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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 

 القرآن الكريم في الزكاة آيات خالل من االسالمي المجتمع في الزكاة منافع
 مقاصدية دراسة

 إعداد: د. عبدالكريم بن عبدالعزيز الشمالن 
 

 :الدراسة ملخص
إىل ربديد منافع الزكاة للفرد واجملتمع واألمة، من خبلؿ آيات الزكاة يف القرآف الكرمي، ودور ذلك يف  الدراسة ىذه دؼهت

 معايري ووضع اإلسبلـ، يف الزكاة بنظاـ وربطها اجملتمعية، االحتياجاتمن ربديد  انطبلقًا ادلسلم، للمجتمع جتماعيةالتنمية اال
إضافة إىل  ،"وادلاؿ والعرض، والنسل، والعقل، الدين،: " اخلمس بالضرورات وعبلقتها الزكاة مقاصد ىتتقصّ  شرعية وضوابط

عرب وضع سياسات  ،مصاحلها وربقيق األمة ومنو اجملتمع تطور يف سهمدبا يُ  ؛ربط شريعة الزكاة بتنمية الفكر االقتصادي البشري
 بذؿ ألوجو ادلقاصدي التفكري زعزّ دبا يُ  ؛للمعامبلت ادلالية ادلقاصديةوربط ذلك باألىداؼ وادلآالت  ،منهجية وأولويات منطقية

 واإلفادة منها يف التنمية ادلستدامة والنهوض بادلشروع احلضاري لؤلمة. ،الزكاة
ضهم دلنافع من تأصيل وتفصيل عند تعرّ  روفوتتّبع ما سطر ادلفسّ  ،االستقراءأىداؼ الدراسة عمد الباحث إىل  ولتحقيق

ق أغراض التقارب يف قّ ف مشروعية الزكاة يف اإلسبلـ ربُ أنتائج الدراسة  أظهرتو  ،ادلسلمة يف اآليات القرآنية الزكاة للمجتمعات
ف منافع الزكاة من أو  ،إجياد التوازنية يف أنظمة البناء البيئي:" االجتماعي واالقتصادي" إىلشلا يؤدي  ؛النظاـ ادلعيشي لؤلفراد
كما أظهرت   ،قة بالتكاتف والرتاحم وإشاعة احملبة والرتابط اجملتمعيقافة القيم الشرعية ادلتعلّ تؤدي إىل نشر ث ؛خبلؿ آيات الزكاة

وارتباطها كذلك بتحقيق  -سبحانو، مث حق ادلاؿ وحق ادلسكني حق اهلل -الدراسة ارتباط منافع الزكاة بتقرير احلقوؽ الشرعية 
وأف النظاـ الزكوي اإلسبلمي أكرب حافز  ،رض"العِ و النسل، و ادلاؿ، و العقل، و " الدين،  :ادلقاصد الشرعية للضرورات اخلمس
 رحبة.لبلستثمار يف مشروعات إنتاجية مُ 

خاصة  -أمهية العمل على إبراز منافع الزكاة اجملتمعية اليت سطرىا العلماء ب الدراسة أوصت ؛السابقة النتائج ضوء ويف
شلا ىو  ،عة عن منافع الزكاة والصدقة والنفقاتضرورة وجود دراسات موسّ و شلن ذلم اىتماـ بالدراسات االجتماعية،  -نيادلفسر 
 .وربديد مصارفها ،ستجد من احتياجات األفراد واجملتمعاتوأمهية ربط منافع الزكاة دبا يُ  ،رينتناثر يف كتب العلماء وادلفسّ مُ 

وصرفها يف  ،إلفادة من مصادر الزكاةا إىلجملتمع صة يف اوأوصت الدراسة كذلك بتوجيو مراكز البحوث وادلعاىد واألجهزة ادلتخصّ 
من  لبلستفادةضرورة اإلفادة من قنوات التواصل االجتماعي التقين يف توجيو اجملتمعات ادلسلمة و  ،رلاالت التنمية االجتماعية

 منافع الزكاة.
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  :مقدمة
 وُتوِجػد ادلسػلمة، للمجتمعػات واخلػري السػعادة درجػات أعلػى ربقيػق شػأاا من ؛عظيمة فرائض العظيم اإلسبلمي الشرع تضّمن
 بل ؛لذلك اي  أساس امصدرً  الزكاة فريضة عدّ وتُ  االجتماعي، النظاـ يف وادلساندة والدعم والعطاء بالبذؿ تتعلق رفيعة إنسانية اقيمً 
 للفػرد النافعػة الشػرعية ادلقاصػد مػن تسػقةمُ  منظومػة متقػدّ  اػاإ حيػث مػن ،للمجتمعػات االقتصػادي ادلػاي النظػاـ مػن جزء إاا

 مػن لقلّػوتُ  التنميػة، مسػاحات مػن وتزيػد والربكػة، والزيادة باحلركة البشرية اجملتمعات اقتصاديات على تعود اليت واألمة، واجملتمع
 ذلا قوية أمة وإجياد االجتماعية، واللحمة واالرباد الرتابط ّققوربُ  اإلجيابية، االجتماعية التأثريات دثوربُ  والعطالة، والبطالة الفقر
 حسب اجملتمع يف الزكاة منافع نطاؽ توسيع خبلؿ من ،االجتماعي النظاـ يف التوازنية ربقيق إىل إضافة العادلية، ومكانتها وزاا

 .ادلسلمة اجملتمعات يف فاعلية أكرب لتكوف ؛الشرعية األصوؿ
 

 :الدراسةمشكلة 
ا  وتقعيػدً ربلػيبًل  :بالبحػث والتفصػيل عػن أحكػاـ فريضػة الزكػاة -خاصػة الفقهػاء وعلمػاء أصػوؿ الفقػو -أسهم علمػاء ادلسػلمني 

زوا بػاطبلع بػارز علػى تتػريات شلن سبيّ  ،احلاجة إىل تبنين جهود ادلفسرين من علماء األمةوتدعو دلسائلها وربطها حبياة ادلسلمني، 
ضػهم دلنػافع جتماعيػة مػن خػبلؿ تػدوينهم للتفاسػري، ومػن انػدير أف يػتم تتبّػع مػا سػطروا مػن تأصػيل وتفصػيل عنػد تعرّ احلياة اال

براز وعمع ما كتبػو العلمػاء مػن ادلفسػرين حػوؿ منػافع الزكػاة للمجتمػع ادلسػلم، ؛ إلالزكاة للمجتمعات ادلسلمة يف اآليات القرآنية
سلتلػػف أحػػواؿ اجملتمعػػات البشػػرية االقتصػػادية والثقافيػػة والسياسػػية، ودورىػػا يف ربسػػني نظػػم يف  ىػػاوتنظيمهػػا وترتيبهػػا، وتبيػػني أثر 

ستجدة ادلرتبطػػػة مُ ػتقػػػدمي حلػػػوؿ ومعانػػػات للمشػػػكبلت الطارئػػػة والنػػػوازؿ الػػػيف وذلػػػك لتوظيػػػف شػػػعرية الزكػػػاة  ؛اجملتمػػػع ادلسػػػلم
منػػافع الزكػػاة بتحقيػػق ادلقاصػػد الشػػرعية للضػػرورات  ارتبػػاط ىباحتياجػػات األفػػراد يف اجملتمعػػات ادلسػػلمة، مػػن خػػبلؿ توضػػي  مػػد

واإلحاطػػػة باألسػػػس الػػػيت بػػػر عليهػػػا ادلفسػػػروف نظػػػريتهم يف ربديػػػد منػػػافع الزكػػػاة، ودورىػػػا يف التنميػػػة اجملتمعيػػػة، وربليػػػل  ،اخلمػػػس
 .منافع ىذه الشعرية للمجتمعات ادلسلمةعن دبا يكشف  ؛أفكارىم ورؤاىم عند تفسري آيات الزكاة

روف عنػػػد أف ضلػػػدمد مشػػػكلة الدراسػػة بالسػػػؤاؿ التػػػاي: مػػا أبعػػػاد منػػػافع شػػعرية الزكػػػاة الػػػيت أشػػار إليهػػػا ادلفّسػػػيمكااان  ،ممااا ساااب و 
 ف الكرمي؟آتفسريىم آليات الزكاة يف القر 

 ع عن ىذا السؤاؿ األسئلة الفرعية التالية: ويتفرّ 
وفػػق  ،ووقػػائع ونػػوازؿ الحتياجػػات مصػػارؼ الزكػػاةسػػتجد مػػن صػػور وأحػػداث مػػا مػػدى إسػػهاـ شػػعرية الزكػػاة يف معانػػة مػػا يُ  -أ

 معايري علمية زلددة منضبطة؟
 لتجلية منافع الزكاة اجملتمعية؟ ؛روف عند تفسريىم آليات الزكاةما مدى اإلفادة من األسرار اليت أودعها ادلفسّ  -ب
 

  :الدراسة أهداف
 اجملتمعػػات يف ذلػػا جديػػدة تطبيقػػات وربديػػد وربقيقهػػا، الزكػػاة مقاصػػد لتحديػػد ؛مرعيػػة شػػرعية وضػػوابط معػػايري إىل لالتوّصػػ -ٔ

 .واحتياجاتو اجملتمع خصائص حسب
 .االجتماعية التنمية يف ودورىا الكرمي، القرآف يف الزكاة آيات خبلؿ من الزكاة مقاصد ستلمّ  -ٕ
 .اخلمس الدين وضرورات الشرعية الزكاة مقاصد بني العبلقة ربديد -ٖ
 .واألمة انماعة إىلمث  الفرد من اانطبلقً  اإلسبلـ، يف الزكاة لنظاـ التفصيلية الشرعية ادلقاصد ربديد -ٗ
 .االجتماعية التنمية اإلمكاف بقدر قحيقّ  ؛مرتابط زكوي نظاـ ترتيب إىل لالتوصّ  -٘
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 واألولويػات، السياسػات وضػع خػبلؿ مػن وأحكامهػا، الشػريعة أساسػيات علػى القائم االقتصادي الفكر تنمية ضلو السعي -ٙ
 .ادلالية ادلعامبلت أىداؼ لتحقيق ؛بادلاآلت وربطها

 .ادلستدامة التنمية يف االجتماعي ودورىا الزكاة، لفريضة ادلقاصدي التفكري تعزيز -ٚ
 

 :الدراسة أهمية
 يقػـو ال الػيت اإلسػبلـ أركػاف مػن الرابػع الػركن الزكػاة جعل اهلل فإ حيث من ،ومقاصدىا للمجتمع الزكاة موضوع أمهية تبنّي ي
َوارَْكُعػػوا َمػػَع  َوأَِقيُمػػوا الصاػػبَلَة َوآتُػػوا الزاَكػػاةَ ": تعػػاىل قػػاؿ، الكػػرمي القػػرآف يف ادلواضػػع مػػن كثػػري يف بالصػػبلة  وربطهػػا بػػل ؛هبػػا إال

يف  أثػر ذلػاإذ  ؛واألمػة واجملتمػع الفػرديف  أثرىػا وعظػم فضػلها، ومزيػد مكانتهػا، وجبللػة قػدرىا، ظملعِ  إال ذلك وما ؛(ٔ)"الرااِكِعنيَ 
 ؛مكانتهػا ظػموعِ  قػدرىا وإظهػار وعّزهتػا، األمػة قوة إىل يؤدي شلا ؛اجملتمع أفراد بني والرتابط احملبة وإشاعة البشرية، النفس تطهري
 ظػػمنُ  مػػع يتػػواءـ دبػػا ،اجملتمػػع يف وادلاليػػة واالقتصػػادية االجتماعيػػة ظمالػػنن  تنميػػة :أدوارىػػا أعظػػم مػػن وإف احليػػاة، يف دورىػػا لتػػؤدي
 وأحػداث مسػائل مػن سػتجديُ  مػا ومسػايرة متابعة على العمل يف خاصة ...الرتبوي والنظاـ السياسي كالنظاـ األخرى، اجملتمع
 االجتهاد وإعماؿ ،الشرعية ادلقاصد وفق الشرعية األحكاـ يف والتأمل النظر إىل حيتاج شلا اجملتمع، يف تترياتومُ  جديدة وأحواؿ

 حسػػب النظػػر إعمػػاؿ ذلػػك بفيتطلّػػ النػػوازؿ؛ عوتتنػػوّ  االحتياجػػات وتتتػػرّي  األحػػواؿ دتتجػػدّ  حيػػث ؛أحكامهػػا وتقريػػر حبثهػػا يف
 ال الوجػػػػود يف الوقػػػػائع إف ":الشػػػاطي قػػػػاؿ، (ٕ)"الزكػػػػاة ومصػػػارؼ ومقاصػػػػد دبنػػػافع وربطهػػػػا الزمػػػػاف، وقضػػػايا العصػػػػر مقتضػػػيات
 حػدوث مػن بػد فػبل ،وغػريه القيػاس يف االجتهػاد باب فت  إىل حتيجاُ  لذلك ؛ادلنحصرة األدلة ربت دخوذلا يص  فبل ،تنحصر
  .(ٖ)"...اجتهاد فيها لؤلولني يوجد وال ،حكمها على امنصوصً  كوفي ال وقائع
 خيػػدـ دبػا الشػػرعية النصػوص واسػػتثمار البعيػدة، ومعانيهػػا األمػور مػاآلت إىل والنظػػر واألعػراؼ، العػػادات تتػرّي  مراعػػاة مػن بػد الو 

 تتػري مػع العوائػد، مػدركها الػيت األحكػاـ إجػراء إف " :القػرايف قػاؿ والصبلح، واخلري النفعية قوحيقّ  ،(ٗ)واجملتمعات األفراد مصاحل
 العػػادة تتػػري عنػػد فيػػو احلكػػم يتتػػري العوائػػد يتبػػع الشػػريعة يف ىػػو مػػا كػػل بػػل ؛الػػدين يف وجهالػػة اإلعمػػاع، خػػبلؼ العوائػػد تلػػك

 كػػػالفقر ،اجملتمػػػع مشػػػكبلت حػػػل يف الزكػػػاة منػػػافع توظيػػػف حسػػػن يف الفكػػػر وإعمػػػاؿ النظػػػر إىل ضػػػافةىػػػذا باإل ،(٘)"ادلتجػػػددة
  .إليو احلاجة ستجدتُ  شلا وغريىا األيتاـ وكفالة الطارئة، والكوارث ،والعنوسة ،والبطالة ،والتسوؿ

 
  :لزكاةا تعريف
 تيّػسُ  :بعضػهم قػاؿ ادلػاؿ، زكػاة الطهػارة :قػاؿويُ  وزيػادة، منػاء علػى يػدؿ أصػل :ادلعتػل واحلرؼ والكاؼ الزاء " :فارس ابن قاؿ
 ،تعػاىل اهلل بركػة عػن احلاصػل النمػو :الزكػاة أصػل " الراغػب وذكػر .(ٙ)"..ومنػاؤه زيادتػو وىػو ،ادلاؿ زكاء بو رجىيُ  شلا ألاا بذلك
 بػػذلك تيّػػسُ  ،الزيػادة :أصػػلها اللتػػة يف الزكػاة :األنبػػاري ابػػن عػن بطػػاؿ ابػػن ونقػل ،(ٚ)"واألخرويػػة الدنيويػػة بػاألمور ذلػػك عتػربويُ 

                                                           
 (.ٖٗسورة البقرة، من اآلية ) (ٔ)
 .(، للزرقاٖٜ٘/ٕانظر يف ذلك: ادلدخل الفقهي العاـ ) (ٕ)
 (.ٗٓٔ/ٗانظر يف ذلك: ادلوافقات ) (ٖ)
 (.ٕٔ(، ونظرية ادلقاصد )ٕٖٕانظر يف ذلك: االختيارات العلمية ) (ٗ)
 (.ٖٕٔانظر يف ذلك: اإلحكاـ يف تتميز الفتاوى عن األحكاـ ) (٘)
 .ٚ٘ٗانظر يف ذلك: معجم ادلقاييس يف اللتة، مادة )زكي(، ص  (ٙ)
 .ٖٕٔانظر يف ذلك: ادلفردات، مادة )زكى( ص  (ٚ)
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 اسػػم أاػػا :الزكػػاة أصػػل ":فقػػاؿ ،التوي ػػ الكلمػػة اشػػتقاؽ أصػػل يف عاشػػور ابػػن وفّصػػل ،(ٔ)"..منػػو خيػػرج الػػذي ادلػػاؿ يف تزيػػد ألاػػا
 تزكيػة ذلػك مػن القصػد ألف ؛ارلػازً  اهلل لوجػو ادلػاؿ إنفاؽ على طلقتأُ  مث ،ادلذمات من النفس رهّ ط إذا ،دادلشدّ  "زّكى " مصدر
 إطػػبلؽ مػػن ادلنَفػػق ادلػػاؿ نفػػس علػػى طلقػػتوأُ  ،السػػبب علػػى بُمسبّ ػالػػ اسػػم فػػأطلق ،ادلعِطػػي مػػاؿ يف يزيػػد ذلػػك ألف أو ،الػػنفس
 كمػػا .(ٕ) "مفعػػوؿ الزكػػاة أف ضػػيتقادل ،"فػػاعلوف " تعليقػػة نػػةيبقر  ىنػػا ادلتعػػنيم  وىػػو بػػو، حاصػػل ألنػػو؛ ادلفعػػوؿ علػػى ادلصػػدر اسػػم
 عػن العيػين ونقػل .(ٗ)"اوصػبلحً  ادينًػ أي" :القػرطي قاؿ .(ٖ)" زكاة منو اخريً ": تعاىل قاؿ والصبلح، الدين هبا رادويُ  الزكاة لقتطُ 

 بصػاحل اهلل إىل يتقػرب مػن وكػل العمػل، بصػاحل إليػو يتقػرب أي :اهلل إىل يتزّكى مؤديها ألف "؛ بذلك تسميتها سبب يف نفطويو
 :قػاؿيُ " ،(ٙ)"..واإلحسػاف بالعػدؿ يػأمر اهلل إف " :تعػاىل قولػو تفسػري عنػد النقػاش عػن القػرطي ونقػل ،(٘)"إليػو تزكى فقد ؛عمل
 يف التأمػل وعنػد .(ٚ)"إخوانػو إىل الرجػل كْتػب :انػاه وزكػاة ادلعػروؼ، :التػر وزكاة العفو، :القدرة وزكاة اإلحساف، :العدؿ زكاة

 :معافٍ  عدة على تدور أاا صلد "زكاة" كلمة نذر اللتوية الدالالت
 .الزيادة -
 .الش  من وادلاؿ ،الرذائل من )للنفس( التطهري، -
 .وبرمىم( الناس وىداية ،)للماؿ الربكة، -
 .وادلآؿ( واحلاؿ )للماؿ التنمية -

 وقػػػػت يف سلصوصػػػػة، لطائفػػػػة سلصػػػػوص، مػػػػاؿ يف واجػػػػب حػػػػق": الزكػػػػاة أف اإلقنػػػػاع صػػػػاحب ذكػػػػرفقػػػػد  ،أمػػػػا يف االصػػػػطبلح
، سلصوصػة أوصػاؼ علػى سلصػوص، مػاؿ مػن سلصػوص، ءشػي ألخػذ اسػم" :بأاػا الزكػاة تعريػف ادلاوردي وحداد، (ٛ)"سلصوص
 الصدقة بالزكاة راديُ  وقد .(ٓٔ)"انصابً  ادلاؿ بلوغ دلستحقو وجوبو شرط ادلاؿ، من جزء" أاا الرصاع وذكر ،(ٜ)" سلصوصة لطائفة
 :بقولو والصدقة الزكاة بني العريب ابن فرمؽويُ  .(ٕٔ)"الزكاة ويؤتوف الصبلة يقيموف الذين": تعاىل قولو يف كما ،(ٔٔ)امطلقً  الصدقة

 تكػػوف :يلػػي دبػا والنفقػػة والصػدقة الزكػػاة عبلقػة لمنثّػػ أف وديكػن .(ٖٔ)"التطػػوع صػدقة فهػػي ؛القػرآف يف طلقػػتأُ  مػا مػػى والصػدقة"
 حيػث مػن مسػتوية تكػوف فإاػا ادلنػافع يف ولكػن ؛النفقػة دائػرة مػن أخػص الصػدقة دائرة مث الصدقة، دائرة من أخص الزكاة دائرة
 .ادلسلم اجملتمع يف أثرىا

                                                           

 (.ٕٔٗ/ٖلصحي  البخاري )( انظر يف ذلك: شرح ابن بطاؿ ٔ)
 (.ٛٔ/ٕٔ( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )ٕ)
 .ٔٛ( سورة الكهف، من اآلية: ٖ)
 (.ٖٚ/ٔٔ( انظر يف ذلك: انامع ألحكاـ القرآف )ٗ)
 (.ٖٖٕ/ٛ( انظر يف ذلك: عمدة القارئ )٘)
 .ٜٓ( سورة النحل، من اآلية:ٙ)
 (.٘ٙٔ/ ٓٔ( انظر يف ذلك: انامع ألحكاـ القرآف )ٚ)
 (.ٖٚٛ/ ٔ(، وشرح منتهى اإلرادات )ٖٚٛ/ ٔ( انظر يف ذلك: اإلقناع )ٛ)
 ( للنووي.ٜٕ٘/ ٘(، واجملموع )ٚ/ ٖ( انظر يف ذلك: احلاوي )ٜ)
 (.ٔٛ/ ٖ(، ومواىب انليل )ٓٗٔ/ ٔبن عرفة، للرصاع )ا( انظر يف ذلك: شرح حدود ٓٔ)
 (.ٕ٘/ ٖالعقل السليم ) ، وإرشاد(ٕٕٔ/ ٙ( انظر يف ذلك: انامع ألحكاـ القرآف )ٔٔ)
 .ٖ( سورة النمل، من اآلية:ٕٔ)
 (.ٜٜ٘/ ٕ( انظر يف ذلك: أحكاـ القرآف )ٖٔ)



(٘) 
 

 مػن الثالػث الػركن وىػي اإلسػبلـ، أركػاف مػن االجتمػاعي ادلػاي الركن تعدن فإاا  ؛مشروعيتها وحكمة الزكاة فرضيةوعند النظر يف 
 سػػور أوائػػل مػػن وىػػي البينػػة، وسػػورة ادلزمػػل، سػػورة :مثػػل دبكػػة، نػػزؿ شلػػا كثػػرية آيػػات يف الزكػػاة ذكػػر جػػاء وقػػد اإلسػػبلـ، أركػػاف
  .(ٕ)"الزكاة وإيتاء .."مخس على اإلسبلـ ينبُ  :قاؿ  الني أف عمر ابن وروى ،(ٔ)القرآف

 مػن أقػوى اإلتيػاف إف ":الزركشػي قػاؿ ،(ٖ)مػاؿ ُمعطىػالػ بػأف مشػعر وىػو اإلعطػاء، :اإليتػاءأف  ،باإليتػاء التعبري داللةويظهر يف 
 :قػػاؿيُ  وإمنػػا فأتيػػت، أتػػاي :اإلتيػػاف يف قػػاؿيُ  وال فعطػػوت، أعطػػاي :قػػاؿيُ  مطػػاوع، لػػو اإلعطػػاء ألف ؛مفعولػػو إثبػػات يف اإلعطػػاء
 الزكػػاة أداء يف األمػػر أف كمػػا .(ٗ)"لػػو مطػػاوع ال الػػذي مػػن مفعولػػو إثبػػات يف أضػػعف مطػػاوع لػػو الػػذي والفعػػل فأخػػذت، أتػػاي

 "فػآت" :قولػو مػن األمػر وصػيتة" :عاشػور ابػن قػاؿ .(٘)" َوابْػَن الساػِبيلِ َفآِت َذا اْلُقْرََب َحقاُو َواْلِمْسػِكنَي  " :تعاىل قاؿ ،للوجوب
 يقتضػي اآليػة وظػاىر الوجػوب، احلػق يف واألصػل حػق، بأنػو عنو عربم  بإتيانو ادلأمور أف مع الوجوب، زلملها يف واألصل رلمل،
 تسػػمية نػػةيبقر  للوجػػوب، األمػػر فظػػاىر ،(ٚ)"حصػػاده يػػـو حقػػو وآتػػوا" :تعػػاىل قولػػو يف وكػػذلك .(ٙ)"ادلػػؤي مػػاؿ يف حػػق ادلػػراد أف

 مػن الفقػراء أود إلقامػة ضػروري افرتاضػها ألف ؛اإلسػبلـ ابتػداء يف اذلجػرة، مػن اثنتػني سػنة الزكػاة فرضػية وكانػت ا،حق ػ بػو ادلأمور
 أىػػل يُسػػد أف الضػػروري مػػن فكػػاف واضػػطهاد، معػػاداة مػػن أولئػػك القػػاه مػػا بسػػبب ؛اإلسػػبلـ صػػدر يف كثػػريوف وىػػم ادلسػػلمني،

 .(ٛ)خلتهم ادلسلمني من اِنَدة
 : الدراسةمنهج 

 ؛وتصػػػنيفها النصػػػوص واسػػػتقراء ،العلميػػػة ادلػػػادة عمػػػعالػػػذي يعتمػػػد علػػػى " ،ادلػػػنهج التحليلػػػي االسػػػتقرائي الدراسػػػة تسػػػلك
 عاـ حكم إعطاء مث ،ظواىرىا ودراسة وفحصها، والوقائع انزئيات كافة حبصر ذلك ويكوف ،عامة وأحكاـ قواعد إىل للوصوؿ
ضػهم تتبّػع مػا سػطر ادلفسػروف مػن تأصػيل وتفصػيل عنػد تعرّ و  ،اعتمػدت ىػذه الدراسػة علػى مػنهج االسػتقراءوقػد  .(ٜ)"بصػددىا

 .دلنافع الزكاة للمجتمعات ادلسلمة يف اآليات القرآنية
 :السابقة الدراسات

 :ذلك ومن ،واألمة واجملتمع للفرد التنمية يف وأدوارىا الزكاة منافع حوؿ والبحوث الدراسات من العديد وقف الباحث على
 ضػمن كاتػب، حسن بن عبداهلل بن ألمحد (،ٕٛٓٓ) واالجتماعية االقتصادية التنمية ربقيق يف الزكاة دور " :حبث -

 اعتبػػار ومػػدى ،هػػاوإنفاق الزكػػاة بتحصػػيل الدولػػة عبلقػػة فيػػونػػاوؿ ت .األزىػػر جػػامع- كامػػل عبػػداهلل صػػاحل مركػػز رللػػة
 خػبلؿ مػن الزكػاة تؤديهػا أف ديكػن الػيت قرتحةمُ ػالػ األدوار إىل إضػافة الدولػة، مػوارد مػن اعام   امالي   اإيرادً  الزكاة حصيلة
  .للدولة العاـ اإلنفاؽ وجوه بعض سبويل

                                                           

 (.ٕٔٔ/ ٛ( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )ٔ)
 .(ٛ)( رواه البخاري يف كتاب اإلدياف، باب دعائكم إديانكم، لقولو تعاىل: "قل ما يعبؤ بكم ريب.." برقم ٕ)
 .(ٕٓٔ/ ٕٔرير والتنوير )( انظر يف ذلك: التحٖ)
 (.٘ٛ/ ٗ) ( انظر يف ذلك: الربىاف يف علـو القرآف،ٗ)
، من اآلية:٘)  .ٖٛ( سورة الرـو
 (.ٕٓٔ/ ٔٔ( انظر يف ذلك: التحرير والتنوير )ٙ)
 .ٔٗٔ( سورة األنعاـ، من اآلية:ٚ)
 (.ٕٓٔ-ٕٔٔ، ٛ-أ( و)ٖ٘ٔ/ ٕٙ) ( انظر يف ذلك: التحرير والتنويرٛ)
 (.ٙالعلمي: صياغة جديدة، د.عبدالوىاب أبوسليماف، ص) ( كتابة البحثٜ)



(ٙ) 
 

 التفيلػػي، منصػػور بػػن عبػػداهلل للػػدكتور ،(ٕٛٓٓ) الزكػػاة، دلسػػتجدات تأصػػيلية فقهيػػة دراسػػة :"الزكػػاة نػػوازؿ" :دراسػػة -
 علػػى الباحػػث فيهػػا زرّكػػ بالريػاض، اإلسػػبلمية سػػعود بػػن زلمػد اإلمػػاـ جامعػػة مػػن الػدكتوراه لدرجػػة علميػػة رسػػالةوىػي 

 الزكػاة فريضػة أثػر فاوبيػ ،فيها احلكم لبياف ؛السابقة العصور يف تكن ومل الناس على طرأت واقعة وقضايا مستجدات
 وذبديػدىا ادلعاصػرة ادلاليػة ادلعػامبلت كثػرة مع خاصة ،ادلسلمة للمجتمعات وادلعيشية االقتصادية األوضاع ربسني يف

  .أحواذلا وتعّقد
 مركػػز رللػػة ضػػمن وآخػػرين، عبػػادة عبػػداحلليم إلبػػراىيم (،ٕٔٔٓ) الزكػػاة آيػػات يف التشػػريعي البيػػاي اإلعجػػاز :دراسػػة -

 والتشريعي الببلغي اإلعجاز مظاىر بياف وفالباحث فيو تناوؿ األزىر، امعةجب اإلسبلمي لبلقتصاد كامل عبداهلل صاحل
 ادلػػاؿ بتنميػة الزكػاة وعبلقػة الظػػاىرة، غػري واألمػواؿ النفقػات مسػألة يف اإلعجازيػػة اإلشػارات وربليػل ادلصػارؼ، آيػة يف

 .الفقر معانة يف الزكاة ودور الدخل، توزيع وإعادة ومضاعفتو،
 رللة ضمن ،مرمي طبينو  سنية بن لعزيزة (،ٕٙٔٓ)" العربية الدوؿ يف ادلستدامة التنمية لتحقيق كآلية الزكاة " :دراسة -

 ادلسػتدامة التنميػة ربقيػق يف الزكػاة مسػامهة مػدىوالػيت ىػدفت إىل دراسػة  انلفػة، عاشػور زيػاف امعػةجب "للعلػـو آفاؽ"
 األمػػواؿ اكتنػػاز وعػػدـ ،االسػػتثماري التمويػػل وسػػائل مػػن الزكػػاة وجعػػل ،االقتصػػاد إنعػػاش خػػبلؿ مػػن ،العربيػػة الػػدوؿب

 أدوات كسبلّػ علػى قائمة استثمارية فرص إجياد بل ؛احمللية ادلوارد حجم وتقليل االقتصادية التنمية إعاقة بيسبّ  الذي
 .اإلنتاج

(، لرشػػيد السػػمتوي بػػن أمحػػد، ضػػمن رللػػة جامعػػة القػػدس ادلقرتحػػة ٕٛٔٓ) "ادلقاصػػد الشػػرعية لنظػػاـ الزكػػاة  :دراسػػة -
 ،وتربويػػػػة ،ديػػػػةتعبّ  " :الباحػػػػث ادلقاصػػػػد الشػػػػرعية لنظػػػػاـ الزكػػػػاة إىلفّصػػػػل حيػػػػث للبحػػػػوث اإلنسػػػػانية واالجتماعيػػػػة، 

وإعػادة حيويتهػا  ،فيػو الباحػث إىل شػأف ذبديػد الػوعي دبقاصػد الزكػاة الشػرعيةوتطلػع  ،"ودعويػة ،وتنموية ،واجتماعية
 .هءوإعماذلا يف النظاـ االقتصادي بشكل إجيايب يضمن ازدىار اجملتمع ومنا

 
 نػػواحي عانػػت أاػػا صلػػد ؛االقتصػػاد وتطػػوير التنميػػة يف للزكػػاة ادلختلفػػة األدوار تناولػػت الػػيت السػػابقة الدراسػػات يف النظػػر عنػػدو 

 انوانػػػػب فإ حيػػػػث ىػػػػا؛وتطوير  ادلسػػػػلمة اجملتمعػػػػات تنميػػػػة يف الزكػػػػاة دور إبػػػػراز يف يفيػػػػد منهػػػػا كػػػػل ،متباينػػػػة قػػػػاتومتعلّ  سلتلفػػػػة
 ويف ،ادلاليػة ترابطاهتػا دتوتعػدّ  االقتصػادية انوانػب عػتتنوّ  الػزمن ىػذا ويف ،احليػاة عصػب تعدّ  اجملتمعات يف وادلالية االقتصادية

 أفكػػػار مػػػن تنػػػاثر مػػػا سوتلّمػػػ ،الكػػػرمي القػػػرآف آيػػػات خػػػبلؿ مػػػن ،ادلسػػػلم للمجتمػػػع الزكػػػاة منػػػافع إبػػػراز علػػػى زترّكػػػ ىػػػذا حبثػػػي
 بشػكل زترّكػ مث ،اإلسػبلـ يف واألمػة واجملتمع الفرد نفعيف  الزكاة آيات آثار عن حديثهم عند للمفسرين وإبداعات وطروحات

 .الزكاة أىل أصناؼ على الزكاة من العائدة ادلنافع على دقة أكثر
 

  اإلسالم في للزكاة العامة المنافع :األول الفصل
 األمػػة، ألفػػراد والرضػػا والرقػػي السػػعادة قّقػػربُ  أف شػػأاا مػػن ؛عظيمػػة وفػػرائض أساسػػية مرتكػػزات علػػى احلنيػػف دينػػو  اهلل أقػػاـ 

 قػػاؿ ،ءشػػي لكػػل امسػػتترقً  اعاًمػػ اشػػافيً  ابيانًػػ ذلػػك وكػػاف هبػػم رمحػػة ؛مصػػلحتهم فيػػو دبػػا أمػػرىمو  ،بػػاحلق وكتابػػ سػػبحانو اهلل فػػأنزؿ
َيانًػػػا ِلُكػػػلم َشػػػْيٍء َوُىػػػًدى َوَرمْحَػػػًة َوُبْشػػػَرى لِْلُمْسػػػِلِمنيَ " :تعػػػاىل  صػػػبلح  منػػػو األعلػػػى ادلقصػػػد كػػػاف"و ،(ٔ)"َونَػزاْلنَػػػا َعَلْيػػػَك اْلِكتَػػػاَب تِبػْ

                                                           

 .ٜٛسورة النحل، آية ( ٔ)



(ٚ) 
 

 عظيمػػػة، دلقاصػػػد ؛الزكػػػاة أداء مػػػن خلقػػػو علػػػى سػػػبحانو اهلل افرتضػػػو مػػػا ذلػػػك ومػػػن ،(ٔ)"والعمرانيػػػة وانماعيػػػة الفرديػػػة األحػػػواؿ
  :يلي مامنها  سأتناوؿ

 .للفرد منافعها -ٔ
 .للمجتمع منافعها -ٕ
 .لؤلمة منافعها -ٖ
 

  للفرد الزكاة منافع :األول المبحث
 :جانبني من ذلك ويظهر ادلسلم، الفرد يف بأثرىا يتعلق فيما للزكاة النفعية انوانب عتتنوّ 

 .بربو اإلنساف عبلقة يف الزكاة دبنافع قيتعلّ  فيما :األوؿ
 .وباآلخرين بنفسو اإلنساف عبلقة يف الزكاة دبنافع قيتعلّ  فيما :الثاي
 

 :ذلك ومن بربو، اإلنساف بعبلقة يتعلق فيما الزكاة منافع :األوؿ ادلطلب
َوآتَػػى الزاَكػػاَة وملَْ خَيْػػَ  ِإال " :تعػػاىل قػػاؿ ؛لربػػو اإلنسػػاف خشػػية ببنػػاء الزكػػاة مشػػروعية  اهلل ربػػط :سػػبحانو هلل اخلشػػية بنػػاء -ٔ
 عظيمػة قيمػة لشػكّ تُ  الػيت الباطنػة العبػادات ومػن ،الفػرد حيػاة يف هػمم تعبػدي جانػب  اهلل من اخلشية أف ريب وال .(ٕ)"اللاوَ 
 .األفراد عليها يقـو اليت القيم من
 نسبّكػ الػيت ،ادلختلفػة وحواسػهم بأبػداام يتعلػق مػا سػواء - عظيمػة بػنعم هعباد على سبحانو اهلل أنعم:  اهلل نعم شكر -ٕ
 ربتػاجالػنعم  وىػذه -عػةمتنوّ  وأمػواؿ وأرزاؽ خػريات مػن هعبػاد على ؽغدأ دبا قيتعلّ  ما أو رىا،وتيسّ  احلياة يف احلوائج قضاء من
 قػد لكػن...تعػاىل اهلل نعمػة شػكر :الزكػاة معػاي ومن ":السبكي قاؿ يستحقها، دلن األفراد من الزكاة أداء وباهبا  اهلل شكر
 .(ٖ)"الزكاة ومنو ،فيو نرتدد وقد ،ماي شكر أنو نعلم وقد بدي، شكر ذلك أف نعلم
 وأعظػػم للمسػلم، وبركػػة وخػري نفػػع فيػو مػػا إىل الكػرمي كتابػػو يف وعػبل جػػل اهلل يرشػد: الػػدين علػى والثبػػات للطاعػات غالتفػرّ  -ٖ

 ادلس كسبسّ  دبدى قيتعلّ  ما ذلك
ُموا َوَما ا الصابَلَة َوآُتوا الزاَكاةَ َوأَِقيُمو  " :تعاىل قاؿ ،عليو وثباتو بدينو مل  تَػْعَمُلوفَ  دبَا اللاوَ  ِإفا  اللاو ِعندَ  ذبَُِدوهُ  َخرْيٍ  ممنْ  أِلَنُفِسُكم تُػَقدم

 بالػدواـ األمػر يسػتلـز هبمػا فػاألمر ركنػاه، والزكػاة الصبلة فإف اإلسبلـ، على بالثبات األمر بو ريدأُ  ":عاشور ابن قاؿ .(ٗ)"َبِصريٌ 
 دفػػع يف ذلػػم آلػػة " تكػػوف أف شػػأاا مػػن ؛ادلعػػوزين األفػػراد احتياجػػات تػػوفري أف كمػػا .(٘)"الكنايػػة طريػػق علػػى عليػػو أنػػتم مػػا علػػى

 مػن ،"الػدين حفػ " ضػرورة إىل إشػارة ؛الزكاة من األمواؿ نفقة إخراج أف جانب إىل ،(ٙ)"لطاعاهتم غهملتفرّ  ووسيلة حاجاهتم،

                                                           

 (ٛٔ/ٔالتحرير والتنوير ) انظر يف ذلك:( ٔ)
 .ٛٔسورة التوبة، من اآلية:( ٕ)
 (.ٜٛٔ/ ٔفتاوى السبكي )( ٖ)
 .ٓٔٔاآلية: ،سورة البقرة( ٗ)
 ( ٕٚٙ/ ٔانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٘)
 (.ٕٓٔذلك: إحياء علـو الدين ) انظر يف( ٙ)



(ٛ) 
 

َوَمثَػُل الاػػِذيَن يُنِفُقػوَف أَْمػػَواذَلُُم  " :تعػػاىل قػاؿ ،(ٔ)"األديػػاف بػأخبلؽ نفسػػو تثبػت ادلػػأمورات تلػك يػػأي والػذي" النفقػػة إخػراج خػبلؿ
 .(ٕ)"َمْرَضاِت اللاِو َوتَػْثِبيًتا ممْن أَنُفِسِهمْ ابِْتَتاَء 
 :ذلك ومن ،وباآلخرين بنفسو اإلنساف بعبلقة يتعلق فيما الزكاة منافع: الثاي ادلطلب

 ارتبػاط الزكػاة مصػارؼ مػن للمسػتحقني الفػرد بلقِ  من النفقات ودفع الزكاة أداء يف إف: باحلكمة واالتصاؼ العقل رجاحة -ٔ
 يػؤي " :تعػاىل بقولػو البقػرة سػورة يف اإلنفػاؽ آيػات بعػد الكػرمي كتابػو يف  اهلل عّقب حيث ؛العمل واستقامة العقل برجاحة
 تضػػمنتو دلػػا وتػػذييل اعػػرتاض انملػػة ىػػذه " :عاشػػور ابػػن قػػاؿ .(ٖ) "اكثػػريً  اخػػريً  أوي فقػػد احلكمػػة يػػؤت ومػػن يشػػاء مػػن احلكمػػة
 .(ٗ)"العمل واستقامة العقل رجاحة بو العاملني يكسب دبا ؛الكردية األخبلؽ وتلبس واآلداب ادلواع  من اإلنفاؽ آيات
 ؛وسبحيصػػها واختبارىػػا الػػنفس بامتحػػاف قيتعلّػػ مػػا ،الزكػػاة مػػن األفػػراد علػػى تعػػود الػػيت ادلنػػافع مػػن إف :واالبػػتبلء حمػػيصمالت -ٕ

 ذلػػك علػػى والصػػرب ادلػػاؿ وتنقػػيص البػػدف تعػػابإب البلػػوى مػػاإ و عاصػػيهم، مػػن وطػػائعهم مسػػيئهم، مػػن زلسػػنهم ليظهػػر" وذلػػك
 فاهلل ،القلب عن الدنيا حب إلزالة متعني صاحل عبلج الزكاة إجياب " فإ حيث ؛اإلنساف قلبيف  الزكاة أثر وكذلك .(٘)"ادلعر
 جانػب يف ةخاصػ ،هتتػريّ  وسػرعو بػولتقلّ  إال اقلبً  سمّ يُ  ومل ،كثرية القلب تعرتي اليت اآلفاتف .(ٙ)"احلكمة ذلذه الزكاة أوجب فاهلل
 حلػب وتضػعيف للبخػل إزالة " الزكاة يف فإف ؛البخل أو بالكـر اإلنساف اتصاؼ ومدى بو، قووتعلّ  بادلاؿ اإلنساف ارتباط مدى
 شلػا ذلػك فػإف ؛النفقػات ورلمػل الزكػاة علػى ادلداومة ذلك ومن القلب، صبلح على يعني شلا الطاعات على ادلداومةو  .(ٚ)"ادلاؿ
 ألنػػو ؛انسػػد سػػائر صػػل  القلػػب، صػػل  وإذا ،(ٛ)"بادلعصػػية ويفسػػداف ،بالطاعػػة يصػػلحاف والبػػدف القلػػب فػػإف " القلػػب يصػػل 
 .وزلوره البدف وقواـ النية، مبعث
 :تعػػػػػػاىل قػػػػػػاؿ ،هػػػػػػاوتزكي البشػػػػػػرية الػػػػػػنفس رتطّهػػػػػػ الزكػػػػػػاة أف علػػػػػػى بالداللػػػػػػة القرآنيػػػػػػة اآليػػػػػػات تظػػػػػػاىرت :والتزكيػػػػػػة التطهػػػػػػري -ٖ
يِهْم هِبَاأَْمَواذلِِْم  ِمنْ  ُخذْ " ُرُىْم َوتُػزَكم  يُِلمّ  شلا هاوتزكي البشرية النفس رتطهّ  الصدقة أف على صرحية داللة دالة فاآلية .(ٜ)"َصَدَقًة ُتَطهم

 مػػن الفقػػري ونفػػس البخػػل، مػػن التػػين نفػػس رطّهػػتُ  فالزكػػاة، (ٓٔ)اخلػػريات كثػػري القلػػب ذبعػػل أاػػا كمػػا وآفػػات، َدَرف مػػن هبػػا يُلِػػمّ 
  .(ٔٔ)"الذنوب من بالتطهري اآلية يف معلل الزكاة أخذ وجوب إف" :النووي قاؿ احلسد،
 :هاوأنواع البشرية للنفس والتزكية التطهري ألواف ومن
يَػا أَيػنَهػا الاػِذيَن آَمنُػوا ِإَذا " :تعػاىل قػاؿ ومعنوية، مادية جوانب إىل للقلب والتزكية التطهري أثر عيتنوّ  :للنفس ادلعنوي التطهري -ٔ

ُموا بػَػنْيَ يَػَدْي صَلْػَواُكْم َصػَدَقًة ذَ  نَاَجْيُتُم  ػٌر لاُكػْم َوَأْطَهػرُ الراُسوَؿ فَػَقدم  أشػد دبعػر ؛لكػم أطهػر أي " :عاشػور ابػن قػاؿ .(ٕٔ)"لِػَك َخيػْ
                                                           

 .(ٖٕ٘/ ٖانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٔ)
 .ٕٙ٘ سورة البقرة من اآلية:( ٕ)
 .ٜٕٙسورة البقرة من اآلية:( ٖ)
 (.ٓٙ/ ٖالتحرير والتنوير ) انظر يف ذلك:( ٗ)
 .(ٜٛٔ/ ٔانظر يف ذلك: فتاوى السبكي )( ٘)
 .(ٔٛ/ ٙٔانظر يف ذلك: مفاتي  التيب )( ٙ)
 .(ٖٕٓعلـو الدين ) إحياءانظر يف ذلك: ( ٚ)
 (.ٜٛٔ/ ٔانظر يف ذلك: فتاوى السبكي )( ٛ)
 .ٖٓٔسورة التوبة، من اآلية:( ٜ)
 (.ٖٕ/ٔٔانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٓٔ)
 (.ٜٚٔ /٘انظر يف ذلك: اجملموع )( ٔٔ)
 .ٕٔسورة اجملادلة، من اآلية:( ٕٔ)



(ٜ) 
 

 نفسػػو فتكػوف ؛عنػو اهلل رضػى مػػن ربانيػة أنػوار إليػو تتوجػو ادلتصػػدؽ ألف ؛وزكاؤىػا الػنفس طهػر وىػػو معنػوي، ىنػا والطهػر ا،طهػرً 
 وانماؿ، الكماؿ بصفات تصفةمُ  األخبلؽ، وسيء والبخل الش  أدراف من صافية نقية إنسانية انفسً  بذلك فتكوف ؛(ٔ)"زكية
 .معهم العبلقة وحسن اآلخرين، مع التعامبلت يف والصبلح اإلجيابية ضفيتُ 
 اذنوبًػ فيكتسػب ،قلبػويف  متفػاوت بشػكل تػؤثر قد ؛عةمتنوّ  وأحداث مواقف حياتو يف اإلنساف يعرتي :الذنوب صلس إزالة -ٕ

 أصلػاس مػن ادلػؤدي نفػس رتطّهػ الزكػاة إف" الكاسػاي قػاؿ .(ٕ)الػذنوب لػنجس إزالػة دلسػتحقيها الزكػاة أداء يف وإف ،سلتلفة اوآثامً 
، انود لقخبُ  أخبلقو يزكّ وتُ  الذنوب،  وترتػاض السػماحة، دفتتعػوّ  بادلػاؿ نضػال علػى رلبولة النفس إذ ؛والضن الش  وترؾ والكـر
 أطلق حيث ؛هاكيّ ويُز  نفسو رطهّ يُ  ما إىل احلاجة أشد زلتاج البالغ فوادلكلّ  .(ٖ)"مستحقيها إىل احلقوؽ وإيصاؿ األمانات ألداء
 .(ٗ)تكفريىا وجبيُ  ما بفعل - الذنوب أي - إزالتها على التطهري اسم أطلق
 ُشحها أو النفس بكـر قيتعلّ  ما ةوخباص واستقامتو، القلب صبلح دبدى الفرد صبلح مدى يرتبط :وصبلحو القلب فبلح -ٖ

ئِػػػَك ُىػػػُم اْلُمْفِلُحػػػوفَ " :تعػػػاىل قػػػاؿ ،وخبلهػػػا  رطّهػػػتُ  أي :طهػػػرة ادلعػػػر هبػػػذا فالزكػػػاة " التػػػزاي قػػػاؿ .(٘)"َوَمػػػن يُػػػوَؽ ُشػػػ ا نَػْفِسػػػِو َفُأولَ 
 كمػا .(ٙ)"تعػاىل اهلل إىل بصػرفو واستبشػاره بإخراجػو، فرحػو وبقػدر ،بذلػو بقػدر طهارتػو وإمنا ادلهلك، البخل خبث عن صاحبها

 الرذائل، من التخلية بعد بالفضائل، وربلية عظيم، ثواب من النفس ش  من التوقي حني الزكاة ذبلبو ما اآلية يف الفبلح من أف
يِهْم هِبَا ِمنْ  ُخذْ " :تعاىل قاؿ ُرُىْم َوتُػزَكم ُرُىْم  " :فقولو .(ٚ)"أَْمَواذلِِْم َصَدَقًة ُتَطهم   :وقولو ،إشارة إىل مقاـ التخلية عن السيئات :"ُتَطهم
يِهمْ " :وقولو  منفعػة ذلػك ويف ؛(ٛ)"مػة علػى التحليػةقدّ وال جػـر أف التخليػة مُ  ،إشارة إىل مقػاـ التحليػة بالفضػائل واحلسػنات "تُػزَكم
 احليويػة اجملػاالت شػى يف مهاوتقػدّ  األمػة رقػي يف بيتسػبّ  ومػن ادلسػلم، اجملتمع يف البناء لبنة لوفشكّ يُ  الذين األمة ألفراد عظيمة
  .ادلتطورة

 الزكػاة ذلػك مػن كتابػو يف  اهلل بثّػو وشلػا ،لػذلك اأسػبابً  دوحػدّ  الػرزؽ، نلػب اأبوابً  سبحانو اهلل جعل :الرزؽ أبواب فت  -ٗ
ػػػػُؤاَلءِ  أَنْػػػػػُتمْ َىػػػػا " :تعػػػػاىل قػػػػاؿ وادلنفعػػػػة، الػػػػرزؽ نلػػػػب العظػػػػيم البػػػػاب ذلػػػػك يف التهػػػػاوف مػػػػن  وحػػػػّذر واإلنفػػػػاؽ، تُػػػػْدَعْوَف  ىَ 
َا يَػْبَخُل َعْن نَػْفِسوِ  يَػْبَخلُ  َمنْ  َسِبيِل اللاِو َفِمْنُكمْ  يف  لِتُػْنِفُقوا  ؽتصدّ للمُ  تفت  الصدقة فإف " :سعدي ابن قاؿ .(ٜ)"َوَمْن يَػْبَخْل فَِإمنا
 مػن نفسػو اإلنسػاف دينػع بػأف ،الػنفس علػى والبخػل .(ٓٔ)"غػريه علػى فػت تُ  مػا اأمػورً  الزيػادة وأسػباب الػرزؽ أبواب من ؽتصدّ للمُ 

 وادلتعػة والرقػي اخلري إىل بو يؤدي ما وكل ،حلياتو السعادة وجيلب مالو، ويزيد ،عقلو اإلنساف هبا ينمي خبلذلا من اليت األسباب
 ميتػة وتػدفع الػرب، غضػب طفػ لتُ  الصػدقة إف ": قػاؿ السػوء، مصػارع نفسػو يقػي والصدقة واإلنفاؽ بالزكاة وكذلك ،والقوة
 الػرزؽ أبػواب أعظػم مػن أف جانػب إىل الزمػاف، ىػذا يف واحلػوادث الكػوارث سػيء عنو يدفع دلا اإلنساف أحوج وما .(ٔٔ)"السوء

                                                           

 (.٘ٗ/ٕٛوالتنوير )انظر يف ذلك: التحرير ( ٔ)
 (، للجصاص.ٖ٘٘/ ٗانظر يف ذلك: أحكاـ القرآف )( ٕ)
 (، للكاساي.ٕ/ٚانظر يف ذلك: بدائع الصنائع )( ٖ)
 للجصاص. ،(ٖٙ٘ -ٖ٘٘/ ٗانظر يف ذلك: أحكاـ القرآف )( ٗ)
 .ٜسورة احلشر، من اآلية:( ٘)
 .(ٕٕٓعلـو الدين ) إحياءانظر يف ذلك: ( ٙ)
 .ٖٓٔاآلية:سورة التوبة، من ( ٚ)
 (.ٖٕ/ ٔٔانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٛ)
 .ٖٛسورة زلمد، من اآلية:( ٜ)
 (.ٔٛانظر يف ذلك: هبجة قلوب األبرار )( ٓٔ)
 .وقاؿ الرتمذي: حديث حسن غريب من ىذا الوجو، -ٗٙٙ-، برقم ٖيف انامع الصحي ، يف كتاب الزكاة، ج ( أخرجو الرتمذئٔ)



(ٔٓ) 
 

َوَمػا " :تعػاىل قػاؿ ،علػيهم لػفخيُ  سػبحانو اهلل أف مػن نفقمُ ػوالػ ؽوادلتصػدّ  للمزكػي بو  اهلل دتعهّ  ما والنفقة الزكاة على ادلرتتبة
ػػُر الػػراازِِقنيَ  َشػػْيٍء فَػُهػػَو خُيِْلُفػػو ممػػن أَنَفْقػػُتم  واألبنػػاء وانػػاه ادلػػاؿ، وزيػػادة العمػػر، بربكػػة الفػػرد علػػى اإلخػػبلؼ ويكػػوف ،(ٔ)"َوُىػػَو َخيػْ
 .جزيل وعطاؤه عظيم اهلل ففضل وغريىا،

 
 المسلم للمجتمع الزكاة منافع :الثاني المبحث

 وادلاليػػة الشػػرعية السياسػػة كتػػب سػػطّرت فقػػد لػػذا ؛ادلسػػلم اجملتمػػع يف ادلػػاي اإلسػػبلمي النظػػاـ بنػػاء مػػن اعظيًمػػ مبػػرً  الزكػػاة تعػػدن 
 الػيت الكػربى اخلمػس الضػرورات علػى اوحفاظًػ ،األمػة ألفػراد الشػرعية للمقاصد اربقيقً  الزكاة نظاـ ربقيق يف ألف ؛ذلك تفاصيل
 ال جملتمع وآمنة سعيدة حياة فبل ."رضوالعِ  ،والنفس ،والعقل وادلاؿ الدين، حف  " :وىي ،حبفظها اإلسبلمية الشريعة دتتعهّ 
 اإلسبلـ معونة :والثاي ادلسلمني، خلة سدّ  :أحدمها ،معينني يف الصدقة جعل اهلل أف والصواب " :تيمية ابن قاؿ ،بذلك حيظى
 :التالية النقاط خبلؿ من ادلسلم للمجتمع النفقات ورلمل الزكاة منافع معامل وتتض  .(ٕ)"وتقويتو

 مػػػن وجعػػل األمػػػور، عميػػع يف عليػػو واالعتمػػػاد إليػػو واللجػػوء بػػػو االعتصػػاـ أمهيػػػة  اهلل بػػنّي : ادلػػؤمنني مػػػع بػػاهلل االعتصػػاـ -ٔ
فَػِنْعَم  َمػْواَلُكمْ َفأَِقيُموا الصابَلَة َوآُتوا الزاَكػاَة َواْعَتِصػُموا بِاللاػِو ُىػَو " :تعاىل قاؿ الزكاة، ومنها ،ادلفروضة الشعائر إقامة ذلك باتمسبّ 

 :واعتصػموا .. بػاهلل واالعتصػاـ الزكػاة وإيتػاء الصبلة إقامة على بالدواـ اهلل فاشكروا ":عاشور ابن قاؿ .(ٖ)"اْلَمْوىَل  َونِْعَم الناِصريُ 
 وجيػو سػبب فهػي الزكػاة، إيتػاء منػافع مػن ومنفعػة اأثػرً وصػفو ب  بػاهلل االعتصػاـ وجاء .(ٗ)"ومنجاكم ملجأكم اهلل اجعلوا أي
 ؛انمػع ةبصػيت جػاء باالعتصػاـ األمػر إف مث منػو، النجػاة وطلػب إليػو وءواللجػ ،سبحانو باهلل االعتصاـ إىل ادلؤدية األسباب من

 واليتو سبحانو اهلل وجعل منافعو، وجلب ادلسلم اجملتمع مصاحل ربقيق يف بعضها مع اربادىا وأثر ادلسلمة انماعة معر لتأكيد
َا َولِينُكُم اللاُو َوَرُسوُلُو َوالاِذيَن آَمُنوا الاػِذيَن يُِقيُمػوَف " :تعاىل قاؿ ،الزكاة أداء ومنها ،العظيمة وشعائره الدين فرائض بأداء مرتبطة ِإمنا

 شػعرية خػبلؿ مػن  اهلل مػواالة ربقيػق ارتبػاط دلػدى واضػ  وربػط ،بػنّي  ثنػاء ىػذا ويف .(٘)"الصابلَة َويُػْؤُتوَف الزاَكاَة َوُىػْم رَاِكُعػوفَ 
 ربقيػق يف الزكػاة أثػر الكػرمي وكتابػ يف  قػرر كمػا ،"َوُىْم رَاِكُعوفَ " :تعاىل قاؿ حيث ؛وترابطهم ادلسلمني اجتماع اؿحب الزكاة
ينِ  يف  فَػِإْخَواُنُكمْ  الزاَكػاةَ  َوآتَػػُوا الصاػبلةَ  َوأَقَػاُموا تَػابُوا فَػِإفْ " :تعػاىل قػاؿ ،بالػدين والػرتابط اإلديانيػة األخوة   جعػلحيػث  .(ٙ)"الػدم
 ومهاوي الفنت مضبلت من بو واللياذة  باهلل واالعتصاـ التآخي أبواب من اعظيمً  ابابً  ادلسلم اجملتمع يف وتداوذلا الزكاة إيتاء
 :تعػاىل قػاؿ ،األخػروي والعػذاب للويػل اومسػتوجبً  للكفػر اسػببً  الزكػاة أداء منػع جعػل ادلقابػل يفتعػاىل  اهلل أف إىل إضػافة ،الردى
 مػػن أنفسػػهم يطهػػروف ال :وادلعػػر" :السػػعود أبػػو قػػاؿ .(ٚ)"َكػػاِفُروفَ  ُىػػمْ  بِػػاآلِخَرةِ  َوُىػػمْ  الزاَكػػاةَ  يُػْؤتُػػوفَ  ال الاػػِذينَ *لِْلُمْشػػرِِكنيَ  َوَويْػػلٌ "

 اسباًمػػػ نػػػاقضيُ  شلػػػا وذلػػػك ،اآلخػػػرة يف األلػػػيم بالعػػػذاب دىموتوّعػػػ الزكػػػاة مػػػانعي علػػػى بػػػالكفر  فحكػػػم ،(ٛ)"بالتوحيػػػد الشػػػرؾ
 .بو قوالتعلّ  باهلل االعتصاـ

                                                           

 .ٜٖاآلية:سورة سبأ، من ( ٔ)
 (.ٓٗ/ٕ٘فتاوى ابن تيمية ) انظر يف ذلك:( ٕ)
 .ٛٚمن اآلية: سورة احلج،( ٖ)
 (.ٕٖ٘/ ٚٔانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٗ)
 .٘٘سورة ادلائدة، اآلية:( ٘)
 .ٔٔسورة التوبة، من اآلية:( ٙ)
 .ٚواآلية  ،ٙسورة فصلت من اآلية:( ٚ)
 (.ٛ/ٖ)انظر يف ذلك: إرشاد العقل السليم ( ٛ)



(ٔٔ) 
 

 امتعػدي   وأ االزًمػ اخػريً  كػاف سواء  عنده ادلرضي اخلري وىو كتابو، يف الرب  اهلل حّدد: وانتظامو اجملتمع نظاـ تقارب -ٕ
 الػرب عملػة مػن وذكػر .(ٔ)"بِاللاػوِ  آَمػنَ  َمنْ  اْلربا  َولَ ِكنا  َواْلَمْتِربِ  اْلَمْشرِؽِ  ِقَبلَ  ُوُجوَىُكمْ  تُػَولنوا َأف اْلربا  لاْيسَ  " :تعاىل فقاؿ لآلخرين،

 واالربػاد األخػوة عنهػا تقػوى وادلواسػاة ،وكبريىػا صػتريىا انماعة نظاـ أصل ادلاؿ وإيتاء الزكاة " فإ حيث ؛الزكاة إيتاء :اآلية يف
 مػن الػيت ،الزكػاة إيتػاء ومنهػا ،السػابقة اآليػة يف الواردة األمور عملة توافر من الرب يتحقق وإمنا .(ٕ)"..كثرية لؤلمة مصاحل دوتسدّ 
  اهلل نصػر أسػباب مػن الزكػاة أداء  اهلل جعػل بػل ؛(ٖ)ومعاشػهم حيػاهتم نظػاـ يف متقػاربني اجملتمػع أفراد يكوف أف آثارىا
 ماكاناػاُىمْ  ِإف الاػِذينَ  * َعزِيػزٌ  َلَقػِوي   اللاػوَ  ِإفا  يَنُصػرُهُ  َمػن اللاػوُ  َولََينُصَرفا  " :تعاىل قاؿ ،األرض يف سبكينهم عوامل من وعامبًل  ،لعبادة
 وادلسػاكني القرابة ذوي من اجملتمع يف للمحتاجني الزكاة بإعطاء سبحانو اهلل أمر كما .(ٗ)"الزاَكاةَ  َوآتَػُوا الصابَلةَ  أَقَاُموا اأْلَْرضِ  يف 

 انتظػػاـ فلمقصػػد ادلسػػكني إيتػػاء وأمػػا" ،واحػػد بربػػاط وربطهػػم اجملتمػػع أفػػراد لتقػػارب ضػػماف ذلػػك ويف ؛أسػػفارىم يف وادلنقطعػػني
 أقعػده ،التالػب يف القبيلػة مػن يكػوف أف يعػدو ال ادلسػكني ذلػك أف على ،وشقاء بؤس يف ىو من أفراده من يكوف بأال اجملتمع
 ؛متآلفػػة عماعيػػة بصػػورة أىػػدافهم ربقيػػق علػػى قػػادرين اجملتمػػع أفػػراد يكػػوف وعندئػػذ ؛(٘)"الكفايػػة عػػن والفقػػر العمػػل عػػن العجػػز
 .(ٙ)والطمأنينة األمن أجواء وسيادة الطبقات بني التقارب ربقيق ويتم ،اجملتمع طبقات بني الفوارؽ وجود عدـ بسبب
 وتواصلية ترابطية عبلقات ىناؾ يوجد أف البشرية الطبيعة ومن أفراد، من اجملتمع فيتكوّ : فساده باب وسدّ  اجملتمع إصبلح -ٖ
 على الذاتية للمصاحل اجلبً  ؛الطتياف أو التجاوزات من يشوهبا ما العبلقات تلك يعتور وقد ،وادلنافع للمصاحل وتبادؿ البشر بني

 يف الفسػاد مػن ربػدّ  الػيت الزكػاة فريضػة بتشػريع قيتعلّ  ما ذلك ومن ذلك، لضبط اإلذلي التشريع فجاء اآلخرين، حقوؽ حساب
 قػػاؿ اخلػػريات، لفعػػل النػػاس ىدايػػة بػػأمر يقػػـو مػػن علػػى  اهلل أثػػر وقػػد السػػرقات، وحػػدوث انػػرائم وقػػوع مػػن وسبنػػع ،اجملتمػػع
َنا بَِأْمرِنَا يَػْهُدوفَ  أَئِماةً  َوَجَعْلَناُىمْ " :تعاىل ـَ  اخْلَيػْرَاتِ  ِفْعلَ  ِإلَْيِهمْ  َوأَْوَحيػْ  " وخص ،(ٚ)"َعاِبِدينَ  لََنا وََكانُوا الزاَكاةِ  َوِإيَتاءَ  الصابَلةِ  َوِإقَا
" االنقيػاد كمػاؿ ذلػك يف أف كما .(ٛ)"ادلعوزين عوز لكفاية اجملتمع صبلح الزكاة يف أف على داللة ؛اآلية يف بالذكر الزكاة 
 قػػاؿ ،وذلػػو لعػػب بأاػػا ووصػػفها ،الػػدنيا احليػػاة شػػهوة وراء االصلػػرار مػػن  اهلل حػػّذر وقػػد عليػػو، واالسػػتمرار وسبامػػو سػػبحانو هلل

َػػا" :تعػػاىل نْػَيا احْلَيَػػاةُ  ِإمنا  وعػػبل جػػل اهلل مػػن أمػػر فهػػو .(ٜ)"أَْمػػَواَلُكمْ  َيْسػػأَْلُكمْ  َواَل  ُأُجػػورَُكمْ  يػُػػْؤِتُكمْ  َوتَػتػاُقػػوا تُػْؤِمنُػػوا َوِإف َوذَلْػػوٌ  َلعِػػبٌ  الػػدن
 سدّ  يف أصل اآلية هوىذ" :عاشور ابن قاؿ احملتاجني، حلاالت مراعاة ؛البخل عن والنهي ،للمحتاجني والعطاء بالبذؿ للمؤمنني
 اهلل فػػإف ،(ٔٔ)"َأْضػَتاَنُكمْ  َوخُيْػرِجْ  تَػْبَخلُػوا فَػػػُيْحِفُكمْ  َيْسػأَْلُكُموَىا ِإف" :تعػاىل قولػو السػابقة اآليػػة علػى وعطػف .(ٓٔ)"الفسػاد ذريعػة
 ذكر لذا ،أمورىم وإصبلح لفائدهتم إال أمواذلم يسأذلم ال  َػا يَػْبَخلْ  َوَمن" :قولو ذلك بعد ، (ٕٔ)"نػاْفِسػوِ  َعػن يَػْبَخػلُ  فَِإمنا

                                                           

 .ٚٚٔمن اآلية: سورة البقرة،( ٔ)
 (.ٕٖٔ/ ٕانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٕ)
 (.ٕٓٛ/ ٚٔ) انظر يف ذلك: ادلصدر السابق( ٖ)
 .ٔٗ، واآلية:ٓٗمن اآلية: سورة احلج،( ٗ)
 .(ٚٚ/ ٘ٔانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٘)
 (، أمحد كاتب.ٜٓٗ-ٛٓٗ) الزكاة أمنوذجاانظر يف ذلك: ربديث الفقو اإلسبلمي، نظاـ ( ٙ)
 .ٖٚسورة األنبياء، اآلية:( ٚ)
 (.ٔٔٔ/ ٚٔانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٛ)
 .ٚسورة زلمد، اآلية:( ٜ)
 (.ٖ٘ٔ/ ٕٙانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٓٔ)
 .ٖٚسورة زلمد اآلية:( ٔٔ)
 .ٖٛسورة زلمد، من اآلية:( ٕٔ)



(ٕٔ) 
 

 مػن أو ادلسػاكني أو القرابػة يذو كػانوا مػن  سػواء ،الفقػراء ادلستحقني من ألىلها ادلالية احلقوؽ بأداء عباده وعبل جل اهلل ويأمر
 َوآتِ " :تعػاىل قػاؿ ،اجملتمػع دلػوازين واخػتبلؿ فسػاد من جيره دلا ؛ذلك بعد التبذير عن ينهى  أنو كما ،سفر جناح على ىم
رْ  َواَل  الساِبيلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكنيَ  َحقاوُ  اْلُقْرََب   َذا  الػيت العشػرية آلصػرة اوشػد   ،القريػب ادلنبػت الربػاد ارعيًػ " ذلػك ويف ،(ٔ)"تَػْبػِذيرًا تُػَبذم

ا وأمنها القبيلة لنظاـ عظيم صبلح ذلك ويف ،القبيلة منها فتتكوّ   .(ٕ)"حوزهتا عن وذهبم
 اخلطػاب عنػد بػانمع اإلشػارة صلػد لػذا ؛وارباده اجملتمع وحدة ضرورة سبحانو اهلل يقرر: اجملتمع يف واحملبة التآلف قيم غرس -ٗ

 َوارَْكُعوا " :تعاىل بقولو اآلية تذييل ويف .(ٖ)"الرااِكِعنيَ  َمعَ  َوارَْكُعوا الزاَكاةَ  َوآُتوا الصابَلةَ  َوأَِقيُموا" :تعاىل قاؿ ،اإلسبلـ فرائض بإقامة
 كما ،وادلودة احلب يسودىا متآلفة رلموعة لشكّ يُ  دبا ؛ادلسلم اجملتمع يف وانماعية الرتابط أمهية مدى إىل إشارة ،"الرااِكِعنيَ  َمعَ 
 تكػػوين وزيػادة احملبػػة مشػاعر وتنميػػة ،اجملتمػع أفػػراد يف الزكػاة أداء أثػػر مػدى إىل إشػػارة السػابق سػػياقها يف الزكػاة إيتػػاء إيػراد يف أف

 كمػا .(ٗ) "..الواحػد انسػد كمثل وترامحهم توادىم يف ادلؤمنني مثل ":  الرسوؿ حديث يف ورد كما ،الصادقة األحاسيس
 يف  َمػػا أَنَفْقػػتَ  لَػػوْ  قُػلُػػوهِبِمْ  بػَػػنْيَ  َوأَلاػػفَ " :تعػػاىل قػػاؿ القلػػوب، تػػأليف يف -الزكػػاة ومنػػو- اإلنفػػاؽ أثػػر إىل تشػػري القرآنيػػة اآليػػات أف

يًعا اأْلَْرضِ  نَػُهمْ  أَلافَ  اللاوَ  َولَ ِكنا  قُػُلوهِبِمْ  بَػنْيَ  أَلاْفتَ  ماا عمَِ  :أوجو من وذلك القلوب، لتأليف سبيل فالنفقة .(٘)"بَػيػْ
 .حلياتو األمن وإضفاء ،حلالو اوسرتً  ،لعوزه اسد   احملتاج على النفقة يف أف -ٔ
 .اجملتمع أفراد بني والتبلحم بالرتابط النفسي الشعور تنمية -ٕ
 .القلوب تأليف قحيقّ  ال اإلنفاؽ عدـ أف يقتضي ادلخالفة مفهـو أف-ٖ
 مت دلػػن وزلبتػػو سػػريرتو وطيػػب عطيمُ ػالػػ ساحػػة علػػى تػػدؿّ  ؛(ٙ)" اْلُقػػْرََب   َذِوي ُحبمػػوِ  َعلَػػى   اْلَمػػاؿَ  َوآتَػػى " :ادلعرتضػػة انملػػة أف -ٗ

 .(ٚ)"...والتئامهم إياه زلبتهم تكسبهم مواساهتم ألف ؛إليهم باإلحساف ادلرء أمر حيث ،إليو اإلعطاء
 وفؤ شػ علػى يػوتقوّ  حاجػة لػو شلػن ،اخللػق إىل متعديػة منفعػة الزكػاة دفػع يف    إذ" ؛اخللػق إىل اإحسػانً  والنفقة الزكاة أداء يف أف -٘

 التوازف ألواف سلتلف إحداث يف سهمتُ  اجملتمعية الزكاة منافع فإف :انملة ويف .(ٛ)"األود وقياـ ةالقو  وسبنحو ،كسره ربوذبُ  ،احلياة
                  .   (ٜ)والفقراء األغنياء حقوؽ بني واالعتداؿ الفجوة بقرّ وتُ  ،وأطيافو اجملتمع طبقات بني التوازف

  المسلمة لألمة الزكاة منافع :الثالث المبحث
 وأثرىػا ،ادلسػلم للمجتمػع اعموًمػ منافعهػا مث ادلسلم، اجملتمع يف البناء ةلبن لشكّ يُ  الذي ،ادلسلم للفرد الزكاة منافع استجبلء بعد
وضػي  وت ،الزكػاة منافع بعض على ؼللتعرّ  جتدرّ  ذلك ويف  ،عمعاء ادلسلمة لؤلمة الزكاة منافع فابييتوّجب  ؛وودديومت وتكوين يف

 :التالية النقاط خبلؿ من ذلك وسيكوف ،الشرعية مقاصدىا
 .الدين حف  يف الزكاة منافع -ٔ

                                                           

 .ٕٙاآلية:سورة اإلسراء من ( ٔ)
 (.ٚٚ/ ٘ٔانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٕ)
 .ٖٗسورة البقرة اآلية:( ٖ)
 (.ٕٙٛ٘) برقم رواة مسلم، كتاب الرب والصلة، باب تراحم ادلسلمني( ٗ)
 .ٖٙسورة األنفاؿ، من اآلية: ( ٘)
 .(ٖٓٔ/ ٕانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٙ)
 .ٚٚٔمن اآلية: سورة البقرة،( ٚ)
 (.ٕ٘/ٙانظر يف ذلك: فتاوى ابن تيمية )( ٛ)
 حسن بن وىيبة. (ٕ٘) انظر يف ذلك: مقاصد الشريعة من حف  ادلاؿ،( ٜ)



(ٖٔ) 
 

 .ادلاؿ حف  يف الزكاة منافع -ٕ
 .ادلاؿ مناء جانب يف الزكاة منافع -ٖ
 .االقتصاد وتنمية الثروة توزيع جانب يف الزكاة منافع -ٗ
 .األمة عن األعداء دفع جانب يف الزكاة منافع -٘
 .(ٔ) وحكمو التشريع وكذلك نظامها، وحف  األمة سياسة :الكرمي القرآف يف ةاألساسي ادلقاصد من أف إىل إشارة ذلك ويف 

 :الدين حف  يف الزكاة منافع :أواًل 
 يف  فَػِإْخَواُنُكمْ  الزاَكػاةَ  َوآتَػػُوا الصاػبلةَ  َوأَقَػاُموا تَػابُوا فَػِإفْ " :تعػاىل قػاؿ اإلسػبلـ، ديػن يف للدخوؿ اشعارً  الزكاة أداء سبحانو اهلل جعل
ينِ   ذلك أودع وقد الدين، مقاصد حف  إىل يرجع ما تصاريف بياف ىو كتابو من اهلل فمراد " ،الفرائض سائر وكذلك ،(ٕ)"الدم
 فيو إسرائيل بين ذكر عند الزكاة بإيتاء األمر أف كما .(ٖ)"مراده دبعرفة دناوتعبّ  ابينً  اخطابً  هبا خاطبنا اليت القرآف ألفاظ يف ذلك
 أف تمػلوحيُ  ": العػريب ابػن قػاؿ .(ٗ)"الػرااِكِعنيَ  َمػعَ  َوارَْكُعػوا الزاَكػاةَ  َوآتُػوا الصاػبَلةَ  َوأَِقيُمػوا" :تعػاىل قػاؿ ؛أمهيتهػا مػدى على داللة فيو

 للػػدين وجعلهػا ،اإلسػبلـ مبػاي إحػدى الزكػػاة جعػل  واهلل .(٘)"األديػاف مػن ديػن كػػل يف معلومػة ألاػا ؛بالزكػاة مػرواأُ  يكونػوا
 ادلنفقػػني نفػػوس يف الطاعػػات ترسػػي  خػػبلؿ مػػن ،الػػدين لضػػرورة وحفظهػػا الزكػػاة أثػػر إىل عاشػػور ابػػن ويشػػري ،(ٙ)"ومبػػر اأساًسػػ
 اهلل جعػل وقػد .(ٚ)"الػنفس علػى اىينًػ اأمػرً  لػيس ادلاؿ ألف ؛النفس يف الطاعة بو ترس  ما أعظم من ادلاؿ وإنفاؽ" :قاؿ ادلزّكني،
 هلل شػػكرا رمضػػاف شػػهر صػػياـ انقضػػاء بعػػد الفطػػر زكػػاة  األجػػر لكسػػب ادلواتيػػة والفرصػػة العظيمػػة النعمػػة ىػػذه علػػى، 

 بصورة النفوس يف الطاعات لرتسي  إال ذلك وما ،سنوية بصورة أدائها ووجوب ادلختلفة بأصنافها األمواؿ زكاة رعتشُ  وكذلك
  .العبادات وسائر الطاعات لفعل اوترسيخً تعاىل،  اهلل بنعمة ااعرتافً  ؛حصادىا حني تكوف الثمار زكاة أف كما ،دورية
 :ادلاؿ حف  يف الزكاة منافع :اثانيً 
 الصػدقات آيػة سػبحانو اهلل خػتم وقػد الفػرائض، وفػرض الشػرائع، فشػرع وانماعػة، الفػرد صػبلح فيػو ما كتابو يف  اهلل أودع
 أف العػريب ابػن وبػنّي  .(ٜ)"عنػده بػالوقوؼ واألمػر احلكػم، ىػذا شػأف تعظيم ىذا من وادلقصود .(ٛ) "اهلل من فريضة" :تعاىل بقولو
 وتعػدّ  .(ٓٔ)"هبمػا فتعلػق الزكػاة، وإيتػاء الصػبلة بإقػاـ العصػمة قلّػع تعػاىل اهلل ألف ؛ادلػاؿ حقن  الزكاة فإف" :فقاؿ ادلاؿ، حق الزكاة
 قػػد" و .االحتياجػػات وتػػأمني األفػػراد وحيػػاة احليػػاة، قػػواـ بػػو ألف ؛اإلسػػبلـ يف العامػػة التشػػريعية القواعػػد مػػن ادلػػاؿ حفػػ  قاعػػدة
 التكػاليف بػبعض ربطػو خػبلؿ مػن فيتضػ  ،الوجػود جانػب مػن ادلػاؿ حفػ  فأمػا :انػانبني مػن ادلاؿ حف  إىل الشريعة قصدت
 دلسػتحقيها، الزكػاة مػن حقهػا يػؤدّ  ومل والفضػة الػذىب كنػز مػن  اهلل ذـّ  وقد .(ٔٔ) "...والضماف والصدقة كالزكاة، الشرعية

                                                           

 .(ٔٗ-ٓٗ/ٔالتحرير والتنوير ) انظر يف ذلك:( ٔ)
 .ٔٔسورة التوبة، من اآلية:( ٕ)
 (.ٜٖ/ٔالتحرير والتنوير ) انظر يف ذلك:( ٖ)
 .ٖٗسورة البقرة، اآلية:( ٗ)
 ( البن العريب.ٕٔ/ٔذلك: أحكاـ القرآف ) انظر يف( ٘)
 (.ٜٚٔانظر يف ذلك: إحياء علـو الدين )( ٙ)
 (.ٔ٘/ ٖ) انظر يف ذلك: التحرير والتنوير( ٚ)
 .ٓٙسورة التوبة، من اآلية:( ٛ)
 (.ٕٓٗ/ ٓٔانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٜ)
 (.ٖٜٓ/ ٕانظر يف ذلك: أحكاـ القرآف )( ٓٔ)
 ( للسديس.ٜٔالقواعد وادلقاصد الشرعية )انظر يف ذلك: ( ٔٔ)



(ٔٗ) 
 

 بعدـ يشعر بالكنز التعبري فإف ،(ٔ)"أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ  فَػَبشمْرُىم اللاوِ  َسِبيلِ  يف  يُنِفُقونَػَها َواَل  َواْلِفضاةَ  الذاَىبَ  َيْكِنُزوفَ  َوالاِذينَ " :تعاىل قاؿ
 األمػػواؿ تضػػييع خػػبلؿ مػػن ،باألمػػة الضػػرر إحلػػاؽ ذلػػك ويف  واسػػتثماره، ادلػػاؿ تػػدوير وعػػدـ والبخػػل، بالشػػ  بػػل ؛البػػذؿ بعػػدـ

 منػافع إجيػاد يف الزكػاة دفػع أثػر يتبػنّي  ؛سػبق َوشلّػا .(ٕ)"الزكػاة حػق إخػراج :اهلل سػبيل يف اإلنفاؽ ومعر" :التزاي قاؿ .وتكديسها
 .ادلتنوعة ادلالية وادلعامبلت وادلبايعات ادلناشط خبلؿ من ،وتدويره واستثماره ادلاؿ حلف  رلتمعية
 :ادلاؿ مناء رلاؿ يف الزكاة منافع :اثالثً 
 .(ٖ)"الصاػَدقَاتِ  َويػُػْريب  الرمبَػا اللاػوُ  دَيَْحػقُ " :تعػاىل قػاؿ بركتهػا، ويكثػر ويزيػدىا، الصػدقات ينّمػيُ  أنػو الكرمي وكتاب يف  اهلل ربخيُ 
 اشػػػيئً  ويزيػػػدىا فيهػػػا، يبػػػارؾ  أنػػػو كمػػػا وثواهبػػػا، أجرىػػػا مضػػاعفة خػػػبلؿ مػػػن وذلػػػك ،(ٗ)"ويكثرىػػػا نميهػػػايُ  " :كثػػػري ابػػػن قػػاؿ
 زكػػاة أعطػػى ندلػػ سػػبحانو اهلل وعػػده وعػػد ذلػػك ألف ؛ازديػػاد يف ادلزكػػي فمػػاؿ اخلصػػوص، علػػى ذلػػك يف داخلػػة والزكػػاة ،(٘)افشػػيئً 
 يف اليت هلل الصدقة "فػ .(ٙ)"ماؿ من صدقة نقصت ما ": ُىريرة أيب حديث يف  اهلل رسوؿ قاؿ ،دلستحقيها ودفعها مالو،
 ،دفع اآلفات عنػوو  ،طرح الربكة فيو :ؿخبل من األمة، دلاؿ حف  الزكاة أداء يفو  .(ٚ)"تنقصو وال ا،قطعً  ادلاؿ نفذتُ  ال زللها، يف
  .(ٛ) تنميتو وزيادتو وتثمريهو 
 :االقتصاد وتنمية الثروة توزيع جانب يف الزكاة منافع :ارابعً 
 بػَػػنْيَ  ُدولَػػةً  َيُكػػوفَ  اَل  َكػػيْ  " :تعػػاىل قػػاؿ الفقػػراء، وهتمػػي  األمػػة، يف األغنيػػاء علػػى ادلػػاؿ تػػداوؿ اقتصػػار أمػػر مػػن  اهلل حػػّذر
 ادلػاؿ تػداوؿ أف حػاؿ يفو  األمػة، حيػاة يف للتػوازف اوفقػدً  ،ابيّػنًػ خلػبًل  األغنيػاء أيدي يف ادلاؿ اضلصار يف ألف ؛(ٜ) ِمنُكمْ  اأْلَْغِنَياءِ 
 فنبهنػػا ..": عاشػػور ابػػن قػػاؿ ،وازدىػػاره األمػػة القتصػػاد اودفًعػػ قػػوةفػػإف يف ىػػذا  ؛وغريىػػا الزكويػػة احلقػػوؽ خػػبلؿ مػػن الطػػرفني بػػني

 مػن وإف بينهػا، أمواذلا دوراف األمة وقواـ كذلك تكوف ال وكيف وادلعونة، الرب وجوه يف باإلنفاؽ اإلسبلـ عناية شدة إىل بذلك
 الوجػػػداف ورعػػػي العامػػػة ادلنفعػػػة رعػػػي بػػػني جامعػػػة وجػػػوه علػػػى األمػػػة أفػػػراد بػػػني العامػػػة بػػػالثروة االنتفػػػاع ةالشػػػريع مقاصػػػد أكػػػرب
 :منها ،ادلسلمة لؤلمة عظيمة ومنافع مصاحل ذلك ربقيق ويف .(ٓٔ)"اخلاص

 .ادلسلمة األمة أفراد بني التقارب ربقيق -ٔ
 .معينة فئة عند األمواؿ تكديس دوف احليلولة -ٕ
 .(ٔٔ)كالتملّ  قاعدة توسيع طريق عند واالقتصادي، االجتماعي التوازف ربقيق -ٖ
 .(ٕٔ)الضعفاء مؤف وكفاية الناس مصاحل إقامة -ٗ

                                                           

 .ٖٗسورة التوبة، من اآلية:( ٔ)
 (.ٜٚٔانظر يف ذلك: إحياء علـو الدين )( ٕ)
 .ٕٙٚسورة البقرة، من اآلية:( ٖ)
 (.ٖٔٔ/ٔانظر يف ذلك: تفسري القرآف العظيم )( ٗ)
 (.ٕٚٙ/ ٔإرشاد العقل السليم ) انظر يف ذلك:( ٘)
 .)ٕٛٛ٘) برقم والصلة، باب استحباب العفو والتواضع رواه مسلم، كتاب الرب( ٙ)
 (.ٔٛانظر يف ذلك: هبجة قلوب األبرار )( ٚ)
 (.ٙٚ/ٔانظر يف ذلك: شرح ابن بطاؿ لصحي  البخاري )( ٛ)
 .ٚسورة احلشر، من اآلية:( ٜ)
 (.ٗٗ/ٖانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٓٔ)
 بن سينة. ة( عزيز ٖٙٔادلستدامة )انظر يف ذلك: الزكاة كآلية ربقيق التنمية ( ٔٔ)
 (.ٙٗ/ٖانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٕٔ)



(ٔ٘) 
 

 ودورااػػا األمػة أفػػراد بػني الثػػروة توزيػع قاعػػدة علػى وتوزيعػو مشػػاربو وضػبط ادلػػاؿ إنفػاؽ يف الشػػرعية ادلقاصػد جػػاءتومػن مثّ فقػد 
 ومصػارفها، مواردىػا ضػبط حاؿ يف خاصة ،األمة اقتصاد ازدىار يف التنموي دورىا للزكاةحيث إف و  .متكاف  متناسب بشكل

 :يلي دبا للزكاة االقتصادية ادلنافع إعماؿ ويكمن .(ٔ)"وتدىورىا األمم ارتقاء ميزاف ىو فيو واخلطأ اإلصابة مقدار كاف لقد"و
 .ذلا مكملة مشروعات قياـ على يساعد دبا ؛الزكاة طريق عن مهنية مشروعات سبويل -ٔ
 تػؤثر الػيت اإلنتاجيػة ادلقػدرة يف يزيػد شلػا ؛االسػتهبلكي الطلػب زيػادة يف االندفاع خبلؿ من والدخل، االستثمار فرص زيادة -ٕ

 .لؤلمة القومي الدخل زيادة يف بدورىا
 .(ٕ)ادلاؿ رأس دوراف مستوى وتسريع األمواؿ، رؤوس ربريك -ٖ
 .وادلمكنة ادلتاحة اإلنتاج عناصر كامل تشتيل -ٗ
 .(ٖ)اإلنتاج لعناصر االقتصادي التوجيو -٘

 :األمة عن األعداء دفع رلاؿ يف الزكاة منافع :اخامسً 
 على والتلبة ذلم، العقىب وأف الزكاة، وإيتاء الصبلة وإقاـ باإلدياف التصافهم ونصرىم؛ ذلم بواليتو الصاحلني هعباد  اهلل وعد
َا " :تعاىل قاؿ عاداىم، من  يَػتَػػَوؿا  َوَمػن * رَاِكُعػوفَ  َوُىػمْ  الزاَكػاةَ  َويُػْؤتُػوفَ  الصاػبَلةَ  يُِقيُموفَ  الاِذينَ  آَمُنوا َوالاِذينَ  َوَرُسوُلوُ  اللاوُ  َولِينُكمُ  ِإمنا
 دلػن اهلل سػبيل يف يعطى ما الزكاة مصارؼ من سبحانو اهلل جعل وقد .(ٗ)"اْلَتالُِبوفَ  ُىمُ  اللاوِ  ِحْزبَ  فَِإفا  آَمُنوا َوالاِذينَ  َوَرُسوَلوُ  اللاوَ 
َنةٌ  َتُكوفَ  ال َحىا  َوقَاتُِلوُىمْ " :تعاىل قاؿ الدين، عن دافعيُ  ينُ  َوَيُكوفَ  ِفتػْ  أف الشرعي وادلقصد " :عاشور ابن قاؿ .(٘)"لِلاوِ  ُكلنوُ  الدم
 بعػػني مرموقػػة ،انانػػب مرىوبػػة تكػػوف حػػى ؛مكانتهػػا علػػى واحلفػػاظ رلػػدىا، أسػػاس البتنػػاء وقػػوة ذلػػا عػػدة األمػػة أمػػواؿ تكػػوف أف

  .(ٙ)"سلطانو نري ربت ويدخلها ،منافعها فيبتز ؛حاجتها يستتل من إىل زلتاجة غري ،االعتبار
 أَنػُتمْ  َىػا" :تعػاىل قػاؿ ،عنهػا األعػداء ودفػع األمػة مصػلحة فيو دلا ؛اهلل سبيل يف اإلنفاؽ بأمهية ادلؤمنة انماعة  اهلل وخياطب
ُؤاَلءِ  َا يَػْبَخلْ  َوَمن يَػْبَخلُ  مان َفِمنُكم اللاوِ  َسِبيلِ  يف  لُِتنِفُقوا ُتْدَعْوفَ  ىَ   ادلػاؿ بػذؿ طلػب يكػوف مػا أي " .(ٚ)" نػاْفِسػوِ  َعػن يَػْبَخلُ  فَِإمنا
 .(ٛ)"ويستعبدىا فيها يُفسد لئبل ؛نفسها عن العدو دفعها من أعظم مصلحة وأية ،األمة دلصلحة إال
 

 اإلسالم في الزكاة لمصارف النفعية الجوانب :الثاني الفصل
 اإلسالم في الزكاة إيتاء أولوياتو  قيم :األول المبحث
  وضػػع وقػد واجملتمػػع، الفػرد يف فّعػػاؿ أثػر مػػن ذلػا دلػا ؛اإلسػػبلـ أركػاف مػػن الثالػث الػػركن وجعلهػا الزكػػاة، فريضػة  اهلل شػرع

 .مستحقها لدى همةم اوآدابً  اقيمً  وتكوف ،الزكاة بإخراج يربتف أف ينبتي اليت وادلعايري الضوابط
 الزكاة إيتاء قيم :األوؿ ادلطلب

                                                           

 (.٘ٗ/ٖانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٔ)
 (.ٕٖٓ-ٖٙٔالزكاة كآلية لتحقيق التنمية ادلستدامة ) انظر يف ذلك:( ٕ)
 (.ٗٔٗ-ٖٔٗ) انظر يف ذلك: ربديث الفقو اإلسبلمي، نظاـ الزكاة أمنوذجاً ( ٖ)
 .ٙ٘-٘٘ف اسورة ادلائدة، اآليت( ٗ)
 .ٜٖسورة األنفاؿ، من اآلية:( ٘)
 (.ٜ٘ٚ/ ٘ٔانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٙ)
 .ٖٛسورة زلمد، من اآلية:( ٚ)
 (.ٖ٘ٔ/ ٕٙانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٛ)



(ٔٙ) 
 

 ِمػنْ  آتَػْيػُتمْ  َوَمػا" :تعػاىل قػاؿ  هلل خالصة مره،واأ وتنفيذ ،ء الزكاةأدا من سبحانو اهلل مرضاة طلب ذلك، يف األمور أوىل من
 هبػا يػدفع وال ،اقريبً  هبا ايبحيُ  ال :يقولوف كانوا ،ةعيين بن سفياف عن أمحد عن تيمية ابن اإلماـ نقل .(ٔ)"واللا  َوْجوَ  تُرِيُدوفَ  زََكاةٍ 
 ضرورة إىل وإشارة ،بادلنافقني اتعريضً  ؛إسرائيل لبين اخلطاب معرض يف الزكاة بإيتاء األمر جاء وقد .(ٕ)"مالو هبا يقي وال ،مذّمة
 َوأَنػُتمْ  احْلَػقا  َوَتْكُتُمػوا بِاْلَباِطػلِ  احْلَػقا  تَػْلِبُسػوا َواَل  " :تعاىل قاؿ  هلل ادلقصد وزبليص ،الزكاة إيتاء يف واإلخبلص الصدؽ ضرورة
 عزيػػز وىػػو ،ادلػػاؿ إنفػػاؽ الزكػػاة ألف" ىنػػا الزكػػاة  اهلل فػػذكر .(ٖ) "الػػرااِكِعنيَ  َمػػعَ  َوارَْكُعػػوا الزاَكػػاةَ  َوآتُػػوا الصاػػبَلةَ  َوأَِقيُمػػوا * تَػْعَلُمػػوفَ 
 .(ٗ)"الدين يف العدو على نفقيُ  ادلاؿ كاف إذا سيما ال، أخروي نفع اعتقاد عن إال ينفعو ما غري يف ادلرء يبذلو فبل ،النفس على
 ذلػك شػكر وجعػل " :العػريب ابػن قػاؿ ،نعمػو علػى  هلل اشػكرً  ؛ادللػيء اإلنسػاف يدفعػو تعػاىل هلل حق الزكاة وأداء .(ٗ)"الدين
 ِمن َوَما " :قولو يف ذلم بفضلو ضمنو فيما  عنو نيابة ؛لو ماؿ ال ما إىل يؤدونو سهم إخراج باألمواؿ[ خّصهم ]الذين منهم
 ِمن َوَما" :بقولو رزقهم ذلم ضمن دلن حبقو أحاؿ ولكنو ؛ادلستحق ىو سبحانو اهلل فإف .(٘)" رِْزقُػَها اللاوِ  َعَلى ِإالا  اأْلَْرضِ  يف  َداباةٍ 
 احملػب ةدرجػ ]التوحيػد[ بػو ديػتحن إمنػا ..". وسػبحانو اهلل زلبػة كماؿ على مؤشر ؛النفس هبا طيبة الزكاة دفع ويف .(ٙ)"َداباةٍ  ِمن

 ىيتجلّػ الػذي ،اخلفػاء يف كػاف مػا خاصػة ،نفقنيمُ ػالػ علػى  اهلل ويثػين .(ٚ) "...اخلبلئق عند زلبوبة واألمواؿ ،احملبوب دبفارقة
 ويف .(ٛ)" يَػْعَلُموُ  اللاوَ  فَِإفا  ناْذرٍ  ممن نََذْرمتُ  أَوْ  نػاَفَقةٍ  ممن أَنَفْقُتم َوَما" :تعاىل قاؿ ،إنفاقو يف سبحانو هلل وإخبلصو ادلعطي صدؽ فيو
 ذلػػك فػػإف " ؛أفضػػل حػػاالت يف اإلعػػبلف أف علػػى  هلل اإخبلًصػػ ؛والنفقػػة الزكػػاة إعطػػاء خيفػػي مػػن دبػػدح تعػػريض اآليػػة ويف

 خػػػري اإلخفػػػاء ولكػػػن ،(ٜ)"أفضػػػل األشػػػخاص لػػػبعض األحػػػواؿ بعػػػض يف اإلعػػػبلف يكػػػوف فقػػػد واألشػػػخاص، بػػػاألحواؿ خيتلػػػف
ػػػا الصاػػػَدقَاتِ  تُػْبػػػُدوا ِإف " :تعػػػاىل قػػػاؿ ،اإلخػػػبلص إىل أقػػػرب ألنػػػو ؛لئلنسػػػاف ػػػرٌ  فَػُهػػػوَ  اْلُفَقػػػرَاءَ  َوتُػْؤُتوَىػػػا زُبُْفوَىػػػا َوِإف ِىػػػيَ  فَِنِعما  َخيػْ
 .(ٓٔ)"لاُكمْ 

  الزكاة إيتاء أولويات :الثاني المطلب
 العبػػادات، مػػن الشػػرعي ادلقصػػد خبلذلػػا مػػن قيتحّقػػ صػػفات مػػن الزكػػاة بػػاذؿ بػػو يتصػػف أف ينبتػػي مػػا إىل عبػػاده  اهلل أرشػػد
 فاآليػػة. (ٔٔ)" َعلِػػيمٌ  بِػػوِ  اللاػػوَ  فَػػِإفا  َشػػْيءٍ  ِمػػن تُنِفُقػػوا َوَمػػا ربُِبنػػوفَ  شلاػػا تُنِفُقػػوا َحػػىا   الْػػربا  تَػنَػػاُلوا لَػػن " :تعػػاىل قػػاؿ ،"الػػرب" صػػفة وأمههػػا
 زلػور علػى تػدور اإلسػبلـ شرائع " إف :عاشور ابن قاؿ ،الربّ  خصاؿ من خصلة أنو على والتنويو ،اإلنفاؽ على احلثّ  نتتضمّ 
 وكػذلك .(ٕٔ)"النفسػانية االستقامة أصوؿ من أصل نقض إىل يفضي ما إال حقيقتو حيـر ال عظيم، نفساي معر الربّ  وإف الرّب،
 تَػْبَخلُػػوا فَػػػُيْحِفُكمْ  َيْسػػأَْلُكُموَىا ِإف " :تعػػاىل قػػاؿ ،والشػػفقة للمحبػػة ارحبًػػ رلػػااًل  وجعلػػو ،والعطػػاء البػػذؿ علػػى سػػبحانو اهلل حػػثّ 

                                                           

(ٔ ) ،  .ٔٗاآلية سورة الرـو
 .(ٜٛ/ ٕ٘انظر يف ذلك: فتاوى ابن تيمية )( ٕ)
 .ٖٗ-ٕٗسورة البقرة، اآليتاف:( ٖ)
 (.ٖٚٗ-ٕٚٗ/ٔالتحرير والتنوير ) انظر يف ذلك:( ٗ)
 ٙسورة ىود، من آية:( ٘)
 (.ٜٚ٘-ٜٜ٘/ٕانظر يف ذلك: أحكاـ القرآف )( ٙ)
 (.ٕٔٓانظر يف ذلك: إحياء علـو الدين )( ٚ)
 .ٕٓٚسورة البقرة، من اآلية:( ٛ)
 (.ٕٗٓانظر يف ذلك: إحياء علـو الدين )( ٜ)
 .ٕٔٚسورة البقرة، من اآلية:( ٓٔ)
 .ٕٜسورة آؿ عمراف، من اآلية:( ٔٔ)
 .(ٗ/٘لك: التحرير والتنوير )ذانظر يف ( ٕٔ)



(ٔٚ) 
 

 فيكثػػر يعطػػوف، ال الػػذين علػػى ضػػعنكم إلظهػػار اسػػببً  بػػذلك تكلػػيفكم وذبعلػػوا بالبػػذؿ، تبخلػػوا ال" أي :(ٔ)" َأْضػػَتاَنُكمْ  َوخُيْػػرِجْ 
 إيتػػاء عنػػد أولويػػات جعػػلتعػػاىل  اهلل إف مث ،(ٕ)"اإلديػػاف يف الػػداخلني نفػػوس تزكيػػة مػػن اهلل مػػراد خيػػالف وذلػػك والنفػػاؽ؛ االرتػػداد
 :ذلك ومن ،للمستحقني الزكاة
 يف فإف ؛األحواؿ وتتري الناس، مصاحل ادلزكمي يتلمس أف ينبتي ،النفقات من وغريىا الزكاة دفع إرادة عند :ادلصلحة تَػَلمنس -ٔ

 ازمانً  لو ادلصلحة اقتضاء حبسب يتترّي  ما " األحكاـ من القيم ابن ذكر وقد ادلسلم، للمجتمع ادلنافع من قدر أكرب ربقيق ذلك
 ألداء بالنسبة احلاؿ وكذلك .(ٖ)"ادلصلحة حبسب فيها ينومع الشارع فإف وصفاهتا، وأجناسها التعزيرات كمقادير ،وحااًل  اومكانً 
 نفع يف األثر أكرب لزكاتو يكوف لكي ؛الناس هبا ديرّ  اليت واألحداث األحواؿ ويتبنّي  قيتوثّ  أف يعطيها دبن حري فإنو الزكاة، ألداء
 .ادلسلم اجملتمع
 اإلماـ نقل وقد غريىا، على األعظم للمنفعة تقدمي ذلك يف ألف ؛الزكاة إليو ُتدفع دلن مقدمة احلاجة أولوية تعدّ  :األحوجياة -ٕ

 سيػتلمّ  إف شػرعيُ  فإنػو لػذا ؛(ٗ)"ادلوت خيف ومل احتاج، دلن ادلسلمني بإعماع ربل والصدقة" :قاؿ ذلك، على اإلعماع انصاص
 اإلماـ، جيتهد أنو من مالك إليو صار والذي" :مالك عن العريب ابن نقل وقد ذلك، دويتفقّ  احلاجة، مواضع الزكاة يعطي الذي
 مػػن ادلسػلمني، مػن احملتػاجني عػن احلاجػػة مواضػع ربػري أدوات الػزمن ىػذا يف دوتتعػػدّ  .(٘)"األقػوى ىػو ؛احلاجػة موضػع ىويتحػرّ 
  .احملتاجني خدمة يف ادلتخصصة وادلراكز اخلريية انمعيات خبلؿ

 :تعػاىل قػاؿ ،يعيلػو الػذي والػده لفقػده االحتيػاج مظنةإنو  حيث ؛اليتيم تقدمي ،الزكاة دفع يف األحوجياة أولويات تطبيقات منو 
 لظهػور ؛الضػعف مظنػة وىم اليتامى، ذكر مث " :عاشور ابن قاؿ .(ٙ)" َواْلَمَساِكنيَ  َواْلَيَتاَمى   اْلُقْرََب   َذِوي ُحبموِ  َعَلى   اْلَماؿَ  َوآَتى"
 صػػػدع ربجُيػػػ ادلػػػاؿ فإيتػػػاؤىم عػػػي ، رفاىيػػػة مػػػن أبػػػوه ينيلػػػو كػػػاف مػػػا فاقػػػد ىػػػو وإمنػػػا الفقػػػر، دوف حاجػػػة احملتػػػاج اليتػػػيم ادلػػػراد أف

 الػػزاِمن أف خػػبلؼ ال "و والػػدواء، العػػبلج إىل احلاجػػة مظنػػة ألنػػو ؛ادلػػرض مػػن السػػليم علػػى ـقػػدّ مُ  ادلػػريض وكػػذلك .(ٚ)"حيػػاهتم
  .(ٛ)"الكتايب على قّدـمُ  ادلسلم وأف ،الناس سائر على ـقدّ مُ  احملتاج وأف الصحي ، على ـقدّ مُ  )ادلريض(
 كمػا ،(ٜ)"إليهػا ادلػاؿ صػرؼ جيػب فإنػو ؛حاجػة ذلػك بعػد ونزلػت ،الزكػاة أداء وقع إذا" أنو على العلماء اتفاؽ العريب ابن ونقل
 ،األمػػػور والة الجتهػػػاد موكػػػوؿ التوزيػػػع بػػػل ؛األصػػػناؼ نميػػػع اإلعطػػػاء جيػػػب ال"  أنػػػو ،العلمػػػاء عمهػػػور قػػػوؿ عاشػػػور ابػػػن ينقػػػل

 .(ٓٔ)"األمواؿ وسعة األصناؼ حاجة حسب على يضعواا
 تعػػود متكػػاثرة ومكاسػػب عظيمػػة، منػػافع مػػن لػػو دلػػا ؛األرحػػاـ وصػػلة للقرابػػة، اإلحسػػاف علػػى باحلػػثّ  اإلسػػبلـ جػػاء :القرابػػة -ٖ

 والصػدقات الزكػاة أجػر علػى زائػدة مزيّػة ذلػك يف وتقػدديهم لؤلقػارب الزكاة لدفع فكاف احلياة، وفؤ ش سائر على والنفع بالفائدة

                                                           

 .ٖٛسورة زلمد، اآلية:( ٔ)
 (.ٖ٘ٔ/ ٕٙانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٕ)
 (.ٖٖٔ/ٔانظر يف ذلك: إغاثة اللهفاف )( ٖ)
 (.ٖٛٔ/ ٕانظر يف ذلك: أحكاـ القرآف )( ٗ)
 (.ٜٓٙ/ ٕانظر يف ذلك: أحكاـ القرآف )( ٘)
 .ٚٚٔ سورة البقرة، من اآلية:( ٙ)
 (.ٖٔٔ/ ٕانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٚ)
 (، البن العريب.ٜٔٚ/ ٕانظر يف ذلك: أحكاـ القرآف )( ٛ)
 (.ٓٙ/ ٔانظر يف ذلك: أحكاـ القرآف )( ٜ)
 (.ٖٕٚ/ٓٔالتحرير والتنوير ) انظر يف ذلك:( ٓٔ)



(ٔٛ) 
 

 أمػواذلم تعط مل "فػ ،(ٔ)"وادلآؿ احلاؿ يف آثار ذلا األبرار قلوب فإف ومهتو، اآلخذ دعوة فائدة من عليو يعود دلا وذلك ؛والنفقات
 .(ٕ) "..الفرائض من احلجب مسائل يف معروؼ ىو كما القرب، حبسب توزيعو وكاف إليهم، الناس ألقرب إال
 وذلك ؛الثمانية األصناؼ من والتقوى والورع الصبلح ألىل عطىتُ  أف ؛الزكاة إعطاء أولويات من أف العلماء ذكر :التقوى -ٗ
 مػن خاصػة صػفات التػزاي اإلمػاـ دعػدّ ويُ  .(ٖ) "....إيػاه بإعانتػك طاعتو يف اشريكً  فتكوف التقوى، على بو يستعني التقي ألف"

 :(ٗ)ستة وىي ،الزكاة إليهم دفعتُ  اليت الثمانية األصناؼ عمـو
 .األتقياء يطلب أف -ٔ
 .العلم أىل يطلب أف -ٕ
 .بالتوحيد علمو يف الصادؽ يطلب أف -ٖ
  .حاجتو اسلِفيً  كاف من يطلب أف -ٗ
 .دبرض ازلبوسً  أو معتبًل  كاف من يطلب أف -٘
 .األقارب من كاف من يطلب أف -ٙ
 

 اإلسالم في الزكاة لمصارف المجتمعية المنافع :الثاني المبحث
 َوَمػػا" :تعػػاىل قػػاؿ ،األجػػر ونيػػل الثػػواب لكسػػب رلػػااًل  ذلػػم الزكػػاة إعطػػاء وجعػػل ،الكػػرمي وكتابػػ يف الزكػػاة مصػػارؼ  اهلل حػػّدد
 مػػن حبرمااػػا ،لنفسػػو ظػػامل مانعهػػا أف كمػػا .(٘)"أَنَصػػارٍ  ِمػػنْ  لِلظاػػاِلِمنيَ  َوَمػػا يَػْعَلُمػػوُ  اللاػػوَ  فَػػِإفا  ناػػْذرٍ  ممػػن نَػػَذْرمتُ  أَوْ  نػاَفَقػػةٍ  ممػػن أَنَفْقػػُتم
 أشػػد نفسػػو علػػى باخػػل بالنفقػػة الشػػحي  فكمػػا أ .(ٙ)ادلػاؿ يف حقهػػم يف دلصػػارفها وظػػامل ،اآلخػػرة يف وثواهبػػا الصػػدقات فضػائل
َػػا يَػْبَخػػلْ  َوَمػػن" :تعػػاىل قػػاؿ البخػػل،  مػػن عػػدوه نيػػتمكّ  إذ ؛نفسػػو عػػن يبخػػل فإمنػػا" :عاشػػور ابػػن قػػاؿ .(ٚ)"نػاْفِسػػوِ  َعػػن يَػْبَخػػلُ  فَِإمنا
 .(ٛ)اإلنفاؽ ثواب من حبرمااا نفسو عن يبخل فإمنا تملوحيُ  ،عليو بالضر خبلو فعاد ،عليو طالتسلّ 
َػػا " :تعػػاىل قػػاؿ أصػػناؼ، بثمانيػػة كتابػػو يف الزكػػاة مصػػارؼ سػػبحانو اهلل حػػّدد قػػدو   َواْلَعػػاِمِلنيَ  َواْلَمَسػػاِكنيِ  لِْلُفَقػػرَاءِ  الصاػػَدقَاتُ  ِإمنا

َهػػا  يلػػي وفيمػػا .(ٜ)" َحِكػػيمٌ  َعلِػػيمٌ  َواللاػػوُ  اللاػػوِ  ِمػػنَ  َفرِيَضػػةً  الساػػِبيلِ  َواِبْػػنِ  اللاػػوِ  َسػػِبيلِ  َويف  َواْلتَػػارِِمنيَ  الرمقَػػابِ  َويف  قُػلُػػوبُػُهمْ  َواْلُمَؤلاَفػػةِ  َعَليػْ
 :احملددة لؤلصناؼ النفعية واجملاالت الكردية اآلية لدالالت استعراض

 :والقصر الحصر :أواًل  
 وأمػػػا ،لكػػػم ال ذلػػػؤالء الصػػػدقات :أي :إضػػػايف قصػػػر ىػػػو إمنػػػا ؛ادلػػػذكورة األصػػػناؼ يف الصػػػدقات حصػػػر أف عاشػػػور ابػػػن يقػػػرمر

 القصػػػر صػػػيتة تكػػػوف ال إذ ؛البيػػػاف مقػػػاـ يف عليهػػػا االقتصػػػار مػػػن سػػػتفادفيُ  ،آخػػػر صػػػنف دوف الثمانيػػػة  األصػػػناؼ يف اضلصػػػارىا

                                                           

 (.ٕٛٓيف ذلك: إحياء علـو الدين ) انظر( ٔ)
 (.ٚٗ-ٙٗ/ ٖانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٕ)
 (.ٕٙٓانظر يف ذلك: إحياء علـو الدين )( ٖ)
 (.ٕٛٓانظر يف ذلك: ادلصدر السابق )( ٗ)
 .ٕٓٚاآلية: سورة البقرة،( ٘)
 (.ٙٙ/ ٖانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٙ)
 .ٖٛمن اآلية: سورة زلمد،( ٚ)
 (.ٖٚٔ/ ٕٙانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٛ)
 .ٓٙاآلية:  سورة التوبة،( ٜ)



(ٜٔ) 
 

 األصػناؼ بػني عثيمػني ابػن الشػي  ويفػرمؽ .(ٔ)"ومعنييػ يف ادلشػرتؾ االسػتعماؿ طريقػة علػى إال امًعػ واإلضػايف للحقيقي مستعَملة
 منػو فضػل إذا فإنػو "يف" علػيهم دخلػت الػذين وأمػا  ،ذلػم اسبليًكػ الزكػاة فيعطػوف استحقاقهم، يف  البلـ دخلت اليت األوىل األربعة
 عميػػػع بػػػني مشػػػاركة الزكػػػاة دفػػػع ويكػػػوف  .(ٕ)"الزكػػػاة أىػػػل يف صػػػرفوه أو ،إيػػػاه أعطػػػاىم نمػػػ إىل إمػػػا ،رده علػػػيهم وجػػػب ؛شػػػيء

 يتضرر ولئبل  ؛(ٖ)الصدقات آية ظاىر عليو يدؿّ  واجب األصناؼ استيعاب ألف ؛األصناؼ بعدد ادلاؿ ميقسّ  حبيث ،األصناؼ
 "حكػيم علػيم واهلل" :بقولػو التػذييل ويف .للمسػتحقني ومنػافع ومصػاحل خػريات ذلػك عػن يظهػر أف وألجػل منها، صنف يتضرر
 أو خلقها اليت األشياء أحكم الذي واحلكيم األحكاـ، يف يناسب ما يعلم الذي ،العليم عن صادر أنو أي" :عاشور ابن يذكر
 َوَمػا تُنِفُقػوا ِمػن َشػْيٍء فَػِإفا اللاػَو بِػِو َعلِػيمٌ   تُنِفُقوا شلاا ربُِبنوفَ َلن تَػَناُلوا اْلربا َحىا   " :بقولو األخرى اآلية  ختم كما .(ٗ) "شرعها

 الشػػيء يكػػوف وقػػد ادلنِفقػػني، مقاصػػد مػػن شػػيء عليػػو خيفػػى ال اهلل أف وتبيػػني ،اإلنفػػاؽ أنػػواع تعمػػيم بػػو قصػػد تػػذييل وىػػو ،(٘)"
 .(ٙ)صاحبو حاؿ حبسب انفيسً  القليل
 :والمساكين للفقراء الزكاة من المجتمعية المنافع :اثانيً 
  .(ٛ)"الكسب على لو قدرة وال ،ماؿ لو ليس الذي" :أنو التزاي يذكر بينما ،(ٚ)"فادلتعفّ  احملتاج " :بأنو الفقري العريب ابن ؼعرّ يُ 

 "خبَرجػو دخلػو يفػي ال الػذي" :بأنػو التػزاي فػوعرّ يُ يف حػني  ،(ٜ)"السػائل الفقػري" :بأنػو ادلسػكني العػريب ابػن ؼعػرّ يُ و  .(ٛ)"الكسب
 بصرؼ ادلؤمنني  وخاطب ،األكثر احلاجة مظنة ألاما ؛وادلساكني للفقراء الزكاة جهات أصناؼ سبحانو اهلل بدأوقد  .(ٓٔ)

 حقػو القػرَب ذا وآت" :تعػاىل بقولػة ادلػراد وىػو السػؤاؿ، عػن وكفػايتهم وادلسػاكني الفقػراء خلّػة لسػد الزكػاة تؤخػذ بػل" ذلم، الزكاة
 وتتبػنّي  .(ٕٔ)وتعديػدىم األصػناؼ بيػاف يف القػرآف مأخػذ مفهـو من وذلك ،مقصود اخلّلة سدّ  فإف .(ٔٔ)"السبيل وابن وادلسكني
 :نقاط عدة من ادلسلم اجملتمع يف وادلسكني الفقري على العائدة ادلنافع أوجو
 :وادلسكني للفقري ادلواساة -ٔ

 ذلػػم ضػػمنت بكرامػػة والعػػي  ،لآلخػػرين اليػػد مػػدّ  عػػن ذلػػم وإغنػػاء ،أودىػػم وإقامػػة ،وادلسػػكني الفقػػري دلواسػػاة الزكػػاة رعتُشػػ حيػػث
 مػػا أداء علػػى وتقويتػػو العػػاجز وإقػػدار ،اللهيػػف وإغاثػػة ،الضػػعيف إعانػػة بػػاب مػػن الزكػػاة أداء إف" :الكاسػػاي قػػاؿ ،(ٖٔ)الكفايػػة

                                                           

 (.ٓٔ/ٖٕ٘) انظر يف ذلك: التحرير والتنوير( ٔ)
 (.ٕٔٔانظر يف ذلك: شرح السياسة الشرعية )( ٕ)
 (.ٕٔٓانظر يف ذلك: إحياء علـو الدين )( ٖ)
 .(ٕٓٗ/ ٓٔانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٗ)
 .ٕٜمن اآلية: آؿ عمراف، سورة( ٘)
 .(ٚ/ ٗانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٙ)
 (.ٕٛٓ/ٜٕٓوإحياء علـو الدين ) (،ٜٔٙ/ ٕانظر يف ذلك: أحكاـ القرآف )( ٚ)
 ( ٕٛٓإحياء علـو الدين )انظر يف ذلك:  (ٛ)
 (ٜٔٙ/ ٕانظر يف ذلك: أحكاـ القرآف ) (ٜ)
 ( ٕٜٙ/ ٕادلرجع السابق ) (ٓٔ)
،سورة ( ٔٔ)  .ٖٛمن اآلية  الرـو
 (.ٕٔٓالبن العريب، وإحياء علـو الدين ) (،ٜٓٙ/ ٕانظر يف ذلك: أحكاـ القرآف )( ٕٔ)
 (.ٖٓٔ/ ٕٔوالتحرير والتنوير ) (،ٛ/ٕوزاد ادلعاد ) (،ٕ٘/ٛفتاوى ابن تيمية ) انظر يف ذلك:( ٖٔ)



(ٕٓ) 
 

 وادلسػػكني الفقػػري مواسػػاة أف ريػػب وال .(ٔ)"مفروضػػة ادلفػػروض أداء إىل والوسػػيلة والعبػػادات، التوحيػػد مػػن عليػػو  اهلل افػػرتض
 .وأمتو جملتمعو النافع الصاحل ادلواطن إجياد يف البارز أثرىا ذلا ؛عميقة نفسية إنسانية لفتة
 :وادلسكني الفقري ىمّ  كفاية -ٕ
 حقػػوؽ أعظػػم فإ حيػػث ؛ومشػػاعرىم ألحاسيسػػهم مشػػتتات دوف بػػو والتعلػػق ،عليػػو والتوكػػل ،لعبادتػػو عبػػاده سػػبحانو اهلل خلػػق 

 سػػبحانو اهلل وىػػو ،اواحػػدً  امه ػػ مهومػػو وجيعػػل مهّػػو ليكفػػي ؛)ادلسػػكني( إليػػو الزكػػاة صػػرؼ أوجػػبتعػػاىل  فػػاهلل  اهلل حػػق الزكػػاة
يف  كبػري بشػكل ويسػهم ،والعطػاء البػذؿ علػى القػادر ادلسػلم للفػرد والروحػي النفسي البناء سباـ يكوف وبذلك ؛(ٕ)"اآلخر واليـو
 .النفعية اجملاالت من رلاؿ أي يف وأمتو رلتمعو نفع
 :وادلساكني الفقراء من واحملرـو السائل إعانة -ٖ

 َوالاػِذينَ  " :تعػاىل قاؿف واحملرومني، السائلني من للمحتاجني حقوؽ من عليهم اهلل أوجبو ما يؤدوف الذين ادلؤمنني  اهلل مدح
 ذىػاب خيػاؼ الػذي انػائع وإطعػاـ العػاي فػكّ  :مثػل :فقػالوا" :بطػاؿ ابػن قػاؿ .(ٖ)" َواْلَمْحُروـِ  لملسااِئلِ  * ماْعُلوـٌ  َحق   أَْمَواذلِِمْ  يف 

 حػق واحملػرـو ادلسػألة، حػق للسػائل أف فبػنّي  ف،ادلتعّفػ :واحملػرـو ف،ادلتكّفػ ىػو :والسائل .(ٗ)"والعسرة ادلستبة يف وادلواساة نفسو
 بنّي  اليت الزكاة هبا ادلراد أف العريب ابن  رجّ قد و  .(ٙ)" َواْلَمْحُروـِ  لِلسااِئلِ  َحق   أَْمَواذلِِمْ  َويف " :تعاىل قاؿ أخرى آية ويف .(٘)احلاجة
 فرضتُ  أف قبل تيسر دبا الصدقة ادلسلمني على أوجب اهلل ألف إما :احلق لف  عليو وأطلق ،(ٚ)ووقتها وجنسها قدرىا الشرع بنّي 
 صػار حػى ؛أنفسػهم ذلػك ألزمػوا ألاػم أو ،واحملػرـو للسػائل احق   الصدقة فصارت ؛اذلجرة قبل رضتفُ  الزكاة فإف ،الزكاة فرضتُ 

 دبصػاحلهم واالىتمػاـ ،ذلػم الرعايػة حسػن علػى لداللػة ؛ادلتنوعػة اجملتمػع أفػراد حاالت مراعاة يف وإف ،(ٛ)"واحملرـو للسائل كاحلق
 .اونفسي   ابدني   ينفعهم ودبا
 :وادلساكني الفقراء من ادللهوؼ وإغاثة الكرب تفريج -ٗ
 عػنيويُ  ،الصدع ويرأب ذلك، يعاجل ما الكرمي القرآف يف صلدو  ،ترتادىم ومصائب همحذبتا جوائ  اأحيانً  اجملتمع أفراد على يطرأ

ُقوا َوَأف َمْيَسػػَرةٍ  ِإىَل   فَػَنِظػػَرةٌ  ُعْسػػَرةٍ  ُذو َكػػافَ  َوِإف " :تعػػاىل قػػاؿ احلاجػػة، وذا ادللهػػوؼ ػػرٌ  َتَصػػدا وقػػد  .(ٜ)"تَػْعَلُمػػوفَ  ُكنػػُتمْ  ِإف لاُكػػمْ  َخيػْ
 النػاس علػى يطػرأ وقػد .ربػو إىل ادلسػلم هبػا بيتقػرّ  صػدقة ؛بإغنائػو عليو والتنفيس ر،عسِ مُ ػال عن نيْ الدا  إسقاط سبحانو اهلل جعل
 قػاؿ ،وجوائحػو الزمػاف نوائػب علػى واإلعانػة اخللة لسدّ  ؛حينها والعطاء بالبذؿ اهلل فرّغب ،واحلاجة انوع من متترية أحواؿ
ـٌ  أَوْ " :تعاىل  يف النػاس أف ؛فيػو باإلطعػاـ ادلسػتبة ذي اليػـو زبصػيص ووجػو " :عاشػور ابػن قػاؿ .(ٓٔ)" َمْسػَتَبةٍ  ِذي يَػْوـٍ  يف  ِإْطَعا
 وإف .(ٔٔ)"أفضػل الػزمن ذلػك يف فاإلطعػاـ ،األقػوات إىل واالحتيػاج اجملاعػة زمػن امتداد خشية ؛بادلاؿ شّحهم يشتد اجملاعة زمن

                                                           

 .(ٚ/ٕانظر يف ذلك: بدائع الصنائع )( ٔ)
 (.ٕٓٔالدين )انظر يف ذلك: إحياء علـو ( ٕ)
 .ٕ٘-ٕٗسورة ادلعارج، اآليتاف:( ٖ)
 (.ٔٓٗ/ ٖانظر يف ذلك: شرح ابن بطاؿ لصحي  البخاري )( ٗ)
 (.ٖٓٚٔ/ٗانظر يف ذلك: أحكاـ القرآف )( ٘)
 .ٜٔ سورة الذاريات، اآلية:( ٙ)
 (.ٖٓٚٔ/ٗانظر يف ذلك: أحكاـ القرآف )( ٚ)
 (.ٖٔ٘/ ٕٙانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٛ)
 .ٕٓٛسورة البقرة، اآلية:( ٜ)
 .ٗٔاآلية: سورة البلد،( ٓٔ)
 (.ٖٛ٘/ ٖٓانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٔٔ)



(ٕٔ) 
 

 وقػد ،اجملتمػع سػبلمة ديهػدّ  خطػر مػن إلمهاذلػا دلػا ؛واالىتمػاـ بالعنايػة جػديرة ومسػاعدة ،للمجتمػع حينهػا اعظيًمػ النفعً  ذلك يف
 .إنسانية وكوارث جرائم يف بيتسبّ 
 :وادلساكني الفقراء من احلاجة لذي واإلحساف ،باليتيم الرب -٘

 أسػباب مػن ذلػك وجعػل مػنهم، احملتػاج إىل واإلحسػاف -القرابػة ذوي مػنإذا كػاف  خاصػة - بػاليتيم بػالرب عباده  اهلل رّغب
ـٌ  أَوْ  " :تعػػػاىل قػػػاؿ اننػػػة، دخػػػوؿ َربَػػػةٍ  َذا ِمْسػػػِكيًنا أَوْ  * َمْقَربَػػػةٍ  َذا يَِتيًمػػػا * َمْسػػػَتَبةٍ  ِذي يػَػػػْوـٍ  يف  ِإْطَعػػػا  زبصيصػػػهم ووجػػػو ،(ٔ)" َمتػْ
 ما لطلب التعرض من واحلياء ،ادلعيل وفقد ،العمل وضعف ،السنّ  لصتر الشبع قلة مظنة ؛والنفقة والصدقة الزكاة من باإلطعاـ
 .(ٕ) األرحاـ وصلة باإلطعاـ اإلغاثة بني عمع قد عطيمُ ػال فيكوف ؛وحيتاج
 َواْلِمْسػِكنيَ  َحقاػوُ  اْلُقػْرََب   َذا فَػآتِ " :تعػاىل قػاؿ ،جنتو ونيل اهلل وجو ابتتاء من يريدونو شلا  تومرضا سبيل ذلك أف  وبنّي 
لِػػػكَ  الساػػػِبيلِ  َوابْػػػنَ  ػػػرٌ  ذَ   بػػػالفقري الػػػرب مػػػن السػػػابقة األحػػػواؿ عميػػػع ويف .(ٖ)"اْلُمْفِلُحػػػوفَ  ُىػػػمُ  َوأُولَ ئِػػػكَ  اللاػػػوِ  َوْجػػػوَ  يُرِيػػػُدوفَ  لملاػػػِذينَ  َخيػْ

 الصاػػَدقَاتِ  تُػْبػػُدوا ِإفْ " :تعػػاىل قػػاؿ ،والسػػر اإلخفػػاء وىػػو ،ذلػػك يف مهػػم بػػأدب للزكػػاة البػػاذلني هعبػػاد  اهلل يرشػػد ،وادلسػػكني
ػرٌ  فَػُهػػوَ  اْلُفَقػرَاءَ  َوتُػْؤُتوَىػػا زُبُْفوَىػا َوِإفْ  ِىػػيَ  فَِنِعماػا  ،العمػػل علػى والريػػاء ادلػنّ  بطػػروء زلػذور مػػن إظهارىػا يف دلػػا وذلػك .(ٗ)" َلُكػػمْ  َخيػْ
 ومػػػن .(٘)ادلعطػػػي غػػػري عليػػػو عيطلّػػػ مل حيػػػث ،الفقػػػري وجػػػو دلػػػاء حفػػػ  وسػػػرتىا إخفائهػػػا يف وألف ؛الفقػػػري سػػػرت ىتػػػك فيػػػو كمػػػا

 :يلي ما ،وادلساكني الفقراء سهم يف الزكاة لصرؼ ادلعاصرة التطبيقات
 واالكتسػػاب، العلػػم طلػػب بػػني انمػػع كػػنهمديُ  أال بشػػرط وذلػػك :الشػػرعي بػػالعلم ادلشػػتتل وادلسػػكني للفقػػري الزكػػاة صػػرؼ -ٔ

 العلػم يكػوف وأف ورلتمعػو، الػدارس مصػاحل ربقيػقيف  ادلهمػة احلاجػات مػن تهادراسػ لكػوف ؛الدنيويػة العلػـو هبا يلحق أف وديكن
 .(ٙ)ادلعتادة القيمة عن تزيد ال ادلدفوعة التكاليف تكوف وأف ،لؤلمة انافعً  امباحً 
 خاصػة منطقة يف تكوف وأف ،ظاىرة للحفر احلاجة تكوف أف بشرط وذلك: وادلساكني للفقراء اآلبار حفر يف الزكاة صرؼ -ٕ

 إعمػاؿ وفيهػا ،الضػرورات أىم من للفقراء ادلاء ربصيل فإ حيث ؛الزكاة ماؿ غري من البئر حفر قيتحقّ  وأال منهم، بادلستحقني
 انتفػاعهم يف قمتحّقػ وىػو عػنهم، احلاجػة ودفػع ،خلّلتهم وسدّ  ،وادلساكني الفقراء ومواساة النفوس، حف  يف الشرعية للمقاصد

 .(ٚ)احلاجة وقت البئر من باالستسقاء
 اقوي ػػػ الفقػػري يكػػوف أال :منهػػا ضػػوابط وفػػق ذلػػك يكػػوف وإمنػػا :ئهاشػػراأو  وادلسػػاكني للفقػػراء البيػػوت بنػػاء يف الزكػػاة صػػرؼ -ٖ

 قػّدـتُ  فإاػا ؛كالتػذاء عاجلػة ضرورية صرؼ وجوه توجد وأال إسراؼ، ببل الفقراء حلاؿ مناسبة البيت قيمة تكوف وأف ،امكتسبً 
 .(ٛ)سنة كل اإلجيار قيمة ألف ؛ربصيلهم الظن على يتلب وأال ،أشد إليها احلاجة ألف
 حاجيػات إطار ضمن وذلك ،الفقراء يستحقها اليت الكفاية مفهـو يف مندرج وىو :وادلساكني الفقراء لتزويج الزكاة صرؼ -ٗ

 مػػن النسػل ضػرورة حفػػ  يف ينػدرج وىػذا الػػزواج، تكػاليف عميػع للتحّمػ صػػرفها ال ،السػنة كفايػة تقػػارب الػيت الضػرورية النكػاح

                                                           

 .ٗٔ،٘ٔ،ٙٔسورة البلد، اآليات: ( ٔ)
 (.ٜٖ٘ -ٖٛ٘ /ٖٓانظر يف ذلك: التحرير والتنوير )( ٕ)
: اآلية:( ٖ)  .ٖٛسورة الرـو
 .ٕٔٚسورة البقرة، من اآلية:( ٗ)
 (.ٚٙ/ ٖ(، التحرير والتنوير )ٕٗٓإحياء علـو الدين )انظر يف ذلك: ( ٘)
 (، للتفيلي.ٖٖٙانظر يف ذلك: نوازؿ الزكاة )( ٙ)
 (.ٖ٘ٙ-ٖٔٙ) ادلرجع السابقانظر يف ذلك: ( ٚ)
 (.ٖ٘ٙ) ادلرجع السابقانظر يف ذلك:  (ٛ)



(ٕٕ) 
 

 وإحصػػػاف ادلسػػػلم، اجملتمػػػع وبنػػػاء احملتػػػاجني خلّػػػة سػػػدّ  مصػػػلحة إىل إضػػػافة بالنكػػػاح، إال حفظػػػو قيتحّقػػػ وال الشػػػرعية، ادلقاصػػػد
 .(ٔ)ادلسلمني

 ويكػوف السػنة، كفايػة الفقػري اسػتحقاؽ علػى الفقهػاء اتفػاؽ ضػمن منػدرج وىػو :وادلسػاكني الفقػراء عبلج يف الزكاة صرؼ -٘
 مػػن دلعانتػػو ؛إليػػو احلاجػػة سبػػسّ  شلػػا العػػبلج يكػػوف وأف احلكوميػػة، كادلستشػػفيات ارلانًػػ العػػبلج ريتػػوفّ  أال :منهػػا ،ضػػوابط وفػػق

 .(ٕ) البلـز العبلج بقدر أي :اإلسراؼ عدـ يراعي وأف الكمالية، التجميلية األمور دوف األمراض
 :عليها للعاملني الزكاة من اجملتمعية ادلنافع :اثالثً 

 ويشػري. (ٖ) ذلػك وضلػو ويكتبواػا وحيفظواػا عمعهػا، علػى ويوّكلػوف لتحصػيلها، يقػِدموف الػذين السػعاة ىػم :الزكاة على العاملوف
 فحػػرؼ ألجلهػػا، العػػاملني معػػر يفيػػد كمػػا ،ونائبػػ أو السػػلطاف مػػن عليهػػا الواليػػة معػػر إفػػادة إىلالكرديػػة  اآليػػة يف "عليهػػا" لفػػ 
 السعاة ألف ؛اقوي   عمبًل  ألجلها العاملني أي :التمكني دبعر شِعريُ  ادلقاـ ىذا يف "على" حرؼ اختيار أف كما ،للتعليل "على"

 عملهػم كػوف :أمػرين مػن مركبػة اسػتحقاقهم علػة أف إىل اإلديػاف لقصػد بػذلك اإلشػعار ولعػل ،اعظيًمػ وعمػبًل  مشػقة موفيتجشّ 
 التطبيقػات ومػن .(ٗ)ؼالتصػرّ  اسػتعبلء وىػو اجملػازي، االسػتعبلء علػى دالػة "على" تكوف أف وجيوز ،اشاق   وكونو ،الصدقة لفائدة
 :عليها العاملني سهم يف الزكاة لصرؼ ادلعاصرة

 شلػػا ادلوظػػف بػػو يقػػـو الػػذي العمػػل يكػػوف حبيػػث ؛زلػػددة ضػػوابط وفػػق الزكويػػة، ادلؤسسػػات يف ادلػػوظفني دلنفعػػة الزكػػاة صػػرؼ -ٔ
 مصػػرؼ مػػن يسػػتحق فػػبل كاألوقػػاؼ؛ بالزكػػاة لػػو عبلقػػة ال قسػػم يف ادلوظػػف كػػاف إف أمػػا وتوزيعهػػا، الزكػػاة عمػػع يف إليػػو تػػاجحيُ 

 .(٘)القرآف أحكاـ يف انصاص عليو نص كما ،عملو بقدر العامل إعطاء ىراعيُ  وأف ،عليها العاملني
 :اعليه العاملني من الزكاة أمواؿ استثمار على القائمني دلنفعة الزكاة صرؼ -ٕ

 مصػػلحة يف بالعمػػل لقيػػامهم ،باالسػػتثمار القػػائمني علػػى اللفػػ  عمػػـو داللػػة النطبػػاؽ ؛عليهػػا العػػاملني وصػػف يشػػملهم حيػػث
 يػػذكره عمػػا تقػػل ال وتنميتهػػا الزكػػاة اسػػتثمار منفعػػة أف كمػػا .الزكػػاة يف العمػػل جبػػامع الزكػػاة علػػى السػػاعي أو الزكػػاة، مػػاؿ تنميػػة
 إليهػا ادلاسػة احلاجػة وجػود وعػدـ ،األمػواؿ بتلػك ادلخػاطرة أمػن بشػرط ؛عليهػا العاملني وصف ربت تندرج وظائف من الفقهاء
 .(ٙ)ادلستحقني من عدد أكرب إلفادة ؛وتنميتها عليها زلافظة استثمارىا يف كاف ردبا بل ؛استثمارىا دوف ربوؿ اليت
  :الزكوية ادلؤسسات يف العامبلت النساء دلنفعة الزكاة صرؼ -ٖ
 وفؤ لشػػ مباشػػرة فيػػو وألف ؛شػػرعية سلالفػػة عليػػو يرتتػػب وال والنسػػاء، الرجػػاؿ بػػني ااختبلطًػػ تقتضػػي ال الػػيت باألعمػػاؿذلػػك  دقيّػػيُ 

 .(ٚ) بذلك يقـو من أوليائهن من جيدف ال شلن، ادلطلقات أو األرامل
  

                                                           

 (.ٖ٘ٙ) ادلصدر السابق انظر يف ذلك:( ٔ)
 (.ٖٙٙانظر يف ذلك: نوازؿ الزكاة )( ٕ)
 (.ٜٕٓالبن تيمية، وإحياء علـو الدين ) (،ٓٔٔالبن العريب، والسياسة الشرعية ) (،ٜٔٙ/ ٕانظر يف ذلك: أحكاـ القرآف )( ٖ)
 (.ٖٕٙ/ ٓٔ) البن عثيمني، والتحرير والتنوير (،ٓٔٔانظر يف ذلك: شرح السياسة الشرعية )( ٗ)
 (.ٖٓٛ(، ونوازؿ الزكاة )ٔٛٔ/ ٖأحكاـ القرآف ) انظر يف ذلك:( ٘)
 (ٖٖٛ/ٖٗٛانظر يف ذلك: نوازؿ الزكاة )( ٙ)
 (.ٖٗٛ) انظر يف ذلك: ادلصدر السابق( ٚ)



(ٕٖ) 
 

 :قلوهبم فةؤلّ للمُ  الزكاة من اجملتمعية ادلنافع :ارابعً 
 تػػؤنس حبيػث ؛(ٔ) قػومهم يف مطػاعوف وىػم أسػػلموا، الػذين األشػراؼ ىػم :قلػوهبم وادلؤلفػػة التػأنس، وىػي ،األلفػة إجيػاد :التػأليف
 .(ٕ) يسلموا أف قاربوا ألام ؛اإلسبلـ يف الدخوؿ يف يرغبوف الذين من أو عهد، حبدثَاف اإلسبلـ يف دخلوا إذا لئلسبلـ نفوسهم
 السػاعة، قيػاـ إىل باقيػة ادلصػرؼ ىػذا شػرع مػن ادلقصػودة العلػل أف كمػا الشرعية، النصوص لعمـو  رتجّ مُ  الزكاة من وإعطاؤىم

  .(ٖ)القومي الدين إىل لتريىم وىداية ادلسلمني، إعزاز فيو دلا ؛وعمومو ادلصرؼ ىذا بقاء تؤيد الشرعية ادلقاصد أفو 
 عػن أذيػتهم وكػفّ  معػّرهتم لػدفع ؛للكفػار :إحػداىا :ثػبلث جبهػات يتػألفوف وكػانوا " :انصػاص قػاؿ أنػواع، علػى قلػوهبم وادلؤلفة

 يف الػػػدخوؿ إىل الكفػػػار مػػػن غػػػريىم وقلػػػوب قلػػػوهبم السػػػتمالة :والثانيػػػة ادلشػػػركني، مػػػن غػػػريىم علػػػى هبػػػم واالسػػػتعانة ادلسػػػلمني،
 ادلسػلمني مػن قػـو إعطػاء :والثالثػة .األمػور مػن ذلك وضلو ،اإلسبلـ على الثبات من قومهم من أسلم من دينعوا ولئبل اإلسبلـ،
 سػػهم مػػن عطػػوفيُ  فػػإام ؛اإلسػػبلـ يف للػػدخوؿ وأتبػػاعهم نظػػائرىمل اترغيبًػػو  .(ٗ)"الكفػػر إىل يرجعػػوا لػػئبل ؛بػػالكفر العهػػد حػػديثي
 مػن ضػرب فكأنػو بالعطػاء، إال حقيقػة إسبلمو نيتمكّ  ال دلن اإلعطاء جبميعها والقصد " :الزىري عن القرطي نقلقد و  الزكاة،
 .(٘)"انهاد
 :قلوهبم ادلؤلفة سهم يف الزكاة لصرؼ ادلعاصرة التطبيقات ومن
 ونصرة قوة من لوجودىا ودلا شرعية، ومصاحل منافع من ذلك على يرتتب دلا وذلك اندد؛ ادلسلمني لرعاية مؤسسات إجياد -ٔ

 .(ٙ)للمسلمني
  .اإلسبلـ دين وتقوية ،لئلسبلـ ولتريىم ذلم دعوة من فيو دلا وذلك ؛الكافرة والقبائل الفقرية الدوؿ رؤساء إعطاء -ٕ
  .وادلسلمني اإلسبلـ صورة لتحسني ؛دعائية حبمبلت القياـ -ٖ
 :منها ،بضوابط ذلك يتم وإمنا
 .ادلؤسسات لتلك الفعلية احلاجة قياـ -أ
 .األخرى ادلوارد من عليها الصرؼ رتعذّ  مع ،قلوهبم ادلؤلفة سهم من عليها للصرؼ ادلؤسسات تلك حاجة -ب
 .(ٚ)ادلصرؼ ىذا مشروعية من ادلقصود معو قيتحقّ  الذي ،احلاجة بقدر السهم ىذا من عليها اإلنفاؽ يكوف أف-ج

 :الرقاب سهم يف الزكاة من يةعاجملتم ادلنافع :اخامسً 
 للظرفيػػة "ويف " :عاشػػور ابػػن قػػاؿ ،(9)األسػػرى افتػػداء فيػػو ويػػدخل ،(8)ادلسػػلمني مػػن الرقػػاب وإعتػػاؽ ادلكػػاتبوف، :بالرقػػاب ادلػػراد

 ؛بػالبلـ جيػر ومل عماعتهػا، يف األمػواؿ وضػعت كأاػا الرقػاب جعلػت الظرفيػة ألف ؛"الرقػاب فػك" تقريػر عػن متنيػة وىػي اجملازية،
 كتابة، صلـو على إعانة أو بشراء الرقاب، قتع يف األمواؿ تلك بذؿتُ  ولكن الصدقات، أمواؿ إليهم تدفع الرقاب أف ميتوىّ  لئبل

                                                           

 (.ٜٕٓإحياء علـو الدين ) انظر يف ذلك:( ٔ)
 (.ٓٔ/ٖٕٙ) التحرير والتنوير انظر يف ذلك:( ٕ)
 (.ٖٖٓ-ٗٓٗونوازؿ الزكاة ) (،ٕ/ٚ٘السيل انرار ) انظر يف ذلك:( ٖ)
 (.ٕٖٗ/ ٗ) انظر يف ذلك: أحكاـ القرآف( ٗ)
 (.ٜٚٔ/ ٛانظر يف ذلك: انامع ألحكاـ القرآف )( ٘)
 .(ٔٔٗ-ٚٓٗنوازؿ الزكاة ) انظر يف ذلك:( ٙ)
 (ٖٓٚ)ادلرجع السابق  (ٚ)
 (.ٗٓٔ/ ٕ( للمرداوي، وكشاؼ القناع )ٕٓٗ/ ٛاإلنصاؼ مع الشرح الكبري ) انظر يف ذلك:( ٛ)
 البن تيمية. ،(ٔٔٔ-ٓٔٔانظر يف ذلك: السياسة الشرعية )( ٜ)



(ٕٗ) 
 

 ؛إليها وسعى الشرع رىاقرّ  اليت احلرية نانب تعزيز الرقاب فك ويف  .(ٔ)"أسروىم دلن عبيد األسرى ألف ؛مسلمني أسرى فداء أو
 يف ادلصلحة مراعاة من ذلك يف دلا؛ "الرقاب فك" دائرة الشرع عوسّ  وقد لعزتو، اوحفظً  ،هدلشاعر  وصيانة ،لئلنساف كرامة ؛إليها
 البػاب فػت َ  ذلػك يف أف كمػا ،أمامهم احلرية باب فت  على واإلعانة الّرؽ، من رقاهبم بتحرير ادلملوكني وإفادة ،ادلصرؼ توسعة

 .(ٕ)ادلكاتبة دوف باإلعتاؽ صرحُ  لو ما خببلؼ ،السهم ىذا يف اإلسهاـ من القليلة الزكاة لصاحب
 :الرقاب سهم يف الزكاة لصرؼ ادلعاصرة التطبيقات ومن
 :ادلسلمني األسرى لفكاؾ؛ الرقاب سهم يف الزكاة صرؼ -ٔ

 ،(ٖ) أسػره عنػد الػردة أو القتػل مػن ادلسػلم األسػري علػى وللخشػية واألسػري، وادلكاتػب للعبد ومشولو ،"الرقاب" لف  لعمـو وذلك
 .(ٗ)"العاي فّكوا": الرسوؿ قوؿ لو يشهد كما
 :"التارمني" سهم يف الزكاة من اجملتمعية ادلنافع :اسادسً 

 مبػػاح أو طاعػػة يف اسػتقرض الػػذي ىػػو أو ،(ٙ) اكثػريً  ينالػػدا  كػػاف ولػو ،(٘)بػػو عنػػدىم وفػاء وال الػػّدين، ركػػبهم مػن ىػػم :التػارموف
 مػػػنو  .(ٚ) يتوبػػػوا حػػػى عطػػػوفيُ  فػػػبل تعػػاىل، اهلل معصػػػية يف ديػػػَنهم غرِمػػػوا يكونػػػوا أال بشػػػرط ؛الزكػػاة مػػػن عطػػػوفيُ  وإمنػػػا فقػػػري، وىػػو

 :التارمني سهم يف الزكاة لصرؼ ادلعاصرة التطبيقات
 أعماذلم على إلعانتهم وذلك ؛لئلسبلـ الدعوة مكاتب أو الكرمي، القرآف ربفي  مراكز ديوف مباشرة على القائمني إعطاء -ٔ

 .داعمة أخرى جهات وجود وعدـ الديوف، تلك من التثبت بشرط بالنفع، ادلسلمني على تقـو اليت اخلريية
 :"اهلل سبيل يف" سهم يف الزكاة من اجملتمعية ادلنافع :اسابعً 
 مػػا سبػػاـ أو ،بػػو يتػػزوف مػػا فُيعطػػوف ،لتػػزوىم يكفػػيهم مػػا اهلل مػػاؿ مػػن عطػػوفيُ  ال الػػذين التػػزاة :"اهلل سػػبيل يف": تعػػاىل قولػػو يعػػين
 وادلاؿ اليد )جهاد العاـ دبعناه "انهاد" بذلك ادلراد فيكوف ؛(ٛ)"..اهلل سبيل يف واحلج ،ةوأجر  ونفقة وسبلح َخيل من بو يتزوف
 .(ٜ) سبحانو اهلل إىل الدعوة ومنو ،واللساف( وادلاؿ
 ":اهلل سبيل يف" سهم يف الزكاة لصرؼ ادلعاصرة التطبيقات ومن
 علػػى التػػدريب معاىػػد وإنشػػاء احلربيػػة، ادلصػػانع وسبويػػل إنشػػاء مػػن ا،شػػرعً  بػػو ادلػػأمور للجهػػاد اإلعػػداد مطلػػب بػػو قيتحّقػػ مػػا -ٔ

 .اوغريى العسكرية الكتب وطبع األسلحة،
 .وسبويلها واإلرشاد الدعوة مكاتب إنشاء من، تعاىل اهلل إىل بالدعوة الدين ونصرة انهاد بو قيتحقّ  ما -ٕ

 العادلية الشبكات يف اإلسبلمية ادلواقع وسبويل القرآف، ربفي  حلقات ودعم الشرعي، العلم نشرإىل  هتدؼ اليت الكتب وطباعة
 .(ٓٔ) وغريىا اإلسبلـ تعاليم بنشر ادلتخصصة

                                                           

 (.ٖٕٚ-ٖٕٙ/ٓٔالتحرير والتنوير ) انظر يف ذلك:( ٔ)
 (، د.نزية محّاد، ضمن حبوث الندوة الثانية لقضايا الزكاة ادلعاصرة.ٜٖٓانظر يف ذلك: مصرؼ الرقاب )( ٕ)
 البن العريب. (،ٕٖ٘/ ٕأحكاـ القرآف ) انظر يف ذلك:( ٖ)
 عن أيب موسى األشعري. (،ٕٔٛٛ)برقم  فكاؾ األسري،رواه البخاري يف كتاب انهاد والسري، باب ( ٗ)
 البن العريب. (،ٜٛٙ/ ٕانظر يف ذلك: أحكاـ القرآف )( ٘)
 البن تيمية. (،ٔٔٔالسياسة الشرعية ) انظر يف ذلك:( ٙ)
 (.ٕٓٔانظر يف ذلك: إحياء علـو الدين )( ٚ)
 (.ٖٔٔانظر يف ذلك: السياسة الشرعية )( ٛ)
 (.ٕ٘وتوصيات ندوات قضايا الزكاة ادلعاصرة ) انظر يف ذلك: قرارات( ٜ)
 (.ٚٗٗ-٘ٗٗنوازؿ الزكاة ) انظر يف ذلك:( ٓٔ)



(ٕ٘) 
 

 :"السبيل ابن" سهم يف الزكاة من اجملتمعية ادلنافع :اثامنً 
 .(ٔ)"منهػػا عطػػىيُ  فإنػػو ؛وحالػػو مالػػو ومسػػتقر بلػػده، عػػن وغػػاب سػػفره، يف األسػػباب بػػو انقطعػػت الػػذي: "السػػبيل ابػػن" مػػن يػػراد
 ابػػن" إعطػػاء ويػػرتبط .(ٕ) بُلتتػػو بقػػدر عطػػيأُ  ؛آخػػر ببلػػد مػػاؿ لػػو كػػاف وإف معصػػية، غػػري يف سػػفره كػػاف إف الزكػػاة مػػن عطػػىفيُ 

 ،واللصػوص الوحػوش عػوادي مػن ليقيػو ؛ليبًل  اإليواء إىل عظيمة حباجة بنيو غري من بو ادلار ألف ؛اجملتمع نظاـ إلكماؿ "السبيل
 يف الزكػػاة لصػػرؼ ادلعاصػػرة التطبيقػػات ومػػن .(ٖ) احلػػرّ  وأ والقػػرّ  انػػوع أضػػرار مػػن وقايػػة التظلػػل أو والػػدؼء، الطعػػاـ إىلحيتػػاج و 

 :(ٗ)"السبيل ابن" سهم
 .أمواذلم هبا اليت ببلدىم عن بعدوفمُ ػال -ٔ
 .ةالصعب ادلعيشية لظروفهم ببلدىم يف ادلأوى من احملروموف -ٕ
 .للمسلمني نفعها يعود عامة دلصلحة ادلسافروف -ٖ

                                                           

 البن العريب. (،ٜٓٚ/ ٕانظر يف ذلك: أحكاـ القرآف )( ٔ)
 (.ٕٓٔإحياء علـو الدين ) انظر يف ذلك:( ٕ)
 (.ٛٚ/ ٘ٔالتحرير والتنوير ) انظر يف ذلك:( ٖ)
 ( باختصار.ٔٙٗ-ٚ٘ٗ)نوازؿ الزكاة  انظر يف ذلك:( ٗ)



(ٕٙ) 
 

 : اهتوصياتو  الدراسة نتائج :الدراسة خاتمة
  :الدراسة نتائج :أواًل 
 أنظمػة يف التوازنيػة إجيػادإىل  يػؤدي شلػا ؛لؤلفراد ادلعيشي النظاـ يف التقارب أغراض اإلسبلـ يف الزكاة مشروعية قربقّ  -ٔ

 ."واالقتصادي االجتماعي ":البيئي البناء
 احملبػة وإشػاعة ،والػرتاحم بالتكػاتف قػةادلتعلّ  الشػرعية القػيم ثقافػة نشػر إىل الزكػاة آيػات خػبلؿ من الزكاة منافع تؤدي -ٕ

 .اجملتمعي والرتابط
 .ادلسكني وحق ادلاؿ حق مث ،سبحانو اهلل حق :الشرعية احلقوؽ بتقرير الزكاة منافع ارتباط -ٖ
 ."رضالعِ و  النسل،و  ادلاؿ،و  العقل،و  الدين، " :اخلمس للضرورات الشرعية ادلقاصد بتحقيق الزكاة منافع ارتباط -ٗ
 .مرحبة إنتاجية مشروعات يف لبلستثمار حافز أكرب اإلسبلمي يالزكو  النظاـ أف -٘
 
 :الدراسة توصيات :اثانيً 
 بالدراسػات اىتمػاـ ذلػم شلػن -نيادلفسػر  خاصػة - العلمػاء سػطرىا الػيت اجملتمعيػة الزكػاة منػافع إبػراز علػى العمل أمهية -ٔ

 .التفاسري من وغريىا ،والتنوير التحرير وتفسري ادلنار، تفسري :مثل االجتماعية،
 .رينوادلفسّ  العلماء كتب يف متناثر ىو شلا ،والنفقات والصدقة الزكاة منافع عن عةموسّ  دراسات وجود ضرورة -ٕ
 .مصارفها وربديد ،واجملتمعات األفراد احتياجات من ستجديُ  دبا الزكاة منافع ربط ضرورة -ٖ
 رلػػاالت يف وصػػرفها ،الزكػػاة مصػػادر مػػن لئلفػػادة ؛اجملتمػػع يف صػػةادلتخصّ  واألجهػػزة وادلعاىػػد البحػػوث مراكػػز توجيػػو -ٗ

 .االجتماعية التنمية
 .الزكاة دبنافع ادلسلمة اجملتمعات وتوجي يف التقين االجتماعي التواصل قنوات من اإلفادة ضرورة -٘
.األفػػػػراد باحتياجػػػات يفػػػي فيمػػػا العمػػػػل لتكامػػػل؛ اجملتمػػػع يف اخلرييػػػة بادلؤسسػػػات والػػػػدخل الزكػػػاة ةىيئػػػ ربػػػط أمهيػػػة -ٙ



(ٕٚ) 
 

 :والمراجع المصادر
 ىػ.ٕٓٗٔ، ٕس، طئأحباث فقهية يف قضايا الزكاة ادلعاصرة، د. زلمد األشقر، دار النفا -
 ىػ.٘ٓٗٔ الرازي " انصاص"، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،أحكاـ القرآف، أمحد بن علي  -
 .د.تأحكاـ القرآف، زلمد بن عبداهلل "ابن العريب"، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  -
 إرشاد العقل السليم، زلمد بن زلمد العمادي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. -
 ـ.ٕٛٔٓراىيم عيادة، رللة مركز صاحل كامل، جامعة األزىر، اإلعجاز البياي التشريعي يف آيات الزكاة، إب -
 ىػ.ٚٔٗٔ، ٔاإلنصاؼ يف معرفة الراج  من اخلبلؼ، على بن سليماف ادلرداوي، دار ىجر للطباعة، ط -
 ىػ.ٙٓٗٔبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود الكاساي احلنفي، دار الكتب العلمية،  -
 ـ.ٜٗٛٔمد الطاىر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، التحرير والتنوير، زل -
 ىػ.ٕٚٗٔ ،التعليق على السياسة الشرعية، زلمد العثيمني، مدار الوطن للنشر، الرياض -
 ىػ.ٜٔٗٔ، ٔتفسري القرآف العظيم، إساعيل بن عمر بن كثري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -
 ىػ.ٕٓٗٔ، ٔجرير الطربي، مؤسسة الرسالة، طجامع البياف يف تأويل القرآف، زلمد بن  -
وسننو وأيامو، زلمد بن إساعيل البخػاري، دار طػوؽ النجػاة،  انامع ادلسند الصحي  من أمور رسوؿ اهلل  -

 ىػ.ٕٕٗٔ، ٔدمشق، ط
 ىػ.ٕٓٗٔ، ٕانامع ألحكاـ القرآف، زلمد بن أمحد القرطي، دار الكتب ادلصرية، القاىرة، ط -
ق التنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة، أمحػػد كاتػػب، رللػػة مركػػز صػػاحل كامػػل، جامعػػة األزىػػر، دور الزكػػاة يف ربقيػػ -

 ـ.ٕٛٓٓ
 ىػ.ٖٙٗٔالروض ادلربع شرح زاد ادلستنقع، منصور البهوي، دار األوقاؼ، قطر،  -
، ومرمي طبيػين الزكاة كآلية لتحقيق التنمية ادلستدامة يف الدوؿ العربية، عزيزة بن سينة - العػدد ، رللػة آفػاؽ العلػـو

 .ٖٕٖ-ٖٖٔ، ص ص: ـٕٙٔٓجامعة زياف عاشور انلفة،األوؿ، 
 ىػ.ٖٙ٘ٔفتاوى السبكي، علي عبد الكايف السبكي، مكتبة القدسي،  -
 ىػ.ٜٖٚٔفت  البارئ شرح صحي  البخاري، أمحد بن علي بن حجر، دار ادلعرفة، بريوت  -
 .ىػٕٕٗٔالعامل اإلسبلمي، مطابع رابطة العامل اإلسبلمي، قرارات اجملمع الفقهي اإلسبلمي التابع لرابطة -
القواعد وادلقاصد الشرعية وأثرىا يف األعماؿ االحتسابية، د. عبدالرمحن السديس،" انمعية العلمية السعودية  -

 ىػ.ٖٙٗٔللحسبة، مكة ادلكرمة،
 ىػ.ٖٕٗٔ ياض،الر  الرشد، مكتبة أبوسليماف،.عبدالوىاب دالبحث العلمي: صياغة جديدة،  كتابة -
 اجملموع شرح ادلهذب، حيىي بن شرؼ النووي، دار اإلرشاد. -
 .ىػٙٔٗٔرلموع فتاوى ابن تيمية، مطبعة رلمع ادللك فهد،  -
 آؿ حسن بن مشهور عبيدة أبو: بو اعتر ،(ىػٜٕٚ: ت) الرتمذي عيسى بن زلمد: تصنيف الرتمذي، سنن -

 .سلماف



(ٕٛ) 
 

 ىػ.ٛٔٗٔ، ٔالقلم، طادلدخل الفقهي العاـ، مصطفى الزرقا، دار  -
مسػػلم بػػػن احلجػػػاج النيسػػػابوري، دار  ادلسػػند الصػػػحي  ادلختصػػػر بنقػػػل العػػدؿ عػػػن العػػػدؿ إىل الرسػػػوؿ اهلل  -

 إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 ىػ.ٛٔٗٔ ،ٕط معجم ادلقاييس يف اللتة، أمحد بن فارس، دار الفكر، بريوت، -
 ادلعرفة، بريوت.ادلفردات يف غريب القرآف، الراغب األصفهاي، دار  -
 ـ.ٕٛٔٓادلقاصد الشرعية لنظاـ الزكاة، رشيد السمتوي، رللة جامعة القدس ادلفتوحة، -
 ىػ.ٛٔٗٔ، ٔادلوافقات يف أصوؿ الشرعية، أبو إسحق الشاطي، مكتبة نزار الباز، مكة ادلكرمة، ط -
 ىػ.ٕٔٗٔ، ٖط ،مواىب انليل لشرح سلتصر خليل، زلمد بن زلمد احلطاب، دار الفكر -
 ىػ.ٜٕٗٔ، ٔط نوازؿ الزكاة، د.عبداهلل التفيلي، دار ادليماف للنشر والتوزيع، الرياض، -

 


