذى يمنع الزكاة. 
أو  الزراعي  نشاطه  لتمويل  شخص  استدان  ).إذا 
الدين  هذا  فإن  الحيوانية،  بالثروة  المتعلق  نشاطه 
له تأثير على وعاء الزكاة، فعلى المزكي أن يبتديء 

بالدين فيقضيه ثم يزكي ما بقي.
ثابتة ليست معدة  الديون لتمويل أصول  9.إذا كانت 
عن  تزيد  وال  بها،  لالنتفاع  معدة  وإنما  للتجارة، 
الزكاة،  وعاء  على  تؤثر  فإنها  األصلية،  حاجته 
وإنما  الدين،  مقابلة  في  العروض  هذه  تجعل  وال 
يزكي  ثم  الزكاة،  وعاء  من  الحال  الدين  يخصم 
الدين  شروط  مراعاة  مع  النصاب،  بلغ  إن  بقى  ما 
لتمويل هذه  الديون  وإذا كانت  الزكاة،  المانع من 
األصول الثابتة، وكانت زائدة عن حاجته األصلية 
فإنه ال تأثير لها على وعاء الزكاة، ويجعل الدين في 
مقابلة هذه العروض، وال يخصم من وعاء الزكاة. 
0). الدين المؤجل على أقساط هو دين مؤجل ال تأثير 
الزكاة، وال يخصم من الموجودات  له على وعاء 
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الزكوية، وإنما يزكي المدين ما تبقى بيده بعد خصم القسط الذي يحل موعده قبل نهاية الحول فقط.
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ابن قدامة املقديس، عبد اهلل بن أمحد، )0))هـ / ))9)م، املغني رشح خمترص اخلرقي دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل. -

ابن منظور، مجال الدين ))))هـ، لسان العرب، بريوت، دار صادر، الطبعة الثالثة -

أبو غدة، د. عبدالستار )99)م، بحث »التكييف الرشعي لصناديق االستثامر ومرشوعيتها« أبحاث ندوة صناديق االستثامر يف مرص  -
الواقع واملستقبل، مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي.

الباجي، سليامن بن خلف بن أيوب 0))) هـ، املنتقى رشح موطأ مالك، دار الكتب العلمية الطبعة األوىل. -

البخاري، حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل ))))هـ، اجلامع املسند الصحيح، دار طوق النجاة الطبعة األوىل. -

الرباوى، راشد )0)) ه، املوسوعة االقتصادية، مكتبة النهضة املرصية.  -

بجت، حممد، )00)م، األوراق التجارية، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل.  -

البهويت، منصور بن يونس ))))هـ، كشاف القناع عن متن اإلقناع، اململكة العربية السعودية وزارة العدل، الطبعة األوىل. -

البيهقي، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى ))))هـ، السنن الكربى، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة.  -

الرتكي، سليامن بن تركي)))) هـ، بيع التقسيط وأحكامه، السعودية، دار اشبيليا الطبعة األوىل.  -

اجلرجاين عىل بن حممد ب ت، معجم التعريفات، القاهرة، دار الفضيلة. -

اجلوهري، إسامعيل بن محاد 9)9)م، الصــــحاح، بريوت، مطبعة دار العلـــم للماليني الطبعة الثانية. -

احلاكم، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل ))))هـ، املستدرك عىل الصحيحني، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل. -

اخلريش، حممد بن عبد اهلل املالكي، رشح خمترص خليل، بريوت، دار الفكر.  -

الكتب  - دار  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني  )99)م،   - ))))هـ  أمحد  بن  حممد  الدين  شمس  الرشبيني،  اخلطيب 
العلمية.

اخلليفي، رياض منصور ))0) م، معيار حماسبة زكاة الرشكات، مجعية املحاسبني واملراجعني الكويتية.  -

اخلياط، د عبد العزيز )0)) هـ، الرشكات يف الرشيعة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة. -

الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، طبعة دار الفكر.  -

الدمياطي، أبو بكر عثامن بن حممد شطا الشافعي، إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني، دار الفكر، الطبعة األوىل.  -

الرميل، شمس الدين حممد بن أيب العباس )0))هـ، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج بريوت دار الفكر. -

، القاهرة املطبعة  - ْلبِيِّ الزيلعي، عثامن بن عيل بن حمجن البارعي، فخر الدين، 3)3) هـ تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
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الكربى األمريية، الطبعة األوىل.

الشافعي، حممد بن إدريس )))) هـ، األم، مرص، دار الوفاء، الطبعة األوىل.  -

شبري، حممد عثامن، بحث »الزكاة ورعاية احلاجات األساسية«، جملة الرشيعة والدراسات اإلسالمية جامعة الكويت، جملس النرش  -

العلمي 9)9) م. 

شبري، حممد عثامن3))) هـ، املدخل إىل فقه املعامالت، بريوت، دار النفائس الطبعة األوىل.  -

الصعيدي، د. عبد اهلل، حمارضات يف التحليل االقتصادي الكيل. -

الصنعاين، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام 03))هـ، املصنف، بريوت، املكتب اإلسالمي الطبعة الثانية. -

العاييض، د. عبداهلل عييس )3))هـ، زكاة الديون املعارصة، الرياض، دار امليامن الطبعة األوىل.  -

العدوي، أبو احلسن عيل بن أمحد بن مكرم ))))هـ، حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين بريوت، دار الفكر. -

عمر، د. حممد عبد احلليم ))0) م، بحث »زكاة األصول الثابتة يف املرشوعات التجارية« الندوة الثانية والعرشين لقضايا الزكاة  -
املعارصة، بيت الزكاة الكويت.

عوض، عىل مجال الدين، )99)م، األوراق التجارية، القاهرة، جامعة القاهرة والكتــاب اجلامعي. -

الغفييل، عبداهلل منصور 9))) هـ نوازل الزكاة، الرياض، دار امليامن الطبعة األوىل. -

الفتوحي احلنبيل، تقي الدين حممد بن أمحد الشهري بابن النجار 9)))هـ، منتهى اإلرادات مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل.  -

الفريوزآبادى، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب، القاموس املحيط، بريوت، مؤسسة الرسالة الطبعة الثامنة.  -

القزويني، أمحد بن فارس بن زكرياء 399)هـ، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر. -

القليويب، سميحة، )00) م، األوراق التجارية، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة  -

الكاساين، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد )0))هـ، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع بريوت، دار الكتب العلمية الطبعة  -
الثانية.

املاوردي، أبو احلسن عيل بن حممد، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي بريوت دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل. -

حممد، إيامن الشحات »التجارة باهلامش والبيع عىل املكشوف بني الواقع العميل والفقه اإلسالمي« رسالة دكتوراه، جامعة األزهر،  -
كلية الدراسات اإلسالمية والعربية)3)) – 0)0) م. 

املرداوي، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن الدمشقي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، دار إحياء الرتاث العريب. -

املطريف، غازى 39)) هـ، بحث »زكاة املال املستفاد أثناء احلول وبعض تطبيقاته املعارصة« جملة جامعة الشارقة، للعلوم الرشعية  -
والقانونية.

اهلليل، صالح بن عثامن ))))هـ، زكاة الدين، جدة، دار املؤيد الطبعة األوىل. -

هندي، منري )00) م، األوراق املالية وأسواق رأس املال، اإلسكندرية، منشأة املعارف.  -
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منــــــافع الزكـــــاة في المجتمع االإ�ســــــــالمي
من خالل اآيات الزكاة في القراآن الكريم: درا�سة مقا�سدية

د. عبدالكريم بن عبدالعزيز ال�شمالن - ال�شعودية
دكتوراة في علوم القرآن 

ملخ�ص الدرا�شة
هتدف هذه الدراسة إىل حتديد منافع الزكاة للفرد واملجتمع واألمة، من خالل آيات الزكاة يف القرآن الكريم، 
بنظام  وربطها  املجتمعية،  االحتياجات  حتديد  من  انطالقًا  املسلم،  للمجتمع  االجتامعية  التنمية  يف  ذلك  ودور 
الزكاة يف اإلسالم، ووضع معايري وضوابط رشعية تتقّص مقاصد الزكاة وعالقتها بالرضورات اخلمس: »الدين، 
والعقل، والنسل، والعرض، واملال«، إضافة إىل ربط رشيعة الزكاة بتنمية الفكر االقتصادي البرشي؛ بام ُيسهم يف 
تطور املجتمع ونمو األمة وحتقيق مصاحلها، عرب وضع سياسات منهجية وأولويات منطقية، وربط ذلك باألهداف 
التنمية  يف  منها  واإلفادة  الزكاة،  بذل  ألوجه  املقاصدي  التفكري  ُيعّزز  بام  املالية؛  للمعامالت  املقاصدية  واملآالت 

املستدامة والنهوض باملرشوع احلضاري لألمة.

عند  وتفصيل  تأصيل  من  املفرّسون  سطر  ما  وتتّبع  االستقراء،  إىل  الباحث  عمد  الدراسة  أهداف  ولتحقيق 
الزكاة  مرشوعية  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  القرآنية،  اآليات  يف  املسلمة  للمجتمعات  الزكاة  ملنافع  تعّرضهم 
البيئي:  البناء  أنظمة  يف  التوازنية  إجياد  إىل  يؤدي  مما  لألفراد؛  املعييش  النظام  يف  التقارب  أغراض  حُتّقق  اإلسالم  يف 
املتعّلقة  الرشعية  القيم  ثقافة  نرش  إىل  تؤدي  الزكاة؛  آيات  خالل  من  الزكاة  منافع  وأن  واالقتصادي«،  »االجتامعي 
احلقوق  بتقرير  الزكاة  منافع  ارتباط  الدراسة  أظهرت  كام  املجتمعي،  والرتابط  املحبة  وإشاعة  والرتاحم  بالتكاتف 
الرشعية - حق اهلل سبحانه، ثم حق املال وحق املسكني- وارتباطها كذلك بتحقيق املقاصد الرشعية للرضورات 
يف  لالستثامر  حافز  أكرب  اإلسالمي  الزكوي  النظام  وأن  والِعرض«،  والنسل،  واملال،  والعقل،  »الدين،  اخلمس: 

مرشوعات إنتاجية ُمربحة.

ويف ضوء النتائج السابقة؛ أوصت الدراسة بأمهية العمل عىل إبراز منافع الزكاة املجتمعية التي سطرها العلامء - 
خاصة املفرسين- ممن هلم اهتامم بالدراسات االجتامعية، ورضورة وجود دراسات موّسعة عن منافع الزكاة والصدقة 
األفراد  احتياجات  من  ُيستجد  بام  الزكاة  منافع  ربط  وأمهية  واملفرّسين،  العلامء  كتب  يف  ُمتناثر  هو  مما  والنفقات، 
واملجتمعات، وحتديد مصارفها. وأوصت الدراسة كذلك بتوجيه مراكز البحوث واملعاهد واألجهزة املتخّصصة يف 
املجتمع إىل اإلفادة من مصادر الزكاة، ورصفها يف جماالت التنمية االجتامعية، ورضورة اإلفادة من قنوات التواصل 

االجتامعي التقني يف توجيه املجتمعات املسلمة لالستفادة من منافع الزكاة.
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مقدمة
فرائض  العظيم  اإلسالمي  الرشع  تضّمن 
عظيمة؛ من شأهنا حتقيق أعىل درجات السعادة واخلري 
للمجتمعات املسلمة، وُتوِجد قياًم إنسانية رفيعة تتعلق 
بالبذل والعطاء والدعم واملساندة يف النظام االجتامعي، 
وُتعّد فريضة الزكاة مصدرًا أساسّيًا لذلك؛ بل إهنا جزء 
حيث  من  للمجتمعات،  االقتصادي  املايل  النظام  من 
إهنا قّدمت منظومة ُمتسقة من املقاصد الرشعية النافعة 
اقتصاديات  عىل  تعود  التي  واألمة،  واملجتمع  للفرد 
وتزيد  والربكة،  والزيادة  باحلركة  البرشية  املجتمعات 
والبطالة  الفقر  من  وُتقّلل  التنمية،  مساحات  من 
اإلجيابية،  االجتامعية  التأثريات  وحُتدث  والعطالة، 
وإجياد  االجتامعية،  واللحمة  واالحتاد  الرتابط  وحُتّقق 
إىل حتقيق  العاملية، إضافة  قوية هلا وزهنا ومكانتها  أمة 
التوازنية يف النظام االجتامعي، من خالل توسيع نطاق 
الرشعية؛  األصول  حسب  املجتمع  يف  الزكاة  منافع 

لتكون أكرب فاعلية يف املجتمعات املسلمة.

م�شكلة الدرا�شة
وعلامء  الفقهاء  خاصة   - املسلمني  علامء  أسهم 
بالبحث والتفصيل عن أحكام فريضة  الفقه-  أصول 
الزكاة: حتلياًل وتقعيدًا ملسائلها وربطها بحياة املسلمني، 
وتدعو احلاجة إىل تبنيُّ جهود املفرسين من علامء األمة، 
بارز عىل تغريات احلياة االجتامعية  ممن متّيزوا باطالع 
من خالل تدوينهم للتفاسري، ومن اجلدير أن يتم تتّبع 
ملنافع  تعّرضهم  عند  وتفصيل  تأصيل  من  سطروا  ما 
الزكاة للمجتمعات املسلمة يف اآليات القرآنية؛ إلبراز 
الزكاة  منافع  املفرسين حول  العلامء من  كتبه  ما  ومجع 
أثرها  وتبيني  وترتيبها،  وتنظيمها  املسلم،  للمجتمع 
االقتصادية  البرشية  املجتمعات  أحوال  خمتلف  يف 
املجتمع  والثقافية والسياسية، ودورها يف حتسني نظم 
املسلم؛ وذلك لتوظيف شعرية الزكاة يف تقديم حلول 
ومعاجلات للمشكالت الطارئة والنوازل الـُمستجدة 
املسلمة،  املجتمعات  يف  األفراد  باحتياجات  املرتبطة 
بتحقيق  الزكاة  منافع  ارتباط  من خالل توضيح مدى 

واإلحاطة  اخلمس،  للرضورات  الرشعية  املقاصد 
نظريتهم يف حتديد  املفرسون  بنى عليها  التي  باألسس 
وحتليل  املجتمعية،  التنمية  يف  ودورها  الزكاة،  منافع 
أفكارهم ورؤاهم عند تفسري آيات الزكاة؛ بام يكشف 

عن منافع هذه الشعرية للمجتمعات املسلمة.

الدراسة  مشكلة  د  نحدِّ أن  يمكن  سبق،  ومما 
بالسؤال التايل: ما أبعاد منافع شعرية الزكاة التي أشار 
القرآن  الزكاة يف  إليها املفرّسون عند تفسريهم آليات 

الكريم؟

ويتفّرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية: 

ما مدى إسهام شعرية الزكاة يف معاجلة ما ُيستجد 
الحتياجات  ونوازل  ووقائع  وأحداث  صور  من 

مصارف الزكاة، وفق معايري علمية حمددة منضبطة؟

أودعها  التي  األرسار  من  اإلفادة  مدى  ما 
منافع  لتجلية  الزكاة؛  آليات  تفسريهم  عند  املفرّسون 

الزكاة املجتمعية؟

اأهداف الدرا�شة 
التوّصل إىل معايري وضوابط رشعية مرعية؛ • 

وحتديد  وحتقيقها،  الزكاة  مقاصد  لتحديد 
حسب  املجتمعات  يف  هلا  جديدة  تطبيقات 

خصائص املجتمع واحتياجاته.

آيات •  خالل  من  الزكاة  مقاصد  تلّمس 
الزكاة يف القرآن الكريم، ودورها يف التنمية 

االجتامعية.

الرشعية •  الزكاة  مقاصد  بني  العالقة  حتديد 
ورضورات الدين اخلمس.

لنظام •  التفصيلية  الرشعية  املقاصد  حتديد 
الزكاة يف اإلسالم، انطالقًا من الفرد ثم إىل 

اجلامعة واألمة.

مرتابط؛ •  زكوي  نظام  ترتيب  إىل  التوّصل 
حيّقق بقدر اإلمكان التنمية االجتامعية.
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السعي نحو تنمية الفكر االقتصادي القائم • 
من  وأحكامها،  الرشيعة  أساسيات  عىل 
واألولويات،  السياسات  وضع  خالل 
أهداف  لتحقيق  باملاآلت؛  وربطها 

املعامالت املالية.

الزكاة، •  لفريضة  املقاصدي  التفكري  تعزيز 
ودورها االجتامعي يف التنمية املستدامة.

اأهمية الدرا�شة
للمجتمع  الزكاة  موضوع  أمهية  يتبنّي 
الركن  الزكاة  اهللجعل  إن  حيث  من  ومقاصدها، 
با؛  إال  يقوم  ال  التي  اإلسالم  أركان  من  الرابع 
يف  املواضع  من  كثري  يف  بالصالة    وربطها  بل 
َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  تعاىل:  قال  الكريم،  القرآن 
لِعظم  إال  ذلك  وما  اِكِعنَي))(؛  الرَّ َمَع  َكاَة َواْرَكُعوا  الزَّ
قدرها، وجاللة مكانتها، ومزيد فضلها، وعظم أثرها 
النفس  أثر يف تطهري  إذ هلا  الفرد واملجتمع واألمة؛  يف 
املجتمع؛  أفراد  بني  والرتابط  املحبة  وإشاعة  البرشية، 
مما يؤدي إىل قوة األمة وعّزهتا، وإظهار قدرها وِعظم 
أعظم  من  وإن  احلياة،  يف  دورها  لتؤدي  مكانتها؛ 
النُّظم االجتامعية واالقتصادية واملالية  تنمية  أدوارها: 
األخرى،  املجتمع  ُنظم  مع  يتواءم  بام  املجتمع،  يف 
كالنظام السيايس والنظام الرتبوي... خاصة يف العمل 
وأحداث  مسائل  من  ُيستجد  ما  ومسايرة  متابعة  عىل 
إىل  حيتاج  مما  املجتمع،  يف  وُمتغريات  جديدة  وأحوال 
املقاصد  وفق  الرشعية  األحكام  يف  والتأمل  النظر 
الرشعية، وإعامل االجتهاد يف بحثها وتقرير أحكامها؛ 
وتتنّوع  االحتياجات  وتتغرّي  األحوال  تتجّدد  حيث 
النوازل؛ فيتطّلب ذلك إعامل النظر حسب مقتضيات 

))( سورة البقرة، من اآلية )3)(.

ومقاصد  بمنافع  وربطها  الزمان،  وقضايا  العرص 
ومصارف الزكاة«))(، قال الشاطبي: »إن الوقائع يف 
األدلة  الوجود ال تنحرص، فال يصح دخوهلا حتت 
ُاحتيج إىل فتح باب االجتهاد يف  املنحرصة؛ لذلك 
القياس وغريه، فال بد من حدوث وقائع ال يكون 
فيها  لألولني  يوجد  وال  حكمها،  عىل  منصوصًا 

اجتهاد...«)3(. 

واألعراف،  العادات  تغرّي  مراعاة  من  بد  وال 
البعيدة،  ومعانيها  األمور  ماآلت  إىل  والنظر 
األفراد  مصالح  خيدم  بام  الرشعية  النصوص  واستثامر 
واملجتمعات))(، وحيّقق النفعية واخلري والصالح، قال 
القرايف: »إن إجراء األحكام التي مدركها العوائد، مع 
الدين؛  العوائد خالف اإلمجاع، وجهالة يف  تغري تلك 
احلكم  يتغري  العوائد  يتبع  الرشيعة  يف  هو  ما  كل  بل 
إىل  باإلضافة  هذا  املتجددة«))(،  العادة  تغري  عند  فيه 
النظر وإعامل الفكر يف حسن توظيف منافع الزكاة يف 
والبطالة،  والتسول،  كالفقر  املجتمع،  مشكالت  حل 
والعنوسة، والكوارث الطارئة، وكفالة األيتام وغريها 

مما ُتستجد احلاجة إليه. 

تعريف الزكاة
قال ابن فارس: »الزاء والكاف واحلرف املعتل: 
زكاة  الطهارة  وُيقال:  وزيادة،  نامء  عىل  يدل  أصل 
به  ُيرجى  مما  ألهنا  بذلك  ُسمّيت  بعضهم:  قال  املال، 
الراغب  وذكر  ونامؤه..«))(.  زيادته  وهو  املال،  زكاء 

))( انظر يف ذلك: املدخل الفقهي العام ))/3)9(، للزرقا.
)3( انظر يف ذلك: املوافقات ))/)0)(.

ونظرية   ،)(3(( العلمية  االختيارات  ذلك:  يف  انظر   )((
املقاصد )))(.

عن  الفتاوى  تتميز  يف  اإلحكام  ذلك:  يف  انظر   )((
األحكام ))3)(.

مادة )زكي(،  اللغة،  املقاييس يف  انظر يف ذلك: معجم   )((
ص ))).
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تعاىل،  اهلل  بركة  عن  احلاصل  النمو  الزكاة:  »أصل 
ونقل  واألخروية«))(،  الدنيوية  باألمور  ذلك  وُيعترب 
أصلها:  اللغة  يف  الزكاة  األنباري:  ابن  عن  بطال  ابن 
الذي خيرج  املال  تزيد يف  بذلك ألهنا  ُسمّيت  الزيادة، 
منه..«))(، وفّصل ابن عاشور يف أصل اشتقاق الكلمة 
»زّكى«  مصدر  اسم  أهنا  الزكاة:  »أصل  فقال:  لغوّيًا، 
املذمات، ثم ُأطلقت عىل  النفس من  إذا طّهر  املشّدد، 
إنفاق املال لوجه اهلل جمازًا؛ ألن القصد من ذلك تزكية 
فأطلق  املعطِي،  مال  يف  يزيد  ذلك  ألن  أو  النفس، 
املال  نفس  السبب، وُأطلقت عىل  الـُمسّبب عىل  اسم 
ألنه  املفعول؛  عىل  املصدر  اسم  إطالق  من  املنَفق 
»فاعلون«،  تعليقة  بقرينة  هنا  املتعنيِّ  وهو  به،  حاصل 
وُيراد  الزكاة  تُطلق  كام  مفعول«)9(.  الزكاة  أن  املقتيض 
 .)(0(نُْه َزَكاًة با الدين والصالح، قال تعاىل: َخْيًرا مِّ
العيني  ونقل  وصالحًا«)))(.  دينًا  »أي  القرطبي:  قال 
مؤديا  »ألن  بذلك؛  تسميتها  سبب  يف  نفطويه  عن 
وكل  العمل،  بصالح  إليه  يتقرب  أي  اهلل:  إىل  يتزّكى 
إليه«)))(،  يتقرب إىل اهلل بصالح عمل؛ فقد تزكى  من 
تعاىل:  قوله  تفسري  عند  النقاش  عن  القرطبي  ونقل 
»ُيقال: زكاة   ،)(3(..بالعدل واإلحسان يأمر  اهلل  إن 
العدل: اإلحسان، وزكاة القدرة: العفو، وزكاة الغنى: 
إخوانه«)))(.  إىل  الرجل  كْتب  اجلاه:  وزكاة  املعروف، 
اللغوية جلذر كلمة »زكاة«  التأمل يف الدالالت  وعند 

نجد أهنا تدور عىل عدة معاٍن: 
الزيادة.• 
واملال •  الرذائل،  من  )للنفس(  التطهري، 

من الشح.
هم(.•  الربكة، )للامل، وهداية الناس وبرِّ
التنمية )للامل واحلال واملآل(.• 

))( انظر يف ذلك: املفردات، مادة )زكى( ص 3)).
البخاري  لصحيح  بطال  ابن  رشح  ذلك:  يف  انظر   )((

.)(((/3(
)9( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )))/))(.

)0)( سورة الكهف، من اآلية: )).
)))( انظر يف ذلك: اجلامع ألحكام القرآن )))/)3(.

)))( انظر يف ذلك: عمدة القارئ ))/33)(.
)3)( سورة النحل، من اآلية: 90.

)))( انظر يف ذلك: اجلامع ألحكام القرآن )0)/ )))(.

اإلقناع  صاحب  ذكر  فقد  االصطالح،  يف  أما 
لطائفة  خمصوص،  مال  يف  واجب  »حق  الزكاة:  أن 
املاوردي  د  وحدَّ خمصوص«)))(،  وقت  يف  خمصوصة، 
خمصوص،  يشء  ألخذ  »اسم  بأهنا:  الزكاة  تعريف 
لطائفة  خمصوصة،  أوصاف  عىل  خمصوص،  مال  من 
املال،  من  »جزء  أهنا  الرصاع  وذكر  خمصوصة«)))(، 
رشط وجوبه ملستحقه بلوغ املال نصابًا«)))(. وقد ُيراد 
ِذيَن  الَّ بالزكاة الصدقة مطلقًا)))(، كام يف قوله تعاىل: 
ابن  ق  وُيفرِّ  .)(9(َكاَة الزَّ َوُيْؤُتوَن  الَة  الصَّ ُيِقيُموَن 
ما  متى  بقوله: »والصدقة  الزكاة والصدقة  العريب بني 
ويمكن  التطوع«)0)(.  صدقة  فهي  القرآن؛  يف  ُأطلقت 
أن نمّثل عالقة الزكاة والصدقة والنفقة بام ييل: تكون 
دائرة الزكاة أخص من دائرة الصدقة، ثم دائرة الصدقة 
تكون  فإهنا  املنافع  يف  ولكن  النفقة؛  دائرة  من  أخص 

مستوية من حيث أثرها يف املجتمع املسلم.

وحكمة  الزكاة  فرضية  يف  النظر  وعند 
مرشوعيتها؛ فإهنا تعدُّ الركن املايل االجتامعي من أركان 
اإلسالم، وهي الركن الثالث من أركان اإلسالم، وقد 
مثل:  بمكة،  نزل  مما  كثرية  آيات  يف  الزكاة  ذكر  جاء 
سور  أوائل  من  وهي  البينة،  وسورة  املزمل،  سورة 
ُبني  قال:    النبي  أن  ابن عمر  القرآن)))(، وروى 

اإلسالم عىل مخس ».. وإيتاء الزكاة«)))(. 

اإليتاء:  أن  باإليتاء،  التعبري  داللة  يف  ويظهر 

منتهى  ورشح   ،)3((  /(( اإلقناع  ذلك:  يف  انظر   )(((
اإلرادات ))/ ))3(.

)))( انظر يف ذلك: احلاوي )3/ )(، واملجموع ))/ )9)( 
للنووي.

 /(( للرصاع  عرفة،  ابن  حدود  رشح  ذلك:  يف  انظر   )(((
0))(، ومواهب اجلليل )3/ ))(.

 ،)(((  /(( القرآن  ألحكام  اجلامع  ذلك:  يف  انظر   )(((
وإرشاد العقل السليم )3/ ))(.

)9)( سورة النمل، من اآلية: 3.
)0)( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/ 9)9(.

)))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير ))/ )))(.
إيامنكم،  دعائكم  باب  اإليامن،  كتاب  يف  البخاري  رواه   )(((

لقوله تعاىل: ُقْل َما َيْعَبُأ بُِكْم َربِّي.. برقم ))(.
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قال  مال)3)(،  الـُمعطى  بأن  مشعر  وهو  اإلعطاء، 
إثبات  يف  اإلعطاء  من  أقوى  اإلتيان  »إن  الزركيش: 
أعطاين  ُيقال:  مطاوع،  له  اإلعطاء  ألن  مفعوله؛ 
فعطوت، وال ُيقال يف اإلتيان: أتاين فأتيت، وإنام ُيقال: 
يف  أضعف  مطاوع  له  الذي  والفعل  فأخذت،  أتاين 
إثبات مفعوله من الذي ال مطاوع له«)))(. كام أن األمر 
اْلُقْرَبى  َذا  َفآِت  الزكاة للوجوب، قال تعاىل:  أداء  يف 
عاشور:  ابن  قال   .)(((بِيل السَّ َواْبَن  َوامْلِْسِكنَي  ُه  َحقَّ
يف  واألصل  جممل،  »فآت«  قوله:  من  األمر  »وصيغة 
بأنه  عنه  عربِّ  بإتيانه  املأمور  أن  مع  الوجوب،  حمملها 
حق، واألصل يف احلق الوجوب، وظاهر اآلية يقتيض 
أن املراد حق يف مال املؤيت«)))(. وكذلك يف قوله تعاىل: 
ُه َيْوَم َحَصاِدِه)))(، فظاهر األمر للوجوب،  َوآُتوا َحقَّ
بقرينة تسمية املأمور به حّقًا، وكانت فرضية الزكاة سنة 
افرتاضها  ألن  اإلسالم؛  ابتداء  يف  اهلجرة،  من  اثنتني 
وهم  املسلمني،  من  الفقراء  أود  إلقامة  رضوري 
كثريون يف صدر اإلسالم؛ بسبب ما القاه أولئك من 
أهل  يُسد  أن  الرضوري  من  فكان  واضطهاد،  معاداة 

اجِلَدة من املسلمني خلتهم)))(.

منهج الدرا�شة
االستقرائي،  التحلييل  املنهج  الدراسة  سلكت 
واستقراء  العلمية،  املادة  »مجع  عىل  يعتمد  الذي 
وأحكام  قواعد  إىل  للوصول  وتصنيفها؛  النصوص 
والوقائع  اجلزئيات  كافة  بحرص  ذلك  ويكون  عامة، 
عام  حكم  إعطاء  ثم  ظواهرها،  ودراسة  وفحصها، 
منهج  الدراسة عىل  اعتمدت هذه  بصددها«)9)(. وقد 

)3)( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )))/ )0)(.
)))( انظر يف ذلك: الربهان يف علوم القرآن، ))/ ))(.

)))( سورة الروم، من اآلية: )3.
)))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )))/ )0)(.

)))( سورة األنعام، من اآلية: ))).
و)أ-)،   )(3(  /((( والتنوير  التحرير  ذلك:  يف  انظر   )(((

.)((0-(((
د.عبدالوهاب  جديدة،  صياغة  العلمي:  البحث  كتابة   )(9(

أبوسليامن، ص))(.

تأصيل  من  املفرسون  سطر  ما  وتتّبع  االستقراء، 
للمجتمعات  الزكاة  ملنافع  تعّرضهم  عند  وتفصيل 

املسلمة يف اآليات القرآنية.

الدرا�شات ال�شابقة
الدراسات  من  العديد  عىل  الباحث  وقف 
التنمية  يف  وأدوارها  الزكاة  منافع  حول  والبحوث 

للفرد واملجتمع واألمة، ومن ذلك: 

بحث: »دور الزكاة يف حتقيق التنمية االقتصادية 
حسن  بن  عبداهلل  بن  ألمحد   ،»)(00(( واالجتامعية 
كاتب، ضمن جملة مركز صالح عبداهلل كامل -جامع 
الزكاة  بتحصيل  الدولة  عالقة  فيه  تناول  األزهر. 
وإنفاقها، ومدى اعتبار حصيلة الزكاة إيرادًا مالّيًا عاّمًا 
التي  الـُمقرتحة  الدولة، إضافة إىل األدوار  من موارد 
الزكاة من خالل متويل بعض وجوه  يمكن أن تؤديا 

اإلنفاق العام للدولة. 

تأصيلية  فقهية  دراسة  الزكاة«:  »نوازل  دراسة: 
بن  عبداهلل  للدكتور   ،)(00(( الزكاة،  ملستجدات 
منصور الغفييل، وهي رسالة علمية لدرجة الدكتوراه 
من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، 
رّكز فيها الباحث عىل مستجدات وقضايا واقعة طرأت 
لبيان احلكم  الناس ومل تكن يف العصور السابقة؛  عىل 
األوضاع  حتسني  يف  الزكاة  فريضة  أثر  وبيان  فيها، 
خاصة  املسلمة،  للمجتمعات  واملعيشية  االقتصادية 
وتعّقد  وجتديدها  املعارصة  املالية  املعامالت  كثرة  مع 

أحواهلا. 

دراسة: اإلعجاز البياين الترشيعي يف آيات الزكاة 
)))0)(، إلبراهيم عبداحلليم عبادة وآخرين، ضمن 
اإلسالمي  لالقتصاد  كامل  عبداهلل  صالح  مركز  جملة 
مظاهر  بيان  الباحثون  فيه  تناول  األزهر،  بجامعة 
اإلعجاز البالغي والترشيعي يف آية املصارف، وحتليل 
واألموال  النفقات  مسألة  يف  اإلعجازية  اإلشارات 
ومضاعفته،  املال  بتنمية  الزكاة  وعالقة  الظاهرة،  غري 

وإعادة توزيع الدخل، ودور الزكاة يف معاجلة الفقر.
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املستدامة  التنمية  لتحقيق  كآلية  »الزكاة  دراسة: 
يف الدول العربية«)))0)(، لعزيزة بن سمنية ومريم 
طبني، ضمن جملة »آفاق للعلوم« بجامعة زيان عاشور 
الزكاة  مسامهة  مدى  دراسة  إىل  هدفت  والتي  اجللفة، 
العربية، من خالل  بالدول  املستدامة  التنمية  يف حتقيق 
التمويل  وسائل  من  الزكاة  وجعل  االقتصاد،  إنعاش 
االستثامري، وعدم اكتناز األموال الذي يسّبب إعاقة 
بل  املحلية؛  املوارد  حجم  وتقليل  االقتصادية  التنمية 

إجياد فرص استثامرية قائمة عىل متّلك أدوات اإلنتاج.

الزكاة«  لنظام  الرشعية  دراسة:»املقاصد 
ضمن  أمحد،  بن  السمغويل  لرشيد   ،)(0(((
اإلنسانية  للبحوث  املقرتحة  القدس  جامعة  جملة 
الرشعية  املقاصد  الباحث  فّصل  حيث  واالجتامعية، 
واجتامعية،  وتربوية،  »تعّبدية،  إىل:  الزكاة  لنظام 
وتنموية، ودعوية«، وتطلع فيه الباحث إىل شأن جتديد 
حيويتها  وإعادة  الرشعية،  الزكاة  بمقاصد  الوعي 
يضمن  إجيايب  بشكل  االقتصادي  النظام  يف  وإعامهلا 

ازدهار املجتمع ونامءه.

وعند النظر يف الدراسات السابقة التي تناولت 
االقتصاد؛  وتطوير  التنمية  يف  للزكاة  املختلفة  األدوار 
متباينة،  ومتعّلقات  خمتلفة  نواحي  عاجلت  أهنا  نجد 
كل منها يفيد يف إبراز دور الزكاة يف تنمية املجتمعات 
االقتصادية  اجلوانب  إن  حيث  وتطويرها؛  املسلمة 
هذا  ويف  احلياة،  عصب  تعّد  املجتمعات  يف  واملالية 
الزمن تنّوعت اجلوانب االقتصادية وتعّددت ترابطاهتا 
الزكاة  منافع  إبراز  عىل  رّكزت  هذا  بحثي  ويف  املالية، 
الكريم،  القرآن  آيات  خالل  من  املسلم،  للمجتمع 
وإبداعات  وطروحات  أفكار  من  تناثر  ما  وتلّمس 
نفع  الزكاة يف  آيات  آثار  عند حديثهم عن  للمفرسين 
الفرد واملجتمع واألمة يف اإلسالم، ثم رّكزت بشكل 
أكثر دقة عىل املنافع العائدة من الزكاة عىل أصناف أهل 

الزكاة.

الف�شل االأول: المنافع العامة للزكاة في 
االإ�شالم 

 أقام اهلل دينه احلنيف عىل مرتكزات أساسية 
وفرائض عظيمة؛ من شأهنا أن حُتّقق السعادة والرقي 
باحلق،  فأنزل اهلل سبحانه كتابه  والرضا ألفراد األمة، 
بيانًا  بام فيه مصلحتهم؛ رمحة بم وكان ذلك  وأمرهم 
ْلنَا  َوَنزَّ تعاىل:  قال  يشء،  لكل  مستغرقًا  عامًا  شافيًا 
ى  ٍء َوُهًدى َوَرمْحًَة َوُبرْشَ َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِْبَيانًا لُِكلِّ يَشْ
منه  صالح  األعىل  املقصد  و»كان   ،)30(لِْلُمْسِلِمنَي
ومن  والعمرانية«))3(،  واجلامعية  الفردية  األحوال 
ذلك ما افرتضه اهلل سبحانه عىل خلقه من أداء الزكاة؛ 
للفرد،  منافعها  ييل:  ما  منها  ملقاصد عظيمة، سأتناول 

ومنافعها للمجتمع، ومنافعها لألمة.

المبحث االأول: منافع الزكاة للفرد 

بأثرها  يتعلق  فيام  للزكاة  النفعية  تتنّوع اجلوانب 
يف الفرد املسلم، ويظهر ذلك من جانبني: 

األول: فيام يتعّلق بمنافع الزكاة يف عالقة اإلنسان بربه.

الثاين: فيام يتعّلق بمنافع الزكاة يف عالقة اإلنسان بنفسه 
وباآلخرين.

يتعلق  فيما  الزكاة  منافع  االأول:  المطلب 
بعالقة االإن�شان بربه، ومن ذلك: 

مرشوعية   اهلل ربط  سبحانه:  هلل  اخلشية  بناء 
َوآَتى  تعاىل:  قال  لربه؛  اإلنسان  خشية  ببناء  الزكاة 
اخلشية  أن  ريب  وال   .)3((ََّاهلل إاِل  خَيَْش  َومَلْ  َكاَة  الزَّ
ومن  الفرد،  حياة  يف  مهم  تعبدي  جانب   اهلل من 
القيم  من  عظيمة  قيمة  ُتشّكل  التي  الباطنة  العبادات 

التي يقوم عليها األفراد.

)30( سورة النحل، آية 9).
))3( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير ))/))(

))3( سورة التوبة، من اآلية: )).
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عباده  عىل  سبحانه  اهلل  أنعم   : اهلل  نعم  شكر 
وحواسهم  بأبداهنم  يتعلق  ما  سواء   - عظيمة  بنعم 
احلياة  يف  احلوائج  قضاء  من  متّكن  التي  املختلفة، 
وتيرّسها، أو ما يتعّلق بام أغدق عىل عباده من خريات 
وأرزاق وأموال متنّوعة- وهذه النعم حتتاج شكر اهلل 
قال  يستحقها،  ملن  األفراد  من  الزكاة  أداء  وبابا   
السبكي: »ومن معاين الزكاة: شكر نعمة اهلل تعاىل...

لكن قد نعلم أن ذلك شكر بدين، وقد نعلم أنه شكر 
مايل، وقد نرتدد فيه، ومنه الزكاة«)33(.

التفّرغ للطاعات والثبات عىل الدين: يرشد اهلل 
جل وعال يف كتابه الكريم إىل ما فيه نفع وخري وبركة 
املسلم  متّسك  بمدى  يتعّلق  ما  ذلك  وأعظم  للمسلم، 
َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  بدينه وثباته عليه، قال تعاىل: 
اهللَّ  ِعنَد  جَتُِدوُه  َخرْيٍ  ْن  مِّ أِلَنُفِسُكم  ُموا  ُتَقدِّ َوَما  َكاَة  الزَّ
إِنَّ اهللََّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي))3(. قال ابن عاشور: »ُأريد 
والزكاة  الصالة  فإن  اإلسالم،  عىل  بالثبات  األمر  به 
أنتم  ما  عىل  بالدوام  األمر  يستلزم  بام  فاألمر  ركناه، 
احتياجات  توفري  أن  الكناية«))3(. كام  عليه عىل طريق 
األفراد املعوزين؛ من شأهنا أن تكون »آلة هلم يف دفع 
حاجاهتم، ووسيلة لتفّرغهم لطاعاهتم«))3(، إىل جانب 
أن إخراج نفقة األموال من الزكاة؛ إشارة إىل رضورة 
النفقة »والذي يأيت  »حفظ الدين«، من خالل إخراج 
قال  بأخالق األيامن«))3(،  نفسه  تثبت  املأمورات  تلك 
َمْرَضاِت  اْبتَِغاَء  َأْمَواهَلُُم  ُينِفُقوَن  ِذيَن  الَّ َوَمَثُل  تعاىل: 

.)3((ْن َأنُفِسِهْم اهللَِّ َوَتْثبِيتًا مِّ

)33( فتاوى السبكي ))/ )9)(.
))3( سورة البقرة، اآلية: 0)).

))3( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير ))/ )))( 
))3( انظر يف ذلك: إحياء علوم الدين )0))(.

))3( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )3/ 3))(.
))3( سورة البقرة من اآلية: ))).

يتعلق  فيما  الزكاة  منافع  الثاني:  المطلب 
ومن  وباالآخرين،  بنف�شه  االإن�شان  بعالقة 

ذلك: 
يف  إن  باحلكمة:  واالتصاف  العقل  رجاحة 
للمستحقني  الفرد  ِقبل  من  النفقات  ودفع  الزكاة  أداء 
واستقامة  العقل  برجاحة  ارتباط  الزكاة  مصارف  من 
العمل؛ حيث عّقب اهلل يف كتابه الكريم بعد آيات 
اإلنفاق يف سورة البقرة بقوله تعاىل: يؤيت احلكمة من 
يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريًا كثريًا )39(. قال 
ابن عاشور: »هذه اجلملة اعرتاض وتذييل ملا تضمنته 
املواعظ واآلداب وتلبس األخالق  اإلنفاق من  آيات 
العقل  رجاحة  به  العاملني  يكسب  بام  الكريمة؛ 

واستقامة العمل«)0)(.

التمحميص واالبتالء: إن من املنافع التي تعود 
النفس  بامتحان  يتعّلق  ما  الزكاة،  من  األفراد  عىل 
من  حمسنهم  »ليظهر  وذلك  ومتحيصها؛  واختبارها 
مسيئهم، وطائعهم من عاصيهم، وإما البلوى بإتعاب 
املعنى«)))(.  ذلك  عىل  والصرب  املال  وتنقيص  البدن 
وكذلك أثر الزكاة يف قلب اإلنسان؛ حيث إن »إجياب 
عن  الدنيا  حب  إلزالة  متعني  صالح  عالج  الزكاة 
القلب، فاهلل أوجب الزكاة هلذه احلكمة«)))(. فاآلفات 
التي تعرتي القلب كثرية، ومل ُيسّم قلبًا إال لتقّلبه ورسعه 
باملال  اإلنسان  ارتباط  مدى  جانب  يف  خاصة  تغرّيه، 
وتعّلقه به، ومدى اتصاف اإلنسان بالكرم أو البخل؛ 
املال«)3)(.  حلب  وتضعيف  للبخل  »إزالة  الزكاة  يف  فإن 
واملداومة عىل الطاعات مما يعني عىل صالح القلب، ومن 
مما  ذلك  فإن  النفقات؛  وجممل  الزكاة  عىل  املداومة  ذلك 
بالطاعة،  يصلحان  والبدن  القلب  »فإن  القلب  يصلح 
القلب، صلح سائر  وإذا صلح  باملعصية«)))(،  ويفسدان 

اجلسد؛ ألنه مبعث النية، وقوام البدن وحموره.

)39( سورة البقرة من اآلية: 9)).
)0)( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )3/ 0)(.
)))( انظر يف ذلك: فتاوى السبكي ))/ )9)(.
)))( انظر يف ذلك: مفاتيح الغيب )))/ ))(.
)3)( انظر يف ذلك: إحياء علوم الدين )03)(.

)))( انظر يف ذلك: فتاوى السبكي ))/ )9)(.
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القرآنية  اآليات  تظاهرت  والتزكية:  التطهري 
بالداللة عىل أن الزكاة تطّهر النفس البرشية وتزكيها، 
يِهْم  ُرُهْم َوُتَزكِّ ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ قال تعاىل: ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِ
ِبَا)))(. فاآلية دالة داللة رصحية عىل أن الصدقة تطّهر 
وآفات،  َدَرن  من  با  ُيِلّم  مما  وتزكيها  البرشية  النفس 
ُتطّهر  فالزكاة  اخلريات)))(،  كثري  القلب  جتعل  أهنا  كام 
احلسد،  من  الفقري  ونفس  البخل،  من  الغني  نفس 
اآلية  يف  معلل  الزكاة  أخذ  وجوب  »إن  النووي:  قال 

بالتطهري من الذنوب«)))(. 

البرشية  للنفس  والتزكية  التطهري  ألوان  ومن 
وأنواعها: 

التطهري  أثر  يتنّوع  للنفس:  املعنوي  التطهري 
والتزكية للقلب إىل جوانب مادية ومعنوية، قال تعاىل: 
ُموا َبنْيَ َيَدْي  ُسوَل َفَقدِّ ِذيَن آَمنُوا إَِذا َناَجْيُتُم الرَّ َا الَّ َيا َأيُّ
ابن  قال   .)(((َوَأْطَهُر ُكْم  لَّ َخرْيٌ  لَِك  َذٰ َصَدَقًة  َنْجَواُكْم 
والطهر  طهرًا،  أشد  بمعنى  لكم؛  أطهر  »أي  عاشور: 
هنا معنوي، وهو طهر النفس وزكاؤها؛ ألن املتصدق 
تتوجه إليه أنوار ربانية من رىض اهلل عنه؛ فتكون نفسه 
صافية  نقية  إنسانية  نفسًا  بذلك  فتكون  زكية«)9)(؛ 
ُمتصفة  األخالق،  ويسء  والبخل  الشح  أدران  من 
بصفات الكامل واجلامل، ُتضفي اإلجيابية والصالح يف 

التعامالت مع اآلخرين، وحسن العالقة معهم.

حياته  يف  اإلنسان  يعرتي  الذنوب:  نجس  إزالة 
مواقف وأحداث متنّوعة؛ قد تؤثر بشكل متفاوت يف 
قلبه، فيكتسب ذنوبًا وآثامًا خمتلفة، وإن يف أداء الزكاة 
الكاساين  قال  الذنوب)0)(.  لنجس  إزالة  ملستحقيها 
الذنوب،  أنجاس  من  املؤدي  نفس  تطّهر  الزكاة  »إن 
الشح  وترك  والكرم،  اجلود  بُخلق  أخالقه  وُتزّكي 

)))( سورة التوبة، من اآلية: 03).
)))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )))/3)(.

)))( انظر يف ذلك: املجموع ))/ )9)(.
)))( سورة املجادلة، من اآلية: )).

)9)( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )))/))(.
)0)( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/ ))3(، للجصاص.

فتتعّود  باملال  الضن  عىل  جمبولة  النفس  إذ  والضن؛ 
السامحة، وترتاض ألداء األمانات وإيصال احلقوق إىل 
مستحقيها«)))(. واملكّلف البالغ حمتاج أشد احلاجة إىل 
ما ُيطّهر نفسه ويُزكّيها؛ حيث أطلق اسم التطهري عىل 

إزالتها - أي الذنوب - بفعل ما ُيوجب تكفريها)))(.

فالح القلب وصالحه: يرتبط مدى صالح الفرد 
يتعّلق  ما  وبخاصة  واستقامته،  القلب  صالح  بمدى 
بكرم النفس أو ُشحها وبخلها، قال تعاىل: َوَمن ُيوَق 
الغزايل  قال   .)(3(امْلُْفِلُحوَن ُهُم  ِئَك  َفُأوَلٰ َنْفِسِه  ُشحَّ 
عن  صاحبها  ُتطّهر  أي  طهرة:  املعنى  بذا  »فالزكاة 
بذله، وبقدر  بقدر  املهلك، وإنام طهارته  البخل  خبث 
فرحه بإخراجه، واستبشاره برصفه إىل اهلل تعاىل«)))(. 
كام أن من الفالح يف اآلية ما جتلبه الزكاة حني التوقي 
بالفضائل،  وحتلية  عظيم،  ثواب  من  النفس  شح  من 
ْم  بعد التخلية من الرذائل، قال تعاىل: ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِ
ُرُهْم »:  يِهْم ِبَا)))(. فقوله: »ُتَطهِّ ُرُهْم َوُتَزكِّ َصَدَقًة ُتَطهِّ
يِهْم«  إشارة إىل مقام التخلية عن السيئات، وقوله: »ُتَزكِّ
إشارة إىل مقام التحلية بالفضائل واحلسنات، وال جرم 
منفعة  ذلك  ويف  التحلية«)))(؛  عىل  ُمقّدمة  التخلية  أن 
يف  البناء  لبنة  ُيشّكلون  الذين  األمة  ألفراد  عظيمة 
املجتمع املسلم، ومن يتسّبب يف رقي األمة وتقّدمها يف 

شتى املجاالت احليوية املتطورة. 

أبوابًا  سبحانه  اهلل  جعل  الرزق:  أبواب  فتح 
  اهلل  بّثه  ومما  لذلك،  أسبابًا  وحّدد  الرزق،  جللب 
من    وحّذر  واإلنفاق،  الزكاة  ذلك  من  كتابه  يف 
التهاون يف ذلك الباب العظيم جللب الرزق واملنفعة، 
لُِتنِْفُقوا يِف َسبِيِل  ُؤاَلِء ُتْدَعْوَن  َأْنُتْم َهٰ َها  تعاىل:  قال 
َعْن  َيْبَخُل  اَم  َفإِنَّ َيْبَخْل  َفِمنُْكْم َمْن َيْبَخُل َوَمْن  اهللَِّ 

)))( انظر يف ذلك: بدائع الصنائع ))/)(، للكاساين.
 ،)3((  -3((  /(( القرآن  أحكام  ذلك:  يف  انظر   )(((

للجصاص.
)3)( سورة احلرش، من اآلية: 9.

)))( انظر يف ذلك: إحياء علوم الدين ))0)(.
)))( سورة التوبة، من اآلية: 03).

)))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )))/ 3)(.
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تفتح  الصدقة  »فإن  سعدي:  ابن  قال   .)(((َنْفِسِه
أمورًا  الزيادة  وأسباب  الرزق  أبواب  من  للُمتصّدق 
ما ُتفتح عىل غريه«)))(. والبخل عىل النفس، بأن يمنع 
ينمي با  التي من خالهلا  اإلنسان نفسه من األسباب 
حلياته،  السعادة  وجيلب  ماله،  ويزيد  عقله،  اإلنسان 
والقوة،  واملتعة  والرقي  اخلري  إىل  به  يؤدي  ما  وكل 
وكذلك بالزكاة واإلنفاق والصدقة يقي نفسه مصارع 
الرب،  غضب  لُتطفئ  الصدقة  »إن   : قال  السوء، 
يدفع  ملا  اإلنسان  أحوج  وما  السوء«)9)(.  ميتة  وتدفع 
إىل  الزمان،  هذا  يف  واحلوادث  الكوارث  يسء  عنه 
الزكاة  املرتتبة عىل  الرزق  أبواب  أعظم  أن من  جانب 
والنفقة ما تعّهد اهلل  به للمزكي واملتصّدق والـُمنفق 
َوَما  تعاىل:  قال  عليهم،  خُيلف  سبحانه  اهلل  أن  من 
 ،)(0(اِزِقنَي الرَّ َخرْيُ  ِلُفه َوُهَو  خُيْ َفُهَو  ٍء  ن يَشْ َأنَفْقُتم مِّ
ويكون اإلخالف عىل الفرد بربكة العمر، وزيادة املال، 
وعطاؤه  عظيم  اهلل  ففضل  وغريها،  واألبناء  واجلاه 

جزيل.

المبحث الثاني: منافع الزكاة للمجتمع الم�شلم
تعدُّ الزكاة مبنًى عظياًم من بناء النظام اإلسالمي 
املايل يف املجتمع املسلم؛ لذا فقد سّطرت كتب السياسة 
نظام  حتقيق  يف  ألن  ذلك؛  تفاصيل  واملالية  الرشعية 
الزكاة حتقيقًا للمقاصد الرشعية ألفراد األمة، وحفاظًا 
عىل الرضورات اخلمس الكربى التي تعّهدت الرشيعة 
واملال  الدين،  »حفظ  وهي:  بحفظها،  اإلسالمية 
والعقل، والنفس، والِعرض«. فال حياة سعيدة وآمنة 
»والصواب  تيمية:  ابن  قال  بذلك،  حيظى  ال  ملجتمع 
خلة  سّد  أحدمها:  معينني،  يف  الصدقة  جعل  اهلل  أن 
وتقويته«)))(.  اإلسالم  معونة  والثاين:  املسلمني، 

)))( سورة حممد، من اآلية: )3.
)))( انظر يف ذلك: بجة قلوب األبرار )))(.

الزكاة،  كتاب  الصحيح، يف  اجلامع  الرتمذي يف  أخرجه   )(9(
حسن  حديث  الرتمذي:  وقال   ،-(((- برقم  ج3، 

غريب من هذا الوجه.
)0)( سورة سبأ، من اآلية: 39.

)))( انظر يف ذلك: فتاوى ابن تيمية )))/0)(.

النفقات للمجتمع  الزكاة وجممل  وتتضح معامل منافع 
املسلم من خالل النقاط التالية: 

أمهية   اهلل بنّي  املؤمنني:  مع  باهلل  االعتصام 
مجيع  يف  عليه  واالعتامد  إليه  واللجوء  به  االعتصام 
الشعائر  إقامة  ذلك  مسّببات  من  وجعل  األمور، 
اَلَة  َفَأِقيُموا الصَّ املفروضة، ومنها الزكاة، قال تعاىل: 
امْلَْوىَلٰ  َمْواَلُكْم َفنِْعَم  ُهَو  بِاهللَِّ  َواْعَتِصُموا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا 
اهلل  »فاشكروا  عاشور:  ابن  قال   .)(((النَِّصرُي َونِْعَم 
واالعتصام  الزكاة  وإيتاء  الصالة  إقامة  عىل  بالدوام 
ملجأكم  اهلل  اجعلوا  أي  واعتصموا:  باهلل.. 
أثرًا  بوصفه    باهلل  االعتصام  وجاء  ومنجاكم«)3)(. 
من  وجيه  سبب  فهي  الزكاة،  إيتاء  منافع  من  ومنفعة 
األسباب املؤدية إىل االعتصام باهلل سبحانه، واللجوء 
جاء  باالعتصام  األمر  إن  ثم  منه،  النجاة  وطلب  إليه 
وأثر  املسلمة  اجلامعة  معنى  لتأكيد  اجلمع؛  بصيغة 
املسلم  املجتمع  مصالح  حتقيق  يف  بعضها  مع  احتادها 
وجلب منافعه، وجعل اهلل سبحانه واليته مرتبطة بأداء 
الزكاة،  أداء  ومنها  العظيمة،  وشعائره  الدين  فرائض 
ِذيَن  ِذيَن آَمنُوا الَّ اَم َولِيُُّكُم اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوالَّ قال تعاىل: إِنَّ
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن)))(. ويف  الَة َوُيْؤُتوَن الزَّ ُيِقيُموَن الصَّ
هذا ثناء بنّي، وربط واضح ملدى ارتباط حتقيق مواالة 
اهلل  من خالل شعرية الزكاة بحال اجتامع املسلمني 
وترابطهم؛ حيث قال تعاىل: َوُهْم َراِكُعوَن، كام قرر 
 يف كتابه الكريم أثر الزكاة يف حتقيق األخوة اإليامنية 
َوَأَقاُموا  َتاُبوا  َفإِْن  تعاىل:  قال  بالدين،  والرتابط 
حيث   .)(((يِن الدِّ يِف  َفإِْخَواُنُكْم  َكاَة  الزَّ َوآَتُوا  الَة  الصَّ
بابًا  املسلم  املجتمع  يف  وتداوهلا  الزكاة  إيتاء   جعل
عظياًم من أبواب التآخي واالعتصام باهلل  واللياذة 
أن  إىل  إضافة  الردى،  الفتن ومهاوي  به من مضالت 
للكفر  سببًا  الزكاة  أداء  منع  جعل  املقابل  يف  تعاىل  اهلل 

)))( سورة احلج، من اآلية: )).
)3)( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير ))) /))3(.

)))( سورة املائدة، اآلية: )).
)))( سورة التوبة، من اآلية: )).
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تعاىل:  قال  األخروي،  والعذاب  للويل  ومستوجبًا 
َوُهْم  َكاَة  الزَّ ُيْؤُتوَن  ال  ِذيَن  ِكنَي*الَّ لِْلُمرْشِ َوَوْيٌل 
بِاآلِخَرِة ُهْم َكافُِروَن)))(. قال أبو السعود: »واملعنى: 
ال يطهرون أنفسهم من الرشك بالتوحيد«)))(، فحكم 
بالعذاب  وتوّعدهم  الزكاة  مانعي  عىل  بالكفر   
االعتصام  متامًا  ُيناقض  مما  وذلك  اآلخرة،  يف  األليم 

باهلل والتعّلق به.

تقارب نظام املجتمع وانتظامه: حّدد اهلل الرب 
كان خريًا  عنده سواء  املريض  اخلري  كتابه، وهو  يف 
ْيَس اْلرِبَّ َأن  الزمًا أو متعدّيًا لآلخرين، فقال تعاىل: لَّ
َمْن  اْلرِبَّ  ِكنَّ  َوَلٰ َوامْلَْغِرِب  ِق  امْلَرْشِ ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم  وا  ُتَولُّ
آَمَن بِاهللَِّ)))(. وذكر من مجلة الرب يف اآلية: إيتاء الزكاة؛ 
حيث إن »الزكاة وإيتاء املال أصل نظام اجلامعة صغريها 
واالحتاد  األخوة  عنها  تقوى  واملواساة  وكبريها، 
الرب  يتحقق  وإنام  كثرية..«)9)(.  لألمة  مصالح  وتسّدد 
من توافر مجلة األمور الواردة يف اآلية السابقة، ومنها 
املجتمع  أفراد  يكون  أن  آثارها  من  التي  الزكاة،  إيتاء 
اهلل  نظام حياهتم ومعاشهم)0)(؛ بل جعل  متقاربني يف 
 أداء الزكاة من أسباب نرص اهلل  لعباده، وعاماًل 
نَّ  من عوامل متكينهم يف األرض، قال تعاىل: َوَلَينرُصَ
نَّاُهْم  كَّ ِذيَن إِن مَّ ُه إِنَّ اهللََّ َلَقِويٌّ َعِزيٌز * الَّ اهللَُّ َمن َينرُصُ
أمر  كام   .)(((َكاَة الزَّ َوآَتُوا  اَلَة  الصَّ َأَقاُموا  اأْلَْرِض  يِف 
اهلل سبحانه بإعطاء الزكاة للمحتاجني يف املجتمع من 
ويف  أسفارهم؛  يف  واملنقطعني  واملساكني  القرابة  ذوي 
برباط  وربطهم  املجتمع  أفراد  لتقارب  ضامن  ذلك 
املجتمع  انتظام  فلمقصد  املسكني  إيتاء  »وأما  واحد، 
بأال يكون من أفراده من هو يف بؤس وشقاء، عىل أن 
ذلك املسكني ال يعدو أن يكون من القبيلة يف الغالب، 

)))( سورة فصلت من اآلية: )، واآلية ).
)))( انظر يف ذلك: إرشاد العقل السليم )3/)(.

)))( سورة البقرة، من اآلية: ))).
)9)( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير ))/ )3)(.
)0)( انظر يف ذلك: املصدر السابق )))/ 0))(.

)))( سورة احلج، من اآلية: 0)، واآلية: )).

الكفاية«)))(؛  عن  والفقر  العمل  عن  العجز  أقعده 
حتقيق  عىل  قادرين  املجتمع  أفراد  يكون  وعندئذ 
وجود  عدم  بسبب  متآلفة؛  مجاعية  بصورة  أهدافهم 
الفوارق بني طبقات املجتمع، ويتم حتقيق التقارب بني 

الطبقات وسيادة أجواء األمن والطمأنينة)3)(.

يتكّون  فساده:  باب  وسّد  املجتمع  إصالح 
املجتمع من أفراد، ومن الطبيعة البرشية أن يوجد هناك 
عالقات ترابطية وتواصلية بني البرش وتبادل للمصالح 
من  يشوبا  ما  العالقات  تلك  يعتور  وقد  واملنافع، 
عىل  الذاتية  للمصالح  جلبًا  الطغيان؛  أو  التجاوزات 
حساب حقوق اآلخرين، فجاء الترشيع اإلهلي لضبط 
ذلك، ومن ذلك ما يتعّلق بترشيع فريضة الزكاة التي 
اجلرائم  وقوع  من  ومتنع  املجتمع،  يف  الفساد  من  حتّد 
وحدوث الرسقات، وقد أثنى اهلل  عىل من يقوم بأمر 
َوَجَعْلنَاُهْم  تعاىل:  قال  لفعل اخلريات،  الناس  هداية 
َوإَِقاَم  اِت  اخْلرَْيَ فِْعَل  إَِلْيِهْم  َوَأْوَحْينَا  بَِأْمِرَنا  َيُْدوَن  ًة  َأِئمَّ
َعابِِديَن)))(، وخص  َلنَا  َوَكاُنوا  َكاِة  الزَّ َوإِيَتاَء  اَلِة  الصَّ
الزكاة  يف  أن  عىل  داللة  اآلية؛  يف  بالذكر  »الزكاة   
أن  كام  املعوزين«)))(.  عوز  لكفاية  املجتمع  صالح 
واالستمرار  ومتامه  سبحانه  هلل  االنقياد  كامل  ذلك  يف 
عليه، وقد حّذر اهلل من االنجرار وراء شهوة احلياة 
اَم احْلََياُة  الدنيا، ووصفها بأهنا لعب وهلو، قال تعاىل: إِنَّ
ُأُجوَرُكْم  ُيْؤتُِكْم  َوَتتَُّقوا  ُتْؤِمنُوا  َوإِن  َوهَلٌْو  َلِعٌب  ْنَيا  الدُّ
َواَل َيْسَأْلُكْم َأْمَواَلُكْم)))(. فهو أمر من اهلل جل وعال 
عن  والنهي  للمحتاجني،  والعطاء  بالبذل  للمؤمنني 
عاشور:  ابن  قال  املحتاجني،  حلاالت  مراعاة  البخل؛ 
»وهذه اآلية أصل يف سّد ذريعة الفساد«)))(. وعطف 
عىل اآلية السابقة قوله تعاىل: إِن َيْسَأْلُكُموَها َفُيْحِفُكْم 

)))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )))/ ))(.
الزكاة  نظام  اإلسالمي،  الفقه  حتديث  ذلك:  يف  انظر   )(3(

أنموذجا ))0)-09)(، أمحد كاتب.
)))( سورة األنبياء، اآلية: 3).

)))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )))/ )))(.
)))( سورة حممد، اآلية: ).

)))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )))/ )3)(.
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 ال يسأهلم  َأْضَغاَنُكْم)))(، فإن اهلل  ِرْج  َوخُيْ َتْبَخُلوا 
  ذكر  لذا  أمورهم،  وإصالح  لفائدهتم  إال  أمواهلم 
 ،)(9(ْفِسِه اَم َيْبَخُلَعن نَّ بعد ذلك قوله: َوَمن َيْبَخْل َفإِنَّ
ويأمر اهلل جل وعال عباده بأداء احلقوق املالية ألهلها 
من املستحقني الفقراء، سواء كانوا من ذوي القرابة أو 
ينهى   أنه كام  سفر،  جناح  عىل  هم  من  أو  املساكني 
واختالل  فساد  من  جيره  ملا  ذلك؛  بعد  التبذير  عن 
ُه  َحقَّ اْلُقْرَبٰى  َذا  َوآِت  تعاىل:  قال  املجتمع،  ملوازين 
ْر َتْبِذيرًا)0)(، ويف ذلك  بِيِل َواَل ُتَبذِّ َوامْلِْسِكنَي َواْبَن السَّ
العشرية  آلرصة  وشّدًا  القريب،  املنبت  الحتاد  »رعيًا 
التي تتكّون منها القبيلة، ويف ذلك صالح عظيم لنظام 

ا عن حوزهتا«)))(. القبيلة وأمنها وذبِّ

يقرر  املجتمع:  يف  واملحبة  التآلف  قيم  غرس 
لذا نجد  املجتمع واحتاده؛  اهلل سبحانه رضورة وحدة 
اإلشارة باجلمع عند اخلطاب بإقامة فرائض اإلسالم، 
َكاَة َواْرَكُعوا َمَع  اَلَة َوآُتوا الزَّ قال تعاىل: َوَأِقيُموا الصَّ
اِكِعنَي)))(. ويف تذييل اآلية بقوله تعاىل: َواْرَكُعوا  الرَّ
اِكِعنَي، إشارة إىل مدى أمهية الرتابط واجلامعية  َمَع الرَّ
يسودها  متآلفة  ُيشّكل جمموعة  بام  املسلم؛  املجتمع  يف 
سياقها  يف  الزكاة  إيتاء  إيراد  يف  أن  كام  واملودة،  احلب 
السابق إشارة إىل مدى أثر أداء الزكاة يف أفراد املجتمع، 
األحاسيس  تكوين  وزيادة  املحبة  مشاعر  وتنمية 
الصادقة، كام ورد يف حديث الرسول : »مثل املؤمنني 
يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد..« )3)(. كام 
أن اآليات القرآنية تشري إىل أثر اإلنفاق -ومنه الزكاة- 
َلْو  ُقُلوِبِْم  َبنْيَ  َف  َوَألَّ القلوب، قال تعاىل:  تأليف  يف 
ِكنَّ  ْفَت َبنْيَ ُقُلوِبِْم َوَلٰ ا َألَّ َأنَفْقَت َما يِف اأْلَْرِض مَجِيعًا مَّ

)))( سورة حممد اآلية: )3.
)9)( سورة حممد، من اآلية: )3.

)0)( سورة اإلرساء من اآلية: )).
)))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )))/ ))(.

)))( سورة البقرة اآلية: 3).
املسلمني  تراحم  باب  والصلة،  الرب  كتاب  مسلم،  رواة   )(3(

برقم )))))(.

القلوب،  لتأليف  سبيل  فالنفقة   .)(((َبْينَُهْم َف  َألَّ اهللََّ 
وذلك من أوجه: 

لعوزه،  سّدًا  املحتاج  عىل  النفقة  يف  أن   -(
وسرتًا حلاله، وإضفاء األمن حلياته.

والتالحم  بالرتابط  النفيس  الشعور  تنمية   -(
بني أفراد املجتمع.

3-أن مفهوم املخالفة يقتيض أن عدم اإلنفاق 
ال حيّقق تأليف القلوب.

ُحبِِّه  َعىَلٰ  امْلَاَل  َوآَتى  املعرتضة:  اجلملة  إن 
الـُمعطي وطيب  تدّل عىل سامحة  اْلُقْرَبى)))(؛  َذِوي 
املرء  أمر  حيث  إليه،  اإلعطاء  تم  ملن  وحمبته  رسيرته 
إياه  حمبتهم  تكسبهم  مواساهتم  ألن  إليهم؛  باإلحسان 

والتئامهم...)))(.

إن يف أداء الزكاة والنفقة إحسانًا إىل اخللق؛ »إذ 
حاجة  له  ممن  اخللق،  إىل  متعدية  منفعة  الزكاة  دفع     يف 
القوة  ومتنحه  كرسه،  وجُترب  احلياة،  شؤون  عىل  تقّويه 
وقيام األود«. ويف اجلملة: فإن منافع الزكاة املجتمعية 
طبقات  بني  التوازن  ألوان  خمتلف  إحداث  يف  ُتسهم 
بني  واالعتدال  الفجوة  وُتقّرب  وأطيافه،  املجتمع 

حقوق األغنياء والفقراء   .                 

المبحث الثالث: منافع الزكاة لالأمة الم�شلمة 
الذي  املسلم،  للفرد  الزكاة  بعد استجالء منافع 
ُيشّكل لبنة البناء يف املجتمع املسلم، ثم منافعها عمومًا 
للمجتمع املسلم، وأثرها يف تكوينه وديمومته؛ يتوّجب 
بيان منافع الزكاة لألمة املسلمة مجعاء، ويِف ذلك تدّرج 
للتعّرف عىل بعض منافع الزكاة، وتوضيح مقاصدها 

الرشعية، وسيكون ذلك من خالل النقاط التالية: 
منافع الزكاة يف حفظ الدين.• 
منافع الزكاة يف حفظ املال.• 

)))( سورة األنفال، من اآلية: 3).
)))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير ))/ 30)(.

)))( سورة البقرة، من اآلية: ))).
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منافع الزكاة يف جانب نامء املال.• 
منافع الزكاة يف جانب توزيع الثروة وتنمية • 

االقتصاد.
عن •  األعداء  دفع  جانب  يف  الزكاة  منافع 

األمة.

ويِف ذلك إشارة إىل أن من املقاصد األساسية يف 
القرآن الكريم: سياسة األمة وحفظ نظامها، وكذلك 

الترشيع وحكمه )))(.

أوالً: منافع الزكاة يف حفظ الدين
جعل اهلل سبحانه أداء الزكاة شعارًا للدخول يف 
الَة  الصَّ َوَأَقاُموا  َتاُبوا  َفإِْن  تعاىل:  قال  اإلسالم،  دين 
سائر  وكذلك   ،)(((يِن الدِّ يِف  َفإِْخَواُنُكْم  َكاَة  الزَّ َوآَتُوا 
تصاريف  بيان  هو  كتابه  من  اهلل  »فمراد  الفرائض، 
ذلك  أودع  وقد  الدين،  مقاصد  حفظ  إىل  يرجع  ما 
وتعّبدنا  بينًا  خطابًا  با  خاطبنا  التي  القرآن  ألفاظ  يف 
عند  الزكاة  بإيتاء  األمر  أن  كام  مراده«)9)(.  بمعرفة 
قال  أمهيتها؛  مدى  عىل  داللة  فيه  إرسائيل  بني  ذكر 
َواْرَكُعوا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  تعاىل: 
أن  »وحُيتمل  العريب:  ابن  قال   .)90(اِكِعنَي الرَّ َمَع 
من  دين  كل  يف  معلومة  ألهنا  بالزكاة؛  ُأمروا  يكونوا 
مباين  إحدى  الزكاة  جعل    واهلل  األديان«))9(. 
ويشري  ومبنى«))9(،  أساسًا  للدين  وجعلها  اإلسالم، 
الدين،  لرضورة  وحفظها  الزكاة  أثر  إىل  عاشور  ابن 
من خالل ترسيخ الطاعات يف نفوس املنفقني املزّكني، 
يف  الطاعة  به  ترسخ  ما  أعظم  من  املال  »وإنفاق  قال: 
النفس«)93(.  عىل  هينًا  أمرًا  ليس  املال  ألن  النفس؛ 
 زكاة الفطر بعد انقضاء صيام شهر  وقد جعل اهلل 
رمضان شكرا هلل عىل هذه النعمة العظيمة والفرصة 
املواتية لكسب األجر، وكذلك رُشعت زكاة األموال 
بأصنافها املختلفة ووجوب أدائها بصورة سنوية، وما 

)))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير ))/0)-))(.
)))( سورة التوبة، من اآلية: )).

)9)( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير ))/39(.
)90( سورة البقرة، اآلية: 3).

))9( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/))( البن العريب.
))9( انظر يف ذلك: إحياء علوم الدين ))9)(.

)93( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )3/ ))(.

ذلك إال لرتسيخ الطاعات يف النفوس بصورة دورية، 
كام أن زكاة الثامر تكون حني حصادها؛ اعرتافًا بنعمة 
اهلل تعاىل، وترسيخًا لفعل الطاعات وسائر العبادات. 

ثانيًا: منافع الزكاة يف حفظ املال
الفرد  صالح  فيه  ما  كتابه  يف    اهلل  أودع 
وقد  الفرائض،  وفرض  الرشائع،  فرشع  واجلامعة، 
فريضة  تعاىل:  بقوله  الصدقات  آية  اهلل سبحانه  ختم 
هذا  شأن  تعظيم  هذا  من  واملقصود   .)9((اهلل من 
العريب  ابن  وبنّي  عنده«))9(.  بالوقوف  واألمر  احلكم، 
أن الزكاة حق املال، فقال: »فإن الزكاة حقُّ املال؛ ألن 
الزكاة،  وإيتاء  الصالة  بإقام  العصمة  عّلق  تعاىل  اهلل 
القواعد  من  املال  حفظ  قاعدة  وتعّد  بام«))9(.  فتعلق 
الترشيعية العامة يف اإلسالم؛ ألن به قوام احلياة، وحياة 
الرشيعة  قصدت  و»قد  االحتياجات.  وتأمني  األفراد 
إىل حفظ املال من اجلانبني: فأما حفظ املال من جانب 
التكاليف  ببعض  ربطه  خالل  من  فيتضح  الوجود، 
وقد   .)9(( والضامن...«  والصدقة  كالزكاة،  الرشعية 
من  حقها  يؤّد  ومل  والفضة  الذهب  كنز  من   اهلل ذّم 
َهَب  ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ الزكاة ملستحقيها، قال تعاىل: َوالَّ
بَِعَذاٍب  ُهم  ْ َفَبرشِّ اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  ُينِفُقوهَنَا  َواَل  َة  َواْلِفضَّ
بل  البذل؛  بعدم  يشعر  بالكنز  التعبري  فإن   ،)9((َألِيٍم
ويِف  واستثامره،  املال  تدوير  وعدم  والبخل،  بالشح 
ذلك إحلاق الرضر باألمة، من خالل تضييع األموال 
سبيل  يف  اإلنفاق  »ومعنى  الغزايل:  قال  وتكديسها. 
ا سبق؛ يتبنّي أثر دفع  َومِمّ اهلل: إخراج حق الزكاة«)99(. 
واستثامره  املال  حلفظ  جمتمعية  منافع  إجياد  يف  الزكاة 
واملعامالت  واملبايعات  املناشط  خالل  من  وتدويره، 

املالية املتنوعة.

))9( سورة التوبة، من اآلية: 0).
))9( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )0)/ 0))(.

))9( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/ 903(.
 )9(( الرشعية  واملقاصد  القواعد  ذلك:  يف  انظر   )9((

للسديس.
))9( سورة التوبة، من اآلية: )3.

)99( انظر يف ذلك: إحياء علوم الدين ))9)(.
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ثالثًا: منافع الزكاة يف جمال نامء املال
خُيرب اهلل  يف كتابه الكريم أنه ُينّمي الصدقات 
اهللَُّ  َيْمَحُق  تعاىل:  قال  بركتها،  ويكثر  ويزيدها، 
»ُينميها  كثري:  ابن  قال   .)(00(َدَقاِت الصَّ َوُيْريِب  َبا  الرِّ
أجرها  مضاعفة  خالل  من  وذلك  ويكثرها«))0)(، 
شيئًا  ويزيدها  فيها،  يبارك    أنه  كام  وثوابا، 
اخلصوص،  عىل  ذلك  يف  داخلة  والزكاة  فشيئًا))0)(، 
فامل املزكي يف ازدياد؛ ألن ذلك وعد وعده اهلل سبحانه 
رسول  قال  ملستحقيها،  ودفعها  ماله،  زكاة  أعطى  ملن 
صدقة  نقصت  »ما   : ُهريرة  أيب  حديث  يف    اهلل 
ُتنفذ  ال  حملها،  يف  التي  »الصدقة هلل  فـ  مال«)03)(.  من 
املال قطعًا، وال تنقصه«))0)(. ويف أداء الزكاة حفظ ملال 
األمة، من خالل: طرح الربكة فيه، ودفع اآلفات عنه، 

وتنميته وزيادته وتثمريه ))0)(. 

وتنمية  الثروة  توزيع  جانب  يف  الزكاة  منافع  رابعًا: 
االقتصاد

عىل  املال  تداول  اقتصار  أمر  من    اهلل  حّذر 
َكْي  تعاىل:  قال  الفقراء،  األمة، وهتميش  األغنياء يف 
اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَْغنَِياِء ِمنُكْم))0)( ألن يف انحصار 
يف  للتوازن  وفقدًا  بّينًا،  خلاًل  األغنياء  أيدي  يف  املال 
حياة األمة، ويف حال أن تداول املال بني الطرفني من 
خالل احلقوق الزكوية وغريها؛ فإن يف هذا قوة ودفعًا 
فنبهنا  ابن عاشور: »..  القتصاد األمة وازدهاره، قال 
الرب  وجوه  يف  باإلنفاق  اإلسالم  عناية  شدة  إىل  بذلك 
دوران  األمة  وقوام  كذلك  تكون  ال  وكيف  واملعونة، 

)00)( سورة البقرة، من اآلية: ))).
))0)( انظر يف ذلك: تفسري القرآن العظيم ))/))3(.
))0)( انظر يف ذلك: إرشاد العقل السليم ))/ )))(.

)03)( رواه مسلم، كتاب الرب والصلة، باب استحباب العفو 
والتواضع برقم )))))(.

))0)( انظر يف ذلك: بجة قلوب األبرار )))(.
البخاري  لصحيح  بطال  ابن  رشح  ذلك:  يف  انظر   )(0((

.)((/((
))0)( سورة احلرش، من اآلية: ).

االنتفاع  الرشيعة  مقاصد  أكرب  من  وإن  بينها،  أمواهلا 
بني  جامعة  وجوه  عىل  األمة  أفراد  بني  العامة  بالثروة 
اخلاص«))0)(.  الوجدان  ورعي  العامة  املنفعة  رعي 
ويف حتقيق ذلك مصالح ومنافع عظيمة لألمة املسلمة، 

منها: 
حتقيق التقارب بني أفراد األمة املسلمة.• 
احليلولة دون تكديس األموال عند فئة معينة.• 
طريق •  عند  واالقتصادي،  االجتامعي  التوازن  حتقيق 

توسيع قاعدة التمّلك))0)(.
إقامة مصالح الناس وكفاية مؤن الضعفاء)09)(.• 

إنفاق  املقاصد الرشعية يف  ثّم فقد جاءت  ومن 
املال وضبط مشاربه وتوزيعه عىل قاعدة توزيع الثروة 
متكافئ.  متناسب  بشكل  ودوراهنا  األمة  أفراد  بني 
اقتصاد  ازدهار  يف  التنموي  دورها  للزكاة  إن  وحيث 
ومصارفها،  مواردها  ضبط  حال  يف  خاصة  األمة، 
ميزان  هو  فيه  واخلطأ  اإلصابة  مقدار  كان  و»لقد 
املنافع  إمجال  ويكمن  وتدهورها«)0))(.  األمم  ارتقاء 

االقتصادية للزكاة بام ييل: 
متويل مرشوعات مهنية عن طريق الزكاة؛ بام يساعد • 

عىل قيام مرشوعات مكملة هلا.
زيادة فرص االستثامر والدخل، من خالل االندفاع • 

املقدرة  يف  يزيد  مما  االستهالكي؛  الطلب  زيادة  يف 
اإلنتاجية التي تؤثر بدورها يف زيادة الدخل القومي 

لألمة.
دوران •  مستوى  وترسيع  األموال،  رؤوس  حتريك 

رأس املال))))(.
تشغيل كامل عنارص اإلنتاج املتاحة واملمكنة.• 
التوجيه االقتصادي لعنارص اإلنتاج))))(.• 

))0)( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )3/))(.
املستدامة  التنمية  حتقيق  كآلية  الزكاة  ذلك:  يف  انظر   )(0((

)))3( عزيزة بن سمينة.
)09)( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )3/))(.
)0))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )3/))(.

املستدامة  التنمية  لتحقيق  كآلية  الزكاة  ذلك:  يف  انظر   )((((
.)3(0-3(((

الزكاة  نظام  اإلسالمي،  الفقه  حتديث  ذلك:  يف  انظر   )((((
أنموذجًا )3))-)))(.
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خامسًا: منافع الزكاة يف جمال دفع األعداء عن األمة 

هلم  بواليته  الصاحلني  عباده    اهلل  وعد 
وإيتاء  الصالة  وإقام  باإليامن  التصافهم  ونرصهم؛ 
الزكاة، وأن العقبى هلم، والغلبة عىل من عاداهم، قال 
ِذيَن  الَّ آَمنُوا  ِذيَن  َوالَّ َوَرُسوُلُه  اهللَُّ  َولِيُُّكُم  اَم  إِنَّ تعاىل: 
َوَمن  َراِكُعوَن *  َوُهْم  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن  اَلَة  الصَّ ُيِقيُموَن 
ُهُم  اهللَِّ  ِحْزَب  َفإِنَّ  آَمنُوا  ِذيَن  َوالَّ َوَرُسوَلُه  اهللََّ  َيَتَولَّ 
مصارف  من  سبحانه  اهلل  جعل  وقد   .)((3(اْلَغالُِبوَن
الزكاة ما يعطى يف سبيل اهلل ملن ُيدافع عن الدين، قال 
يُن  الدِّ َوَيُكوَن  فِْتنٌَة  َتُكوَن  ال  َحتَّى  َوَقاتُِلوُهْم  تعاىل: 
الرشعي  »واملقصد  عاشور:  ابن  قال   .)((((َِِّهلل ُه  ُكلُّ
أساس  البتناء  وقوة  هلا  عدة  األمة  أموال  تكون  أن 
مرهوبة  تكون  حتى  مكانتها؛  عىل  واحلفاظ  جمدها، 
من  إىل  حمتاجة  غري  االعتبار،  بعني  مرموقة  اجلانب، 
نري  حتت  ويدخلها  منافعها،  فيبتز  حاجتها؛  يستغل 

سلطانه«))))(. 

اإلنفاق  بأمهية  املؤمنة  اجلامعة   اهلل وخياطب 
األعداء  ودفع  األمة  مصلحة  فيه  ملا  اهلل؛  سبيل  يف 
يِف  لُِتنِفُقوا  ُتْدَعْوَن  ُؤاَلِء  َهٰ َأنُتْم  َها  تعاىل:  قال  عنها، 
اَم َيْبَخُل َعن  ن َيْبَخُل َوَمن َيْبَخْل َفإِنَّ َسبِيِل اهللَِّ َفِمنُكم مَّ
ْفِسِه))))(. »أي ما يكون طلب بذل املال إال ملصلحة  نَّ
األمة، وأية مصلحة أعظم من دفعها العدو عن نفسها؛ 

لئال ُيفسد فيها ويستعبدها«))))(.

)3))( سورة املائدة، اآليتان ))-)).
))))( سورة األنفال، من اآلية: 39.

))))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )))/ )9)(.
))))( سورة حممد، من اآلية: )3.

))))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )))/ )3)(.

الف�شل الثاني: الجوانب النفعية لم�شارف 
الزكاة في االإ�شالم

الزكاة  اإيتاء  واأولويات  قيم  االأول:  المبحث 
في االإ�شالم

الركن  وجعلها  الزكاة،  فريضة    اهلل  رشع 
الثالث من أركان اإلسالم؛ ملا هلا من أثر فّعال يف الفرد 
واملجتمع، وقد وضع الضوابط واملعايري التي ينبغي 
أن حتتفي بإخراج الزكاة، وتكون قياًم وآدابًا مهمة لدى 

مستحقها.

المطلب االأول: قيم اإيتاء الزكاة
اهلل  مرضاة  طلب  ذلك،  يف  األمور  أوىل  من 
  سبحانه من أداء الزكاة، وتنفيذ أوامره، خالصة هلل
 .)((((َوَما آَتْيُتْم ِمْن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه اهلل :قال تعاىل
عيينة،  بن  سفيان  عن  أمحد  عن  تيمية  ابن  اإلمام  نقل 
كانوا يقولون: »ال حُيايب با قريبًا، وال يدفع با مذّمة، 
وال يقي با ماله«)9))(. وقد جاء األمر بإيتاء الزكاة يف 
باملنافقني،  تعريضًا  إرسائيل؛  لبني  اخلطاب  معرض 
إيتاء  يف  واإلخالص  الصدق  رضورة  إىل  وإشارة 
الزكاة، وختليص املقصد هلل  قال تعاىل: َواَل َتْلبُِسوا 
احْلَقَّ بِاْلَباطِِل َوَتْكُتُموا احْلَقَّ َوَأنُتْم َتْعَلُموَن * َوَأِقيُموا 
 .)((0(اِكِعنَي الرَّ َمَع  َواْرَكُعوا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ
 الزكاة هنا »ألن الزكاة إنفاق املال، وهو  فذكر اهلل 
إال  ينفعه  ما  غري  يف  املرء  يبذله  فال  النفس،  عىل  عزيز 
ُينفق  املال  كان  إذا  سيام  ال  أخروي،  نفع  اعتقاد  عن 
تعاىل  هلل  حق  الزكاة  وأداء  الدين«))))(.  يف  العدو  عىل 

))))( سورة الروم، اآلية )).
)9))( انظر يف ذلك: فتاوى ابن تيمية )))/ 9)(.

)0))( سورة البقرة، اآليتان: ))-3).
))))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير ))/)))-3))(.
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قال  نعمه،  عىل    هلل  شكرًا  امليلء؛  اإلنسان  يدفعه 
خّصهم  ]الذين  منهم  ذلك  شكر  وجعل  العريب:  ابن 
باألموال[ إخراج سهم يؤدونه إىل ما ال مال له؛ نيابة 
ٍة  َدابَّ ِمن  َوَما  قوله:  يف  هلم  بفضله  ضمنه  فيام   عنه
سبحانه  اهلل  فإن   .)((((ِرْزُقَها اهللَِّ  َعىَل  إاِلَّ  اأْلَْرِض  يِف 
هو املستحق؛ ولكنه أحال بحقه ملن ضمن هلم رزقهم 
با  طيبة  الزكاة  دفع  ويف   .)((3(ٍة َدابَّ ِمن  َوَما  بقوله: 
إنام  و»..  سبحانه.  اهلل  حمبة  كامل  عىل  مؤرش  النفس؛ 
يمتحن به ]التوحيد[ درجة املحب بمفارقة املحبوب، 
  واألموال حمبوبة عند اخلالئق...« ))))(. ويثني اهلل
عىل الـُمنفقني، خاصة ما كان يف اخلفاء، الذي يتجىّل 
إنفاقه،  يف  سبحانه  هلل  وإخالصه  املعطي  صدق  فيه 
ْذٍر  نَّ ن  مِّ َنَذْرُتم  َأْو  َفَقٍة  نَّ ن  مِّ َأنَفْقُتم  َوَما  تعاىل:  قال 
َفإِنَّ اهللََّ َيْعَلُمُه))))(. ويف اآلية تعريض بمدح من خيفي 
أن اإلعالن يف   عىل  الزكاة والنفقة؛ إخالصًا هلل  إعطاء 
حاالت أفضل؛ »فإن ذلك خيتلف باألحوال واألشخاص، 
لبعض األشخاص  يكون اإلعالن يف بعض األحوال  فقد 
أفضل«))))(، ولكن اإلخفاء خري لإلنسان؛ ألنه أقرب إىل 
َدَقاِت َفنِِعامَّ ِهَي َوإِن  اإلخالص، قال تعاىل: إِن ُتْبُدوا الصَّ

.)((((ُكْم خُتُْفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخرْيٌ لَّ

المطلب الثاني: اأولويات اإيتاء الزكاة 
به  يتصف  أن  ينبغي  ما  إىل  عباده    اهلل  أرشد 
املقصد  خالهلا  من  يتحّقق  صفات  من  الزكاة  باذل 
الرشعي من العبادات، وأمهها صفة »الرب«، قال تعاىل: 
ِمن  ُتنِفُقوا  َوَما  حُتِبُّوَن  مِمَّا  ُتنِفُقوا  َحتَّٰى  اْلرِبَّ  َتنَاُلوا  َلن 

))))( سورة هود، من آية: )
)3))( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/9)9-))9(.

))))( انظر يف ذلك: إحياء علوم الدين ))0)(.
))))( سورة البقرة، من اآلية: 0)).

))))( انظر يف ذلك: إحياء علوم الدين ))0)(.
))))( سورة البقرة، من اآلية: ))).

احلّث  تضّمنت  فاآلية   .)((((َعِليٌم بِِه  اهللََّ  َفإِنَّ  ٍء  يَشْ
عىل اإلنفاق، والتنويه عىل أنه خصلة من خصال الرّب، 
ابن عاشور: إن »رشائع اإلسالم تدور عىل حمور  قال 
حقيقته  حيرم  ال  عظيم،  نفساين  معنى  الرّب  وإن  الرّب، 
االستقامة  أصول  من  أصل  نقض  إىل  يفيض  ما  إال 
البذل  عىل  سبحانه  اهلل  حّث  وكذلك  النفسانية«)9))(. 
قال  والشفقة،  للمحبة  رحبًا  جماالً  وجعله  والعطاء، 
َوخُيِْرْج  َتْبَخُلوا  َفُيْحِفُكْم  َيْسَأْلُكُموَها  إِن  تعاىل: 
وجتعلوا  بالبذل،  تبخلوا  »ال  أي   :)(30(َأْضَغاَنُكْم
ال  الذين  عىل  ضعنكم  إلظهار  سببًا  بذلك  تكليفكم 
مراد  خيالف  وذلك  والنفاق؛  االرتداد  فيكثر  يعطون، 
اهلل من تزكية نفوس الداخلني يف اإليامن«))3)(، ثم إن 
اهلل تعاىل جعل أولويات عند إيتاء الزكاة للمستحقني، 

ومن ذلك: 

الزكاة وغريها  إرادة دفع  س املصلحة: عند  َتَلمُّ
ي مصالح الناس،  من النفقات، ينبغي أن يتلمس املزكِّ
وتغري األحوال؛ فإن يف ذلك حتقيق أكرب قدر من املنافع 
للمجتمع املسلم، وقد ذكر ابن القيم من األحكام »ما 
يتغرّي بحسب اقتضاء املصلحة له زمانًا ومكانًا وحاالً، 
الشارع  فإن  وصفاهتا،  وأجناسها  التعزيرات  كمقادير 
احلال  وكذلك  املصلحة«))3)(.  بحسب  فيها  ع  ينوِّ
بالنسبة ألداء الزكاة، فإنه حري بمن يعطيها أن يتوّثق 
ويتبنّي األحوال واألحداث التي يمّر با الناس؛ لكي 

يكون لزكاته أكرب األثر يف نفع املجتمع املسلم.

األحوجيَّة: تعّد أولوية احلاجة مقدمة ملن ُتدفع 
عىل  األعظم  للمنفعة  تقديم  ذلك  يف  ألن  الزكاة؛  إليه 
غريها، وقد نقل اإلمام اجلصاص اإلمجاع عىل ذلك، 
ومل  احتاج،  ملن  املسلمني  بإمجاع  حتل  »والصدقة  قال: 

))))( سورة آل عمران، من اآلية: )9.
)9))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير ))/)(.

)30)( سورة حممد، اآلية: )3.
))3)( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )))/ )3)(.

))3)( انظر يف ذلك: إغاثة اللهفان ))/)33(.
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الذي  يتلّمس  إن  ُيرشع  فإنه  لذا  املوت«)33)(؛  خيف 
وقد  ذلك،  ويتفّقد  احلاجة،  مواضع  الزكاة  يعطي 
مالك  إليه  صار  »والذي  مالك:  عن  العريب  ابن  نقل 
هو  احلاجة؛  موضع  ويتحّرى  اإلمام،  جيتهد  أنه  من 
حتري  أدوات  الزمن  هذا  يف  وتتعّدد  األقوى«))3)(. 
من  املسلمني،  من  املحتاجني  عن  احلاجة  مواضع 
خالل اجلمعيات اخلريية واملراكز املتخصصة يف خدمة 

املحتاجني. 

دفع  يف  األحوجيَّة  أولويات  تطبيقات  ومن 
لفقده  االحتياج  إنه مظنة  اليتيم؛ حيث  تقديم  الزكاة، 
ُحبِِّه  َعىَلٰ  امْلَاَل  َوآَتى  تعاىل:  قال  يعيله،  الذي  والده 
ابن  قال   .)(3((َوامْلََساِكنَي َواْلَيَتاَمٰى  اْلُقْرَبٰى  َذِوي 
عاشور: »ثم ذكر اليتامى، وهم مظنة الضعف؛ لظهور 
أن املراد اليتيم املحتاج حاجة دون الفقر، وإنام هو فاقد 
ما كان ينيله أبوه من رفاهية عيش، فإيتاؤهم املال جُيرب 
صدع حياهتم«))3)(. وكذلك املريض ُمقّدم عىل السليم 
من املرض؛ ألنه مظنة احلاجة إىل العالج والدواء، و»ال 
ِمن )املريض( ُمقّدم عىل الصحيح، وأن  خالف أن الزَّ
املحتاج ُمقّدم عىل سائر الناس، وأن املسلم ُمقّدم عىل 

الكتايب«))3)(. 

ونقل ابن العريب اتفاق العلامء عىل أنه »إذا وقع 
أداء الزكاة، ونزلت بعد ذلك حاجة؛ فإنه جيب رصف 
مجهور  قول  عاشور  ابن  ينقل  كام  إليها«))3)(،  املال 
بل  األصناف؛  جلميع  اإلعطاء  جيب  »ال  أنه  العلامء، 
عىل  يضعوهنا  األمور،  والة  الجتهاد  موكول  التوزيع 

حسب حاجة األصناف وسعة األموال«)39)(.

)33)( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/ 3))(.

))3)( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/ 0)9(.
))3)( سورة البقرة، من اآلية: ))).

))3)( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير ))/ )3)(.
))3)( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/ ))9(، البن العريب.

))3)( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/ 0)(.
)39)( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )0)/)3)(.

اإلحسان  عىل  باحلّث  اإلسالم  جاء  القرابة: 
عظيمة،  منافع  من  له  ملا  األرحام؛  وصلة  للقرابة، 
سائر  عىل  والنفع  بالفائدة  تعود  متكاثرة  ومكاسب 
الزكاة لألقارب وتقديمهم  شؤون احلياة، فكان لدفع 
والصدقات  الزكاة  أجر  عىل  زائدة  مزّية  ذلك  يف 
والنفقات؛ وذلك ملا يعود عليه من فائدة دعوة اآلخذ 
ومهته، فإن قلوب األبرار هلا آثار يف احلال واملآل«)0))(، 
وكان  إليهم،  الناس  ألقرب  إال  أمواهلم  تعط  »مل  فـ 
مسائل  يف  معروف  هو  كام  القرب،  بحسب  توزيعه 

احلجب من الفرائض..« ))))(.

إعطاء  أولويات  من  أن  العلامء  ذكر  التقوى: 
والتقوى  والورع  الصالح  ألهل  ُتعطى  أن  الزكاة؛ 
يستعني  التقي  »ألن  وذلك  الثامنية؛  األصناف  من 
بإعانتك  طاعته  يف  رشيكًا  فتكون  التقوى،  عىل  به 
إياه....«))))(. وُيعّدد اإلمام الغزايل صفات خاصة من 
عموم األصناف الثامنية التي ُتدفع إليهم الزكاة، وهي 

ستة)3))(: 
العلم.  أهل  يطلب  أن   - األتقياء.  يطلب  أن   -
أن   - بالتوحيد.  علمه  الصادق يف  يطلب  أن   -
من  يطلب  أن   - حاجته.  خمِفيًا  كان  من  يطلب 
أو حمبوسًا بمرض. - أن يطلب من  كان معتاًل 

كان من األقارب.

المبحث الثاني: المنافع المجتمعية لم�شارف 
الزكاة في االإ�شالم

الكريم،  كتابه  يف  الزكاة  مصارف    اهلل  حّدد 
ونيل  الثواب  لكسب  جماالً  هلم  الزكاة  إعطاء  وجعل 
ن  َفَقٍة َأْو َنَذْرُتم مِّ ن نَّ األجر، قال تعاىل: َوَما َأنَفْقُتم مِّ
َأنَصار))))(. كام  ِمْن  لِلظَّاملنَِِي  َوَما  َيْعَلُمُه  اهللََّ  َفإِنَّ  ْذٍر  نَّ

)0))( انظر يف ذلك: إحياء علوم الدين ))0)(.
))))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )3/ ))-))(.

))))( انظر يف ذلك: إحياء علوم الدين ))0)(.
)3))( انظر يف ذلك: املصدر السابق ))0)(.

))))( سورة البقرة، اآلية: 0)).
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أن مانعها ظامل لنفسه، بحرماهنا من فضائل الصدقات 
يف  حقهم  يف  ملصارفها  وظامل  اآلخرة،  يف  وثوابا 
نفسه  عىل  باخل  بالنفقة  الشحيح  أن  كام  املال))))(. 
َعن  َيْبَخُل  اَم  َفإِنَّ َيْبَخْل  َوَمن  تعاىل:  قال  البخل،  أشد 
يبخل عن نفسه؛  ابن عاشور: »فإنام  قال   .)((((ْفِسِه نَّ
بالرض  بخله  فعاد  عليه،  التسّلط  من  عدوه  يتمّكن  إذ 
عليه، وحُيتمل فإنام يبخل عن نفسه بحرماهنا من ثواب 

اإلنفاق))))(.

كتابه  الزكاة يف  اهلل سبحانه مصارف  وقد حّدد 
لِْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ اَم  إِنَّ تعاىل:  قال  أصناف،  بثامنية 
َقاِب  َفِة ُقُلوُبُْم َويِف الرِّ َوامْلََساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َوامْلَُؤلَّ
اهللَِّ  ِمَن  َفِريَضًة  بِيِل  السَّ َواِْبِن  اهللَِّ  َسبِيِل  َويِف  َواْلَغاِرِمنَي 
َواهللَُّ َعِليٌم َحِكيٌم))))(. وفيام ييل استعراض لدالالت 

اآلية الكريمة واملجاالت النفعية لألصناف املحددة: 

 اأواًل: الح�شر والق�شر
ر ابن عاشور أن حرص الصدقات يف األصناف  يقرِّ
املذكورة؛ إنام هو قرص إضايف: أي: الصدقات هلؤالء ال 
لكم، وأما انحصارها يف األصناف  الثامنية دون صنف 
إذ  البيان؛  مقام  يف  عليها  االقتصار  من  فُيستفاد  آخر، 
واإلضايف  للحقيقي  مستعَملة  القرص  صيغة  تكون  ال 
معًا إال عىل طريقة االستعامل املشرتك يف معنييه«)9))(. 
ق الشيخ ابن عثيمني بني األصناف األربعة األوىل  ويفرِّ
الزكاة  فيعطون  استحقاقهم،  الالم  يف  دخلت  التي 
إذا  فإنه  »يف«  عليهم  دخلت  الذين  هلم،  وأما  متليكًا 
فضل منه يشء؛ وجب عليهم رده، إما إىل من أعطاهم 
إياه، أو رصفوه يف أهل الزكاة«)0))(.  ويكون دفع الزكاة 
بعدد  املال  يقّسم  بحيث  األصناف،  مجيع  بني  مشاركة 
عليه  يدّل  واجب  األصناف  استيعاب  ألن  األصناف؛ 

))))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )3/ ))(.
))))( سورة حممد، من اآلية: )3.

))))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )))/ )3)(.
))))( سورة التوبة، اآلية: 0).

)9))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير ))3)/0)(.
)0))( انظر يف ذلك: رشح السياسة الرشعية ))))(.

منها،  صنف  يترضر  الصدقات))))(؛  ولئال  آية  ظاهر 
ومنافع  ومصالح  خريات  ذلك  عن  يظهر  أن  وألجل 
 َحِكيٌم َعِليٌم  َواهللَُّ  بقوله:  التذييل  للمستحقني. ويف 
يذكر ابن عاشور: »أي أنه صادر عن العليم، الذي يعلم 
األشياء  أحكم  الذي  واحلكيم  األحكام،  يناسب يف  ما 
التي خلقها أو رشعها« ))))(. كام ختم  اآلية األخرى 
بقوله: َلن َتنَاُلوا اْلرِبَّ َحتَّٰى ُتنِفُقوا مِمَّا حُتِبُّوَن َوَما ُتنِفُقوا 
به  قصد  تذييل  وهو   ،)((3(َعِليٌم بِِه  اهللََّ  َفإِنَّ  ٍء  يَشْ ِمن 
تعميم أنواع اإلنفاق، وتبيني أن اهلل ال خيفى عليه يشء 
نفيسًا  القليل  اليشء  يكون  وقد  املنِفقني،  مقاصد  من 

بحسب حال صاحبه))))(.

ثانيًا: المنافع المجتمعية من الزكاة للفقراء 
والم�شاكين

»املحتاج  بأنه:  الفقري  العريب  ابن  ُيعّرف 
له  ليس  »الذي  أنه:  الغزايل  يذكر  بينام  املتعّف«))))(، 
ابن  وُيعّرف  الكسب«))))(.  عىل  له  قدرة  وال  مال، 
حني  يف  السائل«))))(،  »الفقري  بأنه:  املسكني  العريب 
ُيعّرفه الغزايل بأنه: »الذي ال يفي دخله بخَرجه« ))))(. 
للفقراء  الزكاة  جهات  أصناف  سبحانه  اهلل  بدأ  وقد 
  وخاطب  األكثر،  احلاجة  مظنة  ألهنام  واملساكني؛ 
لسد  الزكاة  تؤخذ  »بل  هلم،  الزكاة  برصف  املؤمنني 
وهو  السؤال،  عن  وكفايتهم  واملساكني  الفقراء  خّلة 
واملسكني  حقه  القربى  ذا  وآت  تعاىل:  بقولة  املراد 
وابن السبيل)9))(. فإن سّد اخلّلة مقصود، وذلك من 
مفهوم مأخذ القرآن يف بيان األصناف وتعديدهم)0))(. 

))))( انظر يف ذلك: إحياء علوم الدين ))0)(.
))))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )0)/ 0))(.

)3))( سورة آل عمران، من اآلية: )9.
))))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير ))/ )(.

))))( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/ ))9(، وإحياء علوم 
الدين )09)/)0)(.

))))( انظر يف ذلك: إحياء علوم الدين ))0)( 
))))( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/ ))9(

))))( املرجع السابق ))/ ))9( 
)9))( سورة الروم، من اآلية )3.

)0))( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/ 0)9(، البن العريب، 
وإحياء علوم الدين ))0)(.
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يف  واملسكني  الفقري  عىل  العائدة  املنافع  أوجه  وتتبنّي 
املجتمع املسلم من عدة نقاط: 

1- المواساة للفقير والمسكين
واملسكني،  الفقري  ملواساة  الزكاة  رُشعت  حيث 
لآلخرين،  اليد  مّد  عن  هلم  وإغناء  أودهم،  وإقامة 
قال  الكفاية))))(،  هلم  تضمن  بكرامة  والعيش 
الضعيف،  إعانة  باب  من  الزكاة  أداء  »إن  الكاساين: 
ما  أداء  عىل  وتقويته  العاجز  وإقدار  اللهيف،  وإغاثة 
افرتض اهلل  عليه من التوحيد والعبادات، والوسيلة 
إىل أداء املفروض مفروضة«))))(. وال ريب أن مواساة 
أثرها  هلا  عميقة؛  نفسية  إنسانية  لفتة  واملسكني  الفقري 

البارز يف إجياد املواطن الصالح النافع ملجتمعه وأمته.

2- كفاية هّم الفقير والمسكين
 خلق اهلل سبحانه عباده لعبادته، والتوكل عليه، 
ومشاعرهم؛  ألحاسيسهم  مشتتات  دون  به  والتعلق 
تعاىل  فاهلل    اهلل  حق  الزكاة  حقوق  أعظم  إن  حيث 
مّهه  ليكفي  )املسكني(؛  إليه  الزكاة  رصف  أوجب 
واليوم  سبحانه  اهلل  وهو  واحدًا،  مّهًا  مهومه  وجيعل 
اآلخر«)3))(؛ وبذلك يكون متام البناء النفيس والروحي 
للفرد املسلم القادر عىل البذل والعطاء، ويسهم بشكل 
املجاالت  من  جمال  أي  يف  وأمته  جمتمعه  نفع  يف  كبري 

النفعية.

3- إعانة السائل والمحروم من الفقراء والمساكين
أوجبه  ما  يؤدون  الذين  املؤمنني    اهلل  مدح 
السائلني  من  للمحتاجني  حقوق  من  عليهم  اهلل 
َحقٌّ  ْم  َأْمَواهِلِ يِف  ِذيَن  َوالَّ تعاىل:  فقال  واملحرومني، 
بطال:  ابن  قال   .)((((َوامْلَْحُروِم اِئِل  لسَّ لِّ  * ْعُلوٌم  مَّ
خياف  الذي  اجلائع  وإطعام  العاين  فّك  مثل:  »فقالوا: 

املعاد  تيمية ))/))(، وزاد  ابن  فتاوى  انظر يف ذلك:   )((((
))/)(، والتحرير والتنوير )))/ 03)(.

))))( انظر يف ذلك: بدائع الصنائع ))/)(.
)3))( انظر يف ذلك: إحياء علوم الدين )0))(.

))))( سورة املعارج، اآليتان: ))-)).

والعرسة«))))(.  املسغبة  يف  واملواساة  نفسه  ذهاب 
فبنّي  املتعّفف،  واملحروم:  املتكّفف،  هو  والسائل: 
احلاجة))))(.  حق  واملحروم  املسألة،  حق  للسائل  أن 
اِئِل  لِلسَّ َحقٌّ  ْم  َأْمَواهِلِ َويِف  تعاىل:  قال  أخرى  آية  ويف 
با  املراد  أن  العريب  ابن  رّجح  وقد   .)((((َوامْلَْحُروِم
ووقتها))))(،  وجنسها  قدرها  الرشع  بنّي  التي  الزكاة 
عىل  أوجب  اهلل  ألن  إما  احلق:  لفظ  عليه  وأطلق 
املسلمني الصدقة بام تيرس قبل أن ُتفرض الزكاة، فإن 
حّقًا  الصدقة  فصارت  اهلجرة؛  قبل  ُفرضت  الزكاة 
للسائل واملحروم، أو ألهنم ألزموا ذلك أنفسهم؛ حتى 
مراعاة  يف  وإن  واملحروم«)9))(،  للسائل  كاحلق  صار 
حسن  عىل  لداللة  املتنوعة؛  املجتمع  أفراد  حاالت 
بدنّيًا  ينفعهم  وبام  بمصاحلهم  واالهتامم  هلم،  الرعاية 

ونفسّيًا.

الفقراء  من  الملهوف  وإغاثة  الكرب  تفريج   -4
والمساكين

يطرأ عىل أفراد املجتمع أحيانًا جوائح جتتاحهم 
ومصائب ترتادهم، ونجد يف القرآن الكريم ما يعالج 
احلاجة،  وذا  امللهوف  وُيعني  الصدع،  ويرأب  ذلك، 
َوَأن  ٍة  َمْيرَسَ إىَِلٰ  َفنَظَِرٌة  ٍة  َكاَن ُذو ُعرْسَ َوإِن  قال تعاىل: 
َتْعَلُموَن)0))(. وقد جعل  ُكنُتْم  إِن  ُكْم  لَّ َخرْيٌ  ُقوا  َتَصدَّ
والتنفيس  الـُمعرِس،  عن  ْين  الدَّ إسقاط  سبحانه  اهلل 
وقد  ربه.  إىل  املسلم  با  يتقّرب  صدقة  بإغنائه؛  عليه 
واحلاجة،  اجلوع  من  متغرية  أحوال  الناس  عىل  يطرأ 
اخللة  لسّد  حينها؛  والعطاء  اهللبالبذل  فرّغب 
تعاىل:  قال  وجوائحه،  الزمان  نوائب  عىل  واإلعانة 
َأْو إِْطَعاٌم يِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة))))(. قال ابن عاشور: 
أن  فيه؛  باإلطعام  املسغبة  ذي  اليوم  ختصيص  »ووجه 

البخاري  لصحيح  بطال  ابن  رشح  ذلك:  يف  انظر   )((((
.)(0( /3(

))))( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/30))(.
))))( سورة الذاريات، اآلية: 9).

))))( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/30))(.
)9))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )))/ ))3(.

)0))( سورة البقرة، اآلية: 0)).
))))( سورة البلد، اآلية: )).
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خشية  باملال؛  شّحهم  يشتد  املجاعة  زمن  يف  الناس 
امتداد زمن املجاعة واالحتياج إىل األقوات، فاإلطعام 
يف ذلك الزمن أفضل«))))(. وإن يف ذلك لنفعًا عظياًم 
حينها للمجتمع، ومساعدة جديرة بالعناية واالهتامم؛ 
ملا إلمهاهلا من خطر يّدد سالمة املجتمع، وقد يتسّبب 

يف جرائم وكوارث إنسانية.

الفقراء  من  الحاجة  لذي  واإلحسان  باليتيم،  البر   -5
والمساكين

إذا  خاصة   - باليتيم  بالرب  عباده    اهلل  رّغب 
منهم،  املحتاج  إىل  واإلحسان  القرابة-  ذوي  من  كان 
وجعل ذلك من أسباب دخول اجلنة، قال تعاىل: َأْو 
إِْطَعاٌم يِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة * َيتِياًم َذا َمْقَرَبٍة * َأْو ِمْسِكينًا 
َبٍة)3))(، ووجه ختصيصهم باإلطعام من الزكاة  َذا َمرْتَ
السّن،  لصغر  الشبع  قلة  مظنة  والنفقة؛  والصدقة 
التعرض  من  واحلياء  املعيل،  وفقد  العمل،  وضعف 
لطلب ما حيتاجه؛ فيكون الـُمعطي قد مجع بني اإلغاثة 

باإلطعام وصلة األرحام ))))(.

وبنّي  أن ذلك سبيل مرضاته مما يريدونه 
َذا  َفآِت  تعاىل:  قال  جنته،  ونيل  اهلل  وجه  ابتغاء  من 
ِذيَن  لَّ لِّ َخرْيٌ  لَِك  َذٰ بِيِل  السَّ َواْبَن  َوامْلِْسِكنَي  ُه  َحقَّ اْلُقْرَبٰى 
ويف   .)((((امْلُْفِلُحوَن ُهُم  ِئَك  َوُأوَلٰ اهللَِّ  َوْجَه  ُيِريُدوَن 
مجيع األحوال السابقة من الرب بالفقري واملسكني، يرشد 
اهلل  عباده الباذلني للزكاة بأدب مهم يف ذلك، وهو 
َدَقاِت َفنِِعامَّ  اإلخفاء والرس، قال تعاىل: إِْن ُتْبُدوا الصَّ
 .)((((ِهَي َوإِْن خُتُْفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخرْيٌ َلُكْم
والرياء  املّن  بطروء  حمذور  من  إظهارها  يف  ملا  وذلك 
عىل العمل، كام فيه هتك سرت الفقري؛ وألن يف إخفائها 
وسرتها حفظ ملاء وجه الفقري، حيث مل يطّلع عليه غري 

))))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )30/ ))3(.
)3))( سورة البلد، اآليات: ))،))،)).

))))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )30/ ))3- 9)3(.
))))( سورة الروم: اآلية: )3.

))))( سورة البقرة، من اآلية: ))).

الزكاة  املعارصة لرصف  التطبيقات  املعطي))))(. ومن 
يف سهم الفقراء واملساكني، ما ييل: 

املشتغل •  واملسكني  للفقري  الزكاة  رصف 
بالعلم الرشعي: وذلك برشط أال ُيمكنهم 
واالكتساب،  العلم  طلب  بني  اجلمع 
ويمكن أن يلحق با العلوم الدنيوية؛ لكون 
حتقيق  يف  املهمة  احلاجات  من  دراستها 
مصالح الدارس وجمتمعه، وأن يكون العلم 
التكاليف  تكون  وأن  لألمة،  نافعًا  مباحًا 

املدفوعة ال تزيد عن القيمة املعتادة))))(.

للفقراء •  اآلبار  حفر  يف  الزكاة  رصف 
احلاجة  تكون  أن  برشط  وذلك  واملساكني: 
منطقة  يف  تكون  وأن  ظاهرة،  للحفر 
يتحّقق  وأال  منهم،  باملستحقني  خاصة 
إن  حيث  الزكاة؛  مال  غري  من  البئر  حفر 
الرضورات،  أهم  من  للفقراء  املاء  حتصيل 
حفظ  يف  الرشعية  للمقاصد  إعامل  وفيها 
النفوس، ومواساة الفقراء واملساكني، وسّد 
متحّقق  وهو  عنهم،  احلاجة  ودفع  خلّلتهم، 
وقت  البئر  من  باالستسقاء  انتفاعهم  يف 

احلاجة)9))(.

للفقراء •  البيوت  بناء  يف  الزكاة  رصف 
واملساكني أو رشائها: وإنام يكون ذلك وفق 
ضوابط منها: أال يكون الفقري قوّيًا مكتسبًا، 
وأن تكون قيمة البيت مناسبة حلال الفقراء 
رصف  وجوه  توجد  وأال  إرساف،  بال 
ألن  ُتقّدم  فإهنا  كالغذاء؛  عاجلة  رضورية 
الظن  عىل  يغلب  وأال  أشد،  إليها  احلاجة 

حتصيلهم؛ ألن قيمة اإلجيار كل سنة)0))(.

التحرير   ،)(0(( الدين  علوم  إحياء  ذلك:  يف  انظر   )((((
والتنوير )3/ ))(.

))))( انظر يف ذلك: نوازل الزكاة )3)3(، للغفييل.

)9))( انظر يف ذلك: املرجع السابق )))3-))3(.
)0))( انظر يف ذلك: املرجع السابق )))3(.
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واملساكني: •  الفقراء  لتزويج  الزكاة  رصف 
وهو مندرج يف مفهوم الكفاية التي يستحقها 
حاجيات  إطار  ضمن  وذلك  الفقراء، 
النكاح الرضورية التي تقارب كفاية السنة، 
الزواج،  تكاليف  مجيع  لتحّمل  رصفها  ال 
من  النسل  رضورة  حفظ  يف  يندرج  وهذا 
إال  حفظه  يتحّقق  وال  الرشعية،  املقاصد 
خّلة  سّد  مصلحة  إىل  إضافة  بالنكاح، 
املسلم، وإحصان  املجتمع  املحتاجني وبناء 

املسلمني))))(.
واملساكني: •  الفقراء  عالج  يف  الزكاة  رصف 

عىل  الفقهاء  اتفاق  ضمن  مندرج  وهو 
ويكون  السنة،  كفاية  الفقري  استحقاق 
العالج جمانًا  يتوّفر  أال  منها:  وفق ضوابط، 
كاملستشفيات احلكومية، وأن يكون العالج 
مما متّس احلاجة إليه؛ ملعاجلته من األمراض 
وأن  الكاملية،  التجميلية  األمور  دون 
العالج  بقدر  أي  اإلرساف:  عدم  يراعي 

الالزم))))(.

ثالثًا: المنافع المجتمعية من الزكاة للعاملين 
عليها

العاملون عىل الزكاة: هم السعاة الذين يقِدمون 
لتحصيلها، ويوّكلون عىل مجعها، وحيفظوهنا ويكتبوهنا 
ونحو ذلك )3))(. ويشري لفظ »عليها« يف اآلية الكريمة 
إىل إفادة معنى الوالية عليها من السلطان أو نائبه، كام 
للتعليل،  »عىل«  فحرف  ألجلها،  العاملني  معنى  يفيد 
كام أن اختيار حرف »عىل« يف هذا املقام ُيشِعر بمعنى 
التمكني: أي العاملني ألجلها عماًل قوّيًا؛ ألن السعاة 

))))( انظر يف ذلك: املصدر السابق )))3(.
))))( انظر يف ذلك: نوازل الزكاة )))3(.

)3))( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/ ))9(، البن العريب، 
علوم  وإحياء  تيمية،  البن   ،)((0( الرشعية  والسياسة 

الدين )09)(.

يتجّشمون مشقة وعماًل عظياًم، ولعل اإلشعار بذلك 
لقصد اإليامن إىل أن علة استحقاقهم مركبة من أمرين: 
وجيوز  شاّقًا،  وكونه  الصدقة،  لفائدة  عملهم  كون 
وهو  املجازي،  االستعالء  عىل  دالة  »عىل«  تكون  أن 
املعارصة  التطبيقات  ومن  الترّصف))))(.  استعالء 

لرصف الزكاة يف سهم العاملني عليها: 

رصف الزكاة ملنفعة املوظفني يف املؤسسات • 
الزكوية، وفق ضوابط حمددة؛ بحيث يكون 
العمل الذي يقوم به املوظف مما حُيتاج إليه 
يف مجع الزكاة وتوزيعها، أما إن كان املوظف 
يف قسم ال عالقة له بالزكاة كاألوقاف؛ فال 
وأن  عليها،  العاملني  مرصف  من  يستحق 
كام نص  بقدر عمله،  العامل  إعطاء  ُيراعى 

عليه اجلصاص يف أحكام القرآن))))(.

استثامر •  عىل  القائمني  ملنفعة  الزكاة  رصف 
حيث  عليها:  العاملني  من  الزكاة  أموال 
النطباق  عليها؛  العاملني  وصف  يشملهم 
داللة عموم اللفظ عىل القائمني باالستثامر، 
مال  تنمية  مصلحة  يف  بالعمل  لقيامهم 
بجامع  الزكاة  عىل  الساعي  أو  الزكاة، 
استثامر  منفعة  أن  كام  الزكاة.  يف  العمل 
الفقهاء  يذكره  عام  تقل  ال  وتنميتها  الزكاة 
العاملني  وصف  حتت  تندرج  وظائف  من 
عليها؛ برشط أمن املخاطرة بتلك األموال، 
وعدم وجود احلاجة املاسة إليها التي حتول 
استثامرها  يف  كان  ربام  بل  استثامرها؛  دون 
حمافظة عليها وتنميتها؛ إلفادة أكرب عدد من 

املستحقني))))(.

البن   ،)((0( الرشعية  السياسة  رشح  ذلك:  يف  انظر   )((((
عثيمني، والتحرير والتنوير )0)/ )3)(.

ونوازل   ،)(((  /3( القرآن  أحكام  ذلك:  يف  انظر   )((((
الزكاة )0)3(.

))))( انظر يف ذلك: نوازل الزكاة )))3/3)3(
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يف •  العامالت  النساء  ملنفعة  الزكاة  رصف 
املؤسسات الزكوية: ُيقّيد ذلك باألعامل التي 
ال تقتيض اختالطًا بني الرجال والنساء، وال 
يرتتب عليه خمالفة رشعية؛ وألن فيه مبارشة 
لشؤون األرامل أو املطلقات، ممن ال جيدن 

من أوليائهن من يقوم بذلك ))))(.

رابعًا: المنافع المجتمعية من الزكاة للُموؤّلفة 
قلوبهم

واملؤلفة  التأنس،  وهي  األلفة،  إجياد  التأليف: 
مطاعون  وهم  أسلموا،  الذين  األرشاف  هم  قلوبم: 
إذا  لإلسالم  نفوسهم  تؤنس  بحيث  قومهم))))(؛  يف 
دخلوا يف اإلسالم بحدَثان عهد، أو من الذين يرغبون 
يف الدخول يف اإلسالم؛ ألهنم قاربوا أن يسلموا )9))(. 
النصوص  لعموم  ُمرتّجح  الزكاة  من  وإعطاؤهم 
الرشعية، كام أن العلل املقصودة من رشع هذا املرصف 
باقية إىل قيام الساعة، وأن املقاصد الرشعية تؤيد بقاء 
هذا املرصف وعمومه؛ ملا فيه إعزاز املسلمني، وهداية 

لغريهم إىل الدين القويم)90)(. 

اجلصاص:  قال  أنواع،  عىل  قلوبم  واملؤلفة 
للكفار؛  إحداها:  ثالث:  بجهات  يتألفون  »وكانوا 
لدفع معّرهتم وكّف أذيتهم عن املسلمني، واالستعانة 
الستاملة  والثانية:  املرشكني،  من  غريهم  عىل  بم 
يف  الدخول  إىل  الكفار  من  غريهم  وقلوب  قلوبم 
اإلسالم، ولئال يمنعوا من أسلم من قومهم من الثبات 
عىل اإلسالم، ونحو ذلك من األمور. والثالثة: إعطاء 
يرجعوا  لئال  بالكفر؛  العهد  املسلمني حديثي  قوم من 
إىل الكفر«))9)(. وترغيبًا لنظائرهم وأتباعهم للدخول 

))))( انظر يف ذلك: املصدر السابق )))3(.
))))( انظر يف ذلك: إحياء علوم الدين )09)(.

)9))( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير ))3)/0)(.
انظر يف ذلك: السيل اجلرار )))/)(، ونوازل الزكاة   )(90(

.)303-(0((
))9)( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/ ))3(.

نقل  الزكاة، وقد  ُيعطون من سهم  فإهنم  يف اإلسالم؛ 
القرطبي عن الزهري: »والقصد بجميعها اإلعطاء ملن 
ال يتمّكن إسالمه حقيقة إال بالعطاء، فكأنه رضب من 

اجلهاد«))9)(.

ومن التطبيقات املعارصة لرصف الزكاة يف سهم املؤلفة 
قلوهبم: 

إجياد مؤسسات لرعاية املسلمني اجلدد؛ وذلك 
وملا  رشعية،  ومصالح  منافع  من  ذلك  عىل  يرتتب  ملا 

لوجودها من قوة ونرصة للمسلمني)93)(.

والقبائل •  الفقرية  الدول  رؤساء  إعطاء 
الكافرة؛ وذلك ملا فيه من دعوة هلم ولغريهم 

لإلسالم، وتقوية دين اإلسالم. 

صورة •  لتحسني  دعائية؛  بحمالت  القيام 
اإلسالم واملسلمني. 

وإنام يتم ذلك بضوابط، منها: • 

قيام احلاجة الفعلية لتلك املؤسسات.• 

من •  عليها  للرصف  املؤسسات  تلك  حاجة 
الرصف  تعّذر  مع  قلوبم،  املؤلفة  سهم 

عليها من املوارد األخرى.

السهم •  هذا  من  عليها  اإلنفاق  يكون  أن 
بقدر احلاجة، الذي يتحّقق معه املقصود من 

مرشوعية هذا املرصف))9)(.

))9)( انظر يف ذلك: اجلامع ألحكام القرآن ))/ 9))(.
)93)( انظر يف ذلك: نوازل الزكاة ))0)-)))(.

))9)( املرجع السابق )0)3(
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في  الزكاة  من  المجتمعية  المنافع  خام�شًا: 
�شهم الرقاب

من  الرقاب  وإعتاق  املكاتبون،  بالرقاب:  املراد 
قال  األرسى))9)(،  افتداء  فيه  ويدخل  املسلمني))9)(، 
عن  مغنية  وهي  املجازية،  للظرفية  »ويِف«  عاشور:  ابن 
الرقاب  جعلت  الظرفية  ألن  الرقاب«؛  »فك  تقرير 
كأهنا وضعت األموال يف مجاعتها، ومل جير بالالم؛ لئال 
يتوّهم أن الرقاب تدفع إليهم أموال الصدقات، ولكن 
ُتبذل تلك األموال يف عتق الرقاب، برشاء أو إعانة عىل 
األرسى  ألن  مسلمني؛  أرسى  فداء  أو  كتابة،  نجوم 
عبيد ملن أرسوهم«))9)(. ويِف فك الرقاب تعزيز جلانب 
احلرية التي قّررها الرشع وسعى إليها؛ كرامة لإلنسان، 
وصيانة ملشاعره، وحفظًا لعزته، وقد وّسع الرشع دائرة 
»فك الرقاب«؛ ملا يف ذلك من مراعاة املصلحة يف توسعة 
الّرق،  من  رقابم  بتحرير  اململوكني  وإفادة  املرصف، 
أن يف ذلك  أمامهم، كام  احلرية  باب  فتح  واإلعانة عىل 
فتَح الباب لصاحب الزكاة القليلة من اإلسهام يف هذا 
السهم، بخالف ما لو ُحرص باإلعتاق دون املكاتبة))9)(.

سهم  يف  الزكاة  لرصف  املعارصة  التطبيقات  ومن 
الرقاب: 

لفكاك •  الرقاب؛  سهم  يف  الزكاة  رصف 
األرسى املسلمني: 

وشموله •  »الرقاب«،  لفظ  لعموم  وذلك 
عىل  وللخشية  واألسري،  واملكاتب  للعبد 
عند  الردة  أو  القتل  من  املسلم  األسري 
 : الرسول  قول  له  يشهد  كام  أرسه)99)(، 

»فّكوا العاين«)00)(.

))9)( انظر يف ذلك: اإلنصاف مع الرشح الكبري ))/ 0))( 
للمرداوي، وكشاف القناع ))/ )0)(.

))9)( انظر يف ذلك: السياسة الرشعية )0))-)))(، البن تيمية.
))9)( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )0)/)3)-)3)(.

مّحاد،  د.نزية   ،)309( الرقاب  مرصف  ذلك:  يف  انظر   )(9((
ضمن بحوث الندوة الثانية لقضايا الزكاة املعارصة.

)99)( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/ )3)(، البن العريب.
فكاك  باب  والسري،  اجلهاد  كتاب  يف  البخاري  رواه   )(00(

األسري، برقم )))))(، عن أيب موسى األشعري.

في  الزكاة  من  المجتمعية  المنافع  �شاد�شًا: 
�شهم »الغارمين«

وفاء  وال  الّدين،  ركبهم  من  هم  الغارمون: 
ين كثريًا ))0)(، أو هو الذي  عندهم به))0)(، ولو كان الدَّ
استقرض يف طاعة أو مباح وهو فقري، وإنام ُيعطون من 
الزكاة؛ برشط أال يكونوا غِرموا دينَهم يف معصية اهلل 
التطبيقات  ومن  يتوبوا)03)(.  حتى  ُيعطون  فال  تعاىل، 

املعارصة لرصف الزكاة يف سهم الغارمني: 
حتفيظ •  مراكز  ديون  مبارشة  عىل  القائمني  إعطاء 

لإلسالم؛  الدعوة  مكاتب  أو  الكريم،  القرآن 
وذلك إلعانتهم عىل أعامهلم اخلريية التي تقوم عىل 
الديون،  تلك  من  التثبت  برشط  بالنفع،  املسلمني 

وعدم وجود جهات أخرى داعمة.

في  الزكاة  من  المجتمعية  المنافع  �شابعًا: 
�شهم »في �شبيل اهلل«

يعني قوله تعاىل: فِي َسبِيِل اللِه: الغزاة الذين 
ال ُيعطون من مال اهلل ما يكفيهم لغزوهم، فُيعطون ما 
يغزون به، أو متام ما يغزون به من َخيل وسالح ونفقة 
وأجرة، واحلج يف سبيل اهلل..))0)(؛ فيكون املراد بذلك 
واللسان(،  واملال  اليد  )جهاد  العام  بمعناه  »اجلهاد« 

ومنه الدعوة إىل اهلل سبحانه ))0)(.

سهم  يف  الزكاة  لرصف  املعارصة  التطبيقات  ومن 
»يف سبيل الل«: 

ما يتحّقق به مطلب اإلعداد للجهاد املأمور • 
به رشعًا، من إنشاء ومتويل املصانع احلربية، 
األسلحة،  عىل  التدريب  معاهد  وإنشاء 

وطبع الكتب العسكرية وغريها.

))0)( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/ ))9(، البن العريب.
))0)( انظر يف ذلك: السياسة الرشعية ))))(، البن تيمية.

)03)( انظر يف ذلك: إحياء علوم الدين )0))(.
))0)( انظر يف ذلك: السياسة الرشعية )3))(.

))0)( انظر يف ذلك: قرارات وتوصيات ندوات قضايا الزكاة 
املعارصة )))(.
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بالدعوة •  الدين  اجلهاد ونرصة  به  يتحّقق  ما 
الدعوة  مكاتب  إنشاء  من  تعاىل،  اهلل  إىل 

واإلرشاد ومتويلها.

العلم •  نرش  إىل  هتدف  التي  الكتب  وطباعة 
القرآن،  حتفيظ  حلقات  ودعم  الرشعي، 
الشبكات  يف  اإلسالمية  املواقع  ومتويل 
اإلسالم  تعاليم  بنرش  املتخصصة  العاملية 

وغريها ))0)(.

ثامنًا: المنافع المجتمعية من الزكاة في �شهم 
»ابن ال�شبيل«: 

به  انقطعت  الذي  السبيل«:  »ابن  من  يراد 
ماله  ومستقر  بلده،  عن  وغاب  سفره،  يف  األسباب 
إن  الزكاة  من  فُيعطى  منها«))0)(.  ُيعطى  فإنه  وحاله؛ 
كان سفره يف غري معصية، وإن كان له مال ببلد آخر؛ 
السبيل«  »ابن  إعطاء  ويرتبط   .)(0(( ُبلغته  بقدر  ُأعطي 
إلكامل نظام املجتمع؛ ألن املار به من غري بنيه بحاجة 
الوحوش  عوادي  من  ليقيه  لياًل؛  اإليواء  إىل  عظيمة 
التظلل  أو  والدفء،  الطعام  إىل  وحيتاج  واللصوص، 
ومن   .)(09( احلّر  أو  والقّر  اجلوع  أرضار  من  وقاية 
»ابن  سهم  يف  الزكاة  لرصف  املعارصة  التطبيقات 

السبيل«)0))(: 

الـُمبعدون عن بالدهم التي با أمواهلم.• 

املحرومون من املأوى يف بالدهم لظروفهم • 
املعيشية الصعبة.

نفعها •  يعود  عامة  ملصلحة  املسافرون 
للمسلمني.

))0)( انظر يف ذلك: نوازل الزكاة ))))-)))(.
))0)( انظر يف ذلك: أحكام القرآن ))/ 0)9(، البن العريب.

))0)( انظر يف ذلك: إحياء علوم الدين )0))(.
)09)( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )))/ ))(.

)0))( انظر يف ذلك: نوازل الزكاة ))))-)))( باختصار.

خاتمة الدرا�شة: نتائج الدرا�شة وتو�شياتها 
اأواًل: نتائج الدرا�شة

أغراض •  اإلسالم  يف  الزكاة  مرشوعية  حتّقق 
التقارب يف النظام املعييش لألفراد؛ مما يؤدي 
البيئي:  البناء  أنظمة  يف  التوازنية  إجياد  إىل 

»االجتامعي واالقتصادي«.
الزكاة •  آيات  خالل  من  الزكاة  منافع  تؤدي 

املتعّلقة  الرشعية  القيم  ثقافة  نرش  إىل 
بالتكاتف والرتاحم، وإشاعة املحبة والرتابط 

املجتمعي.
ارتباط منافع الزكاة بتقرير احلقوق الرشعية: • 

حق اهلل سبحانه، ثم حق املال وحق املسكني.
ارتباط منافع الزكاة بتحقيق املقاصد الرشعية • 

والعقل،  »الدين،  اخلمس:  للرضورات 
واملال، والنسل، والِعرض«.

حافز •  أكرب  اإلسالمي  الزكوي  النظام  أن 
لالستثامر يف مرشوعات إنتاجية مربحة.

ثانيًا: تو�شيات الدرا�شة
)- أمهية العمل عىل إبراز منافع الزكاة املجتمعية التي 
سطرها العلامء - خاصة املفرسين- ممن هلم اهتامم 
بالدراسات االجتامعية، مثل: تفسري املنار، وتفسري 

التحرير والتنوير، وغريها من التفاسري.
)- رضورة وجود دراسات موّسعة عن منافع الزكاة 
والصدقة والنفقات، مما هو متناثر يف كتب العلامء 

واملفرّسين.
3- رضورة ربط منافع الزكاة بام ُيستجد من احتياجات 

األفراد واملجتمعات، وحتديد مصارفها.
واألجهزة  واملعاهد  البحوث  مراكز  توجيه   -(
املتخّصصة يف املجتمع؛ لإلفادة من مصادر الزكاة، 

ورصفها يف جماالت التنمية االجتامعية.
االجتامعي  التواصل  قنوات  من  اإلفادة  رضورة   -(
التقني يف توجيه املجتمعات املسلمة بمنافع الزكاة.
)- أمهية ربط هيئة الزكاة والدخل باملؤسسات اخلريية 
باحتياجات  يفي  فيام  العمل  لتكامل  املجتمع؛  يف 

األفراد.
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الم�شادر والمراجع
)- أبحاث فقهية يف قضايا الزكاة املعارصة، د. حممد األشقر، دار النفائس، ط)، 0)))هـ.

)- أحكام القرآن، أمحد بن عيل الرازي »اجلصاص«، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، )0))هـ.
3- أحكام القرآن، حممد بن عبداهلل »ابن العريب«، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت.

)- إرشاد العقل السليم، حممد بن حممد العامدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
)- اإلعجاز البياين الترشيعي يف آيات الزكاة، إبراهيم عيادة، جملة مركز صالح كامل، جامعة األزهر، ))0)م.

)- اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عىل بن سليامن املرداوي، دار هجر للطباعة، ط)، ))))هـ.
)- بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي، دار الكتب العلمية، )0))هـ.

)- التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنرش، تونس، ))9)م.
9- التعليق عىل السياسة الرشعية، حممد العثيمني، مدار الوطن للنرش، الرياض، ))))هـ.

0)- تفسري القرآن العظيم، إسامعيل بن عمر بن كثري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، 9)))هـ.
))- جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير الطربي، مؤسسة الرسالة، ط)، 0)))هـ.

))- اجلامع املسند الصحيح من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه، حممد بن إسامعيل البخاري، دار طوق النجاة، دمشق، ط)، ))))هـ.
3)- اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد القرطبي، دار الكتب املرصية، القاهرة، ط)، 0)))هـ.

))- دور الزكاة يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية، أمحد كاتب، جملة مركز صالح كامل، جامعة األزهر، )00)م.
))- الروض املربع رشح زاد املستنقع، منصور البهويت، دار األوقاف، قطر، )3))هـ.

))- الزكاة كآلية لتحقيق التنمية املستدامة يف الدول العربية، عزيزة بن سمينة ومريم طبيني، جملة آفاق العلوم، العدد األول، جامعة زيان 
عاشور اجللفة،))0)م، ص ص: 3)3-3)3.

))- فتاوى السبكي، عيل عبد الكايف السبكي، مكتبة القديس، ))3)هـ.
))- فتح البارئ رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر، دار املعرفة، بريوت 9)3)هـ.

9)- قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، مطابع رابطة العامل اإلسالمي،))))هـ.
مكة  للحسبة،  السعودية  العلمية  اجلمعية  السديس،  عبدالرمحن  د.  االحتسابية،  األعامل  يف  وأثرها  الرشعية  واملقاصد  القواعد   -(0

املكرمة،)3))هـ.
))- كتابة البحث العلمي: صياغة جديدة، د.عبدالوهاب أبوسليامن، مكتبة الرشد، الرياض، 3)))هـ.

))- املجموع رشح املهذب، حييى بن رشف النووي، دار اإلرشاد.
3)- جمموع فتاوى ابن تيمية، مطبعة جممع امللك فهد، ))))هـ.

))- سنن الرتمذي، تصنيف: حممد بن عيسى الرتمذي )ت: 9))هـ(، اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن.
))- املدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، دار القلم، ط)، ))))هـ.

العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النيسابوري،  احلجاج  بن  مسلم    اهلل  الرسول  إىل  العدل  عن  العدل  بنقل  املخترص  الصحيح  املسند   -((
بريوت.

))- معجم املقاييس يف اللغة، أمحد بن فارس، دار الفكر، بريوت، ط)، ))))هـ.
))- املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، دار املعرفة، بريوت.

9)- املقاصد الرشعية لنظام الزكاة، رشيد السمغويل، جملة جامعة القدس املفتوحة،))0)م.
30- املوافقات يف أصول الرشعية، أبو إسحق الشاطبي، مكتبة نزار الباز، مكة املكرمة، ط)، ))))هـ.

)3- مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، حممد بن حممد احلطاب، دار الفكر، ط3، ))))هـ.
)3- نوازل الزكاة، د.عبداهلل الغفييل، دار امليامن للنرش والتوزيع، الرياض، ط)، 9)))هـ.
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مقا�سد الزكاة في االإ�سال

د. عبد ال�شتير محمد ولي - باك�شتان
أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة الجوف

مة مقدِّ
وجعل  والحرام،  الحالل  وبيَّن  األحكام،  وأحكم  الفرائض  فرض  الذي  لله  الحمد 
في  والثواب  لألجر  وتحقيقا  والمال،  للنفس  وتزكيًة  تطهيرًا  اإلسالم،  أركان  ثالث  الزكاة 
آله  وعلى  والمرسلين،  األنبياء  خاتم  األمين،  رسوله  على  وسلم  الله  صلى  والمآل،  الحال 

وصحبه أجمعين.

أما بعد: فإنَّ الله  َخَلَق الخلق، وَأْفَقَر بعَضهم إلى بعض، وَجَعل منهم األغنياء والفقراء، 
وذوي الحاجات المختلفة؛ ليستقيم إيجاُد الخليقة، فلو ُخِلُقوا كلهم أغنياء أو فقراء، لبطلت حكمُة الوجود؛ كما 
َبْعُضُهم َبْعضًا  لَِيتَِّخَذ  َبْعٍض َدَرَجاٍت  َفْوَق  َبْعَضُهْم  َوَرَفْعنَا  ْنَيا  اْلَحَياِة الدُّ ِعيَشَتُهْم فِي  َبْينَُهم مَّ َنْحُن َقَسْمنَا  قال تعالى: 
خُرف: )3[، َفأوجب اللُه للمحتاجين والفقراء حقوقًا في أموال األغنياء على أكمل الوجوه، وأنفعها  ُسْخِرّيًا ]الزُّ
ي، وبماله، مع تحقيق  َل نظاٍم عرفته البشرية، يعتني بالمزكِّ للمحتاجين، وأرفقها بأرباب األموال، وبهذا كانت الزكاُة أوَّ
فوائدها،  الظاهرة  المجتمع))(، وغير ذلك »من األمور  بين طبقات  التكافل االجتماعي  المحتاجين، وتأمين  رعاية 
الغزيرة ثمراتها، الجمة مصالحها«))(، والتي يصعب إحصاؤها،  الكثيرة منافعها،  أنوارها،  الساطعة  آثارها،  الباهرة 
ل هذه المعاني واتساقها، علم أنَّ مصدر هذه األحكام من عند  ويتعذر استقصاؤها في موضع واحد)3(؛ »وَمْن تأمَّ
أحكم الحكماء«))(؛ وقد شهد التاريخ بأنَّ فريضة الزكاة حينما ُطبِّقت تطبيقا أمينا في عصور اإلسالم األولى، لم يبق 
هنالك فقير وال محتاج؛ حيث روى أبو عبيد القاسم بن سالم بإسناده أنَّ معاذ بن جبل  َبَعَث بزكاة ال يمن إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب  بالمدينة ثالث سنوات متتاليات، قائاًل: »َما َبَعْثُت إَِلْيَك بَِشْيٍء َوَأَنا َأِجُد َأَحدًا َيْأُخُذُه 

))( ينظر لالستزادة: مصارف الزكاة يف الرشيعة اإلسالمية للدكتورة مريم أمحد الداغستاين ص: )-0). 
))( ما بني عالمتي التنصيص مقتبس من كتاب مواهب البديع يف حكمة الترشيع للسنندجي ص: )).

)3( انظر: حماسن اإلسالم ورشائع اإلسالم لإلمام حممد بن عبد الرمحن البخاري احلنفي ص: )).
))( ما بني عالمتي التنصيص مقتبس من كالم العالمة القفال الكبري يف كتابه حماسن الرشيعة ص: 0)).
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كان  الرجل  أنَّ  التاريخ  كتب  ذكرْت  كما  ِمنِّي«))(؛ 
ُيخرج زكاة ماله في زمن عمر بن عبد العزيز فال يجد 
حصل  حينما  ذلك  من  المقابل  وفي  يقبلها))(؛  أحدًا 
نوٌع من التفريط في الزكاة، فقد وقعْت مفاسد خطيرة، 
يمكن التمثيل لها بواقع بعض المجتمعات اإلسالمية 
اليوم، حيث تعاني تلك المجتمعات من هوة شاسعة 
بين األغنياء والفقراء من جهة، مع شدة انتشار الفقر 
ذلك  ورد  كما  أخرى،  جهة  من  والحرمان  والجوع 
لألمم  العمومية  الجمعية  من  الصادر  التقرير  في 
وهي  تخلُّفا؛  واألكثر  المعدمة  الدول  بشأن  المتحدة 
أغلب سكانها  وإفريقيا،  آسيا  في  دولة  ستٌّ وثالثين 
من المسلمين، مثل: تشاد، وغينيا، ومالي، والنيجر، 
وأفغانستان،  وجيبوتي،  والسودان،  والصومال، 
الزكاة  فريضُة  كانت  فإذا  وبالجملة  وبنجالديش))(؛ 
الضوء  بتسليط  ٌة  حريَّ فهي  الكبرى،  األهمية  بهذه 
بها  المتعلقة  والتحديات  الفرص  إليضاح  عليها، 
العملية،  المشروعات  وطرح  الحديث،  العصر  في 
وابتكار اآلليات المفيدة، التي تحقق أهدافها بكفاءة، 
وتعزز تطبيقاتها المعاصرة بَجدارة؛ ولهذا بادر العلماء 
ون بالشؤون اإلسالمية إلى العناية  والباحثون والمهتمُّ
متنوعة؛  وأساليب  مختلفة،  بوسائل  الزكاة  بموضوع 
ومن أهم تلك الوسائل عقد المؤتمرات، والتي منها 
والتنمية  الزكاة  )مؤتمر  بعنوان  المبارك  المؤتمر  هذا 
دعم  إطار  في  يأتي  الذي  والمستدامة(،  الشاملة 

ص:  األموال  كتابه  يف  سالم  بن  القاسم  عبيد  أبو  رواه   )((
0))، وضعفه األلباين يف متام املنة ص: ))3.

))( انظر مثال: تاريخ واسط أليب احلسن الواسطي ص: )))، 
وتاريخ دمشق البن عساكر )3/))3، و))/)9).

))( ينظر لالستزادة: كتاب احلرمان والتخلف يف ديار املسلمني 
للدكتور نبيل الطويل ))-9).

وتفعيل الدور الحضاري لفريضة الزكاة في مختلف 
مجاالت التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات 
الشرعي  المحور  فروع  أهم  من  وكان  المعاصرة، 
الزكاة  بمقاصد  االعتناء  فرع  المبارك:  المؤتمر  لهذا 
األعمال(())(،  أرواح  ))المقاصد  إذ  اإلسالم؛  في 
العالمة  يقول  المعارف؛  وأشرف  العلوم،  وأجلُّ 
العلوم  »وأولى  الدهلوي:  الله  وليُّ  شاه  الكبير 
منزلًة،  وأعالها  أرى-،  –فيما  آخرها  عن  الشرعية 
وأعظمها مقدارًا، هو علم أسرار الدين، الباحث عن 
األعمال  خواص  وأسرار  ياتها،  ولِمِّ األحكام  ِحَكم 
َمْن  فيه  يصرف  بأن  العلوم  أحقُّ  والله  فهو  ونكاتها، 
ما  بعد  لمعاده  ًة  ُعدَّ ويتخذه  األوقات،  نفائس  أطاقه 
على  اإلنسان  يصير  به  إذ  الطاعات؛  من  عليه  ُفرض 
يكون  أن  من  يأمن  وبه  الشرع...  به  جاء  فيما  بصيرة 
كحاطب ليل، أو كغائص سيل«)9(؛ فالمسلم إذا كان 
للسآمة  عرضة  يبقى  فإنه  األحكام،  لمقاصد  فاقدًا 
والضجر، والتلكؤ واالنقطاع، بل ربما يتعرض حتى 
فإن  ذلك،  من  العكس  وعلى  واالضطراب،  للحيرة 
وتدعو  إليها،  النشاط  تحرك  األحكام  مقاصد  معرفة 
إتقانها  على  وتبعث  عليها،  والمواظبة  الصبر  إلى 

واإلحسان فيها.

لها  يدري  ال  وهو  الزكاة  عليه  وجبت  َفَمْن 
التهرب  فائدة يجنيها، كان إلى  مقصدًا، وال يرى لها 
تقليلها  في  تحايل  منها  يتهرب  لم  فإن  أقرب،  منها 
يملكه، وكان مع ذلك  ما  أردأ  اها من  وأدَّ وتأخيرها، 
مستاء متحسرًا، فإذا وضحنا له المصالح الجليلة التي 

))(نصَّ عىل ذلك اإلمام الشاطبي يف كتابه املوافقات 3/)). 
)9(حجة اهلل البالغة لويل اهلل الدهلوي )/)). 
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سيتغير،  موقفه  أن  شك  فال  الزكاة،  أداء  على  تترتب 
وأن تطبيقه سيرتقي؛ ولهذا جاءت مشاركتي بعنوان: 
الهدف،  لهذا  تحقيقًا  اإلسالم(  في  الزكاة  )مقاصد 

وتحصيال لهذا الغرض.

اأهمية مو�شوع البحث: تتبيَّن أهميته من: 
- أهمية الزكاة في اإلسالم بشكل عام، فهي ثالُث 
للدخول  شعارًا  الله  جعلها  اإلسالم،  أركان 
وَقَرن  المسلمين،  أخوة  واستحقاق  الدين،  في 
من  موضعا  وعشرين  بضع  في  بالصالة  ذكرها 

آيات الذكر الحكيم. 
- أهمية العلم بمقاصد الزكاة في مبادرة المكلفين 
ألن  بأدائها؛  وااللتزام  بإخراجها،  الوفاء  إلى 
الطبيعة البشرية مجبولٌة على ُحبِّ ما ظهرْت له 

منفعُتها؛ وتبيَّنت له مصلحُتها)0)(.
- عظم أثر فهم مقاصد الزكاة في ترسيخ اإليمان 
بها،  واالعتزاز  معانيها،  وتعميق  بوجوبها، 

والدعوة إليها، والدفاع عنها)))(.

الدرا�شات ال�شابقة
لم أقف على بحث مستقلٍّ تناول دراسَة مقاصد 
الزكاة في اإلسالم؛ وإنما الغالب على صنيع العلماء 
مؤلفاتهم  ثنايا  في  لذلك  ض  التعرُّ هو  والباحثين 
لجميع  استيعاب  دون  الجامعية؛  وأبحاثهم  العلمية، 
جوانب الموضوع، وسيأتي ِذْكُر أهم تلك المؤلفات 
واألبحاث عند اإلحالة عليها في ثنايا البحث؛ وهذا 
ما حملني على اختيار هذا الموضوع، لجمع شتاته، 
من  االستفادة  مع  واحد،  موضع  في  قه  متفرِّ وترتيب 
جهود السابقين، سائال الله عز وجل التوفيق والسداد.

يوسف  للدكتور  تيمية  ابن  عند  الرشيعة  مقاصد  )0)(انظر: 
البدوي ص: )0).

يف  وأثرها  اإلسالمية  الرشيعة  يف  املقاصد  أمهية  انظر:   )(((
فهم النص واستنباط احلكم للدكتور سميح اجلندي ص: 

.(0(-(0(

ة البحث خطرَّ
مة، وتمهيد، ومبحثين،  نْت خطُة البحث من مقدِّ تكوَّ

وخاتمة، وفهارس، حسب التفصيل التالي: 
مة: وفيها االفتتاحية، وأهمية الموضوع، وخطة  المقدِّ

البحث، ومنهجه.
التمهيد: وفيه تعريف مفردات عنوان البحث.

المالية؛  الزكاة  في  الشريعة  مقاصد  األول:  المبحث 
وفيه ثمانية مطالب: 

ي. الـمطلب األول: الـمقاصد المتعلقة بالمزكِّ
الـمطلب الثاني: الـمقاصد المتعلقة بمصارف الزكاة 

)األصناف الثمانية(.
الزكاة  بآخذ  المتعلقة  الـمقاصد  الثالث:  الـمطلب 

)اإلمام(.
الـمطلب الرابع: الـمقاصد االجتماعية واالقتصادية 

العامة في الزكاة.
الـمطلب الخامس: الـمقاصد المتعلقة باألموال التي 

تجب فيها الزكاة.
بنصاب  المتعلقة  الـمقاصد  السادس:  الـمطلب 

الزكاة.
الـمطلب السابع: الـمقاصد المتعلقة بمقدار الزكاة.

إخراج  بوقت  المتعلقة  الـمقاصد  الثامن:  الـمطلب 
الزكاة.

البدنية  الزكاة  في  الشريعة  مقاصد  الثاني:  المبحث 
)زكاة الفطر(.

خاتمة: وفيها أهم توصيات البحث.
فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.

اأهداف البحث 
الكلية  وِحَكمها  اإلسالم،  في  الزكاة  مقاصد  إبراز   -

والجزئية.
- مساعدة الفقيه على النظر في المستجدات المتعلقة 
فهم  على  سيعينه  الذي  المقصد  ضوء  في  بالزكاة 

الحكم وتحديده وتطبيقه.
- ترغيب عامة المكلفين بالزكاة في الصبر والمواظبة 
المصالح  بكثرة  تعريفهم  خالل  من  وذلك  عليها، 



مجلة بحوث، العدد السـابع والعشرون »خاص« صفر 1441 هجريًا - أكتوبر 2019 ميالديًا 732

التي تتحقق بالزكاة، وكثرة المفاسد التي ُتدرأ بها. 
- إبراز أهمية مقاصد الزكاة في التأكيد على خصوصية 
وواقعيتها،  ومكان،  زمان  لكل  الشريعة  صالحية 
مع  والتفاعل  التحقيق  على  وقدرتها  ومرونتها، 

مختلف البيئات والظروف واألطوار.

منهج البحث 
سلكُت في هذا البحث منهجًا وصفّيًا تحليلّيًا، 

وذلك من خالل: 
حسب  وترتيبها  مظانها،  من  العلمية  المادة  َجْمع   -

فقرات الخطة.
رقمها،  بيان  مع  سورها،  إلى  القرآنية  اآليات  عْزو   -

وكتابتها بالرسم العثماني. 
في  الحديث  كان  فإن  النبوية:  األحاديث  عْزو   -
إليهما  بَعْزوه  اكتفيُت  الصحيحين أو في أحدهما، 
الحديث  كتب  إلى  عزوُته  وإال  أحدهما؛  إلى  أو 
أهل  كالم  من  عليه  الحكم  ذكر  مع  المعتمدة، 

االختصاص.
األصلية  مصادرها  من  واألقوال  النقول  توثيق   -

المعتمدة.
- تحليل المادة العلمية تحليال علمّيًا دقيقًا.

- تفسير الكلمات الغريبة بشكل موجز.
- االلتزام بوضع عالمات الترقيم، وضبط ما يحتاج 

إلى ضبط.
خالصا  عملي  يجعل  أن  وكرمه  بمنِّه  الله  وأسأل   -

لوجهه الكريم، إنه سميع قريٌب مجيب.

التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث
ينتظم تحته ثالثة فروع: 

الفرع األول: تعريف مصطلح )المقاصد(: 

مأخوٌذ  والمقصد  لغًة: جمع مقصد؛  المقاصد 
لمعان  اللغة  في  يأتي  والقصد  قصد؛  الفعل  من 
عديدة)))(؛ إال أن ألصقها بالمعنى االصطالحي هو: 
ه والنهود والنهوض نحو الشيء)3)(؛  االعتزام والتوجُّ
هذا  جني  ابُن  الفتح  أبو  اللغوي  العالمة  وصف  وقد 

المعنى بأنَّه األصل في معاني هذه الكلمة)))(.

تعني  العام:  االصطالح  في  والمقاصد 
مقاصد  هنا:  بالمقاصد  والمقصود  المرادات)))(؛ 
حديثا  بالمقاصد  المهتمون  فها  عرَّ وقد  الشريعة؛ 
ولعل  والرد؛  األخذ  من  تسلم  لم  عديدة،  بتعريفات 
أوامره  من  الله  أرادها  التي  الِحَكم  قيل:  ما  أسلمها 
في  العباد  وإصالح  عبوديته،  لتحقيق  ونواهيه، 

المعاش والمعاد)))(.

أخرى  بألفاظ  المقاصد  عن  العلماء  عبَّر  وقد 
متقاربة؛ مثل: الِعلل، والغايات، والمنافع، والِحَكم، 
والعواقب،  واألسرار،  والمحاسن،  والمصالح، 

والمطالب، وغير ذلك)))(.

الفرع الثاني: تعريف م�شطلح )الزكاة(
بعض  الله  رحمه  فارس  ابُن  َذَكر  لغًة:  الزكاة 
استعماالت لفظ الزكاة في اللغة، ثم قال: »َواأْلَْصُل 
النََّماُء  اْلَمْعنََيْيِن، َوُهَما  ِه َراِجٌع إَِلى َهَذْيِن  ُكلِّ َذلَِك  فِي 
معنى  مع  متناسبان  المعنيين  وكال  َوالطََّهاَرُة«)))(؛ 
بها  يزكو  الزكاة  ألن  الشرعي؛  االصطالح  في  الزكاة 

)))( انظر: لسان العرب البن منظور 3/3)3.
باألدلة  وعالقتها  اإلسالمية  الرشيعة  مقاصد  انظر:   )(3(

الرشعية للدكتور حممد سعد اليويب، ص: ))-)3.
)))( انظر: لسان العرب 3/))3.

للدكتور  املقاصد  علم  مبادئ  إىل  القاصد  الطريق  انظر:   )(((
سليامن سليم اهلل الرحييل، ص: ))).

يوسف  للدكتور  تيمية  ابن  عند  الرشيعة  مقاصد  انظر:   )(((
البدوي ص: ))، والطريق القاصد، ص: )))-3)).
)))( انظر: مقاصد الرشيعة عند ابن تيمية، ص: ))-)).

)))( انظر: مقاييس اللغة البن فارس 3/))-)).
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وترك  بالمغفرة،  دافعها  نفس  وتطهر  بالبركة،  المال 
البخل والشح، ونحو ذلك)9)(.

الفقهاء  تعاريف  اختلفت  اصطالحًا:  الزكاُة 
الرئيسة؛  للزكاة اصطالحا، مع اتفاقهم على المعاني 
ٌر  حه بعض الباحثين بقوله: نصيٌب مقدَّ وأكتفي بما رجَّ
شرعا في مال معين، ألصناف مخصوصة، على وجه 

مخصوص.
شرعا...؛  مقدر  نصيب  إخراج  يقال:  أو 
فعل  وعلى  المخرج،  المال  على  تطلق  الزكاة  ألن 

اإلخراج)0)(. 
والحق،  بالصدقة،  القرآن  في  عنها  ُعبِّر  وقد 

والنفقة أيضًاً.
المالية:  قسَمين:  إلى  الزكاَة  العلماُء  م  وقسَّ
الفطر)))(؛  زكاة  وهي  والبدنية:  المال،  زكاة  وهي 

وسنتعرض لذكر مقاصدهما جميعًا. 

الفرع الثالث: تعريف م�شطلح )االإ�شالم(
هو  واصطالحا:  االنقياد)))(.  لغًة:  اإلسالم 
بالطاعة،  له  واالنقياد  بالتوحيد،  لله  االستسالم 
استعراض  خالل  ومن  الشرك)3)(.  من  والخلوص 
البحث:  هذا  بعنوان  المراد  أنَّ  يتبين  التمهيد  فروع 
إبراز تلك المصالح والغايات المترتبة على فريضة الزكاة 
الِحكم  َمْبنَاها وأساَسَها على  الشريعة  في اإلسالم؛ »فإنَّ 
كلُّها،  َعْدٌل  وهي  والمعاد،  المعاش  في  العباد  ومصالح 
ورحمٌة كلها، ومصالُح كلها، وحكمٌة كلها؛ فكل مسألة 
خرجت... عن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى 
بالتأويل،  فيها  ُأدخلت  وإن  الشريعة  من  فليست  العبث؛ 
اللَّه بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله  فالشريعة َعْدل 
  في أرضه، وحكمته الدالة عليه، وعلى صدق رسوله 

)9)( انظر: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي لألزهري، ص: ))).
)0)( انظر: نوازل الزكاة للدكتور عبد اهلل الغفييل، ص: 3).

املالكي،  القفيص  اللباب أليب عبد اهلل حممد  انظر: لباب   )(((
ص: )))، ))).

)))( انظر: لسان العرب ))/93).
)3)( انظر: معجم مصطلحات العلوم الرشعية )/))).

أَتمَّ داللٍة وأصدَقَها«)))(.

الفقهاء  »فأئمة  تيمية:  ابن  اإلسالم  شيخ  وقال 
أحكامه  في  والمصالح  الحكمة  إثبات  على  متفقون 

الشرعية«)))(.

المبحث االأول: مقا�شد ال�شريعة في الزكاة المالية

وفيه ثمانية مطالب: 

ي المطلب االأول: المقا�شد المتعلقة بالمزكِّ

لم تقتصر مقاصد الزكاة في اإلسالم على جانٍب 
دون غيره، بل شملت جميع الجهات ذات العالقة بها، 
بل عموم المجتمع؛ فكانت هذه الشمولية في مقاصد 
الضرائب  على  الزكاة  فريضة  مزايا  أجلِّ  من  التشريع 
التي ال تكاد تنظر إلى المعطي إال باعتباره  الوضعية، 
ال لخزانتها)))(؛ وسنورد فيما يلي جملًة  موردًا أو مموِّ

ي.  من مقاصد الزكاة المتعلقة بالمزكِّ

أوال: تحقيق مقصد العبودية لله : وهذا أعظم 
المقاصد الشرعية على اإلطالق؛ فإنَّ الله تعالى خلق 
سل بالدعوة إليها؛ قال تعالى:  الخلق ألجلها، وَبَعَث الرُّ
َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدون ]الذاريات: 
ُسوالً َأِن اْعُبُدوا  ٍة رَّ ))[؛ وقال: َوَلَقْد َبَعْثنَا فِي ُكلِّ ُأمَّ
»الخلُق  فـ   ]3( ]النحل:   الطَّاُغوَت َواْجَتنُِبوا  َه  اللَّ
معبودهم  هو  الله  يكون  أن  في  وسعادتهم  صالحهم 
الذي تنتهي إليه محبتهم وإرادتهم، ويكون ذلك غاية 
الغايات، ونهاية النهايات«)))(. ويتجلى مقصد تحقيق 

ة أوجه:  العبودية لله Uفي فريضة الزكاة من عدَّ

)))( إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم )/)33.
)))( منهاج السنة البن تيمية )/))). 

)))( يمكن الوقوف عىل مقارنة مفصلة بني الزكاة وبني بعض أنظمة 
الضامن والتأمني احلديثة يف: الزكاة، الضامن االجتامعي اإلسالمي 

لعثامن حسني، ص: )))-)9). 
)))( درء تعارض العقل والنقل البن تيمية 9/))3-3)3. 
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)-التعبد لله  بامتثال أمره، والقيام بفرضه بإخراج 
الله  أمر  الشرعية، كما  الزكاة، وصرفها في مصارفها 
بذلك في نصوص عديدة؛ منها قوله تعالى: َوَأِقيُموْا 

َكاَة ]البقرة: 3)[. اَلَة َوآُتوْا الزَّ الصَّ

نوع  تقرير  سياق  –في  الغزالي  حامد  أبو  قال 
فريضة الزكاة-: »فحظُّ الفقير مقصود في سد الخلة، 
اتباع  في  التعبد  وحق  األفهام؛  إلى  سابق  جلي  وهو 
الزكاة  صارت  وباعتباره  للشرع،  مقصود  التفاصيل 
قرينة للصالة والحج في كونها من مباني اإلسالم«)))(. 

)- تحقيق تقديم ُحبِّ الله  على ُحبِّ غيره: وذلك 
قال  المال،  حب  على  مجبولٌة  البشرية  الطبيعة  أنَّ 
َهَواِت ِمَن النَِّساء َواْلَبنِيَن  َن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ تعالى: ُزيِّ
َواْلَخْيِل  ِة  َواْلِفضَّ َهِب  الذَّ ِمَن  اْلُمَقنَطَرِة  َواْلَقنَاطِيِر 
))[؛  عمران:  ]آل   َواْلَحْرِث َواألَْنَعاِم  َمِة  اْلُمَسوَّ
ال  بحيث  الدافع،  هذا  تقويم  على  يعمل  فاإلسالم 
يشارك حبَّ الله في قلب المسلم أيُّ هوى آخر ألحد 
إيتاَء  القرآُن  جعل  ولذلك  عظمْت،  مهما  مخلوقاته، 
الزكاة برهانًا على االعتراف بوحدانية الله، واالنقياد 
ألوامره؛ قال تعالى: َوَلـِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِالّلِه َواْلَيْوِم 
اْلَماَل َعَلى  َوالنَّبِيِّيَن َوآَتى  َواْلِكَتاِب  اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة 
بِيِل  السَّ َواْبَن  َواْلَمَساِكيَن  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َذِوي  ُحبِِّه 
َكاَة...  الزَّ َوآَتى  الَة  َوَأَقاَم الصَّ َقاِب  الرِّ َوفِي  آِئِليَن  َوالسَّ
ِذيَن َصَدُقوا َوُأوَلـِئَك ُهُم اْلُمتَُّقون ]البقرة:  ُأوَلـِئَك الَّ
َسنٍَة،  الزكاة كلَّ  المسلم على إخراج  فاعتياد   ،](((
إلى  تقليله  على  ويعمل  الدافع،  هذا  نفسه  في  يكسر 

الحد األدنى.

قال الغزالي - مبيِّنًا أثر الزكاة في تحقيق حب 
التزاٌم  الشهادة  بكلمتي  التلفظ  »إن  تعالى-:  الله 
للتوحيد، وشهادٌة بإفراد المعبود؛ وشرُط تمام الوفاء 
الفرد،  الواحد  يبقى للموحد محبوب سوى  به أن ال 

)))( إحياء علوم الدين )/3)). 

باللسان قليل  الشركة؛ والتوحيد  المحبة ال تقبل  فإنَّ 
بمفارقته  المحب  درجة  يمتحن  وإنما  الجدوى، 
ألنها  الخالئق؛  عند  محبوبٌة  واألموال  المحبوب؛ 
العالم،  بهذا  يأنسون  وبسببها  بالدنيا،  تمتعهم  آلة 
المحبوب،  لقاء  فيه  أن  مع  الموت،  من  وينفرون 
المحبوب، واستنزلوا  فامتحنوا بتصديق دعواهم في 
ولذلك  ومعشوقهم؛  مرموقهم  هو  الذي  المال  عن 
قال الله تعالى: إِنَّ الّلَه اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َأنُفَسُهْم 

َوَأْمَواَلُهم بَِأنَّ َلُهُم الَجنََّة ]التوبة: )))[«)9)(. 

»إنَّ  السابقة-:  اآلية  فوائد  -في  القيم  ابن  وقال 
في  ذاتها  تبذل  التي  ومعشوقها،  النفس  محبوُب  المال 
في  للموت  وتتعرض  األخطار،  وترتكب  تحصيله، 
طلبه... فندب الله تعالى محبِّيه المجاهدين في سبيله إلى 
بذل معشوقهم ومحبوبهم في مرضاته، فإن المقصود أن 
الوجود  في  يكون  وال  إليهم،  شيء  أحب  هو  الله  يكون 

شيء أحب إليهم منه«)30(.

الذي  المال  أنَّ  وذلك  الله:  نعمة  شكر  تحقيق   -3
على  به  َأْنَعَم  الله،  ماُل  الحقيقة  في  هو  الغنيُّ  يملكه 
قال  فيه؛  مستخلفين  وجعلهم  عباده،  من  األغنياء 
]النور:   آَتاُكْم ِذي  الَّ ِه  اللَّ اِل  مَّ ن  مِّ َوآُتوُهم  تعالى: 
 فِيِه ْسَتْخَلِفيَن  مُّ َجَعَلُكم  ا  ِممَّ َوَأنِفُقوا  وقال:  33[؛ 
فرٌض  النعمة  شكر  أنَّ  المعلوم  ومن  )[؛  ]الحديد: 
قال  وزيادتها؛  النعم  دوام  يتحقق  وبه  المسلم؛  على 
َلِئن َشَكْرُتْم ألَِزيَدنَُّكْم ]إبراهيم: )[؛ وإذا  تعالى: 
به  يتحقق  ما  الزكاة من أجلِّ  أنَّ  فليعلم  ُذِكر،  ما  تبيَّن 
نِْعَمًة فِي  َعْبِدِه   َعَلى  ِه  لِلَّ شكر نعمة المال))3(؛ »َفإِنَّ 
اْلَبَدِن،  لِنِْعَمِة  ُشْكٌر  اْلَبَدنِيَُّة  َفاْلِعَباَداُت  ماله؛  وفي  َنْفِسِه 
إَِلى  َينُْظُر  َمْن  َأَخسَّ  َوَما  اْلَماِل،  لِنِْعَمِة  ُشْكٌر  َواْلَمالِيَُّة 

)9)( إحياء علوم الدين )/3))-))). 
إثبات  أيضًاً:  وينظر   .((/( القيم  البن  الفوائد  بدائع   )30(

العلل للحكيم الرتمذي، ص: 3))-))).
))3( انظر: بدائع الصنائع للكاساين )/3.
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ْزق،ُ َوُأْحِوَج إَِلْيِه، ُثمَّ اَل َتْسَمُح  اْلَفِقيِر، َوَقْد ُضيَِّق َعَلْيِه الرِّ
َؤاِل،  ِه َتَعاَلى َعَلى إِْغنَاِئِه َعِن السُّ َي ُشْكَر اللَّ َنْفُسُه بَِأْن ُيَؤدِّ
َوإِْحَواِج َغْيِرِه إَِلْيِه«))3(؛ وبأداء الزكاة تحفظ نعمة المال؛ 
»َفما َزاَلِت النِّْعَمُة بِاْلَماِل َعَلى َمْن َأدَّى َزَكاَتُه، َبْل َيْحَفُظُه 
يِه َلُه، َوَيْدَفُع َعنُْه بَِها اآْلَفاِت، َوَيْجَعُلَها ُسورًا  َعَلْيِه َوُينَمِّ

َعَلْيِه، َوِحْصنًا َلُه، َوَحاِرسًا َلُه«)33(.

ثانيًا: امتحان األغنياء بإخراج المال المحبوب 
االبتالء واالختبار  إذ  الله))3(؛  النفوس في سبيل  إلى 
لَِيْبُلَوُكْم  تعالى:  قال  األحكام؛  تشريع  مقاصد  من 
ُكْم َأْحَسُن َعَماًل ]الملك: )[، وقال: َوُهَو الَِّذي  َأيُّ
َبْعٍض  َفْوَق  َبْعَضُكْم  َوَرَفَع  اأْلَْرِض  َخاَلِئَف  َجَعَلُكْم 
)))[؛  ]األنعام:   آَتاُكْم َما  فِي  لَِيْبُلَوُكْم  َدَرَجاٍت 
على  دليال  الله  مرضات  ابتغاء  الزكاة  أداء  فيكون 
الفوز والفالح في مقصد االبتالء؛ ولهذا جعل النبيُّ 
َدَقُة  ))َوالصَّ قال:  حيث  لصاحبه؛  برهانًا  الصدقَة   
أو  المتصدق،  إيمان  صحة  على  »أي:  ُبرَهاٌن(())3(؛ 
على أنه ليس من المنافقين الذين يلمزون المطّوعين 
محبِة  صحة  على  أو  الصدقات،  في  المؤمنين  من 
المتصدق لله تعالى، ولما لديه من الثواب؛ إذ قد آثر 
محبة الله تعالى وابتغاء ثوابه، على ما ُجبل عليه من 

ُحّب الذهب والفّضة؛ حتى أخَرُجه لله تعالى«))3(. 

قوله  ذلك  في  واألصل  ي:  المزكِّ تطهير  ثالثًا: 
يِهم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ َصَدَقًة  َأْمَوالِِهْم  ِمْن  ُخْذ  تعالى: 
تيمية:  ابن  اإلسالم  شيخ  قال   .](03 ]التوبة:   بَِها

يِهم بالخير«))3(.  ُرُهْم من الشر َوُتَزكِّ »ُتَطهِّ

))3( إحياء علوم الدين للغزايل )/))). 
)33( زاد املعاد البن القيم )/). 

))3( حالل العقد يف بيان أحكام املعتقد للطويف، ص: )). 
))3( رواه مسلم يف صحيحه برقم 3)). 

)/)))؛  مسلم  كتاب  تلخيص  من  أشكل  ملا  املفهم   )3((
وينظر أيضًاً: رشح النووي عىل مسلم )/)). 

))3( جمموع الفتاوى 0)/)3). وينظر أيضًاً: حماسن الرشيعة 
للقفال، ص: ))). 

العالمة  قال  والتزكية:  التطهير  بين  الفرق 
محمد الطاهر بن عاشور –في تفسير اآلية السابقة-: 
اْلَخْيَراِت؛  َكثِيَر  َأْي  َزِكّيًا،  ْيِء  الشَّ َجْعُل  »َوالتَّْزِكَيُة: 
َعِن  التَّْخِلَيِة  َمَقاِم  إَِلى  إَِشاَرٌة   ُرُهْم ُتَطهِّ َفَقْوُلُه: 
التَّْحِلَيِة  َمَقاِم  إَِلى  إَِشاَرٌة   يِهم ُتَزكِّ َوَقْوُلُه:  يَِّئاِت؛  السَّ
َمٌة  ُمَقدَّ التَّْخِلَيَة  َأنَّ  َجَرَم  َواَل  َواْلَحَسنَاِت؛  بِاْلَفَضاِئِل 
اَرٌة لُِذُنوبِِهْم،  َدَقَة َكفَّ َعَلى التَّْحِلَيِة؛ َفاْلَمْعنَى َأنَّ َهِذِه الصَّ

َوُمْجِلَبٌة لِلثََّواِب اْلَعظِيِم«))3(. 

من  كثيرًا  َجَمَعْت  المتقدمة  اآلية  أنَّ  تبيَّن  وبهذا 
وذلك  الزكاة،  فرض  في  الشرعية  والحكم  المقاصد، 
في كلمتين محكمتين؛ هما: التطهير، والتزكية؛ وبهذا 
يظهر إعجاز القرآن بداللته على المعاني الكثيرة بألفاظ 
في  بالزكاة  الحاصل  التطهير  مقصد  وسنفصل  قليلة؛ 

الفقرات التالية: 

والسيئات:  الذنوب  من  ي  المزكِّ نفس  تطهير   -(
ويتبين هذا المقصد جلّيًا من تعليل وجوب أخذ 
ِمْن  ُخْذ  تعالى:  قوله  في  الوارد  بالتطهير  الزكاة 
ح جمٌّ غفير  ُرُهْم، حيث صرَّ َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
من أهل التفسير بأنَّ المراد هو التطهير من اآلثام 
في  ورد  ما  أيضًاً  ده  ويؤكِّ والسيئات؛  والذنوب 
َدَقُة ُتْطِفُئ اْلَخطِيَئَة َكَما  الحديث المرفوع: ))الصَّ

ُيْطِفُئ اْلَماُء النَّاَر(()39(.

ودناءة  البخل،  دنس  من  المزكي  نفس  تطهير   -(
الشّح)0)(: فإن الّشح طبيعٌة في نفس اإلنسان؛ قال 

))3( التحرير والتنوير البن عاشور ))/3). 
رواه أمحد يف مسنده برقم )))))، والرتمذي يف سننه برقم   )39(
وصححه  صحيح«؛  حسن  حديٌث  »هذا  وقال:   ،((((

األلباين يف صحيح اجلامع برقم )3)). 
عبد  بن  ملحمد  اإلسالم  ورشائع  اإلسالم  حماسن  انظر:   )(0(

الرمحن البخاري احلنفي ص: )).
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ّح)))( ]النساء:  َوُأْحِضَرِت اأَلنُفُس الشُّ تعالى: 
 )(((َقُتورًا ْنَساُن  اإْلِ َوَكاَن  وقال:  )))[؛ 
هالك  أسباب  من  ّح  والشُّ 00)[؛  ]اإلسراء: 
الصحيح:  الحديث  في  ورد  كما  السابقة؛  األمم 
َقْبَلُكْم،  َكاَن  َمْن  َأْهَلَك  حَّ  الشُّ َفإِنَّ   ، حَّ الشُّ ُقوا  »َواتَّ
َواْسَتَحلُّوا  ِدَماَءُهْم  َسَفُكوا  َأْن  َعَلى  َحَمَلُهْم 
فإنَّ  ذلك  من  المقابل  وفي  َمَحاِرَمُهْم«))3)((؛ 
ح من أسباب الفالح؛ قال تعالى:  الشُّ النجاة من 
 اْلُمْفِلُحون ُهُم  َفُأْوَلِئَك  َنْفِسِه  ُشحَّ  ُيوَق  َوَمن 

]الحشر: 9[.

فليعلم  والبخل،  ّح  الشُّ خطورة  رت  تقرَّ وإذا 
والنجاة  عليهما،  لالنتصار  عالج  أفضل  الزكاة  أنَّ 
البخل  صفة  تزول  »وإنما  الغزالي:  قال  آثارهما؛  من 
بقهر  إال  ينقطع  الشيء ال  المال، فحب  بذل  تتعود  بأن 
فالزكاة  اعتيادًا،  ذلك  يصير  حتى  مفارقته،  عن  النفس 
خبث  عن  صاحبها-  ر  تطهِّ -أي  طهرٌة  المعنى  بهذا 
بذله، وبقدر فرحه  بقدر  المهلك، وإنما طهارته  البخل 

بإخراجه، واستبشاره بصرفه إلى الله تعالى«)))(.

النفس  ميل  تقرير  –بعد  الرازي  الفخر  ويقول 
ِعاَلٌج  َكاِة  الزَّ »َفإِيَجاُب  المال-:  حب  إلى  البشرية 
اْلَقْلِب،  َعِن  ْنَيا  الدُّ ُحبِّ  َمَرِض  َزاَلِة  إِلِ ُمَتَعيٌِّن  َصالٌِح 

َحارِضٌ  ُه  َكَأنَّ َحتَّى  ِة  يَّ اْلَبرَشِ لِلنُُّفوِس  حِّ  الشُّ ُماَلَزَمُة  يعني:   )(((
ِة ُبنَِي فِْعُلُه لِْلَمْجُهوِل  بِلَّ ح ِمْن َأْفَعاِل اجْلِ َلَدْيَا؛ وَلـامَّ كان الشُّ
اْلَفاِعِل  َمْعُلوِم  َغرْيِ  فِْعٍل  ُكلِّ  بِنَاِء  يِف  اْلَعَرِب  َطِريَقِة  َعىَل 
ْم: ُشِغَف بُِفاَلَنٍة، َواْضُطرَّ إىَِل َكَذا. انظر:  لِْلَمْجُهوِل، َكَقْوهِلِ

تفسري التحرير والتنوير )/))).
ِديُد اْلُبْخِل، ُمْشَتقٌّ ِمَن اْلَقرْتِ َوُهَو التَّْضِييُق يِف  )))( اْلَقُتوُر: الشَّ

ْنَفاق. انظر: تفسري التحرير والتنوير ))/))). اإْلِ
)3)( رواه مسلم يف صحيحه برقم: )))). 

اهلل  حجة  أيضًاً:  وانظر   .(((/( الدين  علوم  إحياء   )(((
البالغة )/0). 

َكاَة لَِهِذِه اْلِحْكَمِة«)))(.  ُه ُسْبَحاَنُه َأْوَجَب الزَّ َفاللَّ

ال  المال  ب  تكسُّ أنَّ  وذلك  ي:  المزكِّ مال  تطهير   -3
وكذب؛  وتدنُّس،  ُشَبه،  من  الغالب  في  يخلو 
َمْعَشَر  »َيا   : يقول  بالزكاة؛  إلى تطهيره  فيحتاج 
ْغُو َواْلَحْلُف، َفُشوُبوُه  اِر، إِنَّ اْلَبْيَع َيْحُضُرُه اللَّ التُّجَّ
َدَقِة«)))( أي: أنَّ التاجر قد يتكلم بكذب، وقد  بِالصَّ
يحلف على ذلك، فاخلطوا ذلك اللَّغَو والَحِلَف 
البياعات  في  المتمكن  الخبث  ليرتفع  بالصدقة؛ 
عن  الخبث  ارتفع  وإذا  والكذب،  اللغو  بسبب 
–وهو  المسبب  عن  يرتفع  البيع-  –وهو  السبب 
المال-)))(؛ ولهذا وصف النبيُّ  الزكاَة بقوله: 
َما ِهَي َأْوَساُخ النَّاِس(()))(؛  َدَقاِت إِنَّ ))إِنَّ َهِذِه الصَّ
تطهرهم من  الصدقة كذلك؛ ألنها  كانت  »وإنما 
كماء  فصارت  الكنز،  إثم  من  وأموالهم  البخل، 

الغسالة التي تعاب«)9)(.

فإن قيل: إن وصف الزكاة بأنها أوساخ الناس 
َق  يتعارض مع ما ورد في الحديث الصحيح: »َما َتَصدَّ
إاِلَّ  يَِّب،  الطَّ إاِلَّ  اللُه  َيْقَبُل  َواَل  َطيٍِّب،  ِمْن  بَِصَدَقٍة  َأَحٌد 
س  مقدَّ الرحمن  كفُّ  إذ  بَِيِمينِِه«)0)(؛  ْحَمُن  الرَّ َأَخَذَها 

عن الوسخ، فكيف يقع الوسخ في كفه ؟

)))( تفسري الرازي ))/)). 
)))( رواه أبو داود يف سننه برقم: ))33، والنسائي يف سننه 
 ،((3( برقم:  املستدرك  يف  واحلاكم   ،3(00 برقم: 
وقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه«، ووافقه 

الذهبي يف التلخيص، وصححه األلباين. 
احلنفي  للُمظهري  املصابيح  رشح  يف  املفاتيح  انظر:   )(((
البخاري  الدين  لعالء  األرسار  وكشف   ،(0(/3

 .33(/3
)))( رواه مسلم يف صحيحه برقم ))0). 

العباس  تلخيص كتاب مسلم أليب  ملا أشكل من  املفهم   )(9(
القرطبي 3/))). 

)0)( رواه مسلم يف صحيحه برقم ))0). 
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قلنا: ال يمتنع وصُف الشيء الواحد بالضّدين 
الواحدة حالالً  العين  الشرع؛ فقد تكون  من أحكام 
في  أو  شخصين،  حق  في  واحدة  حالة  في  حرامًا 
ُطهرة  فالصدقة  واحد؛  شخص  حق  في  حالين 
يد  في  حسٌن  ورزق  المال،  صاحب  حق  في  للمال 
المستحق إذا حصلت في يديه، ولو بقيت في المال 
لغيَّرته وأخبثته، فإذا خرجت عنه خرجت طاهرة في 
وهي  إال  الرحمن  كف  في  تقع  فال  فطّهرته؛  ذاتها 
رة؛ وال تبقى عند الغني إال وتكون خبيثة  طاهرة مطهَّ

مخّبثة)))(.
 )- تطهير المال من الشرور واآلفات المحفوفة به: 
ْيَت َزَكاَة َمالَِك َأْذَهْبَت  ويدل عليه قوله : »إَِذا َأدَّ
ُه«)))(؛ وأعظم شرٍّ ُيدفع بأداء الزكاة: هو  َعنَْك َشرَّ
ما توّعد به تاركها من عقوبات دنيوية وأخروية؛ 
تارك  بها  توّعد  التي  الدنيوية  العقوبات  فمن 
َكاَة  الزَّ َقْوٌم  َمنََع  »َما   : قوله  في  ورد  ما  الزكاة: 
الجوع،  نين:  -والسِّ نِيَن«)3)(  بِالسِّ ُه  اللَّ اْبَتاَلُهُم  إاِلَّ 
رواية  في    وقوله  والقحط-)))(؛  والجدب، 

أخرى: »وَلْم َيْمنَُعوا َزَكاَة َأْمَوالِِهْم إاِلَّ ُمنُِعوا اْلَقْطَر 

ُيْمَطُروا«)))(؛ ومن  َلْم  اْلَبَهاِئُم  َوَلْواَل  َماِء،  السَّ ِمَن 

)))( انظر: القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس للقايض ابن 
العريب ص: )))، 3)). 

واحلاكم يف  برقم ))))،  ابن خزيمة يف صحيحه  رواه   )(((
صحيح  حديث  »هذا  وقال:  39))؛  برقم  املستدرك 
عليه  الذهبي  ووافقه  خيرجاه«،  ومل  مسلم  رشط  عىل 
سلسلة  لغريه.  حسٌن  األلباين:  وقال  التلخيص؛  يف 

األحاديث الضعيفة )/))). 
اهليثمي:  قال   ،(((( برقم  األوسط  يف  الطرباين  رواه   )(3(
أيضًا:  وانظر   .((/3 الزوائد  جممع  ثقات«.  »ورواته 
 .((0/( لأللباين  الصحيحة  األحاديث  سلسلة 

والسنني: هو اجلوع واجلدب والقحط. 
مسلم  عىل  النووي  ورشح   ،(((/( املفهم  انظر:   )(((

 .(9/(3
حديث  هذا  وقال:   ،(((3 برقم  املستدرك  يف  احلاكم  رواه   )(((

العقوبات األخروية التي توّعد بها تارك الزكاة ما 

ِذيَن َيْبَخُلوَن  ورد في قوله تعالى: َوالَ َيْحَسَبنَّ الَّ

ُهْم َبْل ُهَو َشرٌّ  بَِما آَتاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه ُهَو َخْيرًا لَّ

]آل   اْلِقَياَمِة َيْوَم  بِِه  َبِخُلوْا  َما  ُقوَن  َسُيَطوَّ ُهْم  لَّ

َيْكنُِزوَن  ِذيَن  َوالَّ تعالى:  وقوله  0))[؛  عمران: 

الّلِه  َسبِيِل  فِي  ُينِفُقوَنَها  َوالَ  َة  َواْلِفضَّ َهَب  الذَّ

َناِر  فِي  َعَلْيَها  ُيْحَمى  َيْوَم  َألِيم.  بَِعَذاٍب  ْرُهم  َفَبشِّ

َوُظُهوُرُهْم  َوُجنوُبُهْم  ِجَباُهُهْم  بَِها  َفُتْكَوى  َجَهنََّم 

 َهـَذا َما َكنَْزُتْم ألَنُفِسُكْم َفُذوُقوْا َما ُكنُتْم َتْكنُِزون

]التوبة: )3-)3[.

التنبيه  سبق  ي(:  )المزكِّ المعطِي  تزكية  رابعًا: 

الواردتين  التطهير والتزكية،  التفريق بين كلمتي  على 

ُرُهْم  ُتَطهِّ تعالى:  قوله  في  الزكاة  وجوب  تعليل  في 

ر هنالك أنَّ التطهير تخلية، والتزكية  يِهم؛ وتقرَّ َوُتَزكِّ

مجرد  على  زائد  قدر  فالتزكية  هذا  وعلى  تحلية؛ 

َياَدة؛  َكاة فِي اللَُّغة: النََّماء َوالزِّ التطهير؛ إذ من معاني الزَّ

فبالزكاة تزكو نفس المتصدق، ويزكو قلبه، وماله)))(؛ 

ل ذلك في الفقرات التالية:  وسنفصِّ

واإلنفاق،  والكرم  الجود  على  ي  المزكِّ تعويد   -(

لما  النفس  ألن  األخالق:  مكارم  من  وغيرها 

كانت ميالة إلى الحرص على المال، كانت الزكاُة 

حتى  فشيئًا،  شيئًا  البذل  على  لها  وتمرينًا  رياضًة 

ويزول  عادة،  لها  الكرم  يصير  حدٍّ  إلى  بها  تبلغ 

األمانات،  ألداء  النفس  وترتاض  عنها؛  البخل 

األحاديث  سلسلة  وانظر:  خيرجاه.  ومل  اإلسناد،  صحيح 
الصحيحة )/))). 

)))( انظر: جمموع الفتاوى 0)/)9، و))/). 
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وإيصال الحقوق إلى مستحقيها)))(؛ وتبتعد بذلك 

البعد عن االعتداء على أموال اآلخرين، إذ  أشّد 

َلَيْبُعُد كلَّ  فإنه  الله،  ابتغاء مرضاة  ماله  ُيعطي  َمن 

بذلك سخط  فيجلب  له،  ليس  ما  يأخذ  أن  الُبعد 

الله على نفسه.

الحنفي:  البخاري  الرحمن  عبد  بن  محمد  قال 

ليس في الدين آفٌة أعظم من البخل، فلو لم يكن 

في البخل إال سوء الظن بالله تعالى، لكان هالكًا 

تاّمًا، ولو لم يكن في الجود إال حسن الظّن بالله 

قوة  تزداد  بالجود  وألن  تاّمًا؛  شرفًا  لكان  تعالى، 

اليقين؛ واليقين أصل الدين؛ وبالجود يزداد حبه 

في قلوب الخلق، وكفى به ربحا؛ وبالجود يزداد 

مطلوب  وهذا  العالمين؛  ألسن  على  ثنائه  حسن 

عن  الخليل  إبراهيم  سأله  كما  أجمعين،  العقالء 

رب العالمين بقوله: َواْجَعْل لِي لَِساَن ِصْدٍق فِي 

اآْلِخِريَن ]الشعراء: ))[)))(. 

َوَأِقيُموا  تعالى:  قال   : الله  رحمة  )-استحقاق 

َلَعلَُّكْم  ُسوَل  الرَّ َوَأطِيُعوا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ

َوَرْحَمتِي  وقال:  ))[؛  ]النور:   ُتْرَحُمون

َوُيْؤُتوَن  َيتَُّقوَن  ِذيَن  لِلَّ َفَسَأْكُتُبَها  َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء 

َكـاَة ]األعراف: )))[؛ وقال: َواْلُمْؤِمنُوَن  الزَّ

َيْأُمُروَن  َبْعٍض  َأْولَِياء  َبْعُضُهْم  َواْلُمْؤِمنَاُت 

اَلَة  الصَّ َوُيِقيُموَن  اْلُمنَكِر  َعِن  َوَينَْهْوَن  بِاْلَمْعُروِف 

ُأْوَلـِئَك  َوَرُسوَلُه  الّلَه  َوُيطِيُعوَن  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن 

َسَيْرَحُمُهُم الّلُه ]التوبة: ))[.

الصنائع  وبدائع   ،(( ص:  للطويف  العقد  حالل  انظر:   )(((
للكاساين )/3. 

)))( انظر: حماسن اإلسالم بترصف يسري ص: )). 

3-استحقاق مضاعفة األجر عند الله، والفوز بجنات 

َأْمَواَلُهْم  ُينِْفُقوَن  ِذيَن  الَّ َمَثُل  تعالى:  قال  النعيم: 

فِي  َسنَابَِل  َسْبَع  َأْنَبَتْت  َحبٍَّة  َكَمَثِل  ِه  اللَّ َسبِيِل  فِي 

ُه  ُه ُيَضاِعُف لَِمْن َيَشاُء َواللَّ ُكلِّ ُسنُْبَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواللَّ

ِذيَن  الَّ وقال:  )))[؛  ]البقرة:   َعِليٌم َواِسٌع 

َوَعاَلنَِيًة  ِسّرًا  َوالنََّهاِر  ْيِل  بِاللَّ َأْمَواَلُهم  ُينِفُقوَن 

َوالَ  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َوالَ  ِهْم  َربِّ ِعنَد  َأْجُرُهْم  َفَلُهْم 

في  تعالى  وقال  )))[؛  ]البقرة:   َيْحَزُنون ُهْم 

َكاِة  ِذيَن ُهْم لِلزَّ وصف المؤمنين المفلحين: َوالَّ

ِذيَن  َفاِعُلون إلى قوله: ُأْوَلِئَك ُهُم اْلَواِرُثون* الَّ

]المؤمنون:   َخالُِدون فِيَها  ُهْم  اْلِفْرَدْوَس  َيِرُثوَن 

 .]((-(

فيه:  البركة  وحلول  وكثرته،  الزكاة،  مال  نماء   -(

 َدَقاِت َبا َوُيْربِي الصَّ ُه الرِّ قال تعالى: َيْمَحُق اللَّ

َزَكاٍة  ِمْن  آَتْيُتْم  َوَما  وقال:   ]((( ]البقرة: 

 اْلُمْضِعُفون ُهُم  َفُأوَلِئَك  ِه  اللَّ َوْجَه  ُتِريُدوَن 

]الروم: 39[، وقال: َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء َفُهَو 

أي:  39[؛  ]سبأ:   اِزِقيَن الرَّ َخْيُر  َوُهَو  ُيْخِلُفُه 

اآْلِخَرِة  َوفِي  بِاْلَبَدِل،  ْنَيا  الدُّ فِي  َعَلْيُكْم  »ُيْخِلُفُه 

الله  قوُل  لذلك  ويشهد  َوالثََّواِب«)9)(؛  بِاْلَجَزاِء 

آَدَم  اْبَن  َيا  ))َأْنِفْق  القدسي:  الحديث  تعالى في 

ُأْنِفْق َعَلْيَك(()0)(؛ وقوله : ))َما ِمْن َيْوٍم ُيْصبُِح 

َأَحُدُهَما:  َفَيُقوُل  َينِْزالَِن،  َمَلَكاِن  إاِلَّ  فِيِه،  الِعَباُد 

اللَُّهمَّ  اآلَخُر:  َوَيُقوُل  َخَلفًا،  ُمنِْفقًا  َأْعِط  اللَُّهمَّ 

)9)( تفسري ابن كثري )/3)). 
)0)( رواه البخاري يف صحيحه برقم: ))3). 
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َنَقَصْت  »َما   : وقوله  َتَلفًا(()))(؛  ُمْمِسكًا  َأْعِط 

الذي  الجزء  فإن  وأيضًا  َماٍل«)))(؛  ِمْن  َصَدَقٌة 

ُيؤخذ كلَّ حوٍل زكاًة من مال المسلم، فإنه يكون 

حافزًا له على استثمار ماله حتى ال تأكله الزكاة؛ 

وهذا االستثمار يعود على رب المال بأضعاف 

تكذيٌب  بالزكاة  المال  نماء  ففي  منه؛  ُأِخذ  ما 

للشيطان فيما َيِعُد العبَد به من الفقر في اإلنفاق 

والصدقة.

المتعلقة بم�شارف  المقا�شد  الثاني:  المطلب 
الزكاة )االأ�شناف الثمانية(

بُّ ُسْبَحاَنُه َتَولَّى  قال ابن القيم رحمه الله: »َوالرَّ
َيْجَمُعَها  َأْجَزاٍء،  َثَمانَِيَة  َأَها  َوَجزَّ بِنَْفِسِه،  َدَقِة  الصَّ َقْسَم 

ِصنَْفاِن ِمَن النَّاِس: 

ِة  ِشدَّ بَِحَسِب  َفَيْأُخُذ  لَِحاَجٍة  َيْأُخُذ  َمْن  َأَحُدُهَما: 
اْلُفَقَراُء،  َوُهُم:  تَِها،  َوِقلَّ َوَكْثَرتَِها  َوَضْعِفَها،  اْلَحاَجِة 

بِيِل. َقاِب، َواْبِن السَّ َواْلَمَساِكيُن، َوفِي الرِّ

اْلَعاِمُلوَن  َوُهُم:  لَِمنَْفَعتِِه،  َيْأُخُذ  َمْن  َوالثَّانِي: 
َذاِت  ْصاَلِح  إِلِ َواْلَغاِرُموَن  ُقُلوُبُهْم،  َفُة  َواْلُمَؤلَّ َعَلْيَها، 

اْلَبْيِن، َواْلُغَزاُة فِي َسبِيِل اللَّه«)3)(.

وبهذا تبيَّن أن الشارع »راعى في المستحقين لها 
اآلخذ،  حاجة  أحدهما  مهمين:  أمرين  الزكاة-  –أي 
َواَل  ُمْحَتاجًا،  اآْلِخُذ  َيُكِن  َلْم  »َفإِْن  نفعه«)))(؛  والثاني 

)))( رواه البخاري يف صحيحه برقم: )))). 
)))( رواه مسلم يف صحيحه برقم: )))). 

القيم )/). والدهلوي َصنَّف مصارف  )3)( زاد املعاد البن 
ابن  كالم  من  قريب  وكالمه  أصناف؛  ثالثة  يف  الزكاة 

القيم. ينظر: حجة اهلل البالغة )/9). 
)))( إعالم املوقعني البن القيم 3/)33. 

َكاِة«)))(؛ ألن  فِيِه َمنَْفَعٌة لِْلُمْسِلِميَن، َفاَل َسْهَم َلُه فِي الزَّ
َلُه  ُأبِيَحْت  َفِقيرًا  َكاَن  الناس؛ »َفَمْن  الزكاة من أوساخ 
اْلُمبِيَحَة  ُروَرَة  َفَقْد َعِدَم الضَّ لَِضُروَرتِِه، َوَمْن َكاَن َغنِّيًا 

َلُه«)))(.

ض لذكر مقاصد تشريع الزكاة  وفيما يلي سنتعرَّ
المتعلقة بمصارفها الثمانية، المصنَّفة في مجموعتين: 

أوالً: المقاصد المتعلقة بذوي الحاجة

من  وتخليصها  الحاجة  ذوي  نفوس  تطهير   -(
المحتاج  أنَّ  وذلك  والكراهية:  والِحقد  الحسـد 
إذا رأى َمْن حوله ينعم بالمال الوفير، وهو يكابد 
ألم الفقر، ومرارة الفاقة والحاجة، فلُربما تسبَّب 
ذلك في بّث الحسد والِحقد والعداوة والبغضاء 
بين  العالقة  تضعف  وبهذا  الغني،  على  قلبه  في 
المسلم وأخيه، بل ربما تقطَّعت أواصر األخوة، 
إلى  المحتاج  ودفعت  الكراهية،  نار  وشبَّت 
ارتكاب السرقة، والنهب، واالختالس؛ فالحسد 
المجتمع،  تهدد  فتاكة،  أدواء  والكراهية  والحقد 
لمعالجتها  اإلسالم  سعى  وقد  كيانه،  وتزلزل 
ببيان خطرها، وتشريع ما يزيلها، كتشريع إيجاب 
تلك  لمعالجة  فاعل  عملي  أسلوب  فإنه  الزكاة، 
األدواء، ولنشر المحبة والوئام بين أفراد المجتمع 
المسلم)))(؛ ألنَّ ذوي الحاجة حينما يرون اهتمام 
األغنياء بهم، فإنهم يحبونهم، ويتمنون لهم مزيدًا 
َبرٍّ  كلُّ  يحبُّه  »السخي  إذ  واالستقرار؛  المال  من 
وانظر  وكافر؛  مؤمن  كل  من  ويستحسن  وفاجر، 
الطباع،  العرب كيف تحبه  الطائي من  إلى حاتم 

)))( زاد املعاد البن القيم )/). 
)))( املنتقى رشح املوطأ )/))3. 
)))( انظر: نوازل الزكاة، ص: )).
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وتنقاد له األتباع، حتى إنه ال يذكر باللعن واإلبعاد 
وإن كان كافرا من ذوي العناد«)))(. 

)- التزكية والنماء للمحتاجين، ومواساتهم: وذلك 
السؤال،  ُذلِّ  عن  وإغنائهم  حاجاتهم،  بسدِّ 
الخلق)9)(؛ وفي ذلك  أيدي  ما في  إلى  والتطلع 
وحفظ  نفوسهم،  وإعفاء  وجوههم،  صيانة  من 
الله، وإشعارهم  كرامتهم، وإعانتهم على طاعة 
بأنهم ليسوا ضائعين في المجتمع، وال متروكين 
لضعفهم وفقرهم ما هو من أعظم أنواع اإلحسان 

إليهم)0)(. 

هذه  تعود  المنفعة:  بأصحاب  المتعلقة  المقاصد  ثانيًا: 
ونشره؛  وحمايته،  اإلسالم،  حفظ  إلى  جميعا  المقاصد 

وذلك من خالل: 

نشر  في  ذلك  ألهمية  الله:  سبيل  في  مصرف   -(
ودفع  الظلم،  وكفِّ  عنه،  والدفاع  اإلسالم، 

العدوان، وعلوِّ كلمة الله. 

من  ذلك  في  لما  قلوبهم:  المؤلفة  ومصرف   -(
وتقوية  إليهم،  وتحبيبه  اإلسالم،  في  ترغيبهم 
عن  هم  شرِّ كفِّ  أو  اإليمان،  من  قلوبهم  في  ما 
من  لديهم  من  إلى  الدعوة  وإيصال  المسلمين، 

المستضعفين. 

الزكاة  من  إعطائهم  في  ألن  العاملين:  ومصرف   -3
على  لهم  وتشجيعًا  الخير،  على  لهم  إعانة 
وأداء  التشريع،  هذا  تطبيق  مهمة  في  االستمرار 
في  والفقير  الغني  من  كل  بين  الوساطة  دور 

)))( حماسن اإلسالم، ص: )).
الصنائع  وبدائع   ،((( ص:  الرشيعة  حماسن  انظر:   )(9(

للكاساين )/3، وحالل العقد، ص: )). 
)0)( انظر: اإلشارات إىل مجلة من حكم وأحكام فريضة الزكاة 
لعبد اهلل القصري ص: ))، وأهداف الترشيع اإلسالمي 

ملحمد أبو حييى، ص: ))3.

استالم الزكاة وتسليمها)))(.

في  لما  البين:  ذات  الغارمين إلصالح  )- ومصرف 
ذلك من دفع المشاجرات بين المسلمين، والتي 

قد تؤدي إلى فتن كبيرة، وشرور خطيرة)))(. 

ثالثًا: مقصد الشريعة في عدم إدخال أهل بيت النبوة 
ضمن مصارف الزكاة 

حرمت  إنما  الزكاة  أنَّ  العلماء  من  كثيٌر  ذكر 
إِنََّما  َدَقات  الصَّ ))َهِذِه  ألنَّ  بيته؛  أهل  وعلى    عليه 
ِهَي َأْوَساُخ النَّاِس(()3)(، فحرمت عليهم تنزيهًا لهم. 
وقيل: إنما حرمت عليهم لنفي التهمة عنهم؛ لئال يقول 
الناس طلب  لنفسه، أو لخاصته الَّذين يكون نفعهم 
يَِّة. وقيل:  بَِمنِْزَلة َنفعه، َفَأَراَد َأن يسّد َهَذا اْلَباب بِاْلُكلِّ
مْت عليهم صيانة لمنصبه الشريف؛ ألنها تنبئ  إنما ُحرِّ
عن ُذلِّ اآلخذ وِعزِّ المأخوذ منه؛ لقوله عليه الصالة 
فاَل  ْفَلى«)))(؛  السُّ الَيِد  ِمَن  َخْيٌر  الُعْلَيا  »الَيُد  والسالم: 
اْلملَّة من أهل بيت  فِي  ه بهم  رين والمنوَّ بالمطهَّ َيِليق 
النبوة؛ وأبدلوا بها الفيء الذي يؤخذ على سبيل القهر 
والغلبة، المنبئ عن ِعزِّ اآلخذ وُذلِّ المأخوذ منه)))(. 

الِحَكم  هذه  اجتماع  من  مانع  فال  وبالجملة 
النبوة  جميعا؛ ويكون تحريم الصدقة على أهل بيت 
َما ُيِريُد  من التطهير الذي أراده الله بهم في قوله: إِنَّ
َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُكُم  لُِيْذِهَب  ُه  اللَّ
َتْطِهيرًا ]األحزاب: 33[، َفَيُكوُن ِمْن َتَماِم َتْطِهيِرِهْم 

تِي ِهَي َأْوَساُخ النَّاِس)))(.  َدَقِة الَّ ِصَياَنُتُهْم َعِن الصَّ

فريضة  وأحكام  حكم  من  مجلة  إىل  اإلشارات  انظر:   )(((
الزكاة، ص: )).

)))( انظر: حجة اهلل البالغة )/9).
)3)( رواه مسلم يف صحيحه برقم ))0). 

يف  ومسلم   ،(((( برقم:  صحيحه  يف  البخاري  رواه   )(((
صحيحه برقم: 033). 

)))( انظر: القبس رشح موطأ مالك بن أنس البن العريب ص: 
)9))، وإرشاد الساري للقسطالين 3/))، وحجة اهلل 

البالغة )/0). 
)))(انظر: جمموع الفتاوى 3/)0)، ومنهاج السنة البن تيمية 

)/))، و)/3). 
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باآخذ  المتعلقة  المقا�شد  الثالث:  المطلب   
الزكاة )االإمام()))(

والية  المسلمين:  بإمام  المنوطة  الواليات  من 
النبيُّ  أنَّ  السنَّة  كتب  في  تواتر  ولهذا  الصدقات)))(؛ 
بذلك  عمل  ثم  الزكاة؛  لجباية  سعاته  يبعث  كان   
 : الخلفاء الراشدون من بعده؛ قال أبو بكر الصديق
ِه  وَنَها إَِلى َرُسوِل اللَّ ِه َلْو َمنَُعونِي َعنَاقًا َكاُنوا ُيَؤدُّ »َواللَّ
الشافعي  اإلمام  وقال  َمنِْعَها«)9)(؛  َعَلى  َلَقاَتْلُتُهْم   
األموال؛  ألهل  ترُكه  الوالة  يسع  »وال  الله:  رحمه 
د  ولهذا شدَّ منهم«)0)(؛  أخذه ألهله  أمناء على  ألنهم 
أنَّ  النَّكيَر على من زعم  العربي  ابن  بكر  أبو  القاضي 
َأْمَوالِِهْم  ِمْن  ُخْذ  تعالى  قوله  في  الوارد  الخطاب 
َصَدَقًة خاصٌّ بالنبي ، ال يلتحق به غيره؛ َوَوصف 
قائَله بأنَّه: "جاهٌل بالقرآن، غافٌل عن مأخذ الشريعة، 
ر  تقرَّ وإذا  النََّظِر«)))(؛  فِي  ُمَتَهافٌت  بالدين،  متالعٌب 
األمر  بولي  المنوطة  الواليات  من  الزكاة  جباية  أنَّ 
ولي  قام  ما  متى  عليها،  التعدي  يجوز  ال  –الدولة-، 
األمر بها، فلنتعرض اآلن إلى ذكر جملة من مقاصد 

الشريعة في ذلك: 

في  صرفها  من  والتأكد  الزكاة،  أموال  ضبط   -(
من  أو  األمر  وليَّ  ألنَّ  شرعًا؛  المقررة  وجوهها 
ينيبه مؤتمن عليها، وأعلم بمصارفها، بخالف ما 
عليه أصحاب األموال، فإنهم ال يعلمون أحكام 
الزكاة ومصارفها غالبًا، والواقع يشهد بذلك؛ كما 
ل له نفسه استغالل  أّن في ذلك قطعًا لدابر من تسوَّ
هذا المورد العظيم في التسلط على أموال الناس 

)))( انظر: لباب اللباب ص: )0). 
 ،((9 ص:  للاموردي  السلطانية  األحكام  انظر:   )(((

واألحكام السلطانية أليب يعىل، ص: ))). 
)9)( رواه البخاري يف صحيحه برقم: ))9). 

)0)( كتاب األم للشافعي )/9). 
)))( أحكام القرآن للقايض أيب بكر ابن العريب )/))). 

باسم الدين، وباسم اإلصالح، مع ما قد يصاحب 
ذلك من الترويج الكاذب، والدعاوى المضللة، 
من  بها  الله  أنزل  ما  تحزبات  لتغذية  ر  تسخَّ التي 
وما  العواقب،  عن  ذلك  بعد  تسأل  وال  سلطان؛ 
حق  وبخس  الدولة،  على  ويالت  من  ه  تُجرُّ

مستحقي هذه الزكاة)))(.

من  ن  يمكِّ الزكاة  بجمع  الدولة  قيام  أن  )-كما 
الموازنة بين األصناف الثمانية، وتقدير حاجات 
ثغرات  سدِّ  في  الزكاة  تساهم  وبهذا  صنف؛  كل 
يتمكن  ال  ما  وهذا  أنواعها؛  بكافة  المجتمع 
فيما  وخصوصا  فعالة،  بطريقة  األفراد  عامة  منه 
السياسة  تستهدف  التي  الصرف  بأوجه  يتعلق 
)المؤلفة  مصرف  مثل  اإلسالمية؛  للدولة  العليا 
قلوبهم(، فإنه قد يحقق في الوقت الحاضر عدة 
أهداف نبيلة، كنشر الدعوة اإلسالمية في األقطار 
اإلسالمية  المجتمعات  ومساندة  األخرى، 
أن  كما  عنها؛  الشر  ودرء  أمرها،  على  المغلوبة 
اإلسالمية  للدولة  يوفر  الله(  سبيل  )في  مصرف 
األموال التي تساعدها في بناء القوات المسلحة، 
اإلسالم،  أعداء  لمحاربة  بالعتاد  وتجهيزها 
قيام  أنَّ  كما  اإلسالمية؛  المقدسات  والدفاع عن 
الدولة بجمع الزكاة سيساعد على إيجاد التقارب 
الثغرات  وسدِّ  المجتمع،  فئات  بين  االجتماعي 
التسلل  في  اإلسالم  أعداء  يستغلها  قد  التي 
الفقر،  انتشار  بسبب  اإلسالمي  المجتمع  إلى 
العدالة  تحقيق  عن  اإلسالمية  الحكومة  وعجز 
االجتماعية، ومن َثمَّ يندفع الفقراء إلى الجريمة، 
أعداء  فيجد  والمخدرات،  األعراض،  وتجارة 
اإلسالم الفرصة المالئمة في هذا المناخ السيء 

للهجوم على العقيدة اإلسالمية.

)))( انظر: أهداف الترشيع، ص: ))3. 
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3-إن قيام الدولة بجمع الزكاة إنما يندرج في سياق 
حفظ كرامة الفرد، ومراعاة شعور أبناء المجتمع، 
الزكاة  بدفع  يقومون  الذين  هم  األغنياء  كان  فلو 
نفوسهم  في  ذلك  ألحدث  مباشرًة،  للفقراء 
انكسارا، وربما عطل قدرتهم على التصرف بكل 
هؤالء  جميل  أسارى  سيعتبرون  ألنهم  حرية؛ 

األغنياء)3)(.

االجتماعية  المقا�شد  الرابع:  المطلب 
واالقت�شادية العامة في الزكاة

نجد  وإنفاقها،  الّزكاة  تحصيل  عملية  خالل  من 
اجتماعية،  أهداف  تحقيق  في  عالية  كفاءة  ذات  أداة  أنها 

ها:  واقتصادية؛ وسنتطرق فيما يلي ألهمِّ

أوالً: المقاصد االجتماعية

اإلنسانية  القيم  وَبثُّ  األخالقية،  المعاني  )-غرس 
في المجتمع: حيث يالحظ المطَِّلع على أحوال 
فيها  يؤدي  اّلتي  والمجتمعات  البيئات  أّن  العالم 
معاني  من  أعلى  بنسبة  تتمتع  الّزكاة،  أغنياُؤها 
الترابط االجتماعي، والمودة المتبادلة، والتراحم 
المسلم  المجتمع  أفراد  فيعيش  والمواساة، 
يشد  المرصوص،  كالبنيان  متماسكين،  متحابين 
بعضه بعضا، تحقيقًا لقوله : »اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن 
»َمَثُل   : وقوله  َبْعضًا«)))(،  َبْعُضُه  َيُشدُّ  َكاْلُبنَْياِن 
َوَتَعاُطِفِهْم  َوَتَراُحِمِهْم،  ِهْم،  َتَوادِّ فِي  اْلُمْؤِمنِيَن 
َلُه َساِئُر  َتَداَعى  َمَثُل اْلَجَسِد إَِذا اْشَتَكى ِمنُْه ُعْضٌو 

)3)( انظر: املصدر السابق. 
يف  ومسلم   ،(0(( برقم:  صحيحه  يف  البخاري  رواه   )(((

صحيحه برقم: )))). 

ى«)))(.  َهِر َواْلُحمَّ اْلَجَسِد بِالسَّ

فالزكاة  االجتماعي:  والتكافل  الضمان،  )-تحقيق 
التي  االجتماعي،  التكافل  حلقة  من  رئيٌس  جزٌء 
مأكل،  من  الحياة،  ضروريات  توفير  على  تقوم 
وإيصال  الديون،  وسداد  ومسكن،  وملبس، 
المنقطعين إلى بالدهم، وفك الّرقاب، ونحو ذلك 
من أوجه التكافل، التي قررها اإلسالم بين أفراد 
المجتمع الذين وصفهم بالجسد الواحد؛ ونظرًا 
والتضامن  التكافل  هذا  على  اإلسالم  لحرص 
أو  للزكاة،  المستحقين  إهانة  من    الله  ر  حذَّ
جرح إحساسهم بما يفهم منه االستعالء عليهم، 
أو االمتنان، أو أي معنى يؤذي كرامتهم، وينال من 
ِذيَن آَمنُوا اَل ُتْبطُِلوا  َها الَّ عزتهم؛ قال تعالى: َيا َأيُّ

َصَدَقاتُِكْم بِاْلَمنِّ َواأْلََذى ]البقرة: )))[.

االجتماعي  واألمان  االجتماعية  العدالة  3-تحقيق 
منح  في  أنَّ  وذلك  المجتمع:  طبقات  بين 
الفئات  بين  للفجوة  تقلياًل  لمستحقيها  الزكاة 
تملك  في  التفاوت  لحدة  وتخفيفًا  االجتماعية، 
األموال، وقضاًء على بقاء الثروة المالية مكدسة 
في فئات محصورة؛ إذ بأداء الزكاة سيمتلك كل 
طبقة  أيِّ  نفُس  ث  تحدِّ فلْن  إليه؛  يحتاج  ما  فئة 
باالعتداء على أموال غيرها، بحجة أنها محرومة 
مما تحتاج إليه من المال؛ وهذا يساهم في إشاعة 
وحمايته  المجتمع،  وتحصين  وترسيخه،  األمن 
من الجرائم عمومًا، والجرائم المالية خصوصًا، 
من  الحرمان  إلى  أسبابها  من  كثير  يرجع  التي 

المال، مع الحاجة إليه.

)))( رواه مسلم يف صحيحه برقم: )))). 
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ثانيًا: المقاصد االقتصادية

إذا  المسلم  أن  وذلك  لألموال:  األمثل  )-التوظيف 
َكنز ماله، فهو مضطر ألن يدفع الّزكاة عنه بمقدار 
أدناه ).)% كّل سنة، مّما يؤّدي إلى نفاِده، وهذا 
نحو  بكفاءة  األموال  ضخِّ  زيادة  إلى  سيدفعه 
األنشطة اإلنتاجية، حتى ال تأكلها الزكاة؛ فتكون 
ز لحسن توظيف األموال، مما  الزكاة بمثابة المحفِّ
تنشط معه الحركة االقتصادية، وتعمُّ الفائدة)))(. 

)-زيادة معدالت الناتج المحلي في االقتصاد: وهذه 
ضخ  تزايد  كلما  وحتمية  طبيعية  نتيجة  الزيادة 
من  أما  اإلنتاجية،  األنشطة  نحو  بكفاءة  األموال 
السابقة؛  الفقرة  في  ِذْكُره  م  تقدَّ فِلما  الغني  جهة 
المحتاج  فألن  الزكاة،  مصارف  جهة  من  وأما 
إذا أخذ جزءًا من المال؛ فإما أن يسلك به سلوكا 
إنتاجّيًا مباشرًا، ليصبح بدوره منتجًا في ذاته، وإما 
طلب  فيزداد  تجاري،  وسيط  من  به  يشتري  أن 
كلتا  وفي  اإلنتاجي؛  العيني  المنتج  من  الوسيط 
في  المحلي  الناتج  زيادة  على  سيؤثر  الحالتين 

االقتصاد)))(.

3-القضاء على الركود ومعدالت التضخم: وذلك أن 
االستهالك،  الطلب على  زيادة  إلى  تؤدي  الزكاة 
زيادة  إلى  تؤدي  االستهالك  على  الطلب  وزيادة 
اإلنتاج  وزيادة  واإلنتاج؛  االستثمار  على  الطلب 
تمثل إضافة عينية حقيقية تزيد من عرض السلع، 
تنافسية في  والخدمات في االقتصاد، مما يخلق 

رياض  للدكتور  الرشكات  زكاة  حماسبة  معيار  انظر:   )(((
اقتصادية  وأداة  مالية  عبادة  والزكاة   ،(0 ص:  اخلليفي 

ألمحد إسامعيل حييى، ص: )). 
)))( انظر: معيار حماسبة زكاة الرشكات، ص: 0). 

ومعدالت  األسعار،  فتتراجع  والسعر،  العرض 
التضخم)))(.

بيد طبقة  )-القضاء على االكتناز وانحصار األموال 
محددة: وذلك أنَّ في االكتناز تبقى الثروة الكبيرة 
بيد أفراد معينين، يضطر اآلخرون إلى االقتراض 
دفع  بعد  إال  أحدا  يقرضون  ال  ولكنهم  منهم؛ 
جزية، أو ضريبة، أو فائدة ربوية، وبما أن الطبقة 
الفقيرة ال تقدر على ردِّ القرض بالصفة المذكورة 
غالبا، فتبقى األموال محتكرة بيد األغنياء؛ ولهذا 
مقصدًا  واالحتكار  االكتناز  على  القضاء  كان 
َيُكوَن  اَل  َكْي  تعالى:  قال  الشريعة؛  من مقاصد 
وُتعدُّ   ،]( ]الحشر:   ِمنُْكْم اأْلَْغنَِياِء  َبْيَن  ُدوَلًة 
الزكاة من أهم وسائل محاربة االكتناز؛ ألنَّ منح 
)الزكاة(  األموال  رؤوس  من  جانبًا  المحتاجين 
إذ  فيها؛  بالعمل  استغاللها  زيادة  من  نهم  يمكِّ
يؤدي  المجتمع  أكثر  أيدي  في  المال  وجود 
لصرفه في شراء ضروريات الحياة، فيكثر اإلقبال 
على السلع، فينشأ من هذا كثرة اإلنتاج، والقضاء 

على االكتناز.

البطالة:  على  والقضاء  العاملة،  األيدي  )-توظيف 
وذلك من عدة أوجه: 

أ- أنَّ الزكاة توجه صاحب المال نحو توظيف 
ماله في القطاع اإلنتاجي؛ وهذا سيستدعي 
توظيف األيدي العاملة، كلما اتسعت دائرة 

األعمال اإلنتاجية لدى الغني.
ها على إيجاد  ب- وألنَّ الزكاة تساعد مستحقَّ
مشروع  في  كعامل  مجزية  عمل  فرصة 
بذاته  مستقل  عمل  كصاحب  أو  إنتاجي، 

)))( انظر: املصدر السابق. 
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خبرة،  فيكتسب  األيام،  مع  نشاطه  يتوسع 
ويحوز ماال، فيترقى في الكفاية، ثم الغنى، 
الزكاة  عليه  إلى حالة تجب  وعندها يصل 
بعد أن كان مستحقا لها)9)(؛ وسيكون أحد 
المساهمين في توظيف األيدي العاملة)90(.
يرغب في وظيفة  لمن  توفير فرص عمل  ج- 
بنصِّ  ثابٌت  مصرف  وهو  الزكاة؛  جباية 

القرآن الكريم.
زيادة  إن  الصادرات:  وزيادة  الواردات  )-تقليل 
سلبّيًا  مؤشرًا  تعطي  الصادرات  وقلة  الواردات 
يكون  حيث  االقتصاد،  في  التشغيل  كفاءة  عن 
األساسية،  حاجاته  في  غيره  على  عالة  االقتصاد 
لتعزيز  استهدافها  بفضل  الزكاة  أن  حين  في 
الواردات  تقليل  على  تعمل  اإلنتاجية  األنشطة 
وزيادة الصادرات تدريجيا؛ وسينعكس هذا األمر 
على االقتصاد تدريجّيًا بالقوة والمتانة واالكتفاء 

الذاتي))9(. 
النقد  إن  واستقراره:  الوطنية(  )العملة  النقد  )-قوة 
اإلنتاج  قوي  فكلما  وضعفا،  قوة  القتصاده  مرآة 
العيني للسلع والخدمات  الرواج  المحلي، وزاد 
وتراجعت  الصادرات،  تزايدت  االقتصاد،  في 
كفيلة  األسباب  وهذه  لذلك؛  تبعًا  الواردات 
بتعزيز قوة النقد كنتيجة لزيادة الطلب عليه؛ وهذه 
يبررها طلب شراء  النقد  الطلب على  الزيادة في 

)9)( تشري بيانات الزكاة يف مجهورية السودان إىل دور مشاريع 
فعليا  ذلك  حتقق  وقد  الفقراء؛  إغناء  يف  الزكاة  وبرامج 
احلرفة،  أدوات  من  القادرين  الفقراء  متكني  مشاريع  يف 
بصنعتهم،  أغنياء  إىل  يتحولوا  حتى  الصنعة،  ولوازم 
فتجب عليهم الزكاة بعد أن كانت جتب هلم، كام برزت 
ُتعطى  حيث  احليوانية،  الثروة  جمال  يف  اإلغناء  صورة 
األرسُة الفقرية املعدومة عدة رؤوس من الغنم، أو مُتنح 
بقرًة فتغتني األرسة بثمراهتا وبتناسلها؛ وعندها تتحول 
الزكاة لتصحب أرسة  الفقرية من كوهنا تستحق  األرسة 
غنية جتب الزكاة يف أمواهلا. من حاشية معيار حماسبة زكاة 

الرشكات، ص: )).
)90( انظر: معيار حماسبة زكاة الرشكات، ص: )). 

))9( انظر: املصدر السابق. 

منتجاته، والعكس بالعكس تماما؛ فكلما تراجع 
النشاط اإلنتاجي آل األمر في النهاية إلى ضعف 
طبيعية  كنتيجة  لالنهيار  وقابليته  وتآكله،  النقد، 

لتالشي الطلب عليه))9(. 

المتعلقة  المقا�شد  الخام�ص:  المطلب 
باالأموال التي تجب فيها الزكاة

أربعة  في  تجب  الزكاة  أنَّ  العلم  أهُل  ذكر 
والزروع  المواشي،  وهي:  فقط؛  المال  من  أجناس 
التجارة؛  وعروض  والفضة،  والذهب  والثمار، 
باألموال  المتعلقة  الشريعة  مقاصد  تلخيص  ويمكن 

التي تجب فيها الزكاة في األمور التالية: 

أوالً: ألنَّ األصناف المذكورة أكثر أموال الناس 
تصرفاتهم؛  وضرورة  معامالتهم،  بها  بينهم؛  الدائرة 
ففيها تسهيل على المزكي، وتسهيل على المستحق، 

لعموم حاجة الناس إليها)93(.

تميز  خاٍف  »وغير  الله:  رحمه  القيم  ابن  قال 
جنسه،  في  فيه  يوجبها  لم  عما  الزكاة  فيه  أوجب  ما 
وجوده،  وكثرة  إليه،  الحاجة  وشدة  ونفعه،  ووصفه، 
أجناس  من  عداه  لما  األموال  مجرى  جاٍر  وأنه 
وتعطل  بالناس،  فقده  ألضر  فقد  لو  بحيث  األموال، 
عليهم كثير من مصالحهم، بخالف ما لم يوجب فيه 
الزكاة، فإنه جار مجرى الفضالت والتتمات التي لو 

فقدت لم يعظم الضرر بفقدها«))9(.

تقتنى  المذكورة  األصناف  هذه  وألن  ثانيًا: 
والدر  الربح  فيها  ويكثر  فيها،  الفضل  وطلب  للنمو 
ال  هذا  وعلى  المواساة؛  تحتمل  التي  وهي  والنسل، 
ألن  أصال،  له  نماء  ال  الذي  المال  في  الزكاة  تجب 
تكرر  عند  فشيئا  شيئا  المزكي  مال  انقراض  إلى  مآله 

))9( انظر: املصدر السابق. 
املوقعني  وإعالم   ،((9 ص:  الرشيعة  حماسن  انظر:   )93(
333/3، وحماسن اإلسالم ص: ))، ومواهب البديع، 

ص: )). 
))9( إعالم املوقعني 3/)33. 
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السنين، وخصوصا مع الحاجة إلى اإلنفاق))9(، كما 
ال تجب الزكاة في المال الذي يحتاج إليه العبد مما ال 
غنى له عنه كعبيده، وإمائه، ومركوبه، وثيابه، وداره، 
خالف  وهو  المزكي،  فقر  إلى  مآله  ألنَّ  وسالحه؛ 

المعقول والمنقول))9(. 

تخصيص  في  النماء  أثر  -مبيِّنًا  القيم  ابن  قال 
كل  َم  َقسَّ »ثم  بعض-:  دون  بالزكاة  األموال  بعض 
حاله  بحسب  ]األربعة[  األجناس  هذه  من  جنس 
وإعداده للنماء إلى ما فيه الزكاة، وإلى ما ال زكاة فيه.

فقسم المواشي إلى قسمين: 
خسارة،  وال  مشقة  وال  كلفة  بغير  ترعى  سائمة؛   -
والكلفة  وافرٌة،  فيها  والمنَُّة  كاملٌة،  فيها  فالنعمة 
النوع  هذا  كثير؛ فخص  فيها  والنَّماء  يسيرة،  فيها 

بالزكاة.
أربابها  أو عاملة في مصالح  بالثمن،  - وإلى معلوفة 
أمتعتهم؛  وحمِل  وحروثِهم،  دواليبِهم،  زكاة  في 
فلم يجعل في ذلك زكاة؛ لكلفة العلوفة، وحاجة 
وإمائهم  كثيابهم  فهي  العوامل،  إلى  المالكين 

وعبيدهم وأمتعتهم.

ثم قّسم الزروع والثمار إلى قسمين: 
في  األنعام  بهيمة  من  السائمة  مجرى  يجري  قسٌم   -
سقيه من ماء السماء بغير كلفة وال مشقة، فأوجب 

فيه العشر. 
- وقسم ُيسقى بكلفة ومشقة، ولكن كلفته دون كلفة 
كل  العلف  إلى  تحتاج  تلك  إذ  بكثير؛  المعلوفة 
والمعلوفة،  السائمة  مرتبة  بين  مرتبة  فكان  يوم، 
فلم يوجب فيه زكاة ما َشِرب بنفسه، ولم يسقط 

زكاته جملة واحدة، فأوجب فيه نصف العشر.

اهلامم  البن  القدير  وفتح   ،333/3 املوقعني  إعالم  انظر:   )9((
)/)))، وحماسن الرشيعة ص: )))، وحماسن اإلسالم 

ص: ))، ومواهب البديع ص: )). 
))9( انظر: إعالم املوقعني 333/3، ومواهب البديع ص: )). 

ثم قسم الذهب والفضة إلى قسمين: 
- أحدهما: ما هو معدٌّ لتنميته، والتجارة به، والتكسب، 

ففيه الزكاة، كالنقدين والسبائك ونحوها. 
والتجارة،  الربح  دون  لالنتفاع  معدٌّ  هو  ما  وإلى   -
يجوز  التي  السالح  وآالت  المرأة،  كحلي 

استعمال مثلها، فال زكاة فيه.

 ثم قسم العروض إلى قسمين: 
- قسٌم أعدَّ للتجارة، ففيه الزكاة. 

فهو مصروف عن  للِقنْية واالستعمال،  أعدَّ  - وقسٌم 
جهة النماء، فال زكاة فيه«))9(.

ثالثًا: وألنَّ هذه األجناس األربعة أعلى أجناس 

األموال وأشرفها؛ قال ابن القيم رحمه الله: »وقصد 

الزكاة  فأوجب  األموال،  أجناس  من  جنس  كل  إلى 

الذهب  في  العين  زكاة  فأوجب  وأشرفه؛  أعاله  في 

والورق، دون الحديد والرصاص والنحاس ونحوها؛ 

والبقر والغنم، دون  اإلبل  السائمة في  وأوجب زكاة 

اقتناؤه،  يقل  ما  ودون  والحمير،  والبغال  الخيل 

كله؛  الطير  ودون  أنواعها،  اختالف  على  كالصيود 

وهو  أشرفه،  في  األرض  من  الخارج  زكاة  وأوجب 

والمقاثي  والفواكه  البقول  دون  والثمار،  الحبوب 

والمباطخ واألنوار«))9(.

المطلب ال�شاد�ص: المقا�شد المتعلقة بن�شاب 
الزكاة

مال  اإلنسان  عند  يكون  حتى  الزكاة  تجب  ال 
ره الشرع؛ والحكمة في ذلك:  يبلغ النصاب الذي قدَّ

حماسن  أيضًا:  وانظر   .33(-333/3 املوقعني  ))9(إعالم 
الرشيعة للقفال ص: 9)).

))9(إعالم املوقعني 3/)33.
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يحتمل  مال  كل  يكن  لم  ولما  مواساة،  الزكاة  أن 
ُنُصبًا  المواساة  يحتمل  لما  الشارع  ر  قدَّ المواساة، 
َمْوِقَعَها  َوَتَقُع  اأْلَْمَواِل،  بَِأْرَباِب  ُتْجِحُف  »اَل  مقدرة، 
َهِب  َولِلذَّ ِدْرَهٍم،  ِماَئَتْي  لِْلَوِرِق  َفَجَعَل  اْلَمَساِكيِن،  ِمَن 
َأْوُسٍق،  َخْمَسَة  َوالثَِّماِر  َولِْلُحُبوِب  ِمْثَقاالً،  ِعْشِريَن 
اْلَعَرِب-،  إِبِِل  َأْحَماِل  ِمْن  َأْحَماٍل  َخْمَسُة  -َوِهَي 
بِِل  َولإِْلِ َبَقَرًة،  َثاَلثِيَن  َولِْلَبَقِر  َشاًة،  َأْرَبِعيَن  َولِْلَغنَِم 
َيْحَتِمُل اْلُمَواَساَة ِمْن  ا َكاَن نَِصاُبَها اَل  َخْمسًا؛ َلِكْن َلمَّ
َرِت اْلَخْمُس َخْمَس  ِجنِْسَها َأْوَجَب فِيَها َشاة، َفإَِذا َتَكرَّ
نَِصاُبَها  اْحَتَمَل  َوِعْشِريَن،  َخْمسًا  َوَصاَرْت  اٍت  َمرَّ

َواِحدًا ِمنَْها، َفَكاَن ُهَو اْلَواِجُب«)99(. 

فلم  الزكاة مواساة،  الشاشي: »ألنَّ  القفال  قال 
تجب إال في مال يفضل منه ما يحتمل المواساة، ولو 
والكثير...  القليل  في  المواساة  لوجبت  هذا  خولف 
ومعقول أن اإلنسان قد ال يجد إال ما يصرفه في ثمن 
وال  قوته،  في  ذلك  به  أضرَّ  زكاة  فيه  لزمه  فإذا  قوته، 
الموسى؛  الشيء  إال  الحاجات  للمواساة من  موضع 
أن  سبيله  فقير،  والموسى  الشيء  إلى  الحاجة  ألن 

يواسى؛ وهذه جملة معقولة«)00)(. 

شرعا  د  المحدَّ النصاب  أنَّ  الدهلوي  وذكر 
لوجوب الزكاة إنما هو لكونه مقدارًا يكفي أقل أهل 
ر من اْلحّب َوالتَّْمر  بيت إلى سنة؛ حيث يقول: »إِنََّما قدَّ
سنة،  إَِلى  َبيت  أهل  أقل  َتْكِفي  َها  أِلَنَّ أوسق؛  َخْمَسة 
ْوَجة وثالث َخاِدم َأو  ْوج َوالزَّ َوَذلَِك أِلَن أقل اْلَبْيت الزَّ
ولد َبينهَما، َوَما يضاهي َذلِك من أقل اْلبُيوت، وغالب 
كل  أكل  َفإِذا  الطََّعام،  من  مد  َأو  َرْطل  ْنَسان  اإْلِ قوت 

املوقعني  إعالم  أيضًا:  وانظر   ،(-(/( املعاد  )99(زاد 
.33(-33(/3

)00)(حماسن الرشيعة ص: ))).

َوبقيت  لسنة،  كفاهم  اْلِمْقَدار  َذلِك  َهُؤاَلِء  من  َواِحد 
َبِقيَّة لنوائبهم َأو إَدامهْم، َوإِنََّما قدر من اْلَورق خمس 
َها ِمْقَدار َيْكِفي أقل أهل َبيت سنة َكاِمَلة إِذا  أوراق أِلَنَّ
واستقرئ  األقطار،  َأكثر  فِي  ُمَوافَقة  األسعار  َكاَنت 

خص والغالء«))0)(.  عادات اْلباَِلد المعتدلة فِي الرُّ

بمقدار  المتعلقة  المقا�شد  ال�شابع:  المطلب 
الزكاة

وسنتطرق في هذا المطلب إلى إبراز المقاصد 

المتعلقة بتحديد مقادير الزكاة من خالل عدة أمور: 

أوالً: مقصد الشريعة في أصل تحديد المقادير

َكاة،  الزَّ مقادير  تْعيين  إَِلى  اْلَحاجة  ت  مسَّ إنما   

المعتدي،  والعتدى  ط،  المفرِّ لفرط  التَّْقِدير  َلْواَل  إِذ 

يضرُّ  وال  أخَذه،  الفقير  ينفع  مقدارًا  الشارع  فأوجب 

المخرج فقُده، وال يعسر عليه أداؤه))0)(.

ثانيًا: مقاصد الشريعة في التفاوت بين مقادير الواجب

)-مراعاة مقدار سعي أرباب األموال في تحصيلها: 

َبْيَن  َفاَوَت  ُه  إِنَّ »ُثمَّ  الله:  رحمه  القيم  ابن  قال 

َمَقاِديِر اْلَواِجِب بَِحَسِب َسْعِي َأْرَباِب اأْلَْمَواِل فِي 

تِِه:  َتْحِصيِلَها، َوُسُهوَلِة َذلَِك َوَمَشقَّ

ْنَساُن َمْجُموعًا  َفَأْوَجَب اْلُخُمَس فِيَما َصاَدَفُه اإْلِ

َكاُز... اًل ِمَن اأْلَْمَواِل َوُهَو الرِّ ُمَحصَّ

ُة  َمَشقَّ َكاَنْت  فِيَما  اْلُعْشُر  َوُهَو  نِْصَفُه  َوَأْوَجَب 

الثَِّماِر  فِي  َوَذلَِك  َذلَِك،  َفْوَق  َوُكْلَفُتُه  َوَتَعُبُه  َتْحِصيِلِه 

))0)(حجة اهلل البالغة )/)).
اهلل  وحجة   ،33(-33(/3 املوقعني  إعالم  ))0)(انظر: 

البالغة )/)).
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َوَبْذَرَها،  َوَسْقَيَها  َأْرِضَها  َحْرَث  ُيَباِشُر  تِي  الَّ ُروِع  َوالزُّ

َواَل  اْلَعْبِد،  ِمَن  ُكْلَفٍة  باَِل  ِعنِْدِه  ِمْن  َسْقَيَها  ُه  اللَّ َوَيَتَولَّى 

ِشَراِء َماٍء، َواَل إَِثاَرِة بِْئٍر َوُدواَلٍب.

َسْقَيُه  اْلَعْبُد  َتَولَّى  فِيَما  اْلُعْشِر  نِْصَف  َوَأْوَجَب 

َوالِي َوالنََّواِضِح َوَغْيِرَها.  بِاْلُكْلَفِة َوالدَّ

َوَأْوَجَب نِْصَف َذلَِك، َوُهَو ُرُبُع اْلُعْشِر فِيَما َكاَن 

اْلَماِل  َربِّ  ِمْن  ُمتَِّصٍل  َعَمٍل  َعَلى  َمْوُقوفًا  فِيِه  النََّماُء 

َداَرِة َتاَرًة، َوبِالتََّربُِّص  ْرِب فِي اأْلَْرِض َتاَرًة، َوبِاإْلِ بِالضَّ

ْرِع  الزَّ ُكْلَفِة  ِمْن  َأْعَظُم  َهَذا  ُكْلَفَة  َأنَّ  َرْيَب  َواَل  َتاَرًة؛ 

َوالثَِّماِر«)03)(. 

ابن  قال  األموال:  في  النمّو  ظهور  تفاوت  )-مراعاة 

ْرِع َوالثَِّماِر  ُنُموَّ الزَّ َفإِنَّ  القيم رحمه الله: »َوَأْيضًا 

َأْكَثَر  َواِجُبَها  َفَكاَن  التَِّجاَرِة،  ُنُموِّ  ِمْن  َوَأْكَثُر  َأْظَهُر 

ُيْسَقى  فِيَما  النُُّموِّ  َوُظُهوُر  التَِّجاَرِة،  َواِجِب  ِمْن 

َوالِي  بِالدَّ ُيْسَقى  ا  ِممَّ َأْكَثُر  َواأْلَْنَهاِر  َماِء  بِالسَّ

اًل َمْجُموعًا  َوالنََّواِضِح، َوُظُهوُرُه فِيَما ُوِجَد ُمَحصَّ

َكاْلَكنِْز، َأْكَثُر َوَأْظَهُر ِمَن اْلَجِميِع«))0)(. 

ثالثًا: مقاصد جزئية متعلقة بما يجب في زكاة بهيمة 
األنعام

)-الحكمة في إخراج الزكاة من جنس األموال التي 
»واألسهل  الدهلوي:  قال  الزكاة:  فيها  وجبت 
من  إاِلَّ  َكاة  الزَّ تْجَعل  َأال  بِاْلَمْصَلَحِة  واألوفق 

)03)(زاد املعاد )/)، وانظر أيضًا: إعالم املوقعني 333/3-
ص:  الرشيعة  وحماسن   ،(/(( الفتاوى  وجمموع   ،33(

9))، )))، وحجة اهلل البالغة )/)).
))0)(زاد املعاد )/)، وانظر أيضًا: إعالم املوقعني 333/3-

)33، وحجة اهلل البالغة )/))-)).

من  صرمة  كل  من  فتؤخذ  اأْلَْمَوال،  تِْلَك  جنس 
َومن  بقرة،  اْلَبَقَرة  من  قطيع  كل  َومن  َناَقة،  بِل  اإْلِ

كل ثلة من اْلغنم شاه مثال«))0)(. 
دون  فيما  غيره  من  الواجب  جعل  في  )-الحكمة 
تؤخذ  أال  األصل  اإلبل:  من  وعشرين  الخمس 
الزكاة إال من جنس المال؛ ولكن اسُتثني من ذلك 
ما يجب إخراجه فيما دون الخمس وعشرين من 
اإلبل؛ ألن الزكاة شرعت للمواساة، وفي إخراج 
جنس اإلبل فيما دون الخمس وعشرين إجحاٌف؛ 
َفاِئَدة  وأكثرها  جثة،  اْلَمَواِشي  أعظم  األبل  أِلَن 
َوُيْطلب  وُتحلب،  وُتْرَكب،  ُتذَبح،  َأن  ُيمكن 
َوَكاَن  وجلودها؛  بأوبارها  ويستدفأ  النَّْسل،  ِمنَْها 
َبعضهم يقتني َنَجاِئب َقليَلة َتْكِفي ِكَفاَية الصرمة، 
ِشَياه،  بِعشر  َمان  الزَّ َذلِك  من  ى  ُيَسوَّ اْلَبِعير  َوَكاَن 
جعلت  ولهذا  َشاة؛  عشر  واثتني  ِشَياه،  وبثمان 

المواساة الواجبة بإخراج غيره))0)(.
إخراجه  الواجب  القدر  تزايد  كيفية  في  3-الحكمة 
َأنه  َذلِك  فِي  »األَْصل  الدهلوي:  قال  اإلبل:  من 
النَّاقة  َفجعل  الصرم،  على  النوق  توزيع  َأَراَد  إِذا 
للكبيرة  والكبيرة  ِغيَرة،  الصَّ للصرمة  ِغيَرة  الصَّ
فِي  َتنَْطِلق  اَل  الصرمة  َووجد  لإلنصاف،  ِرَعاَية 
عرفهم إاِلَّ على َأكثر من عْشرين، فضبط بِخْمس 
ِزَياَدة سّن من  فِي كل عشَرة  ثمَّ جعل  َوعْشرين، 
ْغَبة،  اْلَعَرب َغاَية الرَّ اأْلَْسنَان المرغوب فِيَها ِعنْد 

َفجعل زيادتها فِي كل َخْمَسة عشر«))0)(. 

َهَذا  ِسنَّ  َر  َقدَّ ا  َلمَّ ُه  إِنَّ »ُثمَّ  القيم:  ابن  وقال 
بِِل  اإْلِ َكْثَرِة  بَِحَسِب  َوالنُّْقَصاِن،  َياَدِة  الزِّ فِي  اْلَواِجِب 
اْبُن  َوَفْوَقُه  َمَخاٍض،  َوبِنِْت  َمَخاٍض،  اْبِن  ِمَن  تَِها  َوِقلَّ

))0)(حجة اهلل البالغة )/))-)).
اهلل  وحجة   ،33(-33(/3 املوقعني  إعالم  ))0)(انظر: 

البالغة )/)).
))0)(حجة اهلل البالغة )/)).
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ُة، َوَفْوَقُه اْلَجَذُع  َلُبوٍن، َوبِنُْت َلُبوٍن، َوَفْوَقُه اْلِحقُّ َواْلِحقَّ
نُّ إَِلى َأْن َيِصَل  بُِل َزاَد السِّ َما َكُثَرِت اإْلِ َواْلَجَذَعُة؛ َوُكلَّ
نُّ إَِلى ُمنَْتَهاُه، َفِحينَِئٍذ َجَعَل ِزَياَدَة َعَدِد اْلَواِجِب فِي  السِّ

ُمَقاَبَلِة ِزَياَدِة َعَدِد اْلَماِل«))0)(. 
)-الحكمة في كيفية تزايد القدر الواجب إخراجه من 
اء  الغنم: قال الدهلوي: »األَْصل فِيِه َأن ثلة من الشَّ
َوااِلْختاَِلف  َقليَلة،  ِمنَْها تكون  َكثِيَرة، وثلة  تكون 
يقتني  وكلٌّ  اقتناؤها،  يسهل  َها  أِلَنَّ يتفاحش؛  فِيَها 
بَِحسب التَّْيِسير، فضبط النَّبِي  أقل ثلة بَِأْرَبِعيَن، 
َوأعظم ثلة بَِثاَلث أربعينات، ثمَّ جعل فِي كل ماَئٍة 

شاًة؛ تيسيرا فِي اْلحساب. 
من  إخراجه  الواجب  القدر  تزايد  كيفية  في  )-الحكمة 
 فِي  البقر: قال الدهلوي: »َصحَّ من َحِديث مَعاذ 
َأْرَبِعيَن  َوفِي كل  تبيعه،  َأو  تبيع،  َثاَلثِيَن  فِي كل  اْلَبقر 
اإلبل  َبين  متوسطة  َها  أِلَنَّ َوَذلَِك  ُمِسنَّة،  َأو  مسن، 

اء، فروعي فِيَها شبههما«)09)(. َوالشَّ
القفال:  قال  الزكاة:  في  اإلناث  أخذ  في  )-الحكمة 
دون  فيها  اإلناث  على  الصدقة  أخذ  »ومبنى 
فيؤخذ  ذكرانا،  كله  المال  يكون  أن  إال  الذكور، 
وقوع  من  اإلناث  في  لما  وذلك  منها،  واحد 

المنافع والنتاج واللبن«)0))(. 
دون  األموال  أوسط  من  الزكاة  أخذ  في  )-الحكمة 
أعالها وال أدناها: قال النبي : »َوالَ ُيْخَرُج فِي 
َدَقِة َهِرَمٌة َوالَ َذاُت َعَواٍر، َوالَ َتْيٌس إاِلَّ َما َشاَء  الصَّ
ُق«))))(؛ وقال  -لمعاذ  حين بعثه إلى  الُمَصدِّ
اَك َوَكَراِئَم َأْمَوالِِهْم«))))(؛ حيث دلَّ  اليمن-: »َفإِيَّ
الحديثان بمجموعهما على أخذ أوسط األموال 

))0)(زاد املعاد )/)-).
)09)(حجة اهلل البالغة )/)).

)0))(حماسن الرشيعة ص: 9)).
))))(رواه البخاري يف صحيحه برقم: )))). 

يف  ومسلم   ،((9( برقم:  صحيحه  يف  البخاري  ))))(رواه 
صحيحه برقم: 9). 

ق شرار األموال، كما  في الزكاة؛ فال يأُخذ الُمصدِّ
ال يأخذ كرائمها؛ ليكون ذلك عدالً بين الفريقين، 
بحقوق  َيزرى  وال  األموال،  بأرباب  ُيجحف  ال 
الفقراء؛ إال إذا طاَبت نفُس َربِّ المال بشيٍء من 

كرائم أمواله؛ جاز)3))(.

للزرع:  الخرص  مشروعية  في  الحكمة  رابعًا: 
دفع  اْلخرص  َمْشُروِعيَّة  فِي  ّر  »السِّ الدهلوي:  قال 
َيْأُكُلوا  َأن  ُيِريُدوَن  َفإِنَُّهم  َراَعة،  الزِّ أهل  َعن  اْلَحرج 
قين؛  بسرا، ورطبا، َوِعنَبًا، ونيئا، ونضيجا؛ َوَعن المصدِّ
ألَنهم اَل ُيطِيُقوَن اْلِحْفظ َعن َأهلَها إاِلَّ بشق اأْلَْنفس، 
َحّقَها  من  َكاة  َوالزَّ ْبَهة،  الشُّ َمحل  اْلخرص  َكاَن  َولما 

التَّْخِفيف، َأمر الشارُع بترك الثُُّلث َأو الّربع«))))(.

بوقت  المتعلقة  المقا�شد  الثامن:  المطلب 
اإخراج الزكاة

للمواساة،  ُشِرعت  الزكاة  أنَّ  مرات  ة  عدَّ م  تقدَّ
كل  وال  يوم،  كل  تحتمل  تكن  لم  المواساة  أن  إال 
شهر؛ لما في ذلك من اإلضرار بأرباب األموال، كما 
أنَّ في االكتفاء بها مرة واحدة على اإلطالق إضرارًا 
تِي  ة الَّ بالفقراء، فكانت الحاجة ماسة »إلى تْعيين اْلمدَّ
يْسرع  َقِصيَرة  َأال تكون  الزكوات، َويجب  فِيَها  ُتجبى 
اَل  َطِويَلة  تكون  َوأال  فِيَها،  إَِقاَمتَها  فتعسر  دورانها، 
تنجع من بخلهم، َواَل تدّر على المحتاجين والحفظة 

إاِلَّ بعد اْنتَِظار َشِديد«))))(. 

في  الزكاَة  الشارع  أوجب  فقد  هذا  على  وبناء 
ًة كلَّ عام؛ إذ النُّمو يتحقق في الحول  عامة األموال مرَّ

حجر  البن  الباري  وفتح   ،((3/( املفهم  )3))(انظر: 
0/3)3، وحماسن الرشيعة للقفال ص: 9)).

))))( حجة اهلل البالغة )/)).
البالغة )/)). وانظر أيضًاً: إعالم املوقعني  ))))( حجة اهلل 

.33(-33(/3
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كمالها  عند  والثمار  الزروع  حوَل  وَجَعل  غالبا؛ 
ها؛ »َوَهَذا َأْعَدُل َما َيُكوُن؛ إِْذ  واستوائها، ألنه وقت نموُّ
ُوُجوُبَها ُكلَّ َشْهٍر َأْو ُكلَّ ُجُمَعٍة ُيِضرُّ بَِأْرَباِب اأْلَْمَواِل، 
ا ُيِضرُّ بِاْلَمَساِكيِن، َفَلْم َيُكْن  ًة ِممَّ َوُوُجوُبَها فِي اْلُعْمِر َمرَّ

ًة«))))(.  َأْعَدَل ِمْن ُوُجوبَِها ُكلَّ َعاٍم َمرَّ

قال ابن قدامة –مبيِّنًا وجه التفريق بين ما اشترط 
له الحول وما لم يشترط له-: »َواْلَفْرُق َبْيَن َما ُاْعُتبَِر َلُه 
ُاْعُتبَِر َلُه اْلَحْوُل َمْرَصٌد  ُيْعَتَبْر له: َأنَّ َما  اْلَحْوُل َوَما َلْم 
َوُعُروُض  َوالنَّْسِل،  رِّ  لِلدَّ ُمْرَصَدٌة  َفاْلَماِشَيُة  لِلنََّماِء؛ 
َلُه  َفاْعُتبَِر  اأْلَْثَماُن،  َوَكَذا  ْبِح،  لِلرِّ ُمْرَصَدٌة  التَِّجاَرِة 
ِمْن  َكاِة  الزَّ إْخَراُج  لَِيُكوَن  النََّماِء،  َمظِنَُّة  ُه  َفإِنَّ اْلَحْوُل؛ 
َوَجَبْت  َما  إنَّ َكاَة  الزَّ َوأِلَنَّ  َوَأْيَسُر؛  َأْسَهُل  ُه  َفإِنَّ ْبِح،  الرِّ
اْختاَِلفِِه،  لَِكْثَرِة  النََّماِء،  َحِقيَقَة  َنْعَتبِْر  َوَلْم  ُمَواَساًة، 
إَلى  ُيْلَتَفْت  َلْم  َمظِنَُّتُه  ُاْعُتبَِرْت  َما  َوأِلَنَّ  َضْبطِِه؛  َوَعَدِم 
ُر فِي  َكاَة َتَتَكرَّ َحِقيَقتِِه، َكاْلُحْكِم َمَع اأْلَْسَباِب؛ َوأِلَنَّ الزَّ
َهِذِه اأْلَْمَواِل، َفاَل ُبدَّ َلَها ِمْن َضابٍِط، َكْي اَل ُيْفِضَي إَلى 
َفَينَْفَد َماُل  اٍت،  َمِن اْلَواِحِد َمرَّ َتَعاُقِب اْلُوُجوِب فِي الزَّ

اْلَمالِِك.

َنْفِسَها،  فِي  َنَماٌء  َفِهَي  َوالثَِّماُر،  ُروُع  الزُّ ا  َأمَّ
ِمنَْها  َكاُة  الزَّ َفُتْؤَخُذ  ِمنَْها،  َكاِة  الزَّ إْخَراِج  ِعنَْد  َتَتَكاَمُل 
َتِجُب  َفاَل  النََّماِء؛  فِي  اَل  النَّْقِص  فِي  َتُعوُد  ُثمَّ  ِحينَِئٍذ، 

فِيَها َزَكاٌة َثانَِيٌة، لَِعَدِم إْرَصاِدَها لِلنََّماِء. 

ِمْن  َخاِرٌج  ُمْسَتَفاٌد  اْلَمْعِدِن  ِمْن  َواْلَخاِرُج 
ِمْن  َكاَن  إْن  ُه  َأنَّ إالَّ  َوالثََّمِر،  ْرِع  الزَّ بَِمنِْزَلِة  اأْلَْرِض، 
َمظِنٌَّة  ُه  أِلَنَّ َحْوٍل،  ِعنَْد ُكلِّ  َكاُة  الزَّ َفِفيِه  اأْلَْثَماِن،  ِجنِْس 
َوَرْأُس  اأْلَْمَواِل،  ِقَيُم  اأْلَْثَماَن  إنَّ  َحْيُث  ِمْن  لِلنََّماِء، 
ِرَكُة،  َوالشَّ اْلُمَضاَرَبُة  َتْحُصُل  َوبَِهَذا  التَِّجاَراِت،  َماِل 

للقفال  الرشيعة  أيضًاً: حماسن  وانظر  املعاد )/).  زاد   )((((
ص:  احلنفي  للبخاري  اإلسالم  وحماسن   ،((0 ص: 

))، وحجة اهلل البالغة )/))-)).

َوِهَي َمْخُلوَقٌة لَِذلَِك، َفَكاَنْت بَِأْصِلَها َوِخْلَقتَِها، َكَماِل 
التَِّجاَرِة اْلُمَعدِّ َلَها«))))(. 

المبحث الثاني: مقا�شد ال�شريعة في الزكاة 
البدنية )زكاة الفطر(

أوالً: مقاصد مشروعية زكاة الفطر

)- تحقيق العبودية لله : وقد سبق تقرير القول بأنَّ 

وبما  الشرعية على اإلطالق؛  المقاصد  أهم  هذا 

أنَّ الشارع أمر بزكاة الفطر، وجب على المأمور 

امتثال أمره؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 

ِه  َزَكاَة الِفْطِر َصاعًا ِمْن َتْمٍر،  »َفَرَض َرُسوُل اللَّ

َكِر  َوالذَّ  ، َوالُحرِّ الَعْبِد  َعَلى  َشِعيٍر  ِمْن  َصاعًا  َأْو 

َوَأَمَر  الُمْسِلِميَن،  ِمَن  َوالَكبِيِر  ِغيِر  َوالصَّ َواألُْنَثى، 

اَلِة«))))(.  بَِها َأْن ُتَؤدَّى َقْبَل ُخُروِج النَّاِس إَِلى الصَّ

ويندرج في هذا المقصد ما سبق ِذْكُره في مقصد 

شكر  من  المالية  الزكاة  بإخراج  العبودية  تحقيق 

والفرحة  الصيام،  في  التوفيق  على  الله  نعمة 

ي على األخالق والعادات  بالعيد، وتعويد المزكِّ

الحسنة، وغير ذلك)9))(. 

»َفَرَض  َقاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َفَعِن  للصائم:  طهرة   -(

ْغِو  اِئِم ِمَن اللَّ ِه  َزَكاَة اْلِفْطِر ُطْهَرًة لِلصَّ َرُسوُل اللَّ

هذا  وعلى  لِْلَمَساِكيِن«)0))(؛  َوُطْعَمًة  َفِث،  َوالرَّ

فصدقة الفطر جبٌر لكل نقصان تمكن في الصوم، 

ومحو لكل عصيان تخلل في الشهر، فكأن صدقة 

))))(املغني البن قدامة )/))).
))))(رواه البخاري يف صحيحه برقم: 03)). 

)9))(انظر: أهداف الترشيع ))3-))3. 
)0))(رواه ابن ماجة يف سننه برقم: ))))، وأبو داود يف سننه 

برقم: 09))، وحسنه األلباين. 
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باب  في  السهو  الصوم كسجدتي  باب  في  الفطر 

عبادٌة  الصوم  عبادة  أنَّ  المعلوم  ومن  الصالة؛ 

فجبر  والشراب،  والطعام  الرفث  عن  باإلمساك 

يشرع  أن  يكن  ولم  اإلطعام؛  من  بشيء  نقصانه 

ال  الواحد  الدعاء  ألن  بالصوم؛  الصوم  جابر 

يستوعب صومين))))(.

في  السؤال  بإغنائهم عن  وذلك  الفقراء:  مواساة   -3

في  إخوانهم  لمشاركة  وتفريغهم  الفطر،  يوم 

ما  الحديث  نصِّ  في  م  تقدَّ وقد  بالعيد؛  السرور 

يدل عليه))))(.

قال  بصاع:  الفطر  صدقة  تحديد  في  الحكمة  ثانيًا: 

ُه يْشبع أهل اْلَبْيت،  ر بالصاع أِلَنَّ َما ُقدِّ الدهلوي: »َوإِنَّ

ْنَسان بإنفاق  ر اإْلِ َفِفيِه ُغنَْيٌة ُمْعَتدٌّ بَها لْلَفِقير، َواَل يَتَضرَّ

نصف  َواَيات  الرِّ بعض  فِي  َوحمل  َغالِبا،  اْلقدر  َهَذا 

ُه َكاَن َغالِيًا فِي  َصاع من َقمح على َصاع من شعير؛ أِلَنَّ

َمان اَل َيْأُكلُه إاِلَّ أهل التنعم، َولم يكن من أكل  َذلِك الزَّ

اْلَمَساِكين«)3))(. 

 ثالثًا: الحكمة في دفع صدقة الفطر قبل الخروج إلى 

في  المواساة  كانت  إنما  األضحى:  بخالف  المصلى 

عيد  ألن  الصالة؛  إلى  الغدو  قبل  مسنونة  الفطر  عيد 

الفطر موضع لإلفطار، فال معنى لتأخيره، وكذلك ال 

))))(انظر: حماسن اإلسالم ص: ))، وإثبات العلل للحكيم 
الرتمذي ص: )))، وحجة اهلل البالغة )/)). 

))))(انظر: لباب اللباب ص: )))، وحماسن الرشيعة ص: 
)3)، وإعالم املوقعني )/3)3. 

)3))(حجة اهلل البالغة )/)). 

معنى لتأخير مواساة المساكين))))(. 

خاتمة: التو�شيات
البحث؛  هذا  إلنجاز  وفقني  أن    الله  أشكر 
في  العلمية  النهضة  معلم  العريقة  أشكر جامعتنا  كما 
إياي  دعمها  على  الجوف  جامعة  المملكة  شمال 
هذا  أختم  ثم  الكبير؛  العلمي  المؤتمر  هذا  لحضور 

البحث المتواضع بأهم التوصيات: 

)-تعميق الوعي بمقاصد الشريعة اإلسالمية، وربط 
في  دورها  على  المسلم  وتنبيه  بها،  األحكام 
طريق  كونه  للدين  المتكاملة  الصورة  توضيح 
التأليف  خالل:  من  وذلك  الدارين،  في  السعادة 
والنشر، والكتابة في الصحف والجرائد، وتقديم 
الندوات  وعقد  واإلذاعية،  التلفزيونية  البرامج 
الشبكة  على  المواقع  وإنشاء  والمحاضرات، 

العالمية.

)-القيام بعملية توعية وتثقيف علمية واعية ومستمرة، 
والتعليمية  التربوية  المؤسسات  فيها  تشترك 
التزام  تجديد  تستهدف  واإلعالمية،  والدعوية 

الناس بالنظام الزكوي بأبعاده العقدية والقيمية.

وهيئات  مؤسسات  إنشاء  ضرورة  على  3-التأكيد 
مستقلة للزكاة في الدول اإلسالمية التي لم تنشأ 

فيها.

الزكاة،  لمؤسسات  اتحاد  أو  عامة،  أمانة  )-إنشاء 
وذلك  لها؛  مقّرًا  اإلسالمية  الدول  أحد  واختيار 
وعقد  الزكاة،  شؤون  جميع  بتنظيم  لالعتناء 
لتبادل  سنوّيًا،  واللقاءات  والندوات  المؤتمرات 

))))(انظر: حماسن الرشيعة للقفال ص: )3). 



751751

الخبرات، ومناقشة قضايا تخصصية.

والمتخصصين  الفقهاء  من  علمية  لجنة  )-تشكيل 

وتبصير  وتأصيله،  المعاصر،  الزكاة  فقه  إلحياء 

تقديم  عبر  وذلك  العظيم،  الركن  بهذا  الناس 

الدراسات العلمية، وإنشاء مواقع متخصصة على 

دراسة  مع  اللغات،  بمختلف  العالمية  الشبكة 

استحداث  على  واإلشراف  الحالية،  التطبيقات 

جوانب  تخدم  التي  الجديدة  الفنية  التطبيقات 

تخصصية في الزكاة. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

فهر�ص الم�شادر والمراجع
yy الترمذي. تحقيق: خالد زهري. كلية الحكيم  تأليف:  العلل.  إثبات 

اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط. ط/)، )99)م.

yy .األحكام السلطانية. تأليف: أبي الحسن علي بن محمد الماوردي
دار الحديث، القاهرة.

yy.األحكام السلطانية. تأليف: القاضي أبي يعلى الفراء. تحقيق: محمد الفقي. دار الكتب العلمية، بيروت، ط/)، ))))هـ

yy.أحكام القرآن. للقاضي أبي بكر ابن العربي. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بيروت. ط/3، ))))هـ

yy.إحياء علوم الدين. تأليف: أبي حامد محمد الغزالي. دار المعرفة بيروت

yy .إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. تأليف: أبي العباس أحمد بن محمد القسطالني. المطبعة األميرية، مصر، ط/)، 3)))هـ

yy.اإلشارات إلى جملة من حكم وأحكام وفوائد تتعلق بفريضة الزكاة. تأليف: عبد الله القصير. دار الوطن، الرياض. ط/)، ))))هـ

yy.إعالم الموقعين عن رب العالمين. تأليف: ابن القيم. تحقيق: مشهور حسن سلمان. دار ابن الجوزي، الدمام، 3)))هـ

yy.األم. لإلمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. دار المعرفة، بيروت

yy.أهداف التشريع اإلسالمي. تأليف: د. محمد حسن أبو يحيى. دار الفرقان، عمان. ط/)، )0))هـ

yy.أهمية المقاصد في الشريعة اإلسالمية وأثرها في فهم النص. تأليف: د. سميح الجندي. مؤسسة الرسالة، بيروت، 9)))هـ

yy.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. تأليف: عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي. دار الكتب العلمية، بيروت

yy.بدائع الفوائد. تأليف: محمد بن أبي بكر، شمس الدين ابن قيم الجوزية. دار الكتاب العربي، بيروت

yy.تاريخ دمشق. تأليف: أبي القاسم علي، المعروف بابن عساكر. تحقيق: عمرو بن غرامة. دار الفكر بيروت، ))))ه

yy.تاريخ واسط. تأليف: أبي الحسن أسلم بن سهل الواسطي. تحقيق: كوركيس عواد. عالم الكتب بيروت. ط/)، )0))هـ

yy.التحرير والتنوير. تأليف: محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر، ))9)هـ

yy.تمام المنة في التعليق على فقه السنة. تأليف: المحدث محمد ناصر الدين األلباني. دار الراية

yy.حجة الله البالغة. تأليف: شاه ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي. تحقيق: السيد سابق. دار الجيل، بيروت، ))))هـ

yy.الحرمان والتخلف في ديار المسلمين. تأليف: د. نبيل الطويل. الشركة المتحدة للنشر والتوزيع ))9)م

yy المعهد دية.  ليلى دميري، وإسالم  الطوفي. تحقيق:  الدين  تأليف: نجم  الدين(.  إلى مقاصد  المهتدين  المعتقد )قدوة  بيان أحكام  العقد في  حالل 
األلماني لألبحاث الشرقية، بيروت. ط/)، )3))هـ.

yy.درء تعارض العقل والنقل. تأليف: شيخ اإلسالم ابن تيمية. تحقيق: د. محمد رشاد سالم. جامعة اإلمام محمد بن سعود، ))))هـ

yy.زاد المعاد في هدي خير العباد. تأليف: محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/))، ))))هـ

yy.الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. تأليف: أبي منصور األزهري الهروي. تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني. دار الطالئع

yy.الزكاة األسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي. تأليف: د. نعمت مشهور، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت، 3)))هـ

yy.الزكاة الضمان االجتماعي اإلسالمي. تأليف: المستشار عثمان حسين عبد الله، دار الوفاء، القاهرة 09))هـ
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yy ،الطريق القاصد إلى مبادئ علم المقاصد. تأليف: د. سليمان بن سليم الله الرحيلي. بحث محكم منشور في مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة
مصر، ع ))، )))0)(، ص ))) – 0)).

yy.القبس شرح موطأ مالك بن أنس. تأليف: القاضي أبي بكر ابن العربي. تحقيق: د. محمد عبد الله. دار الغرب اإلسالمي، ط/)، )99)م

yy.كتاب األموال. تأليف: أبي عبيد القاسم بن سالم الهروي. دار الفكر، بيروت

yy :لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من األركان والشروط والموانع واألسباب. تأليف: القاضي محمد بن راشد القفصي المالكي. تحقيق
محمد المدنيني والحبيب بن طاهر. دار البحوث للدراسات اإلسالمية، دبي. ط/)، ))))هـ.

yy.لسان العرب. تأليف: محمد بن مكرم أبو الفضل جمال الدين ابن منظور األنصاري. دار صادر، بيروت، ))))هـ

yy.محاسن اإلسالم وشرائع اإلسالم. تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري الحنفي. مكتبة القدسي، القاهرة، ))3)هـ

yy .محاسن الشريعة في فروع الشافعية. تأليف: اإلمام أبي بكر محمد بن علي الشاشي المعروف بالقفال الكبير. اعتنى به أبو عبد الله محمد علي سمك
دار الكتب العلمية، بيروت. ط/)، ))))هـ.

yy.مصارف الزكاة في الشريعة اإلسالمية. تأليف: د. مريم أحمد الداغستاني. المطبعة اإلسالمية الحديثة ))))هـ

yy معجم مصطلحات العلوم الشرعية، إعداد: مجموعة من الباحثين، طبع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية
بالمملكة العربية السعودية، 39))هـ.

yy.معيار محاسبة زكاة الشركات. تأليف: د. رياض منصور الخليفي. جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، ))0)م

yy.المفاتيح في شرح المصابيح. تأليف: الحسين الشيرازي الحنفي المشهور بالمظهري. تحقيق: لجنة من المختصين. دار النوادر، ط/)، 33))هـ

yy.المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. تأليف: أبي العباس القرطبي. تحقيق: مجموعة. دار ابن كثير، دمشق، ط/)، ))))ههـ

yy.مقاصد الشريعة عند ابن تيمية. تأليف: د. يوسف بن أحمد البدوي. دار النفائس، األردن

yy.مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة الشرعية. تأليف: د. محمد سعد بن أحمد اليوبي. دار ابن الجوزي، الدمام، 39))هـ

yy.مقاييس اللغة. تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس. تحقيق: عبد السالم هارون. دار الفكر، بيروت، 399)هـ

yy.منهاج السنة النبوية. تأليف: شيخ اإلسالم ابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم. جامعة اإلمام محمد بن سعود، )0))هـ

yy.الموافقات. تأليف: إبراهيم اللخمي، الشهير بالشاطبي. تحقيق: مشهور حسن سلمان. دار ابن عفان. الدمام، ))))هـ

yy.مواهب البديع في حكمة التشريع. تأليف: عبد القادر معروف السنندجي. مطبعة كردستان العلمية، مصر، ط/)، 9)3)هـ

yy .نوازل الزكاة، دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة. تأليف: د. عبد الله منصور الغفيلي، دار الميمان، الرياض، 9)))هـ
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ر البية واآثارها ياأثر الزكاة في الحد من انعكا�سات ت
) التعلي المقا�سد لفري�سة الزكاة(

د. توفيق عبد الرحمن �شالم العكايلة - االآردن
أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة المشارك، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية/كلية الشريعة بالرياض

المقدمة
نبيه وعلى آله وصحبه ومن  الله على  ى  الحمُد لله الواحِد األحد الفرد الصمد، وصلَّ
م تسليما كثيرا، وأشهد إْن ال إله إال الله وحدُه ال شريك له وأنَّ محمدا عبده  اتبع طريقه وسلَّ

ورسوله، وبعد: 

فإنَّ الزكاة فريضة، تعَبَدنا الله بها، وهي عبادة دينية وواجب اجتماعي وشعور إنساني، 
بها يخفف الغني عن الفقراء والمساكين وباقي المستحقين لها، ويساعدهم في تلبية حاجاتهم 

وحاجات من يعولون.

إلى  وإيصالها  بها  القيام  عند  عليها  تترتب  وآثار  ومقاصد  ومصالح  ومنافع  حسنة  مآالت  لها  الزكاة  وهذه 
كثير ومضار  منعها مفاسد  تنتفي ويترتب على  المصالح  تلك  فإن  بها،  أدائها والقيام  مستحقيها، وفي حال عدم 

تتنافى مع مقاصد تشريعها، بل وتنقضها.

فجاءت هذه الدراسة للوقوف على بعض هذه المقاصد التي تنطوي على مصالح من جهة جلب المنافع 
منها ودرء المفاسد، والبحث عن هذه المصالح واالستدالل عليها، إذ ال تستقيم دعوى وجود المصالح والمقاصد 

إال بأدلة شرعية دالة عليها وتشهد لها.

تحت  مندرجة  أو  الشرع  في  نظائر  ولها  شرعا،  معتبرة  تكون  أن  ينبغي  للمقاصد  المؤدية  المصالح  وهذه 
األصول الكلية والقواعد العامة وكليات الشريعة.

فوقفت في هذه الدراسة على بعض المقاصد؛ منها ما يتعلق بالضرورات الخمس، ومنها يتعلق بالمزكي، 
ومنها ما يتعلق بالمستحقين لها، ومنها ما يتعلق بالمال ذاته، ومنها مقاصد عامة للزكاة، فحاولت جمع أهم تلك 
المقاصد وأبرزتها باألدلة ورجحت بينها وبين المفاسد المستدفعة، ووضحت كيف أن الزكاة من جهتها تحقق 

تلك المصالح والمقاصد.
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تتلخص  اختياره،  وأسباب  الموضوع  أهمية 
أهمية البحث في اآلتي: 

بفريضة مهمة وركن من  يتعلق  البحث  أن هذا  أواًل: 
أركان اإلسالم وهو الزكاة.

بالمقاصد  التعليل  يتناول  البحث  هذا  أن  ثانيًا: 
لفريضة الزكاة، وال شك أن البحث عن المقاصد 
الموضوعات  من  شرعا  المعتبرة  والمصالح 

المهمة وذات األثر الكبير.

مقاصد  معرفة  إلى  والمجتهد  المكلف  حاجة  ثالثًا: 
الشرع فيما يصح التعليل فيه، حتى يتوافق قصده 

مع قصد الشارع، وال يناقضه.

رابعًا: رغبتي المشاركة بالمؤتمر في جانب قل الحديث 
عنه وشحت الدراسات فيه وهو مقاصد الزكاة.

اأهداف المو�شوع 
أواًل: إبراز أهم المصالح والمقاصد في فريضة الزكاة، 
والبحث عن مقاصد الزكاة المتعلقة بحفظ بعض 
الضرورات الخمس كحفظ الدين والمال والنفس 
بالمزكي  المتعلقة  والمقاصد  العامة  والمقاصد 

والمستحق والمال والمتعلقة المال ذاته.

الزكاة  المعتبرة في ذات مقاصد  المصالح  بيان  ثانيًا: 
وترجيحها على المفاسد الموهومة، وبين مراعاة 

الشارع لهذه المصالح.

تشهد  أن  بد  ال  الزكاة  في  المصالح  أن  بيان  ثالثًا: 
وجه  وبيان  الثابتة  الصحيحة  الشرعية  األدلة  لها 

االستدالل بها على المصالح.

المقاصد  هذه  وإبراز  الزكاة  لمقاصد  التأصيل  رابعًا: 
وبين  بينها  والموازنة  المصالح  تتبع  خالل  من 
يقتضي  المصالح  هذه  عن  والبحث  المفاسد، 
األحاديث  وشروح  التفسير  كتب  إلى  الرجوع 
فهي تكشف عن جوانب مهمة  النزول،  وأسباب 

لهذه المصالح.

منهج الدرا�شة 
- منهج البحث الخاص

ثم  مستقل  بعنوان  وأبرزه  الزكاة  لمقصد  أعرض   -(
أبين معناه ومعنى مفرداته- إن لزم األمر ذلك.

والسنة،  الكتاب  من  المقصد  على  األدلة  أسوق   -(
واقتصر على بعض األدلة وأشير لبعضها اآلخر، 

وبيان وجه الداللة منها إن لزم األمر ذلك.

خالل  من  للزكاة  المعتبرة  المصالح  عن  أبحث   -3
األدلة وكتب التفسير وشروح الحديث وغيرها.

للمقصد  تؤسس  التي  المصالح  تلك  بين  أربط   -(
وبيان رجحان هذه المصالح على المفاسد. 

الدراسات السابقة: من خالل البحث في بعض 
المكتبات والمحركات اإللكترونية لم أجد من تناول 
هذا الموضوع كدراسة تأصيلية مقاصدية مستقلة، إال 
بعض المقاالت واألوراق؛ ولكنها تفتقر إلى التأصيل 

ومنهجية البحث.

في  الدراسة  هذه  جاءت  البحث:  تقسيمات 
المصادر  وثبت  وخاتمة  مباحث  وخمسة  مقدمة 

والمراجع.

مقدمة: وفيها تناولت أهمية الموضوع وأسباب 
اختياره، وأهداف الموضع والمنهج الخاص للدراسة 

والدراسات السابقة وتقسيمات البحث.

المبحث األول: مقصد حفظ الدين وتحقيق الزكاة له.

ثالثة  وفيه  للزكاة،  عامة  مقاصد  الثاني:  المبحث 
مطالب: 

- المطلب األول: مقصد التعاون.

- المطلب الثاني: تقوية نسيج المجتمع وحفظ أمنه. 

- المطلب الثالث: مقصد أداء الحقوق.
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الزكاة،  بمستحق  متعلقة  مقاصد  الثالث:  المبحث 
وفيه ثالثة مطالب: 

حاجة  وسد  النفس  حفظ  مقصد  األول:  المطلب   -
المستحق للزكاة.

الُمستحق  نفس  تطييب  مقصد  الثاني:  المطلب   -
للزكاة وتخليصها من الحقد والكراهية.

- المطلب الثالث: المقصد من تعدد مستحقي الزكاة.

ثالثة  وفيه  بالُمزكي،  متعلقة  مقاصد  الرابع:  المبحث 
مطالب: 

- المطلب األول: مقصد تخليص نفس الُمزكي من 
الشح والبخل والطمع واألنانية.

- المطلب الثاني: مقصد الرفق وتحمل المسؤولية.

ألمر  واالمتثال  التعبد  مقصد  الثالث:  المطلب   -
الشرع.

الزكاة وفيه  الخامس: مقاصد متعلقة بوعاء  المبحث 
مطلبان: 

- المطلب األول: المقصد من تنوع المال الُمزّكى.

وتطهيره  المال  حفظ  مقصد  الثاني:  المقصد   -
وتزكيته.

الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.

ثبت المراجع والمصادر.

المبحث االأول
مق�شد حفظ الدين وتحقيق الزكاة له)1(

الخمس  الضرورية  المقاصد  من  الدين  حفظ 
وهو  المكلفين،  على  وأوجبها  الشرع،  لها  دعا  التي 
الدين  المعلومة-  الخمس  الضرورات  رأس  على 
الغزالي:  يقول  والمال-  والعرض  والعقل  والنفس 
يحفظ  أن  وهو؛  خمسة  الخلق  من  الشرع  »ومقصود 
ومالهم«))(،  ونسلهم  وعقلهم  ونفسهم  دينهم  عليهم 

وهذه الضرورات معتبرة في كل ملة)3(.

تلك  من  غيره  على  مقدم  الدين  وحفظ 
ما  جهتين:  من  يكون  عليه  والمحافظة  الضرورات، 
جانب  الشاطبي:  عليها  وأطلق  أركانه،  ويثبت  يقيمه 
الوجود، ومنع ما ينقضه ويهدمه وأطلق عليه: جانب 
وأركانه،  واإليمان  اإلحسان  يشمل  والدين  العدم))(. 
واإلسالم وأركانه))(، ومنها العبادات يقول الشاطبي: 
إلى حفظ الدين من جانب  راجعة  العبادات  "فأصول 
والصالة،  بالشهادتين،  والنطق  كاإليمان  الوجود، 

والزكاة، والصيام، والحج، وما أشبه ذلك«))(.

وسيكون الحديث هنا عن قسم واحد من أقسام 
العبادات وهي مدار البحث وهي الزكاة.

))( األدلة على هذا النوع من المقاصد كثيرة ومعلومة، فأرى انه ال 
حاجة لذكرها، إال ما له عالقة بفريضة الزكاة.

))( المستصفى ))/)))(
)3( ينظر: الموافقات ))/0)(.

))( يقول الشاطبي: »والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم 
أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب 
المتوقع  أو  الواقع  االختالل  عنها  يدرأ  ما  والثاني:  الوجود. 
الموافقات  العدم«  فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب 

.)((/((
))( كما ورد في حديث عمر بن الخطاب الطويل: )َقاَل َبْيَنَما َنْحُن 
َبَياِض  َشِديُد  َرُجٌل  َعَلْيَنا  َطَلَع  إِْذ  َيْوٍم  َذاَت    ِه  اللَّ َرُسوِل  ِعْنَد 
ُه ِجْبِريُل  َعِر...( وقال في آخره: )َفإِنَّ َياِب َشِديُد َسَواِد الشَّ الثِّ
باب  صحيحه،  يف  مسلم  أخرجه:  ِديَنُكْم(  ُمُكْم  ُيَعلِّ َأَتاُكْم 
معرفة اإليامن واإلسالم والقدر، رقمه ))0)( ))/))(.

))( الموافقات ))/9)(.
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اأواًل: االأدلة على هذا المق�شد 
الزكاة  فريضة  ومنه  الدين  حفظ  أن  يخفى  ال 
الكتاب  من  وكثرت  األدلة،  بذكره  استفاضت  مما 
مع  وتارة  الصالة،  مع  مقترنة  تارة  وغيرها؛  والسنة 
في  األحكام  وتنوعت  مستقلة،  ذكرت  وتارة  غيرها، 
الزكاة، ومنها  هذه األدلة فمنها ما نص على وجوب 
عليه، وال  العقاب  تركها ورتب  وهدد على  توعد  ما 
ولكن  الدراسة،  هذه  في  عليها  األدلة  لحصر  مجال 

سأذكر بعض ما يتعلق بفريضة الزكاة: 

من القرآن الكريم: 

َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  تعالى:  قوله 
اِكِعيَن )البقرة، 3)(.  َواْرَكُعوا َمَع الرَّ

َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  تعالى:  وقوله 
َه  ِه إِنَّ اللَّ ْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد اللَّ نُفِسُكم مِّ ُموا أِلَ َوَما ُتَقدِّ
تعالى:  وقوله   ،)((0 )البقرة،   َبِصيٌر َتْعَمُلوَن  بَِما 
ُكْم  ُسوَل َلَعلَّ َكاَة َوَأِطيُعوا الرَّ اَلَة َوآُتوا الزَّ َوَأِقيُموا الصَّ

ُتْرَحُموَن )النور، ))(

َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  تعالى:  وقوله 
َه َقْرضًا َحَسنًا )المزمل، 0)( َوَأْقِرُضوا اللَّ

جاء  الكريمة،  اآليات  هذه  في  الداللة:  وجه 
واألمر  الزكاة،  وإيتاء  الصالة  بإقامة  صريحا  األمر 
فيجب  واجبًا  كان  وما  واجبة،  فالزكاة  للوجوب، 

المحافظة عليه وإقامته وعدم تضييعه. 

َه  اللَّ لَِيْعُبُدوا  إاِلَّ  ُأِمُروا  َوَما  تعالى:  وقوله 
َوُيْؤُتوا  اَلَة  الصَّ َوُيِقيُموا  ُحَنَفاَء  يَن  الدِّ َلُه  ُمْخِلِصيَن 

َمِة )البينة، )( لَِك ِديُن اْلَقيِّ َكاَة َوَذٰ الزَّ

لله  واإلخالص  بالعبادة  فُأمر  الداللة:  وجه 
الّدين  من  ذلك  وكل  الزكاة،  وإيتاء  الصالة  وإقامة 

القّيم))(. 

))( ينظر: الجامع ألحكام القرآن )0)/)))(.

َة  َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ وقوله تعالى: َوالَّ
 َألِيٍم بَِعَذاٍب  ْرُهْم  َفَبشِّ ِه  اللَّ َسبِيِل  ِفي  ُيْنِفُقوَنَها  َواَل 

)التوبة، )3( 

ال  الذين  هم  يكنزون  الذين  أن  الداللة:  وجه 
بالعذاب  ذلك  فعلهم  على  توعدهم  فقد  ينفقونها، 
األليم وأعقبها بوصف ذلك العذاب، وهي عامة لكل 

الناس))(. 

ومن السنة: 

َخْمٍس  َعَلى  اإِلْساَلُم  ))ُبنَِى   :الرسول قول   -
دًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه  ُه َوَأنَّ ُمَحمَّ َشَهاَدِة َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ
َوَصْوِم  اْلَبْيِت  َوَحجِّ  َكاِة  الزَّ َوإِيَتاِء  اَلِة  الصَّ َوإَِقاِم 

َرَمَضاَن(()9(

في  ذكرت  التي  الدين  أركان  من  الداللة:  وجه 
مأمور  فهو  للشيء  ركنا  كان  وما  الزكاة،  الحديث 

بإقامته وواجب أداءه.

ٍة اَل  - قول النبي : ))َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب َواَل ِفضَّ
َحْت َلُه  َها إاِلَّ إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة ُصفِّ ى ِمْنَها َحقَّ ُيَؤدِّ

َصَفائَِح ِمْن َناٍر...(()0)(.

وجه الداللة: أن ترتيب العقاب على ترك الفعل 
وهو هنا الزكاة يقتضي الوجوب)))(.

بها  وتكوى  جهنم  نار  في  عليها  يحمى  العذاب؛  طبيعة  فذكر   )((
الكتاب  بأهل  خاصا  ليس  الوعيد  وهذا  وجنوبهم...  جباههم 
الجامع ألحكام  ينظر:  الذهب والفضة،  يكنز  بل هو لكل من 

القرآن ))/3))(؛ والدر المنثور للسيوطي ))/)))(.
)9( أخرجه: البخاري: كتاب: اإليمان، باب: اإليمان قول النبي بني 
كتاب:  صحيحه،  في  ومسلم  ))/))(؛   )(( رقمه  اإلسالم، 
رقمه:  خمس،  على  اإلسالم  بني  النبي  قول  باب:  اإليمان، 

.)3(/(( )((0(
الزكاة،  كتاب:  أخرجه: مسلم في صحيحه،  بطوله  الحديث   )(0(

باب: إثم مانع الزكاة، رقمه: ))33)( )0/3)(.
)))( ينظر: األساليب الشرعية للمطرودي ))))(.
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ثانيًا: تحقيق الزكاة لمق�شد حفظ الدين 
بمعنى: ما دور الزكاة في حفظ الدين؟ وكيف 

تحقق هذا المقصد؟

 الزكاة عبادة من العبادات، وهي ركن من أركان 
يحافظ  مما  الشرع  أمر  كما  فأداءها  الحنيف،  الدين 
على أهم وأول ضرورة من الضرورات الخمس وهي 
وينقضها،  الضرورة  هذه  يهدم  مما  وتركها  الدين، 
فالقيام بها مما يحفظ ضرورة الدين من جهة الوجود 

كونها ركنا من أركان اإلسالم.

فأصول العبادات من اإليمان وأركانه واإلسالم 
وأركانه ومنها الزكاة كلها راجعة إلى حفظ الدين من 

جهة الوجود)))(.

مطلقًا  جحودًا  املال-  -صاحب  جحدها  فإن 
وأصر على ذلك فأجمع العلماء على كفره وخروجه 

من الملة؛ ألنه أنكر معلوما من الدين ضرورة.)3)(

جهة  من  الدين  حفظ  في  الزكاة  دور  ويبرز 
في  كثيرة  مواضع  في  جاءت  الزكاة  أن  وهي؛  أخرى 
أهمية  تخفى  وال  بالصالة)))(،  مقترنة  الكريم  القرآن 
مقترنة  الزكاة  الشارع  جعل  فما  ومكانتها،  الصالة 

بالصالة إال ألهميتها في الدين ومكانتها في الشرع.

ظاهر  الفريضة  لهذه  المصلحي  النظر  فإذن 
اإلسالم،  أركان  من  ركن  إقامة  في  ويتمثل  وواضح 

وهذه من أهم المصالح وأعالها على اإلطالق.

كذلك جاء الحديث عن الزكاة بصورة خاصة 
وعن النفقة بشكل عام في القرآن والسنة في مواضع 
أنصبتها  وعن  فرضيتها  عن  تفصيلي  وبشكل  كثيرة، 

)))( ينظر: الموافقات ))/9)(.
)3)( ينظر: أسنى المطالب ))/)33(؛ وكشاف القناع ))/)))(.

)))( قد سبق ذكر نماذج على ذلك، وهي كثيرة في القرآن والسنة 
المطهرة.

المستحقين  فيها، ومن هم  التي تجب  األموال  وعن 
قبل  من  بها  اهتمام  عن  يكشف  التفصيل  وهذا  لها، 

الشارع.

فريضة  بأداء  وجماعات  أفرادا  األمة  فقيام 
عليها  والحث  وتوزيعها  أدائها  على  والتعاون  الزكاة 
مما يحفظ عليهم دينهم، وال يكتمل اإلسالم إال بها، 
القتال،  أدائها مما يوجب  بل إن تركها واالمتناع عن 
َبْيَن  َق  َفرَّ َمْن  أُلَقاتَِلنَّ  ِه  ))َواللَّ  : الصديق  قال  فقد 
ِه َلْو َمَنُعونِي  َكاَة َحقُّ اْلَماِل َواللَّ َكاِة َفإِنَّ الزَّ اَلِة َوالزَّ الصَّ
َعَلى  َلَقاَتْلُتُهْم    ِه  اللَّ َرُسوِل  إَِلى  وَنُه  ُيَؤدُّ َكاُنوا  ِعَقااًل 
ضرورة  ينقض  مما  تركها  ألن  وذلك  َمْنِعِه(()))(. 

الدين ويهدمها، فاقتضى منعهم لها مقاتلتهم.

التي  تلك  المكلفين  مصالح  مراتب  أعلى  فإن 
تتعلق بآجل أمرهم، وتتمثل في اداء العبادات وطاعة 
رب  ورضا  والنجاة  بالنعيم  والفوز  وجل،  عز  الله 
تلك  من  جانبا  يحقق  الزكاة  أداء  فإن  العالمين)))(، 

المصالح األخروية.

أو  مشاق  من  العبادات  هذه  يرافق  ما  وأما 
مفاسد، كالمشاق التي ترافق الصالة والزكاة والصيام 
والحج، فهي مشاق مقدورة ومضار غير معتبرة شرعا 
فهي ملغاة، في مقابل المصالح الكبيرة المتحققة من 
وال  الفعل،  عن  تنفك  ال  مما  فهي  العبادات،  تلك 
يقول  العبادة)))(  مع  قرر  ألنه  التخفيف  يستوجب 
العباد  مصالح  على  مشتملة  »العبادات  القرافي: 
ومواهب ذي الجالل وسعادة األبد فال يليق تفويتها 
بمسمى المشقة مع يسارة احتمالها ولذلك كان ترك 
تعاطي  وألن  أولى  العبادات  من  كثير  في  الترخص 
العبادة مع المشقة أبلغ في إظهار الطواعية وأبلغ في 

التقرب«)))(.

)))( أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: وجوب 
صحيحه،  في  ومسلم  ))/)0)(؛   )(33(( رقمه:  الزكاة 
إَِلَه  اَل  َيُقوُلوا  َحتَّى  النَّاِس  بِِقَتاِل  اأَلْمِر  باب:  كتاب: اإليمان، 

ِه، رقمه: )33)( ))/)3(. ٌد َرُسوُل اللَّ ُه ُمَحمَّ إاِلَّ اللَّ
)))( ينظر: الموافقات ))/))3(.

)))( ينظر: الفروق ))/)))(.
)))( الفروق))/0))(.
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يدفعه  الذي  القليل  المال  فإن  وكذلك 
المزكي لمستحقيه، فهو وإن كان فيما يبدو أنه ضرر 
في  ومرجوح  قليل  ضرر  أنه  إال  له،  ومفسدة  عليه 
المال  ذلك  يحققها  التي  والمصالح  المنافع  مقابل 
بالنظر  ويعد  الضرر  هذا  إلى  يلتفت  فال  لمستحقيه، 

الشرعي غير معتبر.

المبحث الثاني: مقا�شد عامة للزكاة
المطلب االأول: مق�شد التعاون 

اأواًل: معنى التعاون وتعريفه 
على  الظهير  َعْوَن:  من  التعاون  اللغوي:  المعنى   -
األمر والجمع أعوان، واستعان به فأعانه، وتعاون 
بعضا)9)(،  بعضهم  أعان  أي  اعتونوا  أو  القوم 
وأعانه على الشيء: ساعده، واستعان فالن بفالن 

وبه: طلب منه العون)0)(.
- تعريفه اصطالحًا: اشتراك بين مجموعة من األفراد 
ما  هدف  بتحقيق  يقوموا  أن  أجل  من  وتكاتفهم 
أجل  من  اآلخرين  مساعدة  أو  ما.  مهمة  واتقان 
وتفضيل  ايثار  على  والعمل  حاجتهم  إتمام 

المصلحة العامة على المصلحة الشخصية)))(.

ويمكن تعريفه بأنه: اشتراك بين اثنين أو أكثر على 
عمل أو في مال من األعمال الدنيوية أو األخروية بقصد 

إنجازه.

ثانيًا: االأدلة على هذا المق�شد 
هناك العديد من األدلة من الكتاب والسنة على 

التعاون والحث عليه، ومنها: 

من القرآن
ْقَوٰى  َوالتَّ اْلبِرِّ  َعَلى  َوَتَعاَوُنوا  تعالى:  قوله   -

َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن )المائدة، )(.

وجه الداللة: أنه أوجب عليهم التعاون على فعل 
على  بالتعاون  الخلق  لجميع  أمر  وهو  والتقوى،  البر 

المنير،  والمصباح  مادة )عون( )3)/)9)(؛  العرب،  لسان   )(9(
كتاب العين ))/39)(.

)0)( المعجم الوسيط، باب العين ))/)3)(.
www.mo- إلكتروني:  الشاملة/موقع  العربية  الموسوعة   )(((
soah.com/career- and- education/education

على  وتحاثوا  بعضا،  بعضكم  ليعن  أي  والتقوى؛  البر 
ما أمر الله تعالى وأعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه 

وامتنعوا منه)))(.

ومن السنة: 
ِهْم  - قول الرسول: ))َمَثُل اْلُمْؤِمنِيَن ِفي َتَوادِّ
ِمْنُه  اْشَتَكى  إَِذا  اْلَجَسِد  َمَثُل  َوَتَعاُطِفِهْم  َوَتَراُحِمِهْم 

ى(()3)(. َهِر َواْلُحمَّ ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اْلَجَسِد بِالسَّ
َيُشدُّ  َكاْلُبْنَياِن  لِْلُمْؤِمِن  ))اْلُمْؤِمُن   :وقوله  -

َبْعُضُه َبْعضًا(( )))(.
وجه الداللة من الحديثين: التعاطف أن يعاون 
واحد  كل  »وأن  بطال:  ابن  يقول  بعضا)))(،  بعضهم 
كالبنيان  واآلخرة  الدنيا  أمر  في  لصاحبه  عون  منهما 
على  إياه  توقيفه  في  له  وكالمرآة  بعضًا  بعضه  يشد 
إياه  المشد والمغيب وتعريفه  له في  عيوبه ونصيحته 

من خطة وما فيه صالحه ما يخفى عليه«)))(.
اآليات  من  كثير  هناك  أخرى  جهة  ومن 
واألحاديث التي تنهى عن التفرق، ومنها قوله تعالى: 
)آل   ُقوا َتَفرَّ َواَل  مَجِيعًا   ِ اهللَّ بَِحْبِل  َواْعَتِصُموا 
التمسك  بوجوب  صريح  نص  فهذا   ،)(03 عمران، 

واالتحاد والنهي عن التفرق.

التعاون  مق�شد  من  المتحققة  الم�شالح 
وتحقيق الزكاة لهذا المق�شد 

الخير  فعل  على  التعاون  أن  فيه  شك  ال  مما 
محمود،  هو  مما  وأشكاله  صوره  بجميع  والبر 
من  وتنفر  السليمة،  والفطر  الطيبة  النفوس  وتفضله 

عدم التعاون وتنبذه وتذم صاحبه.

)))( الجامع ألحكام القرآن ))/))(.
واآلداب،  والصلة  البر  كتاب:  صحيحه،  في  مسلم  أخرجه   )(3(
رقمه:  وتعاضدهم  وتعاطفهم  المؤمنين  تراحم  باب: 

.)((/(( )(((((
)))( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة اآلداب، باب 
 )(((0( رقمه:  وتعاضدهم،  وتعاطفهم  المؤمنين  تراحم 

.)(0/((
)))( ينظر: فيض القدير، رقمه: )))))( ))/)))(.

الله،  في  الحب  باب  البخاري، كتاب األدب،  )))( شرح صحيح 
رقمه: )3)( )9/)3)(.
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هنا  –والمقصود  التعاون  مآالت  في  بالنظر 
عنه  منهي  عداه  ما  ألن  والتقوى؛  البر  على  التعاون 
وهو التعاون على اإلثم والعدوان- وما يثمر عنه، فإن 
كثيرا من المصالح الكبرى تتحقق منه، وذلك بحسب 
ونفعه  أثره  يكون  فقد  عليه،  المتعاون  الفعل  طبيعة 
له  فرد، وقد يكون لمجموعة، وقد يكون  يعود على 
آثارا ونفعا على المجتمع وعلى األمة كلها، والتعاون 
أو أي  القولية  أو  الفعلية  أو  المادية  يكون في األمور 
تصرف يتطلب االشتراك والمساهمة، يقول القرطبي: 
فواجب  بوجوه؛  يكون  والتقوى  البر  »والتعاون على 
الناس بعلمه فيعلمهم، ويعينهم  على العالم أن يعين 
وأن  الله،  في سبيل  بشجاعته  والشجاع  بماله،  الغني 
يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة«)))(. ومن 

هذه المصالح المتحققة من التعاون: 
- أن التعاون يشعر الفرد والجماعة والمجتمع بعدم 
من  هناك  بل  وحيدا،  ليس  وأنه  واالنفراد،  العزلة 

يقف معه.
أواصر  وتتقوى  والتناصر،  االتحاد  به  يظهر  أن   -
األخوة، وتنزرع المحبة في القلوب)))(، ذلك أن 
غير  من  أكثر  ومقبول  محبوب  المتعاون  اإلنسان 

المتعاون عند اآلخرين.
- أن التعاون في األموال ومنها الزكاة مما يخفف من 
أعباء الحياة ومتطلباتها، وبها يقوم المتصدق عليه 

بواجباته المالية ونفقته على زوجته وأبنائه. 
يشق  فيما  سيما  ال  وتسهل،  األعمال  تتيسر  به  أن   -

منها، وما ال يمكن للشخص إنجازه بمفرده)9)(.
األفراد  بين  والمحبة  واأللفة  الوحدة  تتحقق  به   -
إيجابية  آثار  يترتب على ذلك من  والمجتمع وما 

محمودة.

الموازنة بين الم�شالح والمفا�شد في التعاون 
والتعاون كله مصلحة كما ذكرت سابقا، وليس 
مفاسد  أنها  أو  شرعا،  معتبرة  أو  تذكر  مفاسد  فيه 
منه،  الكبيرة  المصالح  توازي  ال  ومغمورة  مرجوحة 

)))( الجامع ألحكام القرآن ))/))(.
)))( ينظر: التحرير والتنوير ))/9))(.

)9)( ينظر: التحرير والتنوير ))/))(.

والدليل على ذلك؛ أنه أمر حث عليه الشارع، ويرضي 
ومن  منه،  استفاد  من  به  ويفرح  البشر  ويرضي  الله 
من  فهي  فيه  والمضار  المفاسد  وأما  منه.  يستفد  لم 
فعل  أي  ترافق  كالتي  المعتادة  الالزمة  المشاق  قبيل 
ليست  الدنيا  ومصالح  وغيرها،  والحج  كالصالة 
الدنيوية  المصالح  »فإن  الشاطبي:  يقول  محضة، 
كونها  يتخلص  ال  هنا-  موجودة  هي  حيث  -من 
قيام  إلى  يرجع  ما  بالمصالح  وأعني  محضة،  مصالح 
أوصافه  تقتضيه  ما  ونيله  عيشه،  وتمام  اإلنسان  حياة 
منعما  يكون  حتى  اإلطالق،  على  والعقلية  الشهوانية 
يكون؛  ال  االعتياد  مجرد  في  وهذا  اإلطالق،  على 
قلت  ومشاق،  بتكاليف  مشوبة  المصالح  تلك  ألن 
كاألكل  تلحقها،  أو  تسبقها  أو  بها  تقترن  كثرت،  أو 
والشرب واللبس والسكنى والركوب والنكاح، وغير 

ذلك، فإن هذه األمور ال تنال إال بكد وتعب«)30(.

تحقيق الزكاة لمق�شد التعاون
الزكاة بما فيها من دفع لألموال سواء للفرد أو 
أوال، وهي  دينية وفريضة  عبادة  الزكاة هي  لصندوق 
من  إخوانه  تجاه  الفرد  من  ومسؤولية  شعور  كذلك 
فقراء المسلمين، وال شك أن هذا الشعور هو نوع من 
هو  لمستحقيها  الزكاة  مال  فإخراج  المادي،  التعاون 

نوع من المواساة.

في  باالشتراك  يتحقق  كما  التعاون  فمقصد 
أو  زراعة  أو  صناعة  أو  جدار  كبناء  إلنجازه  ما  عمل 
بالمال، فما  بالمساعدة  أيضًاً  أو غيرها يتحقق  تجارة 
يقدمه المزكي من زكاة أمواله بجميع أنواعها هو نوع 
الذي حث عليه اإلسالم بل وأوجبه في  التعاون  من 
هذه الصورة، فإن من التعاون ما يكون واجبا ومنه ما 
عن  ينفك  ال  ما  فمنه  الواجب  فأما  إليه،  مندوب  هو 
أداء  بمجرد  حصوله  يكون  له،  مالزم  هو  أو  الفعل، 

ذلك الفعل كالزكاة.

بالتعاون  تتحقق  مصالح  من  ذكرت  ما  وكل 
نوع من  تحققه ألنها  فالزكاة  ومتعددة،  كثيرة  ومنافع 

التعاون بالمال.

)30( الموافقات ))/))(.
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المطلب الثاني: مق�شد تقوية ن�شيج المجتمع 
وحفظ اأمنه 

أواًل: املقصود باملطلب 
 نسيج المجتمع: هي مكوناته وشرائحه من أفراد 
أغنياء  وصغارا  كبارا  وإناثا  ذكورا  وجماعات  وأسر 
وتجار وعلماء وحكام ومحكومين...  وفقراء صناع 

فكل ذلك يشكل مع بعضه البعض مجتمعا.

يقول  الخوف))3(،  ضد  واألمان  األمن  األمن: 
ابن فارس: »الهمزة والميم والنون أصالن متقاربان: 
ومعناها  الخيانة،  ضّد  هي  التي  األمانة  أحدهما 
كما  والمعنيان  التصديق.  واآلخر  القلب،  ُسكون 
قلنا متدانيان. قال الخليل: اأَلَمَنُة ِمن األْمن. واألمان 

إعطاء اأَلَمَنة. واألمانة ضدُّ الخيانة«))3(.

ثانيًا: األدلة عىل هذا املقصد 
من  كثير  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  في  ورد 
الفرقة  ونبذ  بها  وتأمر  الوحدة،  على  تحث  النصوص 
واالختالف والشقاق والنزاع، وتدعو للتماسك والترابط، 
والجماعات  واألسر  األفراد  مستوى  على  وذلك 
والمجتمع، وتحريم كل ما يقطع هذه الصالت، وجاءت 
نصوص أخر كثيرة متعلقة بأمن المجتمع وأمانه، وتأمر 

به وتمدحه، وتذم خالفه وهو الخوف.

التي تحث على وحدة  ومن اآليات واألحاديث 
وتحقيق  للتآخي  الدعوة  نسيجه،  وتقوية  المجتمع 

األخوة ومنها: 

من القرآن: 
إِْخَوٌة  اْلُمْؤِمُنوَن  إِنََّما  تعالى:  قوله   -
 ُكْم ُتْرَحُموَن َه َلَعلَّ ُقوا اللَّ َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَّ

)الحجرات، 0)(.

وأكدت  أقرت  اآلية  أن  االستدالل:  وجه 
فإذا  النسب،  أخوة  أقوى من  الدين وهي  في  األخوة 

))3( لسان العرب، ماد أمن، )3)/))(.
))3( مقاييس اللغة، مادة )أمن( ))/)3)(.

بينهما)33(، وال  فأمر باإلصالح  بينهم  حصل تخاصم 
وقوته  المجتمع  ترابط  عوامل  من  األخوة  أن  شك 
وتماسك نسيجه، فالدعاء للصلح هو لنبذ الفرقة على 

صعيد األفراد والجماعات.

اْجَتنُِبوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ َيا  تعالى:  وقوله   -
َواَل  ُسوا  َتَجسَّ َواَل  إِْثٌم  نِّ  الظَّ َبْعَض  إِنَّ  نِّ  الظَّ ِمَن  َكثِيرًا 
َلْحَم  َيْأُكَل  َأْن  َأَحُدُكْم  َأُيِحبُّ  َبْعضًا  َبْعُضُكْم  َيْغَتْب 
 اٌب َرِحيٌم َه َتوَّ َه إِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َأِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ
األفعال من  أن هذه  الداللة:  )الحجرات، ))( وجه 

تجسس وغيبة مما يفتت المجتمع ويزرع الكراهية.

ومن السنة: 

َواَل  َتَناَجُشوا  َواَل  َتَحاَسُدوا  )اَل   : قوله   -
َبْيِع  َعَلى  َبْعُضُكْم  َيبِْع  َواَل  َتَداَبُروا  َواَل  َتَباَغُضوا 
ِه إِْخَوانًا. اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم  َبْعٍض َوُكوُنوا ِعَباَد اللَّ
ْقَوى َها ُهَنا())3(. اَل َيْظِلُمُه َواَل َيْخُذُلُه َواَل َيْحِقُرُه. التَّ

عناوين  الحديث  هذا  جمع  الداللة:  وجه 
وتقوية  والترابط  للوحدة  تهدف  كلها  مهمة  وأمور 
نسيج المجتمع، وحرم كل أسباب العداوة والبغضاء 
والطرق المفضية لها، فنهى عن الحسد - زوال النعمة 
في  الرغبة  والتباغض-  والتناجش  اآلخرين-  عن 
الشيء ومحبة االنفراد به- والتدابر - مأخوذ من تولية 
الرجل لآلخر دبره إذا أعرض عنه حين يراه-... وهي 
تحريم في قطيعة المسلم وبغضه واالعراض عنه))3(.

األمن  وهو  اآلخر  بالشق  بتعلق  فيام  وأما 
واألمان، فقد وردت آيات كثيرة تمدحه وتحث عليه 

وترغب فيه، ومنها يف القرآن: 

والكشاف  )))/3)3(؛  القرآن  ألحكام  الجامع  ينظر:   )33(
.)3((/((

واآلداب،  والصلة  البر  كتاب:  صحيحه،  في  مسلم  أخرجه:   )3((
باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، رقمه: ))0))( 

.)(0/((
))3( لمزيد معرفة شرح المفردات والمعاني، ينظر: سبل السالم، 

باب الترهيب من مساوئ االخالق ))/)9)(.



761761

لسانه:  على  تعالى  قوله  في  إبراهيم  دعاء   -
َواْجُنْبنِي  آِمنًا  اْلَبَلَد  َذا  َهٰ اْجَعْل  إِْبَراِهيُم َربِّ  َقاَل  َوإِْذ 

ْصَناَم )ابراهيم، )3(. َوَبنِيَّ َأْن َنْعُبَد اأْلَ

دخله  من  كل  فيأمن  أمن  ذا  إي  الداللة:  وجه 
هذا البيت على نفسه وماله والمراد مكة))3(.

يقول ابن عاشور: »فإن أمن البالد يستتبع جميع 
خصال السعادة ويقتضي العدل والعزة والرخاء إذ ال 
أمن بدونها، وهو يستتبع التعمير واإلقباَل على ما ينفع 
والثروَة فال يختل األمن إال إذا اختلت الثالثة األول 
بذلك  أراد  وإنما  األخيرة،  الثالثة  اختلت  اختل  وإذا 
تيسير اإلقامة فيه على سكانه لتوطيد وسائل ما أراده 

لذلك البلد من كونه منبع اإلسالم«))3(.

ُجوٍع  ِمْن  َأْطَعَمُهْم  الَِّذي  تعالى:  قوله   -
َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف)قريش، )(، فامتن عليهم بنعمتين 
وهما اإلطعام واألمن، فتبين بأنهما من أجل النعم، إذ 

الباري ال يمتن إال بما هو خير وفضيلة.

ِذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلبُِسوا إِيَماَنُهْم بُِظْلٍم  قال تعاىل: الَّ
ْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن )األنعام، ))(، فجعل  ئَِك َلُهُم اأْلَ ُأوَلٰ
مما  األمن،  يشرك-  ولم  آمن  من  وثوابهم-  جائزتهم 

يدل على عظمه ومكانته عند الله عز وجل.

تتعلق  األحاديث  من  الكثير  هناك  السنة:  ومن 
باألمن والخوف، فتمدح األمن وتحث عليه، وتحذر 

من الخوف وتذمه واالبتعاد عنه، ومنها: 

آِمنًا  ِمْنُكْم  َأْصَبَح  )َمْن   :اللِه َرُسوُل  َقاَل   -
َفَكَأنََّما  َيْوٍم،  َطَعاُم  ِعْنَدُه  َجَسِدِه،  ِفي  ُمَعافًا  ِسْربِِه،  ِفي 
مع  األمن  فجعل  بَِحَذاِفيِرها())3(،  ْنَيا  الدُّ َلُه  ِحيَزْت 
غبره من أعظم النعم، وجعله مقدما على غيره داللة 

على أهميته.

))3( أيسر التفاسير، )3/))(.
))3( التحرير والتنوير ))/)))(.

آمنا في  باب من أصبح  المفرد،  البخاري في األدب  ))3( أخرجه 
األوسط،  يف  والطرباين  ))/)))(؛   )300( رقمه:  سربه، 
 )3(( باب  سنن،  في  والترمذي   ،)(30/((  )((((( رقمه 
التعليق على  رقمه: )))3)( ))/)))(؛ قال األلباني في 

األدب وسنن الترمذي: حسن. 

أسألك  إني  )اللهم   :النبي دعاء  من  كان   -
النعيم يوم القيامة واألمن يوم الخوف()39(.

السابقة وغيرها على  األدلة  في  الشارع  فنص   
عليه،  والمحافظة  النسيج  هذا  تقوية  شأنه  من  ما  كل 
وما يحقق األمن للفرد والمجتمع، فأوجب اإلحسان 
وحسن  األقارب  وبر  األرحام  وصلة  والقربى  للجار 
يحب  وأن  والرحمة  والعطف  اآلخرين  مع  التعامل 
ونهى  خيرا.  إال  يقول  ال  وأن  لنفسه،  يحب  ما  لغيره 
العالقات  ويقطع  المجتمع  نسيج  يفتت  ما  كل  عن 
من الغيبة والتحاسد والتناجش والتباغض والتشاحن 
وعلى  اآلخرين  على  واالعتداء  والحسد  والحقد 

أموالهم...

االأمن  حفظ  مق�شد  من  المتحققة  الم�شالح 
وتقوية ن�شيج المجتمع وتحقيق الزكاة لها 

مصالح  وكله  كله،  نعمة  األمن  أن  ينكر  ال   
وأنفسهم  دينهم  على  الناس  يطمئن  فيه  ومنافع، 
كله  الشر  وإنما  وأعراضهم،  وأموالهم  وأوالدهم 
ففيه مضار عظيمة ومفاسد  الخوف،  في خالفه وهو 
ولو  واألمة،  والمجتمع  واألسرة  الفرد  على  كبيرة، 
فالشارع فرق  بينهما الختار األمن،  خير أي شخص 
بين حالة الشخص في أمنه وحاله في الخوف وراعى 
باألمن  أنه  على  يدل  وهذا  عليه،  افترض  فيما  ذلك 
يحفظ الناس دينهم ويقوموا بالشعائر والفرائض على 
َفَلْيَس  تعالى:  قال  الخوف،  حال  ففي  وجهها،  أتم 
َأْن  ِخْفُتْم  إِْن  اَلِة  الصَّ ِمَن  َتْقُصُروا  َأْن  ُجَناٌح  َعَلْيُكْم 
ِذيَن َكَفُروا )النساء، )0)( وفي حالة األمن  َيْفتَِنُكُم الَّ
اَلَة َكاَنْت  اَلَة إِنَّ الصَّ قال: َفإَِذا اْطَمْأَنْنُتْم َفَأِقيُموا الصَّ
َعَلى اْلُمْؤِمنِيَن ِكَتابًا َمْوُقوتًا)النساء، 03)( فالتفريق 
بين الحالين والتمييز بينهما من قبل الشرع دليل على 

أن الخوف ليس كاألمن، وسمى األمن طمأنينة.

الدنيا:  قواعد  الماوردي، عند حديثه عن  قال   
»القاعدة الرابعة من القواعد التي تصلح بها الدنيا: أمن 
عام تطمئن إليه النفوس، وتنتشر فيه الهمم، ويسكن 

)39( أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل 
»هذا  الحاكم:  وقال   ،)(((/((  )((((( رقمه:  والتسبيح، 

حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«.
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إليه البريء، ويأنس به الضعيف، فليس لخائف راحة، 
وال لحاذر طمأنينة، وقد قال بعض الحكماء: األمن 
بأن  شك  وال  جيش«)0)(.  أقوى  والعدل  عيش،  أهنأ 
كل تلك التي ذكرها الماوردي مصالح معتبرة ومنافع 

راجحة غالبة لألمن على غيره.

عن  الناس  يقبض  الخوف  »وألن  قال:  ثم 
ويكفهم  تصرفهم  عن  ويحجزهم  مصالحهم 
وانتظام  أودهم  قيام  بها  التي  المواد  أسباب  عن 

جملتهم«)))(.

ومضار  مفاسد  هي  هنا  الماوردي  ذكره  وما 
والعقول  النفوس  منها  تنفر  سلبية  وآثار  للخوف 

والطبائع.

وهو  واجب،  وتحقيقه  األمن  حفظ  إن  بل 
يقول  والخارجية،  الداخلية  الدولة  وظائف  أهم  من 
األشرار  بمراقبتهم  وذلك  األمن:  »حفظ  الزحيلي: 
والدعار واللصوص، وطلبهم في مظانهم، وأخذهم 
يقدم  أو  غيره،  على  عدوانًا  يرتكب  من  كل  يد  على 

على عمل من شأنه إثارة الناس وتهييج الفتنة«)))(.

فيه  نسيجه  وقوة  المجتمع  وحدة  أن  كما 
األفراد  على  نفعها  يعود  التي  الكثيرة  المصالح  من 
هذا  كان  لو  بخالف  وذلك  بأسره،  المجتمع  وعلى 
أن  فنجد  األفراد،  مشتت  النسيج  ممزق  المجتمع 
فأول  المصلحة  هذه  يحقق  ما  كل  على  حث  الشرع 
المؤاخاة  هو  مباشرة  الهجرة  بعد   النبي به  قام  ما 
أساس  فالمؤاخاة هي  واألنصار)3)(،  المهاجرين  بين 
رباط المجتمع، قال السهيلي: »آخى  بين أصحابه 
مفارقة  من  ويتآنسوا  الغربة،  وحشة  عنهم  لتذهب 

األهل والعشيرة، ويشد بعضهم أزر بعض«)))(.

)0)( أدب الدين والدنيا ))3)(.

)))( أدب الدين والدنيا ))3)(.
)))( الفقه اإلسالمي وأدلته ))/))(.

)3)( أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب: 
باب إخاء النبي  بين المهاجرين واألنصار رقمه )9))3( 

.)(3((/3(
)))( الروض األنف))/)))(.

كما أن هناك كثير من القيم واألخالق الحميدة 
والسنة، ودعا  الكتاب  والمبادئ منصوص عليها في 
من  لها  لما  منها،  كثير  وأوجب  بل  اإلسالم،  لها 
كبر  وتماسكه،  المجتمع  روابط  من  التقوية  في  دور 
الوالدين وصلة األرحام واألمر بحسن الجوار وعيادة 
المريض وتقديم العون والمساعدة لكل ذي حاجة، 
منافع ومصالح معتبرة شرعا،  وكل هذه وغيرها هي 
وإن ظهر فيها جوانب مفسدة ومضرة فهي مرجوحة، 
وال اعتبار لها مثل أن يكون هناك تعب أو مشقة فيها 
وصلة  المريض  فعيادة  عليها  مقدور  مشاق  ولكنها 
والمجيء  الذهاب  مشقة  فيها  يكون  قد  األرحام 
من  يتحصل  ما  مقابل  في  مرجوحة  مضار  ولكنها 
المضار  يرافقه من  قد  األمن  كبيرة، وتحقيق  مصالح 
المال  بعض  كبذل  عنه،  تنفك  ال  التي  والمشاق 
ما  مقابل  في  لها  اعتبار  ال  ولكنها  والتعب،  والجهد 
كل  في  الشأن  وهذا  ومصالح،  منافع  من  منه  يتحقق 
مصالح الدنيا فليس هناك مصلحة محضة، يقول العز 
وكذلك  قليلة  المحضة  »المصالح  عبدالسالم:  بن 

المفاسد المحضة«)))(.

ن�شيج  وتقوية  االأمن  لمق�شد  الزكاة  تحقيق 
المجتمع

لمستحقيه  مستحق  مال  دفع  الزكاة  كانت  لما 
على جهة الوجوب، فإن هذا يعد نوعا من الصلة بين 
األغنياء  بين  الصلة  فتوثق  لها،  والمستحق  المزكي 
أصول  وتحقق  المجتمع،  رابط  وتقوي  والفقراء 
التكافل االجتماعي، وتحقق معاني األخوة والمحبة 
بينهم والشعور بالمسؤولية)))(، على أن الزكاة ال ينظر 
أو  لفقير  غني  من  يعطى  فردي  عمل  أنها  على  إليها 
مسكين، بل لها أبعادها وآثارها الواسعة التي تتحقق 
شريحة  فهم  وشمولهم،  مستحقيها  تعدد  خالل  من 
الزكاة  فنفع  لذا  واسعة؛  وطبقة  المجتمع  من  كبيرة 

وآثارها ومنافعها مجتمعية بل ولألمة كلها.

)))( القواعد الكبرى ))/9)(.
)))( ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته )3/)))(.
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المجتمع  قوة  على  نفعه  يعود  ذلك  وكل 
زكاة  يؤدون  األغنياء  الفقراُء  يرى  فعندما  وتماسكه؛ 
والمحبة،  الود  فيبادلونهم  معهم  ويشعرون  مالهم 
وتماسكه،  المجتمع  وحدة  أساسيات  من  هذا  فإن 
وعلى  الناس،  عند  محبوب  لماله  المزكي  فاإلنسان 
يشعر  فهنا  ماله  الغني زكاة  يؤِد  لم  فإن  خالف ذلك؛ 
الفقراء بأن بينهم وبين األغنياء فجوة، ويحصل التنافر 
الوحدة،  خالف  وهو  والتباعد،  المجتمع  أفراد  بين 
غير  فاإلنسان  المجتمع،  نسيج  على  سلبا  ويؤثر 

المزكي والقتور البخيل مبغوض عند الناس.

فإذا تحقق في المجتمع ذلك التماسك الناشئ 
المجتمع  ذلك  في  يسود  فإنه  الزكاة)))(؛  أداء  عن 
واألسر  األفراد  مستوى  على  واألمن  الطمأنينة 
المستحق  ذلك  ألن  واألمة؛  والدولة  والمجتمعات 
سيصله،  الزكاة  مال  من  حقه  أن  إلى  مطمئن  للزكاة 
فال يعتدي أو يحاول تحصيل ذلك الحق بطرق غير 

مشروعة، ليسد حاجته وحاجة من يعول.

فإنه  زكاته  المال  صاحب  يؤد  لم  إذا  وأما 
ما يحصل  فإن  لذا  الحق من حقهم،  يحرم أصحاب 
له  فإن  والمستحقين،  األغنياء  بين  وبغض  تنافر  من 
يلجأ  إذ  وطمأنينته،  المجتمع  أمن  على  سلبية  آثارا 
صاحب الحاجة من فقراء وغيرهم التباع طرق ربما 
غير مشروعة كسرقة أو حرابة أو غيرها لسد حاجتهم 
ويجعله  المجتمع  أمن  يخلخل  وهذا  وجوعهم، 
مجرمين  بضعة  أو  واحد  فمجرم  مضطربا،  مجتمعا 

يلحقون أذى بالمجتمع كله وبأمنه. 

في  فقط  تتحقق  المجتمع  وحدة  أن  الحديث  هذا  يعني  ال   )(((
الزكاة، ولكنها عامل مهم وأساس في ذلك، فوحدة المجتمع 
والمعامالت  العبادات  جانب  في  منها  أسباب  عدة  لها 

وغيرها.

وما وضع الشارع حدا للحرابة إال لخطورة هذا 
َجَزاُء  إِنََّما  تعالى:  قال  المجتمع،  أمن  على  الفعل 
ْرِض  اأْلَ ِفي  َوَيْسَعْوَن  َوَرُسوَلُه  َه  اللَّ ُيَحاِرُبوَن  ِذيَن  الَّ
َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم  َع  َأْو ُتَقطَّ ُبوا  َأْو ُيَصلَّ ُلوا  ُيَقتَّ َفَسادًا َأن 
ِفي  ِخْزٌي  َلُهْم  لَِك  َذٰ ْرِض  اأْلَ ِمَن  ُينَفْوا  َأْو  ِخاَلٍف  ْن  مِّ
ْنَيا َوَلُهْم ِفي اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم )المائدة، 33(  الدُّ

لبيان خطورة من  اآلية  بهذه  االستدالل  ووجه 
من  وحاجة  حاجته  لشدة  يلجأ  فقد  حقه،  من  يحرم 
يعول بأن يقطع السبيل ويفسد في االرض، وليس هذا 
حكما مطردا، لكنه قد يسبب ذلك اضطراب األمن، 

فهو احتمال قائم وممكن. 

من  أيضًاً  واألمة  للمجتمع  األمن  ويتحقق 
في  للمقاتلين  الزكاة  دفع  خالل  من  وذلك  الزكاة، 
سبيل الله الذين يدافعون عن الوطن وأمنه وفي تجهيز 
المنصوص عليها)))(،  المصارف  المقاتلين، فهو من 
بِيِل َفِريَضًة ِمَن  ِه َواْبِن السَّ قال تعالى: َوِفي َسبِيِل اللَّ

ُه َعِليٌم َحِكيٌم) التوبة، 0)( ِه َواللَّ اللَّ

األمة  أمن  عن  يدافعون  المقاتلون  فهؤالء 
حدوده  وعن  عنه  العدوان  ويصدون  والمجتمع، 

وثغوره، ويؤمنون الناس في أوطانهم.

المطلب الثالث: مق�شد اأداء الحقوق 
الحنيف  شرعنا  في  المبادئ  من  مبدأ  الحق 

كلها،  الحياة  مجاالت  في  ديننا  أساسيات  من  وهي 

وحرم  بها ألصحابها،  الوفاء  وأوجب  لها  دعا  والتي 

هضمها ومنعها عن مستحقيها، سواء كانت حقا ماديا 
أم معنويا، فرديا أم جماعيا حقا لله أم حقا للعباد)9)(.

والموسوعة  )0)/0))(؛  وأدلته  اإلسالمي  الفقه  ينظر:   )(((
الفقهية )3)/))3(.

)9)( لمعرفة أقسام الحقوق، ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته ))/)(.
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معنى احلق وتعريفه 
معنى الحق لغة: حّق: له معان كثيرة تدور حول 
وهو  وحقاق،  حقوق  جمعها  والثبوت،  الوجوب 
وهو  واحد،  أصل  والقاف  الحاء  الباطل)0)(،  نقيض 
يدل على إحكام الشيء وصحته، ويقال حق الشيء: 

وجب)))(.

به  يقرر  اختصاص  اصطالحًا:  الحق  تعريف 
الشرع سلطًة أو تكليفًا)))(.

األدلة عىل هذا املقصد: 
الكتاب  من  وتواردت  كثيرة  أدلة  وردت 
وحكمها،  وأنواعها  الحقوق  على  وغيرهما  والسنة 
مشتقاته  أو  الحق  لفظ  على  بالنص  أي  صراحة  إما 
أو بلفظ الوجوب، أو بصورة غير مباشرة، وسأقتصر 

على ذكر بعضها.

من القرآن: 
ُه َواْلِمْسِكيَن  - قوله تعالى: َوآِت َذا اْلُقْرَبٰى َحقَّ
ْر َتْبِذيرًا)اإلسراء، ))(.  بِيِل َواَل ُتَبذِّ َواْبَن السَّ

ائِِل  لِلسَّ َحقٌّ  َأْمَوالِِهْم  َوِفي  تعالى:  قوله   -
َواْلَمْحُروِم )الذاريات، 9)(.

بِاْلَمْعُروِف  َمَتاٌع  َقاِت  َولِْلُمَطلَّ - قوله تعالى: 
ِقيَن)البقرة، )))(. ا َعَلى اْلُمتَّ َحقًّ

اُه  َك َأالَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ - قوله تعالى: َوَقَضٰى َربُّ
َوبِاْلَوالَِدْيِن)اإلسراء، من اآلية3)(.

وا  ُتَؤدُّ َأْن  َيْأُمُرُكْم  َه  اللَّ إِنَّ  تعالى:  قوله   -
َماَناِت إَِلٰى َأْهِلَها) النساء، ))(. اأْلَ

َوآُتوا  َأْثَمَر  إَِذا  َثَمِرِه  ِمْن  ُكُلوا  تعالى:  قوله   -
 )األنعام، )))(. ُه َيْوَم َحَصاِدِهَ َحقَّ

هذه  كل  السابقة:  اآليات  من  الداللة  وجه 
الحقوق  أداء  ووجوب  الحق  على  نصت  اآليات 

)0)( لسان العرب، مادة حقق، )0)/9)(.
)))( مقاييس اللغة، مادة حق ))/))(.

)))( المدخل إلى نظرية االلتزام ))/))(.

واألمر بها ألصحابها سواء في مال أو في غيره.

ومن السنة النبوية: 
الحقوق  أنواع  تبين  كثيرة  أحاديث  هناك 

وتقررها وتوجبها، ومنها: 
رد  خمس  المسلم  على  المسلم  )حق   :قوله  -
وإجابة  الجنائز  واتباع  المريض  وعيادة  السالم 

الدعوة وتشميت العاطس()3)(.
- قوله: )إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا 

وألهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حق()))(.
وجه الداللة: في األحاديث السابقة نص على بعض 

أنواع الحقوق وأصحابها، واألمر بإيصالها لهم.
»قال  األمانات:  آية  تفسير  في  البخاري  رواه  ما   -
َماَناِت إَِلٰى  وا اأْلَ ُتَؤدُّ َأْن  َيْأُمُرُكْم  َه  إِنَّ اللَّ الله تعالى 
َأْهِلَها )النساء، ))(، فقال: األمانات: جمع أمانة 
وهي كل ما اؤتمن عليه من حق مادي أو معنوي، 
حق  ذي  كل  إعطاء  هو  بالعدل:  أصحابها.  أهلها: 
حقه دون محاباة، نعما يعظكم به: نعم الشيء الذي 
يعظكم به وهو أداء األمانات والحكم بالعدل«)))(.

َه َقْد َأْعَطى ُكلَّ ِذي  - وفي المواريث، قال: )إِنَّ اللَّ
الحقوق  فتوزيع  لَِواِرٍث()))(.  َة  َوِصيَّ َفاَل  ُه  َحقَّ َحقٍّ 
في المواريث جاء من قبل الله عز وجل، وهذا يدل 

على عظم تلك الحقوق.
 :يقول حقه،  الطريق  إعطاء  حديث  وفي   -

األمر  باب:  الجنائز،  كتاب:  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   )(3(
باتباع الجنائز رقمه )3)))( ))/)))(. 

أقسم  من  باب  الصوم،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   )(((
على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له 

.)(9(/(()(((((
وأداء  االستقراض  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   )(((

الديون والحجر والتفليس، باب أداء الديون)3( ))/)))(.
)))( أخرجه: أبو داود في سننه، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في 
سننه،  في  والترمذي  )3/3)(؛   )((((( للوارث  الوصية 
 .)((((( رقمه  لوارث،  وصية  ال  باب:  الوصايا،  كتاب: 
))/)3)(؛ وابن ماجه يف سننه، باب: ال وصية لوارث، 
رقمه )3)))( ))/)90( وقال عنه األلباني في التعلق على 

أحاديثها: حسن صحيح.
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َقاُلوا َوَما َحقُّ  ُه«.  ِريَق َحقَّ َفَأْعُطوا الطَّ َأَبْيُتْم  )إِْن 
َوَكفُّ  اْلَبَصِر  »َغضُّ  َقاَل  ِه  اللَّ َرُسوَل  َيا  ِريِق  الطَّ
ْهُى  َوالنَّ بِاْلَمْعُروِف  َواأَلْمُر  اَلِم  السَّ َوَردُّ  اأَلَذى 

َعِن اْلُمْنَكِر()))(.

املصالح املتحققة يف أداء احلق
بالنظر في الحقوق بجميع تقسيماتها؛ من مادية 
تتضمن  فهي  غيرها،  أو  خاصة  أو  عامة  معنوية  أو 
الميراث  في  فالحق  لمستحقيها،  ومنافع  مصالح 
وبر  األرحام  صلة  في  والحق  للورثة،  مصلحة 
الوالدين مصلحة، وإعطاء الطريق حقها فيه مصلحة 
من  لها؛  الزوجة مصلحة  والعابرين، وحقوق  للمارة 
وحسن  وعدة  وحضانة  ورضاع  وسكن  ونفقة  مهر 
من  لهم  مصالح  اآلباء  وحقوق  وغيرها)))(،  عشرة 
األبناء  وحقوق  ورحمة،  وحنان  وعطف  وبر  صلة 
مصالح لهم من نفقة وتربية ورعاية، وحقوق الله فيها 
مصالح يعود نفعها على العامة وعلى المجتمع سواء 
بالعقوبات،  أم  بالمعامالت  أم  بالعبادات  تعلق  ما 
الحياة  في  إنسان حقوقا شخصية كحقه  لكل  وجعل 
العمل  التعليم وحقه في  الزواج وحقه في  وحقه في 
الخطاب  جاء  ولذلك  الكثير،  وغيرها  الرأي  وحرية 
عند  واألمر  المعروفة،  وأساليبه  األمر  بصيغة  بها 

جمهور األصوليين للوجوب)9)(.

كبقائه  بالحق،  خاصة  أحكام  هناك  ثم  ومن   
وعدم زواله، وأن الحق ال يبطله شيء، قال عمر ألبي 
من  خير  الحق  ومراجعة  قديم  الحق  »فإن  موسى: 

التمادي في الباطل«)0)(.

أو  أكلها  أو  الحقوق  لهذه  منع  فأي  ولذلك 

)))( جزء من حديث أخرجه: أبو داود، كتاب: األدب، باب: في 
قال   ،)39(/((  )((((( رقمه:  الطرقات،  في  الجلوس 

األلباني: صحيح..
)))( ينظر: حقوق المرأة في اإلسالم ))9)وما بعدها(.

)9)( ينظر: أصول السرخسي ))/))(؛ واإلبهاج ))/))(.
)0)( األشباه والنظائر ))/)(.

كعقوبة  الشارع  قرره  بإجراء  يواجه  عليها  التعدي 
أخروية أو عقوبة دنيوية أو تصرف النتزاع هذا الحق، 

فمن ذلك: 

- )أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي 
إال ما أخذت منه وهو ال يعلم فقال: خذي ما يكفيك 

وولدك بالمعروف()))(.

وهو  حق  غيره  على  له  من  أن  الداللة:  وجه 
قدر  ماله  من  يأخذ  أن  له  يجوز  استيفائه  عن  عاجز 
مانعه)))(  من  انتزاعه  على  يدل  وهذا  إذنه،  بغير  حقه 
وهي ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر وفيها تفصيل 

عندهم)3)(.

حتقيق الزكاة ملقصد أداء احلقوق

 أداء الحقوق من المقاصد العظيمة في شرعنا 

الحنيف، بجميع أنواعها وصورها، والذي تضافرت 

تحقق  فالزكاة  سبق،  كما  النصوص  مشروعيته  على 

بالمحافظة  والعدم؛  الوجود  جهتي  من  المقصد  هذا 

منع  ناحية، ومن جهة أخرى وهي  عليه وإيجاده من 

سماهما  كما  العدم  ناحية  وهي  ويهدمه  ينقضه  ما 

الشاطبي.

عدة  من  الحقوق  أداء  مقصد  تحقق  فالزكاة 
جوانب: 

أواًل: أن الزكاة في أصلها حق مالي لمستحقيها، 

)))( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: النفقات، باب: إذا لم 
ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من 

معروف، رقمه )9)0)( ))/))0)(.
رقمه:  هند،  قضية  باب  مسلم،  على  النووي  شرح  ينظر:   )(((

.)(/((( ،)(((((
)3)( ينظر: فتح الباري، باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ 
 )(0(9( رقمه:  بالمعروف  وولدها  يكفيها  ما  علمه  بغير 

.)(09/9(
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والحق يجب أداءه، سواء أكان ماليا أم غيره، فعندما 
الحق  بأداء  قام  فقد  ماله  في  يجب  ما  المزكي  يدفع 
الواجب عليه، وعلى خالف ذلك فإنه إذا لم يدفعها 

فإنه يكون قد منع حقا عن أصحابه.

ومن صور المحافظة عليه من جهة الوجود: 
أو  بصيغة  المكلفين  من  طلبها  الشارع  أن 
أسلوب أمر على جهة الوجوب الذي يقتضي اإللزام 
إال  الوجوب  وجه  على  شيئا  الشارع  طلب  وما  بها، 
ُكُلوا  تعالى:  قوله  ذلك  ومن  وضرورته،  ألهميته 
)األنعام،   َحَصاِدِه َيْوَم  ُه  َحقَّ َوآُتوا  َأْثَمَر  إَِذا  َثَمِرِه  ِمْن 

.)(((

الحقوق  أداء  مقصد  على  المحافظة  ويتحقق 
على  عقوبات  بفرض  العدم  جهة  من  الزكاة  خالل  من 
مانعيها، ومقاتلتهم، وفي اآلخرة أعد لهم العذاب األليم: 

َم  - قوله تعالى: َيْوَم ُيْحَمٰى َعَلْيَها ِفي َناِر َجَهنَّ
َذا َما َكَنْزُتْم  َفُتْكَوٰى بَِها ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهٰ

نُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكنُتْم َتْكنُِزوَن)التوبة، )3( أِلَ

العدم، مقاتلة  ومن صور المحافظة عليه من جهة 
أبي بكر لمانعي الزكاة: )فقال والله ألقاتلن من فرق بين 
الصالة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله  لقاتلتهم على منعها()))(.

تأدية لحقوق أخر غير  الزكاة  أداء  ثانيًا: أن في 
وحسن  القرابة  وصلة  اآلخرين  مع  كالصلة  المادية 
الجوار والمساعدة وغيرها، وكل هذه مصالح معتبرة 
راجحة على ما يتوهم من مضار أو مفاسد في تحصيل 

هذا المقصد.

بم�شتحق  متعلقة  مقا�شد  الثالث:  المبحث 
الزكاة، وفيه ثالثة مطالب: 

و�شد  النف�ص  حفظ  مق�شد  االأول:  المطلب 

الزكاة، باب: وجوب  البخاري في صحيحه، كتاب:  )))( أخرجه 
الزكاة، رقمه: ))33)( ))/)0)(.

حاجة الم�شتحق للزكاة
معنى �شد الحاجة 

الثْلم)))(،  وردم  الخلل  إغالق  هو:  لغة  السدُّ 
وهو  واحد،  أصل  والدال  »السين  فارس:  ابن  يقول 
لمة  يدلُّ على ردم شيء وُمالَءَمته من ذلك سَددت الثُّ
ديد،  . ومن ذلك السَّ ًا. وكلُّ حاجٍز بين الشيئين َسدٌّ سدَّ

داد، أي االستقامة؛ كأّنه ال ُثْلمة فيه«)))(. ُذو السَّ

والحائجة  والحاجة  حوج،  من  لغة:  والحاجة 
والواو  »الحاء  فارس:  ابن  يقول  المأربة)))(،  هي: 
الشيء،  إلى  االضطرار  وهو  واحد،  أصٌل  والجيم 
فالحاجة واحدة الحاجات. والَحْوجاء: الحاجة. ويقال 

أْحَوَج الّرُجُل: احتاَج«)))(.

الخاص)9)(  بمعناها  الحاجة  فت  ُعرِّ وقد 
ورفع  التوسعة  حيث  من  إليها  مفتقر  هو  »ما  بأنها: 
والمشقة  الحرج  إلى  الغالب  في  المؤدي  الضيق 
على  دخـل  تراع  لم  فإذا  المطلوب،  بفوت  الالحقة 
المكلفيــن- على الجملة- الحرج والمشقة، ولكنه 
المصالح  في  المتوقع  العادي  الفساد  مبلغ  يبلغ  ال 

العامة«)0)(.

ولكن الحاجة المقصودة هنا في بحثي ما هو أعم 
ما  ومنها  ضروري،  يخدم  ما  منها  إن  حيث  ذلك،  من 
المسكن وغيرها،  أو  الشرب  أو  يخدم حاجي؛ كاألكل 
وقد سماها الشاطبي العادات، فقال: »والعادات راجعة 
أيضًا،  الوجود  جانب  من  والعقل  النفس  حفظ  إلى 
والملبوسات،  والمشروبات،  المأكوالت  كتناول 
من  النوع  فهذا  ذلك«)))(.  أشبه  وما  والمسكونات، 

)))( لسان العرب، مادة)سدد( )3/)0)(.
)))( مقاييس اللغة، مادة سد )3/))(.

)))( لسان العرب، مادة حوج، ))/)))(.
)))( مقاييس اللغة، مادة حوج، ))/)9(.

)9)( المقصود بمعناها الخاص: أي كونها قسما من أقسام المصالح التي 
الموافقات  ينظر:  والتحسينيات،  والحاجيات  الضروريات  هي 

للشاطبي ))/9)(.
)0)( الموافقات ))/9)(.
)))( الموافقات ))/9)(.
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العادات هي مصالح مهمة في حياة اإلنسان، قد تفوت 
بفقدها النفس أو العقل وهي ضروريات.

ومن العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات 
ومسكنا  وملبسا  ومشربا  مأكال  حالل،  هو  مما 
بينها وبين ما يحفظ  ومركبا، وما أشبه ذلك، فالفرق 
تتوقف  واألولى  بالتمتع  متعلقة  هذه  أن  الضروري، 
حفظ  عليها  ويتوقف  العاديات  هذه  تناول  بأصل 

النفس والعقل)))(.

ويمكن تعريفها بمعناها العام بأنها: 

الحاجة: كل ما تتطلبه حياة اإلنسان من عادات 
التصرف  أو  االستهالك  أو  باالستعمال  إما  دنيوية 
كاألكل أو الشرب أو المسكن أو المركب أو العالج 

أو غيرها.

ف سد الحاجة بأنه: القيام بمصالح العادات  ويعرَّ
الضرورية أو الحاجية وتحصيلها سواء كانت للنفس أم 

للغير.

اأدلة مق�شد �شد الحاجة
من  الكثير  نبيه  وسنة  الله  كتاب  في  ورد   
فقراء  من  المحتاجين؛  أصناف  تبين  التي  النصوص 
ومرضى  السن  وكبار  وأرامل  وأيتام  ومساكين 
عليهم  العطف  وتوجب  وغيرهم،  وأبناء  ووالدين 
أم  أقارب  أكانوا  سواء  ومساعدتهم،  بهم  والرحمة 
هذه  المساعدات  صور  وتنوعت  غيرهم،  أم  جيران 
الزكاة،  أو صدقة غير  المال زكاة،  إعطائهم من  بين؛ 
وكفارة  الخطأ  القتل  ككفارة  لهم  الكفارات  دفع  أو 
مريض  أو  دينه  قضاء  في  مدين  مساعدة  أو  اليمين، 
ليست  معنوية  مساعدات  تكون  قد  أو  عالجه،  في 
ما،  عمل  إنجاز  في  المساعدة  إلى  كالحاجة  بمال، 
فكل من كان عاجزا عن القيام بشيء بمفرده واحتاج 
لمساعدة اآلخرين فهو محتاج؛ فاإلنسان المريض أو 

)))( ينظر: الموافقات ))/9)(.

كبير السن العاجز عن القيام يحتاج لمن يساعده في 
بطبعه محتاج  إنسان  بل كل  أو قضاء حوائجه،  قيامه 
إلى غيره لما فيه من ضعف مهما بلغت قوته وسلطته.

ومن األدلة عىل األمــر بســد حوائــج املحتــاجني، 
من القرآن: 

على  بالمال  الصدقة  توجب  التي  اآليات   -
المحتاجين لسد حوائجهم، ومنها: 

ُوُجوَهُكْم  وا  ُتَولُّ َأْن  اْلبِرَّ  َلْيَس  تعالى:  قال   -
ِه َواْلَيْوِم  ِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِاللَّ ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلٰ
َعَلٰى  اْلَماَل  َوآَتى  بِيِّيَن  َوالنَّ َواْلِكَتاِب  َواْلَماَلئَِكِة  اآْلِخِر 
بِيِل  السَّ َواْبَن  َواْلَمَساِكيَن  َواْلَيَتاَمٰى  اْلُقْرَبٰى  َذِوي  ِه  ُحبِّ

َقاِب ) البقرة، )))(. ائِِليَن َوِفي الرِّ َوالسَّ

اْلُقْرَبٰى  ُأوُلو  اْلِقْسَمَة  َحَضَر  َوإَِذا  تعالى:  قال   -
َقْواًل  َلُهْم  َوُقوُلوا  ِمْنُه  َفاْرُزُقوُهْم  َواْلَمَساِكيُن  َواْلَيَتاَمٰى 

َمْعُروفًا )النساء، )(

قسمة  حضر  وإذا  »المراد:  الداللة:  وجه 
واليتامى  بوارث  ليس  ممن  القربى  ذوو  الميراث 
والمساكين َفْلَيْرَضْخ لهم من التركة نصيب، وأن ذلك 

كان واجبا في ابتداء اإلسالم. وقيل: يستحب«)3)(.

لِْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ إِنََّما  تعالى:  قال   -
َوِفي  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َواْلُمَؤلَّ َعَلْيَها  َواْلَعاِمِليَن  َواْلَمَساِكيِن 
بِيِل َفِريَضًة  ِه َواْبِن السَّ َقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسبِيِل اللَّ الرِّ
ُه َعِليٌم َحِكيٌم)التوبة، اآلية0)(، ففرض  ِه َواللَّ ِمَن اللَّ
ويسد  بحوائجهم  يقوم  ما  الحق  من  الشارع  لهم 

خلتهم.

ومن السنة النبوية: 

)3)( تفسير ابن كثير ))/9))(.
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ُه َعزَّ َوَجلَّ َشْيئًا ِمْن َأْمِر  ُه اللَّ - قوله: )َمْن َوالَّ
َوَفْقِرِهُم  تِِهْم  َوَخلَّ َحاَجتِِهْم  ُدوَن  َفاْحَتَجَب  اْلُمْسِلِميَن 

تِِه َوَفْقِرِه()))(. ُه َعْنُه ُدوَن َحاَجتِِه َوَخلَّ اْحَتَجَب اللَّ

يظلمه  ال  المسلم  أخو  )المسلم   :قوله  -
في  الله  كان  أخيه  حاجة  في  كان  ومن  يسلمه  وال 
كربة  عنه  الله  فرج  كربة  فرج عن مسلم  حاجته ومن 
من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم 

القيامة( )))(.
وجه الداللة: أن من سعى في حاجة المحتاج 
دونها:  امتنع  ومن  بحوائجه،  الله  قام  بها،  وقام 
إليهم وقضاء  الخروج  امتنع من  أي  »دون حاجتهم: 
احتياجاتهم. وخلتهم: هي الحاجة الشديدة. والمعنى 
ويعرضوا  عليه  يدخلوا  أن  الحوائج  أصحاب  منع 
متقارب  والخلة  والفقر  الحاجة  وقيل  حوائجهم 

المعنى كرر للتأكيد«)))(.
األرملة  على  )الساعي   :الله رسول  قال   -
الليل  القائم  أو  الله  سبيل  في  كالمجاهد  والمسكين 

والصائم النهار()))(.

وجه الداللة: أي أن أجر العامل على حوائجهم 
ومصالحهم كالمجاهد أو القائم أو الصائم)))(.

الم�شالح المتحققة من مق�شد �شد الحاجة

ِفيَما  باب  الخراج،  كتاب:  السنن،  في  داود  أبو  أخرجه:   )(((
 )(9(0( رقمه:  َعْنُه.،  َواْلَحَجَبِة  ِة  ِعيَّ الرَّ َأْمِر  ِمْن  اإِلَماَم  َيْلَزُم 
)3/)9(؛ والبيهقي في السنن الصغير، كتاب أدب القاضي، 
باب: باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز 
للناس ))))3( ))/)))( قال األلباين يف ذيل سنن أيب 

داود: صحيح.
المسلم  يظلم  ال  باب:  المظالم،  كتاب:  البخاري،  أخرجه:   )(((

المسلم، رقمه )0)3)( ))/)))(.
)))( الكبائر ))/)))(.

فضل  باب:  النفقة،  كتاب:  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه:   )(((
النفقة على األهل، رقمه ))03)( ))/))0)(.

على  الساعي  باب:  النفقات،  كتاب:  الباري،  فتح  ينظر:   )(((
األرملة، رقمه: ))03)()0)/)3)(.

 كما قدمت في األدلة السابقة بأن المحتاج هو: 
إنسان مفتقر إلى شيء يساعده كمال أو غيره عجز عن 
تأمينه بمفرده، وهذه الحوائج تتنوع بين النفقة بجميع 
أشكالها وصورها، وتعليم وعالج وغيرها الكثير من 
المحتاجين  وحوائج  وحاجياتها،  الحياة  متطلبات 
متعددة،  جوانب  في  تتفق  ولكنها  أمور،  في  تختلف 
والشرب  فاألكل  شرعًا،  معتبرة  مصالح  كلها  وهي 
األبناء وعالج  واللباس والمسكن والمركب وتعليم 
المرضى كلها حاجات، ومصالح حث عليها الشرع، 

وأوجبها أحيانًا، لما لها وما فيها من أهمية.

وعندما تسد الحاجات فإن الشخص يكون قد 
حقق جزء من منظومة حياته اليومية األساسية له ولمن 
تجب عليه نفقته من زوجة ووالدين وأوالد وغيرهم، 

فيكون قد ادى تلك الحقوق التي ترتبت عليه.

سد  من  أيضًاً  تتحقق  التي  المصالح  ومن 
الحاجة، أنه يبتعد صاحبها عن سؤال الناس وتحصل 
له العفة، وبالنظر في هذه المصالح المتحققة من سد 
ربما  ولكن  شرعا،  معتبرة  مصالح  وهي  حوائجهم، 
وتعب،  بكدر  إال  تنال  وال  ومشاق  مضار  يخالطها 
المتوقعة،  المصالح  مع  موازنة  معتبرة  ليست  فهي 
وهذه حقيقة مصالح الدنيا ففيها المنافع ويرافقها أو 
يسبقها أو يلحقها بعض المضار والمشاق والمفاسد.

تحقيق الزكاة لمق�شد �شد الحاجة
حاجة  تدفع  فهي  مال  الزكاة  أن  بما  أواًل: 
الزكاة  من  األعظم  المقصد  وهو  لها،  المستحق 
»والزكاة  الرازي:  الفخر  يقول  بأدائها)9)(،  ويتحقق 
سعي في دفع حاجة الفقير«)0)(، بل هي أوسع من دفع 
حاجة الفقير فقط؛ ألن هناك مستحقين آخرين للزكاة 
غير الفقير، يقول ابن أمير الحاج في مصلحة الزكاة: 

)9)( ينظر: المبدع شرح المقنع ))/))3(.
)0)( مفاتيح الغيب ))/)(.
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»فإن حسنها لسد الخلة أي دفع حاجة الفقير كما في 
الزكاة والوجه لحاجة الفقير فإنها الكائنة للعبد بخلق 
ذلك  في  للعبد  اختيار  بدون  عليها  إياه  تعالى  الله 

بخالف دفعها فإنه الختيار العبد فيه دخل«)))(.

سبيل  على  لحاجتهم  دفع  فيها  وألن  ثانيًا 
عند  فورية  مستعجلة  مصلحة  فإنها  الوجوب 
يقول  لعذر)))(،  إال  تأخيرها  يجوز  وال  استحقاقها، 
َكاِة  ِذيَن ُهْم لِلزَّ َوالَّ الزركشي في تفسير قوله تعالى: 
َفاِعُلوَن أي يأتون بها على سرعة من غير توان في دفع 
الفورية واالستعجال  الفقير«)3)(، وال شك أن  حاجة 
أدائها هو مقصد، وفيه تحقيق مصلحة  واإلنجاز في 
معجلة  فورية  الحاجة-   – وهي  الفقير  الحاجة  دفع 
يخل  »والتأخير  البهوتي:  يقول  التأجيل،  تقبل  ال 
بالمقصود وربما أدى إلى الفوات إال لضرر كخوف 
رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه وله تأخيرها 

ألشد حاجة«)))(.

متعددة  أصناف  في  تجب  الزكاة  وألن  ثالثًا: 
من األموال، فهي تحقق دفع حاجتهم لتلك األموال 
وغيرها،  واإلبل  والبقر  والغنم  والزروع  كالنقدين 
»)لقضاء  الصدقة:  عن  حديث  عند  الطحاوي  يقول 
حاجة الفقير( أي وحاجة الفقير متنوعة«)))(. ويقول 
الفقير  حاجة  لدفع  وجبت  الزكاة  »وألن  قدامة:  ابن 
أن  فينبغي  متنوعة  والحاجات  المال  لنعمة  وشكرا 
يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع 
النعمة بالمواساة من جنس  به حاجته ويحصل شكر 

ما أنعم الله عليه به«)))(.

بما  يحصل  الفقير  حاجة  على  الحكم  أن  رابعًا: 

)))( التقرير والتحبير ))/)3)(.
)))( ينظر: حاشية ابن عابدين ))/)))(.

)3)( البرهان في علوم القرآن ))/3)(.
)))( الروض المربع ))/0))(.

)))( حاشية الطحاوي على مراقي الفالح ))/)))(.
)))( المغني ))/)))( وينظر: الشرح الكبير ))/)))(.

كل  من  الفقير  حاجة  من  التأكد  ألن  للمزكي؛  يظهر 
بظاهر  ذلك  في  فاكتفي  ومشقة،  صعوبة  فيه  الوجوه 
لدافع  يتبين  لم  إذا  فقير  أنه  المعطى  ودعوى  الحال، 
الزكاة خالف ذلك)))(، وأما ما تندفع به حاجة المستحق 
للزكاة ففيه خالف بين العلماء والراجح فيه والله أعلم 

أنه يعطى ما يكفيه حوال كامال.

تخدم  هي  متحققة  مصالح  من  تقدم  ما  وكل 
والعالج  والشرب  باألكل  النفس،  حفظ  ضرورة 
وغيرها من حوائج ومتطلبات، والتي أوجب الشارع 
مستفيضة  كثيرة  عليها  واألدلة  عليها،  المحافظة 

مشهورة.

المطلب الثاني: مق�شد تطييب نف�ص الُم�شتحق 
للزكاة وتخلي�شها من الحقد والكراهية 

محببة  غير  صفات  والكراهية  والغلُّ  الحقد 
السريرة  ونقاء  الحب  عكس  وهي  شرعا،  ومذمومة 

وسالمة القلب، فهي محبوبة ومطلوبة شرعًا.

األدلة عىل هذا املقصد: 
كثيرة  وأنواعه  الحب  على  نصت  التي  األدلة 
في  لنفسه  وتعالى  الله سبحانه  أضافه  ما  فمنها  جدا، 
وحبه  وللمحسنين  وللمتطهرين  للتوابين  كحبه  أمور 
للمتقين وغيرها الكثير، وما أضاف الله لنفسه شيئا إال 
ألفضليته ومكانته وحسنه، وكره الله سبحانه وتعالى 
والكافرين  المنافقين  يحب  فال  وأبغضها  أمورا 
والفخورين  والمختالين  والفرحين  والمسرفين 
والمعتدين وكل كفار أثيم وغيرها، فالحب والبغض 
مخلوقات  من  مخلوق  واإلنسان  ربانية،  صفات 
وفطرتهم  البشر  فطبيعة  الصفات،  هذه  له  ثبتت  الله 
آخر  ويبغضون  أمورا  يحبون  أنهم  وجبلتهم 
ويكرهونها، وتطيب أنفسهم بأمور سواء كانت أقوااًل 
مصالحهم  تحقق  من  تحب  تخدم  ألنها  فعاًل؛  أم 

)))( ينظر: مجموع فتاوى ابن باز )))/9))(.
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أخر  على  وتحقد  فردية،  كانت  ولو  رغباتهم،  وتلبي 
وتبغضها؛ ألنها ال تحقق مصالحهم سواء كانت قولية 
أو فعلية، والحب والبغض كما بقول الشاطبي متعلق 
باألفعال، فإذا قلت أحب الشجاع وأكره الجبان، فهذا 
الحب والكراهية يتعلقان بذات موصوفة ألجل ذلك 
إليه مادية  التي تؤدي  له أسبابه  الوصف)))(. والحب 
على  مجبولة  فالنفوس  غيرها،  أو  معنوية  أو  كانت 
من  وتكره  المال،  لها  يبذل  من  وحب  المال،  حب 
كانت يده مغلولة وبخيل. ومن هذه األدلة الدالة عىل 

احلب والبغض: 

من القرآن الكريم: 
َواَل  ِه  اللَّ َسبِيِل  ِفي  َوَأنِفُقوا  تعالى:  قوله   -
ُيِحبُّ  َه  اللَّ إِنَّ  َوَأْحِسُنوا  ْهُلَكِة  التَّ إَِلى  بَِأْيِديُكْم  ُتْلُقوا 
الله  اْلُمْحِسنِيَن )البقرة، )9)(، فهي نص في حب 

للمنفقين والمحسنين.

َوُيْربِي  َبا  الرِّ ُه  اللَّ َيْمَحُق  تعالى:  قوله   -
)البقرة،   َأثِيٍم اٍر  َكفَّ ُكلَّ  ُيِحبُّ  اَل  ُه  َواللَّ َدَقاِت  الصَّ

)(((

وجه الداللة: إن الله ال يحبه بتحليله الربا فاجر 
في أكله)9)(، فنفي الحب داللة كرهه، يقول الطبري: 
بربه، مقيم عليه،  »والله ال يحب كل ُمصرٍّ على كفر 
اإلثم،  في  متماد  أثيم:  وإطعامه،  الربا  أكل  مستِحّل 
من  ذلك  وغير  والحرام  الربا  أكل  من  عنه  نهاه  فيما 

معاصيه«)90(.

َبْعِدِهْم  ِمْن  َجاُءوا  ِذيَن  َوالَّ تعاىل:  قوله   -
ِذيَن َسَبُقوَنا بِاإْلِياَمِن  َنا اْغِفْر َلَنا َوإِلِْخَوانَِنا الَّ َيُقوُلوَن َربَّ
َرُءوٌف  إِنََّك  َنا  َربَّ آَمُنوا  ِذيَن  لِلَّ ِغالًّ  ُقُلوبَِنا  يِف  َعْل  جَتْ َواَل 

َرِحيٌم )احلرش، 0)(

المؤمنين، أي وال  الداللة: هذا دعاء من  وجه 

)))( ينظر: الموافقات للشاطبي ))/)))(.
)9)( ينظر: تفسير الجاللين ))/))(.

)90( جامع البيان ))/))(.

نجعل في قلوبنا حقدا وحسدا وغال وبغضا على أحد 
من أهل اإليمان))9(.

يحبه  ما  كل  يجب   النبي كان  السنة:  ومن 
الشراب  أو  الطعام  من  أمورا  ويحب  ويرضاه،  الله 
والحلواء والعسل، ومن هذه األحاديث التي ذكر فيها 

الحب أو الكره: 

- قوله: )إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
عبده())9(.

- )عن أبي ذر قال: قال رسول الله : يحب 
المقل  المختال  يبغض  ثالثة  ويبغض  ثالثة  الله 

والبخيل المستكثر والشيخ الزاني()93(

على  ويعطي  الرفق  يحب  الله  )إن   :قوله  -
ما  على  يعطي  ال  وما  العنف  على  يعطي  ماال  الرفق 

سواه( ))9(. 

الكرم  يحب  كريم  تعالى  الله  )إن   :قوله  -
ويحب معالي األخالق ويكره سفسافها())9(.

حياته  في  البخيل  يبغض  الله  )إن   :قوله  -
السخى عند موته())9(.

نف�ص  تطييب  بمق�شد  المتعلقة  الم�شلحة 

))9( ينظر: الجامع ألحكام القرآن )))/33(؛ واللباب في علوم 
الكتاب )))/)9)(.

الله،  سول  عن  األدب  كتاب:  سننه،  في  الترمذي  أخرجه:   )9((
باب: إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، رقمه: 
)9)))( ))/3))( قال الترمذي: حسن وقال عنه األلباني 

معلقا على أحاديث الترمذي: حسن صحيح.
باب:  الرجم،  كتاب:  الكبرى،  السنن  في  النسائي  أخرجه:   )93(

تعظيم الزنا، رقمه: ))3))( ))/)))(.
)(((( الرفق،  باب  صحيحه،  في  حبان  ابن  أخرجه:   )9((
))/))3( قال األرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

اآلداب  في  الترغيب  في  باب  العمال:  كنز  في  أخرجه:   )9((
))99))())/))3( قال الحافظ العراقي في الحكم على 
صحيح  إسناده  للغزالي:  الدين  علوم  إحياء  في  الحديث 

.)(((/((
الهمزة، )))))(  الكبير، حرف  الجامع  السيوطي في  ))9( رواه: 
األخالق  في  فصل:  الكنز،  في  والهندي  ))/0)))(؛ 

واألفعال، )))3)()3/)))(
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الم�شتحق للزكاة وتخلي�شها من الحقد والغّل
والحب  النفوس  وطيب  الصدور  سالمة  إن   
من مكارم األخالق والتي حث عليها شرعنا الحنيف 
منها  جدا  كبيرة  مصالح  عليها  ويترتب  بها،  وكلفنا 
بين  واألمن  السلم  وانتشار  والرحمة  والمودة  األلفة 
المحبة  وهذه  والبيئات،  المجتمعات  وفي  األفراد 
وسالمة الصدور لها أسبابها التي تؤدي إليها منها ما 

هو معنوي ومنها ما هو مادي.

كالحقد  مذمومة  صفات  من  ذلك  وخالف   
كبيرة  ومفاسدها  خطيرة  فمآالتها  والكراهية  والغل 
أنها  أولها  والمجتمع؛  األفراد  على  عظيم  وضررها 
في  والمجتمع  األفراد  ويعيش  السعادة،  من  مانعة 
في  »ألن  بطال:  ابن  يقول  ووحشة،  اضطراب  حالة 
وهذا  أمرهم«))9(،  وتشتت  كلمتهم  افتراق  تباغضهم 
تنتجه  التي  أيضًاً  أسبابه  له  والبغض  والكراهة  الحقد 

منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي.

المثال هي  المؤمنين على سبيل  بين  فالمحبة   
 :الله رســول  قــال  فقـد  الجنة،  طرق  من  طريق 
حتى  تؤمنوا  وال  تؤمنوا،  حتى  الجنة  تدخلوا  )ال 
تحاببتم:  فعلتموه  إذا  أدلكم على شيء  أوال  تحابوا، 
أفشوا السالم بينكم())9(، فربط اإليمان بالمحبة وربط 
دخول الجنة باإليمان، قال النووي: »ال يكمل ايمانكم 

وال يصلح حالكم في االيمان اال بالتحاب«)99(.

يقول الجبرين: »وكلما تحابوا وتآخوا تعاونوا 
على الخير، وتعانوا على البر والتقوى، وتعانوا على 
إظهار  وعلى  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  األمر 

))9( شرح صحيح البخاري، كتاب األدب، باب: ما نهى عنه من 
التحاسد والتدابر )))( )9/9))(.

))9( أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب: اإليمان، باب: باب َبَياِن 
َة إاِلَّ اْلُمْؤِمُنوَن...، )03)())/3)(. ُه اَل َيْدُخُل اْلَجنَّ َأنَّ

إال  الجنة  باب: ال يدخل  النووي على صحيح مسلم،  )99( شرح 
المؤمنون )))())/)3(.

دين الله تعالى، وقوى بعضهم بعضًا، وساعد بعضهم 
وتقاطعوا،  وتحاقدوا  تباغضوا  إذا  ما  بخالف  بعضًا، 
فال شك أنه يحصل بينهم التهاجر والتقاطع، ويستبد 
تحصل  فال  أخيه،  على  كل  ويحقد  برأيه،  منهم  كل 

األخوة المطلوبة بين المسلمين«)00)(.

والقلوب  و�شالمة  الحب  لمق�شد  الزكاة  تحقيق 
هذا  الزكاة  تحقق  والكراهية:  الحقد  ومنع 

المق�شد من خالل
حب  على  مجبولة  البشرية  النفوس  أن  أواًل: 
المال، ولذا وصفه الله عز وجل بأنه زينة، فقال تعالى: 
الَِحاُت  ْنَيا َواْلَباِقَياُت الصَّ اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ

َخْيٌر ِعنَد َربَِّك َثَوابًا َوَخْيٌر َأَماًل )الكهف، ))(

منها  كثيرة؛  مصالح  تتحقق  فيه  ألن  وذلك   
المسكن والمركب والملبس  النفقة والتعليم وتأمين 
إنسان  المال  يستغني عن  الحياة، وال  متطلبات  وكل 
في  الناس  يتفاوت  المال  هذا  ولكن  حياته.  في 
امتالكه وحيازته سواء أكان نقدا منقوال أم غير منقول 
كعقارات وغيرها، فهناك من أعطيه وهناك من حرمه، 
هذه  تتحقق  للمستحق  زكاته  المزكي  يؤدي  فعندما 

المصالح والمتطلبات أو بعضها.

 ثانيًا وألن الفقر والحرمان من المال من األمور 
التي تنفر منها النفوس، فقد كان النبي يتعوذ منه في 
الكفر  من  بك  أعوذ  اني  )اللهم  يدعو:  فكان  دعائه، 
ذل  من  الفقر  على  يترتب  لما  وذلك  والفقر())0)(، 
الحاجة والمسألة وضيق العيش))0)(، ففي دفع الزكاة 

إلى مستحقيها تطييبا للنفوس التي حرمت بسبب الفقر 

المكتبة  ترقيم   )(/((( للجبرين  األحكام  عمدة  شرح   )(00(
الشاملة.

عند  الدعاء  باب  المفرد،  االدب  في  البخاري  أخرجه:   )(0((
على  التعليق  في  األلباني  قال   )(((/((  )(0(( الكرب، 

أحاديثه: حسن.
))0)( وهذا ال يعني بالضرورة أن يكون الغني سعيدا على الدوام، 
العكس،  يكون  قد  بل  الدوام،  على  وشقيا  تعيسا  والفقير 
وتأمين  المتطلبات  هذه  توفير  عن  هنا  الحديث  ولكن 

الحاجيات وهي إحدى طرق السعادة وليست كلها.
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ين أو غيرها من مصارف، وتطييب النفوس هو  أو الدَّ

مجمع  مجلة  في  جاء  والتآلف،  المحبة  صور  من 

الفقه اإلسالمي: »فيطهر قلوبهم من الحقد والحسد 

لألغنياء، ففي اآلية الكريمة إشارة إلى ذلك: ُخْذ ِمْن 

يِهْم بَِها)التوبة: 03) ( ُرُهْم َوُتَزكِّ َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

أي: تطهر نفوسهم وتزكي أعمالهم«.

يقدم  من  حب  على  مجبولة  النفوس  أن  ثالثًا: 

)تهادوا   :فال غيرها،  أو  هبة  أو  هدية  أو  ماال  لها 

تحابوا()03)( فالهدية للغير وأي وجه من وجوه العطاء 

القلوب  تؤلف  الصلة،  بجامع  تقاس عليها  كالصدقة 

نفوس  وتطيب  المجتمع  أفراد  بين  المحبة  وترسي 

المستحقين لها، فهي من أسباب التواصل التي تؤكد 

المودة وتذهب وحر الصدر))0)(، فكثير من المعاني 

بالصدقة  أيضًاً  تثبت  بالهدية  تثبت  التي  والمصالح 

والزكاة، وإن افترقتا في أمور كثيرة. فالمستحق لها إن 

أعطيها يفرح بها فرحا كبيرا وينشرح لها صدره.

اليد  وتبغض  البخيل  تكره  النفوس  أن  رابعًا: 

ما  تؤدي  وال  اآلخرين  مع  تشعر  ال  والتي  المغلولة، 

بابه  الذي يغلق  الغني  عليها من حقوق، فتحقد على 

آثارا  عليه  يترتب  وهذا  ماله،  يزكي  وال  الناس،  دون 

سلبية على األفراد والمجتمع، فالمجتمع الذي تمنع 

فيه الزكوات مجتمع متباغض مشتت مخلخلة أركانه.

الهدية  قبول  باب:  المفرد،  األدب  في  البخاري  أخرجه   )(03(
))9)())/)0)( قال االلباني معلقا على أحاديثه: حسن.

المهاجرة  في  جاء  ما  باب:  الموطأ،  شرح  المنتقي  ينظر:   )(0((
الصيام،  كتاب  الحوالك،  وتنوير  ))/300(؛   )(((3(

.)(((/(( )(((((

المطلب الثالث: المق�شد من تعدد م�شتحقي الزكاة

المق�شود بتعدد م�شتحقي الزكاة
الزكاة،  أموال  لها  تصرف  التي  األصناف  أي 
وال تجب لغيرهم وهي محددة شرعا بثمانية مصارف 
عليهم  حرم  أصناف  وهناك  األدلة،  في  سيأتي  كما 
والكافر  الغني  منهم  أبدا  لهم  تحل  وال  الزكاة  أخذ 

وبنو هاشم وغيرهم.

األدلة على هذا المقصد 
ذكرت هذه األصناف المستحقة للزكاة مجتمعة 
في آية واحدة في سورة التوبة، وجاء ذكرها متفرقة في 

مواضع كثيرة من الكتاب والسنة، ومن هذه األدلة: 

َواْلَمَساِكيِن  لِْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ إِنََّما  تعالى:  قوله   -
َقاِب  الرِّ َوِفي  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َواْلُمَؤلَّ َعَلْيَها  َواْلَعاِمِليَن 
بِيِل ]التوبة: 0)[ ِه َواِْبِن السَّ َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسبِيِل اللَّ

ِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر  ِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِاللَّ - وقال تعالى: َوَلٰ
بِيِّيَن َوآَتى اْلَماَل َعَلٰى ُحبِِّه  َواْلَماَلئَِكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ
بِيِل  السَّ َواْبَن  َواْلَمَساِكيَن  َواْلَيَتاَمٰى  اْلُقْرَبٰى  َذِوي 
َقاِب )البقرة، من اآلية )))( ائِِليَن َوِفي الرِّ َوالسَّ

َحقٌّ  َأْمَوالِِهْم  ِفي  ِذيَن  َوالَّ تعالى:  وقال   -
َمْعُلوٌم)المعارج، ))(

افترض عليهم صدقة  الله  أن  )فأعلمهم   :وقوله -
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم())0)(.

لغني وال  الصدقة ال تحل  )إن   :الله قال رسول   -
لذي مرة سوي( ))0)(. 

الله  َيْلَقى  بأَحِدُكم حتى  المْسألُة  َتَزاُل  - قوله: )ال 
عزَّ وجلَّ وليس في وجهِه ُمزعُة لحٍم())0)(.

الزكاة،  وجوب  باب  الزكاة،  كتاب  البخاري،  أخرجه:   )(0((
.)(0(/(( )(33((

الزكاة،  مصارف  باب:  صحيحه،  في  حبان  ابن  أخرجه   )(0((
)90)3())/))( قال شعيب األرناؤوط: إسناده قوي.

كراهية  باب:  الزكاة،  كتاب:  صحيحه،  في  مسلم  أخرجه   )(0((
مسألة الناس، )3)))()3/)9(.
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طلب  من  على  تشنيع  هذا  أن  الداللة:  وجه 
»وهذا  النووي:  قال  لها  مستحقا  ليس  وهو  الصدقة 
منه  وأكثر  عنه  منهيا  سؤاال  ضرورة  لغير  سأل  فيمن 

كما في الرواية األخرى من سأل تكثرا«))0)(.

ْلُت َحَماَلًة  - )َعْن َقبِيَصَة ْبِن ُمَخاِرٍق اْلِهاَللِىِّ َقاَل َتَحمَّ
َحتَّى  »َأِقْم  َفَقاَل  ِفيَها  َأْسَأُلُه    ِه  اللَّ َرُسوَل  َفَأَتْيُت 
َدَقُة َفَنْأُمَر َلَك بَِها«. َقاَل ُثمَّ َقاَل »َيا َقبِيَصُة  َتْأتَِيَنا الصَّ
َل  َتَحمَّ َرُجٍل  َثاَلَثٍة  أَلَحِد  إاِلَّ  َتِحلُّ  اَل  اْلَمْسَأَلَة  إِنَّ 
ُيْمِسُك  ُثمَّ  ُيِصيَبَها  اْلَمْسَأَلُة َحتَّى  َلُه  ْت  َفَحلَّ َحَماَلًة 
َلُه  ْت  َفَحلَّ َماَلُه  اْجَتاَحْت  َجائَِحٌة  َأَصاَبْتُه  َوَرُجٍل 
َقاَل  -َأْو  َعْيٍش  ِمْن  ِقَوامًا  ُيِصيَب  َحتَّى  اْلَمْسَأَلُة 
َيُقوَم  َحتَّى  َفاَقٌة  َأَصاَبْتُه  َوَرُجٍل  َعْيٍش-  ِمْن  ِسَدادًا 
ُفاَلنًا  َأَصاَبْت  َلَقْد  َقْوِمِه  ِمْن  اْلِحَجا  َثاَلَثٌة ِمْن َذِوى 
ْت َلُه اْلَمْسَأَلُة َحتَّى ُيِصيَب ِقَوامًا ِمْن َعْيٍش  َفاَقٌة َفَحلَّ
- َأْو َقاَل ِسَدادًا ِمْن َعْيٍش - َفَما ِسَواُهنَّ ِمَن اْلَمْسَأَلِة 

َيا َقبِيَصُة ُسْحتًا َيْأُكُلَها َصاِحُبَها ُسْحتًا()09)(.

له  تحل  من  بين   النبي أن  الداللة:  وجه 
من  ذكر  ممن  الصدقة  له  تحل  ال  ومن  الصدقة، 
مال  يأخذه  ما  فإن  أهلها  من  ليس  ومن  األصناف، 

حرام.

إذن فهذه األصناف المنصوص عليها هي: 
)- الفقراء: وهم المؤمنون الذين ال يجدون ما يسد 
وكساء  وشراب  طعام  من  الضرورية  حاجتهم 

ومأوى.
ما  يجدون  ال  الذين  الفقراء  وهم  المساكين:   -(
الناس  يسألون  فكانوا  يتعففوا  ولم  حاجتهم  يسد 

ويظهرون المسكنة لهم والحاجة.

الناس)0)0)( مسألة  كراهية  باب  مسلم،  صحيح  شرح   )(0((
.)(30/((

)09)( أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب من تحل له 
المسألة )))))( )3/)9(.

وكتاب  وأمناء  جباة  سعاة  من  عليه  العاملين   -3
أمثالهم  فيها أجرة  وموزعين يعطون على عملهم 

في العمل الحكومي.
لإلسالم  نفعهم  يرجى  من  وهم  قلوبهم  المؤلفة   -(
أقوامهم،  في  وشوكتهم  لمناصبهم  والمسلمين 
لقلوبهم على  تأليفًا أي جمعًا  الزكاة  فيعطون من 
اإلسالم ومحبته ونصرته ونصرة أهله، وقد يكون 
اإلسالم،  في  له  ترغيبًا  فيعطى  بعد  يسلم  أحدهم 
فيعطى  اإلسالم  ضعيف  لكنه  مسلمًا  يكون  وقد 

تثبيتًا له وتقوية على اإلسالم.
المكاتبين على تسديد  الرقاب وهو مساعدة  )- في 
أقساطهم ليتحرروا أما شراء عبد بالزكاة وتحريره 
ألن  الزكاة  دافع  على  بالنفع  يعود  ألنه  يجوز  فال 

والء المعتوق له.
ديون  عليه  ترتبت  الغارمين جمع غارم وهو من   -(
نفسه  على  تعالى  الله  طاعة  في  أنفقه  ما  بسبب 
عرض  وال  نقد  ال  مال  لديه  يكن  ولم  وعائلته، 

يسدد به ديونه.
 )- في سبيل الله وهو تجهيز الغزاة واإلنفاق عليهم 

تسليحًا وإركابًا وطعامًا ولباسًا.
ببلد وتنتهي  )- ابن السبيل وهم المسافرون ينزلون 

نفقتهم فيحتاجون فيعطون من الزكاة)0))(
من  توقيفي  مصارف  بثمانية  التحديد  وهذا   
لم  آخر  مصرف  بإحداث  مخالفته  يجوز  ال  الشارع 
تعالى  »وقوله  الجزائري:  بكر  أبو  يقول  عليه،  ينص 
الصدقات وقسمتها على  الله أي هذه  فريضة من 
الله تعالى فريضة الزمة على عباده  النحو جعله  هذا 
المؤمنين. وقوله والله عليم أي بخلقه وأحوالهم 
أبدًا  يجوز  ال  فلذا  وقسمته،  شرعه  في   حكيم
مخالفة هذه القسمة فال يدخل أحد فيعطى من الزكاة 

وهو غير مذكور في هذه اآلية«))))(.

)0))( أيسر التفاسير))/))3(؛ وينظر: المغني ))/))3(.
))))( أيسر التفاسير ))/))3(.
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الم�شلحة في تعدد م�شتحقي الزكاة 
وتحديدهم  الزكاة  مستحقي  تعدد  موضوع  أن  أواًل: 
سبق  كما  عليهم  بالنص  وذلك  الشارع  قبل  من  جاء 
الزمة  فريضة  وهي  عليهم،  االقتصار  فيجب  بيانه، 

على العباد يمنع إعطاء غير من ذكروا))))(.

عليها  نص  التي  الثمانية  بعدد  التحديد  هذه  أن  ثانيًا 
وعلة  سبب  على  دليل  هناك  ليس  الكريمة  باآلية 
في  الله  به  استأثر  مما  فهو  غيره،  دون  العدد  هذا 
ومتعذر،  عسير  والغاية  منه  القصد  فإدراك  علمه، 
ِمَن  َفِريَضًة  َتَعاَلى:  َقْولِِه  تفسير  في  الماوردي  يقول 
َعِليٌم  »َأْي   :](0 ْوَبِة:  ]التَّ  َحِكيٌم َعِليٌم  ُه  َواللَّ ِه  اللَّ

بِاْلَمْصَلَحِة َحِكيٌم ِفي اْلِقْسَمِة«)3))(.

كل  تشمل  أن  الزكاة  توزيع  في  األصل  أن  ثالثًا: 
اختلف  ولكن  لها،  المستحقة  الثمانية  األصناف 

مستحقيها  بعض  على  قصرها  مسألة  في  الفقهاء 

أن  فللمالك  غيرهم  دون  مثال  والمسكين  كالفقير 

الحنفية))))(  عند  بعضهم  يخص  أن  وله  يعمهم 

جميع  شمول  إلى  الشافعية  والمالكية))))(.وذهب 

الحنابلة:  وعند  أحدها))))(،  تعذر  إذا  إال  األصناف 

لبعضهم  أعطاها  وإن  للجميع،  دفعها  يستحب  أنه 

أجزأته))))(.

مال  توزيع  هو  المصارف  تعدد  من  العلة  أن  رابعًا: 

فالفقراء  المجتمع،  من  ممكن  قدر  أكبر  على  الزكاة 

طبقة كبيرة وكذلك المساكين وفي سبيل الله، وعلى 

فئات متنوعة ليعم النفع لهم.

))))( ينظر: أيسر التفاسير ))/))3(.
)3))( الحاوي الكبير ))/))))(.

))))( ينظر: تحفة الملوك ))/30)(.
))))( ينظر: الذخيرة )0/3))(؛ وأشرف المسالك))/3)(.

))))( ينظر: المهذب ))/9))(.
))))( ينظر: الشرح الكبير البن قدامة ))/)0)(.

وأما العلة في تعدد هذه المصارف فقد ذكرها 

إنا  »ثم  فقال:  األسرار،  كشف  صاحب  البخاري 

وحاجتهم  بفقرهم  مصارف  صاروا  إنما  فقلنا:  عللنا 

واستحقاقهم الرزق لذي الحاجة على موالهم، وهو 

الله جل جالله بوصف آخر لم يعرف سببًا شرعًا من 

الغارم  أن  ترى  أال  ونحوها  والرزق  والغربة  الغرم 

وابن السبيل والغازي في سبيل الله لم يكونوا فقراء 

ال يحل لهم الزكاة، ولو صاروا مصارف باالسم لجاز 

الصرف إليهم مطلقًا من غير اشتراط الحاجة كما في 

المواريث«))))(.

وأورد الشافعية علال ومقاصد لهذه المصارف 

وتنوعها وشمول جميع مستحقيها في العطاء، فقالوا: 

العلم  يندرس  لئال  وجدوا  إذا  استيعابهم  »يجب 

سد  مصالح  بين  الجمع  من  فيه  ولما  باستحقاقهم 

ذلك  وغير  الدين  ووفاء  الغزو  على  واإلعانة  الخلة 

بالكثرة ومصادفة  الجميع  بركة دعاء  ولما يرجى من 

ولي فيهم«)9))(.

فإذن المصلحة والمقصد من تعدد المستحقين هو: 

)- أن يشمل هذا المال عدد كبير من المسلمين، وال 

يقتصر على فئة معينة، وهنا تتحقق مصلحة أخرى 

وهي تداول المال بين فئات مختلفة.

لمصالح  جمع  للزكاة  المستحقين  تعدد  في   -(

جمة منها سد الخلة والحاجة واإلعانة في الغزو 

واإلعانة على فعل الخير والبر، وال شك أن تعدد 

مصلحة  تحقيق  من  أفضل  والمنافع  المصالح 

))))( كشف األسرار عن أصول البزدوي)3/)9)(.
)9))( ينظر: الذخيرة )0/3))(.
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كثرت  فكلما  فقط،  الحاجة  سد  وهي  واحدة 

المصالح دل على أهمية الشيء وعظمه.

3- أنه لما كان فيه دفع مال لعدد من المستحقين، فإنه 

تتحقق فيه مصلحة بركة دعائهم للمزكي وتكثيره، 

والدعاء للمزكي مما وقع شرعًا.

)- ولئال يندرس العلم باستحقاقهم)أي قصرها على 

دون  لها  فئة  استحقاق  فيظن  العلم  فيندرس  فئة 

غيرها(.

المبحث الرابع: مقا�شد متعلقة بالُمزكي 

المطلب االأول: مق�شد تخلي�ص نف�ص الُمزكي 
من ال�شح والبخل

الصفات  من  والطمع  واألنانية  والبخل  الشح 
وكذلك  ويذمها،  الشارع  يبغضها  والتي  الممقوتة 
فالناس  الراجحة،  والعقول  السليمة  الفطر  تبغضها 
منه  ويتقربون  المعطاء،  السخي  الكريم  يفضلون 
ينفر  فالكل  الشحيح  البخيل  إليه، بخالف  ويتوددون 

منه ويذمه.

األدلة على مقصد تطهير النفس من البخل واألنانية: 

إَِلٰى  َمْغُلوَلًة  َيَدَك  َتْجَعْل  َواَل  تعالى:  قوله   -
َمُلومًا  َفَتْقُعَد  اْلَبْسِط  ُكلَّ  َتْبُسْطَها  َواَل  ُعُنِقَك 

َمْحُسورًا)اإلسراء، 9)(.

بَِما  َيْبَخُلوَن  ِذيَن  الَّ َيْحَسَبنَّ  َواَل  تعالى:  قوله   -
ُهْم  ُهم َبْل ُهَو َشرٌّ لَّ ُه ِمن َفْضِلِه ُهَو َخْيرًا لَّ آَتاُهُم اللَّ
ِميَراُث  ِه  َولِلَّ اْلِقَياَمِة  َيْوَم  بِِه  َبِخُلوا  َما  ُقوَن  َسُيَطوَّ
ُه بَِما َتْعَمُلوَن َخبِيٌر)آل  ْرِض َواللَّ َماَواِت َواأْلَ السَّ

عمران، 0))(.

ِذيَن َيْبَخُلوَن َوَيْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل  - قوله تعالى: الَّ
ُه ِمن َفْضِلِه َوَأْعَتْدَنا لِْلَكاِفِريَن  َوَيْكُتُموَن َما آَتاُهُم اللَّ

ِهينًا )النساء، )3(. َعَذابًا مُّ

َكْياَل َتْأَسْوا َعَلٰى َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا  - قوله تعالى: لِّ
ِذيَن  ُه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر * الَّ بَِما آَتاُكْم َواللَّ
َفإِنَّ  َيَتَولَّ  َوَمن  بِاْلُبْخِل  النَّاَس  َوَيْأُمُروَن  َيْبَخُلوَن 

َه ُهَو اْلَغنِيُّ اْلَحِميُد )الحديد، 3)- ))( اللَّ

البخل  ذم  في  اآليات  هذه  جاءت  الداللة:  وجه 
وأهله)0))(، والذم من الشارع دليل النهي عن الشي. 

َكاَن  َوَلْو  َأْنُفِسِهْم  َعَلٰى  َوُيْؤثُِروَن  تعالى:  قوله   -
ُهُم  ئَِك  َفُأوَلٰ َنْفِسِه  ُشحَّ  ُيوَق  َوَمْن  َخَصاَصٌة  بِِهْم 

اْلُمْفِلُحوَن)الحشر، 9(.

َواْسَمُعوا  اْسَتَطْعُتْم  َما  َه  اللَّ ُقوا  اتَّ تعالى:  قوله   -
ُشحَّ  ُيوَق  َوَمْن   ۚ ْنُفِسُكْم  أِلَ َخْيرًا  َوَأْنِفُقوا  َوَأِطيُعوا 
 ،)(( اْلُمْفِلُحوَن)التغابن،  ُهُم  ئَِك  َفُأوَلٰ َنْفِسِه 
فأثنى هنا على من يتقي الشح باإلعطاء والتصدق.

ا َمْن َبِخَل َواْسَتْغَنٰى )الليل، )( - قوله تعالى: َوَأمَّ

بَِمالِِه،  »َبِخَل  البيهقي:  َقاَل  الداللة:  وجه 
َب بِاْلَخَلِف ِمَن اللِه«))))(. َواْسَتْغَنى َعْن َربِِّه، َوَكذَّ

من السنة النبوية: 
- قول النبي: )وأي داء أدوى من البخل())))(.

- وكان رسول الله  يتعوذ من البخل، يقول: )اللهم 
الجبن  من  بك  وأعوذ  الكسل  من  بك  أعوذ  إني 

وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل«)3))(.
ُهمَّ إني َأُعوُذ بَِك  - ومن أدعيته بالتعوذ منه أيضًا: )اللَّ
اْلَقْبِر  َوَعَذاِب  اْلُعُمِر  َوَأْرَذِل  َواْلَكَسِل  اْلُبْخِل  ِمَن 

َوِفْتَنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت())))(.

)0))( ينظر: شعب اإليمان، باب الجود والسخاء)3)/)))(.
))))( شعب اإليمان للبيهقي، باب الجود والسخاء، )3)/)))(

))))( جزء من حديث أخرجه: البخاري في األدب المفرد، باب: 
على  التعليق  في  األلباين  قال   )(((/((  )(9(( البخل 

أحاديثه: صحيح. 
)3))( أخرجه: البخاري في األدب المفرد، باب: رفع اليدين في 
على  التعليق  في  األلباني  قال   )(((/((  )(((( الدعاء 

أحاديثه: صحيح.
والتوبة،  والدعاء  الذكر  كتاب:  صحيحه،  في  مسلم  أخرجه:   )((((
رقمه)))0)(  وغيره  والكسل  العجز  من  التعوذ  باب: 

.)((/((
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أبا  )إن  قالت:  حيث  سفيان  أبي  زوجة  وحديث   -
آخذ  أن  جناح  علي  فهل  شحيح  رجل  سفيان 
وولدك  يكفيك  ما  »خذي  قال:  شيئا؟  ماله  من 

بالمعروف«())))(.
الشحيح: الشديد البخل والحرص على متاع الدنيا.

- قال رسول الله: )من آتاه الله ماال فلم يؤد زكاته 
يوم  يطوقه  زبيبتان  له  أقرع  شجاعا  ماله  له  مثل 
أنا  يعني بشدقيه - يقول  بلهزمتيه -  يأخذ  القيامة 
يحسبن  وال  اآلية  هذه  تال  ثم  كنزك(.  أنا  مالك 

.)((((الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله

السابقة  األدلة  جملة  ذكر  بعد  البيهقي  قال 
وغيرها: »َقاَل اإْلَِماُم َأْحَمُد: »َفَثَبَت بَِجِميِع َما َذَكْرَناُه 
َأَراِذلَِها،  ِمْن  َواْلُبْخَل  ْخاَلِق،  اأْلَ َمَكاِرِم  ِمْن  اْلُجوَد  َأنَّ 
اْلَعَطاِء،  َمْوِضِع  َغْيِر  ِفي  ُيْعِطي  الَِّذي  اْلَجَواُد  َوَلْيَس 
َواَل اْلَبِخيُل الَِّذي َيْمَنُع ِفي َمْوِضِع اْلَمْنِع، َلُكنَّ اْلَجَواَد 
َيْمَنُع ِفي  الَِّذي  َواْلَبِخيُل  اْلَمْنِع،  َمْوِضِع  ُيْعِطي ِفي  َمْن 
َأْو  َأْجرًا  ُيْعِطي  بَِما  اْسَتَفاَد  َمِن  َفُكلُّ  اْلَعَطاِء،  َمْوِضِع 
َحْمدًا َفُهَو اْلَجَواُد، َوَمِن اْسَتَحقَّ بِاْلُبْخِل َذّمًا َأْو ِعَقابًا 

َفُهَو اْلَبِخيُل، َوَبَسَط اْلَكاَلَم ِفيِه«

وُجْبٌن  هالٌع  ُشحٌّ  الرجل  في  ما  )َشرُّ   :قوله  -
خالٌع())))(.

وجه الداللة: يقول المناوي: »أي وشر مساوي 
أخالقه، شح يحمل على الحرص على المال والجزع 
على ذهابه )وجبن خالع( أي شديد فكأنه يخلع فؤاده 

))))( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: النفقات باب: إذا لم 
ينفق الرجل)9)0)( ))/))0)(.

))))( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التفسير، باب: تفسير 
آل عمران )9)))())/3)))(.

 )(99(( هريرة،  أبي  مسند  مسنده،  في  أحمد  أخرجه:   )((((
))/)30(؛ أبو داود في سننه، كتاب: الجهاد، باب: في الجرأة 
والجبن، )3)))( ))/0)3(، وابن حبان في صحيحه، باب: 
معلقا  األرناؤوط  قال   )((/(( الزكاة)0))3(  لمانع  الوعيد 
على أحاديث مسند أحمد: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
داود: صحيح.،  أبي  األلباني معلقا على سنن  الصحيح، وقال 
وقال شعيب األرناؤوط معلقا على أحاديث ابن حبان: إسناده 

صحيح.

مذموم  منهما  كل  والبخل  فالشح  خوفه،  شدة  من 
القبح«))))(.  النهاية في  فإذا اجتمعا فهو  انفراده  على 
وبين  بينه  التفرقة  »وفي  والشح:  البخل  بين  والفرق 
البخل أقوال فقيل في تفسير الشح أنه أشد من البخل 
وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص 
وقيل البخل في بعض األمور والشح عام وقيل البخل 
بالمال خاصة والشح بالمال والمعروف وقيل الشح 

الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده«)9))(.

الم�شلحة في مق�شد التطهير من البخل وال�شح
المصلحة المقصودة دائما هي التي تشتمل على 
أمرين أو أحدهما؛ جلب المنافع أو درء المفاسد)30)(، 
فكما تكون المصلحة في جلب المنفعة، تكون أيضًاً 
في درء المفاسد مصلحة، فمنع الشح والبخل والنهي 
عنهما هو درء للمفاسد في ذات البخل والشح وفيما 

يترتب عليهما من آثار سلبية.

علينا  ويوجب  الحنيف  الشرع  ويحثنا 
األخالق))3)(،  رذائل  من  بالتخلص  ويأمرنا  أحيانا 
على  يترتب  لما  وذلك  منها،  والتقليل  ومحاربتها 
هذه األخالق من آثار سلبية مذمومة ومفاسد كبيرة، 
العظيم  لضررها  إال  لمحاربتها  ودعا  عنها  نهى  وما 
وخطرها الكبير، إذ الشارع ال ينهى إال عما هو قبيح، 
ذم  من  الكثير  وغيرها  السابقة  األدلة  في  ورد  وقد 
الشارع لهذا الخلق وهو البخل واألثرة والشح ورتب 
لحقوق  منعا  أحيانا  فيها  ألن  أخروية؛  عقوبة  عليها 
ابن  العز  يسميه  ما  وهو  عليها،  وتعديا  اآلخرين 
عبدالسالم اإلساءة المتعدية، فيقول: »من عصى الله 
معصية تتعلق بغيره، فهو مسيء إلى نفسه، ظالم لها، 
مضيع لحقها وحق ربه من طاعته وحق من تعلقت به 

))))( التيسير بشرح الجامع الصغير))/0))(
)9))( سبل السالم ))/)))(

)30)( ينظر: قواعد األحكام))/))(.
))3)( ليس هنا مجال التطويل في هذا الموضوع واالستطراد فيه 
 ،فهو مما ال يخفى على قارئ القرآن والمتتبع لسنة النبي

واألدلة على ذلك واألمثلة كثيرة جدا.
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معصيته من الناس والبهائم والحيوان المحترم«))3)(. 
لغيره.  متعدية  إساءته  بخيل  الزكاة  مانع  أن  وال شك 
الماوردي)33)(: »والحرص والشح أصال كل  وبقول 
ذم، وسببا كل لؤم؛ ألن الشح يمنع من أداء الحقوق، 
 :النبي قال  ولذلك  والعقوق  القطيعة  على  ويبعث 

)َشرُّ ما في الرجل ُشحٌّ هالٌع وُجْبٌن خالٌع())3)(.

والحرص  والعقوق  والقطيعة  الحقوق  فمنع 
الشارع  والطمع واألنانية واألثرة كلها مفاسد يمقتها 
فدعا للتخلص منها لما فيهما من طمع وأنانية ممقوتة 
ولما  وعال،  جل  الله  غضب  وتستجلب  الدنيا،  في 
محمودة،  غير  ومآالت  سيئة  آثار  من  عليها  يترتب 
من  البخل  عن  يحدث  »وقد  الماوردي:  يقول 
األخالق المذمومة- وإن كان ذريعة إلى كل مذمة- 
ره  أربعة أخالق، ناهيك بها ذما؛ وهي الحرص والشَّ
أفسد  من  وهذه  الحقوق«))3)(.  ومنع  الظن  وسوء 
صالح  وأي  صاحبها  مع  يبقى  خير  فأي  المفاسد، 

يرجى منه بعدها«))3)(.

باإلحسان  الشارع  أمر  فقد  أخرى  جهة  ومن 
فيه  بما  إال  يأمر  وال  باعتدال،  والسخاء  والكرم 
مصلحة))3)(، فالسخاء والعطاء والكرم المترتب على 
أداء الزكاة هي منافع في ذاتها، وما يترتب عليها من 
آثار ونتائج محمودة، وهو من اإلحسان المتعدي كما 
العز بن عبدالسالم: »من فعل واجبا متعديا أو  يقول 
مندوبا متعديا، أو اجتنب محرما أو مكروها متعديين، 
فقد قام بحق نفسه وحق ربه وحق من عدى إليه ذلك، 

والكتاب مشحون بالترغيب في هذا النوع«))3)(.

))3)( القواعد الكبرى ))/)39(.
)33)( أدب الدين والدنيا )))3(.

))3)( سبق تخريجه في أدلة هذا المطلب.
))3)( أدب الدين والدنيا))9)(.

))3)( المرجع السابق.
))3)( ينظر: قواطع األدلة ))/)3)(؛ تبيين الحقائق ))/))3(.

))3)( القواعد الكبرى ))/)39(.

البخل  من  التطهير  لمق�شد  الزكاة  تحقيق 
وال�شح 

الشر  وفيها  الخير  فيها  البشرية  النفس  أواًل:   
الخير  جانب  رجحان  ولكن  والمعصية،  والطاعة 
والطاعة يعود لسلوك الفرد وتصرفاته وأفعاله، بامتثال 
ما أمر الشارع بالقيام به، واالمتناع عما نهى عنه، قال 
َمن  َأْفَلَح  َقْد   * َوَتْقَواَها  ُفُجوَرَها  َفَأْلَهَمَها  تعالى: 
 )(0  -( اَها)الشمس،  َدسَّ َمن  َخاَب  َوَقْد   * اَها  َزكَّ
قال القرطبي: »وعن محمد بن كعب قال: إذا أراد الله 
عز وجل بعبده خيرا، ألهمه الخير فعمل به، وإذا أراد به 
السوء، ألهمه الشر فعمل به«)39)( فعرفها طريق الفجور 
المكلف  الشارع  فأمر  والمعصية،  والطاعة  والتقوى 
ترجح  فقد  به  أمر  بما  قام  إن  فإنه  ماله،  زكاة  بأداء 
العصيان  جانب  على  والسخاء  والعطاء  الخير  جانب 
قد حققت هذه  الزكاة  فتكون  والبخل،  والشح  والشر 
الشرعي  األمر  اتباع  جانب  من  والمقاصد  المصالح 

وهو الوجوب والطاعة.

ثانيًا أن النفوس البشرية مجبولة على حب المال، 
 )(0 ا)الفجر،  َجمًّ ا  ُحبًّ اْلَماَل  وَن  َوُتِحبُّ تعالى:  قال 
يقول البغوي في تفسيره: »أي كثيرًا، يعني: تحبون جمع 
المال وتولعون به، يقال: جم الماء في الحوض، إذا كثر 
واجتمع«)0))( فلذا فإن لإلنسان تعلق كبير به، سواء أكان 

ماال موروثا أم بكسب أم غيرها.

في  الناس  أحوال  بيان  في  الماوردي  يقول   
المال  يجمع  أن  الرابع:  »السبب  المكاسب:  طلب 
ويطلب المكاثرة استحالء لجمعه، وشغفا باحتجانه 
منه واالستلذاذ بجمعه  انتشر  ما  وضم  جمعه  أي   –

)39)( الجامع ألحكام القرآن )0)/))(.
)0))( تفسير البغوي )معالم التنزيل( ))/)))(.
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أسوأ  فهذا  بالمحجن-  الشيء  يجذب  كما  وجذبه 
الناس حاال وأشدهم حرمانا له، قد توجهت إليه سائر 
المالوم حتى صار وباال عليه، وَمذامَّ له، وفي مثله قال 

الله تعالى: )والذين يكنزون الذهب والفضة())))(.

بالجمع واالستكثار،  بلي  يقول: »وآفة من  ثم 
انصرف عن رشده  باإلمساك واالدخار، حتى  ومني 
أن  فهوى...  قصده  سنن  عن  وانحرف  فغوى، 
حب  فيبعثه  األمل،  وبعد  المال  حب  عليه  يستولي 
األمل  بعد  ويدعوه  طلبه،  في  الحرص  على  المال 
على الشح به«))))(، ولكن الشارع عالج هذا الحب 
من  والحرص...،  والشغف  وجمعه  للمال  الشديد 

عدة وجوه منها: 

للشيء  الشارع  وذم  الفعل،  هذا  ذم  الشارع  أن   -
دليل على قبحه، وهذا ما يجعل النفوس تنفر منه 
ومن صاحبه، فليس أقبح من أن يوصف اإلنسان 

بالبخيل أو الشحيح.

يتقيه  من  بوصف  والشح  الحرص  هذا  عالج  كما   -
َعَلٰى  َوُيْؤثُِروَن  تعالى:  فقال  حسنة،  بأوصاف 
ُشحَّ  ُيوَق  َوَمْن  َخَصاَصٌة  بِِهْم  َكاَن  َوَلْو  َأْنُفِسِهْم 
 )9 )الحشر،  اْلُمْفِلُحوَن  ُهُم  ئَِك  َفُأوَلٰ َنْفِسِه 
ُهُم  ئَِك  َفُأوَلٰ َنْفِسِه  ُشحَّ  ُيوَق  َوَمْن  تعالى:  وقوله 
بالمفلحين  فوصفهم   )(( اْلُمْفِلُحوَن)التغابن، 
والبخل  الشح  التقاء  المال  صاحب  يدفع  وهذا 

والتخلص منهما.

وجعلها  الزكاة،  فرض  جهة  من  أيضًاً  وعالجه   -
إال  اإلسالم  يكتمل  ال  اإلسالم،  أركان  من  ركنا 
الشرع مع الصالة الستشعار أهميتها  بها، وقرنها 

ومكانتها.
- وكذلك عالج هذا البخل والشح بما وضعه من حق 

))))( أدب الدنيا والدين)))3(.
))))( أدب الدنيا والدين)))3(. 

ورتب  الحقوق،  من  حق  كأي  فيه  األداء  واجب 
مواضع  في  والثواب  الجزيل  األجر  أدائها  على 
َأْمَواَلُهْم  ُيْنِفُقوَن  ِذيَن  الَّ تعالى:  قال  منها:  كثيرة، 
َربِِّهْم  ِعْنَد  َأْجُرُهْم  َفَلُهْم  َوَعاَلنَِيًة  ا  َهاِر ِسرًّ َوالنَّ ْيِل  بِاللَّ
َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن)البقرة، )))(. 
ِذيَن ُينِفُقوَن  ومضاعفة أجورهم، قال تعالى: مَثُل الَّ
ٍة َأنَبَتْت َسْبَع َسَنابَِل  ِه َكَمَثِل َحبَّ َأْمَواَلُهْم ِفي َسبِيِل اللَّ
َيَشاُء  لَِمن  ُيَضاِعُف  ُه  َواللَّ ٍة  َحبَّ اَئُة  مِّ ُسنُبَلٍة  ُكلِّ  ِفي 

ُه َواِسٌع َعِليٌم )البقرة، )))(. َواللَّ

باالآخرين  الرفق  مق�شد  الثاني:  المطلب 
وتحمل الم�شوؤولية

من آتاه الله ماال فقد وكله الله على هذا المال 
هو  لله  فالمال  عليه،  الله  خليفة  فهو  عليه،  وأتمنه 
خالقه وهو مصرفه ومقسمه وإليه يرجع، قال تعالى: 

ِ الَِّذي آَتاُكْم )النور، 33(  اِل اهللَّ ن مَّ َوآُتوُهم مِّ
فاملال  أعطاكم)3))(،  الذي  اهلل  مال  من  وأعطوهم  أي 
للبرش  اهلل  سخره  وإنام  اهلل،  إىل  ومصريه  اهلل  عند  من 

لينتفعوا به ويتداولونه ويتوارثونه وينمونه.

فهناك  متفاوتة،  المال  هذا  مع  البشر  وأحوال 
من أعطي وهناك من منع منه، ومن أعطيه متفاوتون 
في هذا العطاء، سواء أكان ذلك بتجارة أم بميراث أو 

غيرها.

والفعل  بالقول  الجانب  »لين  هو:  والرفق 
واألخذ باألسهل وهو ضد العنف، وفي النهاية يقال: 

الّله رفيق بعباده من الرفق والرأفة »))))(.

له،  المالك  ومسؤولية  أمانة  المال  فهذا  لذا 
حرم  فيمن  ويشعر  الحق  وجوه  في  يصرفه  أن  يجب 
وهذه  الشعور  هذا  عن  الحديث  سيكون  لذا  منه، 

المسؤولية كمقصد شرعي.

)3))( جامع البيان في تأويل القرآن )9)/0))(.
))))( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين))/)9(.
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وتحمل  باالآخرين  الرفق  مق�شد  على  االأدلة 
الم�شوؤولية

هذا  على  بها  االستدالل  يمكن  التي  األدلة 
المقصد كثيرة، والتي تتعلق بالرفق والرحمة والشعور 

مع اآلخرين وتحمل المسؤولية تجاه الغير، ومنها: 
ِذيَن َمَعُه  ِه َوالَّ ُسوُل اللَّ ٌد رَّ َحمَّ - قوله تعالى: مُّ
اآلية  من  )الفتح،   َبْيَنُهْم ُرَحَماُء  اِر  اْلُكفَّ َعَلى  اُء  َأِشدَّ
بعضهم  بين  بالرفق  وأصحابه  النبي  فوصف   .)(9

البغض أشداء على عدوهم.
- قول النبي: )إن الله يحب الرفق في األمر كله())))(.
الله لهذا الخلق، والله ال يحب  وهذا نص في محبة 
إال الشيء الحسن النافع، وهو – أي الرفق- أدب 

عظيم من آداب اإلسالم))))(.
يحرم  الرفق  يحرم  )من  قال:    النبي  عن   -

الخير())))(.
- قال رسول الله: »)من ال يرحم ال يرحم())))(.

يتناول رحمة  العلماء هذا عام  النووي: »قال  قال 
الرحمة  في  عام  أنه  أي  وغيرهم«)9))(  األطفال 
ال  الناس  يرحم  ال  فمن  عليها،  والحث  للجميع 
يرحمهم الله)0))( وهذا ينزل منزلة الوجوب؛ الن 

فيه تغليظ وشدة في العقاب.
- قال رسول الله: )ال تنزع الرحمة إال من شقي())))(.

كتاب:  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه:  حديث،  من  جزء   )((((
األدب، باب: الرفق في األمر كله )))))( ))/))))(.

األدب،  كتاب:  بطال  البن  البخاري  صحيح  شرح  ينظر:   )((((
باب: الرفق باألمر كله)))()9/)))(.

قال   )30(/((  )(((( صحيحه،  في  حبان  ابن  أخرجه   )((((
شعيب األرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

))))( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اآلداب، باب: رحمة 
الناس والبهائم )))))( ))/39))(.

 رحمته باب  مسلم،  صحيح  على  النووي  شرح   )((9(
الصبيان)))3)( )))/))(.

على  والشفقة  الرحمة  باب  المفاتيح،  مرقاة  ينظر:   )((0(
الخلق)))/30)(.

في  من  ارحم  باب  المفرد،  األدب  في  البخاري  أخرجه   )((((
على  معلقا  األلباني  وقال   ،)(3(/((  )3((( األرض 
باب  األدب،  كتاب  السنن،  في  داود  وأبو  حسن؛  احاديثه: 
في الرحمة، )))9)( ))/)))( وقال األلباني معلقا على 

احاديثه: حسن.

ال  أي  المجهول  »بصيغة  المباركفوري:  يقول 
هي  التي  نفسه  ومنهم  الله  خلق  على  الشفقة  تسلب 
فائدة  بل  غيرها  من  عليها  والمرحمة  بالشفقة  أولى 
إِْن  تعالى:  لقوله  إليها  راجعة  غيره  على  شفقته 
ألن  شقي(؛  من  )إال   نُفِسُكْم أِلَ َأْحَسنُتْم  َأْحَسنُتْم 
الرحمة في الخلق رقة القلب والرقة في القلب عالمة 
له  إيمان  ال  ومن  له  إيمان  ال  له  رقة  ال  فمن  االيمان 
شقي فمن ال يرزق الرقة شقي«))))(، وحقيقة الرحمة 
بإرادة  القلب  من  ذهبت  وإذا  للغير،  المنفعة  إرادة 
في  الرحمة  وألن  اإليمان؛  عنه  ذهب  للغير  المكروه 
الخلق رقة القلب، ورقته عالمة اإليمان ومن ال رقة له 
ال إيمان له ومن ال إيمان له شقي فمن ال يرزق الرقة 

شقي)3))(.

شيئًا  أمتي  أمر  من  ولي  من  )اللهم   :قوله  -
أمتي  أمر  من  ولي  ومن  عليه،  فاشقق  عليهم،  فشق 

شيئا فرفق بهم فارفق به())))(.

الزواجر  أبلغ  من  الحديث  »هذا  النووي:  قال 
عن المشقة على الناس وأعظم الحث على الرفق بهم 

وقد تظاهرت األحاديث بهذا المعنى«))))(.

- قوله: )كلكم راع ومسؤول عن رعيته())))(.

وجه الداللة: قال النووي: »قال العلماء الراعي 
قام عليه وما  ما  الملتزم صالح  المؤتمن  الحافظ  هو 
هو تحت نظره ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء 
دينه  في  بمصالحه  والقيام  فيه  بالعدل  مطالب  فهو 

 )(9(3( الناس  رحمة  في  جاء  ما  باب  األحوذي،  تحفة   )((((
.)((/((

)3))( فيض القدير ))/)))(.
))))( أخره مسلم في صحيحه، باب: َفِضيَلِة اإِلَماِم اْلَعاِدِل َوُعُقوَبِة 
إِْدَخاِل  َعْن  ْهِى  َوالنَّ ِة  ِعيَّ بِالرَّ ْفِق  الرِّ َعَلى  َواْلَحثِّ  اْلَجائِِر 

ِة َعَلْيِهْم، رقمه: )))))( ))/)(.  اْلَمَشقَّ
))))( شرح النووي على صحيح مسلم، باب فضيلة األمير العادل 

وعقوبة الجائر، )))))( )))/)))(.
البخاري في صحيحه، كتاب: كتاب االستقراض  ))))( أخرجه: 
مال  في  راع  العبد  باب  والتفليس،  والحجر  الديون  وأداء 

سيده وال يعمل إال بإذنه )))))( ))/)))(.
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ودنياه ومتعلقاته«))))(. ففي هذا الحديث داللة على 
لها  وضرب  أنواعها  بكل  المسؤولية  تحمل  وجوب 

بعض األمثلة في الحديث.

أمينًا على  الله  بطال: »كل من جعله  ابن  وقال 
الجهد  وبذل  فيه،  النصيحة  أداء  عليه  فواجب  شيء، 
من  إال  رعيته  عن  يسأل  ال  ألنه  ورعايته؛  حفظه  في 

يلزمه القيام بالنظر لها وصالح أمرها«))))(.

وتحمل  الرفق  بمق�شد  المتعلقة  الم�شلحة 
الم�شوؤولية

فضائل  ومن  األخالق،  محاسن  من  الرفق   
فيه  ولما  لفضله  إال  الشارع  عليه  حث  وما  األعمال، 
والرفق  اآلخرين،  على  تعود  كبيرة  ومصالح  خير  من 
هو صفة تحتاجها جميع المخلوقات ومفطورة عليها، 
الرحمة،  ومبدأ  بصفة  كبيرة  عالقة  لها  الصفة  وهذه 
»من  هي:  والتي  والشفقة  الرحمة  عن  ناشئ  فالرفق 
اإلشفاق وهو الخوف، والشفقة عناية مختلطة بخوف 
ألن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما يلحقه من 

المشقة الدنيوية واألخروية، وأشفق أي حاذر«)9))(.

فمن أعظم منافع الرفق ومزاياه وفضائله أن الله 
األدلة  في  ورد  كما  صاحبه،  ويحب  يحبه  وجل  عز 
حسنات  من  له  لما  إال  شيء  يحب  ال  والله  السابقة، 

ومنافع وخير.

رفقه  في  وتمثل    نبينا  خلق  من  الرفق  فكان 
والمرضى  والفقراء  والعجزة  السن  وكبار  بالنساء 
والحيوان وعامة الناس في صالته بهم، وفي مساعدته 
لهم، وفي بذل المال، والدعاء لهم، يقول المناوي نقال 
في  اإلنسان  يجده  وحنو  رقة  »الرحمة  القرطبي:  عن 
نفسه عند رؤية مبتلى أو صغيرا أو ضعيف يحمله على 
به والسعي في كشف ما  له واللطف والرفق  اإلحسان 
به وقد جعل الله هذه الرحمة في الحيوان كله يعطف 

))))( شرح النووي على مسلم، باب فضيلة األمير العادل وعقوبة 
الجائر والحث على الرفق... )))))( )))/)))(.

باب:  الرضاع،  كتاب:  بطال،  البخاري البن  ))))( شرح صحيح 
المرة راعية في بيت زوجها )9)())/))3(.

الشفقة  باب  المصابيح،  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة   )((9(
والرحمة على الخلق)))/9))(.

ضعفه  حال  عليه  ويحسن  وولده  نوعه  على  الحيوان 
وصغره وحكمتها تسخير القوى للضعيف«)0))(.

فالرفق والشفقة والرحمة لها أثر كبير في النفس، 
وأنه  معه  التعاطف  فيها  الحاجة  صاحب  يشعر  حيث 
ليس وحيدا في مواجهة عجزه وضعفه، وأن هناك من 

يشعر به ويساعده.

عن  عاجز  هو  للمساعدة  المحتاج  فاإلنسان 
بذاته، وكل من هو عاجز عن تحقيق  تحقيق مصالحه 
الشاطبي:  يقول  بها،  يقوم  أن  غيره  فعلى  مصالحه 
القيام  غيره  فعلى  نفسه  بمصالح  يكلف  لم  من  »كل 
بمصالح  يكلف  لم  بمن  والمقصود  بمصالحه«))))(، 
استجالب مصالح  القادر على  المحتاج غير  أي  نفسه 
دفعها،  على  يقدر  ال  التي  المفاسد  استدفاع  أو  نفسه، 
وكل  والعبد  والزوجة  والمجانين  األطفال  منهم 
الغير  على  »فيجب  الشاطبي:  يقول  عاجز،  ضعيف 
واإلقراض  والصدقة  الزكاة  شرعت  ولذلك  به،  القيام 

والتعاون...«))))(.

جعلها  التي  والشفقة  الرفق  وهذا  الرحمة  وهذه 
الله في القلوب في دار الدنيا التي ثمرتها هذه المصلحة 
العظيمة والمنافع الكبيرة التي هي حفظ النوع، رحمة 
واحدة من مائة ادخرها الله يوم القيامة، فمن جعل الله 
في قلبه صفة الرحمة الحاملة على الرفق بالغير وكشف 
ضرر المبتلى فقد رحمه الله بذلك في الثواب العظيم 

بجناته وفي آجل أمره)3))(. 

وعلى خالف ذلك فإن لم تتحقق صفة الرحمة 
والرفق في النفس فإن المآالت تكون خطيرة واألضرار 
كبير والمفاسد عظيمة وينتقض المقصد وينهدم، يقول 
بنقيضه من  وابتاله  المعنى  ذلك  »فمن سلبه  المناوي: 
على  أشفق  وال  بضعيف  يلطف  ولم  والغلظة  القسوة 
شقوته  على  علما  ذلك  وجعل  حاال  أشقاه  فقد  مبتلى 

مآال نعوذ بالله من ذلك))))(.

)0))( فيض القدير ))/)))(.
))))( الموافقات))/3))(.
))))( الموافقات ))/3))(.

)3))( ينظر: فيض القدير ))/)))(.
))))( فيض القدير ))/)))(.
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من  عليه  يقع  بما  الشخص  يقوم  هذا  وفي 
مسؤولية تجاه الغير، وهي مندرجة تحت مبدأ الحقوق 

والواجبات التي تناط به. 

تحقيق الزكاة لمق�شد الرفق وتحمل الم�شوؤولية 
ومنهم  لمستحقيه  ماله  المزكي  يقدم  عندما   
بهم  يرفق  فهو  الحاجة...  وذو  والمسكين  الفقير 
وبحالهم ويظهر الشفقة عليهم لما حرموا منه، فكما 
أيضًاً  يتحقق  فإنه  والعاطفة،  بالشعور  الرفق  يتحقق 
من  كثيرا  نجد  لذا  والصدقات،  الزكاة  ومنه  بالمال 
وسموه:  بالرفق  خاصا  بابا  وضعوا  الحديث  أهل 
يتناول الكالم  »باب الرفق في األمر كله«))))(، وهذا 

والمعاملة والمال وغيرها من أبواب الرفق وصوره.

واجب  للمستحق  حق  الزكاة  كانت  ولما   
بهم  الرفق  مسؤولية  تقع  فعليه  ماله،  في  الغني  على 
مبدأ  مع  تالزم  من  الرفق  لمقصد  لما  وبفقرهم، 
الحق الذي يعني التزام المسؤولية، أو هو سلطة كما 

وضحت ذلك سابقا عند تعريف الحق))))(.

 فالزكاة تحقق مقصد الرفق وتحمل المسؤولية 
التي تقع على عاتق الغني في ماله، فالمسؤولة منوطة 
من  أكثر  في  ووصفها  الشارع  سماها  إذ  الزم،  بحق 
موضع في القرآن والسنة النبوية بأنها حق، قال تعالى: 
 )(( )المعارج،   َمْعُلوٌم َحقٌّ  َأْمَوالِِهْم  ِفي  ِذيَن  َوالَّ

فالحق المعلوم وهو الزكاة))))(.

أوجب  بما  االعتراف  الغني  على  فيجب   
بطيب  الحق  ذلك  وإعطاء  حق  من  المال  في  الله 
الزكاة  أهل  يسأل ممن هم  لم  لمن سأل ولمن  نفس 
للمال  الفقير والمحتاج  الله  والصدقات))))(، فسمى 

))))( كما فعل البخاري في صحيحه، كتاب: األدب، باب الرفق 
في األمر كله ))/))))(.

))))( ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته.
والتحرير  )))/)9)(؛  القرآن  ألحكام  الجامع  ينظر:   )((((

والتنوير ))/0))(.
))))( أيسر التفاسير ))/)3)(.

الذي  »السائل  القرطبي:  قال  بالسائل،  اآلية  هذه  في 
يكون  بأن  يقتضي  وهذا  لفاقته«)9))(،  الناس  يسأل 
حقهم  وإعطائهم  لهم  صرفها  عن  مسؤول  هناك 
وهو الغني، وإن منعها عن مستحقيها فقد تخلى عن 

مسئولياته، وضيع األمانة. 

واالمتثال  التعبد  مق�شد  الثالث:  المطلب 
الأمر ال�شرع

األدلة عىل هذا املقصد: 
بِِه  ُتْشِرُكوا  َواَل  َه  اللَّ َواْعُبُدوا  تعالى:  قوله   -

َشْيئًا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا )النساء، من اآلية)3(

إاِلَّ  َواإْلِْنَس  اْلِجنَّ  َوَما َخَلْقُت  - قوله تعالى: 
لَِيْعُبُدوِن)الذاريات، ))(

َه  اللَّ لَِيْعُبُدوا  إاِلَّ  ُأِمُروا  َوَما  تعالى:  قوله   -
َوُيْؤُتوا  اَلَة  الصَّ َوُيِقيُموا  ُحَنَفاَء  يَن  الدِّ َلُه  ُمْخِلِصيَن 

َمِة )البينة، )( لَِك ِديُن اْلَقيِّ َكاَة َوَذٰ الزَّ

)َفإِنَّ   :الله - حديث معاذ، قال: قال رسول 
َه َواَل ُيْشِرُكوا بِِه َشْيئًا  ِه َعَلى اْلِعَباِد َأْن َيْعُبُدوا اللَّ َحقَّ اللَّ
اَل  َمْن  َب  ُيَعذِّ اَل  َأْن  َوَجلَّ  َعزَّ  ِه  اللَّ َعَلى  اْلِعَباِد  َوَحقُّ 

ُيْشِرُك بِِه َشْيئًا()0))(.

وال  الله  تعبد  أن  )اإلسالم   :الله رسول  قال   -
الزكاة المفروضة وتصوم  تشرك به وتقيم الصالة وتؤدي 

رمضان())))(.

وجه الداللة من اآليات واألحاديث: 
وال  وحده،  الله  بعبادة  مأمورون  البشر  أن 
على  وحق  وإيجاب  إلزام  أمر  وهو  شيئا،  به  يشركوا 
من توافرت فيه شروط التكليف، وقد أمرهم بعبادات 
مخصوصة بكيفية مخصوصة، منها الصالة والصيام 

والزكاة...

)9))( الجامع ألحكام القرآن )))/)3(.
)0))( أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب: اإليمان، باب: من لقي 

الله باإليمان وهو غير شاك )3))( ))/3)(.
))))( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: اإليمان، باب سؤال 

جبريل النبي )0)( ))/))(.
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الكتاب  من  جدا  كثيرة  الباب  هذا  في  واألدلة 
والسنة كلها تؤكد هذا المقصد وتؤسس له.

املصلحة يف هذا املقصد: 

بل  وأجلها،  المقاصد  أعظم  من  التعبد  مقصد 
وما  الله،  شرع  ما  كل  في  وأصلها  المقاصد  أس  هو 
شرع الله عز وجل الشريعة إال لقصد التعبد واالمتثال 
ومعامالت  عبادات  من  األبواب  كل  في  ألمره 
وغيرها،  وتجارة  وطالق  وزواج  شخصية  وأحوال 
أكانت  تبعية سواء  لها مقاصد أصلية ومقاصد  وهذه 
التي  األمور  هذه  من  وكثير  عادات))))(،  أم  عبادات 
بتعليل يشير  القرآن والسنة غالبا ما تنتهي  وردت في 
باإليمان،  ربطه  أو  التعبد،  وهو  األساس  للمقصد 
َها  ومن ذلك في العادات: قوله تعالى في الربا: َيا َأيُّ
َبا إِن ُكنُتم  َبِقَي ِمَن الرِّ َما  َه َوَذُروا  ُقوا اللَّ اتَّ ِذيَن آَمُنوا  الَّ

ْؤِمنِيَن )البقرة، )))(.  مُّ

ذلك  كل  جعل  والربا،  البيع  بين  التفريق  وفي 
مرتبطا بمرضاة الله وغضبه ورتب عليه عقوبات، قال 
َيُقوُم  َكَما  إاِلَّ  َيُقوُموَن  اَل  َبا  الرِّ َيْأُكُلوَن  ِذيَن  الَّ تعالى: 
ُهْم َقاُلوا إِنََّما  لَِك بَِأنَّ ْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ َذٰ ُطُه الشَّ الَِّذي َيَتَخبَّ
َبا َفَمن َجاَءُه  َم الرِّ ُه اْلَبْيَع َوَحرَّ َبا َوَأَحلَّ اللَّ اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ
ِه  اللَّ إَِلى  َوَأْمُرُه  َسَلَف  َما  َفَلُه  َفانَتَهٰى  ِه  بِّ رَّ ن  مِّ َمْوِعَظٌة 
 َخالُِدوَن ِفيَها  ُهْم  اِر  النَّ َأْصَحاُب  ئَِك  َفُأوَلٰ َعاَد  َوَمْن 

)البقرة، )))(

الله،  بتقوى  ختمها  واإلشهاد  الدين  آية  وفي 
َكاتٌِب  ُيَضارَّ  َواَل  َتَباَيْعُتْم  إَِذا  َوَأْشِهُدوا  تعالى:  بقوله 
َه  اللَّ ُقوا  َواتَّ بُِكْم  ُفُسوٌق  ُه  َفإِنَّ َتْفَعُلوا  َوإِن  َشِهيٌد  َواَل 
ُه بُِكلِّ َشْيٍء َعِليٌم )البقرة، )))( ُه َواللَّ ُمُكُم اللَّ َوُيَعلِّ

واألمثلة على ذلك كثيرة.

))))( ينظر: الموافقات )39/3)(.

فالتعبد في أصــله وذاته مصـــلحة للمكــلف، 
المنافع،  رتب  من  رتبة  يعلوها  وال  مصلحة  يدانيها  ال 
وليس بعد ما قرره الشاطبي في هذا الجانب مقال، حيث 
فيها  األصلي  المقصد  فإن  العبادات؛  »وهكذا  يقول: 
التوجه إلى الواحد المعبود وإفراده بالقصد إليه على كل 
حال، ويتبع ذلك قصد التعبد لنيل الدرجات في اآلخرة، 
أو ليكون من أولياء الله تعالى، وما أشبه ذلك، فإن هذه 
ومقتضية  عليه،  وباعثة  األول  للمقصود  مؤكدة  التوابع 

للدوام فيه سّرًا وجهرًا«)3))(.

وعلى  المصالح  هذه  من  أعظم  مصالح  فأي 
غيره،  دون  بالعبودية  وإفراده  الله  إلى  التوجه  رأسها 
وما  اآلخرة  في  واألجر  الثواب  نيل  مصلحة  وكذلك 
عز  المولى  عند  الدرجات  في  رفعة  من  عليها  يترتب 
وجل، ويتنعم بلذة النظر إلى وجه الله والقرب منه ومن 

النبيين والصالحين، وغيرها من النعيم المقيم الدائم.

هو  كما  الزكاة  التعبد:  ملقصد  الزكاة  حتقيق 
معلوم من أركان اإلسالم، وهي فريضة على كل من 
شرعا،  المقدر  النصاب  ببلوغه  زكاة  ماله  في  وجب 
إلى  تقربا  المسلم  بها  يقوم  العبادات  من  عبادة  وهي 
مكملة  فهي  الجهة،  هذه  من  لله  عبدا  ليكون  الله، 
األمر  ورد  وقد  ألمره،  وامتثاله  لربه  المسلم  لعبودية 
قرره  كما  للوجوب  واألمر  كثيرة،  مواضع  في  بها 

األصوليون.

 فاألمر بالعبادات ومنها الزكاة المقصد األصلي 
فيها هو التعبد، فالمزكي ينبغي عليه أن يكون قصده 
األول من الزكاة هو التعبد، حتى يكون قصده موافقا 

لقصد الشارع، فيؤجر على فعله وتقبل منه زكاته.

)3))( الموافقات )0/3))(.
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المبحث الخام�ص: مقا�شد متعلقة بوعاء 
الزكاة، وفيه مطلبان: 

المطلب االأول: المق�شد من تنوع المال الزكوي 
الزكوية  األموال  أن  المطلب  بهذا  المقصود   
مختلفة،  متعددة  متنوعة  الزكاة  فيها  تجب  والتي 
الزكاة  فليست  لها،  وإيجابه  الشرع  بجعل  وذلك 
أموال  في  تجب  بل  والفضة،  الذهب  على  مقتصرة 

آخر غيرهما كما سيتضح معنا.

األدلة عىل هذا املقصد
من القرآن

َهَب  الذَّ َيْكنُِزوَن  ِذيَن  َوالَّ تعالى:  قوله   -
بَِعَذاٍب  ْرُهْم  َفَبشِّ ِه  اللَّ َسبِيِل  ِفي  ُيْنِفُقوَنَها  َواَل  َة  َواْلِفضَّ

َألِيٍم)التوبة، )3(

وجه الداللة: ذكرت هذه اآلية الكريمة صنفين 
الذهب  المعلومين؛  النقدين  وهما  األموال  من 
والفضة، فأوقع العقوبة على مانع زكاتهما، فدل على 

وجوب الزكاة فيهما))))(.

- قوله تعالى: َوُهَو الَِّذي َأْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت 
ْيُتوَن  ْرَع ُمْخَتِلفًا ُأُكُلُه َوالزَّ َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ
اَن ُمَتَشابِهًا َوَغْيَر ُمَتَشابٍِه ُكُلوا ِمْن َثَمِرِه إَِذا َأْثَمَر َوآُتوا  مَّ َوالرُّ
 اْلُمْسِرِفيَن ُيِحبُّ  اَل  ُه  إِنَّ ُتْسِرُفوا  َواَل  َحَصاِدِه  َيْوَم  ُه  َحقَّ

)األنعام، )))(

َدَقاِت  َبا َوُيْربِي الصَّ ُه الرِّ - قوله تعالى: َيْمَحُق اللَّ
اٍر َأثِيٍم )البقرة، )))( ُه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّ َواللَّ

ِمْن  َأْنِفُقوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ َيا  تعالى:  قوله   -
  ْرِضٌ اأْلَ ِمَن  َلُكْم  َأْخَرْجَنا  ا  َوِممَّ َكَسْبُتْم  َما  َباِت  َطيِّ

)البقرة، )))(

التي  اآليات  هذه  كل  في  الداللة:  وجه 
تجب  التي  األموال  بعض  على  فيها  نص  ذكرت 

))))( ينظر: أيسر التفاسير، ))/))3(.

ما  وكل  والزروع  والفضة  الذهب  منها  الزكاة،  فيها 
المسلم))))(، يقول  أكتسبه  أخرجت األرض وكل ما 
النيسابوري في تفسيره: »ويتفرع على قول الوجوب 
فيشمل  اإلنسان،  يكسبه  مال  كل  في  الزكاة  وجوب 
النعم  وزكاة  والفضة  الذهب  وزكاة  التجارة  زكاة 

وزكاة كل ما ينبت من األرض«))))(.

 َصَدَقًة َأْمَوالِِهْم  ِمْن  ُخْذ  تعالى:  قوله   -
)التوبة، 03)(

ائِِل  لِلسَّ َحقٌّ  َأْمَوالِِهْم  َوِفي  تعالى:  قوله   -
َواْلَمْحُروِم)الذاريات، 9)(.

بصيغة  اآليات  هذه  جاءت  الداللة:  وجه   -
العموم واإلطالق، فتشمل كل األموال إال ما استثناها 

الشرع.

ومن السنة القولية والفعلية: 
- أن النبي  بعث معاذا   إلى اليمن فقال: 
)ادعهم إلى شهادة أن ال إله إال الله وأني رسول الله 
افترض  قد  الله  أن  فأعلمهم  لذلك  أطاعوه  هم  فإن 
هم  فإن  وليلة  يوم  كل  في  صلوات  خمس  عليهم 
أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
فقرائهم(  على  وترد  أغنيائهم  من  تؤخذ  أموالهم  في 

.)((((

  أن أعرابيًا سأل  - عن أبي سعيد الخدري 
شأنها  إن  )ويحك  فقال:  الهجرة  عن   الله رسول 
نعم  قال:  صدقتها(.  تؤدي  إبل  من  لك  فهل  شديد 
من  يترك  لن  الله  فإن  البحار  وراء  من  )فاعمل  قال: 

عملك شيئا())))(.

))))( ينظر: سبل السالم ))/)))(.
))))( تفسير النيسابوري ))/)))( ترقيم الشاملة.

زكاة  باب:  الزكاة،  كتاب:  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   )((((
الغنم، رقمه))33)())/)0)(.

))))( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم 
.)(((/(( )(3(((
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الزكاة،  عليه  أوجب  النبي  أن  الداللة:  وجه 
ومنعه من الهجرة ألنها كانت متعذرة عليه، ولما علم 

ما فيها من مشقة عليه وضعف فيه)9))(.

خمس  دون  فيما  )ليس   :الله رسول  قال   -
أواق  خمس  دون  فيما  وليس  اإلبل  من  صدقة  ذود 

صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة( )0))(.

من  بعضا  الحديث  هذا  في  ذكر  الداللة:  وجه 
والفضة  اإلبل  وهي  الزكاة  فيها  تجب  المال  أنواع 

والزروع.

 أن رسول الله  عن أبي سعيد الخدري -
صدقة  التمر  من  أوسق  خمسة  دون  فيما  )ليس  قال: 
وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس 

فيما دون خمس ذود من اإلبل صدقة())))(.

 النبي إلى  انتهيت  قال:    ذر  أبي  عن   -
أو  إله غيره -  والذي ال  أو  بيده  نفسي  )والذي  قال: 
كما حلف - ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم 
ال يؤدي حقها إال أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون 
وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت 
الناس(  بين  يقضى  حتى  أوالها  عليه  ردت  أخراها 

.)((((

وجه الداللة: قال ابن بطال: »في هذا الحديث 
دليل على وجوب زكاة البقر، وسائر األنعام من أجل 

الوعيد الذى جاء فيمن لم يؤد زكاتها«)3))(.

السماء  سقت  )فيما   :الله رسول  قال   -

اإلبل )))(  باب زكاة  الزكاة،  القاري، كتاب  ينظر: عمدة   )((9(
 .)(0(/(3(

زكاة  باب  الزكاة،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   )((0(
الورق، رقمه: )))3)( ))/)))(.

))))( أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس 
ذود صدقة، رقمه )390)())/9))(.

زكاة  باب:  الزكاة،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   )((((
الغنم، ))39)( ))/30)(.

)3))( شرح صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر)))(
.)(((/3(

والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف 
العشر( ))))(.

قال:   الله رسول  أن    هريرة  أبي  عن   -
وفي  جبار  والمعدن  جبار  والبئر  جبار  )العجماء 

الركاز الخمس( ))))(.

بابًا اسمه باب صدقة  - وعنون البخاري أيضًاً 
َيا  تعالى  بقوله  عليه  واستدل  والتجارة  الكسب 
-إلى   َكَسْبُتْم َما  َباِت  َطيِّ ِمن  َأنِفُقوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ
َباِت  َطيِّ َغنِيٌّ َحِميٌد )البقرة )))(  َه  اللَّ َأنَّ  قوله- 
َما َكَسْبُتْم: أجود ما حصلتم من الرزق الحالل))))(.

- وكتب أبو بكر ألنس كتابا لما بعثه للبحرين 
يبين فيه تفصيل زكاة الغنم واإلبل والفضة))))(.

السابقة  األحاديث  هذه  كل  في  الداللة:  وجه 
إذا  الزكاة  فيها  تجب  التي  األموال  أصناف  ذكرت 
فيها  وتحققت  الحول،  عليها  وحال  النصاب  بلغت 
شروط الزكاة وانتفت الموانع، ومنها: الذهب والفضة 
أخرجته  وما  والثمار  والزروع  واإلبل  والبقر  والغنم 

األرض والركاز وهو المدفون تحت األرض.

الم�شلحة في تعدد مال الزكاة وتحقيقها لهذا 
المق�شد 

كثيرة،  أبوابا  للرزق  وتعالى  الله سبحانه  جعل 
المواشي من  تربية  التجارة ومنها  الزراعة ومنها  منها 
الكثير، وحث عليها  األبقار واإلبل واألنعام وغيرها 
وحال  المشروعة،  بالطرق  وتنميتها  تحصيلها  وعلى 
امتهن  من  فمنهم  متنوع،  األبواب  هذه  مع  الناس 

العشر  باب:  الزكاة،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   )((((
رقمه)))))( الجاري،  وبالماء  السماء  ماء  من  يسقي  فيما 

.)((0/((
))))( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب: في الركاز 

الخمس، رقمه)))))())/)))(.
))))( ينظر: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الكسب 

والتجارة ))/3))(.
))))( ينظر: البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم 

.)(((/(()(3(((
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التجارة ومنهم من فضل  في  برع  الزراعة ومنهم من 
تربية المواشي وهكذا.

كثيرة  مصالح  الكسب  في  التنوع  هذا  في  وأن 
بين  متنوعة،  الناس  حاجات  ألن  ذلك  عظيم،  ونفع 
ما يزرع وما يصنع وحاجتهم للثروة الحيوانية، وهذا 
األمة  أن  إذ  ومتطلباتها؛  الحياة  طبيعة  تقتضيه  التنوع 
أغنام  وأصحاب  وصناع  وتجار  لمزارعين  تحتاج 
والحرف  األموال  أصحاب  من  وغيرهم  وإبل  وبقر 
ذاتي  اكتفاء  هناك  يكون  حتى  والصناعات؛  والمهن 

للفرد ولألمة من كل الجهات، وتستغني عن غيرها.

األموال  هذه  كل  في  الزكاة  الشارع  فأوجب 
أهل  عليها  وقاس  السابقة،  األدلة  في  ذكرتها  التي 
تارة،  عليها  ينص  لم  التي  األموال  من  غيرها  العلم 
وتارة بإدخالها تحت عموم األدلة التي توجب الزكاة، 
ِذيَن  َها الَّ ولم تفرق بين مال وآخر، كقوله تعالى: َيا َأيُّ
َلُكم  َأْخَرْجَنا  ا  َوِممَّ َكَسْبُتْم  َما  َباِت  َطيِّ ِمن  َأنِفُقوا  آَمُنوا 
َوَلْسُتم  ُتنِفُقوَن  ِمْنُه  اْلَخبِيَث  ُموا  َتَيمَّ َواَل  ْرِض  اأْلَ َن  مِّ
َغنِيٌّ  َه  اللَّ َأنَّ  َواْعَلُموا  ِفيِه  ُتْغِمُضوا  َأن  إاِلَّ  بِآِخِذيِه 
ِمْن  ُخْذ  تعالى:  وقوله   ،)((( )البقرة،   َحِميٌد
يِهْم بَِها َوَصلِّ َعَلْيِهْم إِنَّ  ُرُهْم َوُتَزكِّ َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
ُه َسِميٌع َعِليٌم )التوبة، 03)(  َصاَلَتَك َسَكٌن َلُهْم َواللَّ
 ائِِل َواْلَمْحُروِم وقوله تعالى: َوِفي َأْمَوالِِهْم َحقٌّ لِلسَّ

)الذاريات، 9)(.

الزكوي  المال  تنوع  في  تتحقق  مصلحة  فأول 
بحسب  المال  لهذا  المستحق  حاجة  هي؛  وأهمها 
للزروع  محتاج  وهو  للنقدين  يحتاج  فهو  نوعه، 
والثمار ومما أخرجت األرض ويحتاج لبهيمة األنعام 
وغيرها مما تجب فيه الزكاة، فنفسه تتوق، وتتشوف 
لكل هذه األنواع، فالزكاة تحقق هذا المقصد بفرض 
األموال،  تلك  من  حاجته  يسد  ما  بقدر  لها  الشارع 
من  موقعا  يقع  قولنا  في  »والمعتبر  النووي:  يقول 
كفايته المطعم والملبس والمسكن وسائر ماال بد له 

لنفس  اقتار  وال  إسراف  بغير  بحاله  يليق  ما  على  منه 
الشخص ولمن هو في نفقته«))))(.

وفي هذا المقصد تتحقق مصلحة تداول المال، 
المجتمع،  أفراد  من  واحدة  فئة  يد  في  تجمعه  وعدم 
لهذا  مخالفة  وكنزه  واحتكاره  توزيعه  عدم  فيكون 
 ،3( اآلية  التوبة،  بصورة  عليه  نص  الذي  المقصد 
وكنزها هو جمعها للتكثير منها ومنع الزكاة فيها)9))(، 
المتنوعة  األموال  هذه  في  الزكاة  الشارع  ففرض 
يتحقق تداول المال وعدم كنزه، إذ الكنز ليس مختصا 
الزكاة.  فيه  تؤدى  ال  مال  كل  في  بل  والفضة  بالذهب 
كان على  زكاته  تؤدى  مال ال  الشوكاني: »وكل  يقول 
ظهر األرض أو في بطنها فهو كنز وكل مال أديت زكاته 

فليس بكنز كان على ظهر األرض أو في بطنها«)90)(.

تنشيط  ومنها  كبيرة  أخرى  مصالح  تداولها  وفي 
حركة السوق واالقتصاد، وبجميع هذه األموال المتنوعة. 

وهذه األموال لم تخلق لتكنز، بل خلقت لالنتفاع بها.

هذا  في  تتحقق  التي  الكبرى  المصالح  ومن 
إيجاب  أن  وذلك  العدالة،  الزكوي  المال  في  التنوع 
الزكاة في النقدين مع عدمها في اإلبل والبقر والزروع 
دون  بمال  إيجابها  في  عدالة  وعدم  ظلم  فيه  وغيرها 
أن  الشارع  عدل  فمن  محترمة،  أموال  وكلها  آخر، 
تلك  تكون  فقد  بشروطها،  زكاة  ذلك  كل  في  جعل 
فمن  جدا،  كبيرة  وغيرها  وزروع  أنعام  من  األموال 

عدل الشرع أن جعل فيها زكاة كما في النقدين.

المطلب الثاني: مق�شد حفظ المال وتطهيره 
وتزكيته

مقصد حفظ المال من المقاصد األصلية وهو 
المحافظة  يجب  التي  الخمس))9)(،  الضرورات  من 

عليها وتحصيلها من جهتي الوجود والعدم.

على  األدلة  وتطهيره،  المال  حفظ  مقصد  على  األدلة 

))))( المجموع شرح المهذب))/)9)(.
)9))( ينظر: مفاتيح الغيب للرازي)))/)3(.

)90)( فتح القدير))/9))(.
))9)( ينظر: الموافقات للشاطبي ))/9)(.
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هذا المقصد كثيرة جدًا، ومنها: 

من القرآن 

والبيع،  بالتجارة  المال  إيجاد  على  دالة  أدلة  أواًل: 
وحرمة االعتداء عليه بأكل الربا، وهذا التحريم للربا 
ق  وفرَّ العدم،  جهة  من  المال  على  للمحافظة  هو 

الشارع بين البيع والربا.

َم  َوَحرَّ اْلَبْيَع  ُه  اللَّ َوَأَحلَّ  تعالى:  قال   -
َبا)البقرة، من اآلية )))( الرِّ

أهّم  القرآُن  »َنَظم  عاشور:  ابن  يقول  الداللة:  وجه 
ة في ِسلك هاته اآليات«))9)(. أصول حفِظ مال األمَّ

َها  َأيُّ َيا  التجارة:  على  يحث  تعالى  قال   -
َبْيَنُكْم بِاْلَباِطِل إاِلَّ َأْن  َأْمَواَلُكْم  َتْأُكُلوا  ِذيَن آَمُنوا اَل  الَّ

َتُكوَن تَِجاَرًة َعْن َتَراٍض)النساء، من اآلية 9)(.

- وقوله تعالى حاثًا على طلب الرزق والعمل 
ْرَض  اأْلَ َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي  ُهَو  المال:  لتحصيل 
َوإَِلْيِه  ِرْزِقِه  ِمْن  َوُكُلوا  َمَناِكبَِها  ِفي  َفاْمُشوا  َذُلواًل 

ُشوُر)الملك، ))(.  النُّ

َفاْنَتِشُروا  اَلُة  الصَّ ُقِضَيِت  َفإَِذا  تعالى:  وقال 
َه َكثِيرًا  ِه َواْذُكُروا اللَّ ْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اللَّ ِفي اأْلَ

ُكْم ُتْفِلُحوَن )الجمعة، 0)(. َلَعلَّ

الغير وسماه  أموال  أكل  تعالى محرما  وقال   -
َوُتْدُلوا  بِاْلَباِطِل  َبْيَنُكم  َأْمَواَلُكم  َتْأُكُلوا  َواَل  باطال: 
َأْمَواِل النَّاِس بِاإْلِْثِم  ْن  َفِريقًا مِّ لَِتْأُكُلوا  اِم  بَِها إَِلى اْلُحكَّ

.َوَأنُتْم َتْعَلُموَن

قطع  عقوبة  عليها  وأوجب  السرقة  وحرم   -
تعالى:  قال  التعدي،  من  الناس  ألموال  حفظا  اليد، 
َأْيِدَيُهَما َجَزاًء بَِما َكَسَبا  َفاْقَطُعوا  اِرَقُة  اِرُق َوالسَّ َوالسَّ

ُه َعِزيٌز َحِكيٌم)المائدة، )3( ِه َواللَّ َنَكااًل ِمَن اللَّ

))9)( التحرير والتنوير)3/))(.

ثانيًا: ومن جهة أخرى فالزكاة والصدقات تنمي المال 
وتطهره 

َأْمَواَلُهْم ِفي  ُينِفُقوَن  ِذيَن  الَّ َثُل  مَّ - قال تعالى: 
ٍة َأنَبَتْت َسْبَع َسَنابَِل ِفي ُكلِّ ُسنُبَلٍة  ِه َكَمَثِل َحبَّ َسبِيِل اللَّ
 ُه َواِسٌع َعِليٌم ُه ُيَضاِعُف لَِمن َيَشاُء َواللَّ ٍة َواللَّ اَئُة َحبَّ مِّ

)البقرة، )))(

كثيرة  التبذير واإلسراف في مواضع  ونهى عن  ثالثًا: 
ِعنَد  ِزيَنَتُكْم  ُخُذوا  آَدَم  َبنِي  َيا  تعالى:  قال  ومنها: 
ُيِحبُّ  اَل  ُه  إِنَّ ُتْسِرُفوا  َواَل  َواْشَرُبوا  َوُكُلوا  َمْسِجٍد  ُكلِّ 

اْلُمْسِرِفيَن)األعراف، )3(.

ألجل  التطفيف،  وعدم  الميزان،  في  العدل  وأوجب   -
التعدي عليها، مثل: قوله  حفظ أموال اآلخرين، وعدم 
)األنعام، من اآلية  َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن تعالى: 
َواَل  َواْلِميَزاَن  اْلَكْيَل  َفَأْوُفوا  تعالى:  وقوله   )(((
ْرِض  اأْلَ ِفي  ُتْفِسُدوا  َواَل  َأْشَياَءُهْم  النَّاَس  َتْبَخُسوا 
 ُمْؤِمنِيَن ُكْنُتْم  إِْن  َلُكْم  َخْيٌر  لُِكْم  َذٰ إِْصاَلِحَها  َبْعَد 

)األعراف، ))( 

إَِذا  ِذيَن  الَّ  * ِفيَن  لِْلُمَطفِّ َوْيٌل  تعالى:  وقوله 
َأْو  َكاُلوُهْم  َوإَِذا   * َيْسَتْوُفوَن  النَّاِس  َعَلى  اْكَتاُلوا 

َوَزُنوُهْم ُيْخِسُروَن )المطففين، )- 3(

ومن السنة: 

أواًل: دعا  للكسب المشروع والعمل 

- قال رسول الله: )َما َأَكَل َأَحٌد ِمْن َبنِى آَدَم َطَعامًا 
َداُوَد  ِه  اللَّ َنبِىَّ  إِنَّ  َيَدْيِه  َعَمِل  ِمْن  َيْأُكَل  َأْن  ِمْن  َلُه  َخْيرًا 

َكاَن َيْأُكُل ِمْن َكْسِب َيَدْيِه()93)(

على  الحث  على  واضحة  داللة  الحديث  هذا  ففي 
خير  وأنه  والتعب  بالجهد  المال  وتحصيل  العمل 

)93)( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: كسب 
الرجل وعمله بيده )))9)( ))/30)(.
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كسب، ونبي الله داود وهو من خير البشر كان يعمل 
بيده.

يأخذ  ألن  بيده  نفسي  )والذي   :الله رسول  قال   -
أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي 

رجال فيسأله أعطاه أو منعه())9)(

- قال: )نعم المال الصالح للرجل الصالح())9)(.

ثانيًا: ونهى عن تضييع المال وتبذيره

- قال : )إن الله كره لكم ثالثا قيل وقال وإضاعة 
المال وكثرة السؤال())9)(

ثالثًا: وحرم االعتداء على مال الغير وأكله بغير حق

َوَأْعَراَضُكْم  َوَأْمَواَلُكْم  ِدَماَءُكْم  ))إنَّ   َ َقال   -
َعَلْيُكْم َحَراٌم(())9)(.

- قال : ))َمِن اْقَتَطَع َحقَّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم بَِيِمينِِه َفَقْد 
َلُه  َفَقاَل  َة«.  اْلَجنَّ َعَلْيِه  َم  اَر َوَحرَّ النَّ َلُه  ُه  اللَّ َأْوَجَب 
ِه َقاَل »َوإِْن  َرُجٌل َوإِْن َكاَن َشْيئًا َيِسيرًا َيا َرُسوَل اللَّ

َقِضيبًا ِمْن َأَراٍك(())9)(.

وتطهيره  المال  حفظ  مق�شد  في  الم�شلحة 
وتحقيق الزكاة له 

الكسب  جهة  من  سواء  وطهارته  المال  حفظ   
أم من جهة التصرف أم من جهة االدخار فيه مصالح 
كبيرة، ومنافع للمال ذاته ولصاحبه أوال، لذلك نجد 
الناس يحرصون على جمعه وتنميته بالتجارة وغيرها 

باب:  الزكاة،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   )(9((
االستعفاف عن المسألة ))0))( ))/)3)(.

الصالح  المال  باب:  المفرد،  األدب  في  البخاري  أخرجه   )(9((
للمرء الصالح )99)())/)))( قال األلباني في التعليق على 

أحاديثه: صحيح.
))9)( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: باب قول 
الله تعالى ) ال يسألون الناس إلحافا ( ))0))( ))/)3)(.
))9)( جزء من حديث طويل أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب 

الحج، باب: حجة النبي)3009( ))/39(.
))9)( أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب: اإليمان، باب: وعيد من 

اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة )0)3( ))/))(.

ويحرصون على ادخاره ورصده وكنزه وهذه من أهم 
وجوه حفظ المال، إذ المال الذي ال يتجر به فمصيره 
أموال  في  )اتجروا   :الله رسول  قال  الزوال،  إلى 
اليتامى ال تأكلها الزكاة()99)( وهذا الحديث وإن كان 

خاصا بمال اليتامى إال أنه يستدل به على العموم.

الفرد  قوة  فيه  تتحقق  المال  على  والمحافظة 
 والمجتمع واألمة، فالغنى خير من الفقر؛ فإن النبي
يتعوذ منه لما فيه من مذلة وضعف، والغنى فيه  كان 
أعوذ  اني  )اللهم  دعائه:  في  يقول  فكان  وعزة،  قوة 
أو  أظلم  أن  بك  وأعوذ  والذلة  والقلة  الفقر  من  بك 

أظلم()00)(.

فقد حث الشارع على الكسب، ولكن على أن 
يكون هذا الكسب طاهرا في أصله ومشروعا، وحرم 
الكسب بطريق غير طاهر وغير مشروع، فتطهير المال 
بالتجارة  وتحصيله  كسبه  جهة  من  يحصل  ابتداء 

المشروعة أو بالعمل المباح أو بأي حق كالميراث.

بين  بالمال  والوصايا  المواريث  جعلت  وما 
إال ألجل  لها  والمستحقين  األرحام  األقارب وذوي 
لينتفع  المال وديمومته، ونقله من جيل آلخر،  حفظ 
به الورثة والموصى لهم، حتى ال يضيع ويفنى، وفي 
نقله للورثة حفظا لهم من مذلة السؤال، قال للرجل 
الذي أراد أن يتصدق بكل مال: )الثلث والثلث كبير 
أو كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 

عالة يتكففون الناس())0)(.

اسمه  من  باب:  األوسط،  المعجم  في  الطبراني  أخرجه:   )(99(
الزكاة،  كتاب:  الموطأ،  في  ومال  علي)))))())/)))(؛ 
باب: زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها ))))( ))/)))( 
قال الهيثمي: إسناده صحيح، ينظر: جامع األحاديث للسيوطي، 

باب: الهمزة مع التاء )))3())/0))(.
النبي،  دعوات  باب  المفرد،  األدب  في  البخاري  أخرجه   )(00(
))))())/)3)(؛ وقال األلباني معلقا على أحاديث األدب: 

صحيح.
رثى  باب  الجنائز،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   )(0((

النبي خزامة بن سعد )33))())/)3)(.
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حتى  أواًل؛  لصاحبه  مصلحة  المال  حفظ  ففي 
ال يسأل الناس ويمد يده إليهم، فالمحافظة عليه عفة 
 :له وكفـاية؛ وألن الســؤال مــذموم شــرعًا، قال
ِفي  َوَلْيَس  َه  اللَّ َيْلَقى  َحتَّى  بَِأَحِدُكْم  اْلَمْسَأَلُة  َتَزاُل  )اَل 

َوْجِهِه ُمْزَعُة َلْحٍم())0)(. 

اللغة،  في  الزكاة  معنى  إلى  رجعنا  لو  وكذلك 
وهو  زكاء  يزكو  زكا  هو:  زكى  معنى  بأن  لوجدنا 
النماء)03)(، يقول ابن فارس: »الزاء والكاف والحرف 
هارة  الطَّ ويقال  وزيادة.  َنَماٍء  على  يدل  أصٌل  المعتّل 
مما  ألنَّها  بذلك  يت  ُسمِّ بعضهم:  قال  المال.  زكاة 
وقال  ونماؤه.  زيادتُه  وهو  المال،  َزكاُء  به  ُيرَجى 

يت زكاًة ألّنها طهارة«))0)(. بعُضهم: سمِّ

المال  حفظ  مصلحة  تحقق  التي  الصور  ومن 
فيه  واإلسراف  تبذيره  عن  الشارع  نهي  وصيانته، 
ُه  َحقَّ اْلُقْرَبٰى  َذا  َوآِت  تعالى:  قال  حق،  وجه  بغير 
ِريَن  ْر َتْبِذيرًا*إِنَّ اْلُمَبذِّ بِيِل َواَل ُتَبذِّ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّ
 َكُفورًا لَِربِِّه  ْيَطاُن  الشَّ َوَكاَن  َياِطيِن  الشَّ إِْخَواَن  َكاُنوا 

)اإلسراء، )) -))(

ويتحقق حفظ المال وزيادته أيضًا، ببركة دعاء 
 :قال الصحيح:  الحديث  في  ورد  الذي  الملكين 
َفَيُقوُل  َيْنِزاَلِن  َمَلَكاِن  إاِلَّ  ِفيِه  اْلِعَباُد  ُيْصبُِح  َيْوٍم  ِمْن  ))َما 
ُهمَّ  اللَّ اآلَخُر  َوَيُقوُل  َخَلفًا.  ُمْنِفقًا  َأْعِط  ُهمَّ  اللَّ َأَحُدُهَما 

َأْعِط ُمْمِسكًا َتَلفًا(())0)(.

للمزكي  المالئكة  دعاء  في  صريح  نص  فهذا 
والمتصدق بأن يبارك له في ماله، ويخلفه خيرا مما أنفق.

كراهة  باب:  الزكاة،  كتاب:  صحيحه،  في  مسلم  أخرجه   )(0((
المسألة للناس، )3)))( )3/)9(.

)03)( لسان العرب، مادة زكا )))/))3(.
))0)( مقاييس اللغة، مادة زكي )3/))(.

قبول  باب  الزكاة،  كتاب:  صحيحه،  في  مسلم  أخرجه   )(0((
الصدقة من الكسب الطيب )3)3)( )3/3)(.

الخاتمة
البحث،  هذا  بإتمام  عليَّ  الله  منَّ  أن  بعد 
أحمده حمدا يوازي نعمته، وأشكره شكر العاجزين 
في  التجوال  هذا  بعد  خلصت  وقد  بحقه،  القيام  عن 

البحث إلى جملة من النتائج ومنها: 

أواًل: أن الزكاة عالوة على أنها عبادة وفريضة، إال أن 
فيها من المعاني المدركة والمصالح الظاهرة التي 

يمكن للمجتهد أن يقف عليها ويستنبطها.

أن البحث عن هذه المصالح في فريضة الزكاة  ثانيًا: 
يحتاج  المفاسد  ودرء  المنافع  جلب  بشقيها 

الستقراء ونظر، في األدلة ومدلوالتها.

المستجلبة  المصالح  هذه  معرفة  مصدر  أن  ثالثًا: 
هي  الزكاة  فريضة  في  المستدفعة  والمفاسد 
ثم  أوال،  والسنة  الكتاب  من  الشرعية  النصوص 
الحديث  وشروح  النزول  وأسباب  التفسير  كتب 

ومعانيه.

للزكاة  والمعتبرة  الكثيرة  المصالح  هذه  أن  رابعًا: 
الزكاة، منها ما هو  تشكل مقاصد خاصة لفريضة 

أصلي ومنها ما هي مقاصد تبعية.

الخاصة  والمقاصد  بالمصالح  المقصود  أن   : خامسًاً
للزكاة ما شهدت له النصوص الشرعية باألدلة من 
بتوفيق   – الكتاب والسنة الصحيحة، وقد وقفت 
الكثير  هناك  بقي  شك  وال  بعضها،  على  الله- 
تحتاج  ومقاصد  لبيان  تحتاج  المصالح  هذه  من 

إلبراز.

المصالح  بين  الدراسة  هذه  في  ربطت  سادسًا: 
المعتبرة في ذات المقاصد وفريضة الزكاة، ووجه 

تحقيق الزكاة لهذه المصالح والمقاصد.

المقاصد  من  عددا  الدراسة  هذه  في  ذكرت   : سابعًاً
الخمس  الضرورات  ببعض  متعلق  هو  ما  منها 
هو  ما  ومنها  والمال،  والنفس  الدين  كحفظ 
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مقاصد عامة كالتعاون وأداء الحقوق ومنها ما هو 
والشح  البخل  من  نفسه  كتطهير  بالمزكي  متعلق 
متعلق  هو  ما  ومنها  المحتاجين  مع  والشعور 
بالمستحق للزكاة كسد حاجاته وتطهير نفسه من 
الزكوي  بالمال  متعلق  ما هو  الغل والحقد ومنها 

كتوزيعه وتداوله وتطهيره وحفظه.نا عبادأ

ففي  مفاسد ومضار،  يشوبها  ما  غالبا  المصالح  أن   : ثامنًاً
فيها  بالنظر  ولكن  مفسدة  أحيانا  تلوح  الزكاة  مقاصد 
يتبين أنها مفاسد مغمورة أو مرجوحة فهي غير معتبرة 

شرعا، والترجيح بينها وبين المصالح يقوم على النظر 

الشرعي واعتباره.

بمقاصد  بالعناية  الباحثين  أوصي  وأخيرًا 

الشريعة واالهتمام بها، لما لها من دور مهم في فهم 

تخريج  في  أكثر  والصحة  والدقة  الشرعية،  األحكام 

األحكام والفتوى.

م على عبده  هذا وبالله التوفيق وصّلى الله وسلَّ

ورسوله، والحمد لله ربِّ العالمين.
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)- األشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي)سنة الوفاة ))9(، )د.ط( 03))، دار الكتب العلمية- بيروت.
)- أصول السرخسي، أبى بكر محمد بن احمد بن ابى سهل السرخسي المتوفى سنة 90)، الطبعة االولى )))) هـ- 993) م، 

دار الكتاب العلمية بيروت لبنان.
)- أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، الطبعة: الخامسة، ))))هـ/003)م، 

مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.
الفضل  أبو  المحقق: محمد  )المتوفى: )9)هـ(،  الزركشي  بهادر  بن  الله  الدين محمد بن عبد  بدر  القرآن،  البرهان في علوم   -(

إبراهيم، الطبعة: األولى، ))3) هـ - ))9) م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه.

9- تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، 3)3)هـ.، دار الكتب اإلسالمي، القاهرة.

0)- التحرير والتنوير، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الطبعة التونسية، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، )99) م.

))- تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العال، )د.ط( دار الكتب العلمية، بيروت.

))- تحفة الملوك )في فقه مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي)ت )))هـ( تحقيق د. عبد 
الله نذير أحمد، )د.ط( سنة النشر ))))، دار البشائر اإلسالمية، بيروت.

األولى،  الطبعة  السيوطي،  بكر  أبي  بن  الدين عبدالرحمن  المحلي، وجالل  أحمد  بن  الدين محمد  الجاللين، جالل  تفسير   -(3
)د.ت( دار الحديث، القاهرة.

الثانية 0)))هـ -  الطبعة:  ))) هـ(  الدمشقي)00) -  القرشي  الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  أبو  العظيم،  القرآن  ))- تفسير 
999) م، المحقق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع.
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))- التقرير والتحرير في علم األصول، ابن أمير الحاج)9))هـ(، ))))هـ - )99)م، دار الفكر، بيروت.

– 9)9)، )د.ط( المكتبة التجارية  ))- تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي، 9)3) 
الكبرى – مصر.

))- التيسير بشرح الجامع الصغير، اإلمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي، الطبعة: الثالثة، مكتبة اإلمام الشافعي، الرياض، 
)0))هـ - ))9)م. 

))- جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري، ]))) - 0)3 هـ [ الطبعة: 
األولى، 0))) هـ - 000) م، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة.

9)- الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دار الجيل بيروت ودار 
األفاق الجديدة، بيروت.

د.  – ))9)، تحقيق  الثالثة، )0))  الطبعة  الجعفي،  البخاري  أبو عبدالله  إسماعيل  بن  المختصر، محمد  الصحيح  الجامع   -(0
مصطفى ديب، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت.

))- الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، )د.ط( تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار 
إحياء التراث العربي، بيروت.

))- الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 
))) هـ(، الطبعة: 3))) هـ/003) م المحقق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية. 

3)- حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، ابن عابدين، )))))هـ - 000)م(، دار الفكر للطباعة 
والنشر، بيروت.

))- حاشية على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي)ت )3))هـ(، )))3)هـ( 
المطبعة الكبرى األميرية ببوالق، مصر.

))- الحاوي الكبير الماوردي، العالمة أبو الحسن الماوردي، )د.ط( )د.ت( دار الفكر، بيروت.

))- حقوق المرأة في اإلسالم، جميلة الرفاعي ومحمد رامز العزيزي، ط))))))، )00)م(، دار المأمون، عمان- األردن.

))- الدر المنثور، عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي، )د.ط( دار الفكر، بيروت، 993).

))- الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق محمد حجي، )99)م، بيروت، دار الغرب.

9)- الروض األنف في تفسير السيرة النبوية لعبد الرحمن السهيلي، ضبط عبد الرؤوف سعد، )39)هـ- ))9)م، دار المعرفة، بيروت - لبنان. 
البهوتي )المتوفى: ))0)هـ(، )د.ط(  المقنع، منصور بن يونس بن إدريس  المستنقع في اختصار  المربع شرح زاد  الروض   -30

المحقق: سعيد محمد اللحام، دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت – لبنان.
)3- سبل السالم، محمد بن إسماعيل األمير الكحالني الصنعاني )المتوفى: ))))هـ( الطبعة: الرابعة 9)3)هـ/0)9)م مكتبة 

مصطفى البابي الحلبي.
)3- سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، )د.ط( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر – بيروت.

33- سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني، )د.ط( دار الكتاب العربي بيروت.
)3- شرح صحيح البخاري البن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، الطبعة: الثانية، تحقيق 

أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، 3)))هـ - 003)م.
)3- الشرح الكبير، شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ االمام العالم العامل الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة 

المقدسي )المتوفي سنة )))( )د.ط( دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.
)3- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، الطبعة الثانية، )))) – 993)، تحقيق 

شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة، بيروت.
)3- فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، )د.ط( دار المعرفة، بيروت، 9)3).
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َحْيِلّي، )ط)( دار الفكر، سوريَّة – دمشق. ُتُه، أ.د. َوْهَبة الزُّ )3- الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَّ
39- فيض القدير، محمد عبد الرؤوف المناوي ضبطه وصححه أحمد عبد السالم، الطبعة االولى )))) هـ - )99) م، دار الكتب 

العلمية، بيروت – لبنان.
التميمي الحنفي ثم  0)- قواطع األدلة في األصول، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني 
الشافعي )المتوفى: 9))هـ( المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، الطبعة األولى، ))))هـ/999)م، دار 

الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
حماد  كمال  نزيه  تحقيق  عبدالسالم)ت0))(،  بن  عبدالعزيز  عزالدين  األنام(،  إصالح  في  األحكام  الكبرى)قواعد  القواعد   -((

وعثمان جمعة ضميرية، ط) )))))- 000)م( دار القلم، دمشق.
))- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق عبد 

الرزاق المهدي دار إحياء التراث العربي، بيروت.
3)- كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق هالل مصيلحي مصطفى هالل، سنة النشر )0))، 

دار الفكر، بيروت.
))- كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين البخاري )المتوفى: 30)هـ( 

الطبعة األولى ))))هـ/)99)م، المحقق: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت.
البرهان فوري )المتوفى: ))9هـ(  الهندي  المتقي  الدين  الدين علي بن حسام  العمال في سنن األقوال واألفعال، عالء  ))- كنز 

الطبعة الخامسة، )0))هـ/))9)م، المحقق: بكري حياني- صفوة السقا، مؤسسة الرسالة.
))- اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، 9))) هـ - )99) م، الطبعة: األولى، عادل 

أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
))- لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، الطبعة األولى، دار صادر، بيروت.

))- المبدع شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )المتوفى: )))هـ(، الطبعة: 
3)))هـ/003)م، دار عالم الكتب، الرياض.

باز )المتوفى: 0)))هـ(، أشرف على جمعه وطبعه:  الله بن  العزيز بن عبد  باز، عبد  العزيز بن  العالمة عبد  9)- مجموع فتاوى 
محمد بن سعد الشويعر، الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.

0)- المدخل إلى نظرية االلتزام العامة، للشيخ مصطفى الزرقا، الطبعة الثالثة، مطبعة الجامعة ))3) هـ - ))9)م دمشق.
))- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، )د.ط(، المكتبة العلمية – بيروت.
تحقيق   ،(990 –  (((( األولى،  الطبعة  النيسابوري،  الحاكم  عبدالله  أبو  عبدالله  بن  محمد  الصحيحين،  على  المستدرك   -((

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت.
عبد  السالم  عبد  محمد  تحقيق   ،(((3 األولى،  الطبعة  حامد،  أبو  الغزالي  محمد  بن  محمد  األصول،  علم  في  المستصفى   -(3

الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت.
))- مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، )د.ط( األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرناؤوط عليها، 

مؤسسة قرطبة، القاهرة.
))- معالم التنزيل، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ] ت ))) هـ[ الطبعة: الرابعة، )))) هـ - )99) م، المحقق: محمد 

عبد الله النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع.
))- المعجم األوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد،  عبد المحسن بن إبراهيم 

الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، )))).
))- المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، الطبعة األولى، )0))، دار 

الفكر، بيروت.
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الطبعة:  م،  الشافعي، - ))))هـ - 000)  الرازي  التميمي  بن عمر  فخرالدين محمد  العالمة  العالم  اإلمام  الغيب،  مفاتيح   -((
األولى، دار الكتب العلمية، بيروت.

9)- المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى أحمد الزيات حامد عبد القادر محمد النجار، تحقيق/مجمع اللغة العربية)د.ط(، دار الدعوة.
الم محمد َهاُرون، الطبعة: 3))) هـ - )00)م، اتحاد  0)- مقاييس اللغة، أبي الحسين أحمد بن فاِرس بن زَكِرّيا، المحقق: عبد السَّ

الكتاب العرب.
))- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، الطبعة الثانية، )39)، دار إحياء التراث 

العربي – بيروت.
))- المهذب في فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، )د.ط( بيروت – لبنان.

3)- الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى: 90)هـ(، المحقق: أبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان، الطبعة األولى ))))هـ/)99)م، دار ابن عفان.

))- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت، عدد األجزاء: )) جزءا، )من )0)) - )))) هـ(، 
الطبعة الثانية، دار السالسل – الكويت.
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 مراعاة المقا�سد في فتاو الزكاة

د.اإبراهيم علي �شالم عيبلو - ليبيا
أستاذ بقسم الدراسات اإلسالمية، كلية الرتبية، جامعة مرصاتة
وأستاذ الدراسات العليا باألكاديمية الليبية للدراسات العليا

احلمد هلل الذي أوضح هنجه فأضحت رشيعته رصاطا مستقيام، دينًا قياًم، ال عوج فيها 
وال أمتا، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبد اهلل ورسوله، صىل 

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليام كثريا، وبعد: 

– جاءت ملقاصد حتققها وترعاها، فإذا قام عمل  – كام هو معروف ومقرر  فإن الزكاة 
رضا  وحاز  رتبها،  وأسمى  املصالح،  أوصاف  أعىل  حقق  احلكيم؛  الشارع  قصد  وفق  املزكي 

جزئياهتا  يف  ويتتبعه  عليه،  وحيرص  ومرادها،  الزكاة  أحكام  قصد  ُمزكٍّ  يطلب  ال  إذ  –؛  وتعاىل  سبحانه   – املوىل 
وكلياهتا، وأصوهلا وفروعها، ومنطوقها ومفهومها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، إال ملحبته ملرشعها؛ فإذا 
باين  وإذا  الزكاة،  أصل  من  املرعية  والعلل  الرشعية  املصالح  وقامت  القاصد،  الرضا عن  املقصوَد حصل  أصاب 
وخالف القاصُد املقصوَد إما عن هًوى أو عن خطأٍ فاتت مصالح الزكاة ومعانيها؛ فإنه ال يتطابق قصد املزكي مع 

مقصود الزكاة حتى جيمع القاصد – املزكي – أصلني: سالمة قلب، وقوة إدراك. 

فلم تفصل أحكامها،  الزكاة،  الشارع ومراده من تكليف  قام ضبطًا لفهم قصد  الزكاة وأدلتها  فكل أحكام 
بتنزيل  الشارع  مراد  لبيان  إال  بقواعد جامعة،  الكثرية، وتضبط  الفروع  هلا  وتفرع  الفقه،  كتب  وتدون مسائلها يف 
درجة حكمها للمكلفني، بحسب طلب الشارع، كي ال يتعدى املكلف أو يقرص يف غاية الشارع يف حكم من أحكام 

جزئياهتا؛ فيعطيه أعىل من درجته أو أقل.

فتأسست ترشيعات الزكاة أحكاما وأدلة؛ حتقيقًا وقيامًا بذا األصل العظيم فهم قصد الشارع ومراده منها، 
فبضبطها – ترشيعات الزكاة – ُضبط ركن الزكاة وُحفظ، فكان تأسيس طرق فهمها وأساليبه وتأصيلها متماًم ألصل 

حفظ نصها))(.

))( ينظر مقاصد العبادات وأثرها الفقهي للدكتور سليامن النجران ) / 3) – )) – )). 
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اأهمية البحث
املهتمة  للدراسات  إكامال  البحث  هذا  جاء 

بمقاصد الرشيعة، فكانت أمهيته من أمور: 

األول: كونه يف املقاصد اخلاصة؛ إذ إن مقاصد 
اجلزئية  بني  املتوسطة  اخلاصة  املقاصد  من  الزكاة 
والعامة، فهي أصل وفرع فمنها تبنى العامة وهي مبنية 

من اجلزئية. 

إذ من  الزكاة ختصيصًا؛  الثاين: كونه يف مقاصد 
االهتامم  الباحثني  من  الزكاة  مقاصد  تنال  أن  الالزم 
يف  )األصل  املقررة:  القاعدة  عىل  اعتامدًا  والعناية 
العبادات التوقيف( مع أن دراسة مقاصد الزكاة مقوية 

هلذه القاعدة العظيمة. 

حدود الدرا�شة
عىل   – تعاىل  اهلل  شاء  إن   – البحث  سيقترص 

دراسة املقاصد يف فتاوى الزكاة. 

اأهداف البحث
) – بيان العالقة بني الزكاة واملقاصد بوجه عام.

) – دراسة املقاصد يف فتاوى الزكاة ووجه اختصاصها 
بالزكاة. 

3 – بيان أثر هذه املقاصد يف الفتاوى الزكوية. 
م�شكلة البحث

جاء هذا البحث إجابة عىل األسئلة اآلتية: 
)– هل هناك عالقة بني فتاوى الزكاة واملقاصد؟ 

)– هل لركن الزكاة مقاصد خاصة به؟ 
هلذه  الزكاة  فتاوى  يف  معنوي  أثر  يوجد  هل   –3

املقاصد؟ 

م�شار الدرا�شة
عمل  وتأكيد  إبراز  هو  الورقة  هذه  يف  عميل 
بالزكاة عىل مراعاة  املتعلقة  فتاويم  الفقهاء يف  السادة 

املقاصد فيها وذلك من جانبني: 
األول: مراعاة الفقهاء ملقاصد الشارع يف الزكاة.
الثاين: مراعاة الفقهاء ملقاصد املكلف يف الزكاة.

الفقهية  الفروع  من  جمموعة  خالل  من  وذلك 
املتعلقة بجانب الزكاة.

تمهيد
مبنية  كانت  واالجتهاد  واالستنباط  الفتاوى 

عىل حتقيق املصالح ودفع املفاسد، ومتضمنة مراعاهتا 

ملقاصد الشارع ومقاصد املكلفني، وإذا كانت املقاصد 

فسأعمل  املقاصديون  ذلك  إىل  نوه  كام  إليهام  تنقسم 

فتاويم  يف  الفقهاء  جهد  تقرير  عىل  البحث  هذا  يف 

من  واستنباطاهتم  اجتهاداهتم  يف  املقاصد  مراعاة  عىل 

الرشع،  ملقاصد  مراعاهتم  جهة  من  األوىل  جهتني: 

واألخرى من جهة مراعاهتم ملقاصد املكلفني، وذلك 

من خالل نامذج من اجلزئيات الفقهية املتعلقة بفريضة 

الزكاة. 

الف�شل االأول: مراعاة الفقهاء لمقا�شد 
ال�شارع في الزكاة

لعل أهم ما يف مقاصد الرشيعة هو قصد الشارع 

العاجل  العباد يف  يف وضع الرشيعة لتحصيل مصالح 

إىل  هتدف  الرشيعة  تكاليف  كانت  ثم  ومن  واآلجل؛ 

حفظ مصالح الناس الرضورية فاحلاجية والتحسينية، 

وبناء عىل ذلك فإن مقاصد الشارع التي سأعمل عىل 

تتلخص  الزكاة  يف  فتاويم  يف  هلا  الفقهاء  مراعاة  بيان 

التيسري  مراعاة  مع  الثالث،  املصالح  رتب  مراعاة  يف 

ورفع احلرج عن الناس، ومراعاة إخراج املكلفني عن 

داعية أهوائهم، من خالل ثالثة مطالب: األول يف بيان 

مراعاة الفقهاء لقصد الشارع إىل حتصيل مصالح العباد 

مراعاة  بيان  يف  والثاين  الزكاة،  فتاوى  يف  الدارين  يف 

وعدم  املشقة  ورفع  التيسري  يف  الشارع  لقصد  الفقهاء 

التكليف با يف فتاوى الزكاة، والثالث يف بيان مراعاة 

داعية  عن  املكلف  إخراج  يف  الشارع  لقصد  الفقهاء 

هواه يف فتاوى الزكاة.
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اإلى  ال�شارع  لق�شد  الفقهاء  االأول: مراعاة  المطلب 
تح�شيل م�شالح العباد في الدارين في فتاوى الزكاة
حتقيق  ألجل  موضوعة  الرشيعة  كانت  ملا 
مصالح الناس يف الدارين، فإن الفقهاء كانوا حريصني 
عىل مراعاة قصد الشارع إىل حتصيل تلك املصالح بام 
يتضمن احلفاظ عىل الكليات اخلمس وما يتصل با أو 
يلحق با))(، كام سيتضح من اجلزئيات الفقهية التالية: 
أقوى  فمن  الظاهر:  بالتعظيم  املصلحة  حتصيل   -(
مقاصد التعظيم الظاهر إظهار شعار أهل اإلسالم؛ 
إذ البواطن ال يعلمها إال اهلل – سبحانه وتعاىل – 
فال ُيظهر الشعار إال التعظيم الظاهر؛ فكان أصل 
الفرائض اإلظهار، حتى إن القرطبي )))) هـ( 
ملا  وإظهارها  العبادة  إشاعة  العبادة  مقصد  جعل 
قال: )فأما الفرائض فاألوىل إشاعتها وإظهارها؛ 
لتحفظ قواعد الدين، وجيتمع الناس عىل العمل 
با، فال يضيع منها يشء، ويظهر بإظهارها مجال 
دين اإلسالم وتعلم حدوده وأحكامه()3(، واألثر 
يظهر  العبادات  يف  الظاهر  تعظيم  ملقصد  الفقهي 
يف الزكاة يف مسألة فيام لو أكره اإلمام أحدًا عليها 
للقربة  صحيحة  نية  فيها  جاءت  إذا  تصح  فإهنا 
فتجزيء ظاهرا؛ فإن صحبتها نية التقرب أجزأت 
باطنًا))(،فالقول باإلكراه باإلضافة إىل كونه جمزئا 
وهو  الزكاة  من  الشارع  قصد  مراعاة  عىل  مبني 
الفقري،  مصلحة  وحتقيق  الدين،  رضورة  حفظ 

وحتصني املال، وتزكية النفس. 
احلكيم  فللشارع  باملداومة:  املصلحة  حتصيل   -(
يتفرع  العبادة،  عىل  الدوام  يف  أصلية  مقاصد 
االتصال  ومنها:  املصالح،  من  حيرص  ال  ما  عنها 
الرجوع  وعدم  والرتابط،  واالعتياد،  والتكامل، 
أثر  لقوة  الرشيعة  يف  أصل  أدائها  بعد  العبادة  يف 

))( ينظر الفكر املقاصدي عند اإلمام مالك ص )). 
)3( املفهم ) / )9. 

))( ينظر مقاصد العبادات وأثرها الفقهي ) / ))). 

العبادة عىل املكلفني بعد أدائها، فكأن من رجع يف 
عبادة بعد أدائها كان فيه معنى الضعف والتأسف؛ 
هلذا  املوصلة  الطرق  الشارع  أفسد  املعنى  وهلذا 
ومما  واستمرارها،  العبادة  لدوام  إبقاء  املعنى؛ 
لزكاته(؛  املزكي  )رشاء  مسألة  املقصد  هذا  ُيظهر 
إذ منعها الشارع احلكيم))(؛ ألن الشيطان الرجيم 
ال يزال يعلق قلب اإلنسان بامله الذي أخرجه هلل 
وجيعله  صدقته،  مصالح  عن  يقطعه  حتى  تعاىل 
عليه  فتفوت   – باهلل  والعياذ   – عليها  يتحرس 
مقاصد ومعاين الصدقة التي من أجّلها وأرفعها: 
الشح  رذيلة  من  النفس  بتزكية  والكرم  اجلود 

والبخل ))(. 
قال ابن بطال )9)) هـ(: )كره أكثر العلامء رشاء 
الرجل صدقته حلديث عمر يف الفرس، وهو قول 
وسواء  والشافعي،  والكوفيني  والليث  مالك، 
اشرتى  فإن  التطوع،  أو  الفرض  صدقة  عندهم 
التنزه  به  واألوىل  بيعه،  يفسخ  مل  صدقته  أحد 

عنها())(.
وقال النووي )))) هـ(: )فيكره ملن تصدق بيشء 
أو أخرجه يف زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من 
يبه،  أو  إليه،  هو  دفعه  ممن  يشرتيه  أن  القربات، 
احلنابلة)9(يف  وذهب  منه())(،  باختيار  يتملكه  أو 
املشهور من مذهبهم إىل حتريم ذلك، وبنوا عليه 
أن  بعد  أو صدقته  بطالن عقد من اشرتى زكاته 

دفعها )0)(. 

))( ألن عمر  ملا أعان رجاًل عىل فرس يف سبيل اهلل، وأعطاه 
ومل  نفقته  يف  قرص  الرجل  هذا  أن  إال  عليه،  ليجاهد  إياه 
حيسن القيام عليه، فأراد عمر  أن يشرتيه منه؛ فقال عليه 
صدقتك،  يف  تعد  وال  تشرته  )ال  لعمر:  والسالم  الصالة 
قيئه  يف  كالعائد  هبته  يف  العائد  فإن  بدرهم؛  أعطاكه  وإن 

أخرجه مسلم يف صحيحه 0))). 
))( ينظر مقاصد العبادات وأثرها الفقهي 3 / 09)). 

))( رشح ابن بطال 3 / )3). 
))( رشح النووي )) / )). 

)9( ينظر الفروع ) / )))، وكشاف القناع ) / ))). 
)0)( ينظر مقاصد العبادات وأثرها الفقهي 3 / 09)). 
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املصلحة بالتنوع: فبالنظر يف تنوع العبادات  – حتصيل 
واملناسبة  التقابل  من  مقاصده،  أهم  يظهر 
والتباين، ومن األثر الفقهي الزكوي هلذه املقاصد 
يف  يظهر  والذي  الشكر(،  لتنوع  العبادة  )تنوع 
فتاوى الزكاة من خالل أن الزكاة رشعت أنواعًا 
وأشكاالً، مناطة بتنوع األموال، فكل مال له شكر 
الشكر؛  قوة  تكون  النعمة  قوة  بحسب  خيصه، 
ما  فكل  الكلفة؛  املعَطى بحسب  مقدار  فاختلف 
جاء بسهولة زاد فيه قدر املعطى، والعكس كل ما 

جاء بمشقة وعرس نقص فيه قدر املعطى.)))( 

علل  بالكلية  الزكاة  يف  القيمة  إخراج  منع  فمن 
فكل  الشكر؛  تنوع  يستوجب  األموال  تنوع  بأن  ذلك 
إخراج  من  الشكر  يف  أبلغ  فهو  زكاته  منه  خيرج  مال 
أنه من  الشكر، كام  متام  تقابل  القيمة ال  فكأن  القيمة؛ 
جهة أخرى أوىف بحاجات الفقراء واملساكني)))(. قال 
لدفع  وجبت  الزكاة  )وألن  هـ(:   ((0( قدامة  ابن 
حاجة الفقري، وشكرًا لنعمة املال، واحلاجات متنوعة، 
فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إىل الفقري من كل نوع 
ما تندفع به حاجته، وحيصل شكر النعمة باملواساة، من 

جنس ما أنعم اهلل عليه به(.)3)(

الفطر؛  وزكاة  األموال  زكاة  بني  الفقهاء  وفرق 
بأن زكاة األموال متعلقها املال حيث وجبت شكرًا عىل 
الغنى يف األموال لذا علقت عىل النصاب؛ إذ ال حيصل 
فيقال:  املال  إىل  تضاف  وهلذا  النصاب،  بدون  الغنى 
زكاة املال، واإلضافة دليل السببية، قال ابن العريب: )ت 
3)) هـ(: )إن اهلل بحكمته البالغة، وأحكامه العالية، 
منه  نعمة  البعض،  دون  باألموال  الناس  بعض  خص 
عليهم، وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه 
إىل من ال مال له، نيابة عنه سبحانه وتعاىل فيام ضمنه 
شكرًا  فرشعت  الفطر  زكاة  بخالف  هلم()))(،  بفضله 

)))( ينظر مقاصد العبادات وأثرها الفقهي 3 / 3))). 
)))( ينظر مقاصد العبادات وأثرها الفقهي 3 / )))). 

)3)( املغني ) / ))3. 
)))( أحكام القرآن ) / 9)). 

عىل  وإنام  نصاب،  عىل  تعلق  مل  لذا  البدن؛  نعمة  عىل 
األبدان؛ ولذا تسمى زكاة األبدان )))(، فكل حي حتى 
فرض  فجاء  عليه،  فإهنا جتب  الفطر؛  زكاة  قيام سبب 
فال  البدن؛  سببها  ألن  الفقراء؛  عىل  حتى  الفطر  زكاة 
يمنع اجتامع زكايت املال والبدن؛ ألهنام بسببني خمتلفني، 
وإن  األحكام،  اجتامع  جاز  األسباب  اختلفت  ومتى 
)وفارق   :)((0 )ت  قدامة  ابن  قال   ،)((( تشابت 
هذا زكاة التجار، وزكاة الفطر، فإهنام جيتمعان؛ ألهنام 
بسببني، فإن زكاة الفطر جتب عىل بدن اإلنسان املسلم 
لنعمة  التجارة جتب عن قيمته شكرًا  له، وزكاة  طهرة 
الفقهي  األثر  ومن  للفقراء()))(،  ومواساة  الغنى، 
العمل؛  يف   – التنويع  مقصد   – املقصد  هلذا  الزكوي 
يف   – الفطر  وزكاة  املال  زكاة   – بينهام  الفقهاء  تفريق 
مكان اإلخراج، بأن زكاة املال تدفع يف مكان املال، إذا 
نقلها، بخالف زكاة  مل يكن هناك مصلحة راجحة يف 
الفطر تدفع يف بلد البدن الذي هو فيه؛ ألن البدن سبب 
فيه)))(،  سببها  الذي  البلد  يف  ففرقت  الزكاة،  وجوب 
كان  )لو  األموال:  زكاة  يف  هـ(   (((( النووي  وقال 
املالك ببلد، واملال ببلد آخر؛ فاالعتبار ببلد املال؛ ألنه 
سبب الوجوب، ويمتد إليه نظر املستحقني( )9)(، وقال 
ابن قدامة )ت 0))(: )فأما زكاة الفطر فإنه يفرقها يف 
أو مل  فيه  فيه، سواء كان ماله  الذي وجبت عليه  البلد 
يكن؛ ألنه سبب وجوب الزكاة، ففرقت يف البلد الذي 
سببها فيه()0)(، ولو تتبع كل اختالف بينهام ظهر أهنام 
بناء  فقه  وهذا  املقصدين،  اختالف  أصل  عىل  مبنيان 

الفروع عىل املقاصد )))(. 

)))( ينظر رد املحتار ) / ))3، والذخرية ) / )))، ومغني 
املحتاج ) / ))). 

 ،((9 ص  للزنجاين  األصول  عىل  الفروع  ختريج  ينظر   )(((
ونفائس األصول يف رشح املحصول ) / )). 

)))( املغني ) / 3)3. 
)))( ينظر مقاصد العبادات وأثرها الفقهي 3 / )))). 

)9)( املجموع ) / ))). 
)0)( املغني ) / ))). 

)))( ينظر مقاصد العبادات وأثرها الفقهي 3 / )))). 
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شعار  أي  فإن  الشعار:  بإظهار  املصلحة  حتصيل   -  (
الشعار  وظهور  والوضوح،  الظهور  فيه  األصل 
التي  ومعانيه  ومقاصده  مصاحله  لتحصيل  يكون 
الشعارات  وتبنى  تؤسس  فإنام  ألجلها؛  رشع 
يسعى  التي  واملقاصد  الغايات  ولبيان  للداللة 
فمتى  هلم؛  رفعت  ملن  وإظهارها  وبثها  لنرشها 
املتضمنة  والبيان  الداللة  حتصيل  يف  الشعار  نجح 
واالنقياد  االستجابة  جاءت  الرشعية؛  للمصالح 
الشعار؛  رفع  من  اآلخر  املقصد  وهو  والطاعة، 
له  واستجابتهم  واجتامعهم  الناس  توافد  إذ 
يكتفى  ال  ولكن  الشعار،  رفع  مقصد  أصل  هو 
الناس  بقاء  الشعار بل  بمجرد االستجابة من رفع 
وتثبيتهم ومتسكهم وانجذابم إىل ذلك الشعار هو 
عىل  وتوافد  تكاثر  يف  الناس  ليتواصل  املقصود؛ 
إيضاح  ويمكن  توقف،  دون  الشعارات  أصول 
الزكاة  فريضة  عىل  الرشعي  للشعار  الفقهي  األثر 
الزكوي؛  للشعار  اإلظهار  أثر  دراسة  خالل  من 
أخذًا  مصاحلها  حيصل  بام  جاء  الزكاة  إظهار  ألن 
وإعطاؤها  املال،  صاحب  من  أخذها  وإعطاًء: 
بكوهنا  الناس  قلوب  يف  حية  الزكاة  لتبقى  أهلها؛ 
تضعف  ال  كي  الدين؛  شعائر  من  كبرية  شعرية 
فرضيتها أو يضعف شعارها ملا يقل من خيرجها؛ إذ 
ال يزال إظهار الزكاة يسهل عىل أصحاب األموال 
الناس ومسارعتهم إىل  دفعها عندما يرون مسابقة 
املاوردي )ت 0)) هـ(: )إن كان  قال  دفعها)))(، 
ماله ظاهرًا فدفع زكاته إىل اإلمام أفضل؛ ملا فيه من 

إظهار الطاعة بأن يقتدي به اجلامعة()3)(. 

مقاصد  يف  األثر  هلا  التي  الزكاة  فتاوى  ومن 
إظهار الزكاة ما ييل: 

لشعرية  حفظا  للوالة  الزكوات  دفع  األوىل: 
الزكاة  إظهار  يف  معنى  أقوى  الزكاة:  فريضة  إظهار 

)))( ينظر مقاصد العبادات وأثرها الفقهي 3 / )9)). 
)3)( احلاوي الكبري ) / ))). 

إسناد ذلك إىل الوالة يف املال الظاهر، دون الباطن)))( 
الذي اتفقت فيه الفتوى الشافعية عىل جواز أن يفرقه 
صاحب الزكاة بنفسه دون السلطان)))(، غري أن الفتوى 
لإلمام  الباطن  يف  الزكاة  دفع  يستحب  أنه  املالكية 

العدل؛ ألنه أدرى بمواطن املصارف وأهلها)))(. 

عليها  العاملني  سهم  يف  الفقهاء  أدخل  وقد 
أعامالً كثرية تدل عىل ظهور أمر الزكاة، قال ابن قدامة 
)ت 0))(: )هم السعاة الذين يبعثهم اإلمام ألخذها 
من أربابا، ومجعها وحفظها ونقلها، ومن يعينهم ممن 
يسوقها ويرعاها وحيملها، وكذلك احلاسب والكاتب 
فيها؛  إليه  حيتاج  من  وكل  والعداد،  والوزان  والكيال 
 ،)((( مؤنتها(  من  ذلك  ألن  منها؛  أجرته  يعطى  فإنه 
الزكاة،  أخذ  وإشهار  إظهار  يف  دور  هلم  هؤالء  فكل 
فلوال اإلشهار واإلظهار لشعار الزكاة، وحتصيل تلك 
العاملني  لذكر  يكن  مل  للسلطان؛  الدفع  من  املصالح 

وجه)))(. 

حفظا  اجلائرين  للوالة  الزكوات  دفع  الثانية: 
لشعرية إظهار فريضة الزكاة: فيه املوازنة بني املصالح 
واملفاسد، فإن ما حيصل بإشهار فريضة الزكاة بإعطائها 
احلاكم من املصالح بكوهنا شعرية من الشعائر الكبرية 
التي جيب عدم إخفائها بظلم السلطان، حتى لو ظلم 
يف يشء منها؛ أعظم من إخفائها؛ فإن مصلحة إشهارها 
عىل  يرجح  ملستحقيها  ودفعها  بجمعها  املجتمع  يف 
وإن  مصارفها  يف  واالعتداء  والظلم  جتاهلها  مفسدة 
بعكس  متحقًقا،  يكون  قد ال  املفاسد  ثبوت هذه  كان 
متحققة؛  مفسدة اإلخفاء وعدم اإلشهار فهي ظاهرة 

)))( األموال الباطنة هي: الذهب والفضة والركاز وعروض 
التجارة وزكاة الفطر عىل وجه، واألموال الظاهرة هي: 
األنعام واحلبوب والثامر والركاز. ينظر مقاصد العبادات 

وأثرها الفقهي 3 / )9)). 
)))( ينظر املجموع ) / )3). 

)))( ينظر املنتقى ) / 93. 
)))( املغني ) / ))3. 

)))( ينظر بدائع الصنائع ) / )3. 
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ألن اإلخفاء دريعة لتاليش الزكاة وضياعها)9)(، فمن 
نظر إىل مصلحة إظهار شعار فريضة الزكاة ذهب إىل 
املصلحة  لرتجح  العادل)30(؛  احلاكم  إىل  دفعها  إجياب 
يف  خفائها  وعدم  واإلشهار  باإلظهار  حيصل  بام 
قدرات  من  احلاكم  لدى  وبام  اإلسالمية،  املجتمعات 
وكيفية  مصارفها  بطرق  وعلاًم  قدرة  غريه  من  أكثر 
توزيعها، فإن غري احلاكم وإن علم صنًفا من األصناف 
أنواع  الفقر ورتبها، وقد ال يسرب  قد ال يسرب حاالت 
من  األمور  تلك  الزكاة  صاحب  فيتحقق  احلاجة 
وأنواع  الفقر  والتوزيع وسرب حاالت  املصارف  طرق 
املعتربة  املصالح  فتتحقق  للحاكم؛  بدفعها  احلاجة؛ 
أحد  منار  با  يرفع  التي  الفريضة  مقاصد  لتحصيل 
أركان اإلسالم، وتبقى ظاهرة يف املجتمع املسلم غري 
لقصور  بذاته  املسلم  الفرد  حيصلها  ال  حال  يف  خفية، 
علمه ويده ))3(، ومن نظر إىل جهة مقصد الفريضة من 
التحقق من وصوهلا إىل الفقراء واملساكني واملحتاجني 

مل يوجب دفعها إىل اإلمام.))3( 

املسألة  أن  يتضح  سبق  فيام  النظر  إمعان  وعند 
وضعفًا  وتيقنًا،  وكثرة  قوة  املعتربة؛  باملصلحة  مناطة 
مل  فإذا  تضييعها،  وعدم  بينها  واملوازنة  وتومهًا،  وقلة 
نسيان  وعدم  اإلشهار،  يف  احلاكم  إىل  الفرد  دفع  يؤثر 
الفريضة، بأن كان ذا مال قليل أو مل يتمكن من إدراك 
ملا  بنفسه؛ ألنه  إليه؛ فله أن يوزعها  احلاكم والوصول 
)إذا  قال:  للحكام،  إعطائها  عن    عباس  ابن  سئل 

)9)( ينظر مقاصد العبادات وأثرها الفقهي 3 / )9)). 
بدائع  ينظر  والشافعية.  واملالكية  احلنفية  اجلمهور:  وهم   )30(
الصنائع ) / )3 واملنتقى رشح املوطأ ) / )9 واملجموع 

للنووي ) / )3). 
))3( ينظر مقاصد العبادات وأثرها الفقهي 3 / )9)). 

))3( وهم احلنابلة. ينظر املغني ) / ))). 

تعوله  أحدًا  منها  تعد  ومل  أنت يف مواضعها،  وضعتها 
قوله  عن    عمر  ابن  ورجع  بأس()33(،  فال  شيئًا، 
للصالة  إقامتهم  عدم  تيقن  ملا  للسلطان  الزكاة  بدفع 
فإنه قال: )ادفعها إليهم(، ثم سئل مرة أخرى: فقال: 
الصالة، وقال:  فإهنم قد أضاعوا  إليهم(؛  تدفعها  )ال 
)لبسوا علينا لبس اهلل عليهم())3(؛ وهلذه اآلثار ذهب 
بعض التابعني إىل أن صاحب الزكاة يضعها يف صنف 
الفقراء واملساكني دون تسليمها للحاكم))3(؛ فاملعلول 
مصلحة  حتصيل  مع  وعدمًا  وجودًا  علته  مع  يدور 

املصالح  بني  وموازنة  الرشعية،  ومقاصدها  الزكاة، 

واملفاسد أيام َيغلب فريجح؛ ويفرق كذلك بني فتاوى 

اإلفتاء  دور  فتأمر  اإلفتاء؛  دور  وفتاوى  األشخاص 

ببذهلا  الناس  ليقوم  للحاكم؛  بإعطائها  املجتمع  أفراد 

بعينه  لفرد  فردية  فتوى  وبني  وإظهارها،  وإشهارها 

بنفسه؛ فال  لفقراء وحمتاجني معينني  إعطاءها  أراد  إذا 

حرج عليه يف تلك احلالة املعّينة))3(. 

املال  أصحاب  إىل  يذهبون  اجلباة  الثالثة: 

الزكاة  فريضة  إظهار  مقصد  عىل  بناء  والصدقة:))3( 

رُشع للحاكم الوايل إرسال اجلباة إىل أصحاب األموال 

: )تؤخذ  النبي  ليأخذوا زكواهتم ال العكس؛ لوقل 

)تؤخذ  لفظ:  ويف  مياههم(،  عىل  املسلمني  صدقات 

صدقات أهل البادية عىل مياههم وبأفنيتهم(، ويف لفظ: 

)33( ينظر األموال أليب عبيد ص ))). 
))3( ينظر األموال أليب عبيد ص 3)) ومصنف ابن أيب شيبة 

 .3(( / (
))3( ينظر األموال أليب عبيد ص ))) ومصنف ابن أيب شيبة 

 .3(( / (
))3( ينظر مقاصد العبادات وأثرها الفقهي 3 / )9)). 
))3( ينظر مقاصد العبادات وأثرها الفقهي 3 / 99)). 
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)ال تؤخذ صدقاهتم إال يف دورهم())3(، قال ابن حزم 
)))) هـ(: )وليس عىل من وجب عليه الزكاة إيصاهلا 
ق ويدفع  إىل السلطان، لكن عليه أن جيمع ماله للمصدِّ
وهذا  الزكاة،  نفس  من  ذلك  نقل  مؤنة  ثم  احلق،  إليه 
الشافعية  ذهب  وقد  أحد()39(،  من  فيه  خالف  ال  ما 
إىل استحباب تعيني شهر من السنة بعينه يكون موعدًا 
واألموال  الصدقات  أصحاب  إىل  فيه  يأيت  للعامل 
الستالم زكاة املوايش؛ وهذا من باب مقصد اإلشهار 
واإلعالم واإلظهار؛ ألن يف تعيني وقت حمدد لتحصيل 
الزكوات أبلغ اإلعالم؛ إذ لو ترك الوقت ألدى ذلك 
ربام  أو  فشيئًا،  شيئًا  اجلباة  خروج  وضعف  تاليش  إىل 
قدموا أو أخروا فاضطرب احلول عىل املجتمع؛ وهذا 
من  اجلباة  وجود  أن  من  املذكور  املعنى  إىل  يعود  كله 
أمر  املسؤول يسهل، ويذكر، ويشهر، ويظهر،  احلاكم 

فريضة الزكاة يف املجتمع اإلسالمي)0)(. 

المطلب الثاني: مراعاة الفقهاء لق�شد ال�شارع اإلى 
التي�شير ورفع الحرج والم�شقة في فتاوى الزكاة 

أداء  يف  املشاق  إىل  القصد  للمكلف  جيوز  ال 
التكاليف إذا مل تكن تلك املشاق الزمة هلا؛ بناء عىل أن 
من مقاصد الشارع عدم تكليف املكلفني با، ورشعنا 
احلنيف قصد يف ترشيعاته مقصد التيسري ورفع احلرج؛ 
ومن  واحلاجة  الرضورة  عند  املخففة  الرخصة  فرشع 
رفع  الشارع  مقصود  فيها  روعي  التي  الفقهية  اآلثار 
احلرج وعدم التكليف باملشقة واملنظور فيها إىل التيسري 

))3( تنظر هذه األلفاظ يف سنن أيب داود من حديث عبداهلل بن 
عمرو بن العاص  رقم )93))(، ويف سنن ابن ماجة 
من حديث عبداهلل بن عمر  ))0))(، ويف السنن الكربى 

للبيهقي من حديث عائشة ا )) / 0))(. 
)39( املحيل ) / 0)). 

)0)( ينظر مقاصد العبادات وأثرها الفقهي 3 / )9)). 

احلرج  رفع  يف  الشارع  قصد  يراعي  بام  املكلفني  عىل 
عنهم وعدم تكليفهم باملشاق)))(، ما ييل: 

اختلف  املدين:  النصاب  مالك  زكاة  األول: 
ذهبوا  فاملالكية  مذهبني؟  عىل  املسألة  هذه  يف  الفقهاء 
املدين)))(،  مصلحة  عىل  بناء  الزكاة؛  إجياب  عدم  إىل 
والشافعية خالفوا فرأوا أن الدين ال يمنع إجياب الزكاة 
هو  وكام  احلول)3)(،  عليه  وحال  نصابًا  ملك  من  عىل 
َمن  عىل  الزكاة  إجياب  بعدم  املالكية  قول  فإن  ظاهر 
مقاصد  مع  يتوافق  الزكاة،  نصاب  يستغرق  دين  عليه 
بام  املكلف  إعنات  واملانعة  للتيسري،  اجللبة  الرشيعة 
إىل متكني  نظرًا مصلحيًا يدف  فيه  أن  كام  عليه،  يشق 

املدين من أداء دينه لدائنه أوالً)))(. 

املستحب  الفطر:  زكاة  إخراج  وقت  الثاين: 
هو  الفطر  زكاة  إخراج  وقت  يف  املالكية  علامئنا  عند 
إىل  الغدو  قبل  الفطر  يوم  فجر  طلوع  بعد  إخراجها 
أو ثالثة؛  بيومني  العيد  تقديمها قبل  املصىل، وجوزوا 
بناء عىل مقاصد الرشيعة يف فريضة الزكاة، وبالتأمل يف 
مقاصد زكاة الفطر يتضح أن منها ما يعود إىل املزكي؛ 
لغو  من  أيام رمضان  منه يف  مما يصدر  له  ألهنا طهارة 
عليه؛  املزكي  إىل  يعود  ما  ومنها  فسوق،  أو  رفث  أو 
فتتم فرحتهم  للمساكني واملحتاجني،  إذ تكون طعمة 
يوم العيد بام يسد خلتهم با، خاصة إذا أخذوها قبل 
العيد بام يمكنهم من استغالهلا وهتيء ما حيتاجونه ليوم 
العيد)))(. وقد ذكر املالكية أن اإلمام مالكًا جييز ما كان 

)))( ينظر الفكر املقاصدي عند اإلمام مالك ص 3). 
)))( ينظر أقرب املسالك ) / ))3. 

)3)( ينظر مغي املحتاج ) / 0)). 
)))( ينظر الفكر املقاصدي عند اإلمام مالك ص )). 
)))( ينظر الفكر املقاصدي عند اإلمام مالك ص )).
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ابن عمر يفعله من إخراج زكاة الفطر قبل الفطر بيومني 
يف  العلم  أهل  استحبه  ما  يستحب  أنه  إال  ثالثة)))(  أو 
يف  الفطر  يوم  صبيحة  الفطر  زكاة  إخراج  من  وقته، 
الفجر أو ما قاربه، ويف فتوى االستحباب ما يدل عىل 
أن أداءها يف حني وجوبا أفضل وأحب إليه وإىل أهل 
التيسري  بمبدإ  أخذ  ببلده يف وقته)))(. ويف ذلك  العلم 

ورفع احلرج الذي جاءت به الرشيعة اإلسالمية)))(. 

المطلب الثالث: مراعاة الفقهاء لق�شد ال�شارع في 
اإخراج المكلف عن داعية هواه في فتاوى الزكاة 

اتباع اهلوى يؤدي باملكلف إىل املذموم رشعًا؛ ألن 
ديمومة تلبية هوى الروح والنفس دون ضوابط الرشع 
يف  والتساهل  املحرمات  إىل  باملكلف  يفيض  وقيوداته 
ارتكابا؛ ولقد كان فقهاء األمة مهتمني بذا األمر من 
املقاصد، ومن ذلك مسألة: )تأخري إخراج الزكاة حتى 
تقع الوفاة( فإن املالكية نظروا إىل هذا املقصد الرشعي 
فيام يتعلق بالزكاة؛ ألهنم ذهبوا إىل أن من مات وعليه 
الورثة إخراجها من  لزم  إْن أوىص با  يؤدها،  مل  زكاة 
الثلث وإن مل يوص با مل يلزمهم يشء؛ ويف هذا اهتامم 
بإخراج املكلف عن اتباع هواه الذي يدعوا للشح بامله 
الزكاة  تلك  إخراج  أن  عىل  اعتامدًا  زكاته؛  أداء  وعدم 
سيحصل بعد وفاته من طرف ورثته، حينام يمتنع عليه 
االنتفاع بامله بعد موته؛ وقد يتخذ ذلك ذريعة لإلرضار 
بأولئك الورثة، ومن ثم فإنه إذا أوىص با يتهم بقصد 
هذا  وألجل  بإخراجها؛  توصيته  ف  بالورثة  اإلرضار 
الثلث، ويف كل  فتخرج من  الوصايا  جتعل من جنس 
ذلك سد ذريعة أن يؤخر املرء مجيع زكاته طول عمره؛ 
اتباعًا ألهواء نفسه، حتى إذا أحس من نفسه أنه يرشف 

عىل املوت وىص با)9)(. 

)))( ينظر املوطأ -كتاب الزكاة - باب وقت إرسال زكاة الفطر - ) / )3). 
)))( ينظر االستذكار 9 / ))3. 

)))( ينظر الفكر املقاصدي عند اإلمام مالك ص )). 
)9)( ينظر الفكر املقاصدي عند اإلمام مالك ص )9. 

الف�شل الثاني: مراعاة الفقهاء لمقا�شد 
المكلفين في الزكاة

من  مهاًم  جزءًا  يعترب  املكلفني  مقاصد  يف  النظر 
هذا  ألن  الزكاة؛  فريضة  أحكام  يف  املقاصد  مراعاة 
القسم املتعلق بمقاصد املكلف هو الذي خيرج مقاصد 
الشارع وينزل با إىل املامرسة الفعلية يف حياة املكلف، 
وأحكام الزكاة هي جزء من تلك املامرسة، وبذا يظهر 
تعني  الزكاة؛  أحكام  يف  املكلفني  مقاصد  مراعاة  أن 
املالية دون االكتفاء  اعتبار تلك املقاصد يف ترصفاهتم 
بظواهرها؛ وينبني عىل ذلك ويتفرع عنه مطالبة املكلف 
بأن يكون قصده يف العمل موافقًا لقصد الشارع، ومن 
مل  ما  التكاليف  يف  وابتغى  قصد  إذا  عمله  إبطال  ثم 
الفاسد  مقصوده  بنقيض  بالتايل  ومعاملته  له،  ترشع 
عقابًا له)0)(، ويظهر ذلك من خالل األثر الفقهي هلذه 
املقاصد يف فتاوى الزكاة، وقسمتها عىل مطلبني؛ ومها: 

المطلب االأول: مراعاة الفقهاء موافقة ق�شد 
المكلف لمق�شود ال�شارع في الزكاة

تكفل  التي  باألحكام  جاءت  السمحة  فالرشيعة 
تكون  أن  منهم  املطلوب  كان  ولذلك  الناس؛  مصالح 
أعامهلم ومقاصدهم يف تلك األعامل جارية وفق مقاصد 
الرشع يف ترشيعه، ومن هذا املنطلق اعترب املالكية فتوى 
من  القصد  كان  إن  املكلف،  لقصد  والترب  احليل  زكاة 
ذلك إنام هو اللبس فال زكاة فيه، وكذلك إن كان القصد 

من إمساكه إصالحه ألجل اللبس فال زكاة فيه)))(. 

فاملكلف إذا قام بعمل وكان ذلك العمل وسيلة 
بعمل  املتعلقة  املسألة  يف  املرشع  مقصود  نقض  إىل 

)0)( ينظر الفكر املقاصدي عند اإلمام مالك ص 99. 
)))( ينظر املنتقى )0). 
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إليه بذلك العمل؛ ويظهر ذلك يف فتاوى  املكلف؛ فإن هذا األخري يتم إبطال عمله، وعدم حتقيق ما قصد الوصول 
الزكاة يف مسألة: )زكاة اخلليطني( فاإلمام مالك فرس قول عمر بن اخلطاب  )ال جيمع بني مفرتق وال يفرق بني جمتمع 

خشية الصدقة( )))( أنه يعني بذلك أصحاب املوايش، ثم وضح ذلك بأمرين: 

األول: فرس فيه قوله: )ال جيمع بني مفرتق( بأن يكون النفر الثالثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، 
قد وجبت عىل كل واحد منهم يف غنمه الصدقة، فإذا أظلهم املصدق مجعوها؛ لئال يكون عليهم فيها إال شاة واحدة، 

فنهوا عن ذلك. 

والثاين: فرس فيه قوله: )وال يفرق بني جمتمع( بأن اخلليطني يكون لكل واحد منهام مائة شاة وشاة، فيكون عليهام فيها 
ثالث شياه، فإذا أظلهام املصدق فرقا غنهام، فلم يكن عىل كل واحد منهام إال شاة واحدة، فنهي عن ذلك. 

فقد راعى اإلمام مالك يف تفسريه نوايا اخللطاء أصحاب املوايش؛ بالتحيل عىل املقدار الواجب عليهم أداؤه يف 
الزكاة، ومعلوم أن كل من يبتغي بترصفاته يف تكاليف الرشيعة غري ما رشعت له فعمله باطل؛ ألن األعامل الرشعية 

غري مقصودة لذاهتا، بل ملصاحلها التي من أجلها رشعت)3)(. 

الم�شادر والمراجع
) – أحكام القرآن ملحمد بن عبداهلل املعروف بابن العريب املالكي، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، ط الثالثة، بريوت 

)))) هـ. 

– االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار أليب عمرو يوسف بن عبدالرب النمري، حتقيق: سامل عطا، حممد معوض، دار الكتب   (
العلمية، ط األوىل، بريوت )))) هـ. 

3 – األموال أليب عبيد القاسم بن سالم بن عبداهلل اهلروي، حتقيق: حممد خليل هراس، دار الفكر بريوت. 

) – بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع أليب بكر عالء الدين بن مسعود بن أمحد الكاساين، دار الكتاب العريب، ط الثانية، بريوت ))9)م. 

) – بلغة السالك ألقرب املسالك ألمحد الدردير، دار املعارف مرص. 

) – ختريج الفروع عىل األصول أليب املناقب شهاب الدين حممود بن أمحد الزنجاين، حتقيق: حممد الصالح مؤسسة الرسالة، بريوت 
)0)) هـ. 

) – احلاوي الكبري أليب احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي، حتقيق: عبداللطيف حسن دار الفكر بريوت. 

) - األموال أليب عبيد القاسم بن سالم بن عبداهلل اهلروي، حتقيق: حممد خليل هراس، دار الفكر بريوت. 

9 – الذخرية لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق: حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي ط األوىل بريوت )99) م. 

0) – رد املحتار عىل الدر املختار يف رشح تنوير األبصار املعروف بحاشية ابن عابدين ملحمد أمني بن عمر الشهري بابن عابدين، املكتبة 
التجارية ط الثانية ))3) هـ. 

)) – سنن أيب داود أليب داوود سليامن بن األشعث السجستاين األزدي، حتقيق حممد فؤاد، دار ابن حزم ط األوىل، بريوت 9)))هـ. 

)))( ينظر املوطأ _ كتاب الزكاة _ باب صدقة اخللطاء _ ) / 3)). 
)3)( ينظر الفكر املقاصدي عند اإلمام مالك ص ))). 
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)) – السنن الكربى أليب بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي،، دار الفكر. 

– رشح صحيح البخاري أليب احلسن عيل بن خلف بن عبدامللك ابن بطال، حتقيق: أبو متيم يارس بن إبراهيم، مكتبة الرشد ط   (3
الثالثة، السعودية 3)))هـ. 

)) - رشح صحيح البخاري أليب احلسن عيل بن خلف بن عبدامللك ابن بطال، حتقيق: أبو متيم يارس بن إبراهيم، مكتبة الرشد ط 
الثالثة، السعودية 3)))هـ. 

)) – الفكر املقاصدي عند اإلمام مالك وعالقته باملناظرات األصولية والفقهية يف القرن الثاين اهلجري، تأليف الدكتور: حممد نصيف 
العرسي، دار احلديث القاهرة ومركز الرتاث الثقايف املغريب بالدار البيضاء، القاهرة 9))) هـ. 

)) – الفروع أليب عبداهلل شمس الدين حممد بن مفلح املقديس، عامل الكتب ط الرابعة، بريوت )0)) هـ. 

)) – كشاف القناع عن متن اإلقناع ملنصور بن يونس البهويت، دار الفكر، بريوت )0))هـ. 

)) – املجموع رشح املهذب أليب زكريا حمي الدين بن رشف النووي، املطبعة املنريية، مرص. 

9) – املحيل أليب حممد بن عيل بن حزم الظاهري، دار الفكر. 

0) – مصنف بن أيب شيبة أليب بكر عبداهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف، حتقيق كامل يوسف احلوت، مكتبة الرشد ط األوىل، الرياض 
09))هـ. 

)) – املغني ملوفق الدين عبداهلل بن أمحد املعروف بابن قدامة، دار إحياء الرتاث. 

)) – املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم أليب العباس أمحد بن عمر بن إبراهم القرطبي، حتقيق حميي الدين مستو وآخرون، دار ابن كثري 
ط األوىل، دمشق ))))هـ. 

السعودية  األوىل،  ط  التدمرية  دار  النجران،  عبداهلل  بن  حممد  بن  سليامن  الدكتور:  تأليف  الفقهي،  وأثرها  العبادات  مقاصد   –  (3
))))هـ. 

)) – املنتقى رشح املوطأ أليب الوليد سليامن الباجي األندليس، دار الكتاب اإلسالمي عن ط األوىل، مطبعة السعادة بمرص )33)هـ. 

)) – املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج املشهور برشح النووي عىل صحيح مسلم أليب زكريا حييي بن رشف بن مري النووي، دار 
إحياء الرتاث ط الثانية، بريوت )39) هـ. 

)) – املوطأ ملالك بن أنس بن عامر األصبحي املدين، حتقيق حممد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعامل اخلريية 
واإلنسانية ط األوىل، اإلمارات )3)) هـ. 


