
١ 
 

  باب األول 

 املقدمة  . أ

إن احلمـد هللا، حنمده ونستعينه و نستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن 

وأشهـد أن ال إله . سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

  : قال اهللا تعاىل .إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

  اونَيملسم متأَنإِال و نوتمال تو هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذهأَي.١  

 اهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ وبثَّ منهما رِجاالً كَثرياً 

  ٢.علَيكُم رقيباً

 ًيدادالً سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي * رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصي

نمو كُموبذُن يماً لَكُمظزاً عفَو ـَاز   : أما بعد ٣.يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد ف

ي هدي حممد صلى اهللا ، وخـري اهلدسبحانه وتعاىل فإن خري احلديث كتاب اهللا

، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة عليه وسلّم

  .يف النار
                                                

 .١٠٢: سورة  آل عمران ١
  .١: سورة  النساء ٢
 .٧٠: سورة  األحزاب ٣
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يقبل اهللا دينا إال  ، الذي الالزمان رمحة للعاملنيدين اإلسالم هو دين آخر 

ومن يبتغِ غَير اِإلسالَمِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في {: لقوله تعاىل، دين اإلسالم

رِيناسالْخ نم ةر٤.}اآلخ  

جاء دين اإلسالم بالشريعة التامة اليت تم يف خمتلف جوانب احلياة  اولذ

ومن ناحية العالقات اإلنسانية االجتماعية حث . ية املطلوبة عدال واحساناالبشر

احلفاظ على  من أجلوذلك ، الضعفاء والفقراء و املساكني ساعدةملاإلسالم أهله 

وقد كثرت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية . جتماعيةالرفاهية اإلحيام و

 سبحانه وتعاىل ، واهللايتامىاملساكني والطعام إاحلث على  مثال، هذامثل حتدثت 

   ٥.}ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكينا ويتيما وأَسريا{: يقول 

وما ) ١١(فَال اقْتحم الْعقَبةَ {: سبحانه وتعاىل وكذلك يف سورة البلد يقول

يتيما ذَا ) ١٤(إِطْعام في يومٍ ذي مسغبة  أَو) ١٣(فَك رقَبة ) ١٢(أَدراك ما الْعقَبةُ 

 ةبقْر١٥(م ( ةبرتا ذَا مينكسم أَو)٦.})١٦  

لة اصإكفارة ذات  انتهاك احلرمة، قد جعل اهللا وباإلضافة إىل ذلك

إطعام عشرة : أربعة أشياء بني، مثل كفارة اليمني  وهي التخيري االجتماعية

كما قال  ،ساكني، أو عتق رقبة، أو صيام ثالثة أياممل، أو إعطاء قسوة مساكني
                                                

 .٨٥: سورة آل عمران ٤
  .٧ :سورة االنسان ٥
  .١٦-١١: سورة البلد ٦
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الَ يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم اَأليمانَ { :تعاىل

أَهليكُم أَو كسوتهم أَو فَكَفَّارته إِطْعام عشرة مساكني من أَوسط ما تطْعمونَ 

 واْتحرِير رقَبة فَمن لَّم يجِد فَصيام ثَالَثَة أَيامٍ ذَلك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتم واحفَظُ

  ٧.}أَيمانكُم كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تشكُرونَ

يدع  من سبحانه وتعاىل مسى اهللاقد  ففي اآليات األخرى من ذلك ةال غرابو

 :فاقرأ ما شئت قوله تعاىل ،اليتيم وال حيض على إطعام املسكني من املكذب بالدين

وال يحض علَى ) ٢(فَذَلك الَّذي يدع الْيتيم ) ١(أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ {

سامِ الْمنيِ طَع٨.})٣(ك   

أي باجلزاء " ب بالدينيكذ"ومعىن : رمحه اهللا تعاىل يف تفسريه ٩وقال البغوي 

الدفع : يقهره ويدفعه عن حقه والدع أي }لك الَّذي يدع الْيتيمفَذَ{. واحلساب

                                                
 .٨٩: سورة املائدة ٧
  .٣-١: املاعونسورة  ٨
احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء الشافعي البغوي اإلمام احلافظ الفقيه اتهد حميي السنة أبو حممد  ٩

صاحب معامل الترتيل وشرح السنة والتهذيب واملصابيح وغري ذلك تفقه على القاضى حسني صاحب التعليقة 
مدينة من حدائق خراسان يف شوال سنة  تويف رمحه اهللا بمرو الروذو )هـ ٤٣٣(إنه ولد سنة  .وحدث عنه

أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز، والسنة النبوية، بالعكوف على دراستهما،  .هــ ٥١٦
تفسري البغوي و، ٤/١٢٥٧: تذكرة احلفاظانظر . وتدريسهما، وكشف كنوزمها، وأسرارمها، والتأليف فيهما

:١٤/  ١ .  
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ال يطعمه وال يأمر أي } ض علَى طَعامِ الْمسكنيِوال يح{. بالعنف واجلفوة

   ١٠.ـأه بإطعامه ألنه يكذب باجلزاء

جوانب احلياة  الذي يهتم الدين الكامل حبق وكل هذا يدل على أن اإلسالم هو

 بني الفوارق االجتماعية حذف  وذلك من أجل  محتياجاا اإلنسانية مراعاة

وحتقيق احلياة الطيبة وكذالك إلنشاء األقوياء والضعفاء بني و ،واألغنياء الفقراء

  .املدين حتت رعاية الشريعة اإلسالمية اتمع
 

 البحث خلفية  . ب

وقد شهده التاريخ ، ال ريب أن دور دين اإلسالم إلصالح األمة كبري 

اإلسالم منذ عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث اخللفاء الراشدين واألمة 

اهللا إال ألن اإلسالم يعلو وال يعلى عليه وأنه الدين الكامل وال دين عند ، بعدهم

  .اإلسالم

فرض هو  الضعفاءمن دور دين اإلسالم يف رعاية الفقراء وواجلدير بالذكر 

يف مثانية وقد قرا اهللا مع الصالة  ١١،اإلسالم أركان من هي واحدةو ،الزكاة

                                                
  .٥٤٩/  ٨: للبغوي  معامل الترتيل: ينظر ١٠

  

عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ررضي اهللا عنهما قال مسعت : ذلك حديث على والدليل  ١١
بىن اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا (( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

، والبخارى ) ٦٠١٥قم ، ر ٢/١٢٠(أخرجه أمحد  )) ء الزكاة وحج البيت وصوم رمضانوإقام الصالة وإيتا
. حسن صحيح : وقال ) ٢٦٠٩، رقم  ٥/٥(، والترمذى ) ١٦، رقم  ١/٤٥(، ومسلم ) ٨، رقم  ١/١٢(
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، قبهاتب اهللا تعاىل منكرها وعاوع ١٢،تنيني العباداته أمهية على دالة وعشرين آية

اللَّه فَبشرهم  يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ والَ ينفقُونها في سبِيلِ والَّذين{: قال تعاىل

يوم يحمى علَيها في نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم ) ٣٤(بِعذَابٍ أَليمٍ 

    ١٣.})٣٥(ما كُنتم تكْنِزونَ  وظُهورهم هذَا ما كَنزتم َألنفُِسكُم فَذُوقُواْ

آثار الزكاة على اتمع وعلى االقتصاد : رمحه اهللا تعاىل١٤وقال ابن العثيمني

اإلسالمي ظاهرة أيضاً، فإن فيها من مواساة الفقراء والقيام مبصاحل العامة ما هو 

معلوم ظاهر من مصارف هذه الزكاة، فإن اهللا سبحانه وتعاىل قال يف مصارف هذه 

                                                                                                                                 
أبو يعلى : وأخرجه أيضا ) . ١٥٨، رقم  ١/٣٧٤(، وابن حبان ) ٥٠٠١، رقم  ٨/١٠٧(والنسائى 

، ) ١٣٢٠٣، رقم  ١٢/٣٠٩(، والطرباىن ) ٣٠٩، رقم  ١/١٥٩(، وابن خزمية ) ٥٧٨٨، رقم  ١٠/١٦٤(
  ) .٧٠١٣، رقم  ٤/٨١(والبيهقى 

  

  .٤:سورة لقمان  }الَّذين يقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم بِاآلخرة هم يوقنونَ{: تعاىلقوله ك ١٢
  

  .٣٥-٣٤: سورة التوبة ١٣
 بن أمحد ابن الرمحن عبد بن اهللا عبد بن عثمان بن الرمحن عبد بن سليمان بن حممد بن صاحل بن حممد هو ١٤

 ذا إليه بالنسبة األسرة هذه واشتهرت عثيمني، عليه أُطلق عثمان الرابع وجده متيم، بنِي من الوهبة، من مقبل،
 مدينة يف هـ١٣٤٧ سنة رمضان شهر من والعشرين السابع ليلة يف ولد ).عثمان من مأخوذ عثيمني( اإلطالق

 على القرآنَ وتعلَّم الكتاب، يف والكتابةَ القراءةَ تعلَّم .طيبة صالحة نشأة ونشأ القصيم، مدن إحدى عنيزة،
 ناصر ابن الرمحن عبد العالَّمة الشيخ على وتتلمذ القرآن فحفظ دامغ، آل سليمان بن الرمحن عبد ألمه جده

 إليها، املعهد يف التدريس من انتقل بالقصيم الدين وأصول الشريعة كلية افتتاح وبعداهللا،  رمحه السعدي
ا .اهللا رمحه تويف أن إىل فيها التدريس يف واستمرولَم وفِّيه تتولَّى هـ١٣٧٦ سنة سعدي بن الرمحن عبد شيخ 
 وتويف يف .اهللا توفَّاه حىت ذلك على واستمر بعنيزة، الكبري اجلامع املسجد يف والتدريس واخلطابةَ اإلمامةَ

 املسجد يف عليه وصلِّي هـ،١٤٢١ عام شوال شهر من عشر اخلامس األربعاء، يوم مساء جدة يف مستشفى
 جند علماء: ينظر .مبكة رمحه اهللا رمحة واسعة العدل مقربة يف ودفن اخلميس، يوم من العصر صالة عقب احلرام
 العلماء من - تعاىل اهللا رمحه عثيمني بن حممد والشيخ، ٢/٤٢٢: البسام اهللا عبد للشيخ قرون ستة خالل

 .٩-٢: - الربانيني
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ـٰكنيِ وٱلْ{: الزكاة سٱلْمآِء ولْفُقَرل ـٰت ـٰملني علَيها وٱلْمؤلَّفَة إِنما ٱلصدقَ ع

ـٰرِمني وفى سبِيلِ ٱللَّه وٱبنِ ٱلسبِيلِ فَرِيضةً مّن ٱل ٱلْغى ٱلرِّقَابِ وفو مهقُلُوب ٱللَّهو لَّه

يمكح يملوهؤالء األصناف الثمانية منهم من يأخذها لدفع حاجته، ومنهم  ،١٥}ع

سلمني إليه، فالفقراء واملساكني والغارمون ألنفسهم، وابن من يأخذها حلاجة امل

: السبيل والرقاب، هؤالء يأخذون حلاجتهم، ومنهم من يأخذ حلاجة الناس إليه

كالغارم إلصالح ذات البني، والعاملني عليها وااهدين يف سبيل اهللا، فإذا عرفنا أن 

خلاصة ملن أعطيها، وحيصل توزيع الزكاة على هذه األصناف حيصل ا دفع احلاجة ا

   ١٦.عرفنا مدى نفعها للمجتمع ا دفع احلاجة العامة عن املسلمني

 يفو، ألا من الصدقات الواجبةالصدقات أخص من كلمة الزكاة 

صدق صاحبها وهو برهان على  على دليل أي برهان هي صدقةال أن ١٧احلديث

وترد إىل ء الناس تأخذ من أغنيا والزكاة ١٨.تعاىل وقوة يقنه باهللا شخص إميانصحة 

                                                
 .٦٠: التوبةسورة  ١٥

 .٣/  ١٨: موع فتاوى ورسائل ابن عثيمني جم :ينظر١٦ 
الطهور شطر (( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب مالك احلارث بن عاصم رضي اهللا عنه قال ١٧

وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن ما بني السماء واألرض والصالة نور والصدقة اإلميان واحلمد هللا متأل امليزان 
أخرجه .)) برهان والصرب ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها

) ٣٥١٧، رقم  ٥/٥٣٥(، والترمذى ) ٢٢٣، رقم  ١/٢٠٣(، ومسلم ) ٢٢٩٥٣، رقم  ٥/٣٤٢(أمحد 
، ) ٦٠٠، رقم ١/١٨٩(، وأبو عوانة ) ٦٥٣، رقم  ١/١٧٤(الدارمى : وأخرجه أيضا . صحيح : وقال 

،  ٣/٣(، والبيهقى ىف شعب اإلميان ) ٢١١، رقم  ١/٣٧٤(، وابن منده ) ٣٤٢٣، رقم  ٣/٢٨٤(والطرباىن 
  ) .٢٧٠٩رقم 

  

 .٧٥: بن العثيمني صالشرح األربعني النووية  :ينظر ١٨
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ها، وال سيما الفقراء يف ستحقحبها ومساعدة ملافقرائهم، وجيعلها تزكية األموال لص

أا أخذت من األغنياء يف و. املعيشة كفايةفيحتاجون احلصول على  املعيشة ضائقة

غريه وال جيوز نقل الزكاة من بلد إىل منطقة فتصرف للفقراء يف هذه املنطقة نفسها 

  .بوجود أهلها

 إال عند أن تنتقل زكاة بلد إىل غريهوال جيوز  :ويف األحكام السلطانية قال

أحد قولني عدم وجود أهل السهمان فإن نقلها عنه مع وجودهم فيه مل جيزئه يف 

  ١٩.وأجزأه يف القول اآلخر

قال رسولُ اهللا : رضي اهللا عنهما قال  ٢٠عبد اهللا بن عباسديث عن احليف و

إِنك (( : حني بعثه إِىل اليمن رضي اهللا عنه ٢١صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ بنِ جبل

، وأَنَّ يشهدوا أَن ال إِله إِال اهللا ستأيت قوما أهلَ كتاب، فَإِذا جئتهم فَادعهم إِىل أَن
                                                

   . ١٤١ / ١ : للماوردي األحكام السلطانية :ينظر ١٩

عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولد هو  ٢٠
قبل اهلجرة بثالث سنني ودعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالفهم يف القرآن فكان يسمى البحر واحلرب 

ننا ما عشره منا أحد مات سنة مثان وستني بالطائف وهو أحد لسعة علمه وقال عمر لو أدرك بن عباس أسنا
 و، ٣٠٩/ ١: البن حجر تقريب التهذيب: ينظر .املكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة

 و، ٢٠٧/ ٣: حامت  يبألالثقات  و، ٢٩٥/ ٨:  البن كثري البداية والنهاية و، ٢٤٢/ ٥:ذيب التهذيب 
 .٤٠/ ١: للذهيبتذكرة احلفاظ 

معاذ بن جبل اخلزرجي من جنباء الصحابة عنه عبد الرمحن بن غنم ومسروق وكثري بن مرة قال أنس هو  ٢١
مجع معاذ القرآن يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال بن مسعود كنا نشبهه بإبراهيم عليه السالم 

مد بن أمحد حلالكاشف : ينظر .ن عن مثان وثالثني سنةباألرد ١٨كان أمة قانتا هللا حنيفا تويف بالطاعون سنة 
سري أعالم  و، ١٠/١٦٩: ذيب التهذيب  و، ٧/٣٥٩: التاريخ الكبري  و، ٢٧٢/ ٢: أبو عبداهللا الذهيب 

  .١/٤٤٣:  للذهيب النبالء
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خبِرهم أنَّ اهللا قد فرض عليهم محمدا رسولُ اهللا، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأ

يف كُلِّ يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخربهم أن اهللا قد  صلواتمخس 

أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك  فَرض عليهم صدقة تؤخذُ من

 بذلك فإِياك وكرائم أمواهلم، واتقِ دعوةَ املظلوم، فإنه ليس بينها وبني اهللا

  ٢٢)).حجاب

وال شك أن الزكاة هلا حكم عظيمة وفوائد كثرية تؤثر لصالحية األمة 

أو من  اإلماميد  علىيف الدول اإلسالمية قد مت مجع الزكاة و، اإلسالمية املباركة

حبيث ميكن إمتام دفع الزكاة من األغنياء  نطقةمإىل خمتلفة السعاة  ه بإرسالينوب عن

كما حدث  عقوبات على من ال يدفع الزكاة أو السلطان أخذ اإلمامعادة ومنظما، 

ولكن مع  ٢٤.يف قتال قوم بسبب منعهم أداء الزكاة ٢٣يف اخلليفة أيب بكر الصديق

                                                
) ٩/١٤٠،  ٢/١٣٠(والبخاري ) ١٦٣٨،  ١٦٢٢(والدارمي ) ٢٠٧١) (١/٣٣٣(أخرجه أمحد  ٢٢
، والترمذي ) ١٧٨٣(وابن ماجة ) ١٥٨٤(، وأبو داود ) ١/٣٨(ومسلم  ٥/٢٠٥( ٣/١٦٩) (٢/١٥٨(
جامع األصول يف  :نظري) ٢٣٤٦)(٢٢٧٥(، وابن خزمية ) ٥/٥٥) (٥/٢(والنسائي ) ٢٠١٤،  ٦٢٥(

  .٤٢٠/  ٨: أحاديث الرسول 
أبو بكر الصديق إمام االئمة وخليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عبد اهللا بن عثمان بن عامر بن  ٢٣

عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر التميمي جيتمع 
بة قدمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان من أعلم الصحا،  صلى اهللا عليه وسلم يف مرةمع رسول اهللا

سبق الناس إىل اإلسالم وشهد بدرا وأحدا واملشاهد كلها وويل اخلالفة بعد النيب ، للصالة بالناس يف حياته
ويف ( صلى اهللا عليه وسلم سنتني وأشهرا وتويف يف مجادى األوىل سنة ثالث عشرة وهو بن ثالث وستني سنة 

ودفن مع النيب صلى اهللا عليه ) سبع أو ثنيت من مجادى اآلخرة سنة ثالث عشرة  مثان ليال أو: تاريخ دمشق
أمه أم اخلري لفظا ومعىن سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بنت  .وسلم يف حجرة عائشة

لرمحن وكان أليب بكر من الولد عبد اهللا وأمساء ذات النطاقني وأمها قتيلة بنت عبد العزى وعبد ا، عم أبيه
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، واحلمد هللا اهتماما جيدا األسف وجدنا بعض البالد اإلسالمية ال تم هذا اال

وتوزيعها  واتاجلمعيات واملؤسسات اخلريية اليت تقوم جبمع الزك نشأمع ذلك ت

الزكاة بسبب  عن أداء خبلوا، ولألسف الشديد من األغنياء نيعلى املستحق

هذا أدى إىل مضارة و، يهمالعقوبات عل تقرر نينواوعدم وجود الق بالدين جهالتهم

يف أمواهلم حق و ،حيث سلبوا حقوقهم والضعفاء اتمع وباخلصوص على الفقراء

  ٢٥.واحملتاجني للمساكني

وأدت الزكـاة وظيفتهـا يف اتمع اإلسالمي،  وحققـت األهداف 

وال .  السامية هلا يف اجلوانب اإلميانية والنفسية والتربوية واالجتماعية واالقتصادية

تزال كذلك إىل حد كبري يف عصرنا، مع ضعف تطبيقها يف العصور املتأخرة، 

فريضة املنسية أو الغائبة،  وكادت أن تصبح يف بعض األحيان،  وبعض البلدان،  ال

مث عادت احلياة إىل بعض جوانبها،  وارتفعت الدعوة هلا،  والتذكري ا،  والتوعية 

إىل أمهيتها ودورها،  حىت فرضت نفسها من جديد على الساحة، وصدرت فيها 

                                                                                                                                 
وعائشة وأمهما أم رومان بنت عامر وحممد بن أيب بكر وأمه أمساء بنت عميس وأم كلثوم بنت أيب بكر وأمها 

، ١٦٩/ ٣: طبقات ابن سعدو، ١٨/ ١:طبقات الفقهاء و، ٢٧/ ١: تاريخ اخللفاء: ينظر. حبيبة بنت خارجة
  .٤١٠/ ٢: مسط النجوم العوايل و، ١٢/ ٣٠: تاريخ مدينة دمشق و، ١٦/ ١:اسعاف املبطأ و

، ١٤٠٠: أخرجه البخاري. ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة: قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه ٢٤
  .١٣٣: ومسلم

  .١٩: الذاريات سورة . }وفي أَموالهِم حق لِّلسائلِ والْمحرومِ{ :وقد قال تعاىل  ٢٥
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وأقيمت هلا املؤسسات انني يف بعض البالد اإلسالمية، األنظمة واللوائح والقو

  ٢٦ .ع تنامي الفكر االقتصادي اإلسالمي والفكر العامواألجهزة،  م

أموال الزكوات  سبب رئيسي لقلةالزكاة يؤتون  مظاهر كثرة األغنياء ال

ومن هنا . حقنيللمست بالكفاية فال يتم توزيعهاكثرة املساكني والفقراء لنسبة الب

 يفأخذ بعض اجلمعيات واملؤسسات اخلريية للزكوات رأي استثمار أموال الزكاة 

 تنمية أموال الزكاة الرئيسي اهلدف مع، ومن ذلك يف جمال التجارة خمتلف ااالت

  . يةاكفالبحلل مشكلة اتمع من سد حاجات الفقراء واحملتاجني 

واملراكز اإلسالمية هذه فطرحت بعض اجلمعيات اخلريية وبعض املؤسسات 

الفكرة، وأا مل تكن معروفة من قبل على مدار أربعة عشر قرنا مل يكن استثمار 

الزكاة معلوما، وهلذا ال نكاد جند لذلك ذكرا يف كتب الفقهاء املتقدمني، لكنها 

  ٢٧ .اآلن أصبحت تطرح، بل وتطرح بقوة من بعض املؤسسات اخلريية

إىل عدد  بالنسبة ةقليل مع أموال الزكاة إالجتال أحيانا يف بعض البلدان و

  :مها، ني رئيسنيسببب، وذلك واملساكني من الفقراء كبري

 .وعدم عقاب عليهم بالدين بسبب جهاهلم الزكاة ال يؤدونكثري من األغنياء  .١

 .عدد األغنياء يف منطقة يلقل .٢
                                                

  .٧:  مد الزحيليحملتقومي التطبيقات املعاصرة : ينظر ٢٦
  .٧٩/  ١: سعد بن تركي اخلثالنل شرح فقه النوازل :ينظر ٢٧
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 وهلذا ظهرت. مستحقيهاع يتوز يفكافية ال غريالزكاة  وهذان السببان جعال أموال

لتكون قادرة على توفري  يف جمال التجارة االستثمارية الزكاةاجلديدة أعين فكرة ال

  .لفقراء واحملتاجنيل هاما يكفي من

وليس ، والتقييد مبجال التجارة هنا ألنه أهم مشاريع استثمارية الزكاة

  :ومن امتياز جمال التجارة هو، املقصود نفي مشاريع األخرى

االستثمار يف الصناعية : مثال، ستثمارية ترجع إىل التجارةمعظم مشاريع اال .١

 .فنتيجة األخري هي بيع املصنوعات

 .السهل يف جلب أموال الزكاة عند احلاجة ببيع السلع فورا .٢

: ال حنتاج أمواال كثرية يف إجياد مشاريع التجارية خبالف مشاريع األخرى مثال .٣

نكثر املشاريع ونرجو أرباحا كثرية وذا ميكن أن ، بناء املستشفى واملدرسة

 .للمتمول تضمني هذه األموال وأيضا فيه ختفيف، بإذن اهللا تعاىل

والسيما قد انتشرت هذه الظاهرة يف  مهمأمر  ذا فمعرفة هذه الواقعةو

  .جمتمعنا فينبغي إذن معرفتها وما يتعلق ا للمسلمني وباخلصوص لعاملي الزكاة

ا البحث بعنوان هذيف عرض يأن  الباحث ودي نظرا ألمهية هذه املسألة

 وهذا، "استثمار أموال الزكاة  يف التجارة حكمه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي"

الكتاب  ضوء يف بينها والترجيح املسألة، يف الفقهاء آراء الستعراض حماول البحث
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 الفقهية اآلراء من كثريا أن ومع ،اإلسالمي التشريع مقاصد والسنة مراعاة

 عن ناجتة مصاحل من حتققه ما إىل بالنظر االستثمار من النوع هذا أجازت املعاصرة

 عدم يرى الفقهاء من فريقا فإن معتربة، كبرية مداخيل من الزكاة توفره ما

 خبصوص والسنة القرآن من الشرعية األدلة به تنطق ما ملقتضى خمالفة ألنه جوازه،

على  ا البحث مفيداهذكون يأن  يرجى و. وصرفها مجعها وكيفية الزكاة فريضة

 مث. على وجه اخلصوص اعماهلمسؤويل املؤسسات الزكوية وعموما و سلمنيامل

 وما توفيقي إال باهللا وكتابته إلجراء هذا البحثتعاىل العون والشداد  اهللا أسأل

  .عليه توكلت وعليه أنيب تعاىل

  : هي البحث كتابة على الباحث اليت تشجع موراألو

: مثل، اجلمعيات واملؤسسات اخلرييةانتشار ظاهرة استثمار الزكاة من قبل  .١

 .استثمار عن طريق املضاربة أو املشاركة

 .مع أمهيتها –حسب علمي  –عدم معرفة هذه القضية عند كثري من املسلمني .٢

والبطالة الذين  والضعفاء ظهرت مشكلة اتمع منها كثرة الفقراء واملساكني .٣

  .الزكوية اليةامل من احتاجوا مساعدة

وذلك ملا غلب على ظين من عظم الفائدة ، دافع الرغبة ببحث هذا املوضوع .٤

 .وحتقيق املصلحة يف حبثه
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وكل هذه الدوافع واألسباب كانت كفيلة بانشراح صدري واطمئنان نفسي 

   .لالشتغال بذلك 
  

  البحث تمشكال  . ت

 ،البحث اهلذ تاناملشكل تبينت ،من قبل ببساطة مت وصفها اليت اخللفية استنادا إىل

   :اومه

 حكم استثمار أموال الزكاة يف التجارة يف الفقه اإلسالمي؟ ما .١

 ؟ما ضوابط استثمار أموال الزكاة يف التجارة .٢
 

 وفوائده البحث أهداف  . ث

  : يه ،هذه البحث مناالهداف  أهم

 . حكم استثمار أموال الزكاة يف التجارة يف الفقه اإلسالمي نللتعرف ع .١

  .عن ضوابط استثمار أموال الزكاة يف التجارة للتعرف .٢

  :أكادمية للبحث فوائد

 .ومايتعلق ا يف التجارة ضافة إىل دراسة جديدة عن قضية استثمار الزكاةاإل .١

   .مكتبة اإلسالميةلل يف التجارة قضية استثمار الزكاةفيما يتعلق بالكتاب  إضافة .٢
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  :تطبيقية للبحث فوائد

وفقا  اخلريية اتللمؤسس يف التجارة قضية استثمار الزكاةعن  املسامهةتقدمي 

  .اإلسالمية للقوانني
  

 الدراسات السابقة  . ج

وهو من أهم الكتب يف الزكاة حيث ، للدكتور يوسف القرضاوي: فقه الزكاة  .١

، ذاكرا ما جاء عن الفقهاء القدماءتعرض لكل ما يتعلق بالزكاة من أحكام 

، مرجحا بني اآلراء املختلفة بذكر األدلة من الكتاب والسنة مع البيان الواضح

ويعترب هذا الكتاب مراجعا يف موضيعه  وقد أفاد منه كثري من الباحثني وخاصة 

 .يف باب املسائل احلديثية

كتاب مفيدة جدا هذا ال، لدكتور حممد عثمان شبريل: استثمار أموال الزكاة .٢

حتدث فيه املؤلف عن هذه املسألة مع ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم مع وجوه 

، الداللة ومرجحا بني آرائهم برأي رأى أقرب إىل الصواب مع جتنبه التقليد

وقد حتدث حبكم استثمار أموال الزكاة عاما أي ال ، وقد أفدت منه كثريا

  .شىت

سيرت رسالة الدكتورة يف جامعة  (نانج توظيف الزكاة يف ميدان وجزيرة في .٣

حتدث املؤلف عن أمور تتعلق ، ملراتووا سيماجنونتك ،) م ٢٠٠٦ماليزيا سنة 
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ة اجلمعي هاااليت أجربالزكاة وبعد ذلك حتدث عن كيفية تطبيق وتوظيف الزكاة 

أوجه التشابه توضيح لواملؤسسة اخلريية يف ميدان وجزيرة فينانج مث قرن بينهما 

املؤسسة  توظيف وتنفيذ يبحث اليت البحث امليداين هو هذا، املزاياو واالختالف

 .الزكاة بشكل العام اخلريية

رسالة املاجستري يف جامعة النجاح الوطين  (دور الزكاة يف التنمية اإلقتصادية  .٤

وتناولت هذه الرسالة دور الزكاة يف ، خلتام عارف حسن عماري ،) م٢٠١٠

وقد ، التنمية االقتصادية وذلك بعد إعطاء صورة عن الزكاة ووجوب دفعها

وضحت الدراسة الدور اإلجيايب للزكاة يف حل مشاكل الفقر والبطالة 

وتعمق التخلف ، وغريها من املشاكل اليت تزيد من معاناة الفرد، واإلكتناز

قتصادي لألمة وذلك عن طريق املردود الذي حتدثه الزكاة وخباصة عند اال

وليس على انفاقها على الفقراء ، استثمارها يف مشارع اقتصادية استثمارية

  .مباشرة فحسب

مالنج جاوى الشرقي ، غاندنج ليغي، حركة توظيف الزكاة يف قرية فوتوك رجيا .٥

، ليامن هادد ،) م٢٠٠٨ابايا امفل سورعرسالة الدكتورة جبامعة سونان ( يف 

إدارة الزكاة يف هذه و. فوتوك رجيا املؤلف عن إدارة الزكاة يف قرية حتدث

، ألن إدارة الزكاة يف أماكن أماكن أخرىإدارا يف   على هاالقرية وتتميز
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 ةيف هذه القرية إدارة الزكاة تتضمن ثالثو ،باملزكيني واملستحقني تتعلقأخرى 

فتعاونوا لتوظيف الزكاة وتنفيذها  ،غنياءواأل والعلماءاحلكومة  موه نيموعا

 ضر، ولكن يف الوقت احلااملاضيزمن  دمنمر تلك الظاهرة وقد  ،إىل املستحقني

، مث جاءت فكرة لتحسني إدارة بعد جيل مرور الزمان جيال احلالة عندضعفت 

 .مؤسسات الزكاة رجالمن قبل وتوظيف الزكاة 

ويل املستحق إىل املزكي وفقا معية اخلريية للزكاة يف حتدور املؤسسة واجل .٦

رسالة املاجستري جبامعة ديفونيجورو  (م ١٩٩٩عام  ٣٨الزكاة رقم  نيناوللق

 إدارة أمهية عن ةاملؤلف حتدثت، ألجنرين ويريانيتري، ) ٢٠٠٥سيمارنج 

 القانون، استنادا إىل حقمستلل نفسه تقدمي من أفضل وأنه املؤسسة اخلريية

ميكن  جيدة إدارة مع ن اجلمعية اخلرييةأ وزعمت، م١٩٩٩عام  ٣٨الزكاة رقم 

البحث  هوهذه  اتبةالك ذتاخت، وسنوات ثالث يف املزكي املستحقأن جتعل 

هذه ، جاوى الوسطى، يف منطقة سراجني لزكاةل اجلمعية اخلريية امليداين يف

والتربية ، ثل القرض احلسنم بأموال الزكاة ةاالقتصادي تنميةال اجلمعية تم يف

   .احليوانية، وما إىل ذلك

 موضوع أما، هذه هي الرساالت السابقة لدى الدارسني حول الزكاة وتوظيفها

ا البحث يشمل عما يتعلق بالزكاة وتوظيفها أيضا ولكن هو على وجه هذ
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الزكاة يف التجارة حكمه  استثمار قضية عن يتكلماخلصوص من ذلك حيث 

آراء العلماء املعاصرين يف ذلك مع مع ذكر ، وضوابطه يف منظر الفقه اإلسالمي

ما حججهم على ضوء الكتاب والسنة ووجه الداللة منها وسيقدم القول الراجح 

  .إن شاء اهللا أقرب إىل الصواب الباحثرى ي
  

  نوع البحث  . ح

  :هو الباحث عليه عتمديأما نوع البحث الذي 

تلك اليت تعتمد بالدرجة األوىل على البحث عن بيانات البحث النوعي وهو  .١

نوعية تكون على شكل مالحظات وتعليقات وآراء مكتوبة أو مشاهدة أو 

 .٢٨مسموعة

 الكتب منوالبيانات  وهو حبث املعلومات، البحث املكتيبوهو أيضا من نوع  .٢

،  العلمي وغري ذلك والبحوث ،العلماءكتابات ، والبحث املستمدة املتعلقة هذا

ها إىل أمهات الكتب إن وجدت أو إىل بتتبع املسائل مث رجع ام الباحثقف

قضي هذه يأن  هوجهد هرأي الباحث بذليجد فتووإن مل  ،الكتب املعاصرة

 . املسائل
 

                                                
٢٨ topic-http://alaa2009.7olm.org/t92 مساء ٥.٢١: ساعة ،٢٠١٢-٢-٣١: التاريخب. 
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 وأسلوبه منهج البحث  . خ

أفكار  املنهج هو جمموعة من القواعد العامة يعتمدها الباحث يف تنظيم ما لديه من

   ٢٩.أو معلومات من أجل أن توصله إىل النتيجة املطلوبة

البد لكل الباحث يكون له األساليب واملناهج حتدد فكرته قبل كتابته، ومن أبرز 

  : الستقرائي والتحليلي منهجمناهج املستخدمة يف هذا البحث هي 

 املنهج االستقرائي .١

   ٣٠.أحكام عامة هو أسلوب قائم على تتبع اجلزئيات للوصول منها إىل

فأخذ الباحث هذا املنهج أن ، قد برزت قضية االستثمارية الزكوية يف الساحة

 يةالقرآناآليات يتتبع معلومات وبيانات جزئيات تتعلق ذه القضية من 

يف  املعاصرينالقدماء و العلماءأقوال كذالك و ةصحابالآثار و حاديثواأل

 حالةو، املؤسسات اخلريية للزكاةوعمليات  ،واستدالهلم حججهم معكتبهم 

 يأخذ أنلدى الباحث يستطيع  تصور القضية حقيقيةوبعد  .يف اتمع اءالفقر

يف التجارة ووضع  الراجح من املرجوح يف حكم استثمار أموال الزكاة رأيال

  .ضوابطه

  

                                                
 .٥١:  الفضليلعبد اهلادي  أصول البحث: ينظر ٢٩
 .٢٤:  لناهد محدي أمحدى منهج البحث يف علوم املكتسبات: ينظر ٣٠



١٩ 
 

 تحليلياملنهج ال .٢

عن وهو يستهدف الكشف ، املنهج التحليلي االكتشايف أو منهج االختراع

   ٣١.احلقيقة

 وثائق، يف شكل مالحظات تتعلق باملسألة هذه البيانات بعد أن مجعت

 ،لكوما إىل ذ وآراء مكتوبة أو مشاهدة أو مسموعة ،وتعليقات ،ومقاالت

، اوضع عالمة عليهو هاوتصنيف هاترتيبو هالتنظيم حتليال نوعيا باحثال أجرى

  .ت البحثمشكالحلل  األساسيةالوثائق  هذه البيانات علجي أن ذلك وبعد

  :الباحث األساليب التالية سلكوبإذن اهللا تعاىل سوف ي

 .حسب الترتيب واملباحث فصولالحتته  ب البحث وجعليبوت )١

 .ذكر أدلة القرآن واحلديث مع وجه الداللة عند احلاجة بذلك )٢

 .آراء الفقهاء مع أدلتهم من كتبهم املعتمدةذكر  )٣

 :مبا يلي قام الباحثاخلالف ف إذا كانت مسألة من مسائل )٤

 .ذكر اخلالف بني العلماء من الكتب اليت تعتمد عليها  ) أ

 .ذكر حجج آرائهم ووجه داللتها  ) ب

 .أقرب إىل الصواب الباحث رىيخذ بالترجيح  من القول ما األ  ) ت

                                                
٣١ http://ar.wikipedia.org/wiki/ مساء ٥.٢٤ : ساعة ٢٠١٢- ٢-٣١: بالتاريخ.  



٢٠ 
 

مهات الكتب واملراجع األصلية حتريرا ومجعا وتوثيقا، مع أعلى  داعتماال )٥

 .رة عند احلاجة إىل ذلكاالستئناس باملصادر املعاص

 .ذكر األقوال الشاذة اليت ال يدعمها الدليل جتنب )٦

 .عزو اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية يف احلاشية )٧

ختريج احلديث الذي وردت يف أثنيا البحث بيانا ما ذكره أهل الشأن يف  )٨

فإن كان احلديث فيهما . درحتها إن مل تكن يف الصحيحني، أو أحدمها

  .أو أحدمها فإين اكتفيت بعزوه إليهما أو إىل أحدمها 

تفسري عبارة غريبة معتمدا يف ذلك على كتب غريب القرآن  ذكر  )٩

 .واحلديث، واملعاجم والقواميس العربية

من كتب التراجم  لألعالم املذكورة يف أثنيا البحثترمجة خمتصرة ذكر  )١٠

 .إن وجدت وإال فمن أي كتب توجد هذه الترمجة

لآليات القرآنية واألحاديث واألعالم  رسافهلذلك باكل  الباحث عااتب )١١

  .اليت تضمنته الرسالة ملصادر واملراجعوا

 من اهللا منةهذا هو منهج البحث، إذا كان هذا صحيحا، احلمد هللا، هذا هو و

  .ولكن الكمال املطلق هللا وحده، هبذل جهد فالباحث قد كذالك، وإن مل يكن تعاىل

 



٢١ 
 

 خطة البحث  . د

  .أبواب وخامتة ثالثخطة البحث من  تتكون

، املقدمة :األمور التالية وهي تشمل فأما يف الباب األول فتحدثت فيه عن املقدمة

دراسات الو، وفوائده البحث أهدافو، مشكالت البحثو، البحث خلفيةو

  .خطة البحثو، منهج البحثو، نوع البحثو، السابقة

نظرية حول الزكاة والتوظيف دراسة : ويف الباب الثاين حتدثت فيها عن

  :وفيه أربعة فصول، واالستثمار

، لغة، وشرعاً: مفهوم الزكاة :مباحث ةستوفيه ، الزكاة يف اإلسالم: الفصل األول

، حكم الزكاة يف اإلسالمو، فوائد الزكاة وحكَمهاو، رتلة الزكاة يف اإلسالممو

  .شروط وجوب الزكاةو، حكم تارك الزكاةو

، مصارف الزكاة :وفيه ثالثة مباحث وفيه، مصارف الزكاة: الفصل الثاينو

يف املقدار الذي تتحقق به الكفاية يف مصارف و، الشروط املتعلقة بأهل الزكاةو

  .الزكاة

توظيف الزكاة تعريف  :مباحث أربعةوفيه ، توظيف الزكاة: والفصل الثالث

تأخري إخراج حكم و، ومجع الزكاة وتوظيفها وتوزيعها، باالستثمارته عالقو

  .الزكاة



٢٢ 
 

معىن االستثمار يف  :وفيه أربع مباحث، االستثمارية ألموال الزكاة: الفصل الرابعو

، األلفاظ ذات الصلة باالستثمارو، االستثمار يف االقتصاد املعاصرو، الفقه اإلسالمي

  .أنواع املشاريع االستثمارية ألموال الزكاةو

  :فصالنوفيه ، استثمار أموال الزكاة يف التجارة ويف الباب الثالث حتدثت فيها عن

 :ويشمل ثالثة مباحث، يف التجارة حكم استثمار أموال الزكاة: األولالفصل 

حكم استثمار أموال و، من قبل املستحقني يف التجارة حكم استثمار أموال الزكاة

من قبل  يف التجارة حكم استثمار أموال الزكاةو، من قبل املالك يف التجارة الزكاة

  .مام أو من ينوب عنهاإل

  .استثمار أموال الزكاة يف التجارةضوابط : الثاينالفصل و

 .الفهارسقائمة و، التوصياتو، نتائج البحث: حتتوي اخلامتة علىو، اخلامتةوأخريا 

  

  

  

  

  
 


