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 دور الزكاة والوقف في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة
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 ملخص البحث

 

القضااي االجتماعية خطورة  أال وهي  ال تزال البشرية تواجه يف هذا القرن أكثر
من مليار إنسان يف العامل يعيشون يف فقر   ظاهريت الفقر والبطالة ، إذ أن أكثر

لذلك وجب حماربتهما والتعوذ  دوالر للفرد يف اليوم، 1,25مدقع أبقل من 
، وقد امتد مفهوم الفقر  منهما ألهنما سبب ملصائب أخرى تفتك ابجملتمع

ليتعدى لذوي الدخل املنخفض، الذين ال يستطيعون أن حيققوا احلد األدىن من 
رأى بعض العلماء  ضرورة إضافة بعض التطبيقات لذا مستوى الرفاهية املطلوب 

اة ألصحاب الدخل املعاصرة فيما يتعلق مبصارف الزكاة، من حيث دفع الزك
أم موظفني أم مستخدمني   احملدود الذين ال يكفيهم دخلهم سواء أكانوا عماالا 

يف حل املشاكل االجتماعية واالقتصادية واملالية  وقد سامهت الزكاة والوقف .
السيما يف جمال الصحة والتعليم ومكافحة الفقر لكثري من الناس واجملتمعات، 

تطبيقا شامال لتعود األزمات واملشكالت اثنية تنخر عندما طبقتا والبطالة، 
كيف سامهت الزكاة الدول اإلسالمية النعدام تطبيق نظام الزكاة والوقف ف

التدابري الالزمة اليت اآلليات و ما هي و والوقف  يف التقليص من الفقر والبطالة؟ 
لة؟ من تساهم يف التنمية االجتماعية املستدامة للحد من ظاهريت الفقر والبطا

الزكاة والوقف يف احلد من خالل هذه األسئلة، سوف نتناول موضوع  دور 
   . الفقر والبطالة ظاهريت
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The Importance of Zakat in Fighting  Poverty and Unemployment 

 

Introduction 

The most serious social issues that mankind are still facing in this century is poverty and 

unemployment. More than a billion all over the world live on less than $1.25 per day. It is, 

therefore, incumbent upon us to fight this serious problems as long as they the root cause of 

other social problems. The concept of poverty has recently extended to workers with low 

incomes, who are unable to live luxuriously. That is why many scholars believe in adding new 

options to Zakat fund so as to help workers with low incomes. 

It must be noted that Zakat and waqf have played important roles in lessening the 

problems of poverty and unemployment and in solving social, economic, and financial 

problems of many people and societies, especially when they are put in practice. How do 

Zakat and Waqf contribute to the diminution of poverty and unemployment? What are the 

necessary measures that contribute to durable social development to helps us avoid poverty 

and unemployment? Out of  these questions, we have to look at the role of Zakat and Waqf 

in solving poverty and unemployment through three chapters: 

Chapter One: the definition of Zakat  and Waqf 

Chapter Two: the importance of Zakat in fighting poverty and unemployment 

Chapter Three: the role of Waqf in reaizing  

Conclusion 

ــقدمــة  مـ

 . بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

إن من أخطر القضايا االجتماعية التي واجهها اإلنسان وال يزال يواجهها منذ 
، والفقر والبطالة من أكبر المشاكل التي واجهها أن بدأت المجتمعات البشرية الفقر

اإلنسان في القرن الحالي، فأكثر من مليار إنسان في العالم يعيشون في فقر مدقع 
، لذلك وجب محاربتهما والتعوذ منهما ألنهما   اليومدوالر للفرد في  1,25بأقل من 

اتسع مفهوم الفقر ليتعدى إلى ذوي الدخل سبب لمصائب أخرى تفتك بالمجتمع ، وقد 
رأى المحدود العاجزين عن تحقيق الحد األدنى من مستوى الرفاهية المطلوبة لذا 

مصارف بعض العلماء  ضرورة إضافة بعض التطبيقات المعاصرة فيما يتعلق ب
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الزكاة، من حيث دفع الزكاة ألصحاب الدخل المحدود الذين ال يكفيهم دخلهم سواء 
 أم موظفين أم مستخدمين .  أكانوا عماالا 

بفعل اتساع مساحة الفقر وتنامي والمجتمع اليوم يواجه تحديات كبرى   
عاجزة عن االستجابة لكل حاجيات المواطنين مما يستدعي  أصبحت الدولو  البطالة

التخفيف من عبء الخدمات االجتماعية   تمويل بديلة تساهم في إيجاد مصادر
الملقاة على الميزانية العامة للدولة ، والزكاة والوقف يمكنهما كنظام اجتماعي تكافلي 

البشرية السيما في مجال الصحة  أن يساهما في خدمة كثير من مشاريع التنمية
 والتعليم ومكافحة الفقر والبطالة .

في  قد أسهمت الزكاة  وكذا الوقف في التخفيف من مشكلة الفقر والبطالة و و
عندما طبقتا  حل المشكالت االجتماعية واالقتصادية والمالية لألفراد والمجتمعات

تطبيقا شامال لتعود األزمات والمشكالت ثانية تنخر الدول اإلسالمية النعدام تطبيق 
من الزكاة والوقف في التخفيف من حدة   نظام الزكاة والوقف ، فكيف أسهمت كال

الفقر والبطالة؟ وما هي اآلليات المناسبة للمساهمة في التنمية االجتماعية المستدامة 
 للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة ؟.

دور الزكاة والوقف في الحد من ظاهرتي من هذه التساؤالت يمكن تناول موضوع 
  من خالل ثالثة مباحث: الفقر والبطالة

 تعريف كال من الزكاة والوقف . المبحث األول: 

 والبطالة أهمية دور الزكاة في محاربة مشكلتي الفقرالمبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: دور الوقف في تحقيق التكافل االجتماعي 

 الخاتمة

 تعريف كال من الزكاة والوقف .المبحث األول: 

 تعريف الزكاة  :المطلب األول
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الزكنناء وهننو: النمنناء والزيننادة والطهننارة والبركننة والمنند  والصننال ،  : منننالزكــاة ل ــة
 . 1يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد وكثر

قننال ابننن منظننور فنني لسننان العننرب:  وأصننل الزكنناة فنني اللغننة: الطهننارة، والنمنناء، 
والبركنة، والمنند ، وكلننه قنند اسنتاعمل فنني القننرآن والحننديث، وهني مننن األسننماء المشننتركة 

ننى بهنا، وعلننى بنين المخنر   والفعننل، فيطلنق علننى العنين، وهنني الطائفنة مننن المنال المزك 
 . 2المعنى وهي التزكية  

وقننال الرا ننب فنني المفننردات:  أصننل الزكنناة النمننو الحاصننل عننن بركننة هللا تعننالى، 
ويعتبنر ذلنك بنناألمور الدنيوينة واألخروينة، يقننال: زكنا النزرع يزكننو: إذا حصنل مننه نمننو 

ننا ك فالكهننف: وبركنة، وقولننه:    [، إشننارة إلنى مننا يكننون حننالالا ال 19َأيَُّهننا َأَزَكنى َطَعاما
تسنننتوخم عقبننناه، ومننننه الزكننناةإل لمنننا يخنننر  اإلنسنننان منننن حنننق هللا تعنننالى إلنننى الفقنننراء، 
وتسنننميته بنننذلكإل لمنننا يكنننون فيهنننا منننن رجننناء البركنننة، أو لتزكينننة الننننف إل أي: تنميتهنننا 

ننناإل فننن ن ا لخيننرين موجنننودان فيهننا، وقنننرن هللا تعنننالى بننالخيرات والبركنننات، أو لهمننا جميعا
ننناَلَة َوآتانننوا الز َكننناَة ك فالبقنننرة:  نننوا الص  [، 43الزكننناة بالصنننالة فننني القنننرآن بقولنننه:   َوَأق يما

وبزكاء النف  وطهارتها يصير اإلنسان بحيث يسنتحق فني الندنيا األوصناف المحمنودة، 
 . 3ه تطهيره وفي اآلخرة األجر والمثوبة، وهو أن يتحرى اإلنسان ما في

وقال ابن فار :  واألصل في ذلك كله راجع إلى هذين المعنيين، وهما النماء 
 .  4والطهارة

وقال ابن األثير في النهاية: وأصل الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمد  
 .  5فالزكاة طهرة لألموال وزكاة الفطر طهرة لألبدان

اَهنننا   ذنوب قننال تعننالى: وتننأتي بمعنننى تطهيننر النننف  مننن النن ََ َمننَن َزك   كَقننَد َأَفَلنن
 [ أي طهر نفسه من الذنوب.  9فالشم : 

َم   ومن استعمال الزكناة فني المند  قولنه تعنالى:  نوا َأَنفاَسنكا  32ف الننجم:  كَفنال تاَزكُّ
 [ أي: فال تمدحوها على سبيل الفخر واإلعجاب .

َلهاَما َربُّهاَمننا َخَيننراا   ومننن اسننتعمال الزكنناة فنني الصننال  قولننه تعننالى:  َفَأَرَدَنننا َأَن ياَبنند 
َنها َزَكاةا   [ أي: صالحا وتقى. 81ف الكهف:  كم 
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 وسمي المال المخر  زكاة ألنه يزيد في المخر  منه ويقيه اآلفات
َم ب َهننا   وأصننل التسننمية قولننه تعننالى:   ننراهاَم َوتاننَزك  يه  َم َصننَدَقةا تاَطه   ننَن َأَمننَوال ه  ننَذ م   كخا

أي تطهنرهم بهنا ، فالزكنناة طهنرةا لألمنوال، وزكنناة الفطنر طهنرةا لألبنندان، [ 103التوبنة: ف
 .  فهي تطهر صاحبها عن اآلثام 

وسميت صدقة المنال زكناة ألنهنا تعنود بالبركنة فني المنال النذي أخرجنت مننه الزكناة 
وقيننل: سننميت بننذلك ألنهننا تطهننر مؤديهننا مننن اإلثننم وتنمنني فيحفظننه هللا مننن التلننف ، 

 .   6هأجر 
وكنل ذلنك صنحيَ فني معننى التسنمية فهني تزكني وتنمني المعطني والمعطنى والمنال 

 الذي أخرجت منه. 

 :أما الزكاة في االصطالح

 عرفها الفقهاء بتعاريف متقاربة ، ومن هذه التعاريف مايلي:فقد  
  تمليننك جننزء مننن مننال، عي َنننه الشننارع، مننن مسننلم فقيننر  يننر عرفهننا الحنفيننة بأنهننا:  

 . 7وال مواله، بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه هاشمي 
أما المالكية فعرفوها بقولهم:  إخرا  جزء مخصوص، من مال مخصوص، بلغ 

 . 8نصاباا، لمستحقه، إن تم الملك، وحال الحول 
وعرفها الشافعية بأنها:  اسم صريَ ألخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، 

 . 9على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة 
وعرفها الحنابلة بأنها:  حق واجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت 

 . 10مخصوص 
والمقصننود بالمننال المخصننوص: هننو العننين ل الننذهب والفضننة ة وعننروض التجننارة 

 واألنعام ل اإلبل والبقر والغنم ة والخار  من األرض و يرها.
أمنننا طائفنننة مخصوصننننة أو أوصننناف مخصوصنننة أو لمسننننتحقه: فهنننم األصننننناف 

ل يَن   الثمانينننة المشنننار إلنننيهم بقولنننه تعنننالى:  َقنننَراء  َواَلَمَسننناك ين  َواَلَعنننام  نننَدَقاتا ل َلفا إ ن َمنننا الص 
نن نب يل  َفر يَضنةا م  ني َسنب يل  ن   َواَبنن  الس  يَن َوف  َقناب  َواَلَغننار م  ني الر   َن َعَلَيَهنا َواَلماَؤل َفنة  قالانوباهاَم َوف 
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ا َعل يٌم َحك يٌم   [.  60ف التوبة: كن   َون 
وقولهم في وقت مخصوص : هو تمام الحول في الماشية واألثمان وعروض التجارة 

 .  11شتداد الحب في الحبوب وعند بدو صال  الثمرة التي تجب فيها الزكاةوعند ا

وسميت الزكاة زكاة: ألنه يزكو بها المال الذي أخرجت منه بالبركة ، وتقيه 
            كوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين   اآلفات ،قال هللا تعالى : 

، 12سلم : ل ما نقص مال عبد من صدقة ة[ ، وقال صلى هللا عليه و  39ف سبأ: 
.                                                                          13كما أنها تزكي نف  صاحبها وتطهرها من الذنوب، ومن أدران الشَ والبخل

كما سميت كذلك: ألنه يزكو ثوابها عند هللا وينمو أجرها لصاحبها ،قال صلى هللا 
وسلم: ل من تصدق بصدقة من كسب طي ب وال يقبل هللا إال طي با كان إنما عليه 

يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلو ه أو فصيله حتى تكون مثل 
، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  نف  المتصدق تزكو، وماله يزكو: يطهر  14الجبل ة

 . 15ويزيد في المعنى 

خذ   ند هللا ويرتفع شأنه وتعلو منزلته قال تعالى: كما أن فاعل الزكاة يزكو ع
 [ . 103ف التوبة : كمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 

وال يقتصر النماء والطهارة على المال أو صاحب المال، بل يتعديان إلى آخذي 
 المال .

 نقالا عن األزهري:  سميت زكاة، ألنها تزكي  16جاء في المطلع على أبواب المقنع
الفقراء، أي: تنميهم، وقوله تعالى: لتطهرهم وتزكيهم بها ة أي: تطهر المخرجين، 

 وتزكي الفقراء  
وعلق الشيخ القرضاوي على هذا الفهم بقوله:  وهي لفتة جميلة إلى أن الزكاة تحقق 

   17نمواا مادياا ونفسياا للفقير أيضاا، بجانب تحقيقها لنماء الغني: نفسه وماله 

 

 تعريف الوقف:المطلب الثاني: 
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مصدر لَوَقَف ة، قال ابن فار : والواو، والقاف، والفناء أصنل واحند يندل  الوقف ل ة:
، وهنو الحنب  والمننع والتسنبيل، يقنال: وقفنت الشنيء وقفناا أي حبسننته  18علنى المكنوث

وقننف ، و  وقننف النندار واألرض والدابننة ونحوهننا حبسننها فنني سننبيل هللافنني سننبيل هللا ، و 
 .19أو أرضه على الفقراء ألنه يحب  الملك عليهم داره

والجمع وقوف وأوقاف مثل ثوب وأثواب ووقت وأوقات ، وسمى الموقوف وقفاا ألن 
 .العين موقوفة، وحبساا ألن العين محبوسة

 20ويطلق الوقف ويراد به المنع، أي أن الواقف يمنع التصرف في الموقوف
قال ابن منظور:  ... والحب  المنع، وهو يدل على التأبيد، يقال: َوَقنَف فنالٌن أرضنه  

 . 21وقفاا مؤب داا، إذا جعلها حبيساا ال تباع وال توهب وال تورث 
م َع على  وقال أبو منصور األزهري:  وقيل للموقوف  وقف  تسمية بالمصدر، ولذا جا

 . 22  أوقاف   كوقت وأوقات 
يقنال: وقفنت كنذا بدون األلف ، وال يقال: أوقفت باأللف إال في لغة والفصينَ أن 

 . رديئة
 التعريف االصطالحي للوقف

الوقف في االصطال  الفقهي هو:   حب  العين عن التملك على وجه التأبيد 
 . 23والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير 

ا الختالفهم في حق وقد عرف فقهاء المذاهب  الفقهية الوقف بتعريفات مختلفة تبعا
التصرف فيه ومدته وسبل استرداده وتحديد شروطه وأركانه و ير ذلك من المسائل 

الفرعية ،ولسنا هنا بصدد التعرض لهذه الجزئيات والمسائل لبعدها عن طبيعة 
 يلي:موضوع بحثنا، لكن يمكن تعريفاتهم باختصار، ومن تلك التعريفات ما 

: اختلف فقهاء األحناف في تعريفهم للوقف بناء على  تعريف الحنفية -أوال 
وكذا اختالفهم في الجهة التي تنتقل  في عقد الوقف من حيث اللزوم وعدمهاختالفهم 

وعلى ذلك نجد ، إليها العين الموقوفة ، وهل تخر  العين عن ملك واقفها أم ال 
 اتجاهين لألحناف:
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يعرفون الوقف بأنه:   حب  العين على ملك الواقف والتصدق :  االتجاه األول
 .  24بمنفعتها ، أو صرف منفعتها على وجه البر  

فالوقف عندهم تبرع لالنتفاع دون التصرف بالعين فهو تبرع على وجه مخصوص ثم 
 اختلفوا إلى رأيين :

ف دون عينه األول: وهو رأي أبو حنيفة ، يرى أن الوقف إنما هو تبرع بمنافع الموقو 
 كالعارية . 

ومقتضى هذا الرأي أن الوقف ال يخر  العين الموقوفة من ملك الواقف ، ومنه يجوز 
 للواقف الرجوع عما أوقفه .

الثاني: وهو رأي محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ، يرى أن الوقف تبرع 
 يتناول عين الموقوف ومنافعه كما في الهبة والصدقة . 

: يعرفون الوقف على أنه :   حب  العين على حكم ملك هللا والتصدق الثاني االتجاه
 . 25بالمنفعة على وجه تعود منفعته إلى العباد  

ويتزعم هذا االتجاه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ، وحقيقة الوقف عندهم إسقاط 
 كالعتق ، ال تبرع ، فالواقف إنما يسقط بالوقف حقوق ملكيته في الموقوف لتكون 

 .  26ثمرات هذه الملكية ومنافعها لما وقف عليه
ومقتضى هذا االتجاه أن الوقف يقطع التصرف في العين الموقوفة ، وينقل ملكية 

 العين الموقوفة من ملك الواقف والموقوف عليه إلى ملك هللا تعالى . 
 ثانيا: تعريف المالكية

با  ة على كلمة الوقف ، وهي أكثر استعماال  يفضل المالكية إطالق كلمة لالحا
 . 27وشيوعا في المغرب اإلسالمي

 وقد أورد فقهاء المالكية تعريفات عديدة أهمها:
جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو  لقه لمستحقه بصيغة مدة ما يراه المحب   -

 . 28مندوب  
أو هو   حب  العين عن التصرفات التمليكية مع بقائها على ملك الواقف والتبرع  -

 ريعها على جهة من جهات البر   . الالزم ب
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ويتضَ من تعريفات المالكية أنهم ال يخرجون العين الموقوفة عن ملك الواقف بل 
تبقى على ملكه ، لكنهم يمنعون التصرف فيها بالتصرفات الناقلة للملكية سواء 

 . 29بعوض أو بدون عوض ، ويلزمه التصدق بمنفعتها وال يجوز له الرجوع فيه
: عرف الشافعية الوقف بأنه:  حب  مال يمكن االنتفاع به مع تعريف الشافعية :ثالثا

 . 30بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مبا  موجود
فالشافعية يرون أن الوقف يخر  المال الموقوف عن ملك واقفه بعد تمام الوقف 

على الموقوف ويمنعه من التصرف في العين الموقوفة ، ويجعل ثمرته صدقة الزمة 
 عليه .

يقول الماوردي :  .. إذا وقف أرضا أو دارا فالمذهب الصحيَ أن ملك الواقف يزول 
 . 31عن الموقوف بالوقف كما يزول بالبيع و يره  

  32عرف الحنابلة الوقف بأنه:   حب  العين وتسبيل  المنفعة  رابعا: تعريف الحنابلة:
ية إال في بعض الجزئيات الفقهية ، وهو ال يختلف عن تعريف المالكية والشافع

ومقتضى التعريف أن الوقف يكون على التأبيد ويزيل ملكية الواقف للعين الموقوفة ، 
 كما يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة .

يتضَ من خالل تعريفات الفقهاء للوقف أنهم اختلفوا في صفة التأبيد بالنسبة 
 حكمين: لألمالك الوقفية ، وعليه يتبين أن للوقف

حب  العين عن التملك ومنع التصرف فيها بصفة مطلقة باعتباره حق مؤبد ال  – 1
 يجوز الرجوع فيه ، أو بصفة مؤقتة ينشأ لمدة معينة .

صرف منعة العين من المالك األصلي إلى جهة من الجهات التي يبرزها ،  – 2
 لذلك ف ن الحب  يخضع إلرادة المحب  وال يمكن إبطاله .

ذا ف ن الخالف بين الفقهاء يتمثل في الوقف الذي لم يتصدق الواقف بأصله وعلى ه
بل حب  أصله وتصدق بثمرته ومنفعته على نفسه أو ولده وولد ولده ، وعلى الفقراء 

بعدهم ، أو تصدق به على الفقراء ابتداء ، ولم يضفه إلى ما بعد الموت ، ولم 
ه ، فهذا ال يكون الزما عند أبي يصر  بكونه وقفا مؤبدا ، وال حكم حاكم بصحت

ذا مات يصير ميراثا .  حنيفة ، ويكون للواقف بيعه وهبته ، وا 
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وعلى ذلك ف ن الوقف على مرفق عام أو مصلحة عامة هو محل اتفاق بين الفقهاء، 
والخالف الذي بينهم إنما هو في بعض الفروع وفي بعض الشكليات واإلجراءات التي 

 عية .  ال تؤثر على أصل المشرو 
 

 والبطالة أهمية دور الزكاة في محاربة مشكلتي الفقرالمبحث الثاني: 

ركن من أركان  وهيلتحقيق مقاصد ربانية و ايات سامية ، الزكاة شرعت 
 لمستحقيها،فريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها فيجب عليه إخراجها و  اإلسالم

وقد أمر هللا تعالى بها وذكرها في كتابه الكريم أكثر من ثمانين مرة، مما يدل على 
              :أهميتها ، وربط هللا تعالى بينها وبين الصالة في كثير من اآليات، قال تعالى

وَل َلَعل كاَم تاَرَحماوَن  يعاوا الر سا الَة َوآتاوا الز َكاَة َوَأط  [  56 ك ف النور:  َوَأق يماوا الص 
الَة َوآَتواا الز َكاَة ك :وقال جل وعال ، ن اهاَم ف ي اأَلََرض  َأَقاماوا الص  يَن إ َن َمك               ال ذ 

وَلها ك :[، وقال41 ف الحج: َعَن ن َ َوَرسا الَة َوآت يَن الز َكاَة َوَأط                    َوَأق َمَن الص 
 [ . 33 ف األحزاب:

وقد جعل هللا تعالى الزكاة طهرة ألموال المزكي وطهرة لنفسه من البخل والشَ 
واألنانية والحرص وعدم المباالة بمعاناة الغير، وهى كذلك طهرة لنف  الفقير أو 

من أجل إيجاد مجتمع  المحتا  من الغيرة والحسد والكراهية ألصحاب الثروات،
زول منه الشحناء والضغينة بين طبقات متكافل تسوده المودة والرحمة واألخوة وت

وَن ك            المجتمع المسلم َفل حا ه  َفأاوَلئ َك هاما اَلما َ  َنَفس  قال تعالى:   َوَمَن ياوَق شا
َم بها ك  :[، وقال جل وعال9 ف الحشر: َم َصَدَقةا تاَطه  راهاَم َوتاَزك  يه  َن َأَمَوال ه  َذ م    خا
لنبي صلى هللا عليه وسلم برهان على صدق إيمان العبد [ ، وجعلها ا103 فالتوبة:

تنعوا عن أداء الزكاة وقال:  م، لذلك حارب أبو بكر من ا 33فقال:   والصدقة برهان  
  وهللا ألحاربن  من فرق بين الصالة والزكاة  ، واعتبر الصحابة مانعي الزكاة مرتدين 

 . 34عن اإلسالم
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لحد منهما هو هدف محوري لعملية التنمية إن القضاء على الفقر والبطالة أو ا
في المجتمع الدولي ، والزكاة من أنجع الوسائل للقضاء على الفقر والبطالة،  لكونها 
تدفع كل عام لمن يستحقها كما أن لها دور في عال  االنكماش االقتصادي، وتأهيل 

رة بما يتناسب العاطلين عن العمل بتمويلهم من أموال الزكاة للقيام بمشاريعهم الصغي
يمكنهم من حرفهم من أدوات أو رأ  مال، أو بما يمكنهم من  مع تخصصهم، أو بما

التدرب على عمل مهني يحترفه ويعيش منه، أو إقامة مشروعات جماعية يشتغل 
الزكاة من أفضل فيها العاطلون، وتكون ملكا لهم باالشتراك، كلها أو بعضها ، ف

تمع خامل إلى مجتمع منتج اقتصادياا، وخال من الطرق التي تحول المجتمع من مج
البطالة والفقر بتجهيز الفقير بما يتناسب مع إمكاناته فيخر  من نطاق العاطلين 
ليتحول إلى طاقة منتجة ، فهي تعمل على معالجة الفقر والبطالة من جهة ومكافحة 

 . 35أسبابهما من جهة أخرى 

وتحقيق التنمية، ومحاربة الفقر وللزكاة دور حيوي في إنعاش االقتصاد، 
والقضاء على البطالة، فهي النظام الذي يحقق رعاية المحتاجين ويجسد العدالة 

حيث ال يبقى المال دولة بين طبقة األ نياء كما قال  ،االجتماعية بين أفراد المجتمع
مَ تعالى:   َنكا َياء  م  وَلةا َبَيَن األَ ن  وَن دا فاألموال إذا توزعت  [ ،7ك فالحشر:َكَي اَل َيكا

بين فئات المجتمع تسهم في إنعاش حركة اإلنتا  وتخلق ازدهارا في الحياة 
ن قيام األ نياء توزيع جزء من ثرواتهم على ب االقتصادية واالجتماعية واإلنمائية ، وا 

ونشر المحبة بينهم الفقراء والمحتاجين يؤدي إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده 
لى الفقر، وتتالشى المشاكل االجتماعية واالقتصادية واألخالقية شيئا ع والقضاء

إذا أحاسن استغالل أموال الزكاة  أو تقل والمشاكل االجتماعيةفشيئا وتختفي الجريمة 
وهو ما ، ألن أكثر هذه المشاكل بسبب الحاجة والفقر والبطالة ،وصرفها لمستحقيها

[ ، و قول النبي  10ف الحجرات: كإخوةإنما المؤمنون :  يتجسد في قوله تعالى
فالزكاة إنما ، 36ة و كونوا عباد هللا إخوانا، المسلم أخو المسلم:ل صلى هللا عليه وسلم

األمراض النفسية والتي من شأنها تفكيك جل اتقاء شر اآلفات االجتماعية و شرعت أل
تسد جوعة ر للعاطل عمال و أواصر األخوة بين المسلمين ، وبهذا ف ن الزكاة تيس  
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الفقير وتكفي العاجز ذل السؤال و تقضي عن المعسر دينه، فيشعر الفقير أن له 
لذلك حق في مال الغني عند الضرورة والحاجة فتنتشر المحبة بين أفراد المجتمع ، 

نجد أن النبي  صلى هللا عليه وسلم وجه معاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن بعد أن 
فأخبرهم أن هللا قد افترض عليهم  د ثم الصالة قال له:لأمره بدعوتهم إلى التوحي

 . 37صدقة تؤخذ من أ نيائهم فترد على فقرائهمة

دور هام في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة في المجتمع المسلم،  لها لزكاةوا
إنما :  في قوله :  صرف الزكاة في مصارفها الثمانية فقد حدد اإلسالم أوجه 

والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة وفي الرقاب والغارمين وفي الصدقات للفقراء 
[ وهذه الفئات 20التوبة: فك فريضة من هللا و هللا عليم حكيم سبيل هللا وابن السبيل

ويترتب على توزيع الزكاة على  المذكورة في اآلية هي األكثر فقراا في المجتمع، 
، ك ،لينتج عنه زيادة الطلب الكلي المصارف المذكورة زيادة اإلنفاق على االستهال

في  نتا  ، وبالتالي زيادة الدخل، وهو مايسهم بشكل كبيرومن ثم زيادة التوظيف واإل
 القضاء على مشكلتي الفقر والبطالة على السواء .

الفقر من أعظم المشكالت التي يعاني منها العالم،  لما له من آثار سلبية إن 
وقد اعتبره   ،واالجتماعية دينية والفكرية واالقتصاديةعلى مختلف مجاالت الحياة ال

            فقد كان من دعائه  صلى هللا عليه وسلم:  اإلسالم بالء يستعاذ باهلل من شره ، 
ل اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، 

 . 38الحاجة أو العوز بمعنى وأعوذ بك من فتنة الفقر ة

من المشاكل المجتمعية المتنامية التي تتفاقم وتزداد  يوما بعد يوم  والفقر 
يعاني  2009منظمة األمم المتحدة لأل ذية والزراعة لالفاوة لسنةحسب تقديرات ف

،  2007مليون عام  850بعد أن كان مليون شخص في العالم من الجوع،  925
حسب وزارة الزراعة  2017مليار جائع في عام  1.2وسيرتفع هذا الرقم إلى 

وضاعهم أماليين شخص يموتون سنويا في العالم بسبب  8، كما أن قرابة األمريكية
 .  39المالية الصعبة
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والفقير هو الذي ال يجد تمام كفايته فال يجد المسكن وال يجد الملب  وال يجد المأكل، 
ذا أراد أن يتزو  فال يجد المال الذي يتزو  به   .وا 

يقول اإلمام النووي:   والفقير هو الذي ال يجد ما يقع موقعا من كفايته فيدفع إليه ما 
قوة أو بضاعة يتجر فيها حتى لو تزول به حاجته من أداة يعمل بها ، إن كان فيه 

احتا  إلى مال كثير للبضاعة التي تصلَ له ويحسن التجارة فيه ، وجب أن يدفع 
 . 40له 
 : 41والفقراء نوعان 

مكتسبا من عمله المشروع سواء كان  على العمل والكسب، : هو القادرالنوع األول
 ير أن دخله ال يفي نفقاته وال يسد كل حاجياته وال يحقق تمام كفايته، كالعمال 

فأمثال  األبناء، الء المعيشة وكثرة البسطاء محدودي الدخل الذين أثقلت كواهلهم 
وقد رأى بعض العلماء  هؤالء يعطون من الزكاة بما يحقق لهم تمام الكفاية ،

ورة إضافة بعض التطبيقات المعاصرة فيما يتعلق بمصارف الزكاة، من والباحثين ضر 
حيث دفع الزكاة ألصحاب الدخل المحدود الذين ال يكفيهم دخلهم سواء أكانوا 

 . 42أم موظفين أم مستخدمين  عماالا 

كان قادرا على العمل والكسب كالصانع أو التاجر أو المزارع ، لكن أحيطت  أما إذا
ين، أو البطالة ..و يرهما ،  به ظروف خارجة عن إرادته كاإلفال  الذي سببه الد 

حاجة إلى أدوات الصناعة أو الزراعة أو رأ  مال للتجارة ، فيعطى من فهو في 
 تا  .أموال الزكاة ما يمكنه من امتالك أدوات اإلن

فالمفل  أو الغارم واجه ظروفا طارئة جعلته يفقد ماله وأصبَ مثقال بالديون  ير 
قادر على العمل ومن ثم أصبَ فقيراا و ارما يعطى من أموال الزكاة بالوصفين، 
نه من قضاء ديونه وتأمين حياته االقتصادية للعودة  فيعطى من أموال الزكاة مايمك 

ل له مصدر دخل بما يضمن له معاودة نشاطه وكسب لمزاولة النشاط الذي كان يشك
ما يؤمن له الحياة الكريمة، واالستمرار في مشاريعه وأعماله، والغرض من ذلك هو 
إعادة تأهيل تلك الطاقات لتعاود إنتاجها وعطاءها وتظل محتفظة بدورها في التنمية 
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ن أصحاب العمل ، فالكثير م 43بما يكفل تحقيق النفع لها وللمجتمع الذي تعيش فيه
إن لم يجدوا ما ينقذون  –الذين أثقلت كواهلهم الديون يضطرون في بعض األحيان 

إلى تصفية أعمالهم وفصل العمال الذين يعملون لديهم ، وهو  –به إفال  شركاتهم 
ما يزيد في حدة مشكلة البطالة ، وبالتالي ف ن إعطاء الزكاة لهؤالء من شأنه أن 

ذه المشكلة ، كما أنه يدفع أصحاب العمل إلى االستمرار في يحول دون زيادة حدة ه
أعمالهم والعودة إلى ميدان اإلنتا ، والقضاء على البطالة بخلق فرص عمل 

 .44جديدة
عبادة وجعله  العمل واعتبر ليقضي على البطالة والفقر وقد حث اإلسالم على العمل

ن لم يتناسب مع مؤهالت  أسا  الكسب المشروع وأحد وسائل الملكية حتى وا 
الشخص ، قال صلى هللا عليه وسلم : ل ألن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب 

،  على ظهره فيبيعها فيكف هللا بها وجهه خير من أن يسأل النا  أعطوه أو منعوه ة
حل إقامته أو سكنه أن يسافر من أجل العمل فقد وينبغي لمن لم يجد العمل في م

يسافر في سبيل ومن :  دعا اإلسالم إلى السفر من أجل كسب الرزق قال تعالى 
هللا يجد في األرض مرا ما كثيرا وسعة ك أي سعة في الرزق ، وهذا كله من أجل 

  .والفقر القضاء على البطالة
جه اليوم تحديات كبرى والمجتمع العالمي عموما واإلسالمي خصوصا يوا

قد وصلت البطالة في بعض الدول بفعل اتساع مساحة الفقر وتنامي البطالة ، و 
% وتصل نسبة البطالة  50%، وتصل بين الشباب إلى نحو  25اإلسالمية إلى 

عاجزة عن االستجابة % ، ولذلك ف ن الدول أصبحت  70عند المتعلمين إلى حوالي 
التخفيف   تمويل بديلة تساهم في يستدعي إيجاد مصادرلكل حاجيات المواطنين مما 

من عبء الخدمات االجتماعية الملقاة على الميزانية العامة للدولة ، والزكاة كنظام 
 .45والحد منهما  ساهم في مكافحة الفقر والبطالة تأن يمكنها اجتماعي تكافلي 

في حل  والفقر والبطالة في القضاء على ظاهرتي فعال وقد نجَ اإلسالم 
عندما طبقت الزكاة  المشكالت االجتماعية واالقتصادية والمالية لألفراد والمجتمعات

 عمر بن عبد العزيز،الخليفة الراشد الرخاء والغنى في عهد  فقد عم تطبيقا سليما ،
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اهتمامه بجمع الزكاة و إنفاقها على منهجها الشرعي ، عن يحي بن سعيد أنه  بفضل
عبد العزيز على صدقات إفريقيا فاقتضيتها و طلبت فقراء قال بعثني عمر بن 

نعطيها لهم فلم نجد بها فقيرا ولم نجد من يأخذها مني، فقد أ نى عمر النا ، 
، كما حرص الخليفة عمر بن عبد العزيز على تأمين 46فأشتريت رقابا فأعتقها  

و عبيد أن عمر روى أباألمور المعيشية األساسية وتوفيرها من بيت مال المسلمين ، 
وهو بالعراق  أن أخر  للنا   بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن

أعطياتهم لأي رواتبهم ومخصصاتهم الدوريةة فكتب إليه عبد الحميد:  إني قد 
أخرجت للنا  أعطياتهم، وقد بقي في بيت المال مال لفائض في الخزانةة فكتب 

فه وال سرف، فاقض عنه  فكتب إليه:  إني قد إليه:  انظر كل أدان في  ير س
قضيت عنهم، وبقي في بيت المال مال ، فكتب إليه:  انظر كل بكر لأي أعزبة 
لي  له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه ، فكتب إليه:   أني قد زوجت وقد 
بقي في بيت مال المسلمين مال ، فكتب إليه:  انظر من كانت عليه جزية لأي 

فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه ف نا ال نريدهم لعام  خرا ة
 .  47وال عامين

كما أن بعض بالد اإلسالم خلت من الفقراء في عهد عمر بن الخطاب حينما 
أخذت الزكاة بتمام حقها وصرفت على مستحقيها ، ومن ذلك ما رواه أبو عبيد عن 
أن عمر بن الخطاب أنكر على معاذ بن جبل أن بعث إليه بثلث صدقة أهل الجند 

َذ جزية، و  لكن بعثتك لتأخذ من أ نياء النا  باليمن فقال له: لم أبعثك جابيا وال آخ 
فتردها على فقرائهم، فرد معاذ بقوله: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني، 
فلما كان العام الثاني بعث إليه بشطر الصدقة فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام 

  48شيئاالثالث بعث إليه بها كلها، وكانت حجة معاذ أيضا: ما وجدت أحدا يأخذ مني 
 والبطالة نوعان:

البطالة االختيارية : هي التي يمتنع فيها الشخص عن العمل أو يتكاسل ر م : األول
توفره فهؤالء ال يستحقون الزكاة وال يعطون منها ألنها ال تعطى للقوي القادر على 

،  49العمل لقوله صلى هللا عليه وسلم: لالتحل الصدقة لغني، وال لذي مرة سوية
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عليه الصالة والسالم: لالحظ فيها لغني ولقوي مكتسبة، أما إن كان الشخص وقال 
في حكم  قادرا على العمل  ير أن أبواب الكسب الحالل انسدت في وجهه ، فهو

العاجز جسديا أو العاجز عن الكسب، ألنه قوي  ير مكتسب ، وال ينطبق عليه 
 .  50الحديث
قادرين على العمل  يكلية: وهي أن األشخاص: البطالة الموسمية أو البطالة الهالثاني

، فللزكاة دور في إعادة تأهيل العاطلين عن العمل وتدريبهم من لكنهم لم يجدوا العمل
أجل إكسابهم مهارات تمكنهم من العودة إلى سوق العمل، أو احتوائهم في مشاريع 

ك الطاقات تتناسب وقدراتهم، أي أن دور الزكاة في هذه الحالة هو إعادة تشغيل تل
 .51العاطلة بما يمكنها من تحقيق دخل يضمن لها المستوى الالئق من المعيشة

، فهي تقضي 52وهو ما يؤكد أثر الزكاة في تشغيل الطاقات المعطلة في المجتمع
على البطالة وترفع من مستوى التشغيل وتخلق مناصب شغل جديدة ، كما أنها ترفع 

، وبتوزيع أموال الزكاة على 53القدرة اإلنتاجيةمن نوعية القوة العاملة من حيث 
مستحقيها كما أمر هللا تعالى تزداد وتتوسع دائرة القدرة الشرائية لدى األشخاص ويزيد 
الطلب على العمل وتنخفض البطالة ويرتفع الدخل ويزداد توظيف رؤو  األموال في 

 القطاع اإلنتاجي وينتعش االقتصاد الكلي .  

ساسية هي القضاء على الفقر وعلى البطالة من األسا  ، يقول فوظيفة الزكاة األ
الدكتور يوسف القرضاوي:   فلي  وظيفتها ل أي الزكاة ة إعطاء دراهم معدودة من 
النقود أو أقدا  محدودة من الحبوب تكفي اإلنسان أياما أو أسابيع ثم تعود حاجته 

تها الصحيحة تمكين الفقير كما كانت وتظل يده ممدودة يطلب المعونة ، إنما وظيف
بحيث يكون له مصدر دخل ثابت يغنيه عن طلب المساعدة  من إ ناء نفسه بنفسه ،

من  يره ، ولو كان هذا الغير هو الدولة نفسها ، فمن كان من أهل االحتراف أو 
االتجار أعطي من صندوق الزكاة ما يمكنه من مزاولة مهنته أو تجارته ، بحيث 

ء ذلك دخل يكفيه ، بل يتم كفايته وكفاية أسرته بانتظام وعلى وجه يعود عليه من ورا
الدوام ، أما العاجز الذي ال يقدر على مزاولة مهنته أو عمل يكسب منه معيشته فله 

 ، أي يجعل له دخال مستمرا . 54حكم آخر 



Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2015) 
(e-ISBN 978-967-13087-0-7). 1-2 December 2015, Shah Alam, Selangor, MALAYSIA. Page 17 
 

والصغير أو   ير القادر على كسب قوته كالشيخ الكبير،هو الفقير : النوع الثاني
عاجزة عن الحصول على دخل يضمن لهم اليتيم ، والمعاق ، فهذه الفئة 

 المستوى الالئق من المعيشة ومن ثم ف نهم يندرجون ضمن مصرف الفقراء و
يجب أن يعطى الواحد منهم حد الكفاية  .                               

لشافعية كفاية والمراد بالكفاية عند المالكية والحنابلة كفاية السنة، وعند ا
العمر، والرأي الغالب عند الفقهاء هو إعطاء الفقير ما يكفيه تمام الكفاية دون 

أي أنهم يعطون من الزكاة بقدر ما يغنيهم  تحديده بقدر معين من المال،
 . 55ألن مقصود الشارع هو القضاء على الفقر واالحتيا  رحمة بعجزهم

كبار السن يتركز على تلبية حاجاتهم ويختلف اإلنفاق على هؤالء، فاإلنفاق على 
مين الصحي والخادم و ير ذلك من أستهالكية كالمأكل والمشرب والمسكن والنتاال

 المتطلبات الضرورية التي تؤمن لهم مستوى الئق من العيش .

عليهم على مجرد إشباع حاجتهم  أما صغار السن أو اليتامى فال يقتصر اإلنفاق 
الصغار من يؤخذ في االعتبار ضمان حماية هؤالء ستهالكية، بل يجب أن اال
نحراف وضمان النشأة الصالحة لهم، فيتوزع اإلنفاق عليهم على تلبية حاجاتهم اال

المادية االستهالكية، وكذا تلبية حاجاتهم المعنوية كالتعليم وتطوير قدراتهم والدعم 
ن أصحاب المادي لهم في إنشاء مشروع يضمن لهم العيش الكريم إن صاروا م

الحرف، فأثر الزكاة على المدى الطويل في هذه الحالة هو توجيه تلك الطاقات 
 وتعبئتها للمستقبل.

أما فئة المعاقين فاإلنفاق عليهم من أموال الزكاة يتوقف على حالتهم ف ن كانت 
ل الزكاة يتركز ميئو  منها ويستحيل قدرتهم على العمل ف ن اإلنفاق عليهم من أموا

وعال ، أما إن كانت إعاقتهم ستهالكية من مأكل ومشرب ومسكن باتهم االعلى متطل
ليهم يتركز على تلبية أو أنهم قد يصبحوا قادرين على العمل ف ن اإلنفاق ع مؤقتة

ستهالكية والعمل على إعادة تأهيلهم وتعليمهم حتى يصبحوا قادرين على حاجاتهم اال
ثم يحققوا ألنفسهم المستوى الالئق نخراط في فئة المنتجين في المجتمع ومن اال

 . 56الكريم من العيش
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وقد علمنا النبي صلى هللا عليه وسلم بأن ال نعطي أموال الصدقات  للفقراء 
لسد احتياجاتهم االستهالكية مثل الطعام واللبا ، إنما يجب أن تستخدم في خلق 

أدوات اإلنتا  التي  أدوات لالستثمار لهؤالء الفقراء حتى يستطيعوا بدورهم أن يمتلكوا
مهمة الزكاة األساسية هي تضمن لهم دخل ثابت لسد احتياجاتهم بصفة مستمرة، ألن 

مئونة وقتية تقدم للفقير والمحتا   تعالجا جذريا وليس والبطالة عال  مشكلة الفقر
لتسد حاجته العاجلة وتخفف بؤسه لفترة وجيزة ، ثم تتركه بعد ذلك للعوز والفاقة من 
 جديد ، فهدف الزكاة إذن هو استئصال شأفة العوز من حياة الفقراء والمحتاجين،

 إلى عضو عامل، ومنتج في والبطال الفقير كال من لفأموال الزكاة يجب أن تحو  
 والبطالة المجتمع كل حسب مهاراته وقدراته، لكي يتمكن من التخلص من حالة الفقر

ليصبَ في  واالعتماد على مساعدة اآلخرين بصورة تضمن استقالله االقتصادي ،
في الرخاء االقتصادي في  اممن يؤدون زكاة أموالهم ويساهمو  كل واحد منهم األخير

ن  بن مالك رضي هللا عنه:   أن رجال المجتمع ، روى أصحاب السنن من حديث أ
أما  :من األنصار أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم

َل ا نلب  بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه  في بيتك شيء ؟ قال: بلى: ح 
الماء، قال: ائتني بهما، فأخذهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: من يشتري 

ذين ؟ قال رجل: أنا آخذهم بدرهم، قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثالثاا، قال ه
رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما األنصاري، 
وقال: اشتر بأحدهما طعاماا وانبذه إلى أهلك، واشتر باآلخر قدوما فائتني به... فشد 

قال: اذهب فاحتطب وبَع.. وال أرينًّك خمسة عشرة يوماا ، فيه رسول هللا عوداا بيده ثم 
فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاءه وقد أصاب دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها 

ل هذا الرجل من سائل متلقي للزكاة  57طعاما ة ، فالرسول صلى هللا عليه وسلم حو 
 المجتمع .إلى دافع للزكاة ومن عضو مستهلك إلى عضو عامل، ومنتج في 

من ثم يجب استخدام أموال الزكاة في بناء المصانع، والمؤسسات التجارية و 
وخلق أنشطة مدرة للدخل ليتحول المجتمع بأكمله إلى مجتمع منتج به تنمية بشرية، 

 .واقتصادية وخال من البطالة والفقر
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وعال  الفقر بالزكاة يسهم في عال  الجهل والمرض ، فالجهل قد يكون سببه 
لفقر، إذ ال يستطيع الشخص  أن يتعلم أو يعلم أوالده بسبب الفقر ، أما ارتباط ا

المرض بالفقر ف نه يكون بارتفاع مستوى المعيشة فيعجز الفقير عن توفير التغذية 
ذا ما أصيب هو أو أحد أبنائه بمرض ف نه ألالمناسبة  والمسكن الصحي  له و  بنائه وا 

 على الفقر يقضي على الجهل وعلى المرض . يكون عاجزا عن العال  ، فالقضاء

كما أن للزكاة دور في حل مشاكل الفقراء االجتماعية كالقضاء على مشكل 
لمالية كالصداق والتأثيث ب العاجزين عن تحمل أعباء الزوا  االعزوبة فالشبا

ون أبصارهم ون بها أنفسهم ويغض  و يرهما، تقدم لهم إعانات من حصيلة الزكاة ، يعف  
 صنون فروجهم ويكونون أسرة مسلمة .ويح

المنبثق عن منظمة المؤتمر ومما جاء في قرارات مجمع الفقه اإلسالمي 
 29إلى24اإلسالمي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا لماليزياة من 

م بعد اطالعه على 2007يوليوة )تموز 14-9هن، الموافق 1428جمادى اآلخرة 
المجمع بخصوص موضوع تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر، البحوث الواردة إلى 

 ة:3/18ل165وتنظيم جمعها وصرفها باالستفادة من االجتهادات الفقهية، القرار رقم

يصرف للفقراء والمساكين ما يسد حاجتهم، ويحقق لهم الكفاية ولمن يعولون ما  -
 .أمكن، وذلك وفق ما تراه الجهات المسؤولة عن الزكاة

ن كان  -إذا كان عادته االحتراف–ويصرف للفقير  - ما يشتري به أدوات حرفته، وا 
ن كان فقيراا يحسن الزراعة أعطي مزرعة  فقيراا يحسن التجارة أعطي ما يتجر به، وا 
تكفيه  لتها على الدوام واستئناساا بذلك يمكن توظيف أموال الزكاة في مشروعات 

ية والورش المهنية الصغيرة، وتكون مملوكة صغيرة كوحدات النسيج والخياطة المنزل
 .للفقراء والمساكين

ويجوز إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية من مال الزكاة وفقاا لقرار المجمع  -
 3/3ل15
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 دور الوقف في تحقيق التكافل االجتماعيالمبحث الثالث: 
بالمبادرات حث اإلسالم على الطاعات وفعل الخيرات  والتسابق إلى المغفرة وأشاد 

الحسنة والتعاطف مع اآلخرين وتقديم النفع لهم والحرص على رفاهيتهم بغض النظر 
   لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبونكفآل قال هللا تعالى: عن جنسهم أو ديانتهم ،

يا أي ها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي   وقال تعالى: [  92عمران:
يا أيها الذين    [ وقال عز وجل:  254البقرة:ك ف فيه وال خل ة وال شفاعةيوم ال بيع 

[ ،  267البقرة: ك ف آمنوا أنفقوا من طي بات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض
أفضل القربات والطاعات التي يقصد بها التقرب إلى هللا تعالى ونيل والوقف من 

ة التي ال ينقطع ثوابها حتى بعد ممات مرضاته، وهو من الصدقات التطوعية الجاري
مصداقا لقوله صلى هللا عليه وسلم: ل إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله  الشخص

 . 58إال من ثالثة إال من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالَ يدعو له ة
والوقف يقوم بدور فعال في التالحم بين أفراد المجتمع فيحارب الفقر ويقضي على 

 البطالة ويقوم على رعاية اليتامى الصغار والعجزة والمنكوبين ، ويفدي األسرى 
ويصلَ المرافق العامة وينشئ دور لأليتام واألرامل وذوي العاهات ويرعى الشباب 

 العاطل ويحميهم من االنحراف وذل السؤال 
ه من لما لوالوقف من أهم موارد نظام التكافل والرعاية االجتماعية في اإلسالم، 

الخصائص والمواصفات التي تميزه عن  يره، كونه مصدرا هاما لحيوية المجتمع 
وفاعليته وتجسيدا حيا لقيم التكافل االجتماعي، إذ أن التكافل االجتماعي يشمل 
جميع معاني البر واإلحسان، وهو نظام لتربية الفرد وضميره وشخصيته وسلوكه 

الب الغذائية والكسائية فحسب ، بل يشمل االجتماعي، والتكافل ال يقتصر على المط
، فنظام  59الحياة والحرية والتملك و يرها فهو بذلك يشمل جميع مناحي الحياة

التكافل في اإلسالم يقوم على أسا  متكامل ، فيبدأ بالفرد ثم بالمجتمع ثم اإلنسانية 
 . 60كلها الحاضرة والمستقبلة
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اإلنسان نفسه بعد مماته باعتباره صدقة والوقف من األعمال الخيرية التي يكفل بها 
 ر  قيم التكافل والترابط والتعاضد واألخوة والمحبة داخل جارية ، ويساهم في 

يجسد وعي الفرد بمسؤولياته االجتماعية ويزيد المجتمع بين جميع فئاته ، كما أنه 
قوله : إحساسه بقضايا إخوانه المسلمين وهو ما بينه النبي صلى هللا عليه وسلم في 

لمثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا أشتكى منه عضو 
 . 61تداعى له سائر جسده بالسهر والحمىة

ومن صور التكافل االجتماعي الذي يرسي دعائمه الوقف ذلك التكافل الذي يجعل  
غاء أن جيال يؤثر جيال آخر على نفسه بالمحافظة على خيرات البالد، وال يسرف ابت

ينتفع الذين يأتون من بعدهم، حتى إذا جاؤوا أثنوا عليهم مصداقا لقول هللا  تعالى:            
    كوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ا فر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان   

[ ، وهو ما جعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يأبى تقسيم  10ف الحشر:
العراق على الفاتحين، ولما طلب منه بعض الصحابة ذلك قال:   لوال أن  62سواد

يترك آخر النا  ال شيء لهم مافتَ هللا على المسلمين قرية إال قسمتها سهمانا ، 
همانا ، ولكني أخشى أن يبقى آخر النا  ال شيء لهم   مت خيبر سا كما قاس 

63 ،
ض العراق على الفاتحين ألنه فعمر بن الخطاب رضي هللا عنه امتنع عن تقسيم أر 

رأى من القيم والمصالَ ضمان توافر مصادر ثابتة لمعايش البالد والعباد ، وتوفير 
 .   64الحاجات المادية الالزمة لألجيال الالحقة من المسلمين

إن منن مظنناهر التكافننل االجتمناعي التنني يرسنني دعائمهننا الوقنف هننو االهتمننام بالفئننات 
اينة منن المحتناجين سنواء كاننت حناجتهم دائمنة بسنبب عجنز التي تستحق العطنف والرع

بننندني أو عقلننني، أو طارئنننة بسنننبب ظنننروف عارضنننة كالسنننفر واألزمنننات ،  وأوصنننلهم 
إلننننى ثمانينننننة أصننننناف: الفقنننننراء والمسنننناكين والغنننننارمين  65الشننننيخ يوسننننف القرضننننناوي

ص وأصنحاب الكنوارث وابنن السننبيل واليتنامى واألرامنل واللقطناء ، وبننين أن هنؤالء قند ننن
القننرآن علننى اسننتحقاقهم سننواء مننن مصننارف الزكنناة ، أو مننن خمنن  الغنننائم ، أو مننن 

 . 66الفيء
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فقد عد  األصنناف النذين يسنتحقون العطنف والرعاينة منن  67أما عبد هللا ناصَ علوان  
طننرف المجتمننع أو الدولننة بننأنهم : األطفننال واأليتننام واللقطنناء وأصننحاب العاهننات وهننم   

الصنم والننبكم ، الصننرعى والمعتنوهين ، العنناجزين بسننبب  ل العمينان ، ضننعاف البصننر،
 ضعف البنية أو الشيخوخة ة أصحاب األمراض المزمنة ، الشواذ والمنحرفين .    

 ويتمثل دور الوقف في القضاء على الفقر في الجوانب االجتماعية اآلتية:
 رعاية األيتام:  - 1

تهم ، وقد جعل النبي صلى هللا حث اإلسالم على االهتمام باأليتام ورعايتهم وتربي
عليه وسلم منزلة كافله عالية، قال صلى هللا عليه وسلم :ل أنا وكافل اليتيم في الجنة 

، وذلك من أجل توفير حياة  68كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى، وفر  بينهما شيئااة
للقيط ، وهو كريمة لأليتام مثل باقي أفراد المجتمع ، ويندر  تحت رعاية اليتيم رعاية ا

المولود الذي ال يعرف نسبه ألن الغرض من ذلك إحياء نف  وقد قال هللا تعالى :  
، واألصل أن رعاية 69[ 32ف المائدة : كومن أحياها فكأنما أحيا النا  جميعا   

اليتامى واجبة على األقارب وذوي األرحام ، ف ن لم يكن هناك أقارب لليتيم فعلى 
بهم تسهر على رعايتهم وتربيتهم واإلنفاق عليهم ، ويعد  الدولة إنشاء دور خاصة

الوقف موردا من الموارد التي توجه إلنشاء دور ومراكز لرعاية اليتامى، لذلك نجد 
الحرص الكبير من المسلمين من خالل ما أوقفوه من مراكز لهذا الشأن ، ومن أشهر 

وبي أنه أمر بعمارة مكاتب األوقاف لرعاية األيتام ما نقل في مآثر صال  الدين األي
ألزمها معلمين لكتاب هللا عز وجل يعلمون أبناء الفقراء واأليتام خاصة ويوفر لهم 

مأكلهم وكسوتهم وأدوات درا ستهم ، كذلك أنشأ الظاهر بيبر  بجوار مدرسته مكتب 
السبيل ، وقرر لمن فيه من األيتام المسلمين الخبز في كل يوم باإلضافة إلى الكسوة 

 . 70فصلي الشتاء والصيف و يرها من األوقاف في
فالوقف كان له دور كبير في حماية شريحة هامة من المجتمع  من االنحراف 

والضياع في حالة إهمالها ، مما يبين أن  الوقف ساهم في عال  بعض المشكالت 
              االجتماعية في المجتمع .                                                      

 رعاية العجزة وكبار السن : - 2
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اهتم اإلسالم بأمر العجزة وحث على التكفل بهم ، قال صلى هللا عليه وسلم :          
ل ثالث من كن فيه ستر هللا عليه كنفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على 

حسان إلى المملوك ة والعميان والصم كالمعتوهين والمرضى، والمعاقين،  71الوالدين وا 
البكم ، وأصحاب العاهات ، وكبار السن و يرهم ممن لم يجدوا من يرعاهم ويسهر 
على راحتهم من أقاربهم، فمسؤوليتهم على المجتمع والدولة بأن توفر لهم دورا تقوم 
برعايتهم وتحميهم من الضياع واإلهمال ، ويعد الوقف من األبواب التي تساعد في 

                                                                        رعاية هذه الفئة . 
 رعاية الفقراء والمعدمين: - 3

للوقف دور هام  في القضاء على الفقر ، وذلك من خالل توفير الحاجات األساسية 
 للفقراء والمساكين عبر تقديم العون لهم  ورفع مستواهم الصحي والتعليمي والمعيشي،

ساهمت األوقاف في تاريخ المسلمين  بشكل كبير في رعاية الفقراء والمحتاجين وقد 
، إذ يعد الوقف موردا من الموارد التي تحقق التكافل االجتماعي من خالل ما يسهم 
به األفراد من أجل بناء قيم التعاون والتكافل داخل المجتمع مما يؤدي إلى تماسك 

يشبع به جوعته ويستر عورته إال من خالل المجتمع ، فالفقير الذي ال يجد ما 
الوقف وعائداته ، والمحتا  الذي ال يجد حاجته إال في عائدات الوقف ف نه يستشعر 

ن تعددت  معاني الحب والرحمة وتنتشر هذه الرو  بين أفراد المجتمع، فالوقف وا 
و يرهم ،  جهاته وأبعاده يؤول في الغالب إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين واأليتام

فقد وجد هؤالء الرعاية الكافية بفضل المؤسسات الخيرية وأعمال البر الدائمة التي 
 .72تديرها األوقاف

 القضاء على البطالة  – 4
يجاد فرص عمل في مجاالت مختلفة ،  مما يسهم فيه الوقف القضاء على البطالة وا 

حسنة يبدأ الشباب وذلك باستعمال أموال الوقف بتقديم مساعدات في شكل قروض 
البطال مشاريعه ، فالتنمية تعتمد في جانبها على العنصر البشري ، باعتباره أحد أهم 
روافدها ، وهذا العنصر يقوم على أس  ثالثة : جهد مبذول في مجال من مجاالت 

 .73العمل ، عائد مناسب لهذا الجهد ، قدرة على استثمار هذا العائد
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تنظم الحياة وتساهم في رفع المستوى المعيشي لألفراد، فالوقف من أهم العوامل التي 
حيث يرفع من مكانة الفقير ويقوي الضعيف ويعين العاجز ويوجد فرص عمل 

 .74ومناصب شغل للبطالين ويأخذ بيد الغريب والمحتا  ويحفظ حياة المعدم
ولم يقتصر إسهام الوقف في تحسين مستوى الفئات المذكورة سابقا ورفع مستواها 

معيشي والتعليمي والصحي فحسب ، بل شمل جوانب وفئات أخرى كان له دور ال
 كبير في تحسين مستواها المعيشي ورفعها إلى مراتب أعلى ومن هذه الجوانب:

إنشاء مؤسسات لتحسين أحوال المساجين ورفع مستواهم وتغذيتهم بالغذاء المناسب 
لعزاب ممن تضيق أيديهم لصيانة صحتهم.. ، ومؤسسات لتزويج الشباب والفتيات ا

أو أيدي أوليائهم عن نفقات الزوا  وتقديم المهور ..، ومؤسسات إلمداد األمهات 
 .           75بالحليب والسكر و يرها

وال يقتصر الوقف في اإلسالم على أماكن العبادة كما هو الشأن في الديانات السابقة 
، كما أن منفعته ال تقتصر على بل يتسع نفعه ليشمل أوجه البر والخير في المجتمع 

 المسلمين فحسب بل تشمل حتى  ير المسلمين .
كما أن الوقف يتميز بتكافله االجتماعي الذي يختلف عن أنظمة التكافل األخرى 

كونه يمثل صورة للتكافل البشري التطوعي، إذ ال يفرض بسلطة قهرية كسلطة الدولة 
تغطي كل أفراد المجتمع خاصة  أو ضغوط خارجية ، باإلضافة إلى أن منافعه

المحتاجين منهم ولو كانوا  ير مسلمين، وال تخص فئة معينة كفئة العاملين التي 
تتجه إليها مصاريف الضمان االجتماعي في األنظمة الوضعية كون هاته الفئة 
ترتبط مباشرة بالعملية اإلنتاجية ، وبذلك استطاعت األوقاف أن تحقق التكافل 

 . 76ستقرار االقتصادي والسياسي في المجتمعاالجتماعي واال

ــاتمة ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الخـ
ر للفقير والمسكين والمحتا    إن الزكاة فريضة دورية دائمة الموارد، مهمتها أن تيس 
قواما من العيش يحفظون به كرامتهم ويسدون به جوعتهم، وهي ليست مئونة وقتية 
تخفف من بؤ  الفقير وتسد حاجته العاجلة، ثم تتركه للفقر والفاقة من جديد بل إن 

لة واستئصال شأفة العوز من حياتهم، لينهضوا هدفها القضاء على الفقر والبطا
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وبتوزيع أموال الزكاة على مستحقيها كما أمر هللا تعالى وحدهم بعبء المعيشة ، 
تزداد وتتوسع دائرة القدرة الشرائية لدى األشخاص ويزيد الطلب على العمل وتنخفض 

ي وينتعش البطالة ويرتفع الدخل ويزداد توظيف رؤو  األموال في القطاع اإلنتاج
 االقتصاد الكلي .

ذا ما طبقت الزكاة بشكل سليم ف نها تشكل أداة توازن اقتصادي واجتماعي في  وا 
المجتمع لما لها من دور كبير في محاربة الفقر والبطالة، كما أنها أداة فعالة لتوفير 

 السيولة لتمويل التنمية .

األنظمة والمؤسسات التي كما أن الوقف يمثل دورا اجتماعيا مهما إذ يعد من أهم  
تساهم بدور كبير في تحقيق التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع ،ويعتبر مصدر 
قوة لكل من المجتمع والدولة، أما كونه مصدر قوة للمجتمع فبما يوفره من مؤسسات 
وأنشطة تساهم في رفع مستوى األفراد في مختلف المستويات سواء المستوى التعليمي 

أو المعيشي أو االجتماعي أو األخالقي مما يجعله مجتمعا متماسكا أو الصحي 
متحابا ، أما كونه مصدرا لقوة الدولة ، فبما يخفف عنها من أعباء القيام بأداء تلك 

الخدمات ، فضال عن أنه يقوي من شرعية الدولة ويوثق عالقتها بالمجتمع ، وهذا ما 
في المجتمعات المسلمة لجني ثماره  يؤكد ضرورة العودة بالوقف إلى دوره الفعال

 االجتماعية واالقتصادية والثقافية بشكل متوازن ومتكامل.

إذن فالزكاة والوقف يمكنهما أن يساهما بشكل فعال في معالجة الكثير من المشكالت 
االقتصادية واالجتماعية ويحافظا على اللحمة االجتماعية ويحققا التكافل االجتماعي 

ما جعل الكثير من الباحثين خاصة االقتصاديين منهم مسلمين و ير المنشود ، وهذا 
حيائهما في شكل مؤسساتي  حتى يعم نفعهما.  مسلمين يفكرون جدياا في تنظيمهما وا 

 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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 ، وقال : حديث صحيَ . 4/562الترمذي  - 12
،  1411محمد بن يوسف الزرقاني: شر  الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، دار الكتب العلمية ، بيروت،  - 13
2/128 . 

، شهاب الدين   2/702، صحيَ مسلم  995الفلو  : صغار الخيل ، والفصيل: ولد الناقة ، الموطأ ص - 14
 . 5ص3، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ،   1994،  1القرافي: الذخيرة  ، تحقيق محمد بوخبزة ط
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 الدسوقي: حاشية الدسوقي،  5/325، تقي الدين السبكي: كتاب المجموع  25/8مجموع فتاوى ابن تيمية  - 15
 .  39طلبة الطلبة ص، نجم الدين أبي حفص النسفي:  2/255، الحطاب: مواهب الجليل 1/430

 . 122: المطلع على أبواب المقنع صمحمد بن أبي الفتَ البعلي أبو عبد هللا شم  الدين - 16
 .1/38فقه الزكاة يوسف القرضاوي:  - 17
 . 135ص 6، ابن فار : معجم مقايي  اللغة  - 18
 9، أبو منصور األزهري: تهذيب اللغة   176ص  11،   359ص 6 ابن منظور : لسان العرب  - 19
 . 4/1440، الجوهري: الصحا   1/1112القامو  المحيط ، الفيروز أبادي:  333ص
 . 6/369الزبيدي: تا  العرو   - 20
 .45-6/44، ومادة  حب   3/69لسان العرب، مادة  أبد  ابن منظور:  - 21
  .9/333تهذيب اللغة، مادة  وقف  أبو منصور األزهري:  - 22
،  2/376، الشربيني: مغني المحتا   6/18، الحطاب: مواهب الجليل  12/27السرخسي: المبسوط  - 23

 .   8/184ابن قدامة: المغني 
، 1313، 1ق ، مصر، طالشلبي: حاشية على تبيين الحقائق شر  كنز الدقائق ، المطبعة األميرية ببوال - 24
، كمال الدين بن الهمام: حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، دار الكتب العلمية ،  324ص3 

 .   14/457،  2003-1423بيروت، 
، السرخسي، أبو بكر محمد :  13ص3المر يناني: الهداية ،  ،  3/335 ،الزيلعي: تبيين الحقائق  - 25

 . 11/33،  2001-1421العلمية ، بيروت،  المبسوط ، دار الكتب
 .  3/353الزيلعي: المرجع السابق ،  - 26
في  كما في المدونة ورسالة أبي زيد القيرواني ، وحدود ابن عرفة بلفظ الحب  ، وعبر ابن الحاجب وخليل - 27

 : الوقف والحب  .مختصره بلفظ الوقف ، وجمع ابن جزي في قوانينه الفقهية والقاضي عبد الوهاب بين عبارتي
 . 165، ص 1987الدردير: أقرب المسالك ، مكتبة رحاب ، الجزائر ،  - 28
 . 74، ص 2004حمدي باشا عمر: عقود التبرعات ، دار هومة ،  - 29
،  376ص2م ،   1958هن / 1377 -مغنى المحتا  للخطيب الشربيينى ، مصطفي الحلبى مصر  - 30

 . 4/377، دار الكتب العلمية ، بيروت ، النووي، أبي زكريا: روضة الطالبين 
 . 515ص7،  1994-1414، 1الماوردي: الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية ، بيروت ط - 31
، منصور بن يون  البهوتي:  8/185،  1983ابن قدامة: المغني، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  - 32

 . 240ص4كشاف القناع ،  
 .  77، كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء ، ص 223رواه مسلم صحيَ مسلم، حديث رقم  -  33
, ص 2008مار   3, العدد67الفنجري: الزكاة بلغة العصر, مجلة منبر اإلسالم, السنة محمد شوقي  -  34
80  
دة للنشر ، محمد عبد هللا مغازي : البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجهتهما ،دار الجامعة الجدي -  35

، عبد السميع المصري: مقومات العمل في اإلسالم ، دار التراث العربي ،  152، ص2005االسكندرية، 
 .   111،  ص1982،  1القاهرة، ط
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رواه مسلم ، صحيَ مسلم ، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه  -  36
، 1، ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي ، دار ابن حزم، القاهرة ، ط 2564وعرضه وماله ، حديث رقم: 

سلطان بن محمد علي السلطان، الزكاة: تطبيق محاسبي معاصر، دار المريخ ، 736، ص1430-2010
 .  19، ص1986للنشر، الرياض، السعودية، 

لفقراء حيث كانوا، حديث رقم رواه البخاري: صحيَ البخاري ، باب أخذ الصدقة من األ نياء وترد في ا -  37
، ورواه  182، ص2008-1429، 1، ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي ، دار ابن حزم القاهرة ط 1496

 .   22ة، ص19ل29مسلم : صحيَ مسلم ، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم ، حديث رقم 
منظور االقتصاد اإلسالمي، دراسة تطبيقية على مملكة هشام حنظل عبد الباقي: الفقر وتوزيع الدخل من  -  38

البحرين، بحث مقدم بالمؤتمر العالمي الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالمي، لالنمو المستدام والتنمية االقتصادية 
 22موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي، ص 20/12/2011إلى  18الشاملةة، الدوحة قطر، المنعقد من

  عضو مركز الدراسات للحركات   الغذائية : األسباب ، النتائج والبدائل ،مقال ل   إسثير فيفا األزمة  -  39
  االلكترونية عدد  International Viewpointاالجتماعية ، نشر باللغة االنجليزية بمجلة   وجهة نظر أممية   

419IV  2010مار   19،  2009دجنبر http://www.almounadil-a.info/article1782.html  
،  2001، 1أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي : المجموع ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، ط -  40
6/109 . 

وهبة الزحيلي:  ، 98-97ص 4،   1997،  3ابن قدامة  المغني ، دار عالم الكتب ، الرياض ، ط -  41
 3، القرافي: الذخيرة   870-869ص 2،   1985،  2الفقه اإلسالمي وأدلته ، دار الفكر ، دمشق ، ط

، أحمد العوران: الدور االقتصادي التنموي للزكاة من خالل معالجتها لقضية الفقر، مجلة دراسات،  144ص
، يوسف  1308-1307مرجع سابق، ص، كمال حطاب:  9م، ص1999، 1،العدد26الجامعة األردنية،المجلد

القرضاوي: دور الزكاة في عال  المشكالت االقتصادية، ندوة اقتصاديات الزكاة، المعهد اإلسالمي لبحوث 
 . 604م، ص2002، 2سالمي للتنمية، جدة، طوالتدريب، البنك اإل

 . محمد الزحيلي: التطبيقات المعاصرة للزكاة -  42
، محمود أبو السعود: فقه الزكاة  8/158القرآن ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، لجامع ألحكام القرطبي: ا -  43

 . 210، ص1،1989المعاصر، أكسفورد للنشر، بريطانيا ، ط
 . 161-160: البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجهتهما ، ص محمد عبد هللا مغازي -  44
والمساكين بحث قدم بالمؤتمر العالمي الخام  للزكاة، الزكاة كأداة لتنمية الفقراء محمد علي القري:  -  45

 بالكويت. 1998 01/11إلى  31/10مؤسسات الزكاة واستيعاب متغيرات القرن الواحد والعشرين، المنعقد من 
إدارة مؤسسة الزكاة في المجتمعات المعاصرة: دراسة تحليلية مقارننة مع بيت الزكناة  :فؤاد عبدهللا العمر -  46

 . 18ص ،1996في دولة الكويت، منشورات ذات السالسل، الكويت، 
زليخة بلحناشي: التنمية االقتصادية في المنهج اإلسالمي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في  -  47

 237، الجزائر، ص 2007ينة، االقتصاد الكمي، قسنط
مقال منشور بالموقع االلكتروني: ، : الزكاة ودورها في محاربة الفقر  عصام البشير -  48

http://www.onislam.net/arabic/zakah-counsels . نقال عن كنز العمال 

http://www.almounadil-a.info/article1782.html
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، محمد  1634 رواه أبو داود ، سنن أبي داود كتاب الزكاة ، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى ،  -  49
، والنسائي ، سنن النسائي ،  33، ص 1995-1415: عون المعبود ، دار الفكر،  شم  الحق العظيم أبادي

، قال الذهبي في سير أعالم  2/389،  9049، وأحمد ،   100-5/99كتاب الزكاة ، باب القوي المكتسب 
، 7/419ه ابن كثير في تفسير القرآن : قوي اإلسناد ، متجاذب بين الوقف والرفع ، وصحح 5/411النبالء 

 وقال لفظه : لذي مرة قوي . 3/1106وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 
 .  ، مقال سابقالزكاة ودورها في محاربة الفقر : عصام البشير -  50
العزيز، االقتصاد المرسي السيد حجازي: الزكاة والتنمية في البيئة اإلسالمية، مجلة جامعة الملك عبد  -  51

 . 15-14م، ص 2004-هنن1425، 2، عدد17اإلسالمي، المجلد
: محاولة تصور تنظيم مؤسسة الزكاة في الجزائر ، رسالة ماجيستير في العلوم االقتصادية  رزيق كمال -  52

 .  94، ص 1995/1996معهد العوم االقتصادية ، جامعة الجزائر، 
الية العامة في الفقه االقتصادي اإلسالمي ودورها في التنمية االقتصادية ، : الموارد الم محمد عبده موفق -  53

 . 95، رزيق كمال: مرجع سابق ص 109، ص2004، 1دار الحامد للنشر والتوزيع ، االردن ، ط
 .  139،  ص1987، 1: دور الزكاة في عال  المشكالت االقتصادية ، ط يوسف القرضاوي -  54
 اة ودورها في محاربة الفقر مقال سابق .: الزك عصام البشير -  55
 . 9أحمد العوران: مرجع سابق، ص -  56
 . 1398رواه أبو داود حديث رقم  -  57
رواه مسلم ، صحيَ مسلم، كتاب الوصية ، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ، حديث  -  58
 . 472، ص 1631رقم

 . 111، ص2،1960الدار القومية ، مصر، طمصطفى السباعي: اشتراكية اإلسالم ،  -  59
 . 220، ص 2،1990يوسف كمال: اإلسالم والمذاهب االقتصادية ، مؤسسة األهرام للنشر، القاهرة ط -  60
رواه مسلم ، صحيَ ، مسلم كتاب البر والصلة واألدب ، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ،  -  61

هرة: التكافل االجتماعي في االسالم ، دار الفكر العربي، القاهرة، ، محمد أبو ز  741، ص 2586حديث رقم 
 58. 4ص
في عهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ، وقد اختلفوا في تقسيمها  وسواد العراق هي األرض المفتوحة -  62

 ن .باعتبارها من الغنائم فانتهى إلى : تحبي  األرض على أهلها وتقسيم األموال المنقولة على الفاتحي
 . 6/466ابن أبي شيبة: مصنف بن أبي شيبة، باب ماقالوا في قسمة ما يفتَ من األرض ، -  63
علي محمد الصالبي: عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ، شخصيته وعصره ، دار الفجر للتراث، القاهرة  -  64
 . 316،ص1،2003، ط
، 1،1995ي، مكتبة وهبة ، القاهرة ط: دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالم يوسف القرضاوي -  65

 . 400-399ص

: ما يتحصل عليه من المحاربين في الحرب بعد الفوز ، فيرد خمسه على المحتاجين لقوله تعالى :  الغنائم -  66

) واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن هلل خمسه  وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم 

 [ . 41باهلل ...( ] األنفال : آمنتم 

 أما الفيء : فما رجع إلى المسلمين من أموال الكفار دون قتال . 
 . 50، ص1989، 5عبد هللا علوان: التكافل االجتماعي في اإلسالم ، دار السالم، القاهرة، ط - 67

 . 127أخرجه اإلمام مالك في الموطأ ، كتاب الزكاة ، ص -  68
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 . 50المرجع السابق ،صعبد هللا علوان:  -  69

: المؤسسات االجتماعية في الحضارة العربية ) موسوعة الحضارة العربية اإلسالمية (،  سعيد عاشور - 70

  . 343، ص 1987المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، 

 .  4/656رواه الترمذي: سنن الترمذي ،  -  71

التكافل االجتماعي ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، : دور الوقف في تحقيق  المرسي سيد حجازي -  72

 . 58،ص2006، 2االقتصاد اإلسالمي ، ع

: البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجهتها ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ،  محمد عبد هللا مغازي -  73

 . 83، ص 2005

ي الدعوة والتنمية ، مكة المكرمة وأثره ف : الوقف كمصدراقتصادي، ندوة مكانة الوقف صالح الطفيل -  74

 55، ص هـ (1420شوال 18-19)

 127: من روائع حضارتنا، المكتب اإلسالمي ، بيروت، ص مصطفى السباعي -  75

مشهور نعمت عبد اللطيف: الزكاة األسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي، المؤسسة العربية  -  76

، عفيفي محمد : األوقاف والحياة االقتصادية في  410، ص 1993، 1للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط

 .       212، ص 1991مصر في العهد العثماني ، الهيئة المصرية العامة للكتب ، القاهرة ، 


