
 1واالجتماعي ثرھا االقتصاديأالزكاة و

 یونس محمد ممدوح/ الدكتور

 ، نبینا األمین رسولھ على والسالم والصالة العالمین رب ہلل والحمد الرحیم الرحمن هللا بسم
 · أجمعین وصحبھ آلھ وعلى محمد

 -: مقدمة

 الناتج توزیع ةكیفی مشكلة الحالي، ھي الوقت في العالم تواجھ التي األساسیة المشكالت أھم
 · ذاتھ الوقت في العدالة وتحقیق المجتمع نمو بین التوازن ، وإیجاد القومي

 بعد الحالي الوقت في االقتصادیة النظریة في مھمة مكانة والتوزیع النمو بین الربط مسألة وتحتل
 على مھنظا بني والذي الرأسمالي فاالقتصاد·  الوضعیة االقتصادیة النظم ظل في حدتھا زادت أن

 إال التوزیع بقضیة یھتم ، ال الفرد صالح بتحقیق العام الصالح وربط واالحتكار الربا أباح المنافسة
،  األغنیاء بین دولة ربویاً، والمال واإلیراد احتكاراً  الربح فأصبح· المحلي باالستھالك یتعلق فیما

الذاتیة،  األزمات من تعاني بعھتت التي المجتمعات ، وأصبحت التوزیع وھیكل  اإلنتاج ھیكل فاختل
 · الداخلیة الصراعات وتھددھا

 على فعمل ذلك في تعسف أنھ ، إال التوزیع عدالة على نظامھ بني فقد االشتراكي االقتصاد أما
 استتبع ، مما والمیراث والملكیة واإلیجار كالربح فطري ھو ما كل ، وألغى المال رأس مصادرة

 العدالة مبادئ إھدار وبالتالي وإھدارھما المساواة ومتطلبات الحریة یاتمقتض بین التوازن في إخفاقھ
 واإلرھاب القسر ، واستخدم اإلنتاج ، وضعف الفقر وتغلغل التنمیة حوافز المجتمع وفقد·  االجتماعیة

 · التوزیع عدالة وتحقیق المجتمع نمو بین التوازن ھیكل واختل الربا وعاد االقتصاد عجلة إلدارة

 بین التفاوت مسألة حل على آلیاً  یعمل ، فاإلسالم اإلسالمیة االقتصادیة السیاسة أھمیة تبرز وھنا
 الربا ، تحریم ، والملكیة المیراث:  منھا طرق عدة خالل من ، وذلك المجتمع نمو وتحقیق الدخول

 في والبذل قاإلنفا إلى ، والدعوة بالباطل المال وأكل النفوذ واستغالل والسرقة والغرر واالحتكار
 ھذه وأھم·  إلخ·····   المضاربة شركات في أحیاناً  الربح في العامل مشاركة ، وأیضاً  هللا سبیل

 في الزكاة بھ تقوم الذي الدور على نركز البحث ھذا نطاق وفي·  الزكاة ھي أساسیة بصفة الطرق
 · نفسھ الوقت في التوزیع عدالة وتحقیق المجتمع نمو

 ).50منشورات مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة (العدد    1
                                                 



  األول المبحث

 الوضعیة االقتصادیة النظم نطاق في الدخول عتوزی
 

 متوسط تحدید بھ یقصد ، والذي" القومي للدخل الشخصي التوزیع" توزیع بكلمة ھنا نقصد
 من الفرد یملكھ ما بمقدار المجتمع في فرد كل دخل ، ویتحدد القومي الدخل من فرد كل نصیب
أموال،  ورؤوس ومصانع أراضٍ  ، من منھ جزء أو عائدھا كل على الحصول یستطیع موارد

 )1(·والذھني العضلي لمجھوده ملكیتھ إلى باإلضافة

 ، والنظام الرأسمالي االقتصادي النظام نطاق في الدخول توزیع مسألة - بإیجاز - وسنوضح
 · االشتراكي االقتصادي

 -: الرأسمالي النظام في الدخول توزیع:  أوالً 

 القانون فكرة ھو الرأسمالي االقتصادي النظام علیھ تمدیع الذي والتنظیمي الفلسفي األساس إن
 · فیھا اإلنسان إلرادة دخل ال طبیعیة لقوانین تخضع االقتصادیة الظواھر أن تعني وھي· )2( الطبیعي

 عالقات أصبحت وبالتالي·  والمنافسة الشخصیة المنفعة مبدأ على الطبیعي القانون فكرة وتستند
 داخل في المال رأس تمركز إلى ذلك أدى ، وقد اإلنتاج لوسائل الفردیة ةالملكی على تستند اإلنتاج

 الشركات في المال لرأس التمركز ھذا ، وتمثل الرأسمالیة الطبقة من محددة ومؤسسات فئات
 · الدولي المستوى أو الداخلي المستوى على سواء العمالقة واالحتكارات

 یتمثل الرأسمالي النظام ظل ، في واإلنتاج قتصادياال بالنشاط القیام من األساسي الھدف وأصبح
 وتطوره الرأسمالي اإلنتاج أسلوب دفع في أھمیة لھ ذلك كان وإن" ممكن نقدي ربح أكبر تحقیق" في

 ثم ، ومن االحتكارات إلى المنافسة وضعیة من للمشروعات التنظیمي الشكل تحول إلى أدى أنھ ، إال
 عن الدولي المستوى وعلى االقتصادیات داخل في الكبرى سساتالمؤ من االحتكاریة السیطرة فرض
 ·)1( النشاط دولیة والشركات الدولیة االحتكارات طریق

 الرأسمالي النظام ظل في المختلفة الفئات بین القومي الدخل توزیع علیھا یعتمد التي العوامل أھم
 -: ھي

 · وإنتاجیتھ العمل -1

 · اإلنتاج لوسائل الفرد ملكیة -2

 · للفرد السیاسي أو الشخصي النفوذ -3



 · للدولة المالیة السیاسة -4

 الخصائص أھم من الفردیة الملكیة كانت ، ولما والملكیة العمل ھما العوامل ھذه أھم كان ولما
 نوع ، ووجود األقلیة تمثل والتي الرأسمالیة الطبقة في تتركز ، وأنھا الرأسمالي النظام في األساسیة

 بین والثروات الدخل توزیع في عدالة وجود عدم الطبیعي من ، فإنھ الطبقة ھذه داخل في التمركز من
 ·  الرأسمالي النظام ظل في األفراد

 -: االشتراكي النظام في الدخول توزیع:  ثانیاً 

 مملوكة اإلنتاج ، ووسائل االقتصادیة العملیة في األساسي بالدور الدولة تقوم النظام ھذا ظل في
 · اإلنتاج وسائل غالبیة على المجتمع یسیطر حیث جماعیة ملكیة

 طالما ومنطقیاً  طبیعیاً  تطوراً  جاءت الجماعیة الملكیة ، فإن النظام ھذا مفكري نظر وجھة ومن
 · أساساً  اجتماعیة عملیة ھي اإلنتاجیة العملیة أن

 ، أو مباشرة بطریقة لكذ كان سواء المجتمع أفراد كافة اشتراك تستلزم اإلنتاجیة العملیة إن حیث
 ، یتحدد االجتماعي الناتج فتوزیع االشتراكي االقتصاد في القیمة مصدر ھو ، والعمل مباشرة غیر
 ·)2( االقتصادي النشاط في مساھمتھ لمدى طبقاً  فرد كل نصیب تحدید أساس على

 إشباع إلنتاجیةا للعملیة والمباشر الرئیسي الھدف ، ویمثل العمل ھو الحقیقیة المساھمة وأساس 
 · المادیة وغیر المادیة المجتمع أفراد كافة حاجات

 ·  وإدارتھ االقتصادي النشاط لتنظیم التخطیط أسلوب على االشتراكي االقتصاد ویعتمد

 والتوزیع واالستھالك واالستثمار اإلنتاج مجاالت في الرئیسة األھداف یحدد الذي ھو والتخطیط
 · وسیره وتطوره االقتصاد حركة تتحدد ، وعلیھ

 معیشة نمط لھا أصبح والتي المسیطرة الفئات بروز إلى االشتراكي النظام تطبیق وأدى
 في تأخذ ال التي المركزیة البیروقراطیة اإلدارة تحكم عن فضالً · علیھا تحرص ومزایا واستھالك

 الفعلیة السیطرة أن النتیجة األخرى، وكانت المستویات في والخالقة اإلبداعیة القدرات االعتبار
 سیطرتھا استمرار ضمان عن تبحث والتي ، والبیروقراطیة السیاسیة الفئات لھذه أصبحت

 · التوزیع عدالة انعدمت ، وبالتالي الغالبیة ومصالح المحددة األھداف حساب على وذلك ومصالحھا

 وضعف تنمیةال حوافز فقد إلى أدى والربح واإلیجار والمیراث الخاصة الملكیة إلغاء أن كما
 · اإلنتاج

 في العالم دول أصبحت الوضعیة االقتصادیة النظم علیھا تعتمد التي واألھداف لألساس ونتیجة



 علیھا ویطلق األولى المجموعة : مجموعتین إلى االقتصادي تقدمھا حیث من تنقسم الحاضر الوقت
 تشمل ، وال العالمي القومي ناتجال إجمالي أرباع ثالثة من أكثر على وتستحوذ صناعیاً  المتقدمة الدول
 · العالم سكان ربع حوالي سوى

 القومي الناتج إجمالي ربع من أقل على ، وتحصل النامیة الدول علیھا ، ویطلق الثانیة المجموعة
 ·)1( العالم سكان أرباع ثالثة تمثل ، ولكنھا العالمي

 مواجھة عن األفراد عجز بھ ىیعن ، والذي الفقر انتشار المتخلفة الدول سمات أھم من وأصبح
 ظروف في یعیشون السكان من كبیرة أعداد وجود إلى ، باإلضافة ومطالبھا الیومیة الحیاة حاجات

 بما الخط ھذا ، ویقدر للفرد السنوي بالدخل عنھ معبراً  )  Poverty Line(  الفقر خط عند متدنیة حیاة
 م1985عام  في دوالراً  370یساوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 



  الثاني المبحث
  اإلسالمیة االقتصادیة للسیاسة األساسیة األھداف

 وھذه )1(االجتماعیة العدالة تحقیق ، ھو تحقیقھا إلى اإلسالم یرمي التي األساسیة األھداف أھم
 العدالة تحقیق فإن وبالتالي· االجتماعي التوازن تحقیق طریق عن إال تحقیقھا یمكن ال العدالة

:    أوالً       )  2(:  ھما بوسیلتین یتم إلیھ اإلسالمي الدین یھدف يالت االجتماعیة
 · االجتماعي التوازن

 · االجتماعي الضمان:    ثانیاً           

 : االجتماعي التوازن:  أوالً 

 فضیلة ویقول·  )4(التوازن ، ودین الوسط دین فاإلسالم )3(وسطاً  أمة جعلناكم وكذلك تعالى قال
 كان إذا" االجتماعي والتكافل اإلسالم هللا، عن رحمھ شلتوت محمود األستاذ -◌ً  سابقا - األزھر شیخ

 تحقیق على قصره فإنھ المجتمع أفراد بین االجتماعي بالتكافل ینادي الحدیث عصره في العالم
 لم اإلسالم أن ، بید إلیھ وما والسكن والكساء الغذاء من المحرومة فقط، للفئات المعیشیة المطالب

 ال خمسة حقوقاً  مواطن لكل قبلھا قرر ، وإنما قرناً  عشر أربعة منذ وحدھا الحقیقة ھذه بتقریر یكتف
 بینھم الحیاة في ظروفھم تَُحول الذین إلى فنظر عاد ، ثم منھا واحد بفقدان وسعادتھ اإلنسان كرامة تتم

 -: في ناإلنسا حق وھي تحقیقھا عن المسئول ھو المجتمع ، فجعل بھا تمتعھم وبین

 ) · ومعابدھا أتباعھا وحمایة السماویة األدیان واحترام المعتقد حریة أي: (  دینھ حفظ -1

 )·والمجتمع والعائلة للفرد والطمأنینة العام األمان أي: ( نفسھ حفظ -2

     الغذائي األمن ذلك في بما والشیوخ والشباب األطفال رعایة أي: ( نسلھ حفظ -3
 )·الصحي واألمن

 یكفي     شریف لعمل متكافئة فرصٍ  ، وتوفیر االقتصادي األمن أي: ( مالھ حفظ -4
 ) ·وعیالھ صاحبھ

 )·والمجتمع للفرد النفسیة ، والصحة والتعبیر التفكیر حریة أي: ( عقلھ حفظ -5

 ·  )1( والمعنویة المادیة الحیاة نواحي لكل شاملة االجتماعي التكافل عن فكرتھ جاءت وبذلك

 التفاوت إلخ، وھذا··  والنفسیة والعقلیة الجسدیة القدرات في األفراد بین التفاوت یقر واإلسالم
 فإننا ذلك ، ومع نمحوھا أو نبدلھا أن یمكن ال والتي الكونیة القوانین ومرجعھ طبیعي األفراد بین

 بین عيالطبی التفاوت بھذا یعترف ، واإلسالم)2( البشریة اإلجراءات ببعض منھا نخفف أن نستطیع



 ھو اإلنساني العمل أن ، طالما االجتماعي التوازن جوھر مع تناقضاً  طیاتھ في یرى ، وال األفراد
 ، وعلى األساس ھذا على إال یكون لن الواحد المجتمع أفراد بین والتمایز· للقیمة الحقیقي المصدر

 المجتمع ألفراد معیشةال من واحد مستوى ضمان على تأسیساً  اإلسالم كفلھ الذي التوازن یقوم ذلك
 · الدخل من واحد مستوى ال اإلسالمي

 یكون ال بحیث المجتمع أفراد معیشة مستوى في التوازن من نوع لتحقیق االجتھاد علیھا فالدولة
 · اإلسالمي المجتمع أفراد بین المعیشة مستوى في واضح تفاوت ھناك

 یتفاوتون فیھ األفراد أن نجد المسلم معالمجت ألفراد الموحد المعیشي المستوى ھذا من وانطالقاً 
 · ونسبھم بحسبھم ال وعملھم بجھدھم ویتمایزون

 المعیشة مستوى فوق فیما ، ولكن المعیشة مستویات في یكون لن والتمایز التفاوت أن غیر
 · الدخول درجات من الموحد

 اإلسالمي المجتمع أفراد بین الدخول توزیع في المطلق التفاوت یقر اإلسالم أن ذلك معنى ولیس
 إطار في ظل ، ومتى العمل مصدره كان متى التوزیع ھذا في المحتمل التفاوت یقر اإلسالم ، ولكن

 · الشارع توخاھا التي المقاصد

 : االجتماعي الضمان:  ثانیاً 

 -: ھما رئیستین ركیزتین على اإلسالم في االجتماعي الضمان مبدأ یقوم

 · المسلم لمحتمعا أفراد بین العام التكافل -أ

 )1(· العامة الدولة موارد في المسلم المجتمع حق -ب

 : العام التكافل) أ

 المجتمع في األفراد بین والمواساة التعاون على السامیة ومبادئھ الحنیف اإلسالمي الدین حث لقد
 لسد یھمیكف ما یجدون ال الذین الفقراء جانب إلى ، والوقوف األزر شد على أیضاً  ، وحث اإلسالمي

 األفراد من النوع ھذا مثل على اإلنفاق على األغنیاء فحث والمأكل الملبس ، من األساسیة احتیاجاتھم
 هللاّ  رسول أن الشریف الحدیث في ، فورد والزكاة الصدقات طریق عن اإلسالمي، وذلك المجتمع في

 تؤخذ صدقة علیھم افترض هللا أن أخبرھم: ( لھ قال الیمن إلى معاذ بعث حین وسلم علیھ هللا صلى
 اإلسالم حرص مدى یتضح الشریف النبوي الحدیث ھذا ومن·  )2()فقرائھم على فترد أغنیائھم من

 · بینھم والتعاون المحبة ونشر المسلمین األفراد على

 وأنفقوا منكم آمنوا فالذین فیھ مستخلفین جعلكم مما وأنفقوا ورسولھ باہلل آمنوا: تعالى هللا قال



 والیتامى القربى ولذي وللرسول فللھ القرى أھل من رسولھ على هللا أفاء ما:  وقال )3(ركبیرأج لھم
 نھاكم وما فخذوه الرسول أتاكم وما منكم األغنیاء بین دولة یكون ال كي السبیل وابن والمساكین

 ھذه من·  )2(والعف قل ینفقون ماذا ویسئلونك:  وقال)1(العقاب شدید هللا إن هللا واتقوا فانتھوا عنھ
،  بعضاً  بعضھم یراعي أن المسلمین أمر وتعالى سبحانھ هللا أن نجد الكریمة السامیة القرآنیة األدلة
 ، ألنھ لإلنفاق جزاء بالجنة العظیم والفوز الكبیر األجر هللا جعل وقد·  الفقیر على منھم الغني وینفق
 كان إذا بأنھم المسلمین أمر هللا أن أیضاً  یتضح القرآنیة اآلیات ھذه ، ومن أوامره بفعل هللا إلى تقرب
،  نقص أو حاجة في اإلسالمي المجتمع في إخوانھم یتركوا أن لھم یجوز ال مؤنتھم من فضل لدیھم

 محمد بن جعفر اإلمام سأل أحدھم أن ورد وقد·  واالحتیاج النقص ، وسد الشيء ھذا تتبع علیھم بل
 إخوانھم ویجوع یشبعوا أن أیسعھم الزكاة یسعھم ولیس دیدةش حاجة وبإخوانھم فضل عندھم قوم عن

 یحرمھ وال یخذلھ وال یظلمھ ال المسلم أخو المسلم إن: " قائالً   علیھ اإلمام فرد·  شدید الزمان فإن ؟
 ·)3(" الحاجة ألھل والمواساة علیھ والتعاون والتواصل فیھ االجتھاد المسلمین على فیحق

 ، وفي أقربائھم من الكسب عن والعاجزین والمساكین الفقراء على اقباإلنف ملزمون واألغنیاء
 من أي - منھم برئت فقد أغنیاء بین ضیاعاً  مات رجل أي( وسلم علیھ هللا صلى الرسول یقول ھذا

 ·)5) (4()  ورسولھ هللا ذمة - األغنیاء

 منھم برئت فقد جائع أمرؤ فیھم أصبح عرصةٍ  أھل أیما: (وسلم علیھ هللا صلى الرسول ویقول
 أفراده أحد یموت الذي البلد مسئولیة إلى الفقھاء من وجماعة حزم ابن اإلمام ویذھب·  )6()هللا ذمة

 أھل على أن لنا یوضح وھذا·  موتھ في شركاء أسرتھ، كأنھم إلى متضامنین الدیة أھلھ فیدفع·  جوعاً 
 شبعانھم ، ویسد لفقیرھم غنیھم ، یرق بعض مع بعضھم وتعاضد تكافل حالة في یعیشوا أن بلد كل

 كل أھل من األغنیاء على وفرض) "باآلثار المحلى( كتابھ في حزم ابن اإلمام ویقول·  جائعھم حاجة
 بد ال الذي الوقت من یأكلون بما لھم فیقام···  ذلك على السلطان ویجبرھم·  بفقرائھم یقوموا أن بلد
 وعیون والشمس والصیف المطر من یكنھم وبمسكنذلك،  ، بمثل والصیف الشتاء اللباس ، ومن منھ

 · السبیل وابن والمسكین حقھ القربى ذا وآت تعالى لقولھ وذلك· )1( المارة

 ما بقدر أموالھم في األغنیاء على فرض هللا إن: "عنھ هللا رضي طالب أبي بن علي اإلمام ویقول
 صلى هللا رسول أن عمر ابن هللا عبد وأخبر· )2(" األغنیاء فیمنع وعروا جاعوا فإن فقراءھم یكفي

 یجوع المسلم أخاه یترك فمن )3()یسلمھ وال یظلمھ ال المسلم أخو المسلم: ( قال وسلم علیھ هللا
 ···  وأسلمھ ظلمھ فقد وكسوتھ طعامھ على قادر وھو ویعرى

 هللا بدین جاھل فإنھ ذلك غیر قال ومن·  الخلق مصالح لضمان شرعتھ تعالى هللا شرع وقد



 · العباد ومصالح

،  الحاجة أصحاب تجاه المرتفعة الدخول ذوي على فریضة العامة الكفالة تعد ال ذلك على وبناء
 القاعدة تلك ، وأساس المسلم المجتمع أفراد بین والتضامن األخوة عن الواقعي التعبیر ھي وإنما

 أسرة في إخوة جمیعاً  ھم، بوصف المسلمین بین والتضامن التكافل تفرض التي اإلسالمیة الخلقیة
 الكفالة حق ضمان الشرعیة إختصاصاتھا حدود في تمارس أن اإلسالمیة الدولة وعلى···  البشریة
 ·)4( التنفیذ ولزم األمر اقتضى كلما وتطبیقھ العامة

 : الدولة على المجتمع حق -ب

،  دولتھ على المسلم المجتمع حق ، ھي أساسیة ركیزة على االجتماعي الضمان مبدأ یقوم
 في ، والفقیر العاجز معیشة ضمان عن كاملة مسئولیة مسئولة الدولة ، فإن المبدأ ھذا من وانطالقاً 

 اإلسالمي المجتمع أفراد یحیاھا التي المعیشة من الكفایة حد ضمان علیھا والدولة·  اإلسالمیة الدولة
 وال بخیل علیھ یوجف ولم لھرسو على هللا أفاء مما النضیر بني أموال كانت" قال الزھري عن· 

 بین وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول ، فقسمھا خالصة وسلم علیھ هللا صلى هللا لرسول فكانت ركاب
 ·)1("  فقیرین رجلین إال شیئاً  منھا األنصار من أحداً  یعط ولم المھاجرین

 العاجز ھو نوالزم" الفاني" و" الزمن" على اإلنفاق المسلمین مال بیت على اإلسالم ویوجب
 لم إذا األساسیة حاجاتھ یغطي ما كسب یستطیع ال الذي السن في الكبیر الشیخ ھو والفاني الكسب عن
 بین ذلك في اإلسالم یفرق ، وال المرأة ، وكذلك األقارب من نفقتھ علیھ تجب من المسلمین من لھ یكن

 مر عنھ هللا رضي الخطاب بن عمر أن الخراج كتابھ في یوسف أبو اإلمام رواه ، لما والذمي المسلم
 من: وقال بعضده عمر فضرب ذمي أنھ علیھ یبدو ضریراً  شیخاً  وكان یسأل سائل وعلیھ قوم بباب

 والسن والحاجة الجزیة أسأل: قال ؟ أرى ما إلى ألجأك وما: قال·  یھودي: فقال ؟ أنت الكتاب أھل أي
: لھ وقال المال بیت خازن إلى أرسل ، ثم هعند مما وأعطاه منزلھ إلى بھ وذھب بیده عمر ، فأخذ
 الصدقات إنما:  الھرم عند نخذلھ ثم شبیبتھ أكلنا إن الرجل أنصفنا ما فوهللا وضرباءه ھذا انظر

 ·)4(  أمثالھ وعن الجزیة عنھ ورد· )3( الكتاب أھل من المساكین من وھذا )2( والمساكین للفقراء

 ، فعندما التفاوت حدة من والتقلیل التوازن لتحقیق ارئالطو حاالت في أیضاً  تتدخل أن وللدولة
 عن وسلم علیھ هللا صلى الرسول ، نھى إلیھا محتاجة جماعة بقدوم طارئ لظرف المدینة تعرضت

 وسلم علیھ هللا صلى الرسول ، أباح المدینة الجماعة ھذه غادرت ، ولما األضاحي لحوم ادخار
 نھیتكم إنما( عنھا هللا رضي عائشة عن وغیرھم داود وأبو مومسل مالك أخرجھ فیما وقال·  ادخارھا

 ·)1() وتصدقوا وادخروا ، فكلوا علیكم دفت التي الدافة أجل من



 فقال سفر في كنا: "فقال وشدة سفر في وسلم علیھ هللا صلى النبي حال الخدري سعید أبو وروى
 فضل لھ كان ، ومن لھ زاد ال من لىع بھ فلیعد زاد فضل معھ كان من: (والسالم الصالة علیھ النبي
 لنا لیس أن ظننا حتى األموال أصناف من یعدد أخذ ، ثم لھ ظھر ال من على بھ فلیعد) مطیة( ظھر
 ·)2() یكفینا ما إال مالنا من

 من وثلثمائة الجراح بن عبیدة أبي عن صحیح أنھ) : "باآلثار المحلى( كتابھ في حزم بن وأخبر
 على إیاھا یقوتھم وجعل مزودین في أزوادھم فجمعوا عبیدة أبو ، فأمرھم فني زادھم أن الصحابة

 ·)3(" السواء

 إذا األشعریین إن: ( وسلم علیھ الھ صلى هللا رسول قال:  قال عنھ هللا رضي موسى أبي وعن
 بینھم اقتسموه ثم واحد ثوب في عندھم كان ما جمعوا بالمدینة عیالھم طعام قل أو الغزو في أرملوا

 ·)4() منھم وأنا مني فھم بالتسویة واحد إناء يف

 ما بقدر السعة أھل على الفقراء یفرق المسغبة في السلطان أن: " القدیر فیض في المناوي وبین
 ·)5(" بھم یحیق ال

 علیھ هللا صلى هللا رسول إلى المازني الحارث بن بالل جاء:  قال بكر أبي بن هللا عبد وعن 
 استقطعت إنك بالل یا: لھ قال عمر ولي فلما·  عریضة طویلة لھ فأقطعھا أرضاً  فاستقطعھ وسلم

 علیھ هللا صلى هللا رسول ، وإن لك فقطعھا عریضة طویلة أرضاً  وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول
 علیھ قویت ما فانظر:  فقال·  أجل فقال·  یدك في ما تطیق ال وأنت یسألھ سائالً  یمنع یكن لم وسلم
 قطعھ شیئاً  وهللا أفعل ال:  فقال·  المسلمین بین نقسمھ إلینا فادفع علیھ تقو ولم تطق لم وما فأمسكھ منھا

 بین فقسمھ عمارتھ عن عجز ما فأخذ·  لتفعلنھ وهللا:  عمر فقال·  وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول
 )1(·  المسلمین

 من یستطیع ، والتي لعملا على القادر للفرد العمل فرصة توفر أن اإلسالمیة الدولة وعلى  
،  والمشرب والملبس المأكل من األساسیة احتیاجاتھ بھ یسد ما على یتحصل أن وجھده بعملھ خاللھا
 المسلم المجتمع في الفرد كان وإذا·  للدولة الشرعیة واالختصاصات السلطات حدود في ذلك ویكون
 · ثرواتھا من الستفادةا حق لھ تضمن أن اإلسالمیة الدولة على كان العمل عن عاجزاً 

 ، وذلك األجیال بین التوازن تحقیق على تعمل أن اإلسالمیة الدولة على فان ذلك إلى وباإلضافة
 الرسول فعل كما تقسیمھا رفض ، حیث الفتح أرض في تصرفھ في الخطاب بن عمر عن ورد لما

 ، وقسم ہلل ھو الذي سالخم أخذ ، حیث خیبر أرض وفي النضیر بني أموال في وسلم علیھ هللا صلى
 · المسلمین على الباقي



 معدودة ألوف بین قسمھ ، فإذااألفدنة مالیین تبلغ األرض أن وجد الخطاب بن عمر ولكن
 · شیئاً  بعدھم من یجد ، ولم األفراد من قلیل عدد بین الملكیة تضخمت

 یرید ال رعم أن منھم ظناً  الصحابة من فریق ذلك على ، واعترض األرض تقسیم عمر فأبى
 وقال· )2(····  خمسھ ہلل فأن شيء من غنمتم أنما واعلموا:  تعالى قولھ في القرآني النص تطبیق

 بعد یأتي ممن كیف:  عمر فقال ؟ بأسیافھم علیھم هللا أفاء ما عنھم تمنع كیف عوف بن الرحمن عبد
 ویقول·  برأي ھذا ما ؟ وحیزت اآلباء على وورثت افتتحت قد األرض فیجدون المسلمین من ذلك
 أنھ أي" مسلمین من كالً  یكون أن ، عسى نیل كبیر فیھ فیكون بلد بعدي ینفع ال وهللا: آخر على رداً 
 یأتي أن تریدون ویقول"· مسلمین على كالً  فتكون الثراء قلیلة البالد من یفتح قد ما إلى ینظر كان
 خیبر قسمة في وسلم علیھ هللا صلى لالرسو بعمل علیھ یحتج لمن ویقول·  شيء لھم لیس الناس آخر
 قسم كما قسمتھا إال قریة فتحت ما - المستقبل في اإلسالم یدخلون من لوال أي - الناس آخر لوال

 كافة للمسلمین خراجاً  منھا وحد أھلھا ید في األرض وأبقى·  خیبر في وسلم علیھ هللا صلى الرسول
 لنا اغفر ربنا یقولون بعدھم من جاءوا والذین:  تعالى لقولھ تطبیق وھذا· )1(القادمة وأجیالھم

 · )2( باإلیمان سبقونا الذین وإلخواننا

 على لدراستھا نعرض ، وسوف الزكاة ھي اإلسالم في الدخل توزیع إلعادة األساسیة والطریقة
 · التالي النحو

    

    

  

    

 

 

 

 

 

 

 



  الثالث المبحث
  فیھا تجب التي واألموال الزكاة مفھوم

 : الزكاة مفھوم:  والً أ

 :  اللغة في

 الذین أي )2(فاعلون للزكاة ھم والذین:  تعالى قال· )1( الصالح ھي ، والزكاة تطھیره المال زكاة
:  إن وقیل·  صالحاً  عمالً  منھ خیراً  أي )3(زكاة منھ خیراً :  تعالى ، وقال فاعلون الصالح للعمل ھم

 · ونماء وإصالح وتثمیر للمال تطھیر ألنھ فیھ وقحق لھم لمن المال من یخرج ما ھي الزكاة

 زكاءً  یزكو الزرع زكا ویقال· )4( ، والمدح ، والبركة ، والنماء الطھارة اللغة في الزكاة وأصل
 وزكا )5(اتقي بمن أعلم ھو أنفسكم تزكوا وال: تعالى قولھ ، ومنھ ومدحھا النفس تزكیة ، أي بالفتح
 خیر وھو یخلفھ فھو شيء من أنفقتم وما: تعالى قال·  نما أي المدو بالفتح) زكاءً ( یَزكو الزرع

 ·)7( بھا وتزكیھم تطھرھم صدقة أموالھم من خذ: تعالى وقال·  )6(الرازقین

 : للزكاة االصطالحي المعنى

 وقت في مخصوصة ، لطائفة خاص مال في واجب حق بدفع ہلل التعبد ھي:  شرعاً  الزكاة
 ابن عن الشریف النبوي الحدیث في ورد ، كما اإلسالم أركان من الثالث الركن ، وھي)8( مخصوص

 خمس على اإلسالم بني: (  یقول وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال عنھما هللا رضي عمر
  )1(··········) الزكاة وإیتاء الصالة ، وإقام هللا رسول محمداً  وأن هللا اال الھ ال أن شھادة: 

 ·  الحدیث

 مسبوقة وردت معظمھا ، وفي كثیرة مواضع في الكریم القرآن في" الزكاة" كلمة وردت وقد
 على تدل إنھا ، إذ االجتماعي التضامن روح من العبارة لھذه ، لما) وآتوا( الجمع بصیغة األمر بفعل

: تعالى قولھ القرآنیة المواضع ھذه ومن·  الفقراء لصالح األغنیاء كل على مفروضة الزكاة أن
 وأقیموا: تعالى وقولھ )2(هللا عند تجدوه خیر من ألنفسكم تقدموا وما الزكاة وآتوا الصالة وأقیموا
 خیراً  ھو هللا عند تجدوه خیر من ألنفسكم تقدموا وما حسناً  قرضاً  هللا وأقرضوا الزكاة وآتوا الصالة
: تعالى وقولھ· )4(الراكعین مع واركعوا الزكاة وآتوا الصالة وأقیموا: تعالى وقولھ·  )3(أجراً  وأعظم

 هللا وجھ تریدون زكاة من آتیتم وما هللا عند یربو فال الناس أموال في لیربو ربا من آتیتم وما
 لعلكم الرسول وأطیعوا الزكاة وآتوا الصالة وأقیموا: تعالى وقولھ·  )5(المضعفون ھم فأولئك

 الصالة ویقیموا حنفاء الدین لھ خلصینم هللا لیعبدوا إال أمروا وما: تعالى وقولھ·  )6(ترحمون
 من أكثر في الكریم القرآن في وردت الزكاة كلمة أن نرى وھكذا·  )7(القیمة دین وذلك الزكاة ویؤتوا



 المجتمع في األفراد بین والتعاون التضامن وجوب على للداللة الجمع بصیغة دائماً  وجاءت موضع
 األركان من ركن الزكاة إن أھمیتھا، إذ على لداللةل بالصالة مقرونة دائماً  ، وجاءت اإلسالمي

،  اإلسالمي الدین عمود ھي الصالة السامیة، وألن السمحة بمبادئھ اإلسالم علیھا بني التي الخمسة
 ھي الزكاة ، ألن والزكاة الصالة فیھا ذكر التي القرآنیة اآلیات كل في بھا مقترنة جاءت الزكاة فإن

 · المسلم المجتمع في األفراد بین االجتماعي التضامن روح تنشر أساسھا على التي المبدأ

 : الزكاة وجوب شروط:  ثانیاً 

 · مسلماً  المالك یكون أن:  األول الشرط

 على تجب ال ھي ، فلذلك المسلم مال هللا بھا ینمي عبادة الزكاة ، ألن الكافر على الزكاة تجب فال
 · الكافر

 · النصاب ملك:  الثاني الشرط

 زكاة ، فال الزكاة نصاب یمتلك ال ، ومن الفقراء لمصلحة األغنیاء على فرضت الزكاة ألن لكوذ
 بعث ، لما الشریف الحدیث في ورد لما وذلك·  غنیاً  یعد وال الزكاة مال مستحقي من یعد ألنھ علیھ

 من تؤخذ صدقة علیھم افترض هللا أن أخبرھم( فقال الیمن إلى معاذاً  وسلم علیھ هللا صلى الرسول
 ·)1()فقرائھم على فترد أغنیائھم

 · الحول مضي:  الثالث الشرط

  -:حالتان ذلك من ویستثنى الزكاة منھ تخرج حتى المال على الحول یمضي أن یجب

 ·)2( حصاده یوم حقھ وآتوا: تعالى ، لقولھ حصاده یوم زكاتھ تخرج:  األرض من الخارج ـ أ

 یشترط ، فال أصلھا حول حولھا ، فإن النصاب ، ونما تجارةال كربح:  لألصل تابعاً  كان ما ـ ب
 ·)3( بمفردھا علیھا الحول مرور

 · الملك  استقرار:  الرابع الشرط

،  فیھ زكاة فال مستقر غیر للنصاب الملك كان ، فإذا مالكھ عند مستقراً  الملك یكون أن یجب
 یسقط أن یمكن ، ألنھ مستقر غیر ھاب الدخول قبل فھو·  المرأة صداق:  من الملك استقرار ویتضح
 ·)4( للمرأة الصداق ملك استقر زوجھا بھا دخل ، فإذا بالطالق نصفھ یسقط ، أو بالخلع

 · الزكاة فیھا تجب التى األموال:  ثالثاً 
 منھ الخبیث تیمموا وال األرض من لكم أخرجنا ومما كسبتم ما طیبات من أنفقوا: تعالى قال
 ھریرة أبي وعن·  )2(حصاده یوم حقھ وآتوا أثمر إذا ثمره من كلوا: تعالى لوقا·  )1(···  تنفقون



،  حقھا منھا یؤدي ال إبل صاحب وال: ( وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال:  قال عنھ هللا رضي
 یفقد ، ال كانت ما أوفر قرقر بقاع لحماً  بُطح القیامة یوم كان إذا ، إال وردھا یوم حلبھا حقھا ومن
 یوم في أخراھا علیھ رد أوالھا علیھ مر ، كلما بأفواھھا وتعضھ بأخفافھا تطؤه واحداً  فصیالً  امنھ
!  النار إلى وإما الجنة إلى إما سبیلھ ، فیرى العباد بین یقضى ، حتى سنة ألف خمسین مقداره كان
 یوم كان إال حقھا منھا یؤدي ال غنم وال بقر صاحب وال:  ، قال والغنم فالبقر هللا یارسول قیل

 ، تنطحھ عضباء وال جلحاء وال عفصاء فیھا ، لیس شیئاً  منھا یفقد ال قرقر بقاع لھا بطح القیامة
 ألف خمسین مقداره كان یوم ، في أخراھا علیھ رد أوالھا علیھ مر ، كلما بأظالفھا وتطؤه بقرونھا

 ·)3(······ )  نارال إلى وإما الجنة إلى إما سبیلھ العباد، فیرى بین یقضى ، حتى سنة
 ألٮم بعذاب فبشرھم هللا سبیل في ینفقونھا وال والفضة الذھب یكنزون والذین: ··· تعالى وقال

 ·)4(····   وظھورھم وجنوبھم جباھھم بھا فتكوى جھنم نار في علیھا یحمى یوم

 أبي عن أبیھ عن دینار بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن القاسم بن ھاشم عن هللا عبد بن علي وعن
 هللا آتاه من: ( وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال:  قال عنھ هللا رضي ھریرة أبي عن اسمان صالح

 یأخذ ثم القیامة یوم یطوقھ زبیبتان لھ أقرع )5(شجاعاً  القیامة یوم لھ مثل زكاتھ یؤد فلم ماالً 
 · )6( اآلیة····    یبخلون الذین یحسبن ال:  تال ، ثم) كنزك أنا مالك أنا یقول ثم شدقیھ یعني بلھزمیھ

 :  ھي الزكاة فیھا تجب التي األموال أن یتبین النصوص ھذه من

 ، وفیھ األرض من ینبت ما كل تشمل حنیفة أبي اإلمام لمذھب ووفقاً :  والثمار الزروع -1
 سقت یماف: (وسلم علیھ هللا صلى الرسول بقول ذلك على ویستدلون یزكى ، فإنھ)1( غذاء منفعة، وفیھ

: تعالى قولھ وأیضاً  )2()العشر نصف والدالء بالنضح سقي ، وفیما العشر عثریاً  كان أو السماء
 وآتوا أثمر إذا ثمره من كلوا متشابھ وغیر متشابھاً  والرمان والزیتون أكلھ مختلفاً  والزرع والنخل

 ·)3( حصاده یوم حقھ

 یخرج وال: "الشافعي اإلمام فیقول ویدخر لیكا مما إال تخرج ال الزكاة فإن اآلخر للرأي ووفقاً 
 صدقة الترمس في أعلم وال" أیضاً  ویقول· )4("ویدرس ییبس حتى ییبس األرض أخرجت مما زكاة
 أو إبرازاً  إال یؤكل ال ھذا ألن ثوم وال بصل في صدقة قوتاً، وال ال تفكھاً  أو دواء إال یؤكل أعلمھ وال
 ·)5(" أدماً 

: تعالى لقولھ األنعام جمیعھا على ، ویطلق ، والغنم ، والبقر اإلبل ملوتش:  األنعام بھیمة -2
 تسرحون وحین تریحون حین جمال فیھا ولكم·  تأكلون ومنھا ومنافع دفء فیھا لكم خلقھا واألنعام
 ·)6( رحیم لرؤوف ربكم إن األنفس بشق إال بالغیھ تكونوا لم بلد إلى أثقالكم وتحمل

 تكون وال·  والبیع الشراء عملیات من التاجر على تعود التي األرباح لوتشم:  التجارة أموال -3



 والحصول البیع أجل من تكون أن فیتعین· )1( االستفادة أو االقتناء أو لالستھالك التي األموال في
 · ربح على منھا

 ·)2( یةنقد أوراق أو فلوس من مقامھما یقوم ما ، أو الفضة أو الذھب من النقود وھي:  األثمان -4

 والركاز· )3(فضة أو ذھب من األرض من استخرج ما بالمعدن ویقصد:  والركاز المعادن -5
 ·)5( لقطة بركاز، ویعد فلیس المسلمین آثار من كان ما أما· )4( الجاھلیة أھل دفین

 تستغلھا أن الدولة فعلى للمجتمع وملكاً  الدولة سیطرة تحت اآلن والركاز المناجم أصبحت ولّما
 · اإلسالم إلیھا یدعو التي واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة یحقق بما استغالل ضلأف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الرابع المبحث

  الـزكـاة نصـاب

 : والثمار الزروع -1

 سعید أبي لحدیث الراجح القول ھو ، وھذا)1( نصاباً  تبلغ حتى والثمار الحبوب في الزكاة تجب ال
، )2() صدقة التمر من أوسق خمسة دون فیما لیس: (قال أنھ وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول عن

 ·  ذلك وغیر والدخن كالبر غیره بالتمر ویلحق

:  وسلم علیھ هللا صلى بقولھ ذلك على ویستدلون)3( النصاب اشتراط عدم إلى الحنفیة ویذھب
 ·)4() العشر عثریاً  كان أو السماء سقت فیما(

 -: روالثما الزروع زكاة شروط

 · النصاب بلوغ -أ

 · الزكاة وجوب وقت لصاحبھ مملوكاً  النصاب یكون أن -ب

 یجعل كیس ھو ، والوسق أكثر أو أوسق خمسة ھو والثمار الحبوب في الواجب الزكاة ونصاب
 یأخذ المدینة ألھل مكیال - العرب لسان في كما - ، والصاع صاعاً  ستین ، ویبلغ البعیر ظھر فوق

 الرجل بكفي حفنات بأربع )6(البعض ویقدره· )5(وسلم علیھ هللا صلى النبي صاع وھو،  أمداد أربعة
 · )7( أكیال ثالثة الحدیثة باألوزان الصاع أن البعض ، ویرى الخلقة المعتدل

 :السقي وسیلة حسب یختلف والثمار الحبوب زكاة في إخراجھ الواجب والقدر

، ) 1(العشر فیھ وجب·  كالبصل بعروقھ شرب ما، و والریاح السیول من مؤنة بال یسقى فما -
 عثریاً  كان أو والعیون السماء سقت فیما: (وسلم علیھ هللا صلى الرسول عن عمر ابن لحدیث وذلك

 ·)2() العشر

 عن عمر ابن  حدیث في ورد لما وذلك )3( العشر نصف وغیرھا اآلبار من بمؤنة یسقى وما -
 ·) 4() العشر  نصف بالنضح سقي وما: ( وسلم علیھ هللا صلى الرسول

 في یابساً، والعنب التمر ، إخراج ، والقشر ، كالتبن شوائب بدون مصفى الحب إخراج ویجب
 ·)5( زبیباً  فرصھ حالة

 كیلوجرام تسعین یعادل ما أي·  صاعاً  ثالثون وھو )6( النصاب بلغ إذا العسل في الزكاة وتجب
 ·)1( شرالع ھو الواجب الزكاة ومقدار·  تقریباً 

 



 : األنعام بھیمة زكاة:  ثانیاً 

بأفواھھا،  األرض من ترعى أن ، بمعنى سائمة تكون أن األنعام بھیمة في الزكاة إلخراج ویتعین
 تبلغ وأن مالكھا عند الحول علیھا یحول وأن·  إلخ····  المتاع وحمل الحرث في مستخدمة تكون وأال

 الزكاة دفع ، ویكون شاة أربعون الغنم ، وفي بقرة نثالثو البقر وفي خمس اإلبل في وھو النصاب
 -: التالي النحو على

 : )2( اإلبل
· )3( شاة فیھا ، وجبت خمساً  عددھا بلغ فإذا·  الغنم من تكون وعشرین أربع حتى اإلبل زكاة -
 · شیاه أربع العشرین شیاه، وفي ثالث عشرة خمس ، وفي شاتان فیھا وجب عشراً  عددھا بلغ وإذا

 · زكاة فیھا یجب وال )4(وقصا ، تسمى وعشرین أربع إلى وعشرین إحدى اإلبل عدد بلغ وإذا -

 ، فإن)5(أنثى مخاض بنت فیھا ، وجب وثالثین خمس حتى وعشرین خمساً  اإلبل عدد بلغ فإذا -
 فعن" · ذكر لبون ابن ، ففیھا مخاض بنت فیھا یكن لم فان" أنس لحدیث وذلك·  لبون فابن توجد لم
 ، ھذه الرحیم الرحمن هللا بسم: " لھ كتب  عنھ هللا رضي الصدیق بكر أبا أن:  عنھ هللا رضي سأن

 رسولھ بھا هللا أمر والتي المسلمین على وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول فرضھا التي الصدقة فریضة
 تقبل نھافإ لبون بنت وعنده عنده ولیست مخاض بنت صدقتھ بلغت ومن: (··· وسلم علیھ هللا صلى

 ، وعنده وجھھا على مخاض بنت عنده یكن لم فإن شاتین أو درھماً  عشرین المصدق ویعطیھ منھ
 · )1()  شيء معھ ولیس منھ یقبل ، فإنھ لبون ابن

حقة،  منھا فبدالً  توجد لم ، فإن )2(لبون بنت فزكاتھا وأربعین خمس حتى وثالثین ستاً  بلغت فإذا
 · )3( درھماً 02یعادل  ما أو شاتان ووھ بینھما الفرق إلى باإلضافة

 باإلضافة جذعة منھا فبدالً  توجد لم ، فإن )4( حقة فیھا وجب ستین إلى وأربعین ستاً  بلغت فإذا
 · )5( الفرق یعادل ما أو شاتین إلى

 توجد لم ، فإن )6(جذعة عنھا الزكاة وسبعین، فتكون خمس إلى وستین واحدة اإلبل عدد كان فإذا
 · الفرق تقدیر ، أوجب )7( وشاتان حقة منھا فبدالً 

 إحدى بلغت فإذا·  اثنتان لبون بنتا فیھا ، یكون تسعین إلى وسبعین ستاً  اإلبل عدد بلغ وإذا
 أربعین كل ، ففي وعشرین مائة على زادت وإذا·  حقتان فیھا ، وجب ومائة عشرین إلى وتسعین

 · )8( حقة خمسین كل ، وفي لبون بنت

 



   البقر زكاة نصاب  -2
 الجاموس أو البقر من الثالثین دون فیما ، ولیس ، واإلجماع بالنص البقر في الزكاة تجب    

:  البقر صدقة یأخذ أن الیمن إلى بعثھ ما عند لمعاذ  وسلم علیھ هللا صلى الرسول لحدیث ، وذلك زكاة
 تبیع ففیھا سائمة ثالثین لبقرا عدد بلغ إذا ، وبالتالي)1(مسنة أربعین كل ، ومن تبیعاً  ثالثین كل من

 · )2()سنة أول البقرة ولد(

 فیھ الشيء وقص واألربعین الثالثین بین ، وما )3(مسنة زكاتھا فإن بقرة أربعین عددھا بلغ وإذا
 علیھ هللا صلى هللا رسول وأمرني معاذ قال لمعاذ، حیث وسلم علیھ هللا صلى الرسول لحدیث وذلك· 

 · )4( مسنة أربعین كل ، ومن تبیعة أو تبیعاً  البقر من ینثالث كل من أخذ أن وسلم

 ·أیضاً  مسنة عن تزید ال فیھا ، فالزكاة وخمسین تسع إلى خمسین عددھا بلغ وإذا 

 ) ·الثالثین على ضعف أي( تبیعان فیھا وجب وستین تسع إلى ستین بلغت وإذا 

 · ومسنة تبیع فیھا وجب وسبعین تسع إلى سبعین بلغت فإذا 

 ) ·األربعین ضعف أي( مسنتان فیھا وثمانین تسع إلى ثمانین بلغت إذاو 

 · تبائع ثالث فیھا وجب وتسعین تسع إلى تسعین إلى وصلت فإذا 

 · وتبیعان مسنة فیھا وجب وتسع مائة إلى مائة بلغت فإذا 

 · ومسنتان تبیع ففیھا عشرة وتسع مائة إلى وعشر مائة بلغ وإذا 

 · مسنات ثالث أو تبائع أربع فیھا وجب ینوعشر مائة وصلت فإذا 

 أربعین كل ، وفي تبیع ثالثین كل في وجب فأكثر ومائة وعشرین إحدى وصلت فإذا
 ·)1(مسنة

 · )2( الغنـم زكـاة نصاب  -3
 ھذه كتب أبابكر:  أن أنس عن الصحیح ، ففي واإلجماع السنة الغنم زكاة وجوب في األصل  

 بھما هللا أمر والتي المسلمین ، على وسلم علیھ هللا صلى هللا ولرس فرضھا التي الصدقة فریضة
 شاة ومائة عشرین إلى أربعین كانت إذا سائمتھما في الغنم صدقة وفي"  قال أن إلى····"  رسولھ
 · الحدیث )3(····"

 لكوذ شاة ففیھما أربعین الغنم تمت فإذا·  أربعین عن عددھا نقص إذا الغنم في زكاة فال وبالتالي
 · وعشرین مائة حتى



 · شاتان فیھا ، وجب مائتین إلى وعشرین مائة الغنم عدد بلغ فإذا

 · شیاه ثالث فیھا ثالثمائة، وجب إلى وواحدة مائتین بلغت فإذا

 وصل وإذا شیاه أربع ففیھا أربعمائة تمت فإذا·  شاة مائة كل ، ففي ثالثمائة على زادت فإذا
 · وھكذا یاهش خمس ففیھا خمسمائة إلى عددھا

 )التجارة عروض(  التجارة أموال في الزكاة نصاب:  ثالثاً 
،  )4(بھا وتزكیھم تطھرھم صدقة أموالھم من خذ: تعالى لقولھ التجارة عروض في الزكاة تجب  
 حق أموالھم وفي: تعالى ، وقولھ )5(والمحروم للسائل معلوم حق أموالھم في والذین: تعالى وقولھ
 · )6(محروموال للسائل معلوم

 أدمة عنقي وعلى - عنھ هللا رضي الخطاب بن بعمر مررت:  قال أباه أن حماس بن عمرو وعن
 على التي ھذه غیر مالي المؤمنین أمیر یا:  فقلت ؟ یاحماس زكاتك تؤدي أال:  عمر ، فقال أحملھا
 وجبت قد ھافوجد فحسبھا یدیھ بین فوضعتھا: فضع، قال مال ذلك: ، فقال القرظ في وأھبة ظھري

 · )1( الزكاة منھا فأخذ الزكاة فیھا

 ما ، أو الفضة أو الذھب النقدین بأحد الحول تمام عند تقویمھا بعد العروض زكاة إخراج ویتم
 نصاباً  قیمتھا وبلغت قومت ، فإذا للفقراء األحظ ذلك في ، ویراعي النقدي الورق من مقامھما یقوم
 تمام عند تساوي ما یعتبر ، بل بھ اشتریت ما یعتبر وال قیمتھا من العشر ربع ، أخرج النقدین بأحد

 ·)2( الحول

 من بك مر من انظر أن" حكیم بن رزیق إلى كتب:  العزیز عبد بن عمر بھ أمر لما ذلك
 حتى ذلك فحساب نقص ، فما دیناراً  أربعین كل من التجارات من أموالھم من ظھر مما فخذ المسلمین

 · )4(، ) 3("شیئاً  منھا تأخذ وال فدعھا دینار ثلث نقصت إنف دیناراً  عشرین تبلغ

 · والفضة الذھب زكاة نصاب:  رابعاً 

 في ینفقونھا وال والفضة الذھب یكنزون والذین: تعالى لقولھ والفضة الذھب في الزكاة تجب
 موجنوبھ جباھھم بھا فتكوى جھنم نار في علیھا یحمى یوم· )5( ألیم بعذاب فبشرھم هللا سبیل

 ·)6( تكنزون كنتم ما فذوقوا ألنفسكم كنزتم ما ھذا وظھورھم

 یوم كان إذا إال حقھا منھا یؤدي ال فضة وال ذھب صاحب من ما: ( وسلم علیھ هللا صلى وقولھ
،  وظھره وجنبھ جبینھ بھا جھنم، فیكوي نار في علیھا ، فأحمي نار من صفائح لھ صفحت القیامة

 إما سبیلھ فیرى العباد بین یقضى ، حتى سنة ألف خمسین مقداره انك یوم في لھ أعیدت بردت كلما



 ·)1(·· )  النار إلى وإما الجنة إلى

 البعض دیناراً، ویقدره عشرین أو مثقاالً  عشرین مقداره یبلغ أن ھو الذھب في الزكاة ونصاب
 الحول علیھ ومضى عنھ زاد أو النصاب ھذا بلغ إذا الزكاة مقدار ، ویكون)2( جراماً  وثمانین بخمسة

 مثقاالً  عشرین كل من یأخذ كان أنھ" عنھا هللا رضي عائشة عن عمر ابن لحدیث وذلك·  العشر ربع
 ·)3(" مثقال نصف

 في" عنھ هللا رضي أنس لحدیث وذلك درھم مائتي نصابھا بلغ إذا الفضة من الزكاة وتخرج
قة  أو كانت ، مضروبة الخالصة الفضة ھي - القاف وتخفیف الراء بكسر- والرقة" العشر ربع الرِّ
 ·)4( مضروبة غیر

 من العشر ربع بمقدار الفضة أساس على واألسھم والسندات البنكنوت ورق عن الزكاة وتخرج
 ·)5( النقدیة القیمة

،  االدخار أو البیع أو النفقة أو للقنیة كان إذا ، أما فیھ زكاة فال واللبس للزینة كان فإذا الحلي أما
 من درھم ومائتي الذھب من مثقاالً  عشرین النصاب بلغ یكون أن بعد وذلك العشر ربع فیھ فیجب
 أھلھ عند یكون الذي المتاع بمنزلة ھو ، فإنما ولبسھ إصالحھ أھلھ ویرید الحلي انكسر وإذا·  الفضة
 عدالم الحلي ، وكذلك استعمالھ عدم النیة تكون ، بأن الزینة حكم عن خرج إذا إال زكاة فیھ ولیس

 ·)1( لإلیجار

 وال ینمى ال یزكى، ألنھ ال أنھ إلى الجمھور ، فذھب العلماء فیھا اختلف ، فقد واأللماس اللؤلؤ أما
 وال اللؤلؤ في لیس: " مالك تالشیھ، وقال ثم نقصھ یسبب عام كل زكاتھ إخراج فإن ، وبالتالي یزید
 ·)2(" زكاة العنبر وال المسك في

 النصاب بلغ طالما الملبوس غیر أو للزینة منھ الملبوس سواء كلھ یزكى أنھ إلى البعض ویذھب
 فیھ كان إن" فقال العنبر عن عباس ابن وسئل·  تجارة في ویستعمل ینمى أن یصلح مال ألنھ وذلك
 ·)4(" الخمس واللؤلؤ العنبر في الحسن ، وقال)3(" الخمس ففیھ شيء

 : والركاز المعادن زكاة نصاب:  خامساً 

 بالمكان عدن یقال·  إقامتھ أي لعدونھ بذلك ، سمي اإلقامة وھو العدن من مأخوذ: لغة المعدن -
 كالحدید قیمة لھ مما غیرھا من فیھا یخلق مما األرض من خرج ما كل ھو: وشرعاً · )5( بھ أقام إذا

 ·)6( والنحاس والرصاص

 من وجھھا على وأ األرض في یوجد ما: وشرعاً ·  اإلثبات بمعنى الركز من: لغة والركاز -



 ·)7( غیرھا أو فضة أو كان ذھباً  الجاھلیة دفائن

 األرض من خرج ما وكذلك·  ویصلح األرض من یخرج حین األرض تنبت فیما الزكاة وتجب
 ·) 8( الركاز من األرض في وجد ، وما المعادن من

 العشر فھو الزكاة مقدار عن أما·  درھم مائتا أو عیناً  دیناراً  عشرون المعادن في الزكاة ونصاب
 من خرج إذا منھ یؤخذ·  الزرع من یؤخذ ما مثل منھ یؤخذ الزرع بمنزلة والمعدن: " مالك ، وقال
 أن ینتظر وال ، العشر حصد إذا الزرع من یؤخذ كما الحول بھ ینتظر ، وال ذلك یومھ من المعدن
 ·)1(" الحول علیھ یحول

 ، وقال" الخمس الركاز في" البخاري صحیح في ورد ، لما قیمتھ خمس فیھ فیجب الركاز أما
 قال ، وقد بركاز المعدن الخمس، ولیس وكثیره قلیلھ في الجاھلیة دفن الركاز إدریس ابن و مالك
 من العزیز عبد بن عمر ، وأخذ) الخمس الركاز وفي ُجبَارٌ  المعدن في: ( وسلم علیھ هللا صلى النبي

 كان وما الخمس ففیھ الحرب األرض ركاز من كان ما" نالحس ، وقال خمسة مائتین كل من المعادن
 ففیھا العدو من كانت ، وإن فعرفھا العدو أرض في اللقطة وجدت ، وإن الزكاة ففیھ السلم أرض من

 هللا صلى هللا رسول أن عنھ هللا رضي ھریرة أبي عن الرحمن عبد بن سلمة أبي وعن· )2(" الخمس
 أبیھ عن شعیب بن عمرو وعن) 3() الخمس الركاز وفي ُجبارٌ  والبئرُ  ُجبَارٌ  العجماء: (قال وسلم علیھ
: فقال" القدیم" العادي الخراب في یوجد عما وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول سأل رجالً  أن:  جده عن

 ·)4() الخمس الركاز وفي فیھ(

 أھل من كانوا سواء الكفار أموال من أنھ ، وعرف األرض في مدفون كنز على عثر فإذا
 للمسلمین لیس أنھ وُرئي قدیماً  ومدفوناً  مكنوزاً  یكون كأن العرب غیر من كفاراً  كانوا أو الجاھلیة

 عالمات علیھ ُرئي بأن للمسلمین كان إذا أما·  كثیراً  أو قلیٍال◌ً  كان سواء الخمس فیھ الزكاة فمقدار
 ·)1( ھاب یعمل ما بھ یعمل لُقطَة یعد الكنز ھذا فإن للمسلمین أنھ على تدل

 

 : الفطر زكاة

·  الفطر زكاة إخراج: ھو بالتزكي المراد السلف بعض وقال· )2( تزكى من أفلح قد: تعالى قال
رمضان،  من الفطر زكاة وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول فرض: "قال عمر ابن عن الصحیحین وفي

 ·الحدیث )3(··"شعیر من صاعاً  أو تمر من صاعاً 

 ألنھا بذلك وسمیت الصالة قبل الفطر عید ، وصباح رمضان من لیلة آخر في تخرج صدقة وھي
 · الصائمون یفطر عندما تخرج



 عن المسلم یدفعھا أن ویجب· )4(أنثى أو ذكراً  والصغیر الكبیر المسلمین جمیع على واجبة وھي
 · ولیلة یوماً  عیالھ قوت ملك إذا وذلك یولد أن قبل الحمل ، وعن یعول وعمن نفسھ

 إذ الفطر زكاة نخرج كنا" الخدري سعید أبو ، یقول منھا تخرج التي واألصناف مقدارھا عن أما
،  شعیر من صاعاً  ، أو تمر من صاعاً  ، أو طعام من صاعاً :  وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول فینا كان

 إني: ل، فقا المدینة معاویة علینا قدم حتى كذلك نزل ، فلم أقط من صاعاً  ، أو زبیب من صاعاً  أو
 أزال فال أنا أما: سعید أبو ، قال بذلك الناس فأخذ تمر من صاعاً  یعدل الشام سمراء من مدین ألرى

 ، قال المدینة أھل أقوات غالب ألنھا والشعیر التمر من الزكاة وكانت" · أخرجھ كنت كما أخرجھ
 ·)1(" حنطة من مدین عدلھ الناس فجعل: " عمر

 إقلیم كل أقوات من یتیسر مما أكیال ثالثة یقارب ما وھو صاع ارھامقد الفطر زكاة فإن وبالتالي
 العین ، وبكسر جنسھ غیر من یعادلھ ما فالمعنى العین فتحت فإذا" عدلھ" كلمة من ذلك ، ویستفاد

 ·)2( ومقداره جنسھ من مثلھ

 األصناف على قدر ، ولو وغیره كاألرز بلده قوت من یخرج" تیمیة ابن اإلسالم شیخ وقال
 في األصل فإن األقوال أصح ، وھو العلماء أكثر وقول أحمد عن روایة وھو - الحدیث في المذكورة
 ·)3(" للفقراء المواساة وجھ على تجب أنھا الصدقات

 أقواتھم غالب كانت وھذه" السابق الحدیث في الواردة الخمسة األنواع ذكر لما القیم ابن وقال
 من قوتھم كان ، فإن قوتھم من صاع علیھم ، فإنما ذلك غیر قوتھم محلة أو بلد أھل ، فأما بالمدینة

 جمھور قول ، ھذا كان ما كائناً  قوتھم من فطرتھم ، أخرجوا والسمك واللحم كاللبن الحبوب غیر
 من ومواساتھم العید یوم المساكین خلة سد المقصود إذ ، بغیره یقال ال الذي الصواب ، وھو العلماء
 الخبز إخراج ، وأما الحدیث فیھ یصح لم وإن الدقیق ، فیجزئ ھذا ، وعلى بلدھم أھل یقتات ما جنس

 لطول لھم أنفع الحب یكون ، فقد فیھ والكلفة المؤونة لقلة للمساكین أنفع كان وإن ، فإنھ الطعام أو
 ·)4("  بقائھ

 إن ونرى·  )5(رالدنانی أو الدراھم من نقداً  إخراجھا ، وھو القیمة إخراج جواز إلى الحنفیة وذھب
 ·أفضل یكون ذلك فإن نقداً  الزكاة ھذه تخرج أن المستحق مصلحة في كان

 
 
 



  الخامس المبحث
 واالجتماعي االقتصادي الزكاة أثر

 

 جانب من االختیاري التطوع خالل من إال عالجھ یجد ال الناس بین التفاوت كان اإلسالم قبل
 · للفقراء ومھانة لذ من یحتویھ ، وبما الفقراء لصالح األغنیاء

 للفقیر حقاً  زكاة شكل في مالھ من جزء بدفع الغني وألزم الزكاة تشریع وضع اإلسالم جاء فلما
 الفئات بین التوازن تحقیق في فعال بدور األول اإلسالمي العھد في الزكاة قامت وقد·  المال ھذا في

 ، ولیس فرد كل لمعیشة دنىأ حد ضمان ھو لھا األساسي الھدف ، وكان المختلفة االجتماعیة
 قید على الفرد بقاء یضمن والذي التقلیدي السیاسي االقتصاد في المعروف الكفاف حد بھ المقصود

 كریماً  عیشاً  للفرد یكفل الذي الغنى حد أو الكفایة حد ھو اإلسالمي الفقھ في األدنى الحد وإنما·  الحیاة
 ·)1( المالئمة الحیاة تضروریا حدود في

 على فعال تأثیر من لھا ، لما واالجتماعیة االقتصادیة الناحیتین من الحیاة في كبیر دور ةوللزكا
 ·)2(علیھم تجب الذین األفراد ، ودخول لھم تصرف الذین األفراد دخول

 إنھا حیث ومحدداً  واضحاً  یكون الحالة تلك في الزكاة دور ، فإن لھم تصرف فیمن تأثیرھا فأما
 من یمكنھ للمحتاج مناسب دخل أنھا إلى االجتماعي، باإلضافة والتكافل امنالتض أھداف جمیع تغطي

 بصفة دخل ، وھي ، والمساكین الفقراء من لھ دخل ال لمن دخل فالزكاة· االقتصادي النشاط مواصلة
 ثانویة وبصفة معصیة غیر في لنفسھ استدان لمن رئیسة بصفة للقیام دخل ، وھي السبیل البن مؤقتة

 · العامة للمصلحة ناستدا لمن

 مصارف المقبلة، فسنوضح الصفحات في ، فسیتضح علیھم تجب من دخول في تأثیرھا عن وأما
 : التالي النحو على المجتمع ونمو العدالة تحقیق في لھا التوزیعي األثر ، ثم الزكاة

 · الزكاة مصارف:  أوالً 

 الرقاب وفي قلوبھم والمؤلفة ھاعلی والعاملین والمساكین للفقراء الصدقات نماإ: تعالى قال
 جاء رجالً  أن روي وقد )1(حكیم علیم وهللا هللا من فریضة السبیل وابن هللا سبیل وفي والغارمین

 الصدقات في غیره وال نبي بحكم یرض لم هللا إن: (فقال الزكاة من وسلم علیھ هللا صلى النبي یسأل
 ·)2() أعطیتك األجزاء تلك من كنت ، فإن أجزاء ثمانیة فجزأھا فیھا ھو حكم حتى

 ، والمؤلفة علیھا ، والعاملون ، والمساكین الفقراء:  ھم لثمانیة إال تدفع ال الزكاة إن ذلك من یتبین
 · السبیل ، وابن هللا سبیل ، وفي ، والغارمون الرقاب ، وفي قلوبھم



 موجودین كانوا إن یةالثمان األصناف إلى صرفھا یجب: "هللا رحمھ تیمیة ابن اإلسالم شیخ قال
 إال منھا یعطى أن ینبغي ال: "أیضاً  وقال" یوجدون حیث إلى ، ونقلھا منھم الموجود إلى صرفت وإال
 أو المؤمنین من إلیھا یحتاج لمن طاعتھ على معونة فرضھا هللا ، فإن هللا طاعة على بھا یستعین من
" الصالة بأداء ویلتزم یتوب ، حتى امنھ یعطى ، ال الحاجات أھل من یصلي ال ، فمن یعاونھم من

)3(· 

 -: التالي النحو على السابقة األصناف على الزكاة وتوزیع

 ، أو معیشتھم في بھ یكتفون ما یجدون ، وال التكسب على یقدرون ال الذین ھم:  الفقراء -1
،  الزكاة من خذیأ من أول هللا ، وجعلھم)4( للزكاة استحقاقاً  األصناف أشد ، وھم الكفایة بعض یجدون

 بعض یجدون كانوا إن عام لمدة  یكفیھم ما یعطون ، أو شیئاً  یجدون ال كانوا إن كفایتھم منھا ویعطون
ا الصدقات تبدوا إن: تعالى قال·  الشيء  )5(لكم خیر فھو للفقراء وتؤتوھا تخفوھا وإن ھي فنعمَّ

 · )6(األرض في ضرباً  یستطیعون ال هللا سبیل في أحصروا الذین للفقراء: تعالى وقال

 : المساكین -2

 وال: تعالى قال عام لمدة كفایتھم الزكاة من ، ویأخذون نصفھا أو كفایتھم أكثر یجدون الذین ھم
 ·)2(متربة ذا مسكیناً  أو: تعالى وقال )1(المسكین طعام على تحاضون

 : علیھا العاملون -3

 مستحقیھا على توزیعھا یتم ، حتى ، ویحفظونھا أصحابھا من الزكاة بجمع یقومون الذین ھم
 مقابل أجراً  لھم رتب األمر ولي كان إذا ، إال الزكاة من ، ویأخذون واألمانة اإلسالم فیھم ویشترط

 · المال بیت من الزكاة خارج األجر ذلك ، ویكون ھذا عملھم

 فرده ءبعطا الخطاب بن عمر إلى أرسل وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن یسار بن عطاء وعن
 خیراً  أن أخبرتنا ألیس هللا رسول یا:  فقال)  ؟ رددتھ لم: (وسلم علیھ هللا صلى الرسول لھ فقال·  عمر

 ما ، فأما المسألة عن ذلك إنما: (وسلم علیھ هللا صلى الرسول فقال ؟ شیئاً  أحد من یأخذ أال ألحدنا
 ، ال بیده نفسي والذي أما:  طابالخ بن عمر قال) · هللا یرزقك رزق ھو فإنما مسألة غیر من كان

 ·)3( أخذتھ إال مسألة غیر من شيء یأتیني ، وال شیئاً  أحداً  أسأل

 على یتعین أنھ ذلك ومعنى )4()غلول العمال ھدایا: (قال وسلم علیھ هللا صلى النبي أن ورد وقد
 یكون أن بأس ، وال)5( الزكاة عن أحد من ھدایا یقبلوا وال مستعففین یكونوا أن الزكاة على العاملین
 )6(· بھ یتصدق یریده ال كان وإن األمر ولي یحدده الذي راتبھ یأخذ أو منھا ویأخذ موسراً  العامل

 : قلوبھم المؤلفة -4



 أصحابھا إلى باإلحسان الخیر إلى واستمالتھا القلوب جمع ، وھو التألیف من مؤلف جمع المؤلفة
 ، أو اإلیمان تقویة أو اإلسالم إلى للتحفیز یكون قد ا، وإنم المحتاجین من یكون أن بشرط ولیس· 

 ·)1( المسلمین عن واألذى الشر كف

 : الرقاب في -5

 یفك أو )3(العبودیة من رقابھم یعتق ما بقدر الزكاة من ، ویعطون)2( المكاتبون األرقاء وھم
 فك أیضاً  ، ویجوز ویعتقھ زكاتھ من رقیقاً  یشتري أن للمسلم ویجوز·  األعداء یدي بین من أسرھم

 · الزكاة مال من المسلم أسر

 : الغارمون -6

 -: نوعین إلى وینقسمون هللا طاعة في المدینون ھم الغارمون

،  أموال أو دماء في طائفتین بین خالف یقع ، كأن البین ذات إصالح ألجل الغارم:  األول
،  الصلح یتم حتى بینھم عما عوضاً  ماالً  یتحمل أن تدخلھ نتیجة ، ویكون بینھما بالصلح رجل ویتدخل

 ، ویكون علیھ عبئاً  یكون ال حتى الزكاة من تحملھ ما دفع ، ویتعین عظیماً  معروفاً  عمل یكون فإنھ
 وفي·  دمائھم وحقن المسلمین بین الفتنة نار وإطفاء المعروف عمل على ولغیره لھ ودفعاً  تشجیعاً 
 اجلس: (، فقال الزكاة من اسألھ وسلم علیھ هللا صلى النبي فأتیت حمالة تحملت:  قال قبیصة حدیث

 ·)4() بھا لك فنأمر - الصدقات أو - الزكاة تأتینا حتى ھنا

 من فیعطى تسدیده على یقدر ال دین علیھ یكون الذي ، الشخص لنفسھ الغارم وھو:  الثاني النوع
 ماالً  ترك ، من أنفسھم من مینبالمسل أولى أنا: (وسلم علیھ هللا صلى ، لقولھ دینھ یغطي ما الزكاة

 ·)1() وعلي فإلي دیناً  ترك ، ومن فلورثتھ

 : هللا سبیل في -7

، )2( اإلسالمیة الدولة في واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة بھدف عمل بأي یقومون الذین بھ ویراد
 ، وتعلیم دعوةبال ، والقیام القناطر ، وعمل الطرق ، وإصالح ، والمدارس المساجد ، وبناء كالجھاد
 من یدفع بالتبرع بھ یقوم من ھناك یكن لم فإذا،  هللا سبیل في یدخل ذلك كل·  إلخ···   والعلوم القرآن
 · الزكاة

 : السبیل ابن -8

 إلى الوصول عن ، وانقطع أخرى بالد إلى ، ووصل بالده من سافر ، الذي المنقطع المسافر ھو
 علیھ هللا صلى لقولھ وذلك بالده إلى یوصلھ ما الزكاة من ى، فیعط حالھ وسوء مالھ نفاذ بسبب أھلھ



 وابن والیتیم المسكین منھ أعطى ما المسلم صاحب فنعم حلوة خضرة المال ھذا إن: ( ···  وسلم
 · )3() السبیل

 

 · المجتمع ونمو العدالة تحقیق في للزكاة التوزیعي األثر:  ثانیاً 

،  والمساكین للفقراء ھو إنما وتعالى سبحانھ هللا بین كما الزكاة مصارف أول أن سبق مما اتضح
 الرسول حدیث في أیضاً  ذلك ونجد· الفقر على القضاء ھو الزكاة من األول الھدف أن لنا یبین وھذا
 اال الھ ال أن شھادة إلى ادعھم: (فقال الیمن إلى عنھ هللا رضي معاذاً  بعث عندما وسلم علیھ هللا صلى

 في صلوات خمس علیھم افترض قد هللا أن ، فأعلمھم لذلك أطاعوا ھم ، فإن هللا رسول ، وأني هللا
 من ، تؤخذ أموالھم في صدقة علیھم افترض هللا أن ، فأعلمھم لذلك أطاعوا ھم ولیلة، فإن یوم كل

 ·) 1() فقرائھم على وترد أغنیائھم

 ذلك علیھ، ویكون القضاء ، یتعین خطیر اجتماعي مرض أنھ على الفقر إلى ینظر فاإلسالم
 ·)2( متماسكة وحدة أنھ على كلھ المجتمع إلى بالنظر

 في ذلك ألھمیة المصارف على وتوزیعھا األغنیاء على الزكاة فرض من یھدف واإلسالم
 الحقد یزیل حیث أھمیتھ لھ ، وھذا الفقیرة الفئات لدى المعیشة مستوى ، ورفع الفئات بین التقریب
 · الجرائم ، ویقلل المجتمع داخل والطمأنینة األمن ق، ویخل النفوس من والحسد
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 لوحدات واستھالكھ حصولھ طریق ، عن معینة خدمة أو ما لسلعة المستھلك استخدام على یترتب
 الوحدات بازدیاد المنفعة هھذ المنفعة، وتزید أو اإلشباع من معین قدر تحقیق السلعة ھذه من متتابعة

 إضافیة وحدات استھالك فإن الحد ھذا ، وبعد الكامل اإلشباع حد إلى المستھلك یصل حتى المستھلكة
 · المنفعة ھذه تناقص علیھ یترتب السلعة من

 

 -: أھمھا فروض عدة على الحدیة المنفعة تناقص قانون ویعتمد

 · النوع نفس ومن متجانسة المستھلكة الخدمة وأ السلعة من المتتالیة الوحدات تكون أن    -

 · زمنیاً  متصلة مالئمة فترات وعلى مناسبة وحدات شكل في السلعة استھالك یكون أن   -

 · ممسكاً  أو مسرفاً  یكون فال وسلوكھ استھالكھ في وسطاً  عادیاً  شخصاً  كالمستھل یكون أن   -



 · المستھلك لدى خاصة مكانة لھا أو نادرة السلعة تكون أال  -

،  محددة فترة خالل لإلشباع قابلة الفرد حاجات بأن الحدیة المنفعة تناقص ظاھرة تفسیر ویمكن
 اإلشباع حد إلى الوصول إلى تؤدي سوف ما سلعة من ومتزایدة متتالیة وحدات الفرد یستھلك وعندما
 · تناقص في ونتك الحدیة المنفعة أن صفر، بمعنى إلى وصلت الحدیة المنفعة وتكون الكامل

 للمجتمع الكلیة المنفعة تحقیق في مھم بدور تقوم الزكاة أن ، نجد المنفعة تناقص ظاھرة وبتطبیق
 فإن الدخل على ذلك وبتطبیق· تتناقص الحدیة المنفعة فإن المستھلكة السلع وحدات زادت فكلما· 

 للدخل الحدیة الوحدة منفعة یھلد تكون فالغني· وحداتھ عدد زادت كلما تتناقص للدخل الحدیة المنفعة
 الفقیر إلى الغني من وحدات نقل یتم عندما وبالتالي·  الفقیر عند للدخل الحدیة الوحدة المنفعة من أقل
 الفقیر، وتكون یحققھ الذي الكسب من بكثیر أقل تكون سوف الغني خسارة الزكاة، فإن طریق عن

 · الزكاة حصیلة إنفاق طریق عن الدخل توزیع عادةبإ للمجتمع الكلي النفع زیادة النھائیة النتیجة

 الفائض من تكون الزكاة أن ، بمعنى النصاب تملك الزكاة إخراج شروط فإن ذكره سبق ومما
 الحاجات عن الزیادة من یكون الزكاة دفع أن بمعنى·  للمكلف ، والضروریة األصلیة الحاجیات عن

 تملك قبل الزكاة دفع كان ، ولو للغني األقل النفع اتذ األخیرة الدخل وحدات من ، فیكون الضروریة
 وحدات من ستكون ، ألنھا بأسره المجتمع وعلى دافعھا على كبیرة خسارة ذلك على لترتب النصاب

 وحدات من أكبر الحدیة منفعتھا تكون ، والتي للفرد الالزمة األساسیة للحاجیات المخصصة الدخل
 یجعل الضروریة الحاجات عن زیادة النصاب توافر اشتراط لكن·  النصاب عن تزید التي الدخل
 عنده تزداد الذي الفقیر إلى للغني، وتؤدى األقل النفع ذات األخیرة الدخل وحدات من تخرج الزكاة

 للمجتمع الكلیة المنفعة زیادة إلى یؤدي بالغني، مما بالمقارنة الدخل من األخیرة للوحدات المنفعة
 · للزكاة یعیةالتوز اآلثار من كأثر

 بالشمولیة تتسم أنھا ، كما الثروة توزیع إلعادة دائمة أداة تعد فإنھا سنویاً  تتكرر الزكاة كانت ولما
لھا،  والمستوجبین الخاضعین األشخاص بین تفریق ، وال معاً  والدخل المال رأس تشمل إنھا حیث
 ·)1(تطبیقھا قاعدة وباتساع المطلقة بالعدالة تتسم أنھا كما
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 الرأسمالي، یصاحبھا االقتصاد لھا یتعرض رئیسة دوریة تغیرات ھي االقتصادیة التقلبات
:  الرأسمالي االقتصاد بھا یمر مراحل أربع وھي واألسعار والتوظف الدخل مستویات في تغیرات



 · كساد مرحلة انكماش، ثم مرحلة یعقبھا، و رواج مرحلة ، یلیھا انتعاش مرحلة

 ، فالبعض االقتصادیة الدورات ھذه حدوث أسباب تفسیر حول االقتصادیین آراء اختلفت وقد
 النقود كمیة لتغیر نتیحة یكون االقتصادیة الدورات حدوث أن ، ویرى النقدیة النظریة إلى یرجعھ

 حجم لتضییق نتیجة الكساد ، ویحدث ناإلئتما حجم على تتوقف ، والتي المجتمع في الموجودة
 اإلسراف إلى یرجعھا والبعض·  االئتمان حجم لزیادة نتیجة الرواج ویحدث الالزم من أكثر االئتمان

 وآخرون· المنظمین بتوقعات ترتبط نفسیة عوامل إلى ترد أنھا اآلخر البعض ویرى·  االستثمار في
 · )1( االقتصادي النشاط ةدائر عن تخرج أخرى مؤثرات إلى ترجع أنھا یرون

 : ناحیتین من االقتصادیة التقلبات عالج في مھم دور وللزكاة -

 لالستھالك المیل أن المعلوم فمن·  االستھالك على الطلب رفع إلى تؤدي أنھا :  األولى الناحیة
 تقوم عندماالغنیة، و الفئات لدى لالستھالك بالمیل قورن ما إذا باالرتفاع یتسم الفقیرة الفئات لدى

 االستھالك على الطلب رفع إلى تؤدي الفقیرة، فإنھا الفئات لصالح الوطني الدخل توزیع بإعادة الزكاة
 ، وتقوم الزكاة المرتفعة الدخول أصحاب یدفع ، فعندما أساسیة أداة الزكاة تمثل الصدد ھذا ، وفي
بالمجان،  العامة الخدمات على الحصول من الفئات ھذه ، تَُمكِّن الدخل محدودة للفئات بإعطائھا الدولة

 · زھیدة بأثمان أو

 إلى توجھ سوف دخولھا في زیادة أیة ، فإن الفقیرة الفئات لدى لالستھالك المیل الرتفاع ونظراً 
 · االستھالكي اإلنفاق

 الزكاة، وتمكن طریق االستھالكي، عن العام اإلنفاق في التوسع إلى تلجأ أن للدولة یمكن وبالتالي
 استخدام حالة حتى وذلك زھیدة وبأثمان· بالمجان العامة الخدمات على الحصول من الفقیرة لفئاتا

 · الفعلي الطلب زیادة إلى یؤدي ذلك إن ، حیث الجدید واإلصدار القروض

 على الطلب رفع إلى الزكاة، یؤدي طریق عن الدخل توزیع إعادة فإن:  الثانیة الناحیة أما
 على الطلب زیادة إلى تؤدي أن شأنھا ، من االستھالك على الطلب زیادة أن علومالم فمن·  االستثمار
 بأثر یعرف ما االستثمار، وھذا زیادة یتطلب االستھالكیة السلع إنتاج ألن ، نظراً  االستثمار

 ·)1(المعجل

 االتأكلھ حتى أموالھم استثمار ضرورة إلى الناس یدفع أن شأنھ من تأثیر تحصیلھا عند وللزكاة
 صلى الرسول قول في ذلك المال، ونجد رأس من االستثمار، ولیس ربح من دفعھا ، ویكون الزكاة

 أن فرد كل على یتعین أنھ لنا یوضح وھذا) · الزكاة التأكلھ حتى الیتیم بمال اتُجروا: ( وسلم علیھ هللا
المال،  اكتناز عن سالماإل الزكاة، وینھى تأكلھ ال حتى ربحھ من الزكاة ویدفع ینمو كي مالھ یستثمر



 · واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة االستثمار، وتحقیق إلى یدفع وھذا
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 في الفرد رغبة ھي فالحاجة·  إشباعھا إلى یسعى التي الغایات تلك ھي اإلنسان حاجات إن

 للنشاط الدافع فھي وبالتالي·  خدمة أو سلعة يءالش ھذا كان ، سواء ما شيء على الحصول
 ، وبالتالي االستھالك على اإلنفاق من یمكنھ معین دخل تحقیق على یعمل ، فھو للفرد االقتصادي

 )2(والخدمات السلع من حاجاتھ یشبع ما على یحصل
 

 -: عاملین على االستھالك على اإلنفاق ویتوقف

 · الدخل  :  األول

   ھذا من االستھالك على لإلنفاق المخصصة النسبة ، وھو لالستھالك المیل  : الثاني
 · الدخل 

 الدخل، وإما حجم في تحدث التي للتغیرات نتیجة ، إمااالستھالك على اإلنفاق في التغیر ویكون
 ، ونقص االستھالك على اإلنفاق زیادة إلى تؤدي الدخل فزیادة·  لالستھالك المیل في التغیر نتیجة
 ینطبق ما وھذا· لالستھالك المیل ثبات بغرض االستھالك، وذلك على اإلنفاق نقص إلى ؤديی الدخل
 · الدخل ثبات فرض مع لالستھالك المیل تغیر على أیضاً 

·  الوطني الدخل توزیع في لالستھالك، التغیر المیل تحدد التي الموضوعیة العوامل أھم ومن
 ھذه میل فإن االستھالك، وبالتالي على اإلنفاق ىعل دخلھا معظم تخصص الفقیرة الفئات إن حیث

 الفئات دخول بزیادة الزكاة تقوم الغنیة، وعندما الفئات لدى مثلھ من أكبر یكون االستھالك إلى الفئات
 · اإلنتاج وبالتالي لالستھالك المیل زیادة على تساعد بالتالي ، فإنھا المحدودة
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 قال·  الملكیة وسائل ، وأحد الكسب أساس واحد، وھو آن في وحق واجب اإلسالم في العمل  
 والشھادة الغیب عالم إلى وستردون والمؤمنون ورسولھ عملكم هللا فسیرى اعملوا وقل:  تعالى

 ھعلی الرسول قول في ذلك ونجد·  وإتقانھ العمل على اإلسالم ، ویحث )1(تعملون كنتم بما فینبئكم
 یأتي أن من لھ خیر ظھره على فیحتطب حبلھ أحدكم یأخذ ألن بیده نفسي والذي: " والسالم الصالة



 أن من خیراً  قط  طعاماً  أحد أكل ما: (والسالم الصالة علیھ ، ویقول)2("منعھ أو أعطاه فیسألھ رجالً 
 هللا رضي طابالخ بن عمر ، ویقول)1() یده عمل من یأكل كان داود النبي إن یده عمل من یأكل
 وال ذھباً  تمطر ال السماء أن علمتم فقد ارزقني اللھم ویقول الرزق طلب عن أحدكم یقعد ال: "عنھ

 الفقر عن الحالل بالكسب استعن بُني یا: "لھ العمل، قال على ابنھ الحكیم  لقمان ویحث· )2(" فضة
 وأعظم مروءتھ وذھاب عقلھ في وضعف دینھ في رقة: خصال ثالث أصابھ إال قط أحد افتقر ما فإنھ
 ·)3(" بھ الناس استخفاف الثالث ھذه من

·  البطالة وتقلیل العمل على الحث في مھم أثر الدخل توزیع إعادة في الزكاة بھ تقوم الذي وللدور
 الحدي ، والمیل الفقراء إلى األغنیاء دخول من وحدات نقل بعملیة الزكاة تقوم ذكره سبق فكما

 المیل لدیھم فیزید الفقراء ذلك لالدخار، بخالف الحدي المیل لدیھم ویزید األغنیاء لدى یقل لالستھالك
 األفراد إلى توجھ الزكاة حصیلة أن ھذا لالدخار، ومعنى الحدي المیل لدیھم ویقل لالستھالك الحدي
 زیادة إلى یؤدي لالستھالك الحدي المیل ، وزیادة لالستھالك الحدي المیل لدیھم یزید الذین

 إلى یؤدي ، مما الصناعات تلك بإنتاج تقوم التي اإلنتاجیة الصناعات وزیادة االستھالكیة  لصناعاتا
 · )4( للعمالة جدیدة فرص خلق

 مما الدخول في التفاوت تقلیل إلى یؤدي الدخل توزیع إعادة في الزكاة بھ تقوم الذي الدور أن كما
 ·)5( البطالة ، وعالج العمالة تشغیل إلى یؤدي

 أن یبین وھذا·  مصارفھا من الزكاة بجمع العاملین إعطاء یقرر اإلسالم فإن ذلك إلى اإلضافةب
 ألي المجتمع استغالل عدم وھي إلیھا تدعو إیجابیة حقیقة تقریر إلى النظر توجھ الزكاة مصارف

 ·)6( أجره على ویحصل إال عمالً  إنسان أي یؤدي ، وأال فیھ عامل

 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة



 

 ما وإذا·  واالجتماعیة االقتصادیة الحیاة في مھم بدور تقوم الزكاة أن ذكره سبق مما یتضح -
 تكشف تسمیات الضریبة ھذه المالیة، وتأخذ مواردھا لزیادة" ضریبة" تفرض الدول حكومات كانت

،  والصناعیة التجاریة األرباح على ، والضریبة الدخل ، وضریبة الشركات ، كضریبة نوعیتھا عن
 ·إلخ··· المبیعات على ریبةوالض

 سبق كما فھي الزكاة أما·  مذعنین األفراد ویدفعھا التخفیف أو التشدد إلى تمیل قد الضریبة فإن
 جمیع تشمل ، فھي منھا التھرب یصعب لھا للخاضعین شامل تشریع ، وھي الطھر معنى تحمل

 · السن یبلغوا لم أم الشرعي التكلیف ھذه سن بلغوا سواء النصاب یملكون الذین األفراد

 والنقود والنعم واإلبل والثمار الزروع تشمل فھي األموال جمیع تشمل سبق كما الزكاة إن -
 · اإلیمان ضعاف عند الزكاة من التھرب من یحد ، مما التجارة وعروض

 یتحمل الجمیع أن یعني ، مما األفراد جمیع فیھا ویشارك المحتاجین لجمیع تصرف الزكاة إن -
 · االجتماعي التكافل في اركةالمش

 بین تفرقة یوجد وال معاً  والدخل المال رأس شاملة النامیة األموال جمیع على تفرض الزكاة إن -
 باإلضافة التطبیق قاعدة بالشمول، واتساع تتسم الزكاة فإن وبالتالي·  لھا المستوجبین أو الخاضعین

 فإن وبالتالي·  الثروة توزیع إلعادة دائمة أداة یجعلھا اً سنوی الزكاة تكرار إن كما·  المطلقة العدالة إلى
 · نموه ویحقق المجتمع طبقات بین التوازن یحفظ اجتماعیا نظاماً  یعد الزكاة تشریع

 أنھا كما االستھالك على الطلب برفع وذلك آلیاً  االقتصادیة التقلبات عالج على الزكاة تساعد -
 · واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة تحقیق إلى یؤدي ، مما الالم اكتناز وعدم االستثمار الى تدفع

 للسیاسة األساسیة األھداف أھم من االجتماعي التكافل أن مسلم كل یعلم أن یتعین اإلطار ھذا وفي
،  یزیده بل المال ینقص ال الزكاة دفع ، وأن ذلك لتحقیق الرئیسة األداة ھي الزكاة ، وأن اإلسالمیة

 یخلفھ فھو شيء من أنفقتم وما لھ ویقدر عباده من یشاء لمن الرزق یبسط ربي نإ قل: تعالى قال
 بل تزده بل صدقة من مال نقص ما: (وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول وقال· )1( الرازقین خیر وھو
 · )2() تزده بل تزده

 

 
 · 106المنوفیة ص جامعة - السیاسي االقتصاد مبادئ - البرعي الحمید عبد عزت· ، د بیومي زكریا· د)  1(
 · 152ص  م6791القاھرة  - النھضة دار - والتنمیة التخلف - الدین محیي عمرو· د)  2(
 · - فھمي حسین ترجمة - االحتكاري المال رأس - سویزي ، بول باران بول)  1(



 االشتراكي االقتصادي - امعج أحمد· د  - السیاسي االقتصاد مبادئ - دویدار محمد· د -:  راجع التفاصیل من لمزید)  2(
-· 
 · ،  ّهللا  عبد صبري إسماعیل· د ترجمة - والتنمیة التخطیط - بتلھیم شارل -  
 - المصریة الجامعات دار - االقتصادي والتخطیط التنمیة في مقدمة - القاضي محمد الحمید عبد· د:  راجع)  1(

 · م9791اإلسكندریة 
 · 84ص  - االجتماعیة الخدمة في نقدیة قراءات - والتنمیة التخلف قضایا يف آراء - خلیفة محمود محروس· د    
 
 · 64ص  1992سنة  الدولي البنك تقریر)   1(
 · 74ص  - السابق المرجع)   1(
 " ·اإلسالم في االجتماعیة العدالة" قطب سید األستاذ راجع- اإلسالمي التشریع في العدالة مفھوم حول)  1(
 اإلسالمیة للبنوك الدولي االقتصاد مطبوعات من - ومنھاجھ مقوماتھ - اإلسالمي االقتصاد - أباظة سوقيد إبراھیم· د)  2(

 · 104ص ) نشر سنة بدون· (
 · 143رقم  اآلیة·  البقرة سورة)  3(
بیروت  - الفكر دار - الثالثة الطبعة - اقتصادنا - الصدر باقر محمد األستاذ االجتماعي التوازن معنى في انظر)  4(

 · م9691
 · الكویت - العامة التقى جامع مكتبة - األولى الطبعة - اإلسالم في الالربوي البنك - أیضاً  لھ وانظر   
 ·6 - 5ص  - األزھر مطبعة - االجتماعي والتكافل اإلسالم - شلتوت محمود/  األستاذ الشیخ)  1(
 القوانین الجسماني، وكذلك العجز أنواع بعض من للتخفیف لتدریب، وا الضعیفة الذھنیة الملكات إنماء في التعلیم مثل)  2(

 المباشر التوزیع طریق عن أیضاً  ، وكذلك العقول أقویاء استغالل من العقول ضعاف لحمایة واالجتماعیة االقتصادیة
 · المالیة والسیاسات للثروات

 ·بعدھا وما 516ص ) السابق جعالمر( الصدر باقر محمد األستاذ مؤلف الضمان مفھوم شأن في راجع)  1(
 · اإلیمان كتاب) 92،  91رقم ( مسلم ، وأخرجھ الزكاة كتاب) 6941،  5931رقم ( البخاري أخرجھ)  2(
 · 7رقم  اآلیة الحدید سورة)  3(
 · 7رقم  اآلیة الحشر سورة)  1(
 · 219رقم  اآلیة البقرة سورة)  2(
 جعفر- األھل سید العزیز وعبد·  بیروت - العربي الفكر دار -ادقالص جعفر- زھرة أبو محمد:  ذلك في راجع)  3(

 · 451ص -الصادق
 · 01ص  - األزھر مطبعة - االجتماعي والتكافل اإلسالم - شلتوت محمود - األستاذ فضیلة)  4(
 · - اإلسالم في عالجھا وكیفیة الفقر مشكلة - القرضاوي یوسف· د راجع تفصیلیة لدراسة)  5(
 · 72ص 7رقم  األمة كتاب - المسلمین دیار في والتخلف الحرمان - الطویل صبحي نبیل· د ذلك في راجع)  6(
 عبد الدكتور تحقیق - األندلسي حزم بن سعید بن أحمد بن علي محمد أبي لإلمام باآلثار المحلى:  ذلك في راجع)  1(

 · البنداري سلیمان الغفار
 ·101ص  - القاھرة - المعارف دار - الثانیة الطبعة -اإلسالم في المساواة - وافي الواحد عبد علي· د)  2(
 · 625ص 5111البخاري  مختصر - البخاري أخرجھ)  3(
 · 52ص تیمیة بن السالم بن الحلیم عبد بن أحمد - تیمیة البن:  الحسبة ذلك في راجع)  4(
 · 33ص  الخراج - القرشي آدم بن یحیى)  1(
 · 60اآلیة  التوبة سورة)  2(
 · 621ص یوسف ألبي الخراج)  3(
 المرجع( - اإلسالم في المساواة - وافي الواحد عبد علي· د و·  621ص ) السابق المرجع( - الخراج - یوسف أبي)  4(

 في االقتصادي للنظام الكبري الخطوط - العشماوي یاقوت -:   أیضاً  راجع التفاصیل من ولمزید·  301ص ) السابق
 ابن·  بیروت -- الفكر دار - االقتصاد - اإلسالم نظام - المبارك محمد· الكویت - المنار مكتبة -األولى الطبعة -اإلسالم
 ·اإلسالمیة والدراسات للبحوث فیصل الملك ، مركز فیاض ذیب شاكر تحقیق - األموال - زنجویھ

 1341والترمذي  3463ومسلم ·  4415األضاحي  في البخاري أخرجھ - المدینة قدموا مساكین قوماً  بالدافة یعني)  1(
 · 819الضحایا  في ومالك

 · اللقطة كتاب  - مسلم صحیح - مسلم ورواه·  البخاري أخرجھ)  2(
 · 422ص 6ج باآلثار المحلى)  3(
 ·  181ص  3ج  - السلطانیة النسخة - البخاري صحیح في:  البخاري رواه)  4(
 ·265ص  - 4ج - الصغیر جامعال شرح - القدیر فیض - المناوي العالمة)  5(



 · 39ص ) السابق المرجع( - الخراج - القرشي آدم بن یحیي)  1(
 · 41اآلیة  األنفال سورة)  2(
 االقتصاد فقھ - محمد كمال یوسف· د·  773ص عبید ألبي ، األموال 39ص - الخراج - القرشي آدم بن یحیى)  1(

 · 502ص  الكویت - والتوزیع للنشر القلم ردا - األولى الطبعة - الخاص النشاط - اإلسالمي
 · 10اآلیة  الحشر سورة)  2(
 · 398ص  1ج الوسیط المعجم)  1(
 · 4اآلیة  المؤمنون سورة)  2(
 · 81اآلیة  الكھف سورة)  3(
 · 41/853العرب  لسان)  4(
 · 23اآلیة  النجم سورة)  5(
 · 39اآلیة  سبأ سورة)  6(
 · 103اآلیة  التوبة سورة)  7(
 الشرائع ترتیب في الصنائع ، بدائع 334ص  2ج قدامة البن الكبیر والشرح المغني:  التعریف ھذا في راجع)  8(

 · 222ص  فوزان آل هللا عبد فوزان بن صالح -تلخیص- الفقھي ، الملخص 9،  3-2ص  2ج للكاساني
 · اإلیمان كتاب) 92 ، 91رقم ( ، ومسلم الزكاة كتاب) 6941،  5931رقم ( البخاري أخرجھ)  1(
 · 110اآلیة  البقرة سورة)  2(
 · 20اآلیة  المزمل سورة)  3(
 · 43اآلیة  البقرة سورة)  4(
 · 39اآلیة  الروم سورة)  5(
 · 56اآلیة  النور سورة)  6(
 · 5اآلیة  البینة سورة)  7(
 · اإلیمان كتاب) 92،  91رقم ( مسلم وأخرجھ·  الزكاة كتاب) 6941،  5931رقم( البخاري أخرجھ)  1(
 · 141اآلیة  األنعام سورة)  2(
 · 02ص  جبرین البن الزكاة ، فتاوى 622ص  قدامة البن الكبیر والشرح المغني راجع)  3(
 · 612ص  2ج الرائق ، البحر 34ص  3ج المغني:  راجع ذلك تفاصیل)  4(
 · 267اآلیة  البقرة سورة)  1(
 · 141اآلیة  األنعام سورة)  2(
 · الزكاة كتاب) 2041رقم ( بعضھ البخاري وأخرجھ·  الزكاة كتاب) 789رقم ( بتمامھ مسلم أخرجھ)  3(
 · 35-34اآلیتان  التوبة سورة)  4(
 · 471ص  الموطأ ذلك في انظر - الحیة:  ، وتكسر الشین بضم:  الُشجاع)  5(
 الحافظ واإلمام· 231ص  2ج علیھا الطبع صار التي السلطانیة النسخة على وجد ما نص البخاري صحیح: في ورد)  6(

 ·733ص 5ط  2ج -العظیم القرآن تفسیر- الدمشقي القرشي كثیر بن إسماعیل الفداء أبو الدین عماد
 ·  الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع)  1(
 - بیروت - العربي لكتابا دار - الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع - الكاساني مسعود بن بكر أبو الدین عالء اإلمام  - 

 ·  85ص  ھـ2041،  2ط 
 · الزكاة كتاب) 189رقم ( ، ومسلم الزكاة كتاب) 3841رقم( البخاري أخرجھ)  2(
 هللا صلى سقي، وقولھ إلى یحتاج وال بعروقھ یشرب الذي الزرع ھو:  عثریاً :  وسلم علیھ هللا صلى بقولھ ویقصد    

 · السانیة أو رشاءبال السقي أي:  بالنضح:  وسلم علیھ
 · 996- 896ص  2ج ، والمغني 081ص  التلخیص في الحافظ ذلك في انظر - 
 · 141اآلیة  األنعام سورة)  3(
 الموطأ - األصبحي أنس بن مالك اإلمام ، وانظر 13- 03ص  2ج األم - الشافعي إدریس بن محمد هللا عبد أبو اإلمام)  4(
 · 184ص  2ج وتبیر - اللیثي یحیى بن یحیى روایة -
 · 03ص ) السابق المرجع( 2ج اإلم)  5(
 · 7-5اآلیة  النحل سورة)  6(
 إدریس ابن یونس بن منصور ، الشیخ 326-226ص  2ج) السابق المرجع( الكبیر والشرح المغني ذلك في راجع)  1(

 منتھى شرح - المؤلف ، ولنفس 142-042ص  2ج بیروت - الكتب عالم - اإلقناع متن عن القناع كشاف - البھوتي
 · 408ص  اإلرادات

 ·  434ص  2ج قدامة البن - الكبیر والشرح المغني:  التفاصیل من وللمزید ذلك في انظر)  2(



 · 5ص  2ج  اإلسالمي المكتب منشورات - المنتھي غایة شرح في النھي أولي مطالب -   
 الباري ، فتح32ص  3ج ، المغني 735ص  1ج القدیر ح، فت 18ص   3ج األثیر البن النھایة:  راجع ذلك لتفاصیل)  3(

 4ج الشوكاني بن علي بن محمد - األخبار منتقى شرح - األوطار ، نیل 532ص  3ج للعسقالني - البخاري صحیح بشرح
 · 28ص ) السابق المرحع( - الزكاة فتاوى:  انظر المعاصرین العلماء ، ومن 841ص 

 · ز ك ر:  الصحاح مختار)  4(
 - اإلسالمیة البحوث لمجمع الثاني المؤتمر - الزكاة - زھرة أبو ، ومحمد الزكاة فقھ - القرضاوي یوسف راجع ) 5(

 · م5691 -ھـ 5831 -األزھر 
 · 596ص  2ج المغني)  1(
 ، وقال علیھ متفق صحیح حدیث وھو الزكاة كتاب) 979رقم ( ومسلم·  الزكاة كتاب) 9541رقم ( البخاري أخرجھ)  2(

 ) ·صدقة أوسق خمسة دون فیما لیس( التالیة بالصیغة سعید أبي حدیث من الجماعة رواه -:المنتقى في
 · 592ص  المغني)  3(
 · عمر بن هللا عبد حدیث من الزكاة كتاب) 3841رقم ( البخاري أخرجھ)  4(
 5ج  باآلثار ، المحلى 171ص  4ج  للبیھقي الكبرى ، السنن 37ص  2ج الصنائع بدائع:  راجع التفاصیل من للمزید)  5(

 · 083-163ص  الزكاة ، فقھ 24ص  2ج القدیر فتح ، شرح 95ص  3ج ، المغني 691ص  4ج األوطار ، نیل 642ص 
 · 332ص  1ط الفقھي الملخص)  6(
 · 67-57ص  جبرین البن - الزكاة فتوى)  7(
 · 442ص  2ج للنووي الروضة)  1(
 · الزكاة كتاب -) 189رقم ( جابر عن ومسلم) الیھ اإلشارة سبق( عمر ابن عن البخاري رواه)  2(
 · 996-896ص  2ج المغني)  3(
 · تخریجھ سبق)  4(
 · 012ص  2ج للخطابي السنن معالم)  5(
 یكون أال واشترطوا وأصحابھ حنیفة أبو وھم:  بوجوبھا قالوا ، فالبعض العلماء بین خالف محل العسل في الزكاة)  6(

 وسواء·  واحد بسبب واحد مال في لك حقان یجتمع الخراج، وال عنھما یدفع الخراجیة ، ألن خراجیة أرض في النحل
 حنبل ابن أحمد اإلمام ذھب وكذلك العشر فیھ فإن جبل أو مفازة في النحل كان إذا ، كما تكن لم أم عشریة األرض أكانت

 اآلثار، وثانیھما أولھما:  دلیلین على الرأي ھذا صحابأ اعتمد نرجحھ، وقد الذي الرأي وھو العسل في الزكاة وجوب إلى
 : راجع وأدلتھ الرأي ھذا ولتفاصیل·  واالعتبار النظر

المختار،  الدر على الطحطاوي وحاشیة) · 7-5ص(2ص بیروت الفكر الحنفي، دار الھمام البن القدیر فتح شرح    
 ) ·322(3ص) السابق المرجع( الباري وفتح، )4،7ص) (السابق المرجع( والمغني) · 506-406ص(2ص بیروت

 ، واحتجوا العسل في الزكاة أنھ المنذر وابن صالح أبي بن والحسن لیلى أبي والشافعي، وابن مالك اإلمامان وذھب - 
 ئعما أنھ: والثاني·  فیھ ةفال زكاإجماع،  وال یثبت خبر فیھ الصدقھ وجوب في لیس أنھ المنذر ابن ماقالھ: األول:  بأمرین
، )7-3ص) (السابق المرجع(2ص المغني - ذلك في راجع·  باإلجماع فیھ الزكاة واللبن·  اللبن ، فأشبھ حیوان من خارج

 ) ·024-424السابق) ( المرجع( الزكاة فقة
 ، وأبو والثمار الحبوب في أصلھ على بناء العشر وكثیره قلیلھ في یرى فأبوحنیفھ:  العسل نصاب حول خالف یوجد)   1(

 وعنھ·  یكال ال فیما األوسق قیمة اعتبار من أصلھ على بناء كالشعیر یكال ما أدنى من أوسق خمسة یبلغ أن یرى یوسف
 البعض ویرى) · جراماً  كیلو356أي ( أوسق خمسة بقیمة النصاب یقدر أن البعض ویرى· أرطال عشرة النصاب أن

 ذلك تفاصیل في -·  نرجحھ الذي الرأي وھو) جراماً  كیلو نتسعی( بحوالي ویقدره صاعاً  ثالثون العسل نصاب أن اآلخر
 ) ·432ص( الفقھي ، الملخص) 824ص( الزكاة ، فقھ)16ص( الصنائع بدائع -: راجع

 : راجع اإلبل زكاة تفاصیل في)   2(
 )·12-02ص( 2ص) السابق المرجع( المختار الدر على الطحطاوي حاشیة - الخراج - القرشي آدم بن یحیى  -   
 ) ·191 -471ص) (السابق المرجع(  الزكاة فقة -   
 · الماعز من والذكر األنثى وأیضاً  الضأن من والذكر األنثى على الشاة كلمة وتطلق الغنم من لواحدة اسم الشاة)  3(
 · األنعام زكاة في إال زكاة، والیكون فیھ الیجب عدد ، وھو الفریضتین مابین ھو الوقص)  4(
 · بسنة عمرھا ویقدرون حامالً  أمھما أصبحت التي ھي مخاض بنت)  5(
 بن أحمد الدین زین لألمام - الصحیح الجامع ألحادیث الصریح التجرید البخاري، المسمى صحیح مختصر)  1(

 - الزكاة في العرض باب 2ج السلطانیة النسخة - البخاري وصحیح) 237رقم ( - الزكاة كتاب - الزبیدي عبداللطیف
 - الفكر دار -المھذب شرح المجموع - النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبو اإلمام انظر بأكملھ حدیثولل) 441ص(
 ) ·383ص(2ج
 ) ·98ص( 3ج الدعائم - الثالث في ، ودخلت حولین أكملت التي ھي لبون بنت)  2(



 ) ·98ص(3ج الدعائم ذلك في انظر)  3(
 وتركب علیھا یحمل أن ، واستحقت الفحل یطرقھا أن العادة ، ألن لكبذ ، وسمیت سنین ثالث لھا ماتم ھي والحقة)  4(

 · 19ص3ج) السابق المرجع(  الدعائم
 · 19ص 3ج) السابق المرجع(  الدعائم·  الحالي الوقت في درھماً 02یعادل  ما ھو والفرق)  5(
(  الدعائم - ذلك في راجع سنھا لسقوط بذلك الخامس، وسمیت عامھا في ، ودخلت سنین أربع لھا تم ما ھي الجذعة)  6(

 · 29ص) السابق المرجع
 ) ·641ص) السابق المرجع(  الدعائم راجع)  7(
 في ، إال مخاض بنت وجود عدم عند اللبون ابن غیر إناث النصاب في كان إن الزكاة في الذكور الیؤخذ أنھ ویالحظ)  8(

 · لزكاةا في الذكور أخذ جاز ذكوراً  كلھا اإلبل كانت إذا ما حالة
برقم  الترمذي وأخرجھ الزكاة كتاب) 3081رقم ( ماجة الزكاة، وابن كتاب) 675127751رقم ( داود أبو أخرجھ)  1(
 · عنھ هللا رضي مسعود بن عبدا ہلل حدیث من الزكاة كتاب) 4081رقم ( ماجة الزكاة، وابن كتاب) 0226(
 · السرح في أمھ یتبع ألنھ تبیعاً  سمي)  2(
 · سنتان لھا تم ما ھي:  المسنة)  3(
 · والحاكم حبان ابن وصححھ الخمسة رواه)  4(
) 11-3ص(6ج حزم البن ، المحلى اوما بعدھ) 864ص(2ج المغني:  راجع البقر زكاة في التفاصیل من للمزید)  1(

 · ومابعدھا) 864ص( سالم البن واألموال
) 714ص(5ج للنووي الحلبي، والمجموع ، مصطفى1ط) 422ص(1ج المجتھد بدایة:  انظر الغنم زكاة تفاصیل في)  2(

 · بعدھا وما) 274ص(2ج الكبیر الشرح مع المطبوع ومابعدھا، والمغني) 99ص(4ج البیھقي ومابعدھا، وسنن
 ) ·737رقم ( - الزكاة كتاب - البخاري صحیح مختصر)  3(
 · 103اآلیة  التوبة سورة)  4(
 · 19اآلیة  الذاریات سورة)  5(
 · 25اآلیة  المعارج ورةس)  6(
 ربع منھما لیأخذ بمال قومھما أي فحسبھما ومعنى) 741ص(4ج للبیھقي ، والسنن)93ص(2ج للشافعي - األم كتاب)  1(

 · العشر
 ) ·242ص) (السابق المرجع( األول الجزء - الفقھي والملخص) 13ص(2ج المغني:  ذلك في انظر)  2(
 ) ·93ص( 2ج األم)  3(
 البھوتي منصور للشیخ - اإلقناع متن عن القناع كشاف:  راجع التجارة عروض زكاة حول التفاصیل من لمزید)  4(
) 326-226ص(2ج الكبیر والشرح ، والمغني) 804-704ص(1ج للبھوتي اإلرادات منتھى ، وشرح)142-042ص(2ج
· 
 · 34اآلیة  من التوبة سورة)  5(
 · 35اآلیة  التوبة سورة)  6(
 · الزكاة كتاب) 789رقم ( مسلم أخرجھ)  1(
 · 062ص ) السابق المرجع( 1ط الزكاة ، فقھ 94ص ) السابق المرجع( الزكاة فتاوى)  2(
 · ماجة ابن رواه)  3(
 :  ھو الحدیث بالوزن الفضة نصاب أن البعض ، ویرى 861ص  ، الموطأ 43ص  2ج األم)  4(
   2.975  x002 = 595 المرجع( 1ج - الزكاة فقھ - القرضاوي یوسف· د يالرأ ھذا في انظر·  الجرامات من 

 · 062ص ) السابق
ص  5ج حزم البن المحلى: انظر وللتفاصیل·  - اإلسالمیة الشریعة في النفقات نظام - إبراھیم أحمد/ األستاذ: راجع)  5(

 المنار مكتبة - مياإلسال االقتصاد في رئیسیة خطوط -السعود أبو محمود- بعدھا وما 125ص  1ج الزكاة ، فقھ 942
 · 26ص  3ج للسیوطي الكبیر ، الفتح 2ط الكویت - اإلسالمیة

 وموسعة شاملة دراسة - الحلي زكاة فقھ - الصبیحي محمد بن إبراھیم· د: راجع الموضوع ھذا حول تفصیلیة لدراسة)  1(
 -األولى  الطبعة - اللغویة والتعاریف واألصولیة الحدیثة القواعد ضوء على الحلي زكاة في المختلفة األقوال أشھر ألدلة

 · ھـ2141
 · 171ص  مالك لإلمام الموطأ)  2(
 · 171ص  الموطأ)  3(
 · 162ص  1ج البخاري)  4(
 · 735ص ) السابق المرجع( 1ج القدیر فتح)  5(
 · 28ص  3ج األثیر البن النھایة)  6(



 الزكاة ، وفتاوى 32ص ) السابق المرجع( 3ج مغني، وال 735ص ) السابق المرجع( القدیر فتح:  ذلك في انظر)  7(
 · 28ص ) السابق المرجع(
 · 13، ص  41ص  2ج األم)  8(
 · 071ص ) السابق المرجع( الموطأ)  1(
 · 061-951ص  3-1ج - السلطانیة النسخة - البخاري صحیح)  2(
 األموال: راجع التفاصیل من للمزیدو·  الجماعة ورواه·  061ص  3-1ج - السلطانیة النسخة - البخاري صحیح)  3(
 64-54ص  5ج النسائي على السندي وحاشیة السیوطي ، وشرح 56ص  2ج الصنائع ، بدائع 243ص ) السابق المرجع(

 · 701ص  2ج األثیر البن الحدیث غریب في ، والنھایة
 مختصراً  ماجة وابن والنسائي ترمذيال ، وأخرجھ داود ، وأبو المستدرك في ، والحاكم األموال في عبیدة أبو رواه)  4(

 · 272ص  2ج داود أبي سنن مختصر انظر - حسن حدیث الترمذي وقال·  ومطوالً 
 ما: (، فقال اللقطة عن وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول سئل:  قال جده عن أبیھ عن شعیب بن عمرو عن النسائي روى)  1(

 مأتي طریق في یكن لم وما·  فلك صاحبھا، وإال جاء ، فإن سنة عرفھا، ف عامرة قریة في أو) مسلوك( مأتي طریق في كان
 ) · الخمس الركاز وفي ففیھ عامرة قریة في وال

 · المعدن باب 44ص  5ج النسائي سنن -    
 3ج الباري ، فتح ومابعدھا 741ص  4ج األوطار ، نیل 22ص  3ج المغني: راجع التفاصیل من وللمزید -    

 56ص  2ج الصنائع ، بدائع 701ص  2ج األثیر البن الحدیث غریب في ، النھایة 201ص  ، الموطأ بعدھا وما 532ص
 · 38ص  جبرین البن الزكاة ، فتاوى بعدھا وما 042ص  عبید ألبي ، األموال

 · 14اآلیة  األعلى سورة)  2(
 زكاة" ، باب الزكاة ، في 489قم بر ، ومسلم" الفطر صدقة فرض" ، باب الزكاة في·  3051برقم  البخاري أخرجھ)  3(

 " · والشعیر التمر من المسلمین على الفطر
 زكاة" ، باب الزكاة ، في 589برقم  ، ومسلم" شعیر من صاع" ، باب الزكاة ، في 5051برقم  البخاري أخرجھ)  4(

 " ·والشعیر التمر من المسلمین على الفطر
 ، سبل 041-931ص  2ج قطني الدار سنن: راجع الفطر زكاة حول یلالتفاص من وللمزید·  2/96 -مسلم  - حاشیة)  1(

ص  1ج الكبرى ، المدونة 201 ص 2ج الجلیل منح ، شرح 291-191ص  ، الموطأ بعدھا وما 731ص  2ج السالم
 11ص  2ج للشعراني الكبرى ، المیزات 011ص  3ج المنھاج شرح إلى المحتاج ، نھایة 329ص  1ج ، المقدمات 982
 · 803-703ص 2ج للبجیرمي الخطیب على ، بجیرمي 411ص  1ج لألنصاري الوھاب ، فتح

 · حاشیة - 2/96مسلم )  2(
 · 642- 542ص ) السابق المرجع( الفقھي الملخص)  3(
 · 642ص  السابق المرجع)  4(
 · 261ص ) السابق المرجع( الزكاة فتاوى)  5(
 · 321ص ) السابق المرجع( - أباظة دسوقي إبراھیم· د)  1(
 · 421ص ) السابق المرجع( - أباظة دسوقي إبراھیم· د)  2(
 · 60اآلیة  التوبة سورة)  1(
 · 117ص  2ج ، وفي 1630رقم  داود أبو رواه)  2(
 · 052ص ) السابق المرجع( الفقھي الملخص)  3(
 · 817ص سالم بنال ، األموال 34ص  2ج الصنائع ، بدائع 162ص  2ج القدیر فتح شرح:  ذلك في راجع)  4(
 · 271اآلیة  البقرة سورة)  5(
 · 273اآلیة  البقرة سورة)  6(
 · 18اآلیة  الفجر سورة)  1(
 · 3اآلیة  الماعون سورة)  2(
 · 716ص  الموطأ)  3(
 · 5/524المسند  في أحمد رواه)  4(
 262ص 2ج القدیر فتح ، شرح 043-933ص  2ج المختار الدر على المحتار رد حاشیة: راجع التفاصیل من للمزید)  5(

 · 47ص  2ج ، األم 44ص  الصنائع ، بدائع
 · 561ص  المسند)  6(
 هللا رسول بعد انتھى أنھ ، أم باقیاً  زال ما الزكاة من إعطاؤھم كان إذا فیما قلوبھم المؤلفة حول الفقھاء اختلف وقد)  1(

،  88ص  2ج الجلیل منح: إلى ذلك في الرجوع ویمكن الفقھي الخالف ھذا عرض مجال ھنا ولیس وسلم علیھ هللا صلى
،  062-952ص  2ج القدیر فتح ، شرح 54ص الصنائع ، بدائع 243ص  2ج المحتار ، رد 572ص  1ج المجتھد بدایة



-625ص  2ج الكبیر والشرح ، المغني 724ص  1ج اإلرادات منتھى ، شرح 872ص  2ج اإلقناع متن عن القناع كشاف
725 · 

·  عتق نفسھ على شرطھ ما على ذلك أدى فإن نجوماً  نفسھ على یجعلھ مال على مواله یكاتب الذي العبد ھو كاتبالم)  2(
 · 3/97الدعائم :  ذلك في انظر

 · 227ص  سالم البن األموال:  ذلك في راجع)  3(
 · الزكاة كتاب 4401رقم  مسلم رواه)  4(
 · الفرائض كتاب) 9161رقم ( ومسلم،  النفقات كتاب) 1735رقم ( البخاري رواه)  1(
·  والعمار الحجاج بھ المقصود یل 185وق  والرباط الجھاد مواضع هللا سبیل أن مالك واإلمام حنیفة أبو اإلمام ویرى)  2(

 المحتار رد ، وحاشیة 277ص  1ج المقتصد ونھایة المجتھد وبدایة،  264ص  2ج القدیر فتح:  ذلك تفاصیل في راجع
 · 219ص 1ج الملك طبائع في السلك ، بدائع 257ص  1ج الكبرى ، المدونة 343ص  2ج المختار الدار على

 · 2/201، مسلم  1/552البخاري  رواه)  3(
 · اإلیمان كتاب) 91،92رقم ( ، مسلم الزكاة كتاب) 1396-1395رقم ( البخاري أخرجھ)  1(
 - السعود أبو محمود· د أیضاً  وراجع  - 373ص 2ط - وتطورھا ، نشأتھا اإلسالمیة النظم - الصالح صبحي· د) 2(

 . اإلسالمي االقتصاد في رئیسیة خطوط
  
 ) ·189ص( - والتنمیة اإلسالم مؤتمر بحوث - التنمیة في ودورھا الزكاة - الكفراوي محمود عوف· د)  1(
 اقتصادیات - عوض ھاشم ؤادف· ، د)86ص(االقتصاد   علم مبادئ - درویش العشري· د راجع التفاصیل من لمزید)  1(

 )·259ص(النقدي،  والتوازن النقود
 ) ·221ص) (السابق المرجع( - النقدي والتوازن النقود اقتصادیات - عوض ھاشم فؤاد)  1(
 ) ·23ص( االقتصاد - برعي خلیل محمد· د)  2(
 · 105اآلیة  التوبة سورة)  1(
 · 273ص 750الزكاة  كتاب - البخاري صحیح مختصر - البخاري أخرجھ)  2(
 · بیده وعملھ الرجل كسب باب البیوع في 259ص 4ج البخاري أخرجھ)  1(
 في اإلنتاج عوامل - الدموھي الجمیعي وحمزة·  بعدھا وما 025ص عبید ألبي األموال: راجع وللمزید ذلك حول)  2(

 · 112ص - اإلسالمي االقتصاد
 · 112ص - السابق المرجع - الدموھي الجمیعي حمزة)  3(
 ) ·022ص) (السابق المرجع( النقدي والتوازن النقود اقتصادیات - عوض ھاشم فؤاد)  4(
 · 191ص ) السابق المرجع( - التنمیة في ودورھا الزكاة - الكفراوي محمود عوض· د)  5(
 ·160ص )السابق المرجع( والتنمیة اإلسالم مؤتمر بحوث -التنمیة في ودورھا الزكاة- البقري أحمد· د)  6(
  
 · 39اآلیة  سبأ سورة)  1(

 
 


