
 أثر الزكاة في مقصد حفظ المال

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 إّف احلمد هلل، ضلمده، ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، وبعد:

 ألنو األحكاـ؛ ىذه خالؿ من حتقيقها أراد ومقاصد لغايات أحكامو شرع احلكيم الشارع أف شرعا ادلقرر من فإنو

 بلغت إذا أمواذلم من الزكاة إخراج عليهم وأوجبها عباده على اهلل شرعها اليت األحكاـ مجلة ومن بثاً،ع أحكامو يشرع مل سبحانو

شرعت األحكاـ أردت أف أبُت أجلها  من وغايات مقاصد وجود وىو ادلقرر ادلبدأ من وانطالقاً  شرعا، ادلقرر النصاب األمواؿ ىذه

وجوب الزكاة، وعن أثر ىذا الوجوب يف مقصد حفظ ادلاؿ الذي ىوأحد ادلقاصد الضرورية يف ىذا البحث مقصد الشارع من 

 اخلمسة ادلرعية يف كل ملة.

 البحث أىداف :أوال

 .ادلاؿ وحفظ الزكاة وجوب بُت العالقة بياف :أوال

 الوجود.الزكاة يف حفظ ادلاؿ من جهة  أثر بياف :ثانيا

 من جهة العدـبياف أثر الزكاة يف حفظ ادلاؿ  :ثالثا

 :البحث أىمية :ثانيا

 :ديكن تلخيص أمهية البحث يف عدة نقاط

 صاحلة لكل زماف ومكاف. اإلسالمية الشريعة أف بياف -ٔ

 )حفظ ادلاؿ(. اخلمسة الضروريات من قصدمبو )الزكاة(، اخلمسة ـالاإلس أركاف بأحد تعلقو  -ٕ

 .ادلسلمُت على الزكاة شرعة سر بياف -ٖ

 

 



 خطة البحثثالثاً: 

 رئيسية، وخاتمة مبحث تمهيدي، وثالثة مباحثمقدمة و وقد قسمت البحث إلى 

 المبحث التمهيدي: 

 ادلطلب األوؿ: تعريف الزكاة يف اللغة واالصطالح.

 ادلطلب الثاين: تعريف ادلاؿ يف اللغة واالصطالح.

 المبحث األول: مقصد حفظ المال في الشريعة اإلسالمية

 كسب ادلاؿ.  ادلطلب األوؿ: حث الشارع على

 ادلطلب الثاين: أثر ادلاؿ يف قياـ الدين والدنيا.

 ادلطلب الثالث: السياج الذي أحاط الشارع ادلاؿ بو.

 المبحث الثاني: عالقة الزكاة بمقصد حفظ المال

 ادلطلب األوؿ: عالقة الزكاة يف التنمية ادلالية. 

 ادلطلب الثاين: عالقة الزكاة يف تدوير رأس ادلاؿ. 

 ث الثالث: أثر الزكاة في مقصد حفظ المال المبح 

 ادلطلب األوؿ: أثر الزكاة يف بركة ادلاؿ  

 ادلطلب الثاين: أثر الزكاة يف زلاربة االكتناز  

 ادلطلب الثالث: أثر الزكاة يف عالج التضخم االقتصادي  

 من السطو والسرقةادلطلب الرابع: أثر الزكاة يف محاية ادلاؿ   

 أىم النتائج والتوصياتالخاتمة وتتضمن 

 



 

 المبحث التمهيدي

أولويات الشريعة اليت أمرت هبا د إف ادلستقرئ لنصوص الشريعة اإلسالمية يدرؾ أف حفظ ادلاؿ ومحايتو أح

(. ونود أف نبُت يف ىذا البحث أثر ٜٕأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل( )النساء: ) ياقاؿ تعاىل: 

وسيدور احلديث الزكاة وىي ركن من أركاف اإلسالـ يف مقصد حفظ ادلاؿ. لذا البد من بياف ادلقصود بالزكاة، وادلاؿ، 

 يف ىذا ادلبحث حوؿ ادلطالب األتية:

 زكاة يف اللغة واالصطالح.تعريف ال المطلب األول:

 تعريف الزكاة يف اللغة أواًل:

الزكاة لغة: مصدر من زكو، وزكا الشيء، إذا منا وزاد، وزكا فالف إذا صلح، فالزكاة ىي: الربكة والنماء والطهارة 

 .ٔوالصالح

  تعريف الزكاة يف االصطالح الشرعي ثانياً:

 .ٕعلى مالك سلصوصعرفها احلنفية بأهنا: إجياب جزء من ماؿ سلصوص 

 .ٖوعرفها ادلالكية بأهنا: جزء من ماؿ شرط وجوبو دلستحقو بلوغ ادلاؿ نصاباً 

 .ٗوعرفها الشافعية بأهنا: قدر سلصوص من ماؿ سلصوص جيب صرفو ألصناؼ سلصوصو بشرائط

 .٘وعرفها احلنابلة بأهنا: حق واجب يف ماؿ خاص، لطائفة سلصوصة، بوقت سلصوص

كمتقاربة وديكن أف نعرؼ الزكاة بأهنا: مقدار جيب أف خيرج من ماؿ خاص يدفع دلصارؼ   وىذه التعاريف كلها

 .ٙسلصوصة بشرائط سلصوصة

 اؿ يف اللغة واالصطالحتعريف ادل المطلب الثاني:

                                                           
 (.ٜٖٙ/ٔ(، ادلعجم الوسيط. مادة )زكاة( )ٕٕٓ/ٖٛادلرتضى الزبيدي، تاج العروس يف شرح القاموس. ) - ٔ
 (.ٜٜ/ٔبَتوت، ) -ادلختار. دار ادلعرفةادلوصلي، عبد اهلل بن زلمود، االختيار لتعليل  - ٕ
 (.ٓٙ/ٔ، )ٖمصر، ط –ابن عسكر، شهاب الدين، إرشاد السالك إىل أشرؼ ادلسالك. مطبعة مصطفى البايب  - ٖ
 (.ٖٛٙ/ٔـ، )ٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔ –الشربيٍت، زلمد اخلطيب، مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج. دار الكتب العلمية  - ٗ
 (.ٜ٘ٔيت، منصور بن يونس، الروض ادلربع. مؤسسة الرسالة، )صالبهو  - ٘
 (.ٚالعيساوي، إمساعيل، فقو العبادات )الزكاة واحلج(، )ص - ٙ



 غةً يف الل تعريف ادلاؿ أواًل:

ما ديلك من الذىب يف األصل  ادلاؿ: ابن األثيرقاؿ ، ٚواجلمع أمواؿ وىو مفرد ما ملكتو من مجيع األشياء،ادلاؿ لغًة: 

وأكثر ما فادلاؿ يذكر ويؤنث فتقوؿ: ىو ادلاؿ، وىي ادلاؿ، . ٛمث أُطلق على كّل ما يُقتٌت ودُيلك من األعياف والفضة

ا كانت أكثر أمواذلم العرب يُطلق ادلاؿ، عند  .على اإلبل ألهنه

كاف من الذىب أو الفضة، أو اجلواىر أو كاف من احليواف فادلاؿ يطلق ويراد بو كل ما ملكو اإلنساف ودخل ملكو سواء  

 كاإلبل والبقر والغنم واخليل، أو كاف من السالح كالسيوؼ والدروع، أو كاف من العقار كالبيوت وادلزارع واألراضي.

د ، حبيث ينفر ٜومن خالؿ التعريف اللغوي يتبُت أف ادلاؿ ال يطلق إال على ما كاف يف حيازة اإلنساف بالفعل

 بو عما سواه.

 الشرعي تعريف ادلاؿ يف االصطالح ثانياً:

، ٓٔعرؼ احلنفية ادلاؿ: كل ما ديتلكو الناس من دراىم أو دنانَت، أو حنطة أو شعَت أو حيواف أو ثياب أو غَت ذلك

 .ٔٔوقيل ىو ما يتموؿ ويدخر للحاجة

 كل مالو قيمة يلـز متلفو بضمانو.عرفو مجهور الفقهاء:  

فقاؿ: )ما يقع عليو ادللك ويستبد بو ادلالك عن غَته إذا أخذه من جهة ويستوي يف ذلك الطعاـ وعرفو الشاطيب 

 (.ٕٔوالشراب، واللباس على اختالفها، وما يؤدي إليها من مجيع ادلتموالت

قد اختلفت تعريفات الفقهاء للماؿ فاألحناؼ ال يقولوف مبالية ادلنافع فحصروا معٌت ادلاؿ يف األشياء أو و 

وبالتايل مل يدخلوىا يف تعريفاهتم، أما مجهور الفقهاء يروف  فليست أموااًل عندىماألعياف ادلادية، وأما ادلنافع واحلقوؽ 

 أف ادلنافع أمواالً.

 

                                                           
 (ٕٓٙ/ٔٔابن منظور، لساف العرب. ) - ٚ
 (ٕٙٙابن األثَت، سلتار الصحاح. )ص - ٛ
 (.ٕٜٛ/ٕادلعجم الوسيط. )باب ادليم(، ) - ٜ

 (.ٕ٘ٔ/ٕـ، )ٜٜ٘ٔ، ٔبَتوت، ط –زلمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير. دار الكتب العلمية ابن اذلماـ، كماؿ الدين  - ٓٔ
 (.ٖٖ٘/ٕـ، )ٜٜٚٔ،ٔلبناف، ط -ابن صليم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ت: زكريا عمراف، دار الكتب العلمية بَتوت - ٔٔ
 (.ٕٖٖ/ٕالشاطيب، ادلوافقات. ) - ٕٔ



 

 ظ المال في الشريعة اإلسالميةالمبحث األول: مقصد حف

َواَل تُػْؤُتوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكُم الهيِت قاؿ تعاىل: )  لقد أوىل اإلسالـ ادلاؿ اىتمامًا بالغاً، فاعتربه قواـ احلياة الدنيا، 

قياما أي تقـو هبا  :(، قاؿ ابن كثَت٘( )النساء:ُروفًاَجَعَل اللهُو َلُكْم ِقَياًما َواْرزُُقوُىْم ِفيَها َواْكُسوُىْم َوُقوُلوا ذَلُْم قَػْواًل َمعْ 

كما عده من الضروريات اخلمسة، قاؿ اإلماـ الغزايل: )ومقصود الشرع من اخللق ،  ٖٔمعايشهم من التجارات وغَتىا

، وسأبُت يف ىذا ادلبحث، حث الشارع على  (ٗٔوعقلهم، ونسلهم ،وماذلمونفسهم، مخسة: أف حيفظ عليهم دينهم، 

 ادلاؿ، وأثر ىذا ادلاؿ يف قياـ مصاحل الدين والدنيا، مث بياف السياج الذي أحاط الشارع ادلاؿ بو.كسب 

 األول: حث الشارع على كسب المال المطلب

مل يتوقف اىتماـ اإلسالـ بقضية ادلاؿ باعتباره مقصدا من مقاصد الشريعة اإلسالمية الضرورية اليت ال تقـو احلياة 

 . ومن األدلة على ذلك: ، بل حث على كسب ادلاؿ من خالؿ السعي لكسب الرزؽ وحتصيل ادلعاشوال تستقيم إال هبا

(، ٘ٔ( )ادللك:َوإِلَْيِو النُُّشورُ  ۖ  ُىَو الهِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِو قاؿ تعاىل: )  -ٔ

حيث شئتم من أقطارىا، وترددوا يف أقاليمها وأرجائها يف أنواع ادلكاسب، والتجارات، قاؿ ابن كثَت: أي فسافروا 

 .٘ٔواعلموا أف سعيكم ال جيدي عليكم شيئاً إال أف ييسره اهلل لكم

اعتبار أف  على (ٕٚٙ( )البقرة:يَا أَيػَُّها الهِذيَن آَمُنوا أَنِفُقوا ِمن طَيَِّباِت َما َكَسْبُتمْ وجوب كسب ادلاؿ قاؿ تعاىل: )  -ٕ

أَنِفُقوا ِمن طَيَِّباِت اإلنفاؽ واجب، وىو ال ديكن حتققو إال بالكسب، حيث قاؿ: )وحجتنا يف ذلك قولو تعاىل: )

واألمر حقيقة للوجوب، وال يتصور اإلنفاؽ من ادلكسوب إال بعد الكسب، وما ال يتوصل إىل إقامة َما َكَسْبُتْم ( 

 (.ٙٔة الفرض إال بو يكوف فرضاً العبادة إال بو، وال يتوصل إىل إقام

ُر الصهَدَقِة َعْن َظْهِر )قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -ٖ ٌر ِمَن اْلَيِد السُّْفَلى، َواْبَدْأ مبَْن تَػُعوُؿ ، َوَخيػْ اْلَيُد اْلُعْلَيا َخيػْ

 (.ِٚٔغًٌت، َوَمْن َيْستَػْعِفْف يُِعفهُو اللهُو ، َوَمْن َيْستَػْغِن يُػْغِنِو اللهُو 

                                                           
 (.ٚٚىػ، )صٜٔٗٔ،ٔعيل أبو الفداء، تفسَت ابن كثَت. ت:زلمد حسُت مشس الدين، بَتوت، دار الكتب العلمية، طابن كثَت، إمسا - 13
 (.ٕٔ٘الغزايل، ادلستصفى. )ص - ٗٔ
 (.ٖٙ٘ابن كثَت، تفسَت ابن كثَت. )ص - 15
 (.ٙٗىػ، )صٓٓٗٔ، ٔالشيباين، زلمد بن احلسن، ت: سهيل زكار، دمشق، ط - 16
 (.ٕٚٗٔالبخاري. كتاب الزكاة، باب الصدقة إال عن ظهر غٌت. )البخاري، صحيح  - ٚٔ



َعَمُل الرهُجِل بَِيِدِه، وُكلُّ بَػْيٍع »ْطَيُب؟ قَاَؿ: َأيُّ اْلَكْسِب أَ قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم: دلن سألو:  -ٗ

ُرورٍ   .ٛٔ«.َمبػْ

 .ٜٔومن كالـ األئمة يف ذلك أف الكسب مباح على اإلطالؽ، بل ىو فرض عند احلاجة

 أثر المال في قيام الدين والدنياالمطلب الثاني: 

والدنيا، فال قياـ للدين والدنيا إال بو، من ادلعلـو أف ادلاؿ عصب احلياة، وأف ادلاؿ قواـ مصاحل الدين 

 وسأحتدث يف ىذا ادلطلب عن أثر ادلاؿ يف قياـ مصاحل الدين والدنيا.

  أثر ادلاؿ يف قياـ مصاحل الدينأواًل: 

 أركاف اإلسالـ كالصالة والزكاة واحلج.وسأبُت أثر ادلاؿ يف قياـ مصاحل الدين من خالؿ احلديث عن 

الصالة عماد الدين، والنداء للصالة من خالؿ األذاف من مسات الدين الظاىرة، وإقامة : أثره في إقامة الصالة -

الصالة ال تقل شأناً عن األذاف، فاألذاف واإلمامة من األعماؿ اليت يتقرب هبا إىل اهلل تعاىل وىي ال تتم إال بوجود 

صلوات لعبادة اهلل تعاىل وطاعتو . كذلك ادلساجد وىي أماكن أداء الٕٓادلاؿ الذي ينفق على ادلؤذف واإلماـ

اؿ رسوؿ اهلل ديننا اإلسالمي على بناء ادلساجد ورتب على ذلك األجر العظيم. قالتوجد بدوف ادلاؿ، وقد حث 

( وال يكفي فقط وجود ادلساجد بل ال ٕٔصلى اهلل عليو وسلم: )من بٌت مسجدًا هلل بٌت اهلل لو بيتًا يف اجلنة مثلو

 .ا، واحملافظة عليها، وىذا أيضاً حيتاج إىل بذؿ ادلاؿ دلن يقـو هبابد من القياـ على شؤوهن

: الزكاة وىي الركن الثالث من أركاف اإلسالـ، ال جتب إال مبلك النصاب وىو القدر الذي أثره في إيتاء الزكاة -

فإذا مل يوجد ، فالزكاة حق ادلاؿ رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغو، وىو خيتلف باختالؼ نوع ادلاؿ ادلملوؾ

 ادلاؿ فال زكاة.

                                                           
 (، صححو احلاكمٗٛٚالبزار، مسند البزار. كتاب البيوع، باب شروطو وما هني عنو منو، ) - ٛٔ
 ـ.ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔاإلسالمية، قطر، (، ت: زلمد احلبيب بن اخلوجة، وزارة األوقاؼ والشؤوف ٔٗٗ/ٕابن عاشور، زلمد الطاىر، مقاصد الشريعة اإلسالمية. ) - ٜٔ
 (.ٛٛ)ص -السعودية -جامعة أـ القرى -ىػ ٕٓٗٔادلقرف، زلمد بن سعد، مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ ادلاؿ وتنميتو.  - ٕٓ
 . ٖٔٗالبخاري، صحيح البخاري. كتاب الصالة، باب من بٌت مسجداً، رقم: - ٕٔ



َولِلهِو َعَلى النهاِس ِحجُّ اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع ومن شروط فريضة احلج االستطاعة، قاؿ تعاىل: )أثره في أداء الحج:   -

وإيابو من ىو ما حيتاج إليو مريد احلج يف ذىابو و  ٕٕوادلراد بالسبيل الزاد والراحلة( ٜٚ)آؿ عمراف:( ۖ  ِإلَْيِو َسِبياًل 

 .ٖٕمأكوؿ ومشروب، ونفقو يف حدود الوسط الذي ال إسراؼ فيو وال تقتَت

 أثر ادلاؿ يف قياـ مصاحل الدنيا ثانياً:

 وسأبُت أثر ادلاؿ يف قياـ مصاحل الدنيا من خالؿ احلديث عن أمهيتو يف بناء األسر، واحلفاظ على الصحة.

أوجد اهلل سبحانو وتعاىل ادلاؿ ليكوف وسيلة لتحقيق حاجات اإلنساف ومتطلباتو، من خالؿ  أثره في بناء األسر: -

عوؿ وتوفَت ادلستوى الالئق للعيش، وىنا يظهر أثر ادلاؿ يف احملافظة على بقاء النوع اإلنفاؽ على األسرة وعلى من ي

 .ٕٗاإلنساين واستمرار احلياة

أساس قياـ الدنيا وعمارهتا؛ لذا أمر الشارع باحملافظة على صحة اإلنساف السليم ىو  المحافظة على الصحة: -

األبداف، ووسيلة احملافظة على ذلك تكوف بالوقاية من األمراض اليت قد تصيب اإلنساف، وبتوفَت العالج ادلناسب 

دلن  إذا أصيب مبرض، وذلك من خالؿ إنشاء ادلستشفيات، واجلامعات اليت تدرس العلـو الطبية ، وتعليم الطب

 .ٕ٘يريده، وتوفَت الدواء الضروري حلياة اإلنساف، وال يتم كل ذلك إال بوجود ادلاؿ

 ط الشارع المال بوالمطلب الثالث: السياج الذي أحا

حبفظو من  -وغَته من الضروريات اخلمس –وديكن صياغة التشريعات اليت وضعها الشارع حلفظ ادلاؿ 

يكوف بأمرين:  -أي الضروريات اخلمس –جانب الوجود، وحفظو من جانب العدـ، قاؿ اإلماـ الشاطيب: )واحلفظ ذلا 

والثاين: ما يدرأ عنها االختالؿ نب الوجود، أحدمها: ما يقيم أركاهنا ويثبت قواعدىا، وذلك عبارة عن مراعاهتا من جا

 .(ٕٙالواقع أو ادلتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب العدـ

 تشريعات حفظ ادلاؿ من جانب الوجود: أواًل:

 وحتصيل ادلعاش وقد سبق احلديث عن ذلك.احلث على السعي لكسب الرزؽ  -ٔ

                                                           
 (.ٕٙالبغوي، تفسَت البغوي. )ص - ٕٕ
 (.ٙ/٘(، ابن قدامة، ادلغٍت. )ٖ٘ٚ/ٕ(، الرملي، هناية احملتاج. )ٕٙٔ/ٕذلماـ، فتح القدير. )ابن ا - ٖٕ
 (.ٛٛٔادلقرف، زلمد بن سعد، مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ مقصد ادلاؿ. )ص - ٕٗ
 (.ٛاحلريب، فاطمة عويض، مقاصد الشريعة يف حفظ الصحة البدنية. )ص - ٕ٘
 (. ٜدار ادلعرفة، )ص -تالشاطيب، ادلوافقات. بَتو  - ٕٙ



حياهتم دوف أف يكوف فيها ظلم أو اعتداء على حقوؽ اآلخرين، وقد إباحة ادلعامالت اليت حيتاج إليها الناس يف  -ٕ

 شرع اإلسالـ أنواع كثَتة من العقود كالبيع واإلجارة والرىن.

يَا أَيػَُّها الهِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمن احلث على حتري ادلاؿ احلالؿ ادلشروع يف الكسب واجتناب احلراـ، قاؿ تعاىل: ) -ٖ

قاؿ (، وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )ٕٚٔ( )البقرة:ُكْم َواْشُكُروا لِلهِو ِإف ُكنُتْم إِيهاُه تَػْعُبُدوفَ طَيَِّباِت َما َرَزقْػَنا 

رسلُت؛ فقاؿ تعاىل: يَا أَيػَُّها ملسو هيلع هللا ىلصرسوُؿ اهلل 
ُ
: إفه اهلل تعاىل طيب ال يقبل إال طيًبا، وإفه اهلل أمر ادلؤمنُت مبا أمر بو ادل

[، وقاؿ تعاىل: يَا أَيػَُّها الهِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َٔ٘ن الطهيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا ]ادلؤمنوف:الرُُّسُل ُكُلوا مِ 

[، مث ذكر الرجَل يُطيل السفر، أشعث، أغرب، ديد يديو إىل السماء: يا رب، يا رب، َٕٚٔرَزقْػَناُكْم ]البقرة:

قاؿ النووي: فيو احلث على اإلنفاؽ من ، ٕٚ(باحلراـ، فأَّنه ُيستجاب لو؟ ومطعمو حراـ، وملبسو حراـ، وُغذي

احلالؿ والنهي عن اإلنفاؽ من غَته، وفيو أف ادلشروب وادلأكوؿ وادللبوس وضلو ذلك ينبغي أف يكوف حالؿ خالصا 

اخلوض يف وذلك قبل  . ومن ذلك أيضا تعلم األحكاـ الشرعية ادلتعلقة بالتجارة وادلعامالتٕٛال شبهة فيو

، ألف من يقدـ على العمل يف التجارة دوف معرفة ادلعامالت التجارية، وذلك محاية للماؿ من أف خيتلط باحملـر

يف بعض ادلعامالت احملرمة يف الشريعة اإلسالمية، وبذلك يقع يف مالو ما ىو أحكامها فإنو يقع يف أغلب الظن 

ويف حتري سبل الكسب احلالؿ خَت ضماف  .ٜٕمقرر عند الفقهاءحراـ، واحلراـ إذا اجتمع باحلالؿ غلبو، كما ىو 

 حلفظ ماؿ اآلخرين من االعتداء.

 تشريعات حلفظ ادلاؿ من جانب العدـ ثانياً:

إِنهُو اَل حيُِبُّ  ۖ  وَُكُلوا َواْشرَبُوا َواَل ُتْسرُِفوا حترمي إضاعة ادلاؿ، من خالؿ حترمي اإلسراؼ والتبذير، قاؿ تعاىل: ) -ٔ

ْر تَػْبِذيرًا(، وقاؿ تعاىل: )ٖٔ( )األعراؼ: ِفُتَ اْلُمْسرِ  ( َوآِت َذا اْلُقْرََبٰ َحقهُو َواْلِمْسِكَُت َواْبَن السهِبيِل َواَل تُػَبذِّ

 (. تفسَت.ٕٙ)اإلسراء:

الهيِت َجَعَل اللهُو َواَل تُػْؤتُوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكُم من التلف، قاؿ تعاىل: )التصرؼ يف ادلاؿ؛ حلفظو منع السفهاء من  -ٕ

والسفيو ىو من ال حيسن التصرؼ  (.٘( )النساء:َلُكْم ِقَياًما َواْرزُُقوُىْم ِفيَها َواْكُسوُىْم َوُقوُلوا ذَلُْم قَػْواًل مهْعُروفًا

                                                           
 (.٘ٔٓٔمسلم، صحيح مسلم. كتاب الزكاة، ) - ٕٚ
 (.ٓٓٔ/ٚـ، )ٜٚٛٔ -ىػٚٓٗٔلبناف ،  -بَتوت -النووي، شرح النووي على صحيح مسلم. دار الكتاب العريب ٕٛ
 (.٘ٓٔىػ، )صٜٜٖٔ، ٔبَتوت، ط -السيوطي، جالؿ الدين عبد الرمحن، األشباه والنظائر. دار الكتب العلمية - ٜٕ



أف  يف ادلاؿ، إما لعدـ عقلو كاجملنوف وادلعتوه، وإما لعدـ رشده كالصغَت وغَت الرشيد، فنهى اهلل تعاىل األولياء

يؤتوا السفهاء أمواذلم خشية إفسادىا وإتالفها؛ وألف اهلل تعاىل جعل قيامًا لعباده يف مصاحل دينهم ودنياىم، 

وىؤالء ال حيسنوف القياـ عليها وحفظها، فأمر الويل أف ال يؤتيهم إياىا، ولكن يكسوىم ويبذؿ منها ما 

 .ٖٓ يتعلق بضروراهتم وحاجاهتم الدينية والدنيوية

 اؿ من جانب العدـ،  فحـر السرقة، وأوجب احلد على السارؽارع عقوبات تكفل احملافظة على ادلأوجب الش -ٖ

َوالسهارُِؽ َوالسهارَِقُة فَاْقَطُعوا أَْيِديَػُهَما َجزَاًء مبَا َكَسَبا َنَكااًل ِمَن ، قاؿ تعاىل: )حلفظ أمواؿ الناس من االعتداء

(، وحـر قطع الطريق، وأوجب احلد على قاطع الطريق حلفظ األمن ٖٛ)ادلائدة:( َواللهُو َعزِيٌز َحِكيمٌ  ۖ  اللهِو 

َا َجزَاُء الهِذيَن حُيَارِبُوَف اللهَو قاؿ تعاىل: ) واألماف يف اجملتمع والذي منو محاية أمواؿ الناس من االعتداء عليها. ِإمنه

وا أَْو ُيَصلهُبوا أَْو تُػَقطهَع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍؼ أَْو يُػنػَْفْوا ِمَن َوَرُسولَُو َوَيْسَعْوَف يِف اأْلَْرِض َفَساًدا أَْف يُػَقتػهلُ 

نْػَيا  ۖ  اأْلَْرِض  ِلَك ذَلُْم ِخْزٌي يف الدُّ  (.ٖٖ.( )ادلائدة:َوذَلُْم يِف اآْلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  ۖ  ذَٰ

ى ادلاؿ باذلالؾ ادلعنوي، لذا حـر الشارع كنز ادلاؿ، قاؿ حترمي كنز ادلاؿ، ألف كنز ادلاؿ من األمور اليت تعود عل -ٗ

( يَػْوـَ حُيَْمى ٖٗ)َوالهِذيَن َيْكِنُزوَف الذهَىَب َواْلِفضهَة َواَل يُػْنِفُقونَػَها يِف َسِبيِل اللهِو فَػَبشِّْرُىْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم )تعاىل: 

َها يِف نَاِر َجَهنهَم فَػُتْكَوى هِبَا ِجَباىُ  ُهْم َوُجُنوبُػُهْم َوُظُهوُرُىْم َىَذا َما َكنَػْزُُتْ أِلَنْػُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِنُزوَف َعَليػْ

لف ادلقصد األساس من إنزاؿ (، فكنز ادلاؿ يؤدي إىل تعطيل سَت احلياة، وخياٖ٘-ٖٗ( )التوبة: (ٖ٘)

ه إتالؼ دلنفعتو وتعطيل ذلا، كما أنو يؤدي ادلاؿ، فحـر الشارع الكنز وأمر بإخراج ادلاؿ واستثماره، ألف كنز 

 .ٖٔإىل تآكل ادلاؿ يوما بعد يـو بإخراج زكاتو أو بنقص قيمتو

 المبحث الثاني: عالقة الزكاة بمقصد حفظ المال

ترتبط أحكاـ الشريعة مبقاصدىا، فاألحكاـ الشرعية حتقق مقاصد الشارع، ومن مجلة األحكاـ وجوب الزكاة 

، وذلك من مقصد حفظ ادلاؿعية ذلا عالقة يف حتقيق مقاصد الشريعة اليت من أمهها فالزكاة الشر على ادلكلفُت، 

                                                           
 (. ٗٙٔ/ٗ) -السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كالـ ادلناف. مكتبة العبيكاف - ٖٓ
(، اجتهادات ٖٔـ،  )ٕٚٔٓديب،  -موسى، أمحد زلمد، أثر شرعة الزكاة يف مقصد حفظ ادلاؿ. منتدى فقو االقتصاد اإلسالمي، دائرة الشؤوف اإلسالمية والعمل اخلَتي - ٖٔ
 (.ٖٖٓماـ علي الفقهية دراسة أصولية تطبيقية. رسالة دكتوراه، األزىر )اإل



ويف ىذا ادلبحث سنبُت ناحية احملافظة على وجود ىذا ادلاؿ، وتأثَتىا يف تنميتو وازدياده، وكذلك عالقتها بتدويره، 

   محافظة على ادلاؿ.عالقة الزكاة مبقصد حفظ ادلاؿ، حىت يتبُت أمهية إخراج الزكاة لل

 المطلب األول: عالقة الزكاة في التنمية المالية 

إف الشريعة اإلسالمية يف نظرهتا ادلتكاملة لالقتصاد، وأحكامها لكيفية التصرؼ يف األمواؿ وتدبَتىا قد 

تنمية  حتقيق وهتدؼ الزكاة إىل. ٕٖوضعت أسسًا باعثة للتنمية االقتصادية، ومن أمهها العمل ادلنتج وادلكافئة عليو

يَا أَيػَُّها الهِذيَن آَمُنوا ، فال زكاة بدوف أمواؿ، وال أمواؿ بدوف كسب، قاؿ تعاىل: )من خالؿ تشجيع االستثمارادلاؿ 

والزكاة ال جتب إال )يف األمواؿ ادلرصدة  (.ٕٚٙ)البقرة:أَنِفُقوا ِمن طَيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوشلها َأْخَرْجَنا َلُكم مَِّن اأْلَْرِض( 

فالزكاة  (، وكلها أمواؿ تستثمر يف رلاالت تنموية تشكل عصب االقتصاد.ٖٖللنماء، إما بنفسها وإما بالعمل فيها

مفروضة يف األمواؿ العينية، ويف عروض التجارة ويف الثروة احليوانية، ويف احملصوالت الفالحية، ويعترب جتدد الزكاة 

حيث قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )من ويل يتيما لو ماؿ فليتجر لو وال احلوؿ حافزاً لالستثمار،  بتجدد

(، وماروي عن السيدة عائشة رضي هلل عنها أهنا كانت )تعطي أمواؿ اليتامى الذين يف ٖٗيًتكو حىت تأكلو الصدقة

 (.ٖ٘حجرىا، من يتجر ذلم فيها

، وقد ذكرت بعضها يف الفقرة السابقة، وديكن التأكيد يت من أكثر من زاويةوتأثَت الزكاة على االستثمار يأ

 عليها، وىي:

 .وحتفيزىم إىل استثمار أمواذلم حىت ال تأيت عليها الصدقة همل الزكاة من أصحاهبا من شأنو دفع. أف حتصئ

الستهالؾ وىذا معناه ا تيار. إف إنفاؽ الفقراء للزكاة يف شراء احتياجاهتم من السلع واخلدمات يزيد من ٕ

 زيادة الطلب الكلي وىذا بدوره يدفع أصحاب ادلشروعات إىل التوسع يف استثماراهتم لتغطية الزيادة يف الطلب.

. توزيع الزكاة وفًقا دلبدأ اإلغناء وإقامة مشروعات إنتاجية للفقراء من أفضل الطرؽ وأجداىا لتشجيع ٖ

 االستثمار.

                                                           
ـ، )ص، براىيمي، عبد اجمليد، العدالة االجتماعية ٕٛٔٓ، ٙٗأمحد، رشيد السمغويل، ادلقاصد الشرعية لنظاـ الزكاة. رللة جامعة القدس للبحوث اإلنسانية واالجتماعية، العدد - ٕٖ

 .ٕٙٓـ، صٜٜٚٔ، ٔمي. بَتوت، مركز دراسات الوحدة العربية، طوالتنمية يف االقتصاد اإلسال
 .٘ٔٔص -ىػ ٕٔٗٔ، ٕدار الكتب العلمية، ط –الفراء، زلمد أبويعلى، األحكاـ السلطانية. ت: حامد الفقي، بَتوت  - ٖٖ
 (. ٖٗٗ/ٔٔ، ضعفو األلباين يف صحيح وضعيف اجلامع الصغَت، )ٖٙٙزلمد بن عيسى، سنن الًتمذي. كتاب الزكاة، باب ماجاء يف زكاة ماؿ اليتيم، رقم:- ٖٗ
 (.ٕٔ٘)ص -ىػٙٓٗٔدار إحياء الًتاث العريب،  -مالك بن أنس، ادلوطأ. ت:فؤاد عبد الباقي، بَتوت - ٖ٘



ركز الثروة يف يد فئة قليلة وبقاء رأس ادلاؿ يف يد القلة من أفراد اجملتمع واليت تتحكم دلنع تتعد الزكاة وسيلة . ٗ

أما إذا توفر ادلاؿ وُت انتشاره يف أيدي  ،عطل ىذا ادلاؿ عن كثَت من االستثمارتيوبالتايل يف استثماره بدوف منافسة 

صحاب الثروة يف ذلك أة وزادت جدية معظم الناس زاد احلافز لالستثمار والبحث عن مشروعات إنتاجية مرحب

 موجودة يف ظل تركز الثروة نتيجة لزيادة ادلنافسة بُت رؤوس األمواؿ على تنفيذ ادلشروعات، وىذه الصورة ال تكوف

 .لعدـ وجود من ينافسهم ،قـو أصحاب رؤوس األمواؿ بادلشروعات االحتكارية.يف يد األغنياء، عندىا ي

يدفع إىل إنشاء ما  عاتو مًتابطة ومتداخلة حبيث أف إنشاء مشاريع يف قطاع. أف قطاعات االقتصاد وصنا٘

مشروعات مكملة لو سواء كاف التأثَت يؤدي إىل إقامة مشروعات توفر مستلزمات اإلنتاج للمشروعات القائمة أو 

منها،  تقـو على أساس أف ادلشروعات القائمة توفر مستلزمات إنتاج حتفز مشروعات ُأخرى على االستفادة

باإلضافة أف أثر ادلضاعف وادلعجل لو أثر كبَت يف زيادة مستوى الدخل وبالتايل مستوى االدخار فاالستثمار، 

 وعليو فإف متويل بعض ادلشروعات عن طريق الزكاة يساعد يف قياـ مشروعات مكملة ذلا.

لعملية التنمية االقتصادية وإقامة ة الالزمة جتماعيواال لسياسية. ما ذكر حوؿ أف الزكاة توفر من العوامل اٙ

 البنية التحتية واذلياكل األساسية يشجع أصحاب رؤوس األمواؿ على االستثمار.

وقد قرر رلمع الفقو اإلسالمي جواز االستثمار يف أمواؿ الزكاة نفسها إذا كانت ادلصلحة يف ذلك 

تنتهي بتمليك أصحاب االستحقاؽ للزكاة، )جيوز من حيث ادلبدأ توظيف أمواؿ الزكاة يف مشاريع استثمارية 

أو تكوف تابعة للجهة الشرعية ادلسؤولة عن مجع الزكاة، وتوزيعها، على أف تكوف بعد تلبية احلاجة ادلاسة 

 (.ٖٙالفورية للمستحقُت، وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن اخلسائر

لزكاة ما جيهز بو صنعتو، أو كانت وقد ذكر الفقهاء أف الفقَت إف كانت لو دراية بصنعة يعطى من ا

 (.ٖٚيعطى ما جيهز بو حرفتو، وأيضا من كانت لو دراية بالتجارة يعطى رأس ماؿ يتاجر بولو حرفو 

 عالقة الزكاة في تدوير رأس المالالمطلب الثاني: 

ي أف الزكاة يعد الركود االقتصادي من أىم ادلشكالت اليت يعاين منها اجملتمع، ويرى فقهاء االقتصاد اإلسالم

 ذلا أثر واضح يف توزيع الدخل، وزلاربة البطالة، وتشغيل رأس ادلاؿ واستثماره للحد من الركود االقتصادي.
                                                           

 (.ٖٓٚ)ص -ىػٛٔٗٔاالقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية ادلعاصرة. الدوحة، مؤسسة الرياف،السالوس، علي أمحد،  - ٖٙ
 (.ٜٓٔ/٘ىػ، )ٛٔٗٔ، ٔدار الكتب العلمية، ط –البغوي، أبوزلمد احلسُت، التهذيب يف فقو اإلماـ الشافعي. ت:أمحد عبد ادلوجود، وزلمد عوض، بَتوت  - ٖٚ



فالزكاة تعمل على دوراف رأس ادلاؿ، إذ أهنا تشجع صاحب ادلاؿ على استثمار أموالو حىت يتحقق فائض 

يؤدي منو الزكاة، وبذلك يكوف رب ادلاؿ قد استفاد من استثمار مالو بالربح، وأفاد اجملتمع بأداء حق ادلستحقُت 

بن القيم: راد اجملتمع على أساس عادؿ قاؿ ابُت أف من وسائل إعادة توزيع الثروةبالزكاة، فالزكاة تعد وسيلة فعالة 

)اقتضت حكمتو أف جعل يف األمواؿ قدراً حيتمل ادلواساة وال جيحف هبا، ويكفي ادلساكُت، وال حيتاجوف معو إىل 

ّسائِِل ( لِلٕٗواّلِذين يف أْمواذلِِْم حقٌّ مْعُلوـٌ )(، قاؿ تعاىل: )ٖٛشيء، ففرض يف أمواؿ األغنياء ما يكفي الفقراء

 (.ٕ٘-ٕٗ( )ادلعارج: واْلمْحُروـِ 

وشلا ال شك فيو أف أىم ما حيافظ على ادلاؿ وقيمتو وأمهيتو يف اجملتمع ىو حركتو وفعاليتو وانتقالو، إذ من 

ادلقرر عقاًل أف السكوف ىو ادلوت، وال يزاؿ الشيء موسومًا باحلياة ما داـ متحركاً، فإذا سكن فقد انتهى، وىذه 

زلققاً دورتو، ألنو حيقق ادلكاسب يف طبق على ادلاؿ فال يزاؿ زلتفظاً بقيمتو وحيويتو وتأثَته ما داـ متنقاًل النظرية تن

نفسو، وجيٍت األرباح، ودلا كانت الزكاة زلققة ذلذا اجلانب ادلؤثر على حفظ ادلاؿ كاف لوجوهبا على ادلكلف أثرىا 

ومن مقاصد الشارع احلكيم أف ال حيتكر ادلاؿ بُت أيدي األغنياء، وحيـر منو الفقراء،  . ٜٖالكبَت يف حفظ ادلاؿ

 (ٓٗإمنا ىو دلصاحل العباد يف العاجل واآلجل معاقاؿ الشاطيب: )أف وضع الشرائع 

 المبحث الثالث: أثر الزكاة في مقصد حفظ المال

فظها، ومن مجلة األحكاـ اليت شرعت حفظ ادلاؿ أحد ادلقاصد الضرورية اخلمسة اليت جاءت الشريعة حب

بركة ادلاؿ، ويف زلاربة االكتناز، ويف معاجلة التضخم بُت أثر الزكاة يف حلفظ ادلاؿ، تشريع الزكاة، ومن ىنا سن

 االقتصادي، وكذلك أثرىا يف محاية ادلاؿ من السرقة والسطو.

 

 

 

 المطلب األول: أثر الزكاة في بركة المال

                                                           
 (.ٛ/ٕىػ، )٘ٔٗٔ، ٕٚط -مؤسسة الرسالة -ادلعاد يف ىدي خَت العباد. بَتوت ابن القيم، زلمد بن أيب بكر، زاد  - ٖٛ
 (.ٛـ، )صٕ٘ٓٓالرفايت، عالء الدين عادؿ، الزكاة ودورىا يف االستثمار والتمويل. ادلؤمتر العلمي األوؿ )االستثمار والتمويل( فلسطُت،  - ٜٖ
 (.ٕٔ-ٜ/ٕالشاطيب، ادلوافقات. ) - ٓٗ



إف من أىم ما حيافظ على ادلاؿ وجيعلو يف حرز من اجلوائح أف حتفظو عناية اهلل تعاىل وأف حتل الربكة فيو، 

قاؿ الراغب األصفهاين: )أصل الزكاة وىذا ال يتحقق إال بأداء حق اهلل تعاىل فيو، فالزكاة سبب لربكة ادلاؿ وتكثَته، 

مور الدنيوية واألخروية. يقاؿ: زكا الزرع يزكو، إذا حصل منو منو النمو احلاصل عن بركة اهلل تعاىل ويعترب ذلك باأل

 منو وبركة بفضل تفعيل نظاـ الزكاة  (.ٔٗوبركة

 ۖ  بهٍة ٍة ِمائَُة حَ َمَثُل الهِذيَن يُػْنِفُقوَف أَْمَواذَلُْم يِف َسِبيِل اللهِو َكَمَثِل َحبهٍة أَنْػَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يِف ُكلِّ ُسْنبُػلَ قاؿ تعاىل: )

 (، ٕٔٙ( )البقرة: َواللهُو َواِسٌع َعِليمٌ  ۖ  َواللهُو ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء 

قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )من تصدؽ بعدؿ مترة من كسب طيب، وال يقبل اهلل إال الطيب، وإف 

قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو (، و ٕٗاجلبلاهلل يتقبلها بيمينو، مث يربيها لصاحبو كما يريب أحدكم فلوه، حىت تكوف مثل 

( وكذلك قوؿ رسوؿ اهلل ٖٗماؿ يف بر وال حبر إال مبنع، فحرزوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة ما تلف)وسلم: 

ؤدي وسلالطة الزكاة للماؿ تعٍت منع الزكاة،  فمنع الزكاة ي (.ٗٗصلى اهلل عليو وسلم: )وما خالطت الزكاة ماال إال أىلكتو

 .  ٘ٗإىل إىالؾ ادلاؿ، وإخراجها مؤداه حفظ ادلاؿ

 المطلب الثاني: أثر الزكاة في محاربة االكتناز

و متحرؾ غَت ىم ما حيفظ ادلاؿ ويضمن بقاءه كونإف من مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ ادلاؿ، إف من أ

إذا سكن أسن وتكدر، وحبركتو يصفو وينتفع بو، جملتمع بأنو كحركة ادلاء؛ فادلاء ساكن، ويعرب عن أمهية حركة ادلاؿ يف ا

 وىكذا بالنسبة إىل حركة ادلاؿ ودورانو بانسياب يف األنشطة االقتصادية.

                                                           
 (.ٖٓٛىػ، )صٕٔٗٔ، ٔدار القلم، ط -فهاين، مفردات ألفاظ القرآف. دمشقالراغب، احلسُت األص - ٔٗ
 (.ٓٔٗٔالبخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، ) - ٕٗ
 .ٕٙٔٙ(، رقم:ٖٛٙ/ٖٔاأللباين، زلمد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعة. ) - ٖٗ
 (ٙٙٙٚرقم ) (،ٕٛٙ/ٗالبيهقي، السنن الكربى. ) - ٗٗ
 (.ٖٙ٘ٔ(، رقم)ٕٛٗ/٘دمشق، ) -البغوي الشافعي، احلسُت بن مسعود، شرح السنة. ت:شعيب األرنؤوط، وزلمد الشاوي، ادلكتب اإلسالمي - ٘ٗ



الكفيلة بتداوؿ ادلاؿ ودورانو بشكل انسيايب دوف حبسو واكتنازه وذلك أف شرع األحكاـ ومن حكمة الشرع 

ؿ وحتريكو وتداولو وىذا بدوره لو أثر كبَت يف تنمية ادلاؿ واحملافظة بتشريع فريضة الزكاة؛ فالزكاة دعوة إىل استثمار ادلا

 .ٙٗعليو، وإال فإف الزكاة ستأيت عليو حىت يتالشى

كما أف اكتناز ادلاؿ قد يؤدي إىل ترؾ االستثمار وتعطيل التنمية وهبذا يتبُت أف الشارع احلكيم مل يدفع 

 .ٚٗمعادلها بطريقة دقيقة وصورة واضحة ال غموض فيهااألمواؿ دفعة عمياء بل رسم ذلا طريق السَت وحدد 

 المطلب الثالث: أثر الزكاة في عالج التضخم االقتصادي

من األمراض االقتصادية اليت حتدث آثاراً سيئة يف االقتصاد، وقد لعبت الزكاة دوراً ىاما  النقدييعد التضخم 

وبارزا يف معاجلة التضخم يف حالة زيادة الطلب عن العرض، حيث تكوف النقود ادلتاحة داخل اجملتمع أكرب من قيمة 

ادة األسعار، ولتطبيق فريضة الزكاة األثر يف كبح شلا يدفع األسعار للزيادة، كما ترتفع األجور لتلبية زي السلع ادلعروضة

 التضخم االقتصادي من خالؿ ما يلي:

انسياب حصيلة الزكاة مع بداية كل حوؿ قمري يوفر كميات النقد الالزمة للتداوؿ دوف بالتدفقات النقدية وذلك توفَت  -ٔ

 احلاجة إىل جلوء السلطات النقدية لعمليات اإلصدار النقدي.

حد الكفاية جلميع أفراد اجملتمع، ويتجو اجملتمع بصفة عامة لإلقباؿ على السلع  لزكاة يضمن توفَتتطبيق فريضة ا -ٕ

 .استهالؾ السلع الكمالية اليت حتقق مقاصد الشريعة، دوف ارتفاع مستويات الطلب على الضرورية األساسية

ووزكاة هبيمة األنعاـ يف صورهتا من خالؿ توزيع زكاة الزروع والثمار الزكاة العينية حتد من اإلنفاؽ غَت الضروري للنقود  -ٖ

 إىل درجة كبَتة يف االحتفاظ للنقود بقيمتها الشرائية دوف تدىور.العينية يسهم 

فرض الزكاة على ادلاؿ النامي فعاًل أو تقديرًا يدفع أصحاب رؤوس األمواؿ إىل االستمرار يف االستثمار حىت لو كاف  -ٗ

ا كاف ىذا ادلعدؿ أكرب من الصفر، ويرجع ذلك إىل أف االختيار % طادل ٘.ٕتوقع للربح أقل من نسبة الزكاة  ادلعدؿ ادل

ادلمكن أماـ ادلستثمرين يف ىذه احلالة ىو بُت استثمار أمواذلم أو اكتنازىا، وليس االختيار بُت استثمارات متعددة، 

                                                           
 (.ٖ٘ـ، )صٕٗٓٓ، ٔ، عٚٔاخلليفي، رياض منصور، ادلقاصد الشرعية وأثرىا يف فقو ادلعامالت ادلالية. رللة جامعة ادللك عبد العزيز، ـ - ٙٗ
 (. ٙٓ٘ىػ، )صٕٔٗٔ -ـٜٜٔٔالعامل، يوسف حامد، ادلقاصد العامة للشريعة اإلسالمية. ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي، الواليات ادلتحدة األمريكية،  - ٚٗ



فإف االستثمار ىو اخليار األمثل، لقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  ونظرًا ألف االكتناز اختيار غَت مطروح على ادلسلم

 (.ٛٗوسلم: )اجتروا يف أمواؿ اليتامى ال تأكلها الزكاة

، ويتحقق ذلك بتوفَت  زكاة ىو حتقيق اإلغناء دلصارفهالزيادة العرض عرب الدور اإلمنائي للزكاة، حيث أف ىدؼ توزيع ا -٘

اجية ادلالئمة دلواىبهم وقدراهتم، ولتأصيل توفَت األدوات ورؤوس األمواؿ اإلنتكفايتهم يف احلاؿ وادلستقبل عن طريق 

و متجرًا أو آلة صنعة كىذه ادلسألة صلد أف فقهاء احلنابلة يذكروف أف الفقَت يأخذ كفايتو دائماً، ويتحقق ذلك بتملي

 .ٓ٘ما حيتاجو كثَتاً  ، وذكر الشافعية إعطاء الفقَت إف كاف تاجراً ماالً يتجر بو ولو كافٜٗوضلو ذلك

دور الزكاة يف زيادة كمية العمل من زاوية سهم الغارمُت؛ فإذا استداف تاجر لصاحل نفسو وعجز عن السداد فقد يضطر  -ٙ

إىل إعالف إفالسو وخروجو من العملية اإلنتاجية، ويصبح عاطاًل عن العمل، وإف كاف صاحب مصنع أدى ذلك إىل 

حصوؿ ىذا العنصر اإلنتاجي )التاجر ادلفلس( على العوف من حصيلة الزكاة سوؼ ف فقداف كثَت من العماؿ ألعماذلم

 ٔ٘ حيافظ على مقدرتو اإلنتاجية وبالتايل حيافظ العاملوف على فرص عملهم.

تكافل بُت أفراد اجملتمع وتوزيع عادؿ للسيولة بُت أفراده، حبيث ال يكوف دولة بُت األغنياء ففي تشريع الزكاة 

 دوف الفقراء.

فعلى مجيع ادلسلمُت أفراد وشركات ومؤسسات إخراج الزكاة على الوجو ادلشروع، وعدـ إنقاصها عن ادلقدار 

الواجب، أو التغافل عن بعض األمواؿ اليت جتب فيها الزكاة، وأف خيرجوىا بطيب نفس منهم حىت يسلم للمسلمُت 

 .ٕ٘اقتصادىم ويبقى تآلفهم

 

 

 

                                                           
 (.ٖ٘٘/ٜدار احلرمُت، ) -الطرباين، أبوالقاسم،  ادلعجم األوسط. ت: طارؽ بن عوض اهلل ، القاىرة - ٛٗ
 (.ٖٕٛ/ٖـ، )ٜٙٛٔدار إحياء الًتاث العريب، -، بَتوتٕالدين أبو احلسن علي، اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼ. ت: زلمد الفقي، ط ادلرداوي، عالء - ٜٗ
 (.ٚ٘ٔ/ٙـ، )ٕٕٓٓ، ٔدار الكتب العلمية، ط -النووي،أبوزكريا زلي الدين بن شرؼ، اجملموع. بَتوت - ٓ٘
 (ٕٚفلسطُت، )ص –ـ، جامعة النجاح الوطنية ٕٓٔٓ -التنمية االقتصادية. رسالة ماجستَتعماوي، ختاـ عارؼ حسن، دور الزكاة يف  - ٔ٘
 لالقتصاد والتمويل. العمراين، عبد اهلل بن زلمد، أثر الزكاة يف معاجلة التضخم والوقاية منو. منتدى التمويل اإلسالكمي. موقع اذليئة اإلسالمية العادلية - ٕ٘



 ة المال من السطو والسرقةالمطلب الرابع: أثر الزكاة في حماي

وقد واجو الشارع ذلك بتشريعو احلدود والعقوبات إف أىم ما يهدد األمواؿ ىو شيوع السرقات والسطو، 

الرادعة دلثل ىذه اجلرائم كحد السرقة، وحد احلرابة، إال أف حكمة الشارع مل تتوقف فقط عند تشريع العقوبات؛ ألف 

 لتحقيق محاية ادلاؿ، وذلك من جانبُت: لشأف، لذا شرع اهلل تعاىل الزكاةالعقوبات وحدىا غَت كافية يف ىذا ا

وزراعة السكينة والطمأنينة يف نفوس أفراد اجملتمع، وشيوع احملبة على البذؿ والسخاء،  دىاهتذيب النفوس وتعوي أواًل:

حولو من احلقد واحلسد، ويف الزكاة فيأمن اجملتمع كلو وحتفظ فيو األمواؿ، فإذا أخرج الغٍت زكاة مالو سلمت نفوس من 

(، وعندما ٖ٘أيضاً حفظ لذلك ادلاؿ بدرء النقم واآلفات عنو وحتصيناً لو بأداء حقو ، قاؿ تعاىل: )ويف أمواذلم حق معلـو

قلوب الفقراء بالدعاء لألغنياء أف يدمي اهلل تعاىل أمواذلم، وأف يدفع عنهم كل جائحة أو ىالؾ، وىذا أىم ما  تتضرع

 .ٗ٘بو األمواؿ وتصافحتفظ 

وقاية ادلاؿ من السطو والسرقة والنفوس من القتل، فإذا أخرج األغنياء زكاة أمواذلم مل يبق زلتاج، واكتفى أصحاب  ثانيًا:

احلاجات فلم يعد ىناؾ رلاؿ إىل سرقة أو هنب، وذلك أف السرقة والنهب إمنا تزداد عند احلاجة، وقد يصحبها قتل 

 وإزىاؽ أرواح.

على ادلستوى اخلاص يف حفظ سواء وىذاف اجلانباف ذلما أثر بالغ يف حفظ األمواؿ على مجيع ادلستويات، 

ادلستوى العاـ من خالؿ هتيئة ادلناخ ادلالئم للنمو  ىعل وأأمواؿ الناس من التعرض حملاوالت السرقة والسطو وغَت ذلك، 

قرار األمٍت، واالستقرار األمٍت أصلو صفاء نفوس أفراد اجملتمع، ادلايل االقتصادي، ألف النماء االقتصادي مقًتف باالست

 والزكاة ىي احملققة لذلك ومن ىنا تظهر أمهية الزكاة يف حفظ مقصد ادلاؿ وتنميتو. 

 

 

 

                                                           
 (ٖٔٔمقاصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ ادلاؿ وتنميتو. )ادلقرف، زلمد بن سعد،  - ٖ٘
 الفوزاف، عبد العزيز بن فوزاف، أثر الزكاة يف حتقيق التكافل االجتماعي. شبكة رسالة اإلسالـ. - ٗ٘



 الخاتمة

 وتتضمن أىم النتائج:

أحكاـ الشريعة كلها زلققة دلصاحل ادلكلفُت يف العاجل واآلجل، وىي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً  -ٔ

 مبقاصدىا.

 .الزكاة الشرعية ذلا أثرىا الواضح يف احملافظة على ادلاؿ وصيانتو من اذلالؾ -ٕ

قدرة الويظهر ذلك من خالؿ وجود نوازؿ يف كل عصر و وغاياتو من أحكامو كثَتة، مقاصد الشارع  -ٖ

    على الشريعة اإلسالمية.على حلها باالستناد 

ففي تشريع الزكاة تكافل بُت أفراد اجملتمع وتوزيع عادؿ  تنمية ادلاؿ واستثمارهيف للزكاة عالقة مؤثرة  -ٗ

 للسيولة بُت أفراده، حبيث ال يكوف دولة بُت األغنياء دوف الفقراء.

 التوصيات:

 بعد ىذه الدراسة ديكن أف نستخلص التوصيات اآلتية:

لى لتعميم نفعها عواالجتماعي  ر وتفعيل دورىا االقتصاديثأواًل: أف تُػُويل احلكومات الزكاة عناية أك

 .تمعاجمل

، وإنشاء  ةصحيحبطريقة  وحساهبا القوانُت ادلالئمة لضماف حتصيل زكوات األمواؿ ومجعهاتشريع ثانياً: 

 مؤسسات خاصة بذلك على أف يكوف العاملُت فيها من ذوي االختصاص.

عن العواـ واعتقادىم  ثالثاً: : نشر أحكاـ الزكاة ومقاديرىا وأنصبتها بُت الناس لغياب أغلب أحكامها

 أصناؼ معينة. يف وجوب الزكاة



الشرعية ومقاصدىا؛ لبياف أسرار  الباحثُت على مثل ىذه الدراسات اليت تبُت العالقة بُت األحكاـ تشجيع: رابعاً 

 ، ويعد ىذا ادلؤمتر بادرة طيبة يف ىذا اخلصوص.ما متيزت بو عن غَتىا من الشرائعىذه الشريعة و 
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