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...  توطئة

 

 ُب دكؿ بينها من الفقَتة الدكؿ على األكٔب بالدرجة انعكست متكررة كاقتصادية مالية أزمات من العآب يعاين

 تفاقمت كما فيها، كالفقر البطالة دائرة اتساع خالؿ من غاليا الثمن دفعت اليت كاإلسالمي، العريب العآب

 عن باحثة العاؼبية اؽبيئات تدخالت توالت كقد عليها، األزمة حدة من زادت اليت اػبطَتة االجتماعية اآلفات

 لذلك كتقنيات خططا كاعتمدت منها، اؼبتضررة الدكؿ كافة على األزمة ىذه كطأة خفيفبت الكفيلة السبل

 الدكٕب اؼبؤسبر نيظم اؼبالية األزمات كلتكرر اؼبؤسساٌب العجز ؽبذا كنظرا. اؼبرجوة الغاية ربقيق ُب لألسف فشلت

 كالذم العلمي البحث جيل مركز خبربات باالستعانة 2014 أكتوبر 24 أب 26 من  تركيا  -إسطنبوؿ دبدينة اػبامس

.  كاؼبأموؿ الواقع بُت الزكاة عاؼبية موضوع تناكؿ

 تركيا إٔب اغبضور عليهم تعذر كلكن حبثية أكراؽ خالؿ من اؼبركز عضاءأ من ؾبموعة اؼبؤسبر ّٔذا شارؾ كلقد

   .اعبزائرية باعبامعات اعبامعي العاـ بإطالؽ إنعقاده لتزامن إللقائها

 ّٔذا تصرفكم ربت يضع ،العلمية الًتقيات من اإلستفادة فرص ألعضائو تفويت عدـ على اؼبركز حرص كمن

 عبنتو قبل من اؼبوضوعة الشكلية باؼبعايَت التزمت كاليت اؼبداخالت ىذه أىم اؼبؤسبرات، أعماؿ سلسلة من العدد

 العصر قضايا تلتمس اليت العلمية كالبحوث بالدراسات اؼبكتبات إثراء ُب منو كمسامهة اؼبوقرة، العلمية

. اإلسالمي العآب ُب الواقع كمتطلبات

 

 المل طالبي سرور. د/   العامة المشرفة
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 االقتصادية المشكالت بعض ومواجهة الدولة باقتصاد االرتقاء في الزكاة مساىمة

والبطالة الفقر مثل  

 الجزائر  –2 البليدة جامعة/  حياة منصوري األستاذة

 

 ملخص

 االقتصادم القطاع ديد الذم النابض كالقلب االقتصادية، اغبياة ُب ىامة عملية يعدٌ  الذم التمويل ضمن الزكاة تندرج

. األماـ كبو االقتصاد عجلة كدفع التنمية كربقيق االستثمار بعملية للقياـ الالزمة باألمواؿ كمؤسساتو كحداتو دبختلف

 األمواؿ على الزكاة فرض خالؿ من كذلك االستثمار كربقيق التمويل لعمليات بالغة أمهية يعطي اإلسالمي كاالقتصاد

. االستثمار كتَتة بدفع اػباصة كالوسائل اؼبوارد تعطيل عدـ كبالتإب االكتناز يقل حىت كذلك نقدية أك عينية كانت سواء

 فاؼبسلم كاؼبسلمُت، اإلسالـ نظرة ُب لالستثمار كؿبفزا ف،الكو ُب أداة كأبلغ أحسن تعترب اإلسالمي االقتصاد ُب فالزكاة

 للدخل موزع مقياس أحسن تعد باؼبقابل ألهنا % 2,5 من أقل أم الزكاة نسبة من أقل العائد نسبة كانت كلو حىت يستثمر

 .الزكاة امتصاص بسبب تزكؿ فسوؼ األمواؿ ىذه يستثمر ٓب كإذا القومي،

Résumé 

La Zakat ou aumône purificatrice obligatoire, constitue le troisième pilier de l’Islam. Le but de la Zakat est 
de réaliser l’équilibre et la justice sociale, d’empêcher le monopole de l’argent par les riches et encourager la 
circulation des biens. 

Le modèle économique islamique est différent du capitalisme et du communisme, l’argent en islam est à 
dieu non pas à l’individu ou à l’état. 

La Zakat purifier le croyant de son éventuelle attirance misaire pour les biens l’imités l’avatrice et la 
convoitise. De même cela favorise l’investissement des biens, car les investissements sont exemptés 
d’impôts : 

 Permettre la création de bâtiments public, utiles, écoles, hôpitaux. 
 Permettre aux plus pauvres de subvenir à leurs besoins ce qui était un droit dans le cadre de 

la responsabilité collective pronée par l’islam. 
 réalir le cœur des hommes à dieu. 
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 العامة األشخاص من عنها ينوب من أك الدكلة تقتطعها مالية فريضة أهنا على الزكاة الدين كعلماء الشريعة فقهاء يعرؼ

 أهنا إال التكليفية اؼبموؿ لقدرة طبقا الدكلة كتفرضها. معُت مقابل ؽبا يكوف أف كدكف هنائية كبصفة قسرا األفراد أك

. للدكلة العامة اؼبالية السياسة دبقتضيات الوفاء أك الكرًن القرآف ُب احملددة نيةالثما اؼبصارؼ نفقات تغطية ُب تستخدمها

 جديد دولي كنظام الزكاة بروز

 فقد ألمهيتو كنظرا لألمة، العليا للمصلحة كإخضاعها الضرائب فرض ُب للعدؿ يدعو جديد مإب كنظاـ الزكاة برزت

 ُب مازالت كالدعوة فرضت قد الزكاة أف إذ. األخرل العظيمة األمور من الكثَت قبل بو كنودم الدين أركاف من ركنا جعل
 يوجب فبا كاحملتاجُت الفقراء لكثرة كنظرة آنذاؾ، اإلسالمي آّتمع يعيشها كاف اليت السيئة للحالة كذلك مكة، ُب مهدىا

. اعبديد اؼبولود ؽبذا السامية األىداؼ من كىو حوائجهم إٔب كالنظر ّٔم التكفل

 كأقيموا" تعأب كقولو ،(الصالة) الدين بعمود مقركنة مرات عدة الكرًن القرآف ُب ذكرىا ىو ذلك على ليلد كخَت

 باسم اؼبتحدث طالب أيب بن جعفر فنجد لو كمقرة لذلك، مؤكدة الشريفة النبوية السنة كحىت ،..."الزكاة كآتوا الصالة

 بالصالة كيأمرنا: "لو قاؿ فيما لو كيقوؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب عن النجاشي خياطب اغببشة ُب اؼبهاجرين اؼبسلمُت

. 1"كالصياـ كالزكاة

 للحث كذلك كمصارفها، ألنصبتها ربديد دكف مطلقة كانت اؼبكي العهد ُب كخصوصا اإلسالـ صدر ُب الزكاة أف إال

 اؼبنورة باؼبدينة اإلسالمية الدكلة كقامت الدين قوائم رست إف ما كلكن األمة، أفراد بُت كالًتاحم التكافل أجل من كالتحفيز

 الرقاب كُب قلؤّم كاؼبؤلفة عليها، كالعاملُت كاؼبساكُت للفقراء الصدقات إمنا: "تعأب قولو ُب متمثال كالتبيُت التفصيل جاء

. 2"حكيم عليكم كاهلل اهلل من فريضة السبيل كابن اهلل سبيل كُب كالغارمُت

 مثل يتغَت أك يتبدؿ أف دكف اليـو إٔب األكؿ عهده منذ ثابتا بقي أنو ىو( الزكاة) اعبديد ؼبإبا النظاـ ؽبذا اؼبميز كالشيء

. ىدؼ أك دكر دكف لكن يبقى أك بزكاؽبا يزكؿ كحاجات حوادث كليد يعترب الذم مثال الضرائب كنظاـ األنظمة بعض

 النبوية كاألحاديث الكردية، اآليات إليها تأشار سامية اجتماعية أغراض لتحقيق ظهوره منذ الزكاة اإلسالـ فرض كقد

 الصالة عليو كقاؿ ،3"ّٔا كتزكيهم تطهرىم صدقة أمواؽبم من خذ: " التوبة سورة ُب تعأب قاؿ كقد الفقهاء، كأقواؿ الشريفة

 أطاعوا ىم فإف ،اهلل رسوؿ كأين اهلل، إال إلو ال أف شهادة إٔب أدعهم: " اليمن إٔب عنو اهلل رضي معاذا بعث حينما كالسالـ

                                                           
. سلمة أـ حديث من صحيحو ُب خزدية ابن ركاه - 1
. التوبة سورة - 2
. 103 اآلية التوبة، سورة - 3
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 ابن الصدد نفس ُب قاؿ كما ،4"فقرائهم على كتردٌ  أغنيائهم من تؤخذ أمواؽبم ُب صدقة عليهم افًتض اهلل أف فاعلم لذلك

 كال الزكوات تقم ٓب إف ذلك على السلطاف كجيربىم بفقرائهم، يقوموا أف بلد كل أىل من األغنياء على فرض اهلل إف: " حـز

 كمسكن ذلك دبثل كالصيف الشتاء ُب اللباس من منو بد ال الذم القوت من يأكلوف دبا ؽبم فيقاـ ّٔم اؼبسلمُت أمواؿ سائر

. 5"اؼبارة كعيوف كالشمس اؼبطر من يكنهم

 الزكاة مانعي عنو اهلل رضي الصديق بكر أبو األكؿ الراشد اػبليفة العتبار تبعا شخص كل على كاجب فرض كالزكاة

 أخذ بوجوب كقاؿ ذلك على زاد من ىناؾ بل بالسيف، منهم أمواؽبم ُب تعأب اهلل حق كربرير ؽبمقتا جيب كٌفارا مرتٌدين

 .الزكاة أداء لًتكهم ؽبم كعقابا ردعا ماؽبم من إضاُب جزء

: للزكاة التمويلي الدور

 الزكاة ضةفرم يعطل ال الزكاة غياب أف إذ ىويدم، فهمي األستاذ قوؿ حد على كموقوؼ معطل ضخم مورد الزكاة إف

 ذلك ينتج كال لالستثمار ؿبفز معيار أحسن فهي بو، يستهاف أف ينبغي ال ضخما مررا علينا حيجب أيضا كلكنو فحسب،

 رب على جيب % 2,5ك 1 بُت يًتاكح االستثمار من العائد كاف لو فحىت اؼبعطلة، األمواؿ على اؼبفركض الرسم خالؿ من

. القومي الدخل توزيع إعادة ُب مفعوؽبا الزكاة عملت كإال عائداؿ ىذا يربح أف كعليو يستثمر أف اؼباؿ

 الفائدة بداللة االستثمار

 

 االستثمار حجم

 

 اؼباؿ رأس على تفرض الزكاة أف ذلك معطلة، نقدية أمواؿ رؤكس من حيرر ما بقدر سبويال، يوفر ما بقدر اؼبورد ىذا إذف

 إٔب كتوجيهها األمواؿ تلك تشغيل على ذبربه فهي كعليو األمواؿ، سرؤك من % 2,5 نسبة معطال أـ كاف عامال النقدم

. الزكاة مفعوؿ من تتآكل أف من ؽبا ضباية تغطيتها من بدال كالعمل التمويل ؾباالت

                                                           
. شريف حديث - 4
. 499 ص ،1987 للمطبوعات، اؼبعارؼ دار بَتكت، ،20 ط ،اقتصادنا الصدر، باقر ؿبمد - 5
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 اؼبعطلة النقدية األرصدة نسبة ارتفاع عرفنا ما إذا كاالستثمارات، األعماؿ سبويل ُب إسهاما يقدـ ذلك أف كالشك

 على الزكاة فكانت دكالر، مليار 13,68 مبلغ 1979 سنة السعودم النفط على الزكاة بلغت لقد اإلسالمي، ٓبالعا ُب خاصة

.  6 النقدية األرصدة على دكالر مليار 80 إٔب كصلت اليت الزكاة إٔب باإلضافة دكالر، مليار 25,32 فقط البًتكؿ

 إذف االقتصادم، التكامل بو حيقق أف كيستطيع اإلسالمي، االقتصاد ُب نوعو من فذا ماليا موردا الزكاة تعترب كعليو

 االقتصادم التكامل أنواع ككل كالثقاُب، كاالجتماعي القومي للدخل كالتوزيعي لالستثمار، التمويلي الطابع لديها الزكاة

. العرب ّٔا يتغٌت اليت

 اإلسالمي العالم في بالدولة الزكاة عالقة

 ىويتها كطمس خَتاهتا، استغالؿ على مطوال عمل الذم االستعمار طائلة ربت ةطويل ؼبدة اإلسالمية األمة عاشت

 اإلسالمية البلداف ىذه حصلت كقد كاليـو مشكالهتا، معاعبة ُب شريعتها صالحية ُب كتشكيكها أصوؽبا عن كإبعادىا

 عللها، مداكاة ُب اإلسالمية غبلوؿا أمهية تدرؾ اؼبستوردة، اغبلوؿ ؼبختلف اختبارىا بعد بدأت شؤكهنا تدبَت ُب حريتها على

 الدكؿ من الكثَت سعت حيث السياؽ، ىذا ُب الزكاة فريضة بتطبيق االىتماـ كيأٌب االقتصادية، العلل رأسها كعلى

 تشرؼ صباعي التزاـ إٔب فردم التزاـ ؾبرد من بنقلها كذلك آّتمع، ُب دكرىا إحياء كإعادة الزكاة شؤكف تنظيم إٔب اإلسالمية

. الدكلة قعلي

 إهنا ؿبتمة، فريضة فهي عليهم، فرضت فبن تفٌضال كال تطوعا ال اإلسالمي، النظاـ ُب اهلل شريعة ُب مكاهنا الزكاة كتأخذ

 إسالمية دكؿ ست كىناؾ. 7 ؿبددة اجتماعية خدمة بو لتؤدم معُت بنظاـ اؼبسلمة الدكلة ذبمعها اإلسالـ فرائض إحدل

 ليبيا، ماليزيا، السعودية، العربية كاؼبملكة اليمنية، اعبمهورية: كىي للدكلة الزكاة بدفع ـاإللزا من نوع على أنظمتها نصت

 ما أىم اؼبثاؿ سبيل فعلى ،8 أخرل إٔب دكلة من خيتلف الزكوية كاألمواؿ الزكاة ألنواع اإللزاـ مشوؿ أف إال كالسوداف، باكستاف

 الزركع، األنعاـ، من اإللزاـ كجو على تؤخذ الزكاة أف ىو السعودية بيةالعر اؼبملكة ُب الزكاة لفريضة العملي التطبيق دييز

 ، اػبدمات أك الصناعة أك التجارة ُب ذلك كاف سواء لالستثمار اؼبعدة األمواؿ كل تشمل اليت التجارة كعركض كالثمار
. 9 ىػ 1370 سنة ذلك ككاف متأخر تاريخ ُب التجارة عركض جباية الدكلة تولت كقد

                                                           
. االقتصادية الدراسات نادي. العلمية اعبمعية - 6
. 1668 ص ،1410/1990 ،16 ط الشركؽ، دار القاىرة، ،قرآنال ضالل في قطب، سيد - 7
. 215 ص ،1416/1995 للتنمية، اإلسالمي البنك جدة، ،ومضامينو أبعاده للزكاة المؤسسي اإلطار قحف، منذر - 8
-2006 اإلسالمي، قتصاداال ُب اؼباجستَت شهادة لنيل مذكرة ،معاصر مجتمع في للدولة العامة الموازنة على الزكاة أثر مناصرة، عزكز - 9

. 71 ض ،2007
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 كربت كاألكقاؼ الدينية الشؤكف كزارة كصاية ربت كيعمل ،10 2003 عاـ تأسس فقد اعبزائر ُب الزكاة صندكؽ عن أما

 الرب كذكم اؼبزكُت ككبار األحياء كعباف كاألئمة فيو اؼبوجودة الفاعلة القول خالؿ من آّتمع تسيَته على كيقـو رقابتها

 على العملية ىذه تعميم ًب 2004 سنة كُب بلعباس، كسيدم عنابة مها منوذجيتُت بواليتُت التجربة انطلقت كقد كاإلحساف،

 خالؿ من كيصرؼ الزكاة صندكؽ حيصل الوطن، كاليات كل مستول على جارية حسابات بفتح الوطن كاليات كافة

 هنائية مداكالت ضرمح خالؿ من إال الزكاة أمواؿ صرؼ يتم كال نفقة، كال ربصيال السيولة مع يتعامل كال الربيدية، اغبواالت

 االستشارية اؽبيئات ُب تضبط اؼبستحقُت بأظباء اظبية قائمة احملاضر ىذه كتشمل ـبتصة كالئية عباف بإعدادىا تقـو

. اؼبختصة اعبهات مع بالتنسيق كالوالئية القاعدية

 القرض آلية باعتماد الفقراء لصاّب لالستثمار الزكاة أمواؿ من نسبة زبصص كما الفقَتة  للعائالت الزكاة كتقدـ

 الزكاة حصيلة توزيع ًب مثال 2005 سنة ففي ،11 كاؼبصغرة اغبرفية اؼبشاريع لصاّب كذبهيزات كمعدات آالت شراء أك اغبسن،

: 12يلي كما اعبزائر ُب

. للفقراء توجو اغبصيلة من % 50

. الصندكؽ تسيَت ؼبصاريف توجو % 12,5

 لالستثمار توجو % 37,5

 الوالية، أىل على إال توزع ال معينة كالية ُب ذبمع اليت األمواؿ أف أم الزكاة ؿبلية مبدأ على زكاةاؿ صندكؽ حيافظ كما

. الوطن خارج اؼبقيمُت اعبزائريُت من الزكاة أيضا كيتلقى

 الدولة باقتصاد االرتقاء في الزكاة مساىمة

 االرتقاء ُب اؼبسامهة كىو آخر طابعا لنفسها ضفيت فإهنا الكثَتة كاؼبزايا اإلجيابيات من الزكاة بو تتميز ما جانب إٔب

 أك اؼبتداكؿ أك الثابت بأنواعو اؼباؿ رأس ُب الزيادة بأنو يعرؼ كالذم االستثمار على ربفيزىا خالؿ من كذلك باالقتصاد

 الثركة نكديس ؿباربة على كتعمل كاالستثمار اإلنتاج ؾباالت ُب األمواؿ توظيف على تشجع الزكاة أف حيث ،13 السائل

 اؼبستمرة، الشاملة التنمية سبيل ُب العقبات أىم من يعترب االكتناز ألف اإلنتاجية، العملية ُب الدخوؿ من منعها أك كتعطيلها

                                                           
 .75 ص اؼبرجع، نفس - 10

11 - http://www.marwakf_dz.org/caisse.zakat/zakat.php(02-02-2005). 
 واستثمار توزيع عملية تنظيم والمتضمن ،2005 أفريل 25 ُب مؤرخ ،53 رقم منشور كاألكقاؼ، الدينية الشؤكف كزارة ش،.د.ج.ج - 12

. 2005 لسنة الشريف النبوي المولد بمناسبة الزكاة صندوق حصيلة
. 501 ص ،1982 العربية، النهضة دار القاىرة، ،السياسي االقتصاد احملجوب، رفعت - 13
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 األرصدة على اؼبفركضة فالزكاة اإلنتاجية، للموارد كتعطيل االقتصادم، النشاط ؼبستول تقييد من إليو يؤٌدم ؼبا كذلك

 كإالٌ  ؾبزية، استثمارية ؾباالت عن البحث على اؼباؿ رأس ربٌفز أف شأهنا من كغَتىا كالفضية ذىبيةاؿ كاؼبسكوكات النقدية

 ماؿ تثمَت على كالسالـ الصالة عليو الرسوؿ حث ىو نقوؿ ما على دليل كخَت ،14اؼبستمر للتناقص النقدم الرصيد تعرض

 اإلنساف فإف كبالتإب ،15"الصدقة تأكلو حىت يًتكو كال فيو جرفليتٌ  ماؿ لو يتيما كيٌٕب  من أال: "الشأف ىذا ُب فقاؿ اليتيم

 تعطي أهنا طاؼبا استثمارىا ُب يستمر كىو الزكاة، تبتلعها أف من خوفا أموالو استثمار على جاىدا يعمل الذم ىو اؼبسلم

. الصفر يفوؽ العائد من معدال

 من كثَت سبويل ُب تساىم أف تستطيع معطٌلة مالية طاقة ربرير ُب للزكاة كالفعاؿ البارز الدكر لنا يتجسد ىنا من

 إقامة أك استثمارىا توسيع تتطلب اليت تلك أك ماليا، عجزا تعاين اليت تلك سواء كاالجتماعية االقتصادية اؼبشركعات

 لمستو زيادة على يعمل فبا فٌعاليتو درجة كرفع االقتصادم النشاط حركية زيادة على تساعد كما جديدة، استثمارات
. 16كاستمراره النمو

 والبطالة الفقر مثل االقتصادية المشكالت بعض عالج في الزكاة دور

 ابرز من االقتصادم العامل أصبح حىت اؼبشكالت من لغَتىا بالنسبة الصدارة ربتل عصرنا ُب االقتصادية اؼبشكالت إف

 لو بل اؼبشكالت ىذه عن دبعزؿ ليس ـكاإلسال إخفاقها أك السياسات قباح ك سقوطها اك اغبكومات قياـ ُب العوامل

 .حلها ُب مؤكد دكر للزكاة ك ىامن اجيايب موقف

 : الفقر مشكلة:   أ

 من كل تعريف ُب اختلفوا ٍب للزكاة، كاؼبستحقُت للماؿ، اغباجة ذكم أىم ىم كاؼبساكُت الفقراء أف على الفقهاء اتفق

 مرادفا كاف اؼبسكُت عن مستقال منفردا ذكر لو الفقَت أف على كااتفق أف بعد كذلك منهما، كل كضوابط كاؼبسكُت، الفقَت

. 17صحيح كالعكس لو

                                                           
. 118 ص ،1404/1984 كالتوزيع، كالنشر للطباعة السالسل دار الكويت، ،الزكاة لفريضة معاصر تطبيق نحو العمر، اهلل عبد فؤاد - 14
 نشر، سنة بدكف العريب، الًتاث إحياء دار بَتكت، كآخركف، شاكر ؿبمد أضبد: تح ،الترمذي سنن الًتمذم، عيسى بوأ عيسى بن ؿبمد - 15

. 32 ص ،3ج ،580 رقم
 اعبزائر، جامعة االقتصادية، العلـو معهد منشورة، غَت ماجستَت رسالة ،إسالمي منظور من االقتصادية التنمية تمويل داكدم، الطيب - 16

. 190 ص
 ص ،1422/2001 اإلسالمية، البشائر دار بَتكت، ،اإلسالمي الفقو في والنذور والكفارات الزكاة أحكام موجز الكردم، اغبجي أضبد - 17
68 .
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 اؼبسافر أم السبيل كابن بو، الوفاء على يقدر كال دين عليو الذم كالغاـر كاؼبسكُت احملتاج الفقَت الفقراء حيز ُب كيدخل

 ُب النوكم كيقوؿ ،18كاجب فحقو شيء معو يكن ٓب أك شيء أصأّا أك فقدت أك نفقتو أصيبت إذا فقَتا أك غنيا كاف من
 ُب كفايتو معو ليس من فيعطى سفره، غَت ُب غناه يضر كال سفره ُب حاجتو شرط اؼبسافر يعطى كإمنا: "السبيل ابن حق

. 19"غَته أك يقصده الذم البلد ُب كانت سواء آخر بلد ُب أمواؿ لو كاف كإف طريقو

 للمجتمع أك للفرد اؼبالية اؼبوارد عجز ىو الفقر معٌت الف االقتصادية التاؼبشك ُب الفقر مشكلة نصنف فأ نستطيع

 للقضاء العلمية ك النظرية اغبلوؿ كضعك الفقر مشكلة بعالج االقتصاديوف يعٍت كؽبذا . االقتصادية حباجتو الوفاء عز. يضاأ

. عليها

 تنمية ُب بدكرىم القياـ عن تعجزىم ك عآّتم بناءأ من طائفة تصيب ألهنا اجتماعية مشكلة ؾذؿ مع الفقر كلكن

 فيهم تثَت قد ك ؾبتمعهم عضاءأ من اؼبيسورين للواجدين الكراىية ك اغبسد بُت لواناأ أنفسهم ُب تثَت ك ترقيتو ك سبعاؼبج

. القبيح ك اغبسن بُت ك الشر ك اػبَت بُت فبيز غَت كلها كضاعوأ ك قيمو على سبرداؿ ك كلو آّتمع على النقمة

 يعرض اك الفرد يصيب فبا الفقر ىذا كاف سواء يستطعوف ما بكل اؼبشكلة ىذه حل على االجتماعيوف يعمل ذاكلو

 ُب اعبماعة تصيب اليت سباباأل من ذلك غَت كأ فياضانات كأ حرب اك قحط بسبب كلو آّتمع ٔبع يطرأ أك لألسوة
. القومي دخلها مصدر ك العامة مواردىا

 عداءاأل احد عدكه ؽبذا ك الفقر ىو عليو للتغلب السياسية نظمةاأل تسعى ما أىم من الف يةسياس لةمشك يضاأ كالفقر

 ذلك قبل الفقر ك ؼبرضكا كاعبهل الفقر:  براثنها من شعؤّا زبليصك ؿباربتها على اغبكومات ك الدكؿ ربرص اليت الثالثة

 منكور غَت دكر فهو الفقر مشكلة عالج ُب دكر للزكاةك افنسإ ىو حيث من فنسااإل مشكلة ألهنا إنسانية مشكلة كلو

 صورة كانت كاف الفقراء مساعدةك الفقر عالج إال ىدؼ للزكاة الكثَتكف يعرؼ ال ردباك كغَتىم اؼبسلمُت من كاػباص للعاـ

. الكثَتين ذىافأ ُب اؼبعآب كاضحة غَت العالج ذاق

 كيساعده الفرد لو يسعى أف جيب الذم العمل فهناؾ سالـإلا نظر ُب للفقر الوحيد العالج ىي ليست الزكاة اف كالواقع

. غَته معونة بو يستغٍت ك سرتوأ ك نفسو بو يكفي ك حاجتو طريقو عن يسد.  مراأل أكلو

 اؼبستحبة الصدقاتك ةالزكا بعد اؼباؿ ُب الواجبة اغبقوؽ ك اؼبختلفة الدكلة موارد ك االقارب من اؼبوسورين نفقات ىناؾك

. الزكاة فريضة جبانب جذكره كاستئصاؿ الفقر عالج على تعمل ؽبذه فكل غَتىا ك

                                                           
. 166 ص ،1412/1992 ،2 ط كالتوزيع، للنشر القلم دار الكويت، ،المعاصر الزكاة فقو السعود، أبو ؿبمود - 18
. 92 ص ،سابق مرجع مناصرة، عزكز - 19
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 كيلحق عنها يتفرع ما ك الفقر مشكلة عالج على مقصورة ليست الزكاة مهمة اف كىو اخر امر على ىناؾ ننبو اننا كما

. القلوب تاليف على الدكلة مساعدة مهمتها من اف نعلم فنحن االجتماعية اؼبشكالت من ّٔا

 اك الفئة ؽبذه ك ذلك اك الفرد ؽبذا الفقر بسبب يعرؼ اف الفقر مطاردة ُب ينبغي كما دكرىا الزكاة تؤدم لكي ـالالز منك

 كاف اذا اال ناجعا الدكاء يكوف كال اسبأّا اختلفت ما اذا ادكيتها زبتلف االمراض فاف غَته اك االقليم ؽبذا ك تلك

 سببو الذم الفقر فعالج الدكاء من يناسبو ما لو ليصرؼ الداء سبب يعرؼ ٓب ما تشخيص يصح ال ك صحيحا التشخيص

 اك ىذا ك العمل عن العجز سببو الذم الفقر عالج غَت عنو الكاُب البحث عدـ اك اؼبناسب الكسب عن القصور ك البطالة

. جرا ىلم ك الدخل قلة ك العياؿ كثرة سببو الذم الفقر غَت ذلك

.  اختيارية كأ جربية بطالة كانت سواء عنو ديثاّب سبق قد ةطاؿباؿ فقره سبب الذم الفقَت اف -1

. السببينب حدأل ىذا عجزه ك يكفيو ما اكتساب عن عاجز فقَت الثاين الفقَت ك -2

 ُب كما السن لكرب اك اليتامى ُب كما العائل عدـ ك السن لصغر الكسب بُت ك بينو حيوؿ جسماين لضعف ماأ ػ أ
 اؼبرء يبتلى اليت البدنية األسباب تلك اْب..  معجز مرض كأ األعضاء بعض اك اغبواس بعض ُب لنقص اك العجائز ك الشيوخ

.   بعجزه رضبة ك لضعفو جرب يغنيو ما الزكاة من يعطي فهذا سبيال عليها التغلب أب ديلك ال ك ّٔا

. لو طلبهم رغم يوعل القادرين كجو ُب اغبالؿ العمل ابواب انسداد ىو الكسب عن للعجز الثاين كالسبب ػ ب

 يدر ك بالفعل يكسب ك يعمل لكنو ك عنو عاجزا ال ك العمل عن عاطال ليس اغباؿ مستور ثالث نوع الفقراء منك  -3

 من ككثَت كفايتو سباـ ؽحيق ال ك حاجاتو كل يسد ال مكسبو ك دبزجو يفي ال كحده لكن ك رزقا ك دخال كسبو عليو

. عليهم اؼبعيشة اعباء كثقلت عياؽبم كثر ك ماؽبم كل ضمن غبرفيُتا ك اؼبوظفُت صغار ك اؼبزارعُتك العماؿ

 ىذا بو يتحقق ما ادىن ك رديهمات اك اغببوب من اقداحا الفقَت اعطاء ليس الزكاة من اؽبدؼ اف لنا يتبُت ىذا كمن

 اؼبرض مشكلة اف اكم حبالو يليق مسكن ك الصيف ك للشتاء كسوة ك مالئو شراب ك طعاـ لعائلتو ك لو يتهيأ اف اؼبستول

 القدرة ك الصحي اؼبسكن ك التغذية حسن الناس صبهور لدل توافر ك اؼبعيشة مستول ارتفع فاذا كبَت حد أب بالفقر مرتبطة

 .نطاؽ اضيق من اؼبرض حصر ذلك كبو ك اؼبرض طركء عند العالج على

 اليهم حاجة ُب ىو ك كيف اكالده يعلم اف ال ك يتعلم اف يستطيع ال فالفقَت الفقر سببها يكوف ما كثَتا اعبهل مشكلةك

 يتعلم اف الزكاة حصيلة من عصرنا ُب تتوافر اف جيب اليت االصلية اغباجات من كاف ؽبذاك فرىماظا نعومة منذ معو ليعلموا

.  دنياىم ك لدينهم منو بدؽبم ما اكالده

 من كثَتين منها يعاين اليت  العزكبة مشكلة ك ؿاعبو ك اؼبرض االخرين زميليو على يقضي الفقر على القضاء رأينا ىكذاك

 كبوىا ك العرس نفقاتك التأثيث ك الصداؽ من اؼبالية قاعبائ عن يعجزكف لكنهم ك عصرنا من الزكاج من الراغبُت الشباب
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 ماؿ قؿ يتسع ما قدر على دينو شطر حيفظ اف يريد من بإعانة اؼبشكلة ىذه لعالج متسعا الزكاة حصيلة ُب اف رأينا فقد

. 20الكفاية سباـ من الزكاج علماؤنا جعل قد ك الزكاة

 ؽبم يعرؼ ال الذين دين اؼبتشرد ك التشرد مشكلة ذلك مثل ك ايضا، العزكبة مشكلة اكبلت الفقر مشكلة حبل كىكذا

.  يقولوف كما السماء يلتحفوف ك االرض يفًتشوف امنا ك فيو يستقركف مكاف ال ك اليو يأككف بيت

 البطالــة ـةمشكلــ:  ب

 أك بأجر عنو بالبحث كقيامهم لو استعدادىم رغم العمل عن العاطلُت األشخاص كل يشمل لفظ بأهنا البطالة تعرؼ

. 21كاإلنتاج للكسب يؤىلهم ما السن من بلغوا كقد اػباص، غبسأّم

 علىك الفرد على خطرىا اقمتف الناجح العالج ذبد ٓب فاذا خطر، ذات انسانية ك اجتماعية ك اقتصادية مشكلة البطالةك

 ىذا ذكره يهمنا الذم ك االرض مناكب ُب اؼبشي ك العمل على حث ك البطالة االسالـ كره ٍب من ك آّتمع على ك االسرة

 عليو تعُت اك بالتبطل تغرم اهنا بعضهم توىم ردبا ك الزكاة حقيقة يدرسوا ٓب فبن اؼبعاصرين بعض لدل مستبعدا اك مستغربا

. مسًتحبوف قاعدكف ىمك كحيدا عونا الزكاة صندكؽ ُب جيدكف البطالة ؿاه داـ ما

 ك منو اإلسالـ موقفك حكمو هنماـ لكل ك اختيارية بطالةك ،جربية بطالة : نوعاف البطالة اف أب ىنا ننبو فأ بنا دركيج
 بكافة يبتلى كما ّٔا يبتلى أك عليو ضتفر كإمنا فيها إلنسافؿ اختيار ال اليت ىي اعبربية فالبطالة ،الزكػػػاة موقف بالتإب

 ثابت دخل مصدر لو يكوف حبيث بنفسو، نفسو غناءإ من الفقَت سبكُت أجل من الزكاة كظيفة ٌبتأ فهنا الدىر مصائب

 عطيأ االذبار اك االحًتاؼ أىل من كاف فمن نفسها، الدكلة ىو الغَت ىذا كاف لو ك غَته، من اؼبساعدة طلب عن يغنيو

 كفاية ك كفايتو يتم بل يكفيو دخل ذلك كراء من عليو يعود حبيث ذبارتو اك مهنتو مزاكلة من ديكنو ما لزكاةا صندكؽ من

 آخر حكم فلو معيشتو منو يكسب عمل أك مهنتو مزاكلة على يقدر ال الذم العاجز أما ،الدكاـ كجو على ك بانتظاـ سرتوأ

 كرغم قدرهتم رغم العمل عن العاطلُت فئة تضم اليت فهي االختيارية البطالة أما اغبياة، مدل مستمرا دخال لو يكتب حبيث

 لتشغيل اؼبؤسسات من كبوىا ك صباعية مشركعات إقامة ديكن حصيلتها من كلكن الزكاة ؽبم تعطى ال فهؤالء ،العمل توفر

 . بعضها أك كلها باالشًتاؾ ملكا كتكوف اطلُتالع ىؤالء

 ُب اؼبوارد ىذه بُت كمن اؼبتاحة للموارد األمثل باالستغالؿ البطالة من للحد الدكؿ تسعى االنعكاسات ػبطورة كنظرا
 السلب ناحية فمن كاإلجياب، السلب ناحية من ؿباربتها على كيعمل البطالة يرفض الذم الزكاة مورد قبد اإلسالمية الدكؿ

 جاء فقد حصيلتها، من االستفادة من حبرماهنم كذلك باختيارىم، كالكسب العمل عن يتعطلوف الذين الزكاة نظاـ يواجو

                                                           
 1038 ص ، سابق مرجع ، القرضاكم يوسف - 20
. 17 ص ،1426/2005 الرسالة، مؤسسة بَتكت، ،اإلسالم في وعالجها البطالة مشكلة قنقطجي، مظهر سامر - 21
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 حظ كال شئتما، إف: "فقاؿ جلدين فرآمها البصر فيهما فقلب الصدقة، من يسأالنو كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ إٔب رجالف

. 22"مكتسب لقوم كال يغٍت فيها

 العمل فرص هتيئةك تأمُت على العمل بل العاطلُت، نبذ حدكد عند يتوقف ال الزكاة نظاـ فإف اإلجياب جهة كمن

 بعبارة أك الالزمة اؼبعدات شراء ؽبم يؤٌمن ما كاغبرؼ اؼبهن أصحاب منح خالؿ من كذلك اؼبتاحة، كالطرؽ بالوسائل

 لنا يبُت التإب كاؼبخطط. دخلو من كيستغنوا فيو ليعملوا( عامل ماؿ رأس أك ثابتة أصوؿ) استثمارا ؽبؤالء يعطي" اقتصادية

  :البطالة مشكلة كاجهةـ على الزكاة تعمل كيف
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 البطالة لمحاربة الزكاة أموال توظيف

. 17 ص ،1426/2005 الرسالة، مؤسسة بَتكت، اإلسالـ، ُب كعالجها البطالة مشكلة قنقطجي، مظهر سامر: اؼبصدر

                                                           
 كتاب ،2 ط اإلسالمية، اؼبطبوعات مكتبة حلب، غدة، أبو الفتاح عبد:  تح ،النسائي سنن النسائي، الرضبن عبد أبو شعيب بن أضبد - 22

. 99 ص زكاة،اؿ
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 الخاتمة

 أجل من الدكلة اقتصاد عليها يعتمد اليت اؼبوارد أىم من موردا تبقى الزكاة أف ىو البحث ىذا هناية ُب نقولو أف ديكننا ما

 اليت العوامل أكفأ من أهنا عن فضال ىذا كاالقتصادية، االستثمارية اؼبشاريع من اؼبزيد إقباز ُب كالتفكَت كاالزدىار الرقي

 كجل عز اهلل أكجبها مالية فريضة كىي اإلسالـ أركاف من ركن ىي بل فرديا، إحسانا ليست أهنا كما كالفقر، البطالة تواجو

 ذبب اليت كىي الفطر زكاة من انطالقا االجتماعي التكافل موارد من دائم مورد فهي فقرائهم، إٔب لًتدٌ  اؼبسلمُت أغنياء على

 كالصغَت كاألنثى كالذكر كاغبر العبد على الفطر زكاة كالسالـ الصالة عليو الرسوؿ فرض حيث كالفطرة، رمضاف، أكاخر ُب

. اؼبسلمُت من كالكبَت

 تدريب ىو ذلك كفقَت، كغٍت مسلم كل على الزكاة فرض من اؼبإب، اؽبدؼ كراء كتربوم أخالقي ىدؼ ؽبا زكاةفاؿ

 فقَت كاف كإف اؼبسلم يتعلم كّٔذا اليسر، ُب كما العسر ُب كالبذؿ السراء، ُب ينفق كما الضراء ُب اإلنفاؽ على اؼبسلم

. عاـ كل ُب يوما ذلك كاف كلو غَته، على كاإلفضاؿ اإلعطاء لذة ؽيذك كأف العليا ىي يده تكوف أف اغباؿ، رقيق اؼباؿ،

 فالزكاة االجتماعيُت، كالتكافل التضامن عملية ضمن اندراجها خالؿ من كذلك اجتماعيا طابعا للزكاة يكوف كىكذا

. اآلخرين أعباء بعض بعضهم ليتحمل آّتمع أفراد بُت كتضامن تعاكف إال ىي ما

 

   : المراجع قائمة

 الكرًن القرآف -1

 الشريفة النبوية السنة -2

 .1987 للمطبوعات، اؼبعارؼ دار بَتكت، ،20 ط اقتصادنا، الصدر، باقر ؿبمد -3

 .االقتصادية الدراسات نادم. العلمية اعبمعية -4

 .1410/1990 ،16 ط الشركؽ، دار القاىرة، القرآف، ضالؿ ُب قطب، سيد -5

 .1416/1995 للتنمية، اإلسالمي البنك جدة، نو،كمضامي أبعاده للزكاة اؼبؤسسي اإلطار قحف، منذر -6

 ُب اؼباجستَت شهادة لنيل مذكرة معاصر، ؾبتمع ُب للدكلة العامة اؼبوازنة على الزكاة أثر مناصرة، عزكز -7
 .2007-2006 اإلسالمي، االقتصاد

8- http://www.marwakf_dz.org/caisse.zakat/zakat.php(02-02-2005). 
 تنظيم كاؼبتضمن ،2005 أفريل 25 ُب مؤرخ ،53 رقم منشور كاألكقاؼ، الدينية الشؤكف كزارة ش،.د.ج.ج -9

 .2005 لسنة الشريف النبوم اؼبولد دبناسبة الزكاة صندكؽ حصيلة كاستثمار توزيع عملية

 .1982 العربية، النهضة دار القاىرة، السياسي، االقتصاد احملجوب، رفعت -10

http://www.marwakf_dz.org/caisse.zakat/zakat.php(02-02-2005)
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 كالتوزيع، كالنشر للطباعة السالسل دار الكويت، الزكاة، لفريضة معاصر تطبيق كبو العمر، اهلل عبد فؤاد -11
1404/1984. 

 إحياء دار بَتكت، كآخركف، شاكر ؿبمد أضبد: تح الًتمذم، سنن الًتمذم، عيسى أبو عيسى بن ؿبمد -12

 .3ج ،580 رقم شر،ف سنة بدكف العريب، الًتاث

 العلـو معهد منشورة، غَت ماجستَت رسالة إسالمي، منظور من االقتصادية التنمية سبويل داكدم، الطيب -13

 .اعبزائر جامعة االقتصادية،

 البشائر دار بَتكت، اإلسالمي، الفقو ُب كالنذكر كالكفارات الزكاة أحكاـ موجز الكردم، اغبجي أضبد -14

 .1422/2001 اإلسالمية،

 .1412/1992 ،2 ط كالتوزيع، للنشر القلم دار الكويت، اؼبعاصر، الزكاة فقو السعود، أبو دؿبمو -15

 .1426/2005 الرسالة، مؤسسة بَتكت، اإلسالـ، ُب كعالجها البطالة مشكلة قنقطجي، مظهر سامر -16

 مكتبة حلب، غدة، أبو الفتاح عبد:  تح النسائي، سنن النسائي، الرضبن عبد أبو شعيب بن أضبد -17

 .الزكاة كتاب ،2 ط اإلسالمية، ؼبطبوعاتا
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 دراسة: للدولة العامة الموازنة أعباء تخفيف في اإلسالمي المالي التشريع دور

  (والوقف الزكاة بين التكاملي الدور) حالة

. الجزائر  –سعيدة الطاىر موالي الدكتور جامعة المومن عبد صغير بن. أ

 

: مقدمة

 اعبدؿ،كتفاكتت حوؽبا كثر اليت اؼبعاصرة االقتصادية اؼبشاكل أىم من للدكلة العامة كازنةآب عجز مشكلة تعد         

 كجود حاؿ اليت النامية، البلداف عن اؼبتقدمة،فضال الدكؿ موازنات ؼبعظم اؼبميزة السمة أصبحت كقد اآلراء،خاصة بشأهنا

 األمهية من كانطالقا. الشاملة كاالجتماعية االقتصادية منيةالت ربقيق ُب بواجباهتا قيامها دكف العامة موازناهتا بعض ُب عجز

 كالرفاه،فقد التقدـ كبو الوطٍت االقتصاد دكاليب ربريك ُب كآّتمع،كدكرىا الفرد حياة ُب للدكلة العامة اؼبوازنة تلعبها اليت

 للموازنة التوازين الوضع اعديس للدكلة،كما كاؼبإب النقدم االستقرار هتديد إٔب العامة اؼبوازنة عجز اتساع يؤدم

.  آّتمع ألفراد العامة االجتماعية األكضاع اقتصادياهتا،كربسُت دبستويات النهوض على العامة،الدكؿ

 رباكؿ اليت كاألحباث الدراسات ازدادت اؼبعاصرين،كبالتإب كاالقتصاديُت اؼبفكرين عند اؼبشكلة أمهية زادت فقد لذلك

 عنو الناصبة السلبية اآلثار ذبنب يكفل الذم بالشكل العامة اؼبوازنة عجز لتمويل أدكات كاقًتاح اؼبشكلة ؽبذه حلوؿ إجياد

. منها التخفيف أك

 ُب عنو الوضعية االقتصادية النظم عن كمنطالقاهتا أسسها زبتلف للدكلة العامة اؼبوازنة عجز مشكلة أف بو اؼبسلم كمن
 منو كاالستفادة خاللو من العمل ديكن ذاٌب إطار توفَت إٔب نظمو،كأدكاتو يرتطو يؤدم أف ديكن اإلسالمي،كالذم االقتصاد

.  اإلسالمية الدكؿ القتصاديات اغبإب التنمية جهود ُب

 العامة موازناهتا ُب اإلسالمية الدكؿ من كثَت تعانيو الذم اػبطَت العجز مدل ُب الرئيسية البحث إشكالية كتتحد      

 أيضا،ككذا كاألمنية كالسياسية،بل االجتماعية اغبياة مناحي صبيع على سلبا يؤثر قتصادما ضعف من ذلك يصاحب كما

 تضمن كلقد.فعاليتها الدكؿ،كمدل معظم ُب العامة اؼبوازنة عجز سبويل ّٔا يتم اليت كاألدكات األساليب دراسة ُب الرغبة

 كاألكقاؼ،كاعبهات الزكاة قطاعي بواسطة امةالع اػبدمات من عدد لتقدًن كاضحا تصورا اإلسالمي االقتصادم النظاـ

 من الثالث الركن ىو مؤسسي اجتماعي بتمويل االجتماعية الرعاية خدمات بعض تقدًن جعل التربعية،كما كاؼبؤسسات

 تقدًن ُب اؼبناسب العبء تتحمالف جيعلهما بشكل كالوقف الزكاة مؤسسيت إحياء إعادة من بد ال الدين،لذلك ىذا أركاف

 البحث إشكالية طرح ديكن األساس ىذا كعلى كبَتة، نفقات للحكومة العامة اؼبوازنة عن زبففاف العامة،حبيث السلع

: األٌب النحو على الرئيسية
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    للدكلة؟ العامة اؼبوازنة أعباء زبفيف ُب اإلسالمي اؼبإب التشريع فعالية مدل ما

: التالية العناصر نتناكؿ للدكلة العامة اؼبوازنة عن لعبءا زبفيف ُب دكرىا اؼبالية،كتبياف التشريعات ىذه لتوضيح

.  الزكاة-

 . الوقف-

 

Résumé interdection: 

        Le problème du déficit budgétaire de l'Etat des problèmes les plus importants de l'économie 
contemporaine, dont plusieurs autour de la controverse, et varié sur le consensus, en particulier est devenue 
une caractéristique de la plupart des budgets des pays développés, ainsi que les pays en développement, dans 
ce cas, il existe un déficit dans certains de leurs bilans sans exercice de leurs fonctions dans le développement 
économique et complète. instance sociale de l'importance joué par le budget de l'Etat dans la vie de l'individu 
et de la société, et son rôle dans le déplacement des roues de l'économie nationale vers le progrès et la 
prospérité, peut entraîner l'élargissement du déficit budgétaire à la menace de la stabilité monétaire et 
financière de l'Etat, aider l'équilibre de la situation du budget public, déclare à élever le niveau leurs 
économies et d'améliorer les conditions sociales des membres de la communauté en général.  

Donc, il a accru l'importance du problème quand penseurs et économistes contemporains, et donc 
augmenté études qui tentent de trouver des solutions à ce problème et proposer des outils pour financer le 
déficit budgétaire de manière à éviter les effets négatifs de son ou de les atténuer. Il est reconnu que le 
problème du déficit budgétaire de l'Etat varie fondée et Mntlaqatha pour la situation des systèmes 
économiques avec lui dans l'économie islamique, ce qui peut entraîner le développement de la criminalité 
organisée, et des outils pour fournir un cadre d'auto peut travailler à travers elle et en tirer profit dans les 
efforts de l'évolution actuelle de l'économie des pays islamiques. 
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: اإلسالمي االقتصاد في للدولة العامة الموازنة مفهوم: األول المحور

 الفكر حيث من سواء العامة اؼبوازنة معرفة إٔب اؼبالية األنظمة أسبق ىو اإلسالمي اؼبإب الفكر أف القوؿ ديكن البداية ُب

 اؼبإب الفكر ُب عنو الوضعي،خيتلف إبآب الفكر ُب األساسية للدكلة،كخصائصها العامة اؼبوازنة على التعرؼ 23اؼبضموف أك

 من ذلك إٔب ،سنتطرؽ اإلسالمي االقتصاد ُب للدكلة العامة للموازنة التعريف ذلك مناسبة مدل ؼبعرفة ،كعليو اإلسالمي

: اآلتية العناصر خالؿ

 العامة الموازنة في التقدير: أوال

 كلو اإلسالمية، للدكلة ؽبا،كبالنسبة اؼبالية،كزبطيطها لشؤكهنا دكلةاؿ تنظيم قبيل من للدكلة العامة اؼبوازنة ُب التقدير يعترب

 حيقق ما كالطرؽ األساليب من لو تتخذ كالتنظيم،بأف التخطيط ذلك 24تقتضي اؼبصلحة أف لتبُت اؼبعاصر الواقع إٔب نظرنا

. اإلسالمية الشريعة أحكاـ مع تتعارض كال اإلسالمية لألمة مصلحة أكرب

 محددة زمنية بفترة العامة موازنةال ارتباط: ثانيا

 .ؿبددة مستقبلية زمنية بفًتة ارتباطها حيث ،من غَتىا عن اإلسالمي االقتصاد ُب للدكلة العامة اؼبوازنة زبتلف ال  

 العامة الموازنة اعتماد: ثالثا

 التشريعية،كقبل السلطة ؼطر من اعتمادىا يبعد إال التسمية ىذه اغبديث اؼبإب النظاـ ُب العامة اؼبوازنة تكتسب ال 

. تنفيذه ديكن ال عامة موازنة مشركع عن عبارة فقط تكوف ذلك

: 25قسمُت إٔب تنقسم اإلسالمي،فإهنا االقتصاد ُب العامة للموازنة بالنسبة أما

 لو زنةاؼبوا تضمن من بد كال فيو اجتهاد فال النفقة،كبالتإب أك اإليراد جانب ُب كاف سواء بإجياده الشرع جاء قسم*-

. شرع ما كبو على

. كإجازتو فيو للنظر كاػبربة العلم أىل فيو يشاكر كاالجتهاد للنظر مًتكؾ قسم*-

                                                           
 التجارة، األزىر،كلية اإلسالمية،جامعة التجارية الدراسات ؾبلةاإلسالمي، الفكر في العامة الموازنة، عمر اغبليم عبد ؿبمد أنظر- 23

 .63 ،ص1984األكؿ، العدد
 ، اػبلدكنية،اعبزائر دار،مقارنة تحليبلية دراسة اإلسالمي، االقتصاد في للدولة العامة الموازنة عجز تمويلصربينة، كردكدم أنظر -24

 .110 ،ص2007، األكٔب الطبعة
 اإلسالمي كالتدريب،البنك للبحوث اإلسالمي ،اؼبعهداإلسالمي االقتصاد ُب العامة الموازنةاللحياين، ضبداف بن سعد- 25

 .31 ،ص1997-04-17للتنمية،جدة،
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 للدولة واالجتماعية االقتصادية باألىداف العامة الموازنة ارتباط: رابعا

 ربقيق أجل من الدكلة دخللت الوضعية،أداة اؼبالية النظم ُب الدكلة لدكر النظرة تغَت كمع العامة اؼبوازنة أصبحت لقد   

.  كاالجتماعية االقتصادية األىداؼ بعض

 ؽبا اليت اإلسالمية الدكلة أىداؼ كنفقات،ربقق إيرادات من تتضمنو دبا العامة اؼبوازنة فإف اإلسالمي االقتصاد ُب كأما

.  الوظائف ذهق لتحقيق كسيلتها العامة كاألمنية،كاؼبوازنة كاإلدارية كاالجتماعية االقتصادية كظائفها

 ُب العامة اؼبوازنة تعريف عن خيتلف ال اإلسالمي االقتصاد ُب للدكلة العامة اؼبوازنة تعريف  أف القوؿ ديكن سبق كفبا
+ اإليرادات بنود بو،كبعض اؼبختصة كاعبهة االعتماد شكل مثل تفصيالتو ُب عنو خيتلف أنو ،إال26 اغبديث اؼبإب النظاـ

.  اؼبقصودة األىداؼ حدكد ،ككذلك العامة كالنفقات

  اإلسالمي االقتصاد في للدولة العامة الموازنة قواعد: خامسا

 ُب للدكلة العامة للموازنة العامة القواعد نستنتج أف ،ديكن 27الوضعي االقتصاد ُب للدكلة العامة القواعد من انطالقا  
:  28التإب النحو على تتحدد كاليت ، اإلسالمي االقتصاد

:  لسنويةا قاعدة-01

 اؼبإب النظاـ ُب العامة كاؼبصركفات اإليرادات معظم كوف من ،انطالقا اؼبيزانية سنوية قاعدة اإلسالمي اؼبإب النظاـ يقر  

 عند باالقًتاض أك الزكاة بتعجيل الظركؼ اقتضاء عند القاعدة ىذه عن اػبركج ديكن انو سنوم،غَت طابع ذات اإلسالمي

. 29اغباجة

 اإليرادات ربصيل ُب السنوية مبدأ ىو اإلسالمي االقتصاد ُب للدكلة العامة اؼبوازنة ُب األصل أف ؿالقو ديكن لذلك

 .30ذلك اؼبصلحة اقتضت إذا األمور بعض ُب اؼببدأ ىذا عن اػبركج جواز كإنفاقها،مع

                                                           
4-Jean Longatte;Vanhove;Chritophe Viperey “Economie Générale “3 édition;paris DUNOD .2002.P90. 

 .34 ،ص2004للنشر،القاىرة، الفجر دارالجزائر، في للدولة العامة الميزانية منهجية، لعمارنة صباؿ أنظر -27
 .بعدىا كما 112 السابق،ص اؼبرجع صربينة، كردكدم أنظر- 28
 الطبعة قطر، كالتوزيع،الدكحة، كالنشر للطباعة افةالثق دارمقارنة، دراسة اإلسالم، في العامة النفقاتيوسف، إبراىيم يوسف أنظر- 29

 .325-324،ص1408/1988الثانية،
:  منها اغباالت من عدد ُب اؼبوازنة سنوية مبدأ على اػبركج يتم ،حيث القاعدة ىذه عن عنها اػبركج ديكن حاالت ىناؾ- 30

 العزيز عبد سعيد أنظر(.اؼبتنقلة الدائمة،)اإلضافية اإلعتمادات./االقتصادية الدكرة موازنة(/ عشرية اإلثٍت اؼبوازنات) الشهرية اؼبوازنات-

 . بعدىا كما 572 ،ص2003اعبامعية،اإلسكندرية، الدارمعاصر، تحليلي ،مدخل(عامة مالية) العام االقتصاد في مقدمةعثماف،
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:  التخصيص قاعدة-02

 ربطت اليت اإليرادات لطبيعة نظرا التخصيص ةقاعد على ابتداء تقـو اإلسالمي االقتصاد ُب للدكلة العامة اؼبوازنة إف 

. فبكن التخصيص عدـ بقاعدة األخذ فإف اؼبصارؼ ؿبدكدة غَت األخرل اإليرادات معُت،أما بإنفاؽ

 لتحقيق يستجيب كما االقتصادية التنمية كأغراض يتفق دبا اإلسالمي اؼبإب الفكر ُب التخصيص مربرات أىم كتظهر

 أغراض مقدمة ُب االجتماعي الضماف يكوف أف التخصيص بقاعدة نضمن العاـ،كما اؿآب استخداـ من كفاءة أعلى

. 31العاـ اإلنفاؽ

 أك مكاين، زبصيص أيضا ىناؾ معينة لنفقات معينة إيرادات زبصيص بو نعٍت اليت النوعي التخصيص ىذا إٔب باإلضافة

 بعد اؼبركزية،إال العاصمة أك أخر إلقليم تنقل نفقاتو،كال يةبتغط الدكلة ُب إقليم كل تكفل بو احمللية،كيقصد باؼبالية يسمى ما

. لإلقليم العامة باػبدمات الوفاء

  التعدد قاعدة-03

 ميزانيتاف ىناؾ تكوف أف ضركرة جعلت اإلسالمي االقتصاد ُب ؿبددة دبصارؼ اإليرادات بعض زبصيص طبيعة إف  

 األصل فإف ،كبالتإب( الزكاة) االجتماعي الضماف ميزانية ىي كاألخرل للدكلة، األساسية اؼبيزانية ىي إحدامها ، األقل على

. 32اؼبصلحة ربقيق ىو التعدد عنده يقف الذم التعدد،كاغبد ىو اإلسالمي االقتصاد ُب للدكلة العامة اؼبوازنة ُب

 ُب ليس بأنو رلم الذم خالؼ، الوىاب عبد األستاذ رأسهم كعلى اؼبعاصرين اؼبفكرين بعض عارضو الرأم ىذا أف غَت
 باألىم البدء مراعاة مع مصاغبها ُب كاحدة،كتوجيهها موازنة ُب اإلسالمية للدكلة اؼبالية اؼبوارد بُت اعبمع دينع ما النصوص

. 33تعأب اهلل خصصو فيما التفريط منها،كعدـ

 التوازف قاعدة-04

 قائما كالفائض العجز احتماؿ كاف بل اؼبوازنة زفتوا دببدأ يلتـز يكن ٓب أنو يدرؾ اإلسالمي اؼبإب للفكر اؼبتتبع إف  

 الفكر رفضها اليت اغباالت تلك عن زبتلف اإلسالمية الدكلة عرفتها اليت كالفائض العجز حاالت اف فيها،غَت

                                                           
 .409السابق، اؼبرجع يوسف، إبراىيم يوسف أنظر- 31
 .410 السابق،ص اؼبرجع نفس- 32
 .بعدىا كما 138 ىػػػ،ص 1350السلفية،القاىرة، اؼبطبعةالشرعية، السياسةخالؼ، الوىاب دعب أنظر- 33
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 نتيجة حيدث فعلي فائض أك عجز حاالت ىي ،بل االقتصادم النشاط حجم على للتأثَت مقصودة تكن ٓب التقليدم،ألهنا

. 34العامة كالنفقات يراداتاإل تفاكت

 التوازف على ذلك أثر عن النظر بغض كاالقتصادم االجتماعي التوازف ربقيق إٔب يسعى كاف اإلسالمي فالنظاـ

:  36إما العجز كالسالـ الصالة عليو الرسوؿ عاِب ،كقد35اؼبإب

. مقدما سنتُت عباس عمو صدقة مقدما،كتحصيلو كربصيلها اإليرادات بعض تعجيل*-

. الدكلة إيرادات باقي ربصيل يتم حىت األفراد من القًتاضا*-

 السلطة تتمكن اؼبوازنة،حيث حاالت أفضل ىو اؼباركدم اعتربه حيث حولو، كالفقهاء العلماء أختلف فقد الفائض أما

 بُت توازفاؿ حالة اعبيش،أما أحواؿ كتستقر بالسلطة الرعية ثقة ،كتزدادا الطارئة للحاالت الفائض ادخار من اؼبالية

 ُب انو إال السياسي االستقرار إٔب التوازف ىذا يؤدم العادية اغباالت ُب أنو اؼباركدم، فَتل العامة كالنفقات اإليرادات
. 37االستقرار ىذا تضمن حىت عدالة أكثر تكوف أف السلطة فعلى كلذلك االستقرار ىذا خيتل العادية غَت األحواؿ

 التوسع إٔب دعا فقد الفائض حالة ُب العامة،أما كالنفقات اإليرادات بُت 38التوازف كرةبضر نادل فقد الشافعي اإلماـ أما

 ُب للنوائب االدخار عدـ إٔب يدعو ،فهو العاـ الصاّب خدمات ُب التوسع أك العطاء طريق عن سواء ، العاـ اإلنفاؽ ُب
 لسنوات كاحتياطي العامة اؼبوازنة ُب الفائض ـاستخدا ضركرة إٔب حنيفة أبو اإلماـ دعا اؼبوازنة،بينما ُب الفائض حالة

. 39العجز

 التوازف ىو اإلسالمي االقتصادم النظاـ ُب األصل"  بأف قحف منذر الدكتور يرل اؼبعاصرين، اؼبسلمُت العلماء كمن

 التخلص على العمل ،ينبغي فائضا أك عجزا خيلق بينهما،فبا تفاكت إم كنفقات،كأف إيرادات من العامة اؼبوازنة طرُب بُت

. 40اإلنفاؽ ُب أـ اعبباية ُب ،سواء طبيعية غَت ظاىرة -األحياف معظم ُب –ديثل ألنو منو

                                                           
 اؼبلكي آّمع الثالث، اإلسالـ،اعبزء ُب اؼبالية اإلدارة:  كتاب مناإلسالمي، المالي الفكر في الموازنةاإلجبي، الفتاح عبد كوثر أنظر- 34

 .1140 ص ،1990 اإلسالمية،عماف، اغبضارة لبحوث
 .1140 ،ص السابق اؼبرجع نفس -35
 . 278 السابق،ص اؼبرجع يوسف، إبراىيم يوسف-36
 .89 ،ص1991/1992 مصر، اؼبنصورة، ، الكلمة دارخلدون، وابن المارودي عند العامة الماليةبالجي، السالـ عبد أنظر- 37
 .114 السابق،ص اؼبرجع صربينة، كركدم أنظر- 38
 .1141 السابق،ص رجعاإلجبي،آب الفتاح عبد كوثر أنظر- 39
-23 ص-،ص1997 جدة، للتنمية، اإلسالمي البنكإسالمية، نظر وجهة من للدولة العامة الميزانية في العجز تمويلقحف، منذر أنظر- 40

24. 
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 ُب ربقق ،إذا األمثل الوضع ىو اإلسالمية العامة اؼبالية ُب التوازف مبدأ"  بأف يوسف، إبراىيم يوسف الدكتور يرل كما
 مصلحة حسب بالفائض أك بالعجز مقصود اختالؿ داثإح من مانع فال كإال كاالجتماعي، االقتصادم التوازف ظل

. 41آّتمع

 عليو ترتب كلو حىت العاـ، اإليراد ربدد اليت ىي اإلسالمية الدكلة ُب العامة النفقة"  أف يرل نو‘فإ دنيا شوقي الدكتور أما

 كليس العامة اؼبصلحة حدكد ُب العامة النفقة أف طاؼبا –عجز حالة حدكث-اإليرادات ُب اؼبألوؼ العادم الوضع عن اػبركج

.  42العاـ اإلنفاؽ ُب إسراؼ ىناؾ

 كنفقات إيرادات من العامة اؼبوازنة طرُب بُت التوازف ىو اإلسالمي االقتصادم النظاـ ُب األصل بأف القوؿ ديكن كمنو

 زيادة طريق عن ،االقتصادم كالكساد الركود حاالت من للخركج اؼبقصود العجز سياسة استخداـ من دينع ال ىذا أف غَت

 اإلنفاؽ ُب إسراؼ ىناؾ يكن كٓب العامة، اؼبصلحة حدكد ُب ذلك كاف طاؼبا الضرائب، زبفيض أك اغبكومي، اإلنفاؽ

. العاـ

 للدولة العامة الموازنة أعباء تخفيف في اإلسالمي المالي التشريع دور: الثاني المحور

 كاحملتاجُت كاؼبساكُت الفقراء كفالة تتضمن دبجموعها كأقرىا،كىي رعالش ّٔا أمر اليت اؼبالية التشريعات من العديد ىناؾ

.  كعالجهم كتعليمهم ؽبم الرعاية كتوفَت عليهم اإلنفاؽ كجوب اؼبسلمُت،كتتضمن من العاىات كذكم كاؼبرضى كاؼبنكوبُت

 إسهاـ من اؼبالية تشريعاتاؿ ؽبذه ما لنا الدكلة،تبُت كاجبات ضمن يدخل عليهم، كاإلنفاؽ ىؤالء رعاية أف علمنا كإذا

. كالوقف الزكاة التشريعات ىذه كأىم للدكلة، العامة اؼبوازنة عن العبء 43زبفيف ُب كبَت

 األكقاؼ، قطاعي العامة،بواسطة اػبدمات من عدد لتقدًن كاضحا تصورا اإلسالمي االقتصادم النظاـ تضمن كلقد

 من الثالث الركن ،ىو مؤسسي اجتماعي بتمويل الجتماعية،ا الرعاية خدمات بعض تقدًن جعل التربعية،كما كاعبهات

 ُب اؼبناسب العبء تتحمالف جيعلهما بشكل كاألكقاؼ الزكاة، مؤسسيت إحياء إعادة من بد ال فإنو الدين،لذلك ىذا أركاف
. 44 كبَتة نفقات للحكومة العامة اؼبوازنة عن زبففاف العامة،حبيث السلع تقدًن

: التالية العناصر نتناكؿ للدكلة العامة اؼبوازنة عن العبء زبفيف ُب دكرىا كتبياف، التشريعات ىذه لتوضيح

                                                           
 .463 يوسف،ص إبراىيم يوسف- 41
 االقتصاد منشورة،فسم غَت ماجستَت رسالةاإلسالمي، االقتصاد في للدولة العامة الموازنةاغبامد، ؿبمد بن العزيز عبد- 42

 .207 ،ص ىػػػ 1409اإلسالمية، سعود بن ؿبمد اإلماـ اإلسالمي،جامعة
 .208 ،ص السابق اؼبرجع صربينة، كردكدم أنظر -43
 .25 السابق،ص اؼبرجع قحف، منذر -44
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  الزكاة: أكال

 العلماء معظم اف اإلسالمي،إال االقتصاد ُب للدكلة العامة اؼبوازنة ُب كرئيسي مهم مإب مورد ىي الزكاة أف من بالرغم  

. بو تتميز الذم التخصيص لعامل للدكلة،نتيجة األساسية العامة كازنةآب عن مستقلة موازنة ؽبا تكوف اف إٔب دعوا اؼبسلمُت،

 ٓب اإلسالمية الشريعة أف الزكاة،حيث تشريع بو جدا،سبيز ىاـ مبدأ ىو الدكلة ميزانية عن الزكاة ميزانية استقاللية كإف
. 45العامة اؼبوازنة عن الزكاة أمواؿ فصلت بل اغباكم، ملك من العامة اؼبوازنة بفصل تكتف

 آّتمع احتياجات كافة ُب الزكاة أمواؿ كتوظيف عبمع فرعية ؿبلية كأجهزة للزكاة مركزيا جهازا تنشأ أف ذلك ُب كللدكلة

 زبصيص إٔب آّتمع حيتاج ال ،كّٔذا آّتمع ؽبذا كاإلقليمي القومي البعدين كالعسكرية،شاملة كاالقتصادية االجتماعية

.  الفقراء كرعاية الرب ،كأعماؿ االجتماعي كالضماف االجتماعية للشؤكف العامة ازنتومو ُب أخرل مالية موارد عن كحبث

 ُب يصرؼ كبَتا عبئا الدكلة ميزانية كاىل عن يرفع للفقراء كحقا األغنياء، على إلزاميا للزكاة 46الصحيح التطبيق إف
 على تأثَت من يفعلو عما فضال كجد إف عجزىا من اؼبوازنة،كيقلل على الضغط من  خيفف فبا االجتماعية اؼبعونات

.  للدكلة العامة اؼبوازنة لدعم اػباص القطاع كاستعداد رغبة ُب يزيد فبا آّتمع ُب كالًتاحم كالتآخي التضامن

 االقتصادية،حيث التنمية سبويل ُب الفعالة مسامهتها خالؿ من للدكلة العامة اؼبوازنة عبء من زبفف اف للزكاة كديكن

 حدكد عند التمويلي دكرىا يتوقف كمتجدد،كال كبَت مإب مورد توفَت طريقها عن ذلك،ديكن لتحقيق فعالة أداة اةالزؾ تعترب

 سواء للنماء القابلة األمواؿ صبيع على تفرض كمكتنزة،ألهنا ؾبمدة أمواؿ من ربرره أف ديكن ما إٔب يتعداىا حصيلتها،بل

 لتمويل للدكلة العامة اؼبوازنة زبصصها كانت اليت اؼبالية اؼبوارد من جزء استغالؿ ديكن ،كبالتإب تستثمر ٓب أـ استثمرت

.  االستثمارية كاؼبشاريع أخرل ؾباالت تغطيتها،ُب الزكاة مصارؼ تولت االقتصادية،كاليت التنمية

  االقتصادية التنمية سبويل ُب الزكاة دكر-01

:   اىم قناتُت خالؿ من للزكاة التمويلي الدكر توضيح ديكن  

: االقتصادية التنمية سبويل ُب للزكاة اؼبباشر الدكر-أ

: اإلنتاجية األدكات توفَت*- 

                                                           
 كالتدريب للبحوث اإلسالمي الزكاة،البنك اقتصاديات كتاب ،مناإلسالمي االقتصاد في الزكاة دورالزرقا، أنس ؿبمد- 45

 468 ،ص1417/1997،
 .209 السابق،ص اؼبرجع صربينة، كردكدم أنظر- 46
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 حاجات إشباع بعد الزكاة حصيلة من استثمارية مشاريع إنشاء من دينع ما يوجد ال بأنو اؼبعاصرين، العلماء بعض يرل  

:  47يلي ما الزكاة حصيلة من التنموية اؼبشاريع ىذه إقامة ُب مستحقيها،كيشًتط

 اغبقوؽ جبميع كيتمتعوف اؼبلكية سندات عليهم توزع كقانونا،حبيث فعال اؼبشاريع ؽبذه كاؼبساكُت الفقراء سبليك يتم أف-

. اؼبلكية عن الناشئة

. فقط الزكاة ؼبستحقي اؼبشركع ملكية تنحصر أف-

 لديهم يزاؿ ما الذم الوقت ُب ربسينية خدمة أك سلعة ينتج ال اؼبستحقُت،حبيث أكلويات ضمن اؼبشركع يقع أف-

. بعد إشباعها يتم ٓب ضركريات

 العملية لتنفيذ الالزمة اإلنتاجية اؼبوارد توفَت ُب تساىم أف ديكن الزكاة حصيلة بأف القوؿ ديكن األساس ىذا كعلى

 . اؼبساكُت أك الفقراء مصرؼ خالؿ من اإلمنائية

(: األساسية) التحتية البنية مشاريع سبويل*-

 اعبيوش إعداد ُب نطاقو حصر لعدـ الداعُت اهلل سبيل ُب لسهم ،اؼبوسعُت كالعلماء الفقهاء بعض أراء من القاانط 

 التحتية البنية مشاريع إقباز ُب السهم ىذا من االستفادة ديكن بأنو القوؿ كاػبَت،ديكن الصالح  فيو ما كل فحسب،ليشمل

.  العامة بايناعبسور،كآب القنوات،كتشييد كمد الطرؽ شق: مثل،

 ُب يسهم فهو السبيل،كبذلك ابن سهم كىو اؼبسلمُت طرؽ إلصالح سهم الزكاة أسهم من أف يوسف أبو ذكر كما
.  48اؼبواصالت كشبكات اؼبعبدة الطرؽ خالؿ من األساسية البنية توفَت

 خالؿ من االقتصادية تنميةاؿ سبويل ُب السبيل،يسامهاف كأبن اهلل سبيل ُب سهمي، من كال بأف القوؿ ديكن كبالتإب

 نفقات زبفيض ُب اإلسهاـ خالؿ التنمية،من كاستمرار بدء لتشجيع كالالزمة الضركرية اغبيوية كاؼبرافق اؼبؤسسات إنشاء

 . اػبارجية بالوفورات يعرؼ ما اإلنتاجية،كىو اؼبشركعات كتشغيل إقامة

 

 

                                                           
 ُب اؼبالية الدكلة موارد: اإلسالمي االقتصادي النظام في العامة اإليرادات توليد في ودوره االقتصادي العام القطاعقحف، منذر- 47

 .139 ،ص1998/ىػػ1410، جدة مية،للنت اإلسالمي اإلسالمية،البنك النظر كجهة من اغبديث آّتمع
 العاؼبي اؼبعهدالمعاصر، االقتصاد في اإلسالمي الفكر إسهامندكة،التنمية، وتمويل الزكاةمشهور، اللطيف عب نعمت أنظر- 48

 .685 ،ص1992اإلسالمي،القاىرة،
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: كاإلسًتاتيجية العسكرية الصناعات سبويل*-

 آّاؿ ُب باستثمارات كاإلسًتاتيجية،كالقياـ العسكرية الصناعات سبويل أجل من سبيل ُب سهم ؿاستغال ديكن  

 أصبح القطاع ىذا كأف خاصة االقتصادية، التنمية عجلة دفع ُب تسهم قد اليت الرئيسية احملاكر أحد يعترب العسكرم،كالذم

.   49العاـ بالنفع تعود استثمارية، مشاريع ُب كاستغالؽبا األمواؿ لكت ربرير للدكلة،كبالتإب اؼبالية اؼبوارد من مهما جزءا ديتص

:  ككيفا كما لإلنتاج العلمي التطوير*-  

 اعبهاد كاف سواء اهلل سبيل ُب جهاد كل بو يقصد اهلل سبيل ُب سهم اف إٔب القرضاكم يوسف الذكتور أشار لقد    

. العسكرم اعبهاد عن ،فضال سياسيا أك اقتصاديا أك اجتماعيا أك فكريا

 اعبهاد ىو ، قدما االقتصادية التنمية عملية بدفع الكفيلة اهلل سبيل ُب اعبهاد أكجو أىم من بأنو القوؿ ديكن لذلك

. األخرل اعبهاد أنواع من نوع أم ُب ارتقاء أم ربقيق بدكنو ديكن ال ،الذم الفكرم

 زبدـ اليت العلمية األحباث كالتدريب،كسبويل األحباث زكمراؾ العلم طلبة على ،اإلنفاؽ ىنا الفكرم باعبهاد كيقصد

 التكنولوجية الثورة ظل ُب ،خاصة العامة اؼبصلحة عليو تقـو عليهم،كفبا مقصورة ليست علمهم فائدة أف آّتمع،طاؼبا

. خيالية أسعارا استَتادىا مقابل اإلسالمية الدكؿ تدفع العآب،كاليت يشهدىا اليت باستمرار اؼبتطورة

: االقتصادية للتنمية اؼبالئم اؼبناخ هتيئة*-  

 هتيئة ُب مهم بدكر أيضا تقـو التنموية،كإمنا العملية ُب العرض جانب تشجيع على للزكاة التمويلي الدكر يقتصر ال     

 للمجتمع اغبماية بتوفَت ذلك اإلسالمي،كيكوف االقتصاد عن ربولو العرض،كعدـ ىذا استمرار يضمن الذم اؼبناخ

 سهم من باالستفادة االقتصاد ُب الثقة توفَت العسكرم،ككذلك اعبهاد يشمل الذم اهلل سبيل ُب سهم طريق كل،عنؾ

. الفقَتة للدكؿ الغنية الدكؿ تقدمها اليت اؼبعونات اؼبعاصر، كقتنا ُب ذلك كاالستقرار،كمثاؿ األمن يوفر قلؤّم،الذم اؼبؤلفة

 االستثمارية التجارب خوض على األفراد تشجيع خالؿ من للتنمية اؼبالئم اخاؼبن هتيئة ُب الغارمُت سهم يساىم كما

 اغبفاظ الوقت نفس التنمية،كُب مضمار ُب سابقة فعالية معطلة،كذات إنتاجية موارد على اغبفاظ للمجتمع،ككذا اؼبفيدة

 ُب فعالة إنتاجية كوحدة ،كتثبيتواإلنتاج ميداف من خركجو عدـ الضركرة ،كتقتضي التنمية عملية ُب دكره لو ماؿ رأس على
 . 50التنمية ميداف

 

                                                           
 .685 السابق،ص اؼبرجع نفس- 49
،ب ابن داراإلسالمية، العامة المالية أصولعناية، غازم- 50  .107 ،ص1414/1993يركت،حـز
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:. البشرم اؼباؿ رأس تنمية*-

 جديدة عناصر إنتاجيتو،كباستحداث نوعيتو،كمضاعفة البشرم،بتحسُت اؼباؿ رأس تنمية ُب الزكاة تساىم أف ديكن  

 عملية ُب يساىم الذم زيعو،بالشكلالقومي،كتو الناتج زيادة ُب صبيعها تساىم بينها،حبيث العالقات اإلنتاج،كتنظيم ُب

.   االقتصادية التنمية استحداث

.  للغاـر تعطى فوائد كبدكف حسنة بقركض دينو بفك الغارمُت سهم أخذنا فلو

: االقتصادية التنمية سبويل ُب للزكاة اؼبباشر غَت الدكر -ب

 عمل خالؿ كمن لإلكتناز، الفعلية ؿباربتها خالؿ من يةاالقتصاد التنمية لتحقيق الالزمة اؼبالية اؼبوارد بتوفَت الزكاة تقـو  

. الزكاة مضاعف

 إٔب اؼبسلم دفع إٔب عمليا يؤدم باؼبئة 02.5 دبعدؿ سنويا اؼبكتنزة النقدية األمواؿ على الزكاة فرض إف: االكتناز ؿباربة-

 ىذا األقل،كعلى على الزكاة نسبة يغطي عائدا حيقق أنو مظنة استثمارىا طريق ثركتو،عن ُب احملتمل النقص ىذا تفادم

. االقتصادم النشاط على الضارة أثارىا من كالتقليل االكتناز حملاربة العملية الوسائل أحد الزكاة تعترب األساس

 العملية أكجو كافة مباشرة سبوؿ األكٔب،اليت الدفعة على التنمية سبويل ُب الزكاة دكر يتوقف ال: الزكاة مضاعف-

 زيادات عليو يًتتب الزكاة كاجب إخراج أف القوؿ األكٕب،كديكن اإلنفاؽ مقدار عن مضاعفة أضعاؼ تزيد اإلمنائية،كإمنا

 األكٔب،كذلك اإلخراج قيمة من باؼبئة 1 ك باؼبئة، 0.25 بُت تًتاكح سنوية دبعدالت االقتصادم  النشاط مستول ُب مضاعفة

. 51األمواؿ أنواع ـبتلف على اؼبقررة الزكاة ؼبقادير كفقا

:  الزكاة مؤسسة إحياء ضركرة -02

 ُب استخدامها ىائلة،ديكن مالية موارد توفَت ُب الزكاة مؤسسة تلعبو أف ديكن الذم الكبَت الدكر لنا تبُت ذكره سبق فبا  
 اليةآب اؼبوارد من جزء أف للدكلة،حيث العامة للموازنة اؼبالية األعباء من خيفف الذم بالشكل االقتصادية التنمية سبويل

 البطالة، إعانات االجتماعية، اإلعانات تغطيتها،مثل الزكاة مصارؼ معينة،تولت إنفاؽ ألكجو ـبصصة كانت كاليت للدكلة

. استثمارية دبشاريع للقياـ اعبزء ىذا ربرير ّٔا،ديكن القياـ الزكاة مؤسسة تتؤب أف ديكن اليت التحتية البنية كمشاريع

 عوامل لعدة ذلك فعاؿ،كيرجع كغَت معطل اغبإب الوقت ُب ،ىو اؼبالية العبادة ىذه من كاؼبنتظر اؼبنوط الدكر أف غَت

: 52التالية النقاط ُب تلخيصها ديكن

                                                           
 .691 ص ، السابق اؼبرجع التنمية، وتمويل الزكاةمشهور، اللطيف عب نعمت أنظر - 51
 .بعدىا كما 214 ،ص السابق اؼبرجع ، صربينة كوردم أنظر- 52
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. الوعي كغياب ، الديٍت الوازع ،كضعف الديٍت االلتزاـ مستول تدين-01

. خاص بوجو الزكاة عاـ،كبأحكاـ بوجو الشريعة بأحكاـ اعبهل-02

 ،كعن جائعا تشبع لقمة عن يتحدث إعطائها،كالذم ُب احملدكد كاألفق الزكاة توزيع ُب قليديةالت الطرؽ استعماؿ-03

. صحية عمليا،كرعاية كتدريبا علميا، تأىيال كاحملتاجُت الفقراء بشؤكف االىتماـ دكف عريانا، يكسي ثوب

 من العينية أك النقدية التدفقات ٔبع باعتمادىم الزكاة، كتوزيع جباية ُب الزكاة مؤسسات لدل االرذبالية اؼبواقف-04

.  األشهر بعض ُب االنعداـ حد إٔب قاربو،كتصل كما رمضاف شهر ُب ذركهتا ُب فتكوف أنيا، الزكاة،كتصريفها أمواؿ

. اؼبختصة كاؼبؤسسات األفراد بُت أساليبها، ،كتنوع اإلنفاؽ طرؽ تشعب-05

 االقتصادية اػبربة كتدين الفقهية، ،كاؼبعرفة اػبربة ذات لبشريةا القول من الزكاة مؤسسات داخل اإلدارية اؼبشكالت-06

. اإلدارية الكفاءة كعدـ ،

. األحياف غالب ُب الزكاة فبتنعي معاقبة انعداـ-07

. منها الكثَت لدل اؼبصداقية اػبَتية،كضعف كاؼبنظمات باؼبؤسسات الثقة مستول تدين-08

  الوقف: ثانيا

 بغرض العاـ، النفع ذات للجهات األفراد ،لدعم كأقرىا اإلسالمي اؼبشرع حث اليت الصيغ إحدل ىو الوقف إف  

 بالد ُب كالتعليمية كالصحية االجتماعية اػبدمات توفَت ُب كبَت دكر ؽبا كاف كقد االجتماعية، كظائفها أداء ُب استمرارىا

. اإلسالـ

 ، شكلية سطحية نظرة الصيغة ؽبذه ينظركف من ين،اؼبعاصر اؼبسلمُت االقتصاد علماء بعض اؼبعاصر،فهناؾ كقتنا ُب أما
 ىناؾ كالسياسية،بل كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية اغبياة ُب األكقاؼ مؤسسة تلعبو أف ديكن الذم الدكر أمهلوا كبالتإب

. اؼبالية للموارد كتعطيال للكسل مدعاة كجعلها عليها التحايل إٔب ذلك تعدل من

: اآلتية النقاط أك العناصر نتناكؿ ، األكقاؼ ؼبؤسسة اغبيوم الدكر كبياف رأكث الصيغة ىذه لتوضيح

  الوقف تعريف-01

. 53عليهم حبسها أم اؼبساكُت، على األرض اغببس،ككقف: لغة*-

                                                           
 .162 ،ص1419/1999كالتوزيع،األردف، للنشر النفائس داراالسالمي، الفقو في وعالجو الموازنة عجزرياف، يوسف راتب حسُت- 53
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 ىو اؼبوقوؼ عليهم،فاؼباؿ للموقوؼ  منافعو كزبصيص صاحبو تصرؼ من الشيء إخراج بالوقف يقصد: اصطالحا*-

. 54اجتماعية أك علمية أك خَتية جهة كانت سواء اؼبنتفعة ىةاِب ؼبصلحة يدار ماؿ

 اػبَتية أك الدينية اؼبصاّب لتحقيق ، العامة اؼبقاصد سبيل ُب كالتداكؿ االستهالؾ عن اؼباؿ حبس ىو الوقف ُب كاألصل

. 55ؽبا زبصص دائمة نفقة كإٔب ، ؽبا هتيؤ أماكن إٔب ربتاج اليت العلمية، أك

:  56إٔب تقسيمو عليو،كديكن اؼبوقوؼ قبوؿ يشًتط ال للواقف،أم اؼبنفردة باإلرادة تتم اليت لتصرفاتا قبيل من ىو كالوقف

. غَتىم أك الواقف أقارب من كانوا سواء آدميُت أشخاصا أك شخصا عليو موقوؼ كاف ما يشمل: األىلي الوقف*-

 العبادة كدكر كاؼبساجد عامة خدمة ءبأدا تنهض اليت جهات من جهة عليو اؼبوقوؼ كاف ما كىو: اػبَتم الوقف*-

. كغَتىا التعليم كدكر

 أك ؿبددا أخر نصيبا كللرب الوقوفة، العُت ريع من نصيبا كذريتو لنفسو الواقف فيو جيعل الذم كىو: اؼبشًتؾ الوقف*-

.  العُت ريع من كالباقي مطلقا

:  قسمُت إٔب اإلسالمي الوقف نشاطات تقسيم ديكن كما

 تعود كال األكقاؼ عليها تنفق الشرعية،كىذه كاؼبعاىد اػبَت،كاؼبساجد كجوه ُب ينفق ما كىي:  كيةاستهال نشاطات*-

. مادم بعائد

 بو اؼبرتبطة باؼبشاريع لينهض الوقف، على اؼبإب بالفائض يعود دبا الستثماره رصده يتم ما كىي: إنتاجية نشاطات*-

(. الوقفي االستثمار)

:  كقاؼاأل ؼبؤسسية اغبيوم الدكر-02

 ُب دكر من لو كربل،كما أمهية من الوقف للنظاـ ما ،يدرؾ اإلسالمي التاريخ عرب الوقف لنظاـ ؼبتتبع أف فيو شك ال فبا   
 حضارة أية ُب تكرارىا يصعب ، األكقاؼ من رائعة مناذج التاريخ سجل حيث ، اإلسالمية للدكلة اؼبالية األعباء زبفيف

.  كاغبيواف الدكاب حاجات إٔب الناس حاجات اإلسالمي ؼالوؽ ذباكز أخرل،حيث إنسانية

                                                           
 البنك اإلسالمي، المالي النظام إطار في االقتصادية السياسة: ندكةاإلسالمي، التصور في للوقف االقتصادي الدورقحف، منذر- 54

 .420-419 ص –،ص1991جدة، للتنمية، اإلسالمي
 الفكر ة،دارمقارف كدراسات كأحاديث حبوثالوضعية، والنظم اإلسالمي التشريع في والمال االقتصادعطوم، فوزم- 55

 .73،ص1998العريب،بَتكت،
 .19-18 ص –،ص1998 العربية،القاىرة، النهضة دار الوقف، اقتصاديات صقر، اغبليم عبد عطية- 56



  2014أكتوبر   24 - 26اسطنبول / عالمية الزكاة : الخامسأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

34 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 تعليمي نظاـ إقامة ،ُب تقريبا الكاملة اؼبسؤكلية تتحمل أف ، اإلسالمي التاريخ خالؿ الوقف مؤسسة استطاعت كحيث

 كاغبدائق كاؼبستشفيات اؼبساجد إنشاء إٔب التعليمية،إضافة حاجاهتم ككفاية الطلبة، إعاشة ،كتضمن كالكبار الصغار مشل

 األساس إقامة ُب كبَت دكر لو كاف فبا ذلك غَت إٔب...  اغبيوانية الرعاية كالطفولة،كخدمات األمومة رعاية كخدمات العامة،

.  57اإلسالمي آّتمع ُب التاريخ عرب االجتماعية، للخدمات التحتية البنية كإنشاء القوم، اؼبادم

 تزيد بأدكات أحيانا اؼبعاصرة،كسبوؿ للدكلة العامة اؼبوازنة إيرادات من اىاـ جزءا تستقطع أصبحت اليت آّاالت كىذه

.  بينهم كالتكامل التعاكف ركح منت الذين اؼبواطنُت قبل من سبوؿ اإلسالمي اؼبنهج تبٍت مرحلة ُب ،كانت التضخم حدة من

 التمويل ُب تشارؾ أخرل داتإيرا ربرير ُب ،كيساىم الزكاة مؤسسة دكر يدعم سوؼ الوقف مؤسسة إحياء أف شك كال

. 58كاػبارجية الداخلية العامة اؼبديونية تسديد أك كالتنمية

 العآب بلداف كل ُب كاالجتماعية االقتصادية التنمية عملية ُب اإلسالمي الوقف يلعبو أف ديكن الذم الدكر ىذا اف غَت

:  59اآلتية الشركط توافرت إذا إال ، يتحقق اف ديكن ال اإلسالمي،

. احملسنُت كفبتلكات أمواؿ كقف عملية كتسهل تضمن اليت ، كالقوانُت األنظمة كضع-01

 االقتصادية اػبطط ُب األمواؿ ىذه دكر تنمية ُب الوقف،كتساىم أمواؿ ربمي اليت كالقوانُت األنظمة كضع-02

. كاالقتصاديُت الفقهاء من للخرباء كالقوانُت األنظمة كضع مهمة تسند أف على اإلسالمية، الدكؿ ُب كاالجتماعية

. منظمة كإرشادية إعالمية خطط خالؿ من احملسنُت بتشجيع ، الوقف كأمواؿ فبتلكات توسيع على العمل-03

. آّاؿ ىذا ُب النجاحات بعض حققت اليت اإلسالمية الدكؿ ُب كخباصة السابقة، كاػبربات التجارب من االستفادة-04

 النظر ُب اإلسالمية األمة علماء من آّتهدين مع يتعاكنوا أف اؼبيداف ىذا ُب كاػبرباء االقتصاد، ؾباؿ ُب العاملُت على-05

. كمستقبلها حاضرىا ُب اإلسالمية األمة يفيد دبا االقتصاد، حركة مع األكقاؼ تفعيل اغبياة،ككيفية اؼبستجدات إٔب

 كالتضامن التكافل مبادئ ترسخ اليت اؼبهمة الوسائل إحدل سبثالف اللتاف كالوقف الزكاة مؤسسيت من كل إٔب كباإلضافة

 كالفقراء للمحتاجُت كالنفقة العيش سبل توفَت ُب تساىم أخرل تشريعات توجد الواحد، آّتمع أفراد بُت كالًتاحم كالتآخي

 من ذلك كالوصية،كغَت كاؽببة كاؽبدية ، كاإليثار الفطر،كالضيافة كصدقة كاألضاحي كالكفارات كالنذكر كغَتىم كاؼبساكُت

 .للدكلة العامة للموازنة اؼبالية األعباء من زبفف أف شأهنا من اليت كاإلحساف الرب أعماؿ

                                                           
 .27 السابق،ص اؼبرجع إسالمية، نظر وجهة من للدولة العامة الميزانية في العجز قحف، منذر -57
 .81 ص السوق، دالقتصا بديل المشاركة اقتصاد عمارنة، صباؿ أنظر -58
 .220،ص السابق اؼبرجع ، صربينة كوردم أنظر  -59
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: الخاتمة

 اليت كالناجعة الواقعية اغبلوؿ من الكثَت طياهتا ُب ربمل اإلسالمية الشريعة اف القوؿ، ديكن ذكره سبق ما ضوء كعلى   

 للدكلة العامة اؼبوازنة مشكل اؼبشاكل تلك بُت كمن ، ؽبا مناسبة حلوؿ إجياد عن الوضعية التشريعات من الكثَت عجزت

 العامة اؼبوازنة عن العبء زبفف أف شأهنا من اليت  اؼبالية التشريعات بعض على اإلسالمي اؼبإب النظاـ تضمن ،حيث

: ،أمهها كجد إف العجز من التخفيف للدكلة،كبالتإب

 على الضغط من خيفف فبا االجتماعية اؼبعونات ُب بصرؼ كبَتا عبئا الدكلة موازنة كاىل عن ترفع اليت: الزكاة*-

 التنمية سبويل ُب فعاؿ بشكل يساىم أف ديكن مهما ماليا موردا كوهنا عن فضال كجد، إف عجزىا من اؼبوازنة،كيقلل

 ُب يساىم الذم ـ،بالشكلاغبكي الشرع حدكد ُب كتطويرىا كتنظيمها إحيائها ضركرة إٔب يدعوا الذم االقتصادية،األمر
. ّٔا اؼبنوط الدكر أداء

 العاـ، النفع ذات للجهات األفراد لدعم كأقرىا اإلسالمي اؼبشرع عليها حث اليت الصيغ إحدل ديثل الذم: الوقف*-

 اليت التآّا ىذه اإلسالـ، بالد ُب كالتعليمية كالصحية االجتماعية اػبدمات توفَت ُب كبَت دكر ما كقت ُب ؽبا كاف كاليت

 ُب الوقف مؤسسة إحياء أف شك ال فإنو ،لذلك اؼبعاصرة للدكلة العامة اؼبوازنة إيرادات من ىاما جزءا تستقطع أصبحت
 ربرير ُب ،كيساىم كالوقف الزكاة بُت التكاملي الدكر إطار ُب كذلك الزكاة مؤسسة دكر يدعم سوؼ اؼبعاصر الوقت

 اؼبالئمة الظركؼ توفَت ضركرة ،مع كاػبارجية الداخلية العامة اؼبديونية تسديد أك ةكالتنمي التمويل ُب تشارؾ أخرل إيرادات

.  كلوائح قوانُت من اؼبؤسسة ىذه لعمل

 كالوقف الزكاة مؤسسة بُت كالتكاملي الريادم الدكر كإنعاش إلحياء كاؼبقًتحات التوصيات ببعض نوصي األخَت كُب

: األٌب النحو على

 اؼبرئي ، كاإلعالـ اغبديث االتصاؿ كسائل بكافة اإلعالمية الدعاية طريق اؼبسلم،عن آّتمع ُب الزكاة فقو نشر-01

. كاؼبسموع كاؼبقركء

.  الزكاة مؤسسات بُت اعبهود تنسيق-02

. كاؼبوزعُت كاحملصلُت للزكاة، اؼبؤدين بُت الثقة زرع على العمل-03

.  الزكاة إدارات كربديث ربسُت-04

 كالعلم كالتقول كالنزاىة باالستقامة معركفُت أشخاص كتوظيف الزكاة مؤسسات ُب العاملة البشرية القول كفاءة رفع-05

. العريقة كالسمعة
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. كاالقتصادية كاإلدارية الفقهية النواحي ُب لتأىيلها اؼبسَتة اإلطارات تدريب-06

.  كتوزيعا جباية الزكاة مؤسسات ُب العاملُت نفقات زبفيض-07

. األكلويات حسب الزكاة كتوزيع ، اؼبستحقُت الحتياجات كاؼبيدانية يةالعلم الدراسة-08

.  اؼبستحقُت الحتياجات سنويا رافدا لتكوف احملصلة الزكاة أمواؿ تثمَت على العمل-09

.  منهم إنتاجية قاعدة حياهتم،كتكوين طواؿ أنفسهم إعالة من الفقراء سبكن ألية كضع-10

 تصريف دعم ؽبم،أك الالزمة الػأكلية اؼبواد شراء تسهيل أك حرفة، أك مهنة تعليمهم ؿخال احملتاجة،من األسر تأىيل-11

. صباعي اك فردم بشكل منتجة طاقات إٔب الزكاة مستحقي من العاطلة الطاقات اؼبنتجة،لتحويل بضائعهم

.  دامهااستخ حيسن ؼبن الالزمة األمواؿ رؤكس دفع أك العلمي التأىيل أك كاؼبعدات األدكات تقدًن-12

 ديكننا ال ، األخَت ىذا بدكف إذ الديٍت، االلتزاـ تعزيز على يساعد فبا كىدفها، كقصدىا الزكاة بغرض الناس تعريف-13

.  التغيَت إرادة منتلك اف

 . الزكوم التهرب أشكل كل حملاربة كاؼبعنوية اؼبالية كالعقوبات ، الرادعة القوانُت كضع-14

 

:   المراجع قائمة

:  العربية باللغة اؼبراجع*-

  الكتب:  أكال

 مقارنة،دار ربليبلية دراسة اإلسالمي، االقتصاد ُب للدكلة العامة اؼبوازنة عجز صربينة،سبويل كردكدم -َُ

. 2007، األكٔب الطبعة ، اػبلدكنية،اعبزائر

 .2004للنشر،القاىرة، الفجر اعبزائر،دار ُب للدكلة العامة اؼبيزانية ،منهجية لعمارنة صباؿ -َِ

 كالنشر للطباعة الثقافة مقارنة،دار دراسة اإلسالـ، ُب العامة يوسف،النفقات إبراىيم سفيو -َّ

 .1408/1988الثانية، الطبعة قطر، كالتوزيع،الدكحة،

 معاصر،الدار ربليلي ،مدخل(عامة مالية) العاـ االقتصاد ُب عثماف،مقدمة العزيز عبد سعيد -َْ

 .2003اعبامعية،اإلسكندرية،

 .ىػػػ 1350السلفية،القاىرة، الشرعية،اؼبطبعة السياسةخالؼ، الوىاب عبد -َٓ
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 اإلسالـ،اعبزء ُب اؼبالية اإلدارة:  كتاب اإلسالمي،من اؼبإب الفكر ُب اإلجبي،اؼبوازنة الفتاح عبد كوثر -َٔ

 .1990 اإلسالمية،عماف، اغبضارة لبحوث اؼبلكي آّمع الثالث،

 مصر، اؼبنصورة، ، الكلمة خلدكف،دار بنكا اؼباركدم عند العامة بالجي،اؼبالية السالـ عبد -َٕ
1991/1992. 

 اإلسالمي الزكاة،البنك اقتصاديات كتاب اإلسالمي،من االقتصاد ُب الزكاة الزرقا،دكر أنس ؿبمد -َٖ

 .1417/1997، كالتدريب للبحوث

،بَتكت، ابن اإلسالمية،دار العامة اؼبالية عناية،أصوؿ غازم -َٗ  .1414/1993حـز

 للنشر النفائس االسالمي،دار الفقو ُب كعالجو كازنةآب رياف،عجز يوسف راتب -َُ

 .1419/1999كالتوزيع،األردف،

 كدراسات كأحاديث الوضعية،حبوث كالنظم اإلسالمي التشريع ُب كاؼباؿ عطوم،االقتصاد فوزم -ُُ

 .1998العريب،بَتكت، الفكر مقارنة،دار

. 1998 رة،العربية،القاه النهضة دار الوقف، اقتصاديات صقر، اغبليم عبد عطية -ُِ

:   اعبامعية الرسائل: ثانيا

 االقتصاد منشورة،فسم غَت ماجستَت اإلسالمي،رسالة االقتصاد ُب للدكلة العامة اغبامد،اؼبوازنة ؿبمد بن العزيز عبد *-

. 1409اإلسالمية، سعود بن ؿبمد اإلماـ اإلسالمي،جامعة

:  كاؼبلتقيات كالندكات الدكريات: ثالثا  

 للتنمية، اإلسالمي إسالمية،البنك نظر كجهة من للدكلة العامة اؼبيزانية ُب عجزاؿ قحف،سبويل منذر -َُ

. 1997 جدة،

 اإلسالمي االقتصادم النظاـ ُب العامة اإليرادات توليد ُب كدكره االقتصادم العاـ قحف،القطاع منذر -َِ

 .1998/ىػػ1410، جدة للتنمية، ماإلسالـ اإلسالمية،البنك النظر كجهة من اغبديث آّتمع ُب اؼبالية الدكلة موارد:

 االقتصاد ُب اإلسالمي الفكر التنمية،ندكة،إسهاـ كسبويل مشهور،الزكاة اللطيف عب نعمت -َّ

 .1992اإلسالمي،القاىرة، العاؼبي اؼبعاصر،اؼبعهد

 النظاـ إطار ُب االقتصادية السياسة: اإلسالمي،ندكة التصور ُب للوقف االقتصادم قحف،الدكر منذر -َْ

 .1991جدة، للتنمية، اإلسالمي البنك سالمي،اإل اؼبإب

 للبحوث اإلسالمي اإلسالمي،اؼبعهد االقتصاد ُب العامة اللحياين،اؼبوازنة ضبداف بن سعد -َٓ

 .1997-04-17للتنمية،جدة، اإلسالمي كالتدريب،البنك
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 مية،جامعةاإلسال التجارية الدراسات اإلسالمي،ؾبلة الفكر ُب العامة ،اؼبوازنة عمر اغبليم عبد ؿبمد -َٔ

 .العدد التجارة، األزىر،كلية

 

  :الفرنسية باللغة اؼبراجع*-

-Jean Longatte;Vanhove;Chritophe Viperey “Economie Générale “3 édition;paris DUNOD .2002 .-  
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( نموذجا الجزائر)  البطالة و الفقر لمحاربة كآلية الزكاة

 – الجزائر –الدفلو عين والية  –ةمليان خميس جامعة/  فوزية مصبايح. د

 

 

:   ملخص

 فشلت كقد خاصة، كاإلسالمي عامة العاؼبي آّتمع يواجو الذم الرئيسي التحدم ىو الفقراء أعداد زبفيض إف

 .ظرفية قباحات فهي أحيانا قبحت كإف الفقر حدة لتخفيف الالـز النمو ربقيق ُب اؼبعاصرة الكلية االقتصادية السياسات

 اؼبؤسسات إنشاء السوؽ، ربرير األسعار، دعم كالنقدية، اؼبالية السياسات منها آّاؿ ىذا ُب متعددة بدائل تجرب كقد

 جزئي فبشكل طبقت كإف اؼبيداف عن بعيدة بقيت اإلسالمية االقتصادية السياسة لكن ذلك إٔب كما التطوعية االجتماعية

.  فعاؿ كغَت

 البطالة أبرزىا مشكالت من اؼبعاصرة االقتصاديات تعانيو فيما آّتمع ردمت عدـ يضمن اإلسالمي اؼبنهج تطبيق إف

 ىاتُت مواجهة ُب مباشرة كغَت مباشرة آثار لتطبيقها يكوف كالتطوعية اإللزامية اآلليات من عدد على يشمل كىو ، كالفقر

 .كالطويل القصَت اؼبدل ُب حدهتما من كالتخفيف الظاىرتُت

 فركض كىي فيو االقتصادم اعبانب كسبيز اإلسالمي، اؼبنهج ّٔا ينفرد اليت الشرعية التكاليف تعٍت اإللزامية اآلليات إف

 كاجب الزكاة، فريضة كتشمل آّتمع ؽبذا كالسياسية كاالجتماعية االقتصادية اغبياة على الواضحة آثارىا ؽبا كيكوف كاجبة،

 كاألحاديث القرآنية اآليات عليها ربث كإمنا فرضا، كاجبة غَت تآليا فهي التطوعية اآلليات أما  ، الدكلة كدكر العمارة

. التطوعية كالصدقة اإلسالمي الوقف اآلليات ىذه كمن كرضوانو اهلل لثواب طلبا الصحيحة، النبوية

 يعتوز طريق عن الفقر ؿباربة ُب اؼبباشر كدكرىا الزكاة فريضة كىي اإللزامية اآلليات أىم يتناكؿ مداخلتنا موضوع إف

 إٔب تؤدم اليت العاملة األيدم على الطلب زيادة طريق عن اؼبباشرة غَت أك إليها حاجة األكثر آّتمع فئات بُت حصيلتها

 .الفقر مظاىر من مظهر أىم تعترب اليت البطالة حجم تقليص

:   مقدمة

 التوزيع بسبب مغيبا كاف لدكرا ىذا لكن عادلة، بطريقة الثركة توزيع إعادة على يعمل ىاـ اقتصادم مورد الزكاة إف

 من فعالة أداة أصبحت اإلسالمية الدكؿ ُب الزكاة صناديق إنشاء كمع اؼبإب اعبهاز ىذا دكر عطل ما كىو للزكاة الفردم

. الثركة توزيع إعادة كىو أىدافها أىم خالؿ من التنمية عملية ُب اؼبسامهة أجل
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 شغل مناصب زبلق اليت الصغَتة اؼبشركعات دعم عرب البطالة من فيفللتخ أداة تكوف أف شأهنا من الزكاة صناديق إف 

 ىنا من اؼبستدامة، التنمية دعائم إحدل الزكاة صناديق فيها أصبحت حيث اإلسالمية الدكؿ بعض ُب فعال حدث ما كىو

 ؟ اعبزائر ُب البطالة ك الفقر  من للحد آلية ليصبح  الزكاة صندكؽ تفعيل ديكن كيف:  ُب اؼبتمثلة حبثنا إشكالية تربز

 :الفقر حملاربة كأداة الزكاة استعماؿ ُب اعبزائر ذبربة  1.-   

  :الزكاة صندكؽ   تعريف  -1-1  -   

 بناء القانونية التغطية لو تضمن كاليت كاألكقاؼ الدينية الشؤكف كزارة إشراؼ ربت تعمل اجتماعية دينية مؤسسة ىو 

 :تنظيمية مستويات ثالث من كيتشكل اؼبسجد ؼبؤسسة اؼبنظم القانوف على

 دائرة كل مستول على للزكاة اؼبستحقُت ربديد مهمتها: القاعدية اللجنة .

 الوالية مستول على الزكاة ؼبلفات النهائية الدراسة مهمة إليها توكل: الوالئية اللجنة. 

 ما لكل اؼبنظمة اؽبيئة كوهنا ساسيةاأل مهامها كمن الزكاة لصندكؽ األعلى آّلس مكوناهتا من قبد: الوطنية اللجنة 

 .60 باعبزائر الزكاة بصندكؽ يتعلق

: قبد الصندكؽ نشاط ُب الرقابة أدكات كمن :الزكاة دفع ككيفية الصندكؽ نشاط ُب الرقابة أدكات . -1-2

 اإلعالـ كسائل كل ُب تنشر اليت التفصيلية التقارير .

 الزكاة صرؼ قنوات على لإلطالع ةصبعي أك ىيئة أم تصرؼ ربت اؼبفصلة القوائم كضع. 

 االنًتنت شبكة ُب الوزارة موقع على بالتفصيل األرقاـ نشر. 

 كاألفراد اعبهات كل متناكؿ ُب تكوف كإعالمية الزكاة صندكؽ نشرية اعتماد. 

 ديساع حىت اؼبستويات كل على اؼبختلفة اؼبداكالت عباف إٔب منها نسخا أك القسائم إرساؿ اؼبزكي على يستوجب 
 .61 الزكاة صبع عمليات على الرقابة ُب للصندكؽ اإلدارم اعبهاز

 إٔب الزكاة دفع كيتم الزكاة صبع من اؼبتأتية اإليرادات ؾبموع على االطالع ُب اغبق ىيئة كلكل مواطن لكل فإف كبالتإب

 .اؼبسجدية الصناديق مستول على أك الربيد ؼبكتب صك أك بريدية حوالة بدفع الزكاة صندكؽ

 

                                                           
 .45 ص ، 2001 ، اعبزائر جامعة ، التسيَت ك االقتصادية العلـو ُب ماجستَت رسالة ، الزكاة ك للضريبة مقارنة دراسة ، ػبضر أضبد بن  60
 .46 ص ، اؼبرجع نفس   61
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: الزكاة أمواؿ تصريف كيفية.  -1-3  

: إٔب الوالئية للجنة النهائية اؼبداكالت على بناء الزكاة أمواؿ صرؼ يتم

 ثالثيا أك سداسيا أك سنويا مبلغا بإعطائها كذلك األكلوية حسب: الفقَتة العائالت .

 أدكات شراء أك اغبسن كالقرض الفقراء لصاّب لالستثمار الزكاة أمواؿ من جزء خيصص: الفقراء لصاّب االستثمار 

 .كاؼبصغرة الصغَتة للمشاريع العمل

: الزكاة صندكؽ كمنو تطور  -1-4 -  

: التالية النسب حسب اعبزائر ُب الزكاة تصرؼ

 دج مليوف 5 الوالئية اغبصيلة تتجاكز ٓب إذا: األكٔب اغبالة

 87,5 %كاؼبساكن الفقراء على توزع 

 12,5 %الصندكؽ نشاطات تكاليف لتغطية زبصص 

 دج مليوف 5 الوالئية اغبصيلة ذباكزت إذا: الثانية اغبالة

 50 %( ثابتة مبالغ) كاؼبساكُت الفقراء على توزع

 37,5 %العمل على القادرين على حسنة قركض شكل على توزع 

 12,5 %الصندكؽ نشاطات تكاليف لتغطية زبصص 

%( 12,5) الصندكؽ نشاطات تكاليف لتغطية% 12,5 توزيع كيتم

 4,5 %الوالئية اللجنة نشاطات تكاليف لتغطية 

 6 %القاعدية اللجاف نشاطات تكاليف لتغطية 

 2 %62 الوطٍت اؼبستول على الصندكؽ نشاطات تكاليف لتغطية الوطٍت اغبساب ُب تصب .

 منها باعبزائر الزكاة صندكؽ لتفعيل مشاكل عدة أحصيت قد ك :

 الثقة 

 اغبسن القرض ـباطر 

                                                           
 . 25 ص ، 2004 ، اعبزائر ، 1ط ، د د ، اعبزائر ُب الفقر مكافحة ، فارس مسدكر 62
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 اإلدارية االستقاللية 

 القانونية التغطية غياب 

 اؼبوظبي النشاط طغياف 

 العملية ؽبذه غكاؼبتفر اؼبتخصص اإلدارم اإلطار غياب 

 التطوعي العمل على االعتماد 

 كالطويلة اؼبتوسطة القصَتة، اآلجاؿ ُب األرقاـ بعض ربقيق إٔب الزكاة صندكؽ كيهدؼ .

 القصَتة اآلجاؿ: 

 اؼباؿ زكاة من ًنسنت مليار 100 كتوزيع 100 صبع إٔب الوصوؿ .

 اغبيوانية كالثركة كالثمار الزركع زكاة من سنتيم مليار 20 كتوزيع صبع 

 فطر زكاة سنتيم مليار 50 كتوزيع صبع 

 سنة كل حسن قرض 1500 تقدًن 

 اؼبتوسطة اآلجاؿ: 

 اؼباؿ زكاة من سنتيم مليار 30 كتوزيع صبع 

 اغبيوانية ركةكالث كالثمار الزركع زكاة من سنتيم مليار 50 كتوزيع صبع 

 الفطر زكاة من سنتيم مليار 100 كتوزيع صبع 

 استثمارم حسن قرض 40 000 تقدًن 

 األمد طويلة الرقمية األىداؼ :

 للجزائريُت اغبقيقية الزكاة من% 50 كتوزيع صبع. 

 اغبيوانية كالثركة كالثمار الزركع زكاة من% 50 كتوزيع صبع. 

 الفطر زكاة من سنتيم مليار 20 كتوزيع صبع 
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 63استثمارم حسن قرض 100 000  توزيع 

 عمليات عن البحث طريق عن كذلك اعبزائرم آّتمع تطوير ُب ريادم دكر اعبزائرية لألكقاؼ أف فيو شك ال فبا 

. البطالة أزمة من كزبفف التنموية العملية ُب كتسهم الفقر دائرة من زبرجها مشاريع بإقامة االستثمار

 تليب اليت التمويلية الصيغ من عددا باعتماد اعبزائرم الربكة بنك مع بالتعاكف الزكاة أمواؿ استثمار صندكؽ فإنشاء

 على الزكاة صندكؽ من فرع ىو االستثمار صندكؽ سبويالت كتكوف البيوت ُب اؼباكثات كالنساء كاعبامعي اغبرُب حاجات

 64:أنواع

 الشباب كتشغيل دعم مشاريع سبويل .

 البطالة على للتأمُت الوطٍت الصندكؽ مشاريع سبويل. 

 اؼبصغرة اؼبشاريع سبويل. 

 كاؼبتوسطة الصغَتة اؼبؤسسات لوزارة التابع القرض ضماف صندكؽ لدل اؼبضمونة اؼبشاريع دعم. 

 االنتعاش على القادرة الغارمة اؼبؤسسات مساعدة. 

 اعبزائرم الربكة كبنك الزكاة أمواؿ استثمار صندكؽ بُت شركات إنشاء. 

 غاية غلى 2003 من منهما اؼبستفدين توزيع كذلك ك اغبسن كالقرض الزكاة أنواع من كل توزيع تبُت التالية اعبداكؿ
2012  .

 كالية 48 ؿ 2012 إٔب 2003 من الزكاة خيل مدا(:1) رقم اعبدكؿ

 المجموع الثمار و الزروع زكاة- القوت –المال زكاة الفطر زكاة السنوات

2003 25728172.50 30394399.45 00.00 56122571.95 

2004 114916162.00 108370579.98 16567254.00 239853995.98 

2005 172171989.66 335761165.55 723396.54 508656551.75 

2006 215220889.36 439099934.34 32119363.76 686440187.46 

                                                           
 .26 ص ، اؼبرجع نفس  63
 جانفي الدينية، كالشؤكف األكقاؼ كزارة الزكاة، صندكؽ البطالة، كمكافحة االستثمار دعم ُب كدكرىا كالزكاة الوقف ، فارس مسدكر  64

 . 42 ص ،2010
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2007 258163416.08 435507262.68 38843446.56 732514125.32 

2008 240960757.50 370030979.76 43441713.23 654433450.49 

2009 304969465.00 589566578.23 42147194.17 936683237.40 

2010 322074119.50 536621104.24 40497584.83 899192808.57 

2011 373399511.00 781299800.17 24364482.57 1179063793.74 

2012 499705479.00 801233622.80 55916330.24 1301855432.04 

 7194816154.70 294620765.90 4427885427.30 2472309961.60 المجموع

 واألوقاف الدينية الشؤون وزارة: المصدر

 
 ك الزركع عائدات ربتل حُت  ُب % 34.36 بنسبة الفطر زكاة تليها ،%61 ب تقدر ك نسبة أكرب اؼباؿ زكاة مداخيل سبثل
. 4.1%  ب  الثالثة اؼبرتبة الثمار

 2012 غاية إلى 2003 من المستفدين مجموع(:2) رقم الجدول

  

 الفطر زكاة

 

- القوت-الماال زكاة

 

 و الزروع زكاة
 الثمار

 

 

 الحسن القرض
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 واألوقاف الدينية الشؤون وزارة: المصدر

 



  2014أكتوبر   24 - 26اسطنبول / عالمية الزكاة : الخامسأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

45 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 الثمار ك الزركع زكاة ،ك%99.86 منها استفاد حيث للصندكؽ اؼبقدمة الطلبات من%99 من أكثر الفطر زكاة تغطي

 سول منو يستفد فلم اغبسن القرض  اؼباؿ،أما زكاة طاليب من % 80.33 ،كاستفاد طالبُتاؿ من %57.30 منها إستفاد

 سرد ُب ذكرت اليت لألسباب كذلك الصندكؽ على القابلُت متطلبات لسد كافية غَت اغبصيلة ىده كتبقى ، 31.34%

 . بتفعيلو اؼبتعلقة اؼبشاكل

 والية 48 ل 2012 إلى 2003 من  نالحس القرض من لإلستفادة تفصيلي جدول(: 3)رقم الجدول

 آّموع 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنة

 22158 5077 3447 2602 2073 1951 1855 2167 1786 1193 7 عددالطلبات

 عدد

 اؼبستفدين

7 186 516 731 814 654 716 858 1125 1338 6945 

 افواألوق الدينية الشؤون وزارة: المصدر

 
 اغبسن القرض من اؼبستفدين  عدد ديثل حبيث الطلبات تغطية ُب عجز يوجد انو اؼبعطيات ىده خالؿ من لنا يتبُت

 .)  (2003-2012  الدراسة مدة كخالؿ الطلبات إصبإب من % 31.34 سول

:  الزكاة أمواؿ صرؼ -2

 الزكاة أمواؿ توزيع كيفية -2-1

 من كل زكاة توزيع يتم عليو ك يوزع، ما قدر على مسجد كل جيمع ما قدر لعل أنو مفادىا أساسية قاعدة تبٍت يتم

: التإب للنسق كفقا الفطر ك األمواؿ

 األحياء ُب( أفراد كليس عائالت شكل ُب) كاؼبساكُت الفقراء بإحصاء اؼبساجد عباف تقـو: اؼباؿ لزكاة بالنسبة: أكال

 القاعدية للجنة القوائم ترسل ٍب للعائلة، االجتماعية الوضعية تبُت ثائقبو مدعمة خاصة استمارة على بناء باؼبسجد احمليطة

 طريق عن اؼببالغ لصرؼ الزكاة لصندكؽ الوالئية اللجنة إٔب اؼبلفات ربوؿ أخَتا ك كاؼبصادقة للًتتيب الدائرة مستول على

. الشيكات أك الربيدية اغبواالت

 الفقراء إحصاء يتم ٍب ،(اؼبسجد بصندكؽ تودع) رمضاف منتصف من بتداءا اؼبساجد ُب ذبمع: الفطر لزكاة بالنسبة: ثانيا

 رمضاف، شهر من األخَتة أياـ الثالث خالؿ مباشرة آّمعة اؼببالغ تقدـ ، صرفها ليتم األكلوية حسب كترتيبهم كاؼبساكُت



  2014أكتوبر   24 - 26اسطنبول / عالمية الزكاة : الخامسأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

46 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 عاما تقريرا ترسل اليت الوالئية للجنةا إٔب كمنها القاعدية اللجنة إٔب كالتوزيع اعبمع حملضر اؼبسجد عبنة إرساؿ يشًتط كما

. 65 الزكاة مديرية نيابة إٔب

: الزكاة أمواؿ صرؼ أكجو -2-2

: التالية الفئات لصاّب للزكاة الوالئية للجنة النهائية اؼبداكالت على بناء الزكاة أمواؿ صرؼ يتم

 أك سداسيا أك سنويا مبلغا بإعطائها لككذ األكلوية، حسب كىذا: الفقَتة للعائالت اؼبباشرة اؼبالية اإلعانات: أكال

 على الزكاة حصيلة ىذه من باؼبائة 50 فإف االجتماعي، التوازف كإحداث األمواؿ لتوزيع أداة الزكاة أف باعتبار ك ،فصليا

. الفقراء رمق سد ك للقوت زبصص الوطٍت اؼبستول

 من العديد تطرح اعبزائر ُب الزكاة صندكؽ عن ديثاّب عند: البطاؿ الشباب لفائدة االستثمارية اؼبشاريع سبويل: ثانيا

 الزكاة، أمواؿ استثمار فكرة بشدة نفسها تطرح اليت التساؤالت بُت كمن اعبديدة، اؼبشاريع ُب معتاد أمر كىذا التساؤالت،

 موعمج من% 30 يعادؿ ما استثمار عن اغبديث يتم عندما خاصة االستثمار، يتم أف أساسها على ديكن اليت كالصيغ

. البطاؿ الشباب لفائدة الزكاة حصيلة

 بل اؼبتزايدة، حاجياهتا بتلبية كثَتة لعائالت تسمح مباشرة مالية إعانات تقدًن على الزكاة صندكؽ إجيابيات تقتصر ال

 ،البعيد ك اؼبتوسط اؼبديُت على عائالهتم كعلى عليو بالٌنفع تعود مشاريع مباشرة على الشباب مساعدة إٔب ذلك تتعٌدل
 الزكػاة صندكؽ إطار ُب اغبسن للقرض اعبهوم الصالوف افتتػاح على إشرافو لدل كاألكقػاؼ الدينية الشؤكف كزير ذكر كقد

 من موارده تطٌور ُب أساسي عامل الزكاة صندكؽ تنظيم أف اعبزائر، ربوع عرب ـبتلفة كاليات من مشاريع حاملي دبشاركػة

 ُب فٌعالة ك منتجة أداة تكوف أف يتوٌخى اليت الشعَتة ىذه أحيوا الذين باؼبزٌكُت ناسبةبآب الوزير أشاد ككما أخرل، إٔب سنة
 الشٌباف لفائدة مثمرة أنشطة ػبلق اغبسنة القركض عرب كإمنا اؼبباشرة اؼبساعدة طريق عن فقط ليس الفقر من التخفيف

 حرفية أنشطة إنشاء اخًتف كشابٌات شٌباف على ةاغبسن القركض من االستفػادة مقٌررات توزيع ًب الصدد ذات ُب ك. البطاؿ

 32 بػ اؼبثاؿ سبيل على ميلة لوالية الزكاة صندكؽ اعتمدىا اليت اؼبشاريع عدد كيقٌدر ،2012 للعاـ الزكاة ضبلة برسم متنٌوعة

 ،2004 اـع إنشائو منذ الصندكؽ مٌوؽبا مشركع 203 أصل من دينار ألف  300يناىػز قرض من منها كلٌ  يستفيد مشركعا
 عٌينات قٌدمت اليت العرض أجنحة من عددا الوالية بذات الثقافة دار ببهو كاألكقاؼ الدينية الشؤكف كزير عاين كقد

 سكيكدة، قسنطينة، كاليات من كل ُب األخَتة السنوات خالؿ الزكاة صندكؽ برسم إنشاؤىا ًبٌ  ناجحة حرفية لنشاطات

                                                           
 http://www.marw.dz/index.php/2010-01-12-11-49-39 ، االجتماعية الشئوف كزارة تصرحيات ، اهلل غالـ اهلل عبد 65
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 لتطوير ثاين قرض على اغبصوؿ إمكانية إٔب اؼبعركضة النشاطات أصحاب إٔب حديثو ُب الوزير كأشار. جيجل ك ميلة

  66.أعماؽبم ُب قباعة كحٌققوا السابقة قركضهم من معتربة أجزاء أصحأّا سٌدد اليت األنشطة

 كالفقر البطالة ظاىرٌب عالج ُب اإلسالـ أدكات أحد الزكاة -2

 الدكؿ تضع لذلك كنتيجة األسر، ك كآّتمعات الدكؿ تواجو ليتا اؼبشكالت أبرز بُت من كالبطالة الفقر مشكليت تعد

 التاريخ إٔب النظر كعند لكن أىدافها، ربقيق ُب اػبطط ىذه تنجح ال كأحيانان  كالبطالة الفقر ؼبكافحة كإسًتاتيجيات خططان 

. 67اؼبعضلتُت ىاتُت على القضاء ُب ابارز معلما لتكوف الزكاة ُب اإلسالمية التجربة تربز كالبطالة الفقر  ؼبعاعبات االقتصادم

  البطالة مشكلة عالج ُب الزكاة دكر -2-1

. مباشر غَت اآلخر ك مباشر أحدمها آّتمعات، ُب البطالة مشكلة على أثراف للزكاة

 البطالة مشكلة على للزكاة اؼبباشر األثر -أ

 دلتهم الذين عليها العاملُت تعيُت طريق عن ذلكك تؤديها، اليت آّتمعات ُب البطالة معدالت تقليص إٔب الزكاة تؤدم

 ك الغارمُت ك الرقاب ُب ك قلؤّم اؼبؤلفة ك عليها العاملُت ك اؼبساكُت ك للفقراء الصدقات إمنا"تعأب قولو ُب الكردية اآلية عليو
 ك اؼبختصُت من متكامال جهازا ىؤالء يشكل حيث ،68" حكيم عليم اهلل ك اهلل من فريضة السبيل كابن اهلل سبيل ُب

 احملصي اعبايب، فمنهم كثَتين، أعوانا تتطلب مستحقيها على توزيعها ك الزكاة بتحصيل اؼبرتبطة اؼبهاـ إف حيث. مساعديهم

 اؼبتمثلة ك تعأب ك سبحانو اهلل حددىا اليت سبلها ُب صرفها ك الزكاة أمواؿ على كاغبفاظ أدائها حسن على اؼبؤسبن ك اؼبوزع ك

 على اعبزئي القضاء بالتإب ك العاملة اليد توظيف ُب حيوية زبلق أف شأهنا من الدكرة ىػذه أف حيث الثمانية، مصارفها ُب

 ما عادة الذين ك الغارمُت كرب تفريج ُب جوىرم دكر للزكاة أف كمػا ربديدا، اؼبسلمة ؾبتمعاتنا هتدد اليت البطالة معضلة

 شأنو من التمويلي اؼبصدر ىذا من الطبقة ىذه حرماف فإف عليو ك نشاطهم، كحدات ُب العاملة لليد توظيف أداة يشكلوف

 على يعمل كليهما أف حيث أخرل، جهة من االستثمػار ك جهة من العمالة سوؽ تدىػور بالتإب ك عليهم بالضرر يعود أف

                                                           
: حوؿ الثاين العاؼبي اؼبؤسبػر تقييمية، دراسة: اغبسن القرض بصيغة اؼبصغرة اؼبشاريع سبويل ُب اعبزائر ذبربة ؿبسن، عواطف ، ناصر سليماف 66

 ك اؼبصرفية للعلـو السوداف أكادديية نظيمت الصغػر، اؼبتناىية للمؤسسات اإلسالمية اؼبالية اػبدمات تعزيز: شامل إسالمي مإب نظاـ تطوير
، جبدة، التدريب ك للبحوث اإلسالمي كاؼبعهد اؼبالية  . 14 ، ص ،2011 أكتوبر 11 -9 السوداف، اػبرطـو

 البيئية تالدراسا مركز ، االسالمي آّتمع ُب البطالة معدالت تقليص ك الفقر كطأة من التخفيف ُب الفاعل دكرىا ك الزكاة ، الطيب الواُب  67

 .43 ص ، اعبزائر ، اؼبستدامة التنمية ك
 .التوبة سورة من 20 اآلية 68
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 فبا للمجتمع، مفيدة منتجة تطاقا إٔب العاطلػة الطاقػات تتحوؿ الغارمُت سهم فبفضل عليو ك االقتصادم، الركود تدعيػم

.  69ّٔا الركود من اغبد ك الدكلة اقتصاد النتعاش يؤدم

  البطالة مشكلة على للزكاة اؼبباشر غَت األثر -ب

 العمالػة، على الطلب زيادة ٍب من ك اإلنتاج زيادة إٔب يؤدم أف شأنو من الذم الفعاؿ الطلب إنعاش ُب الدكر ىذا يتمثل

 ك الفقراء على بتوزيعها ذلك ك االستهالؾ ىي ك الكلي الطلب مكونات أىم ُب تدخل الزكاة مصارؼ أف إٔب اإلشارة ذبدر
. 70(اهلل سبيل ُب ك الغارمُت) بايب خالؿ من االستثمار كذا ك. عليها العاملُت ك قلؤّم كاؼبؤلفة اؼبساكُت

 ُب أساسيا دكرا تعلب الزكاة أف كما.طالةالب ؿباربة على ضمنيا تعمل فهي بالتإب ك الطلب تدعيم على تعمل فالزكاة
 حدم ميل ؽبم أف اقتصاديا ثبت الذم ك اؼبساكُت ك للفقراء الصدقات منح خالؿ من ذلك الدخل، توزيع عملية

 الطبقات ىذه طرؼ من االستهالكي اإلنفاؽ زيادة إٔب يؤدم أف شأنو من ذلك فإف عليػو ك األغنياء، من أكرب لالستهالؾ

 ضمنيا يعٍت ك الكلي الدخل لزيادة مدعاة كىذا اؼبتزايد، الطلب ىذا لتلبية اإلنتاج زيادة إٔب سيؤدم بدكره ذاق ك احملركمة

 من اإلنتاج على اؼبتزايد الطلب لتلبية العاملة اليد على الطلب زيادة ك جانب من الوطٍت الدخل من الفرد نصيب زيادة

.  آخر جانب

  الفقر مشكلة عالج ُب الزكاة دكر -ج

 خالؿ من الظاىرة ىذه اجتثاث على اإلسالـ حرص فقد عليو ك آّتمعية، اآلفات أعظم من الفقر ظاىرة تفشي يعد

 الزكاة أىداؼ أىم من أف إذ الزكاة، أمهها من كاليت الثركة توزيع ُب التوازف ربقيق إٔب هتدؼ اليت األحكاـ من للعديد تشريعو

 كيتفق يعولوف، كمن السؤاؿ شر يكفيهم دبا مالكُت إٔب كاؼبعوزين الفقراء من مستطاع عدد أكرب كربويل التملك دائرة توسيع

 اليت دكريتها أداة خالؿ من أسبابو ك الفقر اجتثاث ك الثركة توزيع عدالة ربقيق ُب مباشر أثر للزكاة أف الباحثُت من الكثَت

 كإعطاؤىا كثركاهتم األغنياء دخوؿ من جزء اقتطاع خالؿ من ذلك ك الفقراء، ك األغنياء بُت الثركة توزيع إعادة على تعمل

 . 71 للفقراء

 

                                                           
: العريب الوطن ُب الزكاة مؤسسػات: حوؿ الدكٕب اؼبلتقػى الفقر، ك البطالة مكافحة ُب للزكاة اؼبيدانية ك النظرية األبعاد الكرًن، عبد البشَت 69

 11 -10 البليدة، جامعة التسيَت، علـو ك االقتصادية العلـو كلية الفقر، ظاىػرة مكافحػة ُب دكرىا ك الزكاة مؤسسػات لتجارب تقوديية دراسة

 .14 ص ، 2004 جويلية
 .15 س  ، اؼبرجع نفس 70
 .18 ص ،2001 مصػر، ، 1ط ـ القاىرة، الشركؽ، دار قباحها، شركط ك االقتصادية اؼبشكالت عالج ُب الزكاة دكر القرضاكم، يوسف  71
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  الفقر اجتثاث من اإلسالـ ىدؼ -د

 كيعده ، آّتمع ك األسرة على خطرا كذا ك السوم التفكَت على ك األخالؽ ك العقيدة على خطرا الفقر ُب اإلسالـ يرل

 اإلسالـ عناية كانت ىنا من ك الفقر، معضلة تعاظمت إذا ةخاص ك شرىا من باهلل يستعاذ ك دفعها يطلب مصيبة ك بالء

 فيها ينعموف طيبة حياة الناس حييا أف يريد فاإلسالـ بذلك ك براثنو، من اإلنساف ربرير ك أسسو من عالجو ك الفقر دبطاردة

 حاجاهتم قضاء ألجل راءللفق لتعطى األغنياء من تؤخذ دينو، دعائم من اهلل جعلها ك الزكاة فرضت ىنا من ك العيش، برغد

 آّتمع، تنمية ك اهلل طاعة ُب بواجبو يقـو ك اغبياة ُب يشارؾ أف الفقَت يستطيع ّٔذا ك. كالفكرية اؼبعنوية ك النفسية ك اؼبادية

 يرعاه ك بو يعتٍت كرًن إنساين ؾبتمع من جزء ىو إمنا ك مهمال شيئا ليس كأنو ؾبتمعو جسم ُب حي عضو أنو يشعر ّٔذا ك

 تبطلوا ال الذين أيها يا"تعأب لقولو تصديقا 72أذل ال ك فيها من ال كردية صورة ُب اؼبساعدة يد لو يقدـ ك بيده أخذكم

 فأصابو تراب عليو صفواف كمثل فمثلو اآلخر اليـو ك باهلل يؤمن ال ك الناس رئاء مالو ينفق كالذم كاألذل باؼبن صدقاتكم

 شعور إف. دينو لو قسمو الذم اؼبعلـو حقو يأخذ ألنو الكرامة موفور النفس عزيز ىو ك يتلقاىا بل ،73"صلدا فًتكو كابل

 ّٔا االستهانة ديكن ال ثركة الشعور ىذا ك ؾبتمعها ُب فاعلة قوية شخصية يكسبو أف شأنو من بو ؾبتمعو باىتماـ الفقَت

.  كلها لألمة

 السطحية، اؼبعاعبة أك اؼبؤقتة اؼبسكنات على يعتمد ال جذريا عالجا الفقر مشكلة عالج ىي للزكاة األكٔب اؼبهمة إف

 إٔب أرسلو حُت ؼبعاذ حديثو ُب كما ذلك، غَت للزكاة ىدفا األحياف بعض ُب يذكر ٓب سلم ك عليو اهلل صلى النيب أف حىت

 .74" قرائهمؼ على فًتد أغنيائهم من تؤخذ أمواؽبم ُب صدقة عليهم افًتض اهلل أف:"منهم أسلم من يعلم أف أمره ك اليمن

 الفقر أسباب معاعبة ُب الزكاة دكر -ك

 ُب الفقػر تفشي ظاىػرة ألسباب العميق الفهم أف القرضاكم، يوسف الدكتور رأسهم على ك اؼبعاصرين الزكاة فقهاء يؤكد
 يلي فيما حاكؿسن. اؼبتعددة الفقر منابع ذبفيف ُب الزكاة استخداـ فيتم عليو ك معاعبتها، ُب األساس ىو اؼبسلمة آّتمعات

 الفقر تعريف فيتباين عليو ك. إليو تؤدم اليت األسباب أىم عرض خالؿ من الفقر أسباب معاعبة ُب الزكاة لدكر موجز عرض

:  الفقراء من التالية األصناؼ كبصي أف ديكن كعموما أسبابو، ك

 االختيارية؛ أك اعبربية سواء البطالة فقره سبب الذم الفقَت: األكؿ النوع -

: السببُت ألحد عجزه يعود ك يكفيو، ما كسب عن العاجز الفقَت: الثاين النوع -

                                                           
 .27-13: ص ص ،1985 بَتكت، الرسالة، مؤسسة اإلسالـ، عاعبها كيف ك الفقر مشكلة رضاكم،الق يوسف 72
 .البقرة سورة من 264 اآلية 73
 .19 ص ، سابق مرجع اإلسالـ، عاعبها كيف ك الفقر مشكلة ، القرضاكم يوسف 74
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 كرب أك األيتاـ، حالة ُب كما اؼبعيل فقداف ك السن كصغر الكسب بُت ك بينو حيوؿ جسماين ضعف: األكؿ السبب

 غَتىا ك معجز رضـ أك األعضاء بعض أك اغبواس بعض نقص لسبب يكوف قد أك العجائز، ك الشيوخ حالة ُب كما السن

 الفقراء من النوع ىذا فإف عليو ك عليها، التغلب ديكن ال الغالب ُب األسباب ىذه ك اؼبرء، ّٔا يبتلى اليت البدنية األسباب من

. بعجزىم رضبة يغنيهم ما يقدر الزكاة من يعطوف

 ك الفقراء حكم ُب ىؤالء ندرجُب لطالبيو، شرعا اؼبباح العمل فرص توافر عدـ بسبب الكسب عن العجز: الثاين السبب
. الزكاة ؽبم ربق

 ال ك حاجياتو كل يسد ال مكسبو ك نفقاتو دخلو يفي ال الذم ك اؼبشركع عملو من اؼبكتسب الفقَت: الثالث النوع -
 اؽبذ فيحق الولد، كثرة ك اؼبعيشة غالء بسبب اغبياة أعباء عليهم ثقلت الذين البسطاء العماؿ كحالة كفايتو سباـ حيقق

 اغبقيقي اؼبسكُت صورة لصحابتو رسم حُت إليهم بقوة األنظار لفت ك سلم ك عليو اهلل صلى الرسوؿ لتنبيو الزكػاة الصنف

" السػالـ ك الصالة أفضػل عليو لقولو مصداقا 75باإلعانة اعبدير ىو ك اغبياة مصاعب مع معاناتو عن الناس يغفل قد الذم

 الكرًن القرآف ُب كرد ككما" يتعفف الذم اؼبسكُت إمنا اللقمتاف، ال ك اللقمة كال سبرتػاف،اؿ ك التمػرة ترده الذم اؼبسكُت ليس

 من فإف إليو، حيتاجوف ال ما الناس يكلفوف كال اؼبسألة ُب يلحوف ال ذلك معٌت ك 76"إغبافا الناس يسألوف ال"تعأب قولو ُب

.   أغبف فقد اؼبسألة عن يغنيو ما كعنده سأؿ

 خالؿ من ذلك ك اؽبيكلية، كالبطالة اؼبوظبية البطالة مشكلة معاعبة ُب أيضا دكر للزكاة أف إٔب اؼبقاـ ىذا ُب اإلشارة ذبدر

 ُب احتوائهم أك العمػل سوؽ إٔب العودة من سبكنهم مهارات إكسأّم أجل من كتدريبهم العمل عن العاطلُت تأىيل إعادة
 أسباب أىم أحد باعتبارىا البطالة، ؼبشكلة معاعبتها ُب للزكاة باشرآب األثر خالؿ من كذلك كقدراهتم، تتناسب مشاريع

 77 اؼبعيشة من الالئق اؼبستول ؽبا يضمن دخل ربقيق من ديكنها دبا العاطلة الطاقات تلك تشغيل إعادة ىو آّتمػع ُب الفقػر

 ُب اؼبالية السياسة أدكات من اةكأد استخدامها خالؿ من آّتمع ُب التضخم مشكلة معاعبة ُب كبَت دكر كذلك كللزكاة
 ُب الزكاة دكر أما آّتمع، ُب للموارد األمثل االستخداـ أساس يعد الذم االقتصادم االستقرار ربقيق ّٔدؼ اإلسالـ
 ُب الثركة توزيع إعادة ُب األبرز األداة الزكاة كوف ُب فيتمثل الفقر أسبػاب أىم باعتبارىا الثركة تركز ؼبشكلة معاعبتها

. الفقراء إٔب األغنياء من للثركة ناقلة قناة اإلسالمي االقتصاد ُب الباحثُت نظر كجهة من تعترب إذ سالـ،اإل

                                                           
 .20 ، اؼبرجع نفس  75
 .البقرة سورة من 273 اآلية 76
 الثاين، العدد ،17آّلد اإلسالمي، لالقتصاد العزيز عبد اؼبلك جامعة ؾبلة اإلسالمية، البيئة ُب التنمية ك ةالزكػا حجػازم، السيد اؼبرسي 77

 .15 -14: ص ص ،2004
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:   اػباسبة

 عالج ُب اؼبهم أثرىا كؽبا يستحقها ؼبن عاـ كل دفعها يتكرر حيث كالبطالة، الفقر على للقضاء فعالة كسيلة الزكاة تعد

 بتمكينهم العمل عن العاطلُت تأىيل ىو كالفقر البطالة معاعبة أساليب أقبح أف التجارب كأثبتت االقتصادم، االنكماش

 كجيعلو الكردية، اغبياة لو لتيسر حاجتو تسديد جانب إٔب الفرد عمل على حث قد فاإلسالـ الصغَتة، دبشاريعهم القياـ من

 منعها أف كما ك كاالستثمار، كالثركة خلالد توزيع كعلى االستهالؾ، على تأثَتان  للزكاة كأف كما أفضل، معيشي كضع ُب

. كاعبردية كالتسوؿ السرقة مثل آّتمع ُب كاجتماعية اقتصادية مشكالت خلق إٔب يؤدم

 الفقراء كتأىيل دكلة، كل ُب الزكاة مؤسسة تطوير من بد ال الزكاة، نظاـ تطبيق من اؼبنشودة األىداؼ إٔب كللوصوؿ

 ؾبتمػع من آّتمع ربوؿ اليت الطرؽ أفضل من تعد فالزكاة كعليو كمنوه، آّتمع استقرار ّبلصا اإلنتاجية العملية ُب للمسامهة

 ُب تتسبب اليت األمواؿ كحبس االكتناز على حرب إعالف كىي كالفقر، البطالة من كخاؿ اقتصاديان، منتج ؾبتمع إٔب خامل
 سوؼ الطريقػة ّٔذه استخدمت إذا الزكاة فإف ؾكلذؿ اإلسالـ، ُب االقتصاد أىداؼ أىم ىو كىذا االقتصادم، الركود

 الغنية الطبقات بُت الفوارؽ كتقليل آّتمع، طبقات صبيع على كالدخل الثركات كتوزيع األمواؿ، تطهَت ُب فاعلػة أداة تكوف

 كالتعاكف التأمُت ربقيق ُب كبَت أثر فالزكاة اؼبعٌت ّٔذا ك. العدؿ كإرساء االقتصادية التنمية عجلة ربريك ُب كتساىم كالفقَتة،

 األكٔب اإلسالمية العصور ُب عليو كانت كما ، اؼبسلم آّتمع أفراد بُت االجتماعي التعاكف تضمن فهي االجتماعي،

 الكفاية حد كربقيق كتوزيعها الزكاة أمواؿ جبمع منوطان  اغباكم كاف فقد االجتماعي، للضماف مؤسسة أكؿ غدت أهنا حيث

.  آّتمع ُب منتجُت أشخاص إٔب لتحويلهم ؽبػم عمل فرص إجيػػاد الوقت نفس ُبك الفقراء حاجات كسد

 

:   اؼبراجع قائمة -

 ، اعبزائر جامعة ، التسيَت ك االقتصادية العلـو ُب ماجستَت رسالة ، الزكاة ك للضريبة مقارنة دراسة ، ػبضر اضبد بن -
2001  .

 .25 ص ، 2004 ، اعبزائر ،1ط   ، الفقر مكافحة ، فارس مسدكر -

 لوالية األكقاؼ ك الدينية الشؤكف ؼبديرية الرظبي اؼبوقع ،الفقر مكافحة ُب اعبزائرم الزكاة صندكؽ ذبربة مسدكر، فارس -

 http://www.darwakfconstantine.org/index اعبزائرية، األكقاؼ ك الدينية الشؤكف كزارة قسنطينة،

 اؼبؤسبػر تقييمية، دراسة: اغبسن القرض بصيغة اؼبصغرة اؼبشاريع سبويل ُب زائراِب ذبربة ؿبسن، عواطف ، ناصر سليماف -

 تنظيم الصغػر، اؼبتناىية للمؤسسات اإلسالمية اؼبالية اػبدمات تعزيز: شامل إسالمي مإب نظاـ تطوير: حوؿ الثاين العاؼبي

، جبدة، التدريب ك للبحوث اإلسالمي كاؼبعهد اؼبالية ك اؼبصرفية للعلـو السوداف أكادديية  .أكتوبر 11 -9 السوداف، اػبرطـو
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 /http://www.marw.dz/index.phpاعبزائرية، كاألكقاؼ الدينية الشؤكف لوزارة الرظبي اؼبوقع -

 الزكاة مؤسسػات: حوؿ الدكٕب اؼبلتقػى فقر،اؿ ك البطالة مكافحة ُب للزكاة اؼبيدانية ك النظرية األبعاد الكرًن، عبد البشَت -

 علـو ك االقتصادية العلـو كلية الفقر، ظاىػرة مكافحػة ُب دكرىا ك الزكاة مؤسسػات لتجارب تقوديية دراسة: العريب الوطن ُب

. 2004 جويلية 11 -10 البليدة، جامعة التسيَت،

 .1985 بَتكت، الرسالة، سةمؤس اإلسالـ، عاعبها كيف ك الفقر مشكلة القرضاكم، يوسف  -

 اإلسالمي، لالقتصاد العزيز عبد اؼبلك جامعة ؾبلة اإلسالمية، البيئة ُب التنمية ك الزكػاة حجػازم، السيد اؼبرسي  -

. 15 -14: ص ص ،2004 الثاين، العدد ،17آّلد

 ، االسالمي آّتمع ُب البطالة تمعدال تقليص ك الفقر كطأة من التخفيف ُب الفاعل دكرىا ك الزكاة ، الطيب الواُب  -
 .2010 ، اعبزائر ، اؼبستدامة التنمية ك البيئية الدراسات مركز

  

http://www.marw.dz/index.php/
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 الجريمة من الوقاية في والصدقة الزكاة ثرأ

. االجتماعية العلوم قسم واالجتماعية، اإلنسانية العلوم كلية مليانة، خميس جامعة/  الزىراء فاطمة نسيسة. د

 

 

 :الملخص

 كمصارؼ أىداؼ من ّٔما يتعلق ما ككل اإلسالـ، ُب كالصدقة الزكاة مكانة لتوضيح نسعى اؼبداخلة ذهق خالؿ من

 بُت التفاكت كؿباربة كاألمن، االستقرار ربقيق كُب كآّتمع، الفرد صالح ُب أثرمها كنبُت اعبردية، من الوقاية ُب تؤثر

 اغباجة سد رأسها كعلى اعبردية، مسببات على كتقضي منة،اآل اغبياة تكفل ضركرية احتياجات من تسده دبا الطبقات،

 الغٍت من بأخذه كالثركة اؼباؿ توزيع ك تنظيم ُب أمهية من اغبكومية الزكاة ؼبؤسسات ما أيضا كنبُت.. بالدكنية كالشعور كالفقر،

 دبا كافة، االجتماعية اغبوائج ُب أثَتت ذات  -اؼبتميزة الرؤية ىذه كفق  -فالزكاة  كاحملتاجُت، للفقراء اؼبشركع كجهو ُب كصرفو

 ـبرجيها أخالؽ كهتذيب الرزؽ، أبواب فتح على كالعمل الركود، كؿباربة االقتصاد، كتنشيط اعبردية، من الوقاية فيها

 . كآّتمعات األفراد اقتصاديات تنمية على كالتأكيد كآخذيها،

.البطالة ، الفقر االجتماعي، التكافل آّتمع، اعبردية، الصدقة، الزكاة،: اؼبفتاحية الكلمات  

Abstract:  
Through this presentation we seek to clarify the status of Zakat and charity in Islam, and everything related to 
their objectives and banks affect the prevention of crime, and show their impact on Salah individual and 
society, and to achieve stability and security, and the fight against inequalities between the classes, including 
blocked by the needs necessary to ensure a safe life , and eliminate the causes of crime, and on her head fill 
the need and poverty, and the feeling of inferiority .. the show also what zakat institutions of government of 
the importance of the organization and distribution of money and wealth, taking him from the rich and cashed 
in the face of the project for the poor and needy, zakaah - according to this vision of excellence - the same 
effect in meet her needs all social, including the prevention of crime, and stimulate the economy, and to fight 
the recession, and work to open the doors of livelihood, and refine their directors and Akhvea ethics, and the 
emphasis on the development of the economies of individuals and communities.  

Key words: Zakat, charity, crime, community, social cohesion, poverty, unemployment. 
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: المقدمة

 بذؿ عدـ إف اؼبختلفة آّتمعات ُب الواقع تطبيقات ُب كتأكد كانتشارىا اعبرائم حدكث أسباب من كالفقر اغباجة إف

 ُب اؼباؿ صرؼ عدـ إف كما كاستقراره، آّتمع امن على خطرا يشكل مندكبا أك كاجبا ذلك كاف سواء ماؽبم من األغنياء
. أنواعها تىبش اعبردية من يزيد اؼبشركعة كجوىو

 من الوقاية ُب تؤثر كمصارؼ أىداؼ من ّٔما يتعلق ما ككل اإلسالـ ُب كالصدقة الزكاة مكانة اؼبوضوع ىذا ُب نوضح

 من يسده كدبا الطبقات بُت التفاكت كؿباربة كاألمن االستقرار ربقيق من كآّتمع الفرد صالح ُب أثرىا كيبُت اعبردية،

 . بالدكنية كالشعور كالفقر اغباجة رأسها كُب اعبردية مسببات على كتقضي اآلمنة اغبياة تكفل ضركرية احتياجات

 :الزكاة تعريف/ 1

 قولو ُب كذلك الصالح، كعلى اؼبدح على أيضان  كتطلق كزاد، منا إذا الزرع زكا: يقاؿ كالزيادة، النمو ىي :لغةن  الزكاة/ أ

 ىذه كتتمثل اػبَت، ُب زيادهتم بُت إذا الشهود، القاضي زكى يقاؿ[.  32 اآلية : النجم  سورة]  {  أنفسكم تزكوا فال} :تعأب

 من مؤديها تطهر فهي[.  103  اآلية: التوبة سورة]  {   ّٔا كتزكيهم تطهرىم صدقة أمواؽبم من خذ} :تعأب قولو ُب اؼبعاين

.  أجره كتنمي اإلٍب

 اهلل بركة عن اغباصل النمو: الزكاة أصل: الراغب قاؿ كزاد، منا إذا الزرع زكا: يقاؿ كالزيادة النماء: كىو الزكاء من الزكاة

 الفطر كزكاة لألمواؿ طهرة فالزكاة كاؼبدح كالربكة كالنماء الطهارة: اللغة ُب الزكاة كأصل: النهاية ُب األثَت ابن كقاؿ.  (1)تعأب

.  الذنوب من نفسو طهر أم(. 9/ لشمسا سورة) زىكَّاىىا مىنٍ  أىفٍػلىحى  قىدٍ : تعأب قولو ُب. (2)لألبداف طهرة

 الفخر سبيل على سبدحوىا فال: أم( 32/ النجم سورة) أىنٍػفيسىكيمٍ  تػيزىكُّوا فىال: تعأب قولو اؼبدح ُب الزكاة استعماؿ كمن

رنا رىبػُّهيمىا يػيٍبًدؽبىيمىا أىفٍ  فىأىرىٍدنىا: تعأب قولو الصالح ُب الزكاة استعماؿ كمن كاإلعجاب يػٍ : أم( 81/ الكهف سورة) زىكىاةن  قي ًمنٍ  خى

.  كتقى صالحا

قىةن  أىٍموىاؽبًًمٍ  ًمنٍ  خيذٍ : تعأب قولو التسمية كأصل. اآلفات كيقيو منو اؼبخرج ُب يزيد ألنو زكاة اؼبخرج اؼباؿ كظبي  صىدى

يًهمٍ  تيطىهّْريىيمٍ   إمنا: األزىرم كقاؿ أجره كتنمي اإلٍب من امؤديو تطهر ألهنا بذلك ظبيت: كقيل(.  103/ التوبة سورة) ًّٔىا كىتػيزىكّْ

 .منو أخرجت الذم كاؼباؿ كاؼبعطى اؼبعطي كتنمي تزكي فهي التسمية معٌت ُب صحيح ذلك ككل.  (3)الفقراء تنمي

: يقاؿ كما .(4)كاغبديث القرآف ُب استعمل قد ذلك ككل كاؼبدح، كالربكة، كالنماء، الطهارة،: اللغة ُب الزكاة أصل أف كما

 ًمٍنوي  خىٍَتان  رىبػُّهيمىا يػيٍبًدلىػهيمىا أىفٍ  فىأىرىٍدنىا: تعأب اهلل قاؿ الصالح،: أيضان  كالزكاة .(6)زكوات: الزكاة كصبع ، (5)كزاد منا إذا الزرع ازؾ

ريضٍبان  كىأىقٍػرىبى  زىكىاةن 
 (7)

 ًمٍنكيمٍ  زىكىى مىا كىرىضٍبىتيوي  عىلىٍيكيمٍ  اهلل فىٍضلي  كىلىٍوال: تعأب كقاؿ. صاغبان  عمالن  منو خَتان : كقيل صالحان،: قيل. 

يىشىاء مىنٍ  يػيزىكّْي اهلل كىلىًكنَّ  منكم، صلح ما أم. (8)أىبىدان  أىحىدو  ًمنٍ 
رج آب كقيل يشاء، من يصلح أم ، (9)   اؼباؿ من خيي
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, لألمواؿ طهرة فالزكاة, تعأب اهلل من باإلخالؼ كمناء, كإصالح, لو كتثمَت, للماؿ تطهَت ألنو ؛((زكاةه : ))ككبوىم للمساكُت

 .(10)لألبداف طهرة الفطر كزكاة

 ىيوى  أىنٍػفيسىكيمٍ  تػيزىكُّوا فىالى :تعأب اهلل قاؿ,عليها كأثٌت ككصفها مدحها إذا نفسو زكَّى: يقاؿ اؼبدح، دبعٌت تأٌب أيضان  كالزكاة

اتػَّقىى دبىنً  أىٍعلىمي 
 (11)

 شيء كالنماء،ككل الزيادة(( زكا)):مادة أصل أف كاػبالصة .(12)كعدَّؽبم مدحهم إذا الشهود القاضي زكَّى: كيقاؿ. 

 .زكا فقد زاد

 كما. اؼباؿ ُب الواجب اغبق أداء أم_ اإليتاء فعل نفس على الفقهاء أطلقها كقد اؼباؿ، ُب جيب حقه :  شرعان  الزكاة/ ب

 ُب لعبدا صدؽ على لداللتها"  صدقة"  الزكاة كتسمى. للفقراء حقان  اهلل فرضو الذم اؼباؿ من اؼبقدر اعبزء على أطلقت
« كاجب حق».  (13)ـبصوص كقت ُب ـبصوصة لطائفة ـبصوص ماؿ ُب كاجب حق) ىي كما. تعأب اهلل كطاعة العبودية

 لطائفة». التجارة كعركض كاألشباف األرض من كاػبارج األنعاـ ّٔيمة سائمة كىو« ـبصوص ماؿ ُب» الزكاة أبواب ُب مقدر

قىاتي  ًإمنَّىا: تعأب بقولو ـإليو اؼبشار الثمانية األصناؼ كىم« ـبصوصة  كىاٍلميؤىلَّفىةً  عىلىيػٍهىا كىاٍلعىاًمًلُتى  كىاٍلمىسىاًكُتً  لًٍلفيقىرىاءً  الصَّدى

ًبيلً  كىُب  كىاٍلغىارًًمُتى  الرّْقىابً  كىُب  قػيليوبػيهيمٍ   كقت ُب»(.  60/ كبةالت سورة) حىًكيمه  عىًليمه  كىاللَّوي  اللَّوً  ًمنى  فىرًيضىةن  السًَّبيلً  كىاٍبنً  اللَّوً  سى

 اليت الثمرة صالح بدك كعند اغببوب ُب اغبب اشتداد كعند التجارة كعركض كاألشباف اؼباشية ُب اغبوؿ سباـ كىو« ـبصوص

. (14)الزكاة فيها ذبب

: كقيل.(16)ـبصوص كقت ُب ـبصوصة، لطائفة خاص، ماؿ ُب كاجب حقّّ :كقيل.(15)اؼباؿ ُب جيب حقّّ : شرعان  الزكاةك

 بذؽبا الشرع يوجب ككبوه اؼباؿ من حصة: كقيل.(17)ـبصوصة مصارؼ ُب نصابان  بلغ إذا النامي اؼباؿ من معلـو جزء إنفاؽ

 نصيب:كقيل.(19)ـبصوص ؼبالك ـبصوص ماؿ ُب اؼباؿ من طائفة إجياب عن عبارة: كقيل.(18)خاصة بشركط ككبوىم للفقراء

 لطائفة معُت، ماؿ ُب شرعان، كاجب جزء بإخراج تعأب هلل التعبد: قيلك.(20)ـبصوصة لطائفة يصرؼ معُت ماؿ ُب شرعان  مقدر

: كقيل.(22)كالنصاب اغبوؿ كجوبو ُب كيعترب ـبصوص، كجو على ـبصوصة، أمواؿ ُب جيب حق: كقيل.(21)ـبصوصة جهة أك

: كقيل. (23)تعأب هلل كجو كل من اؼباؿ ذلك عن اؼبنفعة قطع بشرط مسلم من يستحقو من شرعان  معُت ماؿ من جزء سبليك

. (24)ـبصوص كقت ُب ـبصوصة، لطائفة ـبصوص ماؿ ُب كاجب، حق: شرعان  الزكاة

قىاتً  ُب  يػىٍلًمزيؾى  مىنٍ  كىًمنػٍهيمٍ : تعأب اهلل قاؿ اؼبطهرة، كالسنة الكرًن القرآف ُب صدقة تسمى قد الشرعية كالزكاة  فىًإفٍ  الصَّدى

يىٍسخىطيوفى  ىيمٍ  ًإذىا ًمنػٍهىا ٍعطىٍوامي  ٓبىٍ  كىًإفٍ  رىضيوا ًمنػٍهىا أيٍعطيوا
 (25)

قىةن  أىٍموىالًػًهمٍ  ًمنٍ  خيذٍ : تعأب اهلل كقاؿ.  يًهمٍ  تيطىهّْريىيمٍ  صىدى  ًّٔىا كىتػيزىكّْ

تىكى  ًإفَّ  عىلىٍيًهمٍ  كىصىلّْ  يعه  كىاهلل لىػهيمٍ  سىكىنه  صىالى عىًليمه  ظبًى
قىاتي  ًإمنَّىا: عأبت كقولو. (26)  عىلىيػٍهىا كىاٍلعىاًمًلُتى  كىالٍػمىسىاًكُتً  لًٍلفيقىرىاءً  الصَّدى

ًبيلً  كىُب  كىاٍلغىارًًمُتى  الرّْقىابً  كىُب  قػيليوبػيهيمٍ  كىالٍػميؤىلَّفىةً  حىًكيمه  عىًليمه  كىاهلل اهلل ًمنى  فىرًيضىةن  السًَّبيلً  كىاٍبنً  اهلل سى
 (27)

 عباس ابن كعن. 

 من تؤخذ صدقة عليهم افًتض اهلل أف فأعلمهم: ))فقاؿ لو بُتَّ  اليمن إٔب معاذان  بعث ؼبا  اهلل ؿرسو أف عنهما اهلل رضي
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 أكاؽو  طبس دكف فيما ليس)) : النيب عن عنهما اهلل رضي سعيد كأيب جابر حديث كُب. (28)((فقرائهم على فًتدُّ  أغنيائهم

. (29)((صدقة الورؽ من

 ما الصدقة: )) تعأب اهلل رضبو  –األصفهاين الراغب العالمة قاؿ. (30)تعأب اهلل عند الثواب ّٔا ييبتغى اليت العطية ىي: الصدقة تعريف/2

 يسمى كقد للواجب، كالزكاة بو، للمتطوَّع تقاؿ األصل ُب الصدقة لكن كالزكاة، قربة،اؿ كجو على مالو من اإلنساف خيرجو

: نوعاف الصدقة لفظ أف بذلك فتبُت. (31)((فعلو ُب الصدؽ صاحبها ربرَّل إذا صدقة الواجب

. التطوع صدقة على تطلق صدقة: األكؿ النوع

. (32)الزكاة ىي اليت الفرض، صدقة على تطلق صدقة: الثاين النوع

 ؿبظورات بأهنا اإلسالمية الشريعة ُب اعبرائم تعريف ديكن البياف ىذا ضوء كُب:  اإلسالمية الشريعة ُب اعبردية تعريف/3

 احملضورات كصفت كقد بو مأمور فعل ترؾ أك عنو منهي فعل إتياف إما ىي كاحملظورات تعزير، أك حبد عنها اهلل زجر شرعية

 يعترب ال الًتؾ أك الفعل أف يعٍت كىذا ؿبددة ؼبعايَت طبقا منحرؼ ىو كما سوم ىو ما ربدد ليتا ىي الشريعة الف شرعيو بأهنا

 منهما أم يعد ال الًتؾ أك الفعل على عقوبة ىناؾ تكن ٓب فإذا عقوبة عليو كرتبت ذلك الشريعة أكضحت إذا أال جردية

 قانونيو عن ربدثوا حُت القانوف علماء عنها أخذه ٍب يةاإلسالـ الشريعة كأقرتو كضعتو اليت الشريعة مبدأ ىو كىذا. جردية

 . السلوؾ جوانب بعض جيـر الذم ىو القانوف كاف اإلجرامية الظواىر

 من الثالث الركن فهي فركضو من كفرض اػبمسة اإلسالـ أركاف من ركن الزكاة: اإلسالمية الشريعة ُب الزكاة حكم/ 2

 األمة كإصباع كسلم عليو اهلل صلى نبيو كسنة تعأب اهلل كتاب فرضيتها كدليل عليها إال يقـو ال اليت كمبانيو اإلسالـ أركاف

.  احملمدية

: تعأب كقولو(. 42/ البقرة سورة. )الرَّاًكًعُتى  مىعى  كىارٍكىعيوا الزَّكىاةى  كىآىتيوا الصَّالةى  كىأىًقيميوا: تعأب قولو: العزيز الكتاب أدلة فمن

ديكهي  خىٍَتو  ًمنٍ  أًلىنٍػفيًسكيمٍ  تػيقىدّْميوا كىمىا الزَّكىاةى  كىآتيوا الصَّالةى  كىأىًقيميوا (.  110/ البقرة سورة) بىًصَته  تػىٍعمىليوفى  دبىا اللَّوى  ًإفَّ  اللَّوً  ًعٍندى  ذبًى

ٍبتيمٍ  مىا طىيّْبىاتً  ًمنٍ  أىٍنًفقيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا: تعأب كقولو  تػيٍنًفقيوفى  ًمٍنوي  اػبٍىًبيثى  تػىيىمَّميوا كىال اأٍلىٍرضً  ًمنى  لىكيمٍ  نىاأىٍخرىجٍ  كىفبَّا كىسى

يده  غىًٍتّّ  اللَّوى  أىفَّ  كىاٍعلىميوا ًفيوً  تػيٍغًمضيوا أىفٍ  ًإالَّ  بًآًخًذيوً  كىلىٍستيمٍ  قىةن  أىٍموىاؽبًًمٍ  ًمنٍ  خيذٍ : تعأب قولو ك(. 267/ البقرة سورة) ضبًى  صىدى

يًهمٍ كىتػيزى  تيطىهّْريىيمٍ   سورة) تػيٍرضبىيوفى  لىعىلَّكيمٍ  الرَّسيوؿى  كىأىًطيعيوا الزَّكىاةى  كىآتيوا الصَّالةى  كىأىًقيميوا: تعأب كقولو(. 103/ التوبة سورة) ًّٔىا كّْ

 ىو اؼبعلـو كاغبق(. 25 -24/ اؼبعارج سورة) كىاٍلمىٍحريكـً  لًلسَّاًئلً ( 24) مىٍعليوـه  حىقّّ  أىٍموىاؽبًًمٍ  ُب  كىالًَّذينى : تعأب قولو ك(. 56/ النور

ينى  لىوي  ـبيًٍلًصُتى  اللَّوى  لًيػىٍعبيديكا ًإالَّ  أيًمريكا كىمىا: تعأب قولو ك. الزكاة ةً  ًديني  كىذىًلكى  الزَّكىاةى  كىيػيٍؤتيوا الصَّالةى  كىييًقيميوا حينػىفىاءى  الدّْ  اٍلقىيّْمى

(.  5/البينة سورة)

 من كثَتة آيات ُب بالصالة الزكاة قرنت كقد للوجوب، كاألمر ّٔا لألمر الزكاة كجوب لعل الكرديات اآليات ىذه فدلت
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.  شأهنا كعظيم أمهيتها على يدؿ فبا القرآف

:  الزكاة كجوب على السنة أدلة كمن

: كؿيق كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ظبعت: قاؿ -عنهما اهلل رضي –اػبطاب بن عمر بن الو عبد الرضبن عبد أيب عن 

 كصـو البيت كحج الزكاة كإيتاء الصالة كإقاـ اهلل رسوؿ ؿبمدا كأف اهلل إال إلو ال أف شهادة: طبس على اإلسالـ بٍت»

 كقاؿ اغبج على الصياـ بتقدًن« كاغبج رمضاف كصياـ» مسلم كلفظ للبخارم كاللفظ ،( 33)كمسلم البخارم ركاه« رمضاف

 ابن كعن.  اغبج فرض على متقدـ الصـو فرض ألف للًتتيب أنسب الركاية كىذه كسلم عليو اهلل صلى النيب من ظبعتو ىكذا

 إلو ال أف شهادة إٔب ادعهم»: فقاؿ اليمن إٔب عنو اهلل رضي معاذا بعث كسلم عليو اهلل صلى النيب أف عنهما اهلل رضي عباس

 أطاعوا ىم فإف كليلة يـو كل ُب صلوات سخم عليهم افًتض قد اهلل أف فأعلمهم لذلك أطاعوا فإف اهلل رسوؿ كأين اهلل إال

 كُب ،( 34)كمسلم البخارم ركاه« فقرائهم على كترد أغنيائهم من تؤخذ أمواؽبم ُب صدقة عليهم افًتض اهلل أف فأعلمهم لذلك

 أهنا األكٔب كايةالر ُب اؼبفركضة الصدقة من للمراد مبينة كىي ،( 35)أمواؽبم من زكاة عليهم فرض اهلل أف فأخربىم للبخارم ركاية

 من عباس ابن حديث ُب بالذكر الفقراء كخص اإلسالـ أركاف من ركن كأهنا كفرضيتها الزكاة كجوب اغبديثاف أفاد كقد الزكاة

.  (36)األصناؼ بقية من أكد الزكاة ُب كحقهم األغلب ىم الفقراء كألف باألغنياء الفقراء ؼبقابلة الثمانية األصناؼ بقية بُت

 ُب عنهم اهلل رضي الصحابة كاتفق. فرائضو من كفريضة اإلسالـ أركاف أحد كأهنا الزكاة كجوب على ؼبوفاؼبس كأصبع
.  (37)مانعيها قتاؿ على بكر أيب عهد

: اآلٌب النحو على ثالثة أنواع الزكاة: الزكاة أنواع/ 3

 كتزكية ، (38)زىكَّاىىا مىنٍ  أىفٍػلىحى  قىدٍ *  كىتػىٍقوىاىىا فيجيورىىىا فىأىلٍػهىمىهىا*  سىوَّاىىا كىمىا كىنػىٍفسو : تعأب اهلل قاؿ النفس، زكاة: األكؿ النوع

. الذميمة كاألخالؽ كاؼبعاصي، كالذنوب كالنفاؽ، كالكفر، الشرؾ، من تطهَتىا: النفس

 كالذكر كالكبَت، الصغَت على اهلل رسوؿ فرضها كقد اؼببارؾ، رمضاف شهر من الفطر صدقة كىي البدف، زكاة: الثاين النوع

، من أك طعاـ، من صاعان : كالرفث اللغو من للصائم طهرة اؼبسلمُت، من كالعبد كاغبر كاألنثى،  أك أقط أك شعَت، أك, سبر أك برٍّ

. (39)زبيب

 ُب ركةكب كاألنفس، لألمواؿ، طهرة كىي الصالة، قرينة كىي اإلسالـ، أركاف من ركن كىي األمواؿ زكاة: الثالث النوع
. (40)كاألنفس األمواؿ

: الزكاة مشركعية ُب اغبكمة/ 4

 الفقراء من احملتاجُت إلخوانو كمواساة عقابو من كخوفا ثوابو ُب كرغبة ؼبرضاتو كطلبا اهلل ألمر امتثاال اؼبسلم يؤديها الزكاة

 من عليو اهلل افًتض ما أداء على توكتقوم العاجز كأقدار اللهيف كإغاثة الضعيف إعانة باب من فأداؤىا ككبوىم، كاؼبساكُت
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.  كالعبادات التوحيد

 على ؾببولة النفوس أف إذ الشح كترؾ كالكـر اعبود بتخلق أخالقو كتزكي الذنوب أقباس من اؼبؤدم نفس تطهر كالزكاة

 قولو كلو ذلك تضمن كقد مستحقيها إٔب اغبقوؽ كإيصاؿ األمانات ألداء كترتاض السماحة فتتعود كإمساكو اؼباؿ ؿببة

قىةن  أىٍموىاؽبًًمٍ  ًمنٍ  خيذٍ : تعأب يًهمٍ  تيطىهّْريىيمٍ  صىدى (.  103/ التوبة سورة) ًّٔىا كىتػيزىكّْ

 كيتنعموف. فيتمتعوف ّٔا كخصهم األصلية اغبوائج عن الفاضلة كباألمواؿ النعم بصنوؼ كفضلهم األغنياء على اهلل أنعم كقد

 النفسية اآلفة تلك البغيض الشح من الغٍت لنفس طهارة فالزكاة (41)فرضا فكاف اؼباؿ عمةف شكر باب من الزكاة فأداء العيش بلذيذ

 الشح عليو سيطر ؾبتمع أك فرد يفلح كلن فيبيعو الوطن أك فيبذلو العرض أك فيسفكو الدـ إٔب ّٔا اتصف من تدفع قد اليت اػبطرة

(.  29: التغابن كسورة( )9: اغبشر سورة) ٍلميٍفًلحيوفى ا ىيمي  فىأيكلىًئكى  نػىٍفًسوً  شيحَّ  ييوؽى  كىمىنٍ  تعأب قاؿ

 ضبلهم قبلكم كاف من أىلك فإنو الشح كاتقوا القيامة، يـو ظلمات الظلم فإف الظلم اتقوا» كسلم عليو اهلل صلى كقاؿ

.  (42)مسلم ركاه« ؿبارمهم كاستحلوا دماءىم سفكوا أف على

 صبىىعى  الذم اهلل عباد عن اهلل ؼباؿ الكانز الغٍت ذلك على كاغبقد اغبسد من الفقَت لنفس طهارة اآلخر اعبانب ُب كالزكاة

 جبلت كقد اإلنساف قلب يستميل أف اإلحساف شأف كمن( 3 -2 اؽبمزة سورة) أىٍخلىدىهي  مىالىوي  أىفَّ  حيىٍسىبي *  كىعىدَّدىهي  مىاال

.  إليها أساء من كبغض إليها أحسن من ؿببة على القلوب

 حق تعلق فإف للماؿ طهارة ىي ٍب كالفنت كالصراع كالتفرقة اؽبدـ عوامل من كفقرائو أغنيائو كلو للمجتمع رةطها كالزكاة

 اػبَت يسدم الذم اإلنساف فإف اؼبعنوم ككيانو الغٍت لشخصية مناء ىي ٍب. منو بإخراجو إال يطهر ال ملوثا جعلو باؼباؿ الفقَت

 نفسو ُب بامتداد يشعر عليو اهلل حبق كليقـو كاإلنسانية الدين ُب بإخوانو هنضٕب كيده نفسو ذات من كيبذؿ اؼبعركؼ كيصنع

 اهلل رضي ىريرة أيب كعن. نفسو على انتصر قد فعال كىو معركة ُب انتصر من بو حيس دبا كحيس صدره ُب كاتساع كانشراح

 اضطرت قد حديد من جبتاف ليهماع رجلُت كمثل كاؼبتصدؽ البخيل مثل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ضرب: قاؿ عنو

 البخيل كجعل أثره كتعفو أناملو تغشى حىت عنو انبسطت بصدقة ىم كلما اؼبتصدؽ فجعل كتراقيهما ثديهما إٔب أيديهما

 بإصبعو يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت فأنا: ىريرة أبو قاؿ. دبكاهنا حلقة كل كأخذت قلصت بصدقة ىم كلما

.  (44)كمسلم البخارم ركاه. (43)تتوسع كال يوسعها رأيتو فلو جيبو ُب ىكذا

 كيعجال بو يوديا حىت كفقره لضعفو مًتككا كال آّتمع ُب ضائعنا ليس أنو حيس حيث الفقَت لشخصية مناء أيضا كالزكاة

.  (45)يستطيع اـ بكل اؼبعونة يد لو فيمد عنو أثقالو كضبل عثرتو إقالة على ليعمل اؼبسلم ؾبتمعو إف كال ّٔالكو

 كاػبلف بالربكة الدنيا ُب أضعافو عليو يعود يدفعو الذم القليل اعبزء ىذا فإف فيو كبركة للماؿ مناء ذلك بعد كالزكاة

يػٍري  كىىيوى  خييًٍلفيوي  فػىهيوى  شىٍيءو  ًمنٍ  أىنٍػفىٍقتيمٍ  كىمىا: تعأب قاؿ العظيم بالثواب اآلخرة كُب العاجل  كعن[. 39 بأس سورة] الرَّازًًقُتى  خى
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 البخارم ركاه. «عليك أنفق أنفق آدـ ابن يا» تعأب اهلل قاؿ: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة أيب

 ركاه« ماؿ من صدقة نقصت ما»: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف كعنو... العمل جنس من كاعبزاء. (46)كمسلم

 فيقوؿ ينزالف ملكاف إال فيو العباد يصبح يـو من ما» قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب أف عنو اهلل رضي كعنو. (47)مسلم

 مستجاب اؼبالئكة كدعاء. (48)كمسلم البخارم ركاه« تلفا فبسكا أعط اللهم: اآلخر كيقوؿ خلفا منفقا أعط اللهم: أحدمها

 ٍب بيمينو يتقبلها اهلل فإف الطيب إال اهلل إٔب صعدم كال طيب كسب من سبرة بعدؿ تصدؽ من» كسلم عليو اهلل صلى كقاؿ
.  (49)كمسلم البخارم ركاه« اعببل مثل تكوف حىت فلوه أحدكم يريب كما لصاحبها يربيها

 ال من ؾبتمعو ُب يوجد أف يأىب اإلسالـ فإف اإلسالـ بو جاء الذم االجتماعي الضماف كسائل من كسيلة ذلك بعد كالزكاة
 من لكل تتوفر أف جيب كحقوؽ ضركريات فهذه يؤكيو الذم كاؼبسكن كيواريو كيسًته يزينو الذم كالثوب فيو،يك الذم القوت جيد

 كيضمنو يكفلو اؼبسلم فآّتمع يستطع ٓب فإف ككسبو جهده من الضركرات ىذه حيقق بأف مطالب كاؼبسلم اإلسالـ ظل ُب يعيش

 يشد اؼبرصوص ككالبنياف الواحد كاعبسد يكونوا أف ُب اؼبسلمُت سالـاإل علم ىكذا كاؼبسكنة كالعرم اعبوع فريسة يدعو كال

« بعضا بعضو يشد كالبنياف للمؤمن اؼبؤمن» كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي موسى أيب عن. بعضا بعضو

 توادىم ُب اؼبؤمنُت مثل»: كسلم يوعل اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي بشَت بن النعماف كعن –أصابعو بُت كشبك

.  (50)كمسلم البخارم ركامها. «كاغبمى بالسهر اعبسد سائر لو تداعى عضو مو اشتكى إذا اعبسد كمثل كتعاطفهم كتراضبهم

.  (51)كاحملركمُت للعاجزين اإلسالـ فرضها اليت اؼبعيشية االجتماعية الكفالة ؽبذه أساسي مورد كالزكاة

 كربفظو بركة كتزيده تطهره فإهنا اؼباؿ ُب أما. اإلسالمي كآّتمع اؼبزكي كالفرد اؼباؿ ُب كاضحة كآثار كثَتة حكم فللزكاة

 ركاه« الزكاة حببس إال حبر كال بر ُب ماؿ تلف ما» اغبديث كُب. (52)بسببها كالضياع التلف أسباب عنو اهلل كدينع اآلفات من

.  (53)األكسط ُب الطرباين

 كاألنانية كالطمع كالشح البخل أمراض من كيشفيو حسناتو كيضاعف درجاتو كيرفع ذنبو يغفر اهلل فإف ردللف بالنسبة كأما

 جبل بن معاذ حديث من الًتمذم ركاه« النار اؼباء تطفئ كما اػبطيئة تطفئ الصدقة» كسلم عليو اهلل صلى قاؿ كاالستئثار

 الزكاة مصارؼ عرفنا إذا خصوصا منو خطَتا جانبا تعاِب لزكاةا فإف للمجتمع بالنسبة كأما ،( 54)صحيح حسن حديث: كقاؿ

 يسد ما جيدكف ال الذين كاؼبساكُت فالفقراء اإلسالمي، آّتمع ُب عديدة جوانب الزكاة ّٔذه سد تعأب اهلل أف كأدركنا

 الذم اؼبنقطع كاؼبسافر ندهع سداد كال الديوف أعضلتو الذم كاؼبديوف عليو ينفقوف أىل كال لو ماؿ ال الذم كاليتيم حاجتهم

 حُت أما حقهم، األغنياء يعطهم ٓب إذا حاقدة بنفوس األغنياء أمواؿ إٔب ينظركف ىؤالء كل بلده إٔب يوصلو ما معو ليس

 ىؤالء أجل من دعواهتم اهلل إٔب تصعد ىؤالء فإف اغباجة كذك كاحملرـك كاؼبسكُت الفقَت كيستغٌت مستحقيها على الزكاة توزع

 يرعاىا الذم للمجتمع عونا كصاركا كاغبسد اغبقد من قلؤّم كطهرت كرضيت نفوسهم قنعت كقد الكرماء ءاألنبيا

قىةن  أىٍموىاؽبًًمٍ  ًمنٍ  خيذٍ  تعأب اهلل قاؿ كقد ،( 55)كيكفلهم يًهمٍ  تيطىهّْريىيمٍ  صىدى  كىاللَّوي  ؽبىيمٍ  سىكىنه  صىالتىكى  ًإفَّ  عىلىٍيًهمٍ  كىصىلّْ  ًّٔىا كىتػيزىكّْ
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(.  103 التوبة سورة) عىًليمه  يعه سىمً 

 عن. بالصدقة أتاه ؼبن يدعو فكاف األمر ىذا كسلم عليو اهلل صلى امتثل كقد ؽبم، ادع أم عىلىٍيًهمٍ  كىصىلّْ : تعأب كقولو

 أيب تاهفأ فالف، آؿ على صل اللهم» قاؿ بصدقتهم قـو أتاه إذا كسلم عليو اهلل صلى النيب كاف: قاؿ أكَب أيب ابن اهلل عبد

.  (56)كمسلم البخارم ركاه« أكَب أيب آؿ على صل اللهم: فقاؿ بصدقتو

 كحيمد مغرما ذبعلها كال مغنما اجعلها اللهم: دافعها فيقوؿ كاؼبعطي اآلخذ من الزكاة دفع عند الدعاء استحب ىنا كمن

 اللهم: تقولوا أف ثوأّا تنسوا فال الزكاة أعطيتم إذا» كسلم عليو اهلل صلى قاؿ: قاؿ ىريرة أبو ركل ؼبا ألدائها التوفيق على اهلل

 كجعلو أبقيت فيما لك كبارؾ أعطيت فيما اهلل آجرؾ: آخذىا كيقوؿ. ماجة ابن أخرجو« مغرما ذبعلها كال مغنما اجعلها

 ُب كسلم عليو اهلل ٔبص ىديو ككاف(: اؼبيعاد زاد) ُب تعأب اهلل رضبو القيم ابن قاؿ ،( 57)كاغبديث اآلية من تقدـ ؼبا طهورا لك
 كمصلحة األمواؿ أرباب مصلحة فيها راعى قد كمصرفها عليو ذبب كمن كنصأّا كقدرىا كقتها ُب ىدم أكمل الزكاة

 من على باؼباؿ النعمة زالت فما األغنياء على ّٔا النعمة كقيد كلصاحبو للماؿ طهرة كتعأب سبحانو اهلل كجعلها اؼبساكُت

.  لو كحارسا لو كحصنا عليو سورا كجيعلها اآلفات ّٔا عنو كيدفع لو كينميو عليو اهلل حيفظو بل زكاتو أدل

 شيء إٔب معو حيتاجوف كال اؼبساكُت كيكفي ّٔا جيحف كال اؼبواساة حيتمل قدرا األمواؿ ُب جعل أف حكمتو فاقتضت

 ال ماال يأخذ كاآلخذ عليو، كجب ما دينع الغٍت: الطائفتُت من الظلم فوقع. الفقراء يكفي ما األغنياء أمواؿ ُب ففرض
. (58)اؼبسألة ُب كاإلغباؼ اغبيل أنواع ؽبم أكجبت شديدة كفاقة اؼبساكُت على عظيم ضرر الطائفتُت بُت من فتولد يستحقو

.  (59)اؼباؿ نعمة كشكر اؼبهلك البخل صفة عن كالتنزه ؿببوبة بإخراج تعأب اهلل ؿببة مدعي ابتالء الزكاة مشركعية ففي

 اؼبؤمنوف يتحاب اػبَت كجوه ُب منها كاإلنفاؽ األمواؿ ملكية ُب اإلسالمية الفكرة كّٔذه اإلسالـ ُب اؼبإب النظاـ ّٔذا إنو

 ُب حقو اإلسالمي آّتمع أفراد من فرد لكل حيفظ الذم اإلسالمي كالتضامن االجتماعي بالتكافل شعور بينهم كيقول
 ربصيل من اهلل شرعو دبا عملوا لو اؼبسلمُت أف نؤكد أف نستطيع ىنا كمن. كردية إنسانية حياة حييا جيعلو الذم كالرزؽ العمل

 اإلدياف براىُت كأكرب الدين شعائر أعظم من فالزكاة ،( 60)للسؤاؿ يديو ديد ؿبتاج بقي ؼبا ؼبستحقيها كإعطائها الزكاة فريضة

 ؿبلها ُب الزكاة كضعت فمىت كدينو صاحبها إدياف على دليل أم مسلم ركاه« براىن كالصدقة»: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى فإنو

 زكاة أخرجوا األغنياء أف فلو كالعامة اػباصة اؼبصاّب كقامت فقرىم خف أك الفقراء كاستغٌت كالضركرات اغباجات اندفعت

 أعظم ذلك ككاف الفقراء شركر كاندفعت الضركرات كزالت كالدنيوية الدينية اؼبصاّب لقامت ؿبلها ُب ككضعت أمواؽبم

 كدفع اؼبنافع جلب من عليو اشتملت ؼبا اإلسالـ ؿباسن أعظم من الزكاة كانت كؽبذا اؼبفسدين عبث دينع كسد حاجز

.  (61)اؼبضار

 كللمصاّب منهم، للمحتاجُت تدفع زكاة الزكوية األمواؿ ذكم اؼبؤمنُت على اهلل فرض قد: (62)كالصدقة الزكاة فوائد/5

قىاتي  ًإمنَّىا: تعأب اهلل اؿؽ كما النفع العامة  كىاٍلغىارًًمُتى  الرّْقىابً  كىُب  قػيليوبػيهيمٍ  كىاٍلميؤىلَّفىةً  عىلىيػٍهىا كىاٍلعىاًمًلُتى  كىاٍلمىسىاًكُتً  لًٍلفيقىرىاءً  الصَّدى
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ًبيلً  كىُب   اهلل رزؽ فبا كالنفقة الزكاة بإيتاء األمر ُب كثَتة تآيا القرآف كُب. حىًكيمه  عىًليمه  كىاهللي  اهللً  ًمنى  فىرًيضىةن  السًَّبيلً  كىاٍبنً  اهللً  سى

 ذبب ما كبُت كسلم عليو اهلل صلى النيب عن األحاديث كلو بذلك كتواترت ثوأّم، كذكر كاؼبتصدقُت اؼبنفقُت على كالثناء

 الوعيد كذكر منها، لواجبا كمقدار أنصبائها كذكر للتجارة، اؼبعدة كاألمواؿ كالنقود كالثمار كاغببوب اؼبواشي من الزكاة فيو

 كذلك ال؟ أـ تاركها يكفر ىل اختلفوا كإمنا كإسالمو، كدينو تاركها إدياف نقصاف على اؼبسلموف كاتفق مانعها، على الشديد

. كالدنيوية كالدينية كالكمالية الضركرية الفوائد من كاإلحساف كالصدقة الزكاة ُب ؼبا

 صاحبها إدياف على أم« برىاف كالصدقة»: قاؿ الكرًن النيب فإنو اإلدياف راىُتب كأكرب الدين شعائر أعظم من أهنا فمنها

. للنفوس احملبوب دبالو هلل سخى إذ هلل كؿببتو كدينو

 من كتطهره أخالقو تزكي فإهنا للمعطي تزكيتها أما منو، أيخرجت الذم كاؼباؿ كاؼبعطى اؼبعطي كتنمي تزكي أهنا كمنها

 هلل، الشكر أعظم من فإهنا الشاكرين احملسنُت الكرماء بأكصاؼ فيتصف أخالقو يلة،كتنميالرذ كاألخالؽ كالبخل الشح

 صاحبها إدياف حبسب كثَتة أضعافنا تضاعف كالنفقة الزكاة فإف كثوابو، أجره أيضنا كتنمي دائمنا، اؼبزيد معو كالشكر

 فكم كثَتنا، شيئنا كاألسقاـ الباليا من العبد عن كتدفع النفس كتفرح الصدر تشرح كىي موقعها، ككقوعها كنفعها كإخالصو

 كجلبت عداكات من أزالت اآلالـ،ككم خففت ككم كأسقاـ، كمكاره نقم من دفعت ككم كدنيوية، دينية نعمة من جلبت

 اآلفات تقيو فإهنا منو، اؼبخرج اؼباؿ تنمي أيضنا كىي. صادقات قلوب من مستجابة ألدعية تسببت ككم كصداقات، مودة

 كىىيوى  خييًٍلفيوي  فػىهيوى  شىٍيءو  ًمنٍ  أىنٍػفىٍقتيمٍ  كىمىا: تعأب كقاؿ« تزيده بل ماؿ من صدقة نقصت ما»: الكرًن النيب قاؿ ، الربكة فيو كربل

يػٍري   اللهم: أحدمها يقوؿ ملكاف كينزؿ إال يـو صباح من ما»: قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى عنو الصحيحُت كُب الرَّازًًقُتى  خى

 كينفق الزكاة خيرج مؤمننا ذبد تكاد فال بذلك تشهد كالتجربة ،«تلفنا فبسكنا أعط اللهم: اآلخر كيقوؿ خلفنا، قنامنف أعط

. الرزؽ أسباب لو كيسر الربكة لو كأنزؿ صبِّا، الرزؽ عليو اهلل صب كقد إال ؿبلها ُب النفقات

 حيتاج اليت كللمصاّب الرقاب كُب كالغارمُت كاؼبساكُت الفقراء من للمحتاجُت بدفعها أمر قد اهلل فإف للمعطى نفعها كأما

 اؼبصاّب كقامت فقرىم، خف أك الفقراء كاستغٌت كالضركرات اغباجات اندفعت ؿبلها ُب كضعت فمىت إليها اؼبسلموف

 اؼبصاّب لقامت ؿبلها ُب ككضعت أمواؽبم زكاة أخرجوا األغنياء أف فلو كأجل، ذلك من أعظم فائدة فأم العمومية، النافعة

 كانت كؽبذا اؼبفسدين، عبث دينع كسد حاجز أعظم ذلك ككاف الفقراء شركر كاندفعت الضركرات كزالت كالدنيوية الدينية

. اؼبضار كدفع كاؼبنافع اؼبصاّب جلب من عليو اشتملت ؼبا اإلسالـ ؿباسن أعظم من الزكاة

 ُب كيواسيو اؼباؿ من شيء ييعطيو الغٍت بأف كاؼبسكُت الفقَت يشعر فعندما آّتمع، بُت كاحملبة كاأللفة اؼبودة تنشر الزكاة
 يشعر اؼبسكُت ييعطي عندما كالغٍت اهلل، إال يعلمها ال بسعادة كيشعر اؼبسكُت ذلك قلب يطمئن ذلك فعند كحاجتو فقره

.  الصدر انشراح أسباب من كاعبود الكـر أف اؼبعاد زاد ُب القيم ابن ذكر اؼبساكُت،كقد إٔب اإلحساف كلذة الصدقة حبالكة

 لكي طريق أم إٔب يتجهوف فسوؼ حاجتهم، كيسد يأتيهم ما جيدكا ٓب إذا الفقراء ألف كالسرقات، اعبرائم سبنع أهنا
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.  حاجتهم يسدكا

 لنزكؿ سبب أهنا. (63)«ماؿ من صدقة نقصت ما»: اغبديث ُب كما اؼباؿ ُب الربكة ُب سببا كتكوف كتنميو، اؼباؿ تزكي أهنا

 كتدفع الرب غضب تطفي الصدقة أف». (64)«السماء من القطر منعوا إال أمواؽبم زكاة قـو منع ما»: اغبديث ُب كما اتاػبَت

. كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ عن ذلك ثبت كما (65)«السوء ميتة

: يأٌب ما منها كثَتة، كًحكمه  عظيمة، فوائد للزكاة

, مسلم لكل عظيمة غاية كىذا ككمل، إسالمو ًب اؼبفركضة الزكاة العبد أدل فإذا ـ،اإلسال أركاف أحد ألهنا العبد؛ إسالـ إسباـ –

. (66)دينو إلكماؿ يسعى مؤمن مسلم فكل

. رضوانو كابتغاء عذابو، كخشية ثوابو رجاء: أمره بتنفيذ اهلل طاعة حصوؿ –

. ليهاإ أحسن من حب على ؾببولة النفوس ألف كالفقَت؛ الغٍت بُت احملبة أكاصر تثبيت –

: تعأب اهلل قوؿ ُب اؼبعٌت ىذا إٔب الكرًن القرآف أشار كما كالبخل، الشح خيليق عن ّٔا كالبعد كتزكيتها، النفس تطهَت –

 ٍقىةن  أىٍموىالًػًهمٍ  ًمنٍ  خيذ يًهمٍ  تيطىهّْريىيمٍ  صىدى ًّٔىا كىتػيزىكّْ
(67) .

، اعبود، صفة على اؼبسلم تعويد – . للفقراء كالرضبة اغباجات؛ ذكم على كالعطف كالكـر

الٍػميٍفًلحيوفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  نػىٍفًسوً  شيحَّ  ييوؽى  كىمىنٍ : تعأب اهلل قاؿ الشح، عن النفس حفظ –
(68) .

 كىىيوى  خييًٍلفيوي  فػىهيوى  شىٍيءو  ًمنٍ  أىنٍػفىٍقتيمٍ  كىمىا: كسلم عليو اهلل صلى قاؿ كما تعأب، اهلل من كاػبلف كالزيادة الربكة استجالب –

يػٍري  الرَّازًًقُتى  خى
 أنفق: اهلل قاؿ: ))قاؿ أنو  الكرًن النيب عن عنو اهلل رضي ىريرة أيب عن القدسي اغبديث ُب تعأب اهلل كلقوؿ ؛(69) 

 من صدقة نقصت ما: ))قاؿ  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن عنو اهلل رضي ىريرة أيب كعن. (70)((عليك أنفق آدـ ابن يا

 يـو من ما: ))  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ  ىريرة أيب كعن.(71)((اهلل رفعو إال هلل أحده  تواضع كما عزِّا، إال بعفوو  عبدان  اهلل زاد كما ماؿ،

( 72)((تلفان  فبسكان  أعط اللهم: اآلخر كيقوؿ خلفان، منفقان  أعط اللهم: أحدمها فيقوؿ ينزالف، ملكاف إال فيو العباد يصبح

 اهلل فيحصي ربصي كال( 74)أنفقي أك أنضحي، أك انفحي: ))  اهلل رسوؿ قاؿ: قالت عنهما، اهلل رضي بكر أيب بنت أظباء كعن.(73)

. (77)((عليك اهلل فيوكي توكي ال: ))البخارم لفظ كُب ،(76)((عليك اهلل فيوعي توعي كال ،( 75)عليك

. (78) ....((برىاف كالصدقة: ))كفيو ، األشعرم مالك أيب غبديث ـبرجها؛ إسالـ صدؽ على برىاف –

 فالكرًن صدره؛ انشرح اإلحساف كأنواع اؼباؿ، من ديكنو دبا كنفعهم اػبلق إٔب أحسن إذا فاؼبسلم الصدر، تشرح –

 عيشان، كأنكدىم صدران، الناس أضيق حيسن ال الذم كالبخيل قلبان، كأنعمهم نفسان، كأطيبهم صدران، الناس أشرح احملسن

. (79)يده من خيرجو أف قبل قلبو من اؼباؿ كخيرج نفس، بطيب العطاء من بد ال لكن كغمِّا، مهِّا كأكثرىم
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  –ألخيو حيب حىت أحدكم يؤمن ال: ))قاؿ  الكرًن النيب عن عنو اهلل رضي أنس غبديث الكامل؛ باؼبؤمن اؼبسلم تيلحق –

 حيصل أف حيب فهو حاجتو، بو يسد الذم اؼباؿ لو يبذؿ أف حيب اؼبسلم أف فكما. (80)((لنفسو حيب ما عباره  –قاؿ أك

. اإلدياف كامل بذلك فيكوف ذلك، مثل ألخيو

 كباطنها ىا،باطن من ظاىرىا ييرل غرفان  اعبنة ُب إف: ))قاؿ   اهلل رسوؿ عن  األشعرم مالك أيب غبديث اعبنة؛ دخوؿ أسباب من –

. (81)((نياـ كالناس بالليل كصلى السالـ، كأفشى الصياـ، كتابع الكالـ، كأالف الطعاـ، أطعم ؼبن تعأب اهلل أعدىا ظاىرىا، من

 فيشعر اؼبعسر، إٔب حيسن كالغٍت العاجز، الضعيف القادر القوم يرحم الواحدة، كاألسرة اؼبسلم آّتمع ذبعل –

 فتصبح.  (82)إًلىٍيكى  اهلل أىٍحسىنى  كىمىا كىأىٍحًسنٍ : تعأب اهلل قاؿ إليو، اهلل أحسن كما عليو اإلحساف بوجوب اؼباؿ صاحب

. كاحدة عائلة كأهنا اإلسالمية األمة

 كىدؤكا ثورهتم كسركا الفقراء على األغنياء جاد األغنياء،فإذا تنعم من يرل ؼبا يغضب، قد الفقَت الفقراء؛ألف ثورة حرارة تطفئ –

. غضبهم

 أك الزكاة بإعطائهم اعبرائم ىذه عن الفقراء الستغناء ذلك؛ أشبو كما كالنهب، السرقات،: ثلـ اؼبالية اعبرائم سبنع –

. إليهم كاإلحساف بالصدقة

: قاؿ أك(( اسالن بُت يفصل حىت صدقتو ظل ُب امرئ كلُّ : ))قاؿ  ص النيب عن  عامر ابن عقبة غبديث القيامة؛ يـو حرّْ  من النجاة –

 اغبديث راكم  –اػبَت أبو ككاف: ))اغبديث ركاة أحد  –يزيد قاؿ. (84)((صدقتو القيامة يـو اؼبؤمن ظل إف: ))لفظ كُب. (83)((الناس بُت حيكم))

 ال يـو ظلو ُب اهلل يظلهم الذين ُب ص النيب كقاؿ.(85)((كذا أك بصلة أك كعكة، كلو بشيء، فيو تصدؽ إال يوـه  خيطئيو ال  –عقبة عن
. (86)((ديينو تنفق ما مشالو تعلم ال حىت, فأخفاىا ةبصدؽ تصدؽ كرجل: ))ظلو إال ظل

 كأمواؽبا، أحكامها، يعرؼ أف بعد إال زكاتو يؤدم ال اؼبسلم ألف تعأب؛ دينو ُب كالفقو اهلل حدكد معرفة على اؼبسلم تعُت –

. إليو اغباجة تدعو فبا ذلك كغَت أداىا، من كفضل منعها، من كإٍب كمستحقها، كأنصأّا،

 مينعوا إال أمواؽبم زكاة دينعوا كٓب: ))كفيو, عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد غبديث العقوبات؛ كدفع اػبَتات لنزكؿ سبب –

. (87) ...((ديطركا ٓب البهائم كلوال, السماء من القطر

. (89)( 88)((النار اؼباء يطفئ كما اػبطيئة تطفئ كالصدقة: ))كفيو, عنو اهلل رضي معاذ غبديث كتكفرىا؛ اػبطايا تطفئ –

نَّكيمٍ  شىكىٍرًبيٍ  لىًئنٍ  رىبُّكيمٍ  تىأىذَّفى  كىًإذٍ : تعأب اهلل لقوؿ لزيادهتا؛ سبب ـالنع كشكر النعم، شكر من الزكاة أداء – ىزًيدى ألى
(90) .

ًبيلً  ُب  أىٍموىالػىهيمٍ  كفى يػيٍنًفقي  الًَّذينى  مىثىلي  :تعأب اهلل لقوؿ تعأب؛ اهلل عند األجر مضاعفة – ثىلً  اهلل سى بَّةو  كىمى  سىنىاًبلى  سىٍبعى  أىنٍػبىتىتٍ  حى

بَّةو  ًمائىةي  سيٍنبػيلىةو  كيلّْ  ُب  .  (91)عىًليمه  كىاًسعه  كىاهلل يىشىاءي  لػًمىنٍ  ييضىاًعفي  كىاهلل حى
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 كىالًَّذينى :)تعأب اهلل قاؿ اآلخرة، ُب دبالو يعذب مالو زكاة يؤدم ال الذم فإف بو؛ العذاب من اؼباؿ صاحب كقاية –

ًبيلً  ُب  يػيٍنًفقيونػىهىا كىالى  كىاٍلًفضَّةى  الذَّىىبى  نًزيكفى يىكٍ  نَّمى  نىارً  ُب  عىلىيػٍهىا حييٍمىى يػىٍوـى *أىلًيمو  بًعىذىابو  فػىبىشٍّْرىيمٍ  اهلل سى  ًجبىاىيهيمٍ  ًّٔىا فػىتيٍكوىل جىهى

ا كىظيهيوريىيمٍ  كىجينيوبػيهيمٍ  نػىٍزًبيٍ  مىا ىىذى تىٍكًنزيكفى  ًبيٍ كينٍ  مىا فىذيكقيوا أًلىنٍػفيًسكيمٍ  كى
(92) .

صّْن الزكاة – . (93) ّٔا تعأب اهلل كحيفظو, اؼباؿ ربي

:  ص اهلل رسوؿ فقاؿ مالو؟ زكاة الرجل أدَّل لو أرأيت! اهلل رسوؿ يا: القـو من رجل قاؿ  جابر غبديث ككبالو؛ اؼباؿ شر ذىاب –

. (95)((شره عنك أذىبت فقد مالك زكاة أديت إذا:))اغباكم كلفظ ،(94)((شره عنو ذىب فقد مالو زكاة أدل من))

. (97)( 96) ...((الناس أكساخ ىي إمنا دقاتالص ىذه إف: ))...  ص النيب لقوؿ للماؿ؛ تطهَته  الزكاة ألف اؼباؿ؛ تطهَت –

 إذا: كقيل اغبالؿ، يهلك اغبراـ ألف: ذلك ُب قيل. (98)أفسدتو إال ماالن  خالطت ما الزكاة ألف الفساد؛ من اؼباؿ كقاية –

. (99)للفقراء الزكاة ألف مالو؛ أىلكت الزكاة الغٍت أخذ

 ردبا بل العبادة، من دينعو شغالن  باؽبمـو قلبو الشتغل ذلك كلوال اهلل، طاعة على الزكاة من يأخذ دبا الفقَت تعانةاس –

 كإغنائهم حاجاهتم، بسد كاؼبساكُت الفقراء تزكي كالزكاة ـبلوؽ، كلكل لو الرزؽ تعأب اهلل ضماف من شك ُب ذلك يوقعو

. ػبلقا أيدم ُب ما إٔب كالتطلع السؤاؿ، ذؿ عن

. إليو الغٍت إحساف من يرل ؼبا دكنو؛ من إٔب كاإلحساف اػبَتات فعل ُب الفقَت ترغيب –

 أىقىاميوا اأٍلىٍرضً  ُب  مىكَّنَّاىيمٍ  ًإفٍ  الًَّذينى : تعأب اهلل قاؿ األعداء، على كالنصر األرض ُب التمكُت عناصر أىم ربقيق –

ٍوا لٍػمىٍعريكؼً بًا كىأىمىريكا الزَّكىاةى  كىآتػىويا الصَّالةى  .  (100)اأٍليميورً  عىاًقبىةي  كىلًلو الٍػميٍنكىرً  عىنً  كىنػىهى

ٍكا الًَّذينى  اهلل كىيىزًيدي  :تعأب اهلل قاؿ كإديانان، ىيدلن  نفسو ّٔا طيبة الزكاة أدل من تعأب اهلل يزيد – ىيدلن  اٍىتىدى
: تعأب كقاؿ. (101)

 ٍكا كىالًَّذينى .  (102)تػىٍقوىاىيمٍ  كىآتىاىيمٍ  ىيدلن  زىادىىيمٍ  اٍىتىدى

 تيًطيعيوهي  كىًإفٍ : الزكاة ُب  كسلم عليو اهلل صلى طاعتو ذلك كمن النهي، عن كاالبتعاد األمر ُب  ص النيب طاعة ُب تعأب كقاؿ

.  (103)تػىٍهتىديكا

 يػيٍؤًمنيوفى  الًَّذينى *لًٍلميتًَّقُتى  ىيدنل ًفيوً  رىٍيبى  الى  اٍلًكتىابي  ذىًلكى : تعأب اهلل قاؿ كالفالح، باؽبدل للمنفقُت تعأب اهلل شهد –

ةى  كىييًقيميوفى  بًاٍلغىٍيبً   أيكلىًئكى *ييوًقنيوفى  ىيمٍ  كىبًاآٍلىًخرىةً  قػىٍبًلكى  ًمنٍ  أيٍنزًؿى  كىمىا إًلىٍيكى  أيٍنزًؿى  دبىا يػيٍؤًمنيوفى  كىالًَّذينى * يػيٍنًفقيوفى  رىزىقٍػنىاىيمٍ  كىفبَّا الصَّالى

مٍ  ًمنٍ  ىيدنل عىلىى الٍػميٍفًلحيوفى  ىيمي  كىأيكلىًئكى  رىًّّْٔ
. بالقرآف ينتفعوف الذين التقول أىل صفات أعظم من الزكاة فأداء. (104)

 قضاء من فيها ؼبا القيامة؛ كيـو الدنيا ُب كالسًت الكربات كتفريج اغبوائج قضاء أعظم من ةكالصدؽ الزكاة أداء –

: قاؿ ىريرة أيب غبديث العمل؛ جنس من اعبزاء ألف اؼبعسرين؛ على كالسًت اؼبكركبُت، كربات كتفريج احملتاجُت، حاجات
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 معسر على يسَّر كمن القيامة، يـو كرب من كربة عنو اهلل نفَّس الدنيا كرب من كربة مؤمن عن نفَّس من: ))اهلل رسوؿ قاؿ

 عوف ُب العبد كاف ما العبد عوف ُب كاهلل كاآلخرة، ياالدف ُب اهلل سًته مسلمان  سًت كمن ،كاآلخرة الدنيا ُب عليو اهلل يسَّر

 عن فرج كمن حاجتو، ُب اهلل كاف أخيو حاجة ُب كاف كمن: ))كفيو, عنهما اهلل رضي عمر ابن كغبديث ؛ (105)...((أخيو

. (106)((القيامة يـو اهلل سًته مسلمان  سًت كمن ،القيامة يـو كرب من كربة عنو اهلل فرج كربة مسلم

 ىل: ))قاؿ أنو  ص النيب عن سعد كالرزؽ؛غبديث النصر أسباب من الفقراء الضعفاء إٔب الصدقة أك الزكاة أداء –

 يأٌب أحدمها فكاف ، النيب عهد على أخواف كاف: قاؿ ، مالك بن أنس كغبديث ؛(107) ((؟بضعفائكم إال كترزقوف تنصركف

. (108)((بو تيرزؽ لعلك: ))فقاؿ,  ص النيب إٔب أخاه احملًتؼ فشكى, حيًتؼ كاآلخر ،ص النيب

 كاغبزف، اػبوؼ كانتفاء العظيم، األجر من اؼبتصدقُت بو كعد كما, تعأب اهلل بثناء يفوز تعأب اهلل مرضاة ابتغاء اؼبتصدؽ –

نًيىةن  ًسرِّا كىالنػَّهىارً  بًاللٍَّيلً  أىٍموىالىػهيمٍ  يػيٍنًفقيوفى  الًَّذينى : ) تعأب اهلل قاؿ مٍ  ًعٍندى  أىٍجريىيمٍ  فػىلىهيمٍ  كىعىالى  حيىٍزىنيوفى  ىيمٍ  كىالى  عىلىٍيًهمٍ  خىٍوؼه  كىالى  رىًّّْٔ

(109) .

ةى  كىأىًقيميوا: تعأب اهلل قاؿ كاآلخرة، الدنيا ُب للعبد تعأب اهلل رضبة أسباب أعظم من –  لىعىلَّكيمٍ  الرَّسيوؿى  كىأىًطيعيوا الزَّكىاةى  كىآىتيوا الصَّالى

تػيٍرضبىيوفى 
 يػيٍؤًمنيوفى  بًآىيىاتًنىا ىيمٍ  كىالًَّذينى  الزَّكىاةى  كىيػيٍؤتيوفى  يػىتػَّقيوفى  لًلًَّذينى  فىسىأىٍكتيبػيهىا شىٍيءو  كيلَّ  كىًسعىتٍ  كىرىضٍبىيًت : تعأب اهلل كقاؿ.(110)


 األرض ُب من ارضبوا الرضبن، يرضبهم الراضبوف: )) ص كقاؿ. (112)((الناس يرحم ال من اهلل يرحم ال: ))ص النيب كقاؿ. (111)

 القلب اهلل من الناس أبعد إف: ))ص كقاؿ. (114)((شقي من إال الرضبة تنزع ال)) :ص كقاؿ. (113)((السماء ُب فـ يرضبكم

. (115)((القاسي

 كىالٍػميٍؤًمنيوفى : تعأب اهلل قاؿ العظيم، كالرضواف اؼبقيم، النعيم من فيها كما باعبنة اؼبتصدقُت اؼبؤمنُت تعأب اهلل كعد –

 اهلل كىييًطيعيوفى  الزَّكىاةى  كىيػيٍؤتيوفى  ةى الصَّالى  كىييًقيميوفى  الٍػميٍنكىرً  عىنً  كىيػىنػٍهىٍوفى  بًالٍػمىٍعريكؼً  يىٍأميريكفى  بػىٍعضو  أىٍكلًيىاءي  بػىٍعضيهيمٍ  كىالٍػميٍؤًمنىاتي 

يػىٍرضبىيهيمي  أيكلىًئكى  كىرىسيولىوي  اًلًدينى  اأٍلىنٍػهىاري  ربىًٍتهىا ًمنٍ  ذبىٍرًم جىنَّاتو  كىالٍػميٍؤًمنىاتً  الٍػميٍؤًمًنُتى  اهلل كىعىدى *حىًكيمه  عىزًيزه  اهلل ًإفَّ  اهلل سى  ًفيهىا خى

نَّاتً  ُب  طىيّْبىةن  كىمىسىاًكنى   ؼبن كالفردكس بالفالح  تعأب اهلل ككعد. (116) اٍلعىًظيمي  اٍلفىٍوزي  ىيوى  ذىًلكى  أىٍكبػىري  اهلل ًمنى  كىرًٍضوىافه  عىٍدفو  جى

 عىلىى ىيمٍ  كىالًَّذينى  : قولو إٔب. (117) فىاًعليوفى  لًلزَّكىاةً  ىيمٍ  كىالًَّذينى : تعأب اهلل قاؿ, األخرل اعبميلة الصفات مع الزكاة بأداء قاـ

. (118) خىاًلديكفى  ًفيهىا ىيمٍ  اٍلًفٍردىٍكسى  يىرًثيوفى  الًَّذينى * اٍلوىارًثيوفى  ىيمي  أيكلىًئكى *  حييىاًفظيوفى  ـٍ صىلىوىاتًوً 

 باإلحساف؛ اإلحساف فضل عرؼ من كل يرغب دبا نفسو عن تعأب اهلل أخرب كقد, اإلحساف أنواع أعظم من الزكاة أداء-

بُّ  اهلل ًإفَّ  كىأىٍحًسنيوا: تعأب اهلل قاؿ ،تعأب اهلل عند شأنو لعظم الػٍميٍحًسًنُتى  حيًي
 جيىٍزًم اللَّوى  ًإفَّ : كتعأب سبحانو كقاؿ. (119)

ًقُتى  الػٍميتىصىدّْ
.  (121) الٍػميٍحًسًنُتى  أىٍجرى  ييًضيعي  الى  اهلل ًإفَّ : تعأب كقاؿ. (120)

 قيامهم مدة كألسرىم ؽبم كفاية -اؼباؿ بيت من أجرة أك مرتب ؽبم يكن ٓب إذا -منها الزكاة على العاملُت إعطاء ُب -
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 ىذا على االستمرار على كتشجيعهم اػبَت على ؽبم إعانة:  منها إعطائهم كُب ؼبستحقيها،  كصرفها الناس من جببايتها

 ؽبم، اهلل فرض ما إيصاؽبم ُب الفقراء إخواهنم كيعينوا عليهم، الواجبة الزكاة إخراج على األغنياء إخواهنم ليعينوا ؿ؛العم

. فيها التصرؼ كسوء فيها اػبيانة إٔب عليها العاملُت نفوس تتطلع أف دكف حقوقهم كربصيل

 شرىم كف أك اإلدياف، من قلؤّم ُب ما كتقوية إليهم، كرببيبو اإلسالـ، ُب ترغيبهم: قلؤّم للمؤلفة الزكاة إعطاء ُب -

. اؼبستضعفُت من لديهم من إٔب الدعوة كإيصاؿ اؼبسلمُت، عن

 على ىمّّ  الدين فإف بالنهار؛ ذؽبا من كربريرىم بالليل الديوف ىمّْ  من عنهم التخفيف من نوع الزكاة الغارمُت إعطاء ُب -

. بالنهار كذؿّّ  بالليل اؼبؤمن

 األمم بُت اإلسالـ كنشر اإلسالـ، أعداء لقتاؿ كالعتاد، العدد من يلـز ما كإعداد تعأب، اهلل سبيل ُب اؼبقاتلُت ذبهيز -

نىةه  تىكيوفى  الى  حىىتَّ  الكافرين دابر كقطع العدكاف، كدفع الظلم، ككف اؼبسلمُت، كديار اإلسالـ عن كالدفاع يني  كىيىكيوفى  ًفتػٍ  الدّْ

لًلَّوً  كيلُّوي 
. السفلى كفركا الذين ككلمة العليا ىي اهلل كلمة فتكوف. (122)

 ففي سفره، ؼبؤنة يكفيو ما جيد كٓب ضياع، أك سرقة أك نفقتو لنفاد طريقو ُب النفقة من انقطع إذا اؼبسافر اؼبسلم مساعدة -

.  (123)بالده إٔب يعود حىت حاجتو يسد ما الزكاة من فيعطى غربتو، حاؿ ُب لو كمواساة إليو، إحساف الزكاة إعطائو

 يقـو تعأب، هلل عبدان  حرِّا منها إعتاقو أك للزكاة بأخذه فيكوف الرؽ، أذلو الذم للرقيق ربرير الرقاب ربرير ُب الزكاة إعطاء ُب -

. العباد رب لعبادة كتفريغو العباد ملك من ريةاّب ُب كماؿ على كىو ، اهلل بعبادة

قىاتً  كىيػيٍريب  الرّْبىا اهلل ديىٍحىقي  : تعأب اهلل قاؿ العظيم، األجر الزكاة أداء على يًتتب -  آىتػىٍيتيمٍ  كىمىا: تعأب كقاؿ. (124) الصَّدى

 أيب كعن.  (125) الٍػميٍضًعفيوفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  اهلل كىٍجوى  تيرًيديكفى  زىكىاةو  ًمنٍ  آىتػىٍيتيمٍ  كىمىا اهلل ًعٍندى  يػىٍربيو فىالى  النَّاسً  أىٍموىاؿً  ُب  لًيػىٍربػيوى  رًبنا ًمنٍ 

 يتقبػَّليها اهلل فإف)) لفظ كُب] ،((الطيب إال اهلل يقبل كال, طيب كسب من سبرة بعدؿ تصدؽ من)) :ص اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة

 .(127) [((اعببل مثل تكوف حىت, (126)فلوَّه أحدكم يريب كما لصاحبو يربيها ٍب بيمينو

 هلل شكر تعد فهي أخرل، جهة من كآّتمع العبد بُت كصلة جهة من كربو العبد بُت صلة الزكاة تعد:  الزكاة أىداؼ/5
 كاعبسد بشقائو، كيشقى بسعادتو كيسعد معو يتفاعل آّتمع ُب عضو أنو يشعر اإلنساف ذبعل كما نعم، من أنعم ما على

 عليو جيب أخوانان  لو أف ريشع نفسو الوقت ُب كىو كاغبمى، بالسهر األعضاء سائر لو تداعت عضو منو اشتكى إذا الواحد

 ُب تناكؽبا ديكن الزكاة من أىداؼ عدة كىناؾ":  إليك اهلل أحسن كما كأحسن" :إليو اهلل أحسن كما إليهم حيسن أف
: التالية األىداؼ

 اؽبمأمو من خذ: " كالتزكية التطهَت مها نقطتُت ُب للزكاة الدينية األىداؼ عن الكرًن القرآف عرب لقد:  الدينية األىداؼ

 ىذا لتطهَت الزكاة فكانت اغبراـ، شبهة من اإلنساف يكسبها اليت األمواؿ زبلو ال حيث ،"  ّٔا كتزكيهم تطهرىم صدقة
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 كالعطاء البذؿ حب على اإلنساف تريب حيث كالبخل، االكتناز كحب اؼباؿ حب من اإلنساف نفس تزكي كما اؼباؿ،

. الصدر انشراح كتسبب

 ُب عضو بأنو الزكاة معطي من كل إحساس خالؿ من االجتماعي التكافل ربقيق الزكاة ؿتعم:  االجتماعية األىداؼ
 اؼبساس دكف العيش، كرامة لو يكفل ؾبتمع ُب يعيش بأنو الزكاة مستحق يشعر كما احملتاجُت، أخوانو يساعد آّتمع

 تقضي كما كالفقَت، الغٍت بُت كاغبسد قداّب نار إطفاء إٔب الزكاة تؤدم كما.يهينو بشكل الزكاة إعطائو خالؿ من بكرامتو

 . اؼبخدرات كذبارة السرقة من اعبردية معدالت زيادة إٔب بدكرة يؤدم الذم الفقر على

: على االقتصادية الناحية من الزكاة تعمل: االقتصادية األىداؼ

. الزكاة تأكلو ال حىت مالو الستثمار اؼباؿ لصاحب كحافز تعمل حيث: االستثمار تنشيط* 

 السلع على الطلب يزد فبا الفقراء، لدل الشرائية القوة يزيد على تعمل حيث: كالبطالة الفقر معدالت خفض* 

. كالفقر البطالة نقص ٍب كمن العمالة على الطلب زيادة كبالتإب األغنياء، ينتجها اليت الضركرية كاػبدمات

  –األغنياء من األمواؿ انتقاؿ نتيجة اغبدية، اؼبنفعة زيادة على تعمل حيث: آّتمع ُب كالرفاىية اؼبعيشة مستول زيادة* 

 كمستول الرفاىية تزيد كبالتإب مرتفعة اغبدية اؼبنفعة تكوف حيث الفقراء إٔب -األمواؿ ؽبذه منخفضة اغبدية اؼبنفعة حيث

. ككل آّتمع ُب اؼبعيشة

 ُب يتحكموف قليلوف أشخاص يد ُب األمواؿ تدكس دكف حيوؿ دبا للثركات توزيع الزكاة يعد حيث: العاـ الكساد منع* 
. بطئو أك اإلنتاج توقف إٔب يؤدم الذم العاـ الكساد ينتشر كبالتإب الدكلة، اقتصاد

  ُب كما اإلسالمية، للدكلة العليا السياسة ربقيق إٔب تؤدم نواحي عدة ُب الزكاة تنفق: السياسية األىداؼ

: على اإلنفاؽ

. عنها الشر كدرء اإلسالمية الدكؿ كمساندة األخرل، الدكؿ ُب الدعوة نشر على ساعدم فبا: قلؤّم اؼبؤلفة

. اغبرب ُب لالسًتقاؽ يتعرضوف الذين اؼبسلمُت أسرل فك ُب كما: الرقاب كُب

. ةاإلسالمي اؼبقدسات عن كالدفاع اإلسالـ أعداء حملاربة بالعتاد كذبهيزىا اؼبسلحة القوات بناء ُب كما: اهلل سبيل كُب

 كصبيع كاؼبسيحية، كاليهودية الشيوعية تسلل فرصة على القضاء كبالتإب: آّتمع ُب الفقر على القضاء ُب تساعد كما

. آّتمع ُب صورىا بشىت اعبردية على القضاء ُب تساعد كما الباطلة، الغربية األفكار

 ألف ذلك، على كيشجعو العمل القادر إلنسافا على يوجب اإلسالـ: كالفقر البطالة مشكليت معاعبة ُب الزكاة دكر/ 6

 الرزؽ خبايا اللتماس الذلوؿ األرض مناكب ُب باؼبشي األمة، أفراد يطالب كاإلسالـ الرزؽ، اكتساب أساس ىو العمل
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 لكل مستغلُت اغبرؼ، بشىت كؿبًتفُت اؼبيادين، شىت ُب كعاملُت كذباران  كصناعان  زراعان  أرجائها ُب باالنتشار كيطالبهم منها،

 لو كاف الكسب عن بعضهم عجز فإذا صبيعان، كاألرض السموات ُب ؽبم اهلل سخَّر فبا استطاعوا ما بكل منتفعُت الطاقات،

 الفقَت سبكُت الصحيحة كظيفتها كإمنا النقود، من قليلة بكمية عثرتو إقالة أك الفقَت جوعو سد ؾبرد ليست فالزكاة الزكاة، حق

 الرملي اإلماـ ذلك كيوضح غَته من اؼبساعدة طلب عن يغنيو ثابت دخل مصدر لو يكوف ثحبي بنفسو، نفسو إغناء من

 الغالب، عمره كفاية كاألصح سنة كفاية ذبارة كال حبرفة كسبان  منهما كل حيسن ٓب إف كاؼبسكُت الفقَت كيعطى ، (128) فيقوؿ

 كمن. يكفيو ماؿ رأس فيعطى ذبارة أك كثرت كإف توحرؼ آلة شبن فيعطى الئقة تكفيو حرفة حيسن من أما. إغناؤه القصد ألف

 الطاقات تشغيل إٔب إضافة إنتاجية، طاقات زبلق بذلك فهي اإلنتاج، على قادر ىو من كل تعُت الزكاة أف الواضح

 إٔب دعوة ؽبا الزكاة أف كما اؼبنتجُت، من آّتمع أفراد صبيع يصبح حبيث البطالة، على تدرجييان  القضاء يتم كبذلك العاطلة،

 األداء فأحسن الزكاة صبع ُب العامل اجتهد كلما أنو ككاضح عليها، للعاملُت الزكاة من سهمان  بتقريرىا اؼبادية اغبوافز إطالؽ

 .عليها العاملُت نصيب كارتفع الزكاة من الدخل زاد

 االقتصادية ّٓاالتا كافة ُب اإلسالمي؛ آّتمع كتنمية تنشيط ُب الزكاة دكر عن كالباحثوف العلماء يتحدث

. كاالجتماعية

 اؼبرغوبة اؼبستويات ربقيق خالؿ من للدكلة اؼبالية السياسة ُب أساسي دكر ؽبا الكلي االقتصاد مستول على فالزكاة

. للمعيشة الئق مستول تكفل اليت كاػبدمات السلع من الالـز القدر بتوفَت االستهالؾ منط كتكييف األسعار، من كاؼبناسبة

 تنظيم على تقـو اليت النقدية السياسة من بينهما يرتبط كما االقتصادية السياسة ُب الزاكية حجر تشكل اؼبالية ةكالسياس

 كعلى. تنمويان  آّتمع كخدمة البطالة من كالتخفيف الكاملة العمالة مستول على احملافظة ّٔدؼ لالقتصاد العامة السيولة

 عوامل أشباف على كذلك كتأثَتىا اؼبكلفُت، كثركات دخوؿ على تأثَتىا خالؿ من دكران  للزكاة فإف اعبزئي؛ االقتصاد مستول

.  كمركنتها السوؽ ُب كالطلب العرض على تأثَتىا ككذلك كاؼبنتجات، اإلنتاج

 كالتعليمات كالتشريعات القوانُت خالؿ من كتوزيعان  جباية الزكاة تنظيم اعتمدت عربية دكالن  ىناؾ فإف العملي اإلطار ُب

 األردف: تسعة فهي العربية الدكؿ عدد نصف تتجاكز ال الدكلة ىذه أف غَت الزكاة بفرضية اػباصة كالتنفيذية إلداريةا

 الدكؿ ُب اػباصة اؼبؤسسات دكر إغفاؿ جيب كال اليمن، مصر، ليبيا، الكويت، العراؽ، السوداف، السعودية، البحريُت،

.  العربية الدكؿ من غَتىا كُب نفسها

: يلي ما آّتمع ُب كالبطالة الفقر كجود ابأسب كمن

 ىذا ضمن يندرج العقائدم التفلت ؿباكالت كلعل الوعي، كغياب الوازع، كضعف الديٍت، االلتزاـ مستول تدين  -1

.  لديهم ؿبتواىا من العبادات كتفريغ اؼبسلمُت بعض نفوس إٔب الدخوؿ الغرب استطاع فقد السبب
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. أدؽ بوجو الزكاة كبأحكاـ خاص، بوجو الشريعة بأحكاـ كاعبهل ان،عمـو التعليم مستول ضعف  -2

 الزركع بعض عن الزكاة إسقاط مؤداىا فقهية خالفات األلسنة على تًتدد إذ الفقهية للنصوص كالتطبيق العمل سوء -3

 االستهالؾ عولبد الفخمة السيارات كعن الفارغة البيوت كعن الثمينة آّوىرات عن الزكاة إسقاط ككذلك كالثمار،

. ضوابط ؽبا ليس اليت اػباصة كاغباجات الشخصي

 يكسي ثوب كعن جائعان، تشيع لقمة عن يتحدث كالذم إعطائها، ُب احملدكد كاألفق الزكاة توزيع ُب التقليدية الطرؽ -4

. صحيةن  كرعاية عمليان، كتدريبان  علميان، تأىيالن  كاحملتاجُت الفقراء بشؤكف االىتماـ دكف عريانان،

 أمواؿ من العينية أك النقدية التدفقات على باعتمادىم كتوزيع؛ جباية ُب الزكاة مؤسسات لدل االرذبالية اؼبواقف -5

. األشهر بعض ُب اعبفاؼ حد إٔب كتصل قاربو، كما رمضاف شهر ُب ذركهتا ُب فتكوف آنيان، كتصريفها الزكاة،

. اؼبختصة كاؼبؤسسات داألفرا بُت أساليبها، كتنوع اإلنفاؽ، طرؽ تشعب -6

 احملدكدة، اػبربة ذات البشرية القول ُب نقص من الزكاة مؤسسات داخل اإلدارية اؼبشكالت إٔب باإلضافة ىذا -7

. اإلدارية الكفاءة كعدـ االقتصادية، اػبربة كتدين القليلة، الفقهية كاؼبعرفة

 من اؼبستمدة الزكاة بيوت ُب كاألنظمة كاللوائح القوانُت ُب كاؼبقررة الزكاة، أداء عن اؼبمتنعُت عقوبات فاعلية عدـ -8

. الشريعة

 الدكؿ ُب العربية األمواؿ استثمارات تبلغ اؼبثاؿ سبيل فعلى كاجتماعيان  كاقتصاديان  سياسيان  العريب بالعآب الثقة ضعف -9

. بلده أبناء لنفع مهيأ غَت كطنو حدكد خارج فاؼبستثمر دكالر مليار 800 الغربية

   منها الكثَت لدل اؼبصداقية كضعف اػبَتية، كاؼبنظمات باؼبؤسسات الثقة مستول تدين -10

· : للمطلوب عرض يأٌب كفيما كالبطالة الفقر مشكليت على القضاء ُب الزكاة توظيف عدـ ُب األسباب بعض ىي ىذه

 بُت الثقة زرع على العمل· .  الزكاة بيوت بُت اعبهود تنسيق· . كعمالن  علمان  كالشعبية، منها الرظبية الزكاة دبؤسسات االىتماـ

 الزكاة مؤسسات ُب العاملة البشرية القول كفاءة رفع· . الزكاة إدارات كربديث ربسُت· . كاؼبوزعُت كاحملصّْلُت للزكاة، اؼبؤدين

 الفقهية النواحي ُب الكوادر تدريب· . العريقة كالسمعة كالعلم كالتقول كالنػزاىة باالستقامة معركفُت أشخاص كتوظيف

 عن اؼبسلم، آّتمع ُب الزكاة فقو نشر· . كتوزيعان  جباية الزكاة مؤسسات ُب العاملُت نفقات زبفيض· . كاالقتصادية كاإلدارية

 كاؼبيدانية العلمية الدراسة· . كاؼبسموع كاؼبقركء اؼبرئي كاألعالـ؛ اغبديث االتصاؿ كسائل بكافة اإلعالمية الدعاية طريق

 سنويان  رافدان  لتكوف احملصَّلة الزكاة أمواؿ تثمَت على العمل. األكليات حسب الزكاة كتوزيع اؼبستحقُت، اجاتالحيت

 تأىيل·   منهم إنتاجية قاعدة كتكوين حياهتم، طواؿ أنفسهم إعالة من الفقراء سبكّْن آليةو  كضع· . اؼبستحقُت الحتياجات

 بضائعهم تصريف دعم أك ؽبم، الالزمة األكلية اؼبواد شراء تسهيل أك رفة،ح أك مهنة تعليمهم خالؿ من احملتاجة؛ األسر
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 األدكات تقدًن· . صباعي أك فردم بشكل منتجة طاقات إٔب الزكاة مستحقي من العاطلة الطاقات لتحويل اؼبنتجة؛

 القضايا لدراسة لعلماءا جهود دعم· . استخدامها حيسن ؼبن الالزمة األمواؿ رؤكس دفع أك العلمي التأىيل أك كاؼبعدات

· . ملموس تطبيق كاقع إٔب اؼبعاصرة اعبماعية الفقهية االجتهادات ربويل· . عاجلة أجوبة إٔب ربتاج اليت االقتصادية الفقهية

 الزكاة مؤسسات إدارة إبعاد· . العمل بتيسَت عليها يقضى كالبطالة باإلغناء عليو يقضى فالفقر اؼبشاكل أسباب على القضاء

 بغرض الناس تعريف· . كاإلحساف الرب أعماؿ على كالًتكيز النفسية كاألىواء الشخصية كاؼبسائل السياسية قضايااؿ عن

. التغيَت إرادة منتلك أف ديكننا ال االلتزاـ بدكف إذ الديٍت االلتزاـ تعزيز على يساعد فبا كىدفها كقصدىا الزكاة

 ككسائل األدكية توفر كعدـ السليمة الصحية كالظركؼ النظيفة قاؼبيا توفر عدـ كراء الرئيسي السبب ىو الفقر أف 

 بسبب_  التغذية سوء من يعانوف العآب، أطفاؿ ثلث كبو ىم طفل، مليوف 200 من أكثر أف أيضان  كأكد. األخرل العالج

  :العآب فقراء شبنها يدفع كاليت اؼبتزايدة للفجوة صارخة أمثلة التقرير يقدـ إذ_  الفقر

 دماغية تظاىرات إٔب يؤدم بدكره كىذا الدـ فيسكر كبَت نقص إٔب يؤدم أشهر لبضعة يستمر الذم اؼبديد، عاعبو إف

 إٔب يؤدم قد كالذم الشديد، اؽبزاؿ على عالكة اغبركي، التوافق كعدـ الذىٍت كالتخليط كاالختالج كالضعف كالصداع

 الغليكوجُت من مدخراتو يستهلك اعبوع فًتات خالؿ فالبدف آّاعات أثناء بكثرة يشاىد كما اؼبوت، ٍب السبات

،  ما لتأمُت سكر إٔب كحيوؽبا الربكتينية اؼبواد أكسدة إٔب البدف يلجأ ذلك بعد الغذائي الوارد نقص استمر إذا لكن كالشحـو

 ىذه ُب بٌُت  ضمور ُب ذلك جراء من يلحق كما كعضالتو للحمو اؼبكوّْف الربكتيٍت للنسيج زبريبو يعٍت كىذا الطاقة من يلزمو

 الشديد اغبرماف كإف. الذاٌب االكبالؿ بعملية اعبوع بسبب إليها حاجتو عند اعبسم ُب النسج إذابة العلماء كيدعو. األعضاء

. النفسي كاالنفعاؿ السلوؾ كعلى الصم الغدد على يؤثر اؼبتوسط، الدماغ ُب عصبية_  اغتذائية اضطرابات ظهور إٔب يؤدم

 دكر ُب ـبلوؽ الطفل كباعتبار يومان  40 من ألكثر اعبوع استمرار من اػبطَتة اؼبضاعفات من عددان  درينيك سجل قد

 ،  بوفاتو تنتهي قد ـبتلفة كأمراضان  سيئة نتائج لديو كخيلف الكهل من الغذائي الوارد بنقص تأثران  أشد فهو كالبناء التكوين
 منوه يرتبط كبو اؼبختلفة عمره مراحل ُب صحتو تتوقف كعليو كعقالن  كحان كر جسمان  الطفل بناء ُب األساسية اؼبادة ىو فالغذاء

   ديوت ٍب يذكم كقد كضمر الطفل ىزؿ تركيبو اختل أك الطفل غذاء نقص كإذا

 ُب كالفقر اعبهل عامال يتضافر حُت كخاصة األطفاؿ كفيات بُت نسبة أكرب تشكل العآب ُب التغذية سوء ضحايا إف
 اؼبقاـ ربتل سورية ُب التغذية بسوء األطفاؿ كفيات فإف دمشق مشاُب إحصائيات كحسب. البشرم اعبنس براعم إبادة

 كاغبليب كالبيض اللحـو شراء من الفقَتة أسرنا سبكن عدـ كلعل خاصة، األطفاؿ ككفيات عامة الوفيات أسباب بُت األكؿ

 :شكلُت بأحد سريريان  يتظاىر كالذم  اغبركرم يٍتالربكت بالعوز يسمى ما إٔب األكؿ اؼبقاـ ُب يؤدم حاجتها يكفي دبا

 للطفل، الركحية اغبالة كاضطراب كقمو إسهاؿ مع الطفل كزف بتدىور يتظاىر كالذم   Marasmns   السغل. 1 

  .اللثوية كالنزكؼ العُت كجفاؼ اللساف كالتهاب الفيتامينات نقص كعالمات اغبركرم التنظيم اضطراب
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 ـباطية جلدية كاضطرابات كذمات مع شديدة ىضمية باضطرابات يتظاىر كالذم  Kwashircur  الكواشَتكور. 2  

  .اعباؼ كاعبلد الصوارين كتشقق

 من اؼبناسبة، العالجات تناكؿ مع اؼبصاب، لشفاء كالبد. اؼبتفاقمة حاالتو ُب الوفاة يسبب أف ديكن التناذرين كال ك

 . اؼبناسب الربكتيٍت الغذائي الراتب إعطاء

 إطعاـ إٔب بدعوهتم ؾبتمعاتو ُب اعبوع مكافحة إٔب أتباعو كجو فيو، الزكاة كنظاـ الرائعة، بتعليماتو العظيم اإلسالـ ك

 :كعال جال فقاؿ إليها دخوؽبم سبب عن النار أىل مع حواران  القرآف يصف كىكذا الصدقات أنواع أرقى كجعلو الطعاـ

 [.44  –42  اآليات : اؼبدثر سورة]  {   اؼبسكُت نطعم نك كٓب اؼبصلُت من نك ٓب قالوا سقر ُب سلككم ما} 

 سورة]  {  اؼبسكُت طعاـ على حيض كال اليتيم يدع الذم فذلك بالدين، يكذب الذم أرأيت} : بقولو الكفار كصف ك

 [. 3  –1 اآليات: اؼباعوف

 من جعل بل ّٔذا، يكتف كٓب. كالكساء الطعاـ من حقهم الفقراء إعطاء كعدـ البخل جهنم أىل صفات من فجعل

 :اعبوع مرارة كيذكؽ الطول على يبيت جار أك أخ كبقربو الشبع بنعمة متمتعان  يبيت ال أف اؼبؤمن، إدياف كماؿ

 إٔب جائع كجاره شبعانان  بات من يب آمن ما: " كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي مالك بن انس عن

 عليو اهلل صلى النيب أف عنو اهلل رضي الغفارم ذر أيب كعن  حسن كإسناده كالرباز الكبَت ُب الطرباين قركا" ]  يعلم كىو جنبو

 [. مسلم ركاه" ]  جَتانك كتعاىد ماءىا فأكثر مرقة طبخت إذا ذر أبا يا: " قاؿ كسلم

 قادرين كانوا إف العمل، ستئناؼال بأيديهم تأخذ كاحملتاجُت، كاؼبساكُت للفقراء عونان  تدفع الزكاة فإف القوؿ خالصة ك

 . كاؼبرض اعبوع غائلة عنو كسبنع الفقر من آّتمع فتحمي عاجزين كانوا إف الكرًن العيش ظركؼ على كتساعدىم

 يسع الذم بقدر أمواؽبم ُب اؼبسلمُت أغنياء على فرض اهلل إف: قاؿ أنو طالب أيب بن علي سيدنا عن ركم قد ك

.   الزكائد ؾبمع)  اؽبيثمي ضعفو ،ك الطرباين ركاه]   أغنياؤىم يصنع دبا إال عركا أك جاعوا إذا ءالفقرا جيهد كلن فقراءىم،

: كالتإب الزكاة عن الوجيزة اللمحة ىذه خالؿ من إليها توصلنا اليت النتائج أىم كمن: اػباسبة

 حاؿ يصلح الذم االجتماعي التكافل ـنظا عليها يقـو اليت األساسية الدعامة تعد الصدقة من يساندىا كما الزكاة إف -

. كآّتمع الفرد

 قلؤّم كاؼبؤلفة عليها كالعاملُت كاؼبساكُت الفقراء من مستحقيها على كتوزيعها الزكاة ربصيل عن اؼبسئوؿ ىو اإلماـ -

. السبيل كابن اهلل سبيل كُب كالغارمُت الرقاب كُب

. ةكاقتصادم كاجتماعية ركحية كالصدقة الزكاة أىداؼ -
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 مهم اثر ؽبما كالصدقة كالزكاة كاؼباؿ، كالعرض كالنفس الدين على كثَتة مشاكل يسبب اجتماعي مرض كاغباجة الفقر -

. ؿباربتهما ُب

. كالبغضاء اغبسد من بتطهَته أخذىا نفس ُب كتؤثر كالبخل الشح من بتطهَته مؤديها نفس ُب تؤثر كالصدقة الزكاة -

 

 :الهوامش

 . 398 ص الوسيط كاؼبعجم ،213ص القرآف بغرم ُب اؼبفردات/ 1
 . 307 ص 2 ج اغبديث غريب ُب النهاية/ 2
 اؼبربع كالركض 222 صن اؼبقنع أبواب على كاؼبطلع 218 ص اللغة صحاح من كاؼبختار 272 ص 1ج اؼبصباح: انظر/ 3

 . 291 ص 5 ج اؼبهذب شرح كآّموع 107 ص 1ج
 العرب، كلساف ،2/307 ،((زكا)) مادة الكاؼ، مع الزام باب األثَت، فالب كاألثر، اغبديث غريب ُب النهاية/ 4 

 .14/358 ،((زكا)) مادة الزام، فصل اؼبعتل من كالياء الواك باب منظور، البن
 .6/17 عثيمُت، البن اؼبمتع كالشرح ،4/5 قدامة، البن كاؼبغٍت ،152 ص للجرجاين، التعريفات: انظر/ 5
 .208 ص ركاس، حملمد الفقهاء، لغة معجم/ 6
 .81: اآلية الكهف، سورة/ 7
 .21: اآلية النور، سورة/ 8
 .21: اآلية النور، سورة/ 9

 .14/358 الزام، فصل اؼبعتل، من كالياء الواك باب منظور، البن العرب، لساف/ 10
 .32: اآلية النجم، سورة/ 11
 .359  –14/358 منظور، البن العرب، لساف: انظر/ 12
 . 242 ص 1ج حنبل ابن اإلماـ فقو ُب اإلقناع/ 13
 . 166 ص 2 ج اإلقناع منت عن القناع كشاؼ/ 14
 .6/291 الكبَت، كالشرح ،4/5 قدامة، البن اؼبغٍت،/ 15
 كالركض ،1/387 اغبجاكم، ؼبوسى االنتفاع، لطالب اإلقناع ،1/435 الفتوحي، أضبد بن حملمد اإلرادات، منتهى/ 16

 .3/164 قاسم، بن الرضبن عبد حاشية مع اؼبربع
 .208 ص ركاس، حملمد الفقهاء، لغة معجم/ 17
 .396 ص احمليط، القاموس/ 18
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 .152 ص للجرجاين، التعريفات،/ 19
 .6/17 عثيمُت، البن اؼبمتع، الشرح/ 20
 .18/11 العثيمُت، صاّب بن ؿبمد كرسائل فتاكل ؾبموع/ 21
 .23/226 زكاة، مادة الفقهية، اؼبوسوعة/ 22
 .22 ص غاكجي، سليماف لوىيب كأحكامها، ةالزكا/ 23

 لعبد السالكُت، منهج بشرح اؼبؤمنُت كإّٔاج ،2/126 قاسم، بن الرضبن لعبد األحكاـ، أصوؿ شرح اإلحكاـ/ 24

 .1/279 جربين، بن الرضبن عبد بن اهلل
 .58: اآلية, التوبة سورة/ 25
 .103: اآلية, التوبة سورة/ 26
 .60: اآلية, التوبة سورة/ 27
. تعأب اهلل شاء إف زبرجيو كيأٌب ،19 برقم كمسلم، ،1395 برقم البخارم: عليو متفق/ 28
. تعأب اهلل شاء إف زبرجيو كيأٌب ،980 برقم كمسلم ،1405 برقم البخارم/ 29
 .243 ص ركاس، حملمد الفقهاء كلغة ،173 ص للجرجاين، التعريفات،/ 30
 .480 ص لألصفهاين، القرآف، ألفاظ مفردات/ 31
 .209 ص جيب، أبو لسعدم كاصطالحان، لغة الفقهي القاموس: انظر/ 32
 على اإلسالـ بٍت" باب 22ص 1ج مسلم صحيح كـبتصر". إديانكم دعاؤكم" باب 8ص 1ج البخارم صحيح/ 33

".  طبس
 ". الزكاة كجوب" باب 136 ص 1 ج مسلم صحيح كـبتصر". الزكاة كجوب" باب 90 ص 2 ج البخارم صحيح/ 34
 . 101 ص 2 ج البخارم صحيح/ 35
 2ج القاسم البن األحكاـ أصوؿ شرح األحكاـ كأحكاـ 9 ص 4ج الصاغبُت رياض لطرؽ الفاغبُت دليل انظر/ 36
 . 5 ص

 اؼبهذب شرح كآّموع 131 ص 1ج ىبَتة البن كاإلفصاح 434 ص 2ج الكبَت الشرح مع قدامة البن اؼبغٍت انظر/ 37

 . 292 ص 5ج
 .9  –7: اآليات مس،الش سورة/ 38
. الفطر زكاة ُب األحاديث ذكر اهلل شاء إف كسيأٌب/ 39
 .2/236 الفوزاف، اهلل عبد بن فوزاف بن صاّب للعالمة اؼبستقنع، زاد منت على اؼبختصر الشرح: انظر/ 40
 . 811 ص 2ج الصنائع بدائع انظر/ 41
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 . 243 ص 2ج مسلم صحيح ـبتصر/ 42
 اعببة، عنو انتشرت أم" عنو انبسطت" كالعاتق النحر ثغرة بُت الذم العظم: كىو: ترقوة صبع" كتراقيهما" قولو/ 43

 كل كأخذت" كارتفعت، كانضمت تأخرت: أم" قلصت. "عنها لسبو مشيو أثر أم" أثره كتعفو" تغطي،" تغشى"

. لتعجبت أم" تتوسع كال ايوسعو رأيتو فلو" الفعل عن بالقوؿ التعبَت فيو" بأصبعو يقوؿ" اعببة من أم" دبكاهنا حلقة

 . السابق اؼبرجع على الباقي عبد فؤاد ؿبمد تعليق من. اىػ
 . 212 -211 ص 1ج الشيخاف عليو اتفق فيما كاؼبرجاف اللؤلؤ/ 44
 . 259 -258 ص للقرضاكم اإلسالـ ُب العبادة انظر/ 45
 . 302 ص للنوكم الصاغبُت رياض/ 46
 . 304 ص السابق اؼبصدر/ 47
 . 208 ص 1 ج الشيخاف عليو اتفق فيما كاؼبرجاف ؤاللؤؿ/ 48
 . 250 -137 ص 2 ج اؼبنَت اؼبصباح. اىػ. اػبيل كلد كىو اؼبهر: كالفلو ،209 ص السابق اؼبصدر/ 49
 . 147 ص الصاغبُت رياض/ 50
 . 880 -857 ص 2 ج الزكاة فقو كانظر 261 -260 ص اإلسالـ ُب العبادة انظر/ 51
 . 8 ص أيوب غبسن ـاإلسال ُب الزكاة/ 52
 . بالصحة لو كرمز 144 ص 2ج للسيوطي الصغَت اعبامع/ 53
 . 134 ص 2ج كالًتىيب الًتغيب/ 54
 . 10 -8 ص أيوب غبسن اإلسالـ ُب الزكاة انظر/ 55
 . 237 ص 1 ج الشيخاف عليو اتفق فيما كاؼبرجاف اللؤلؤ/ 56
 . 679 -678 ص 2ج الغٍت مع الكبَت الشرح انظر/ 57
 . 308 -306 ص 1ج القيم البن العباد خَت ىدم ُب اؼبعاد ادز/ 58
 . 30 ص القاصدين منهاج ـبتصر/ 59
 . 62ك 55 ص كأسرارىا الشريعة حكم من: كتاب: انظر/ 60
 . 19 -17 ص السعدم الرضبن عبد للشيخ الناضرة الرياض انظر/ 61

 .17  –15 ص ، اهلل رضبو السعدم الرضبن عبد للشيخ الناضرة الرياض كتاب من/ 62

(. 2588) مسلم ركاه/ 63

(.  3240)  اعبامع صحيح/ 64

(.  3760)  اعبامع صحيح/ 65
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 .6/10 عثيمُت، البن اؼبمتع، الشرح/ 66
 .103: اآلية, التوبة سورة/ 67
 .9: اآلية اغبشر، سورة/ 68
 .39: اآلية سبأ، سورة/ 69
 باب الزكاة، كتاب كمسلم، ،5352 برقم األىل، على قةالنف فضل باب النفقات، كتاب البخارم،: عليو متفق/ 70

 .993 برقم باػبلف، اؼبنفق كتبشَت النفقة على اغبث
 .2588 برقم العفو، باب كالصلة، الرب كتاب مسلم،/ 71
 .1010 برقم كاؼبمسك، اؼبنفق ُب باب الزكاة، كتاب مسلم،/ 72
 .14/230 باز، ابن فتاكل ؾبموع/ 73
 ما كارضخي)) 1434 برقم للبخارم ركاية كُب العطاء،: كالنضح كالنفح أعطي،: أم أنضحي، أك ،انفحي/ 74

 .569 ص للحميدم الصحيحُت ُب ما غريب تفسَت: انظر. أيضان  العطاء: كالرضخ(( استطعت
 .3/74  للقرطيب، اؼبفهم: انظر. خبلك على فتجازين تبخلي ال أم: مربص ال/ 75
 .5/208 النهاية،. عليك فيشح بالنفقة كتشحي ذبمعي ال أم: توعي ال/ 76
 باب الزكاة، كتاب كمسلم، ،1433 برقم الصدقة، على التحريض باب الزكاة، كتاب البخارم،: عليو متفق/ 77

 .1029 برقم اإلحصاء، ككراىية اإلنفاؽ على اغبث
 .223 برقم الوضوء، فضل باب الطهارة، كتاب مسلم،/ 78
 .6/10 عثيمُت، البن اؼبمتع كالشرح ،2/25 القيم، البن اؼبعاد، زاد: انظر/ 79
 .45 برقم لنفسو، حيب ما اؼبسلم ألخيو حيب أف اإلدياف خصاؿ من أف على الدليل باب اإلدياف، كتاب مسلم،/ 80
 ُب جاء ما باب اعبنة، صفة كتاب ُب  علي عن كالًتمذم ،641 برقم موارد،) حباف ابنك ،5/343 اؼبسند، ُب أضبد/ 81
 .2119 برقم ،2/220 اعبامع، صحيح كُب ،3/7 الًتمذم، صحيح ُب األلباين كحسنو  ،2527 برقم اعبنة، غرؼ صفة

 .77: اآلية القصص، سورة/ 82
 .3310 برقم حباف، ابن كأخرجو صحيح، سنادهإ: اؼبسند ؿبققو كقاؿ ،17333 برقم اؼبسند، ُب أضبد/ 83
. صحيح حديث: اؼبسند ؿبققو كقاؿ ،18043 برقم أضبد،/ 84
. تقدـ كما ،17333 برقم أضبد،/ 85
 برقم الصالة، ينتظر اؼبسجد ُب جلس من باب األذاف، كتاب البخارم.  ىريرة أيب حديث من عليو متفق/ 86

 .1031 برقم الصدقة، فاءإخ فضل باب الزكاة، كتاب كمسلم، ،1423
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 كصححو ،4/540 الذىيب، ككافقو كصححو كاغباكم ،4019 برقم العقوبات، باب الفنت، كتاب ماجو، ابن/ 87

 .2/370 ماجو، ابن صحيح ُب األلباين
 كحسنو ،245 ،237 ،236 ،5/531 كأضبد، ،2616 برقم الصالة، حرمة ُب جاء ما باب اإلدياف، كتاب الًتمذم،/ 88

 .2/138 الغليل، إركاء ُب يناأللبا
 .15  –6/9 عثيمُت، البن اؼبمتع الشرح: انظر/ 89
 .7: اآلية إبراىيم، سورة/ 90
 .261: اآلية, البقرة سورة/ 91
 .35 -34: اآليتاف, التوبة سورة/ 92
 الدعاءب البالء ضبل على كاستعينوا بالصدقة، مرضاكم كداككا بالزكاة، أموالكم حصنوا: ))اػبرب ُب جاء/ 93

 ،2722 برقم  ،3/99 الصغَت، اعبامع ضعيف ُب األلباين كضعفو. كغَتمها كالطرباين مراسيلو، ُب داكد أبو ركاه((. كالتضرع
 .744 برقم ،1/458 كالًتىيب، الًتغيب كصحيح ،3/140 اعبامع، صحيح ُب(( قةبالصد مرضاكم داككا)) حسن أنو إال ،2723

 كإف حسن كإسناده: ))3/63 الزكائد،  ؾبمع ُب اؽبيثمي قاؿ ،1345 برقم ،[البحرين ؾبمع] األكسط ُب الطرباين/ 94

 .1/458 كالًتىيب، الًتغيب حيحص ُب لغَته األلباين كحسنو ،((كالـ رجالو بعض ُب كاف
 األلباين كحسنو, الذىيب ككافقو ،((مسلم شرط على صحيح حديث ىذا: ))كقاؿ ،1/390 اؼبستدرؾ، ُب اغباكم/ 95

 .1/457 كالًتىيب، الًتغيب صحيح ُب لغَته
 ألمواؽبم تطهَت أهنا الناس أكساخ كمعٌت: ))7/184 مسلم، صحيح على شرحو ُب اهلل رضبو النوكم اإلماـ قاؿ. الناس أكساخ/ 96

قىةن  أىٍموىالًػًهمٍ  ًمنٍ  خيذٍ : تعأب قاؿ كما كنفوسهم، يًهمٍ  تيطىهّْريىيمٍ  صىدى ((. األكساخ كغسالة فهي[ 103: التوبة] ًّٔىا كىتػيزىكّْ
 .1072 برقم الصدقة، على   النيب آؿ استعماؿ ترؾ باب الزكاة، كتاب مسلم،/ 97
 الشافعي ركاه(( أفسدتو إال قط ماالن  الزكاة خالطت ما: ))بلفظ عنها اهلل رضي عائشة عن حديث ُب جاء /98

 برقم اؼبصابيح، مشكاة ُب األلباين كضعفو ،3/64 آّمع، ُب اؽبيثمي كضعفو كالبزار، كاغبميدم، تارخيو، ُب كالبخارم

[. صحيح اؼبعٌت كلكن] ،1/562 ،1793
 .1793 برقم ،1/562 اؼبصابيح، مشكاة: انظر/ 99

 .41: اآلية اغبج، سورة/ 100
 .76: اآلية مرًن، سورة/ 101
 .17: اآلية ؿبمد، سورة/ 102
 .54: اآلية النور، سورة/ 103
 .5  –2: اآليات البقرة، سورة/ 104
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 .2699 برقم الذكر، كعلى القرآف تالكة على جتماعاال فضل باب كالدعاء، الذكر كتاب مسلم،/ 105
 الرب كتاب, كمسلم, 2442 برقم, يسلمو كال, اؼبسلم اؼبسلم يظلم ال باب اؼبظآب، كتاب البخارم،: عليو متفق/ 106

 .2580 برقم, الظلم ربرًن باب, كالصلة
 .2896 برقم اغبرب، ُب كالصاغبُت بالضعفاء استعاف من باب كالسَت، اعبهاد كتاب, البخارم/ 107
 ُب األلباين كصححو صحيح، حسن حديث: كقاؿ ،2345 برقم التوكل، ُب باب الزىد، كتاب الًتمذم،/ 108
 .2/274 الًتمذم، صحيح
 .274: اآلية, البقرة سورة/ 109
 .56: اآلية, النور سورة/ 110
 .156: اآلية, األعراؼ سورة/ 111

 فػىلىوي  تىٍدعيوا مىا أىيِّا الرَّضٍبىنى  اٍدعيوا أىكً  اهلل اٍدعيوا قيلً : تعأب اهلل قوؿ باب, يدالتوح كتاب البخارم،: عليو متفق/ 112

ًتكى  ذبىٍهىرٍ  كىالى  الٍػحيٍسٌتى  اأٍلىظٍبىاءي   كتاب, كمسلم, 7376 برقم ،[110: اإلسراء]  سىًبيالن  ذىًلكى  بػىٍُتى  كىابٍػتىغً  ًّٔىا زبيىاًفتٍ  كىالى  ًبصىالى

 .2319 برقم, كالعياؿ الصبياف رضبة باب, الفضائل
 رضبة ُب جاء ما باب, كالصلة الرب كتاب, كالًتمذم, 4941 برقم, الرضبة ُب باب, األدب كتاب, داكد أبو/ 113

 .2/180, الًتمذم صحيح ُب األلباين كصححو, 1924 برقم, اؼبسلمُت
 رضبة ُب جاء ما باب, كالصلة الرب كتاب, كالًتمذم, 1942 برقم, الرضبة ُب باب, األدب كتاب, داكد أبو/ 114

 .2/180 الًتمذم، صحيح ُب األلباين كحسنو, 1923 برقم, اؼبسلمُت

 ص, للنوكم لألذكار ربقيقو ُب األرناؤكط القادر عبد كحسنو, 2411 برقم, 61 باب, الزىد كتاب, الًتمذم/ 115
285. 

 .72 -71: اآليتاف, التوبة سورة/ 116

 .4: اآلية ,اؼبؤمنوف سورة/ 117
 .11  –9: اآليات, اؼبؤمنوف سورة/ 118
 .195: اآلية, البقرة سورة/ 119
 .88: اآلية, يوسف سورة/ 120
 .120: اآلية, التوبة سورة/ 121
 .39: اآلية, األنفاؿ سورة/ 122
 أركاف كشرح, 16  –7 ص, القصَت صاّب بن اهلل عبد للشيخ, الزكاة كأحكاـ حكم من صبل إٔب اإلرشادات: انظر/ 123

 .121 ص, زينو صبيل ؿبمد للشيخ كاإلدياف اإلسالـ
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 .276: اآلية, البقرة سورة/ 124
 .39: اآلية, الرـك سورة/ 125
. اغبوافر ذكات أكالد من الفطيم ىو: كقيل. الصغَت اؼبهر: الفليوُّ : 3/474 النهاية، ُب اهلل رضبو األثَت ابن قاؿ: فلوَّه/ 126
 قوؿ باب,التوحيد كتاب كُب, 1410 برقم, طيب كسب من الصدقة باب, الزكاة كتاب, البخارم: عليو متفق /127

ًئكىةي  تػىٍعريجي : تعأب اهلل  برقم ،[10: فاطر] الطَّيّْبي  اٍلكىًلمي  يىٍصعىدي  إًلىٍيوً :  ذكره جل كقولو[. 4: اؼبعارج] إًلىٍيوً  كىالرُّكحي  الٍػمىالى

 .1014 رقم، كتربيتها الطيب الكسب من الصدقة قبوؿ باب, الزكاة بكتا, كمسلم, 7430

 6ج ػ الرملي لإلماـ احملتاج هناية عن نقالن  ػ 282 ص ػ اإلسالمي االقتصاد ُب التنمية سبويل دنيا، أضبد شوقي. د انظر/ 128
 .157 ص
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 اةالزك عالمية مبدأ إرساء في ودوره الزكاة بدفع الشركات  إلزام نحو التوجو

 الجزائر تلمسان بلقايد بكر أبي جامعة/  سويقي حورية األستاذة

  

 
 الملخص

 كالفوارؽ الفقر على القضاء قصد الزكاة بدفع الشركات إلزاـ ضركرة حوؿ حاد فقهي نقاش األخَتة اآلكنة ُب ثار

 اليت الضرائب عكس ٔبع التقول على مبنية كوهنا لالستثمار كمشجع ؿبفز كىي جباية تعد الزكاة أف حيث الطبقية،

. الزكاة دفع على الشركات جيرب لقانوف الدكلة سن إمكانية عن التساؤؿ السطح على ليطفو .اؼبستثمر على عبء تشكل

 كماليزيا، كالسوداف السعودية غرار على الزكاة، بدفع الشركات تلـز قوانُت سن اإلسالمية الدكؿ من العديد عرفت كقد

 فقط، اعببائي للنظاـ الشركات بإخضاع تكتفي اليت األنظمة من بغَته مقارننا القوانُت من لنوعا ىذا دراسة أمهية لتتجلى

 النموذج على الًتكيز مع اإلسالمية، الدكؿ بباقي للتطبيق صالحيتو كمدل آّاؿ ىذا ُب األمثل للنموذج التوصل بغية

 الضريبية اإلصالحات من ؾبموعة إدخاؿ يستلـز فبا تطبيقو،ب الكفيلة كاإلقتصادية التشريعية للبيئة تفتقر كوهنا اعبزائرم،

 إصدار يستلـز كما ،(كزكاة ضرائب) جبائية ازدكاجية ُب نفسها ذبد ال كحىت الشركات على القانوف ىذا حدة من للتقليل

. رىيب تشريعي فراغ ظل ُب اعبزائر ُب تعمل كأهنا خاصة اإلسالمية، البنوؾ لتنظيم قانوف

 :التالية األىداؼ إدراؾ إٔب دراسةاؿ ىذه تسعىك

 ُب مشاركتها إمكانية على كالتأكيد الشركات، على اؼبفركضة للزكاة كالتطبيقية العملية اعبوانب عرض ُب اؼبسامهة  -1
 .منها العربية خاصة حديثا، الدكؿ تواجو اليت اؼبشاكل حل

 تعبئة على اؼبتجددة اتهكقدر كدكرىا الشركات، على فركضةآب للزكاة كاالجتماعية كاالقتصادية اؼبالية اػبصائص إبراز  -2

 .ؼبستحقيها العامة اغباجات سبويل ُب تساىم مالية موارد

 التوصل بغية اعبزائرم، كالضرييب اإلقتصادم الواقع مع كمقارنتها آّاؿ، ىذا ُب الرائدة السعودية التجربة تثمُت -1

. الزكاة بدفع  الشركات ـزيل قانوف لسن بو اإلقتداء ديكن مثإب ألمنوذج
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Abstract 

A sharp jurisprudential debate has recently erupted about the necessity of requiring companies to pay the 
Zakat in order to eradicate poverty and class differences; indeed the Zakat is a catalyst and an encouraging 
factor to invest, as it is based on piety, unlike taxes which constitute a burden on the investor. It is urgent 
today to raise the question about the possibility of enacting a state law to force companies to pay the Zakat. 

Many Muslim states, such as Saudi Arabia, Sudan, Malaysia, have enacted laws that require companies to 
pay the Zakat; this reflects the importance of studying this kind of laws compared to other systems that merely 
subject companies to a fiscal system only. This aims at finding a typical model in this domain and the way it 
should be applied in the rest of the Islamic countries, while focusing on the Algerian model, which lacks the 
appropriate legislative and economic environment that ensures its application. This requires the introduction 
of a set of tax reforms to reduce the severity of this law on companies so that they will not be subject to a 
double taxation (taxes and Zakat). In addition, a new law is to be issued to regulate Islamic banks, which 
operate in Algeria under a severe legislative vacuum 

. Thisstudy seeks to acjieve the following objectives: 

1 - contribute to offer practical and relevant aspects of Zakat imposed on companies, and emphasize on their 
possible participation in solving problems that countries have recently been facing, especially the Arab 
countries, 

2 - highlight the financial , economic and social characteristics of the Zakat imposed on companies; its role 
and its renewable ability to mobilize the financial resources to contribute to financing the needs of citizens 
. 

3 – Appraise the leading Saudi experience in this domain, and compare it with the actual tax and economic 
system in Algeria, in order to reach the ideal model to follow, to enact a law that requires companies to pay 
the Zakat. 

 مـقـدمـة

 ؽبذا نظامية مرجعية التقنُت يشكل إذ فيو، كاإللتزاـ اإللزاـ كمدل تطوره ُب متقدمة درجة ما موضوع تقنُت ديثل   

 كاؼبساكاة العملية، كاؼبمارسة التطبيق ُب كالعدالة اإلستقرار حيقق دبا فيو، عليو اؼبتفق القدر كربدد مسائل تنظم اؼبوضوع

 السلطة على بد ال كعليو اؼبتبادلة كااللتزامات اغبقوؽ يوضح كما القانوف، بأحكاـ اؼبخاطبُت بُت الشرع ُب اؼبنشودة
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 إللزاـ الشرعية سياستها ضمن قانوف كاستحداث 78اإلسالمية الشريعة أحكاـ استكماؿ على العمل من اعبزائرية التشريعية

 اؼبصلحة أف إال مالو تشريع حيكمها األخَتة ىذه أف من فبالرغم الزكاة، بدفع اعبزائرم القطر على اؼبتواجدة الشركات

 قانوين كنظاـ العوؼبة فيو سادت اليت الزماف ىذا ُب بو األخذ كضركرة تقنينها، كبو اإلذباه تفرض أصبحت الشرعية

. جديد عاؼبي كمؤسسي

 على كامتدادىا تطبيقها كنظم الزكاة حيكم تقنُت كضع ُب سباقة اؼبعاصرة اإلسالمية الدكؿ بعض كانت كقد   

 إؿ العودة ال فلما اإلسالمية، البنوؾ ذبربة قباح مع خاصة كماليزيا، كالسوداف  السعودية العربية اؼبملكة أمثاؿ الشركات،

 خاصة الزكاة لتنظيم اإلؽبي التشريع جانب إٔب بالردع مقًتف بشرم تشريع ككضع اإلسالمي، اؼبإب النظاـ أم األصل

 جهة، من الطبقية كالفوارؽ الفقر على القضاء قصد كبَت، دمردك  ؽبا اليت اإلقتصادية كاؼبؤسسات للشركات بالنسبة

 ؽبا اليت  اعبنسيات متعددة الشركات على حىت بامتدادىا كذلك  أخرل، جهة من الزكاة عاؼبية مبدأ إرساء كبو كالسعي

. الشركات على الزكاة قانوف فيها يطبق اليت اإلسالمية الدكؿ إحدل ُب تابعة شركات

 كصفو ديكن  فبا اؼبزكي، عاتق إثقاؿ الشركات على الزكاة لفرض قانوف استحداث شأف من أف بعضاؿ يرل قد كلكن    

 كما كالضريبة الزكاة من بكل اؼبقصود ما: أبرزىا لعل التساؤالت من العديد يثَت فبا الضرييب؛ باالزدكاج الشبيو الوجو بأنو

 اعبزائر استعداد مدل كما القابضة؟ الشركات ألخصكبا الشركات على الزكاة لفرض سبيل من كىل اجتماعهما؟ حكم

 القانوف؟ ىذا مثل لسن

 كالنصوص الفقهية األحكاـ ضوء على ؽبا التصدم يستدعى فبا بإغباح نفسها تفرض اليت العلمية اإلشكاالت كىي

 كالعابرة منها ليةاؼبح  الشركات على الزكاة فرض قانوف سن بشأف توصيات إٔب نصل لعلنا كاؼبقارنة، الوطنية القانونية

 :كاآلٌب البحثية الورقة ىذه خالؿ من إبرازه سنحاكؿ ما كذلك ؛ الشركات على الزكاة عاؼبية إرساء شبة كمن للحدكد،

 بينهما اعبمع كحكم كالضريبة للزكاة اؼبفاىيمي اإلطار: أكال

 على اغبكم أف ذلك مفهومو، عن لثاـاؿ كتنحية كتبيانو ذبليتو، ىو أمر أم ُب اػبوض كقبل البدايات أىم من لعل   

 .تصوره عن فرع شيء
 
 

                                                           
" الدكلة ك دين اإلسالـ" - 78

:  ب معدؿ ،1996 سنة مربديس 8 ُب اؼبؤرخة ،76 رقم الرظبية اعبريدة الشعبية، الدديقراطية اعبزائرية اعبمهورية دستور من 02 اؼبادة     

 .2002 سنة أبريل 14 ُب اؼبؤرخة ،25 رقم الرظبية اعبريدة ،2002 يل أبر 10 ُب مؤرخ 03-02 رقم القانوف -

.  2008 سنة نوفمرب 16 ُب اؼبؤرخة ،63 رقم الرظبية اعبريدة ،2008 نوفمرب 15 ُب اؼبؤرخ ،19-08 رقم القانوف -
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I :كالضريبة الزكاة مفهـو 

 النظاـ سبيز كقد اآلف، إليو كصلت ما إٔب كصلت حىت متعددة أشكاال كأخذت الزمن عرب اؼبالية األنظمة تطورت لقد   

 ُب اؼبوارد أىم الزكاة جوانبو،كتعترب صبيع فـ آّتمع كمتطلبات أىداؼ تراعي كفبيزات خبصائص نشأتو منذ اإلسالمي اؼبإب
. الضريبة كىو آخر مورد ىناؾ الزكاة إٔب باإلضافة اإلسالمي، اؼبإب النظاـ

 الزكاة مفهـو:  1

 ذاتو الفعل على تطلق اؼبعٌت حيث من فهي ،(العُت) اؼبضموف كبُت( الزكاة إخراج) اؼبعٌت بُت اؼبشًتكة األظباء من تعتربالزكاة   

 ما عادة كلذلك ،79كزكاة إخراجو يتم الذم اؼباؿ من اعبزء أم ؽبا اؼبزكي العُت على تطلق اؼبضموف حيث كمن اؼباؿ، تزكية كىو

: يلي كما الشرعية الناحية كمن اللغوية الناحية من الزكاة تعريف يتم

 لغة الزكاة: أ

 ُب سبب تكوف فالزكاة يزكو، فهو كينمو  يزداد شيء فكل أب،تع اهلل بركة من اؼباؿ زيادة بو يرجى فبا ألهنا كالربكة النماء ىي   
 تطهرىم صدقة أمواؽبم من خذ" تعأب لقولو اآلخرة، ُب كالثواب الدنيا ُب" التعويض" أم باػبلف اؼباؿ ُب كالربكة  النماء

. 80"كتزكيهم

 شرعا الزكاة: ب

. 81كجو كل من عنو اؼبنفعة قطع مع اؼبستحق للفقَت عأبت هلل اغبر اؼبسلم الغٍت خيرجو اغبوٕب النصاب من معُت قدر ىي   

 معلـو حق أمواؽبم ُب كالذين: "تعأب لقولو مصداقا معينة لقواعد كفقا ربديده يتم اؼباؿ ُب معلـو حق ألهنا معُت، قدر فهي

. 82("25) كاحملرـك للسائل( 24)

 صاحب من ىبة أك فضال أك      منة ليست الزكاة أف كما الزكاة، كىو عليهم اهلل فرضو معُت نصيب أمواؽبم ُب أم   

. اؼبستحق حق ىي كإمنا مستحقها، إٔب اؼباؿ

 الضريبة مفهـو: 2

 على ؼبقدرتو تبعا الدكلة إٔب بأدائها اؼبموؿ يلتـز نقدية إلزامية فريضة أهنا على الضريبة اغبديث اؼبإب الفكر عرؼ قد   

 تغطية ُب حصيلتها كتستخدـ العامة السلطات تؤديها اليت اػبدمات كراء من عليو تعود اليت اؼبنافع عن النظر بغض الدفع،

. 83أخرل ناحية من كالسياسية كاإلجتماعية اإلقتصادية األىداؼ من صبلة كربقيق  ناحية، من العامة النفقات
                                                           

. 600.ص ،1998 سنة اإلشعاع مكتبة التطبيق، ك النص بُت الزكاة نظاـ مسعد، ؿبمد ؿبيي - 79
. 102 اآلية التوبة، سورة - 80
 ،2002 سنة مصر، اعبديدة، اعبامعة دار الزكاة، ؿباسبة ُب تطبيقية ك نظرية دراسات حسُت، علي حسن أضبد زيد، أبو خليفة كماؿ - 81
. 11.ص

. 24،25 اآلية اؼبعارج، سورة - 82



  2014أكتوبر   24 - 26اسطنبول / عالمية الزكاة : الخامسأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

83 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 قسرا األفراد أك مةالعا األشخاص من عنها ينوب من أك الدكلة، تقتطعها نقدية فريضة أهنا على أيضا تعرؼ كما   

 النفقات تغطية ُب كتستخدمها للمموؿ التكليفية للقدرة طبقا الدكلة تفرضها معُت، نفع يقابلها أف كدكف هنائية، كبصفة

.  84للدكلة العامة  اؼبالية السياسية دبقتضيات كالوفاء العامة،

 كالضريبة الزكاة اجتماع : 3

 أصبحت السؤاؿ ىذا عن كاإلجابة     بالغة، أمهية لو سؤاؿ ألسنتهم على رمكيج اؼبسلمُت، من الكثَت أفكار ُب يدكر    

 مقدارىا ردبا الضرائب من للحكومة يدفعوف أصبحوا األمواؿ أصحاب أف ُب السؤاؿ ىذا يتلخص منها، مفر ال ضركرة

 مصاريفها ُب تنفقها اليت الدكلة خزينة إٔب تذىب األمواؿ كىذه اإلسالمية، الشريعة فرضتها اليت الزكاة مقادير بكثَت يفوؽ

 الدكلة كتصبح الزكاة، عن اؼبسلم يدفعها اليت الضرائب تغٌت فهل خَتية، أعماؿ ضمنها يندرج قد كاليت ميزانيتها، ُب اؼببينة

 عن تغٍت ال كثرهتا على الضرائب ىذه أف أـ عاـ؟ بوجو الزكاة مصاريف كتغطي الفقراء حاجات سد عن اؼبسؤكلة ىي

 85اػباصة؟ كمقاديرىا باظبها يؤديها أف اؼبسلم على كجيب الزكاة،

 أمهها كثَتة ألسباب الزكاة عن تغٍت ال الضرائب بأف كاؼبعاصرين القدامى الفقهاء من الكثَت عنو أجاب التساؤؿ ىذا     

. التفصيلية أحكامو كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ كبُت كجل، عز اهلل بو أمر إؽبي تشريع الزكاة أف

. 86التطبيق ُب األكلوية لو تكوف أف جيب الذم اإلؽبي التشريع البشرم التشريع يلغي كال بشرم، تشريع فهي الضرائب ماأ

 جيب ضريبة كليست اهلل، كضع من إدياين كفرض مالية عبادة الزكاة أف اهلل رضبو األزىر شيخ شلتوت ؿبمد الشيخ كيرل   

 اغباكم كضع من فهي الضرائب أما كاؼبساكُت، للفقراء دائم مورد كىي د،توج ٓب أك إليها حاجة كجدت سواء إخراجها،

 .87كالدكاـ اإلستقرار كُب التشريع مصدر ُب ـبتلفاف حقاف فهما األخرل، عن تغٍت ال إحدامها كأف اغباجة، عند

 

 

                                                                                                                                                                                           
 اعبامعية السنة اعبزائر، جامعة التسيَت، فرع اإلقتصادية العلـو معهد ماجستَت، مذكرة كالزكاة، الضريبة مقارنة اسةدر ػبضر، أضبد بن - 83

. 9.ص ، 2001_2000
. 22.ص ،1991 سنة اعبزائر، اإلسالمي، الكتب دار منشورات مقارنة، دراسة كالضريبة الزكاة عناية، غازم - 84
. 1106.ص ،1980 سنة مصر، كالتوزيع، كالنشر للطباعة الرسالة مؤسسة الرابعة، الطبعة الثاين، اعبزء الزكاة، فقو القرضاكم، يوسف - 85
. عرباألنًتنت منشور مقاؿ ،440 العدد اإلسالمي، الوعي ؾبلة كاألىداؼ، الدكاعي الزكاة قانوف ظباح، أضبد - 86

http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=213&issue=440 .  ، 2014-10-06 دخوؿ آخر تاريخ .
 : اإلسالمية اؼبشكاة بشبكة األنًتنت عرب منشور مقاؿ توظيفها كحكم الضرائب عيسى، العمرم - 87

http://www.almeshkat.net/index.php?pg=art_int . ، 2014-10-08 دخوؿ آخر تاريخ . 

http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=213&issue=440
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=art_int
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 القابضة للشركة اؼبملوكة كاألسهم الشركات زكاة: ثانيا

 الشركات أنواع دراسة يتطلب أنو ذلك حده، على شركة لكل بالنسبة كحكمها اةالزؾ ربصيل كيفية دراسة ديكننا ال   

 بصفة الشركات زكاة تنظيم خيص فيما السعودية بالتجربة باالستشهاد نقـو سوؼ لكن فيها، الزكاة حكم ٍب بالتفصيل،

. القابضة للشركة اؼبملوكة األسهم زكاة حكم إٔب التطرؽ ٍب إيتائها، على اغبارسة كاؼبصلحة عامة

I :الشركات زكاة 

 كإلزاـ عامة، بصفة الزكاة قانوف لتطبيقها كاسعة فًتة ؽبا اليت اغبكومات ضمن من السعودية العربية اؼبملكة تعترب   

 اؼبتضمن ميالدم، 1951-04-07 ُب اؼبؤرخ 17-02-28-86-34 رقم اؼبلكي اؼبرسـو بإصدارىا كذلك خاصة، بصفة بو الشركات

 الصادر اؼبلكي باؼبرسـو كاؼبعدؿ ،88اإلسالمية التشريعية ألحكاـ كفق السعودية كالشركات األفراد من كاملة الزكاة استيفاء

 الشركات على الزكاة فرض الذكر السابق اؼبلكي اؼبرسـو يلـز ميالدم،حيث 1951-06-13 ُب اؼبؤرخ ،17-02-28-8798 برقم

 أم ُب أك اؼبملكة ُب اؼبسجلة أمواؿ، شركات أـ أشخاص شركات ةاألخَت ىذه كانت كسواء ذبارية، أك مدنية كانت سواء

 اؼبملكة، أك اػبليج دكؿ ُب اؼبسجلة اؼبختلطة كالشركات سعوديُت فيها الشركاء كافة كيكوف التعاكف ؾبلس دكؿ من دكلة

 .89اؼبملكة داخل أنشطتها سبارس كاليت

: كمنها اؼبملكة ُب ألنشطتها مزاكلتها رغم الشرعية الزكاة من اؼبؤسسات بعض الزكاة جباية نظاـ كيعفي

 .اؼبواطنُت عبميع الرفاىية تستهدؼ اليت العامة األمواؿ من باعتبارىا العامة اؼبؤسسات -

 للتأمينات العامة اؼبؤسسة التقاعد، معاشات مصلحة العامة، االستثمارات صندكؽ) التعاكين للتأمُت الوطنية الشركات -

 (.االجتماعية

 (.الوقف حكم ُب تدخل) يةاػبَت اؼبؤسسات -

 (.اػبليج بنك للتنمية، اإلسالمي البنك) الدكلية اؼبؤسسات -

 حيث التعاكف ؾبلس دكؿ رعايا من أك للسعوديُت كاؼبملوكة التعاكف ؾبلس دكؿ خارج ُب اؼبسجلة األجنبية الشركات -

 (.األجانب(الدخل ضريبة لنظاـ خيضعوف

                                                           
 كما السواء، على السعوديُت رعايا كافة من للفقراء اإلسالمية الشريعة ألحكاـ كفقا كاملة الزكاة تستوُب:" منو األكٔب اؼبادة تنص إذ - 88

 ُب السعوديُت الشركاء من أيضا يستوُب كما السعوديُت من فيها كاؼبسامهُت ركاءالش كافة يكوف اليت السعودية الشركات من تستوُب
". سعوديُت كغَت سعوديُت من اؼبؤلفة الشركات

  ، السعودية العربية اؼبملكة ُب الزكاة كعاء - 89

www.kau.edu.sa/Files/0004641/Subjects .اؼبملكة20%ُب20%الزكاة20%كعاء/ doc 08 دخوؿ آخر تاريخ ،   -10-2014.  

http://www.kau.edu.sa/Files/0004641/Subjects/وعاء%20الزكاة%20في%20المملكة.doc
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 ىذا كخيضع ريعها، من كاالستفادة     ّٔا االحتفاظ لغرض مقتناة العتبارىا احمللية اغبكومية السندات ُب اإلستثمار -

 .90فقط للزكاة الريع

 كربصيل ربقيق أعماؿ بإدارة لتقـو الوطٍت كاالقتصاد اؼبالية لوزارة تابعة كالدخل الزكاة مصلحة اؼبملكة أسست كما

: مهامها كمن كالدخل، الشرعية الزكاة

 كالدخل الزكاة كمصلحة كلفُتآب بُت العالقة تنظيم : 1 

 الواجب كاالستثمارات كاؼبستندات إتباعها الواجب العملية كاػبطوات كاإلجراءات القواعد ربديد اؽبيئة ىذه تتؤب إذ

: كالتإب كاإلجراءات القواعد كىذه كجبايتها،   الزكاة قيمة ربديد بصدد استخدامها

 الرظبية تاإلجراءا كافة ُب اؽبجرم التاريخ إستعماؿ: أ

 حاالت كىناؾ  لديها، كاؼبعتمد السعودية العربية اؼبملكة بو تعمل الذم الرظبي التاريخ ىو اؽبجرم التاريخ أف ذلك

. اؼبيالدم التاريخ إٔب فيها اإلشارة تستدعي

 اعبديد النشاط تسجيل: ب

 ؽبا يفتح لكي النشاط بدء عند عهافرك أك اؼبصلحة لدل بالتسجيل منشأة أك شركة كل تقـو أف اؼبصلحة تعليمات تلتـز

 للقطاع كإحالتو ملفو استخراج اؼبختصُت على يسهل حىت الرقم ىذا يدكف أف اؼبكلف كيلتـز خاص؛ رقم يعطي ملف

. اؼبختص

 العربية بالغة النظامية اغبسابات مسك: ج

 عاـ، كل خالؿ ُب منها خرج أك ىاعلي دخل كما اؼباؿ رأس فيها يبُت للشركات، ملزما أمر احملاسيب النظاـ كجود يعترب

 ؼبصلحة يتمكن حىت العربية باللغة كاغبسابات الدفاتر سبسك أف كجيب شرعا، عليهم اؼبفركضة الزكاة لتحقيق مرجعا لتكوف

 التجارية الدفاتر مسك حالة كُب. األكمل الوجو على عملها أداء من تتمكن لكي اللزـك عند إليها الرجوع كالدخل  الزكاة

 القانوين ؿباسبو من عليها كاؼبصادقة دفاتره بًتصبة اؼبكلف يقـو أف جيب العربية، باللغة اغبسابات كتقدًن العربية اللغة بغَت

 الزكاة كربط  اغبسابات ىذه قبوؿ كالدخل الزكاة مصلحة كعلى الدفاتر، ىذه أساس على منها نسخة كتقدًن لو، اؼبرخص

. 91اؼبكلف على غرامة لتوقيع اؼبخالفة ىذه عن التجارة كزارة كإبالغ اؼبكلف على

 بو معًتؼ ؿبلي قانوين ؿباسب من اغبسابات اعتمادات: د

                                                           
. الذكر السابق السعودية، العربية اؼبملكة ُب الزكاة كعاء - 90
. الذكر السابق السعودية، العربية اؼبملكة ُب الزكاة كعاء - 91
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 ّٔا مرفقا السنوية مواعيدىا ُب اؼبستحقة الزكوية اإلقرارات تقدًن الضركرم فمن اغبوؿ، دبركر شرعا الزكاة تستحق   

 اؼبعد الفًتة كهناية بداية تقريره ُب يوضح أف األخَت ىذا علىك القانوين، احملاسب من اؼبعتمدة النظامية اغبسابات من نسخة

 لو، مزاكلة أكؿ عند صراحة النشاط بداية توضيح جيب العمومية،إذ اؼبيزانية إعداد بتاريخ االكتفاء دكف اغبسابات عنها

 الشركات نظاـ أحكاـ مع تتماشى كانت ما كإذا كعدالتها، اؼبالية القوائم عن مستقلة آراء إبداء أيضا احملاسب كعلى

. 92للشركة اؼبإب اؼبركز على تؤثر اليت احملاسبية السياسة ُب تغيَتات أم حوؿ ربفظات أم كإبراز السعودم،

 الزكوية اإلقرارات تقدًن إجراءات: 2

 دارىاكمق الزكاة كعاء ربديد خاللو من يتم يفوضو من أك اؼبكلف من عليو موقع بياف عن عبارة ىو الزكوم اإلقرار    

. خاصة استمارة على عادة كيقدـ الزكاة جباية نظاـ ؼبتطلبات كفقا اؼبستحق

 سواء الشرعية، للزكاة اػباضع نفسو اؼبكلف إلزاـ على الزكاة جباية لنظاـ التنفيذية الالئحة من الثامنة اؼبادة نصت كقد   

. 93كالدخل الزكاة ؼبصلحة اؼبستحقة زكاةاؿ كتسديد سنة كل من األكؿ الشهر ُب اإلقرار بتقدًن شركة أك فرد كاف

 كالربط الفحص: 3

 قياـ كعند كالتعليمات، لألنظمة اؼبكلف احًتاـ مدل ؼبعرفة اإلقرار ذلك بفحص احملاسب يقـو النهائي اإلقرار تقدًن بعد   

 رأل ،كإذا التمهيدية ناتالبيا باستمارة تعرؼ كاليت الفحص، استمارة بتعبئة يبدأ أف جيب اؼبكلف، حسابات بدراسة احملاسب

 اؼبكلف إٔب كتايب استفسار بإرساؿ يقـو كافية غَت اؼبستندات أف أك اإليضاح، من مزيد إٔب ربتاج البنود بعض أف احملاسب

. رظبية بإشعارات أداؤه عليو جيب ما دبقدار اؼبكلف يبلغ منها، التأكد كبعد اؼبستندات، أك اإليضاحات من مزيد فيو يطلب

 على يربىن أف شأنو من ما كل على غَتىم كلدل اؼبكلفُت لدل اإلطالع حق كالدخل الزكاة ؼبصلحة النظاـ كجييز   

 على كاإلطالع مقره إٔب باالنتقاؿ كذلك ، ميدانيا اؼبكلف إقرار فحص حق ؽبم كجييز عدمو، من اؼبكلف إقرار صحة

 كذلك   مكاهنا، من اؼبستندات نقل يتم كال ية،الرسم العمل ساعات خالؿ يتم أف جيب كذلك كاؼبستندات، السجالت

. 94أخرل جهة من الزكاة حصيلة على كاحملافظة جهة من بالزكاة اؼبكلفُت على كالتيسَت العمل تنظيم ُب رغبة

 تشبو مصلحة تأسيس بالضركرة يستلـز الزكاة، بدفع الشركات إللزامية بقانوف اإليتاء أف القوؿ ديكننا األخَت ُب إذا    

 .الزكاة بدفع كإلزامها الشركات قيد تتؤب كالدخل الزكاة دبصلحة تعرؼ التجارية، للشركات بالنسبة التجارم القيد غبةمص
 

                                                           
. الذكر السابق عودية،الس العربية اؼبملكة ُب الزكاة كعاء - 92

  األنًتنت عرب منشور ـ1950-05-13 ؿ اؼبوافق ىػ، 1370-08-06 ُب اؼبؤرخ 393 رقم الوزارم بالقرار للنظاـ التنفيذية الالئحة - 93

https://dzit.gov.sa/zakat-regulations  ، 2014-10-08 دخوؿ آخر تاريخ .
. الذكر السابق السعودية، العربية اؼبملكة ُب الزكاة كعاء - 94

https://dzit.gov.sa/zakat-regulations
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II :القابضة للشركة اؼبملوكة األسهم زكاة 

 جيب من حكم إٔب التطرؽ ٍب أكال، القابضة الشركة تعريف يستوجب القابضة، للشركة اؼبملوكة األسهم زكاة لدراسة

. فيها الزكاة يوعل

 القابضة الشركة تعريف: 1

 تعترب حبيث الشركات، ذبمع كسائل من كسيلة فهي اؼبشاريع، بُت اإلقتصادم للًتكيز قانونية ظاىرة القابضة الشركة   

. اؼباؿ رأس ُب كاؼبشاركة اإلدارة ُب الرقابة من أساس على للًتكيز قانونيا إطارا الواقع ُب

 التمتع طريق عن التابعة الشركات ُب القرار ازباذ سلطة على السيطرة خالؿ من القابضة كةالشر سيطرة كتتحقق    

 ىذه إجراء من القابضة الشركة كتتمكن الشركات، تلك إدارة كؾبالس    للمسامهُت العامة اعبمعية ُب األصوات بأغلبية

 الشركة سيطرة تتحقق أف القوانُت بعض ذبيز ماؾ التابعة، الشركات رأظباؿ ُب األسهم أغلبية سبلكها طريق عن السيطرة

.  95دكلة كل قانوف باختالؼ زبتلف أخرل بطرؽ أك اؼبسامهُت، باقي مع اإلتفاؽ طريق عن التابعة الشركة على القابضة

 تلك رأظباؿ ُب اؼبسامهة طريق عن أخرل دكؿ ُب ؽبا تابعة شركات على ما دكلة ُب القابضة الشركة تسيطر كقد    

 الشركةعربالوطنية أك enterprise multinational اعبنسيات متعددة بالشركات يسمى ما قياـ الوضع عن كيًتتب كات،الشر
transnational corporate  . 

                                                           
: القسم ىذا أحكاـ تطبيق قصد أخرل لشركة مراقبة ما شركة تعد: "731 اؼبادة - 95

. الشركة ىذه العامة اعبمعيات ُب األصوات أغلبية خيوؿ ؽبا رأظباؿ من جزءا مباشرة غَت أك مباشرة بصفة سبتلك عندما -

 اإلتفاؽ ىذه خيالف أال على اؼبسامهُت أك اآلخرين الشركاء باقي مع إتفاؽ دبوجب الشركة ىذه ُب األصوات أغلبية كحدىا سبتلك عندما -

. الشركة مصاّب

. الشركة ؽبذه العامة اعبمعيات قرارات ُب سبلكها اليت التصويت حقوؽ دبوجب الواقع ُب تتحكم عندما -

 مساىم أك شريك أم حيوز كال  التصويت، حقوؽ من % 40 يتعدل جزءا مباشرة غَت أك مباشرة بصفة سبتلك اعندـ الرقابة ؽبذه فبارسة تعترب -

. جزئها من أكثر جزءا مباشرة بصفة آخر

"  القابضة الشركة" القسم ىذا تطبيق قصد السابقة، للفقرات كفقا شركات عدة أك شركة تراقب اليت الشركة تسمى

 فرباير 06 ُب مؤرخ 02-05 رقم قانوف غاية إٔب كمتمم معدؿ اعبزائرم، التجارم القانوف اؼبتضمن ،1975 سبتمرب 26 ُب مؤرخ 59-75 رقم أمر
2005 .
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. 96كاحدة كحدة ككأهنا آّموعة حسابات تظهر أم حساباهتا كحدة ىو احملاسيب، مستول على القابضة الشركة دييز كما

 أك التابعة، الشركات أك األـ، القابضة الشركة على الزكاة ذبب ىل القابضة، الشركة أسهم كاةز حوؿ إشكاؿ يثَت فبا

 كليهما؟

. القابضة الشركة إطار ُب الزكاة عليو جيب من حكم: 2

 األخَتة ىذه ربتفظ فيها، التصويت حقوؽ أك التابعة الشركة ماؿ رأس من معينة نسبة القابضة الشركة سبتلك عندما   

. 97قانونية آثار من عنها يًتتب ما بكل اؼبعنوية يتهابشخص

 الزكاة؟ ُب أثر من اؼبعنوية الشخصية ؽبذه فهل

: قوالف اؼبسألة ىذه ُب اؼبعاصرين للعلماء

: األكؿ القوؿ: أ

 ذبارة كعركض كديوف نقود من الزكوية اؼبوجودات من أسهمها يقابل ما حبسب القابضة الشركة على ذبب الزكاة أف   

 رأس أغلبية سبلك القابضة الشركة كانت سواء ذلك ُب التابعة للشركة اؼبعنوية للشخصية أثر كال التابعة، الشركة ُب يرىاكغ

. كذلك تكن ٓب أك التصويت حقوؽ أك اؼباؿ

 كإف التابعة، الشركة ُب أسهما ديلكوف الذين اآلخرين كالشركاء القابضة الشركة على ابتداءا ذبب الزكاة أف أم   

 على الزكاة إخراج اؼبالؾ على فيجب الزكاة زبرج ٓب إذا أما اؼبالؾ، عن نيابة زبرجها ىي فإمنا التابعة، الشركة أخرجتها

. اؼبلكية ُب حصتو حبسب كل فيها اؼبستثمر الشركة ُب الزكوية اؼبوجودات

 .ةالزكا لبيت عشر اغبادية كالندكة اإلسالمي الفقو ؾبمع بو أخذ الذم القوؿ كىذا   
 

 

                                                           
 زكاة الزكاة، ُب معاصرة قضايا الشبيلي، اهلل عبد بن يوسف إليو أشار 1/184 األسهم زكاة بشأف الزكاة لبيت عشر اغبادية الندكة قرار - 96

 آخر ،تاريخ . WWW.kANTAKJi.COM/zakat.ASPYx: األنًتنت عرب منشور القابضة،مقاؿ للشركات اؼبملوكة سهمكاأل التجارية الديوف

. 2014-10-11 دخوؿ
 األـ، الشركة جانب من كرقابة إلدارة عمليا زبضع كلكنها قانوين، إستقالؿ ذات شركة: "بأهنا التابعة الشركة HAMEL   يعرؼ حيث - 97

 إدارة ؾبلس ُب األغلبية على الواقع ُب تستحوذ األـ الشركة أف من التبعية عالقة كتنشأ اؼبستقلة، اؼبعنوية شخصيتها ُب يتمثل إستقالؽبا كمظهر

 ُب كأحكامها طبيعتها اؼبشًتكة الشركات شاىُت، شوقي ؿبمد إليو أشار" عليها السيطرة خيوؽبا فبا رأظباؽبا أغلبية سبلكها عن التابعة الشركة
. 81.ص ، كاؼبقارف اؼبصرم القانوف

http://www.kantakji.com/zakat.ASPYx
http://www.kantakji.com/zakat.ASPYx
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 الثاين القوؿ: ب

 األرباح من نصيبها تزكي أم اؼبستغالت، زكاة التابعة الشركة ُب أسهم من سبلكو ما تزكي أف القابضة الشركة يلـز   

 شخصيتهما الختالؼ الشركتُت زكاٌب بُت ارتباط فال تزؾ، ٓب أك موجوداهتا عن التابعة الشركة زكت سواء فقط، اؼبوزعة

. اؼبعنوية

 التابعة الشركة موجودات ُب التصرؼ ديكنها فال ناقصة ملكية التابعة الشركة ؼبوجودات القابضة الشركة ملكية أف كما  

 .98مباشر بشكل سبتلكها اليت موجوداهتا ُب تتصرؼ كما

 القولُت بُت الًتجيح: ج

 من نسبة امتالكها دبناسبة ةالتابع الشركة ُب األغلبية بامتالكها القابضة األـ الشركة أف الباحث لدل يًتجح الذم   

 اؼبسامهُت مثل مثلو لألغلبية، مالك معنوم شخص مساىم أساس على تكيف فيها، التصويت حقوؽ أك اؼباؿ رأس

 كاؼبلك الوجوب، أىلية ُب كاؼبتمثلة شركطها لتوافر الزكاة فيها ذبب األخَتة ىذه كأف التابعة، الشركة ُب الطبيعيُت األشخاص

 أال فأكٔب أسهمها، ضبلة إٔب ينتقل ال إلتزامات من الشركة على فما التابعة، للشركة اؼبعنوية الشخصية ُب اؼبتحققاف التاـ

. الثاين القوؿ يرجح كبالتإب األرباح، من نصيبهم ُب  إال زكاهتا يتحملوف

 الزكاة بدفع الشركات إللزاـ قانوف اعبزائر تبٍت كبو: ثالثا

 ديكن فال عليها، يقـو اليت التحتية البنية تأسيس من بد ال قانوف، أم إصدار كقبل سبع،اؼبج متطلبات كليد القانوف إف   

. لذلك اؼبالئمة الظركؼ ربضَت من بد ال بل الزكاة، بدفع اعبزائرية الشركات يلـز قانوف إصدار كاألخرل الفينة بُت

I :الشرعية الزكاة مصلحة استحداث .

 الوقت حاف ،99كاألكقاؼ الدينية الشؤكف كزارة إشراؼ ربت يعمل 2003 عاـ زكاةاؿ صندكؽ اعبزائر استحدثت مثلما   

 من الزكاة كجباية ربقيق إٔب هتدؼ اؼبالية، بوزارة تلحق اؼبفركض اعبهات إحدل كىي الشرعية، الزكاة مصلحة لتأسيس

: يلي فيما أىدافها أىم كتتلخص كالتعليمات، األنظمة بو تقتضي ؼبا كفقا الشركات، فيهم دبا ؽبا اػباضعُت

. كالتعليمات األنظمة بو تقتضي ؼبا كفقا ؽبا اػباضعُت الشركات من الزكاة ربصيل -

                                                           
 كؽبذا كاألجر، للمثوبة شرط ىي كإمنا ، للصحة شرطا ليست النية أف ذلك الشركة، نية مقاـ اؼبسامهُت نية فتقـو الزكاة، نية خبصوص أما - 98

. السابق اؼبرجع الشبيلي، اهلل عبد بن يوسف أنظر فصيل،الت من ؼبزيد عنو، أجزأت قهرا اؼبكلف من األمر كٕب أخذنا لو
 جامعة اإلقتصاد، كلية ماجستَت، مذكرة اعبزائر، ُب الزكاة صندكؽ ذبربة ؛ كالثركات الدخوؿ توزيع إعادة ُب كدكرىا الزكاة فوقي، خدجية - 99

. 178.ص ،2006-2005 اعبامعية السنة اعبزائر، تلمساف بلقايد بكر أيب
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.  100الشرعية للزكاة خيضعوف الذين اؼبكلفُت من اؼبطلوبة اؼبستحقات كربصيل دبتابعة اػباصة التنفيذية اإلجراءات كضع -

 الشركات تسجيل مستواىا على يتم الكًتكنية بوابة كفتح اؿاؼبج ىذا ُب السباقة الدكؿ ذبارب من االستفادة ال كؼبا

. 101إلكًتكنيا الزكاة مستحقات الشركات ىذه كتسديد الزكاة، لنظاـ للخاضعة

II :اإلسالمية البنوؾ لتنظيم تشريع سن ضركرة 

 من اإلسالمي نكالب يتلقى إذ أكعطاءا، أخذا بالفائدة تتعامل ال مصرفية مؤسسة أنو على اإلسالمي البنك يعرؼ   

 عند األصل رد ضماف مع كدائعهم، على ثابت عائد بإعطاء مباشر غَت أك مباشر تعهد أك التزاـ أم دكف نقودا العمالء

 مع معو اؼبتعامل يدين كال يقرض ال فإنو ذبارية، أك استثمارية أنشطة ُب نقدية موارد من لديو ما يستخدـ كحينما الطلب،

.   102خسارة من ينجم قد ما ربمل ك ربح، من يتحقق فيما اؼبشاركة أساس على النشاط بتمويل ـيقو كإمنا فائدة، اشًتاط

 النقد قانوف ُب اؼبوجودة القانونية الثغرة باستغالؿ أنشأ السالـ، كبنك الربكة بنك اثنُت اعبزائر ُب اإلسالمية كالبنوؾ   

 عن اؼبشرع سكوت ىو بلو الطُت زاد كما اعبزائر، ُب  عملباؿ كاػباصة  األجنبية للبنوؾ ظبح حيث ،10103-90 رقم كالقرض

 على أبقى حيث ،10-90 رقم القانوف ألغى الذم 11-03 رقم اعبديد كالقرض النقد قانوف صدكر بعد حىت الفراغ ىذا مثل

. منو 85 اؼبادة ُب النص نفس

 إذ كبَت، إشكاؿ عنو ينتج الواقع، أرض لعل تواجدىا من بالرغم اعبزائر ُب اإلسالمية البنوؾ ينظم قانوف غياب كأف  

 لدفع إلزامي بند التأسيسي عقده يتضمن أف تلـز اإلسالمية الشريعة لقواعد كفقا يعمل الذم اإلسالمي البنك خصوصية

 كبالتإب. 104اؼبستثمرين أرباح من كليس مسامهة، كشركة البنك زبص اليت األرباح من األخَتة ىذه كتقتطع الزكاة، فريضة

 مصطلح استعملت تقليدية كبنوؾ إليها ينظر الغَت جيعل فيها، الزكاة ضريبة دفع كيلـز ينظمها قانوين تشريع كجود عدـ

 .معها التعامل ثقة الغَت فقداف كبالتإب فقط شرعيتها لضماف كوسيلة إسالمية

 

                                                           
 . https://dzit.gov.sa/mission.vision    السعودية كالدخل الزكاة مصلحة - 100
. اؼبرجع نفس - 101
 الدراسات كلية الضريبية، اؼبنازعات زبصص ماجستَت مذكرة كالزكاة، الضرييب التشريع بُت اإلسالمية البنوؾ اػبماش، ابراىيم ؿبمد لنا - 102

. 1.ص ،2007 سنة فلسطُت، الوطنية، النجاح جامعة العليا،
 قانوف". باؼبثل اؼبعاملة ؼببدأ خيضع الًتخيص كىذا األجنبية، اؼبالية كاؼبؤسسات اعبزائر ُب فركع بفتح آّلس يرخص أف ديكن: "130 اؼبادة - 103

 ،11-03 رقم األمر من 142 اؼبادة دبوجب اؼبلغى ؛16 العدد الرظبية اعبريدة كالقرض، بالنقد اؼبتعلق ،1990 سنة أفريل 14 ُب مؤرخ ،10-90 رقم
. 52 العدد الرظبية اعبريدة ،2003-08-26 ُب اؼبؤرخ

. 4.ص السابق، اؼبرجع اػبماش، ابراىيم ؿبمد لنا - 104

https://dzit.gov.sa/mission.vision
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III :الضرييب النظاـ ينمتل 

 إال ضريبيا، ازدكاجا ذلك يعترب كال بينهما، اعبمع كجيوز درمها،مص ُب ـبتلفاف كالضريبة الزكاة من كال أف من بالرغم   

 اغباؿ ىو كما الزكاة، من هترب أماـ نكوف كإال الزكاة، قانوف مع الشركات لتجاكب الضرييب، النظاـ تليُت يقًتح كبداية أنو

. الضرييب للتهرب بالنسبة

 

 الخـاتـمـة

 بالقرآف، موضع من أكثر ُب بالصالة األمر قرين ّٔا األمر جاء مالية عبادة أهنا كما اإلسالـ، أركاف من ركن الزكاة إف   

 كسياسية الدين حراسة" اإلسالـ علماء يقرر كما الدكلة كاجب من أف كدبا ،"الزكاة كآتو الصالة كأقيموا" تعأب قولو كفي

 يكوف ال كذلك الزكاة بشؤكف القياـ الدكلة من يتطلب فبا الدين حراسة كاجب ُب تدخل آّتمع ُب الزكاة إقامة فإف" الدنيا

. ينظمها بقانوف إال

 بيئة بتوفَت إال ذلك يكوف كال الطبقية، الفوارؽ على القضاء ذلك شأف من إذ األفراد شأف الشركات على الزكاة كذبب   

 ُب ذلك يساىم كؼس كحتما الوطٍت، اؼبستول على ملزمة الزكاة جعل إٔب يؤدم سوؼ ذلك ربقق كإذا. مالئمة تشريعية
. الغربية الدكؿ ّٔا تأخذ أصبحت اليت اإلسالمية البنوؾ ذبربة أك الضريبة شأف شأنو بعد فيما الزكاة عاؼبية مبدأ إرساء

 تسهل اليت احمليطة الظركؼ بعض كجود خالؿ من إال يتم ال  الشركات على الزكاة لفرض مالئمة تشريعية بيئة توفَت كإف

 خالؽبا، العوؼبة مبادئ كإرساء الزكاة، صناديق دكر تفعيل ضركرة على اغبث إٔب اؼبنرب ىذا الؿخ من يدفعنا فبا ذلك،

 عنها؛ تنجم اليت كاالجتماعية االقتصادية التنموية كباؼبزايا الزكاة دفع بوجوب األعماؿ رجاؿ ربسيس على العمل كضركرة

 كالشركات القابضة الشركات عمل ربكم اليت التنظيمية النصوص بعض ُب النظر إعادة ضركرة على التنبيو يفوتنا ال كما

 .االسالمية الشريعة مقتضيات حسب كتكييفها اعبنسيات، متعددة

 لفرض قانوف تسن ٓب زالت ال اليت اإلسالمية الدكؿ من كغَتىا اعبزائر أف على التأكيد من أمامنا مناص ال اػبتاـ كُب

 كوف آّاؿ، ىذا ُب سبقها دبن االقتداء على -اؼبعاصرة اؼبالية كالتحوالت تصاديةاالؽ اؼبعطيات ظل ُب –ملزمة تعترب الزكاة،

. اقتصادية كحتمية تعبدية فريضة الزكاة
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  المـراجـع قائمة

 الكػريػم القػرآف* 

-I الػكػتػب 

. 1991 سنة اعبزائر، اإلسالمي، الكتب دار منشورات مقارنة، داسة كالضريبة الزكاة عناية، غازم -1

 اعبامعة دار الزكاة، ؿباسبة ُب كتطبيقية نظرية دراسات حسُت، علي حسن أضبد أبوزيد، خليفة كماؿ -2

 .2002 سنة مصر، اعبديدة،

 .1998 سنة اإلشعاع، مكتبة كالتطبيق، النص بُت الزكاة نظاـ مسعد، الدين ؿبي -3

 سنة مصر، كالتوزيع، كالنشر للطباعة الرسالة سةمؤس الرابعة، الطبعة الثاين، اعبزء الزكاة، فقو القرضاكم، يوسف -4
1980 .

-II اعبامعية الرسائل 

 جامعة التسيَت، فرع اإلقتصادية العلـو معهد ماجستَت، مذكرة كالزكاة، للضريبة مقارنة دراسة ػبضر، أضبد بن -1

 .2001-2000 اعبامعية السنة اعبزائر،

 ماجستَت، مذكرة اعبزائر، ُب الزكاة صندكؽ ذبربة كالثركات؛ لدخوؿا توزيع إعادة ُب كدكرىا الزكاة فوقي، خدجية -2

 .2006-2005 اعبامعية السنة اعبزائر، تلمساف بلقايد، بكر أيب جامعة اإلقتصاد، كلية

 اؼبنازعات زبصص ماجستَت مذكرة كالزكاة، الضرييب التشريع بُت اإلسالمية البنوؾ اػبماش، ابراىيم ؿبمد لنا -3

 . 2007 سنة فلسطُت، الوطنية، النجاح جامعة العليا، الدراسات يةكل الضريبية،

III :اؼبػقاالت 

 باألنًتنت؛ منشور مقاؿ ،440 العدد اإلسالمي، الوعي ؾبلة كاألىداؼ، الدكاعي الزكاة قانوف ظباح، أضبد -1

http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=213&issue=440 

 باألنًتنت؛ منشور مقاؿ اإلسالمية، اؼبشكاة شبكة توظيفها، كحكم الضرائب عيسى، العمرم -2

  http://www.almeshkat.net/index.php?pg=art_int      

 منشور مقاؿ القابضة، للشركة اؼبملوكة كاألسهم التجارية الديوف الزكاة ُب معاصرة قضايا الشبيلي، اهلل عبد يوسف -3

  باألنًتنت؛

http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=213&issue=440
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=art_int
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www.Kantakji.com/ZAKAT.Aspx. 

IV- القػانونيػة النصوص 

 الوطنية* 

 .1996 سنة ديسمرب 8 ُب اؼبؤرخة 76 رقم الرظبية اعبريدة الشعبية، الدديقراطية ريةاعبزائ اعبمهورية دستور  -1

 رقم قانوف غاية إٔب كمتمم معدؿ اعبزائرم، التجارم القانوف اؼبتضمن ،1975 سبتمرب 26 ُب اؼبؤرخ ،59-75 رقم أمر  -2

 .2005 فرباير 06 ُب اؼبؤرخ ،03-02

 دبوجب اؼبلغى ،16 العدد الرظبية اعبريدة كالقرض، بالنقد اؼبتعلق ،1990 سنة فرباير 14 ُب مؤرخ ،10-90 رقم قانوف  -3

. 52 العدد الرظبية اعبريدة ،2003-08-26 ُب اؼبؤرخ ،11-03 رقم األمر من 42 رقم اؼبادة

 العربية* 

 اداألفر من كاملة الزكاة إستفاء اؼبتضمن ميالدم، 1951-04-07 ُب مؤرخ ،17-02-28-86-34 رقم ملكي مرسـو  -1

-13 ُب اؼبؤرخ ،17-02-28-87-99 رقم اؼبلكي باؼبرسـو كاؼبعدؿ اإلسالمية، الشريعة ألحكاـ كفق السعودية كالشركات

 .ميالدم 06-1951

V- األنػتػرنػت مػواقػع  

  https://dzit.gov.sa/mission.vision السعودية كالدخل الزكاة مصلحة -1

  السعودية العربية اؼبملكة ُب الزكاة كعاء -2

 www.kau.edu.sa/Files/0004641/Subjects/اؼبملكة20%ُب20%الزكاة20%كعاء.doc  

  

http://www.kantakji.com/ZAKAT.Aspx
https://dzit.gov.sa/mission.vision
http://www.kau.edu.sa/Files/0004641/Subjects/وعاء%20الزكاة%20في%20المملكة.doc
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