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 توطئة

 

ې  ى  ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ   ژٹ ٹ    

 [٢١١]التوبة:   ژۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی

عن ابن املبارك رمحه هللا أنه قال :" كان فقهاء أهل املدينة الذين كانوا يصدرون عن رأيهم 
 يرف  ، فنظروا فيها، وال يقضي القاضي حىتمجيعا  سبعة.. وكانوا إذا جاءهتم مسألة، دخلوا فيها 

   ."فينظرون فيها، فيصدرون ،إليهم

 464: 4اإلمام الذهيب: سري أعالم النبالء 

  ا".األمور مبقاصدهونص اإلمام ابن ُنجَْيم احلنفي على القاعدة املتفق عليها: "

 32األشباه والنظائر ص 

د علماء أبد ا ضالل يف الدين وجهل مبقاصاجلمود على املنقوالت ونصَّ اإلمام الَقرايف املالكي: "
 املسلمني والسلف املاضني".

 494: 4الفروق = أنوار الربوق 
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على أن هللا االستقراء الشافعي رمحهما هللا: "دلَّ  ونقل اإلمام السبكي عن اإلمام  البَ ْيَضاوي
 تفضال  وإحساان ". ملصاحل العباد شرع األحكام 

 444: 4  هباج يف شرح املنهاجاإل

عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل خرجت كل مسألة  ويقول اإلمام ابن القي ِّم احلنبلي: "
َلت فليست من الشريعة، وإن أْدخِّ ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث 

 ، فالشريعة عدل هللا بني عباده".                                 فيها ابلتأويل

 44: 2إعالم املوقعني عن رب العاملني 
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 مقدمة

 

ألهل  ، وشعرية  ظاهرة  خلري اإلنسان والبلدان ا  عظيم ا  احلمد هلل الذي جعل الزَّكاة ركن
بعهم وعلى آله وصحبه ومن تالعدانن، م وابرك على سيدان حممد اللهم وسلَّ  ى، وصلَّ اإلحسان
 .إبحسان

بد مساحة مفيت اجلمهورية اللبنانية الشيخ عوحبضور  ن"صندوق الزكاة يف لبنا"برعاية 
اإلرشاد  "مجعيةبعدالة القاضي وسيم فالح حفظه هللا، وبدعوة من ممثال   اللطيف دراين؛

 ، عجقد مؤمتر:واإلصالح اخلريية اإلسالمية"
 "ومسائل حول إخراج الزكاة بظل األزمة الراهنةحتدايت "

م يف قاعة مبىن "صندوق 49/2/3233ه  املوافق يف 4442شعبان  46وذلك يوم السبت  
 الزكاة" يف بريوت.

 افتتِّح املؤمترج بتالوة عطرة لفضيلة الشيخ زكراي طرابلسي
 اإلسالميَّة ةمجعية اإلرشاد واإلصالح اخلرييَّ للمهندس مجال حميو، رئيس مث بكلمة 

 تبعها متهيد من قِّبل مدير اجللسات فضيلة الشيخ سعد السكندراين حملاور املؤمتر األربعة:
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 احملور األول: )حتديد مقاصد الزكاة وفلسفة أنصبتها ومصارفها(● 

 املهندس وسيم مغربل، عضو اجمللس الشرعي اإلسالمي األعلى

 املالية الراهنة( احملور الثاين: )تقدير موقف وتوصيف لألزمة●

 د. عبد  احلليم زيدان، رئيس برامج التنمية احلضارية

 احملور الثالث: )التكييف الفقهي للزكاة يف الوقت الراهن( ●

 . زهري كيب، مدير عام صندوق الزكاةفضيلة الشيخ

 احملور الرابع: )ُسبل إعادة إحياء شعرية الزكاة يف اجملتمع اللبناين( ●

 أستاذ الشريعة اإلسالميةد. وفيق حجازي، 

وبعد االستماع إىل األوراق املقدَّمة من الباحثني املشاركني الكرام، ومناقشات احلضور 
دير اء البقاع د. علي غزاوي، ومأمحد درويش الكردي وشيخ قرَّ  الشيخ الكرمي: كعدالة القاضي

مني يف لبنان اء املسلصندوق الزكاة يف البقاع كمال الدين العفش، والرئيس السابق هليئة علم
د. أبو بكر الذهيب، وأصحاب الفضيلة املشايخ، وأعضاء من صندوق الزكاة يف املناطق، الشيخ 

 وممثلني عن اجلمعيات اإلسالمية وأساتذة جامعيني، ورجال أعمال، وخرباء ماليني واقتصاديني. 
برائسة مدير  كما انبثقت عن املؤمتر جلنة ملتابعة تنفيذ التوصيات  ،خرج املؤمتر مبقرَّرات وتوصيات

 زهري كيب. الشيخعام صندوق الزكاة 
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  ة الكلمة االفتتاحي 

  لرئيس جمعية اإلرشاد واإلصالح المهندس جمال محيو:

 

ائل ستقبالكم يف هذا املؤمتر العلمي لدراسة وطرح مساب واإلصالح تتشرَّف مجعية اإلرشاد
ق والشرف لنا مجيعا  أن يكون هذا املؤمتر يف حرم ورعاية صندو أساسية ومستجدة يف فقه الزكاة، 

 الزكاة التاب  لدار الفتوى مرجعيتنا الدينية اليت نعتز هبا ونفتخر. 
الم، وتقصريا  يف أداء شعائر اإلس يعيش جمتمعنا املسلم اليوم أزمة حقيقية، وتراجعا  كبريا  

يف أدائها على الوجه الذي شرعه لنا املوىل عز وجل. لذلك كان من خطة عمل اجلمعية للسنوات 
القادمة العمل على حتريك قضيَّة إحياء الشعائر يف اجملتم ، ومنها: إحياء طريق اإلميان يف العقل 

قافة روح ة اجملتمعية يف زمن التفكُّك، إحياء ثوالقلب يف زمن التشكيك، إحياء املناعة األخالقي
وإحياء فريضة الزكاة يف زمن الوقف يف زمن االنكماش، إحياء روح الصالة يف زمن اليأس، 

. لذلك كان هذا املؤمتر هو خطوة من خطوات حتريك قضيَّة إحياء فريضة الزكاة يف الضيق
 جمتمعنا، اليت نسأل هللا أن تجؤيت أكجَلها.

إن اإلسالم جعل الزكاة ركنا  من أركانه، وشعرية من شعائره، وعبادة من عباداته، يقوم هبا املسلم  
يعبده فيها األرض ل بوصفها جزء ا من التكليف اإلهلي لإلنسان، الذي استخلفه هللا يف هذه

قِّظ يف و ها ابحلق والعدل، ليجين مثرة عمله وعبادته يف الدار اآلخرة... فالزكاة توحده، ويعمر 
 نفسِّ معطيها معىن الشكر هلل تعاىل واالعرتاف بفضله؛ ألن العبادات البدنية شكٌر لنعمة البدن، 
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والعبادات املالية شكٌر لنعمة املال. وهي ركن أساس يف اجملتم  قد عجين به اإلسالم. فالزكاة هي 
فإنه اهتم ، ا  م  عمومن اإلسالم قد اهتم ابجملتاملؤسسة األوىل للضمان اإلجتماعي فيه، وإذا كا

ابلفئات الضعيفة فيه، وهذا سر  ما نالحظه يف القرآن الكرمي من تكرار الدعوة  ا  خاص ا  اهتمام
إىل اإلحسان ابليتامى، واملساكني وابن السبيل، ويف الرقاب، ذلك ألن كل واحد من هذه 

 ضعفه من فقد نياألصناف يشكو ضعفا  من انحية معينة، فاليتيم ضعفه من فقد األب، واملسك
املال، وابن السبيل ضعفه من فقد الوطن، والرقيق ضعفه من فقد احلرية. وتكون الكفاية على 
مستوى الفرد واألسرة، ومن هنا أتت فكرة التنمية األسرية اليت تعمل عليها بعض املؤسسات، 

جَعربَّ عنها يف الفقه اإلسالمي ابإلغناء
، الذي ل ومنها مجعية اإلرشاد واإلصالح، وامل ه مقصٌد شرعي 

وهو إيصال احملتاج إىل مرحلة االكتفاء الذايت واالستغناء عن سؤال الناس. مبعىن آخر، إدارة 
أموال الزكاة لإلفادة منها يف حتويل الفقري إىل عضو عامل منتج يف اجملتم ، كي يتمكن من 

تصادي تقالله االقالتخلص من حالة الفقر واالعتماد على مساعدة اآلخرين بصورة تضمن اس
 ... كما أن للزكاة دورا  كبريا  إىل جانب حل  مشكلة الفقر والعَوز. 

ونشر الدعوة  ة الدفاع عن الوطن،دَّ فمصارف الزكاة تجنَفق أيضا  يف مصاحل وطنيَّة إلعداد عج 
والقَِّيم اإلسالمية، ودف  األذى عن املسلمني، ورعاية املصاحل العامة للمسلمني. لذلك كانت 

تنظيم  ، ألن الزكاة تعود ابلنف  على اجملتم  والفرد، وهيالزكاة معلما  من معامل التمكني يف األرض
ة فمايل يهدف لتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي، القائم على مبدأ األخوة اإلميانية، ابإلضا

 . لتحقيق مصاحل املسلمني العامة
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 دورهم يف إحياء هذه الشعرية، وعلىنشكر القائمني على صندوق الزكاة على ختاما  و 

حسن استضافتهم إلقامة املؤمتر. كما نشكر األساتذة احملاضرين على جهدهم وحبوثهم القيمة 
 وكل من بذل جهدا  يف إعداد وتنظيم هذا املؤمتر.
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 تحديد مقاصد الزكاة وفلسفة أنصبتها ومصارفهاالمحور األول : 

 األعلى  اإلسالمي عضو المجلس الشرعي ،المهندس وسيم مغربل

 

احلمد هلل رب  العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، 
 أما بعد:
قم وخيتزن معاٍن ومقاصَد جليلة  تسمو هبا احلياة، ويست ن عبادة أو تشري  يف اإلسالم إالفما م

 معها حال الفرد واجملتم .
مة ابن قيم اجلوزية [، حىت قال العالَّ 421]األنبياء:  ژ      گ گ        گ ک ک ژقال تعاىل: 

َواْلقجْرآن َوسنة َرسجول هللا مملوآن من تَ ْعلِّيل اأْلَْحَكام ابحلكم ( : 33/ 3 مفتاح دار السعادة  يف
ام، وألجلها كواملصاحل، وتعليل اخْللق هبما والتنبيه على وجججوه احلكم الَّيتِّ أَلجلَها شرع تِّْلَك اإلح

ائَ َتنْيِّ لسقناها وَ  لكنه خلق تِّْلَك اأْلَْعَيان، َوَلو َكاَن َهَذا يفِّ اْلقجْرآن َوالس نة يفِّ ََنْو مائَة َموضِّ  أَو مِّ
 يزِّيد على ألف َموضِّ  بطرق متنوعة(. 

يورد هذا البحث املوجز مالمَح يف فلسفة التشري  واملقاصد اليت تضمنتها عبادة الزكاة، 
 هي ركٌن من أركان الد ين، ومن حيث أحكامها وما يلحق هبا. من حيث

نسأل هللا الكرمي أن يعني العلماء والدعاة على إحياء هذه الفريضة يف جمتمعنا، وأن تعم  علينا 
 بركات هذه العبادة العظيمة.
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 محتويات البحث:

   أواًل: في ركنية الزكاة ومركزيتها في الدِّين 

    معنى الزكاة وفلسفتهاثانيًا: في 

 التسمية منطلقا  للفهم : التطهري والنمو   (6
 التطهري والنمو ابملعىن النفسي واالجتماعي  (2
 التطهري والنمو ابملعىن الروحي واإلمياين  (1
   ثالثًا: مقاصد الزكاة وأهدافها العامة 

 تطهري وتنمية الفرد واجملتم . (4
 وَتقويَته.سدُّ َخل ةِّ املسلمني وَمعجونةج اإلسالمِّ  (3
 املسامهة الضامنة لتمويل مقاصد الشريعة والدين. (2
   رابعًا: سياسات عامة في الزكاة 

 نسبة الزكاة : مواساة الفقري وعدم اإلضرار ابلغين (4
 االستدامة (3
 اجلغرافية الزكوية (2
 يف الشخص املزكي (4
 يف األموال الزكوية املعىن واملغزى (5
 يف األنصبة (1
 احلولية واالستدامة والتجدد (7
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 خامسًا: في مصارف الزكاة 

 شرح وجيز ملصارف الزكاة (4
 املعىن واملغزى من املصارف (3
 متويل فروض الكفاية من الزكاة (2
 وقفات م  بعض املعاين يف مصارف الزكاة (4
 يف التعميم واإلنتاجية يف املصارف (5
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    أواًل: في ركنية الزكاة ومركزيتها في الدِّين 

عشرين القرآن الكرمي اثنتني وثالثني مرَّة ، وقجرنت الصالة والزكاة مثاٍن و تكر ر ذِّكر الزَّكاة يف 
 مرة يف مخَس عشرَة سورة، ومن آايت الزكاة:

 [42]البقرة:   ژ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ژ قوله تعاىل:

 [2]النمل:   ژ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ژ: وقوله عز  وجل

 ڈ    ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ژ :وقوله سبحانه يف الرتهيب من من  الزكاة

  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 [25- 24]التوبة:  ژ ڻ ڻ                 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱڳ

  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوهي من الشرائ  للرُّسل السابقني، قال تعاىل: 

 [12]األنبياء:  ژ ٺ  ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ

 منها: الزكاة وأحكامها وآداهبا،أما يف السُّنَّة الشريفة، فقد وردت أحاديث كثرية حول ركنية 

َي اَّللَّج َعْنهج، قَاَل: قَاَل َرسجولج اَّللَِّّ َصلَّى هللاج َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َمْن آََتهج اَّللَّج »َعْن َأِبِّ هجَريْ َرَة َرضِّ
، فَ َلْم ي جَؤد ِّ زََكاتَهج مجث َِّل َلهج َمالجهج يَ ْوَم القَِّياَمةِّ شجَجاع ا أَقْ رََع َلهج زَ  ََْخجذج بِّ َماال  يبَ َتانِّ يجَطوَّقجهج يَ ْوَم القَِّياَمةِّ، مثجَّ 

ْدقَ ْيهِّ  -بِّلِّْهزَِّمتَ ْيهِّ     ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ژمثجَّ يَ قجولج أاََن َمالجَك أاََن َكن ْزجَك، مثجَّ َتاَل:  -يَ ْعينِّ بِّشِّ

  رواه البخاري(. «.اآليَةَ  ژىئ ىئ ېئ ېئ
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َي اَّللَّج َعن ْهجَما قَاَل: قَاَل َرسجولج اَّللَِّّ و  ْساَلمج َعَلى مَخٍْس: َشَهاَدةِّ أَْن »: َعنِّ اْبنِّ عجَمَر، َرضِّ َ اإلِّ بجينِّ
، َوَصْومِّ  ا َرسجولج اَّللَِّّ، َوإِّقَامِّ الصَّاَلةِّ، َوإِّيَتاءِّ الزََّكاةِّ، َواحَلج ِّ  ]رواه البخاري[ «.َرَمَضانَ  الَ إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّج َوَأنَّ حمجَمَّد 

ْساَلم» :وقال    . رواه الطرباين( «الزََّكاة قنطرة اإْلِّ

ْنهج إِّلَْيهِّ : "قال العالمة املناوي ين  التََّمكُّن يفِّ الدِّ  يتاؤها َطرِّيق إِّىَل إف ،َأي جسره الَّذِّي يعرب مِّ
ْساَلم جه ين، فقد واومركزية الزكاة يف الد ِّ وألمهية . (46/ 3 :التيسري  ."ملا فِّيَها من إِّْظَهار عز اإْلِّ

مانعي الزكاة ابحلروب، واستجشهد منهم الكثري، وسالت منهم الدماء الزكية  الصحابة الكرام 
محاية هلذه الفريضة ودفاعا  عن حقوق أهل االستحقاق يف الزكاة، إذ علموا أنَّ يف من  الزكاة 

د يق إجهاضا  للدين وضراب  حلاجات املسلمني واألمة، و  اتَِّلنَّ َواَّللَِّّ أَلجقَ »قولته املدو ية:  أطلق الص ِّ
، َواَّللَِّّ َلْو َمنَ عجوينِّ عَِّقاال  َكانجوا ي ج  َالِّ

َؤدُّونَهج إِّىَل َرسجولِّ َمْن فَ رََّق َبنْيَ الصَّاَلةِّ َوالزََّكاةِّ، فَإِّنَّ الزََّكاَة َحقُّ امل
  رواه البخاري(. «ت جهجْم َعَلى َمْنعِّهِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاج َعَلْيهِّ َوَسلََّم َلَقاتَ لْ 

   ثانيًا: في معنى الزكاة وفلسفتها 

 والنمّو التطهير:  للفهم منطلقًا التسمية (6

األساس يف فهم فلسفة العبادات ومعانيها الكربى ينطلقج من َفهم معىن التسمية، ملاذا  لعلَّ 
ه سبحانه أراد لنا العبادات أبمساء معي نة البد أنى مسَّ  ازكاة  ؟ فاهلل العليم احلكيم ملمسج يت الزكاةج: 

 لنا معىن  معي نا  اثواي  يف االسم.



 

15 
 

َتهج   لنَّارِّ إَذا لَي َّن ْ ، وأصل الصالة اَنناء شوعابخل ألنَّ املصل ِّي يلنيفالصالة؛ مِّْن َصلَّْيتج اْلعجوَد ابِّ
 وانعطاف، تعين االَنناء واالنعطاف الناتج عن اخلضوع هلل.

 ، أبن تقصد هللا بقلبك وتقصد عبادته ابلسفر لتأدية املناسك اليتالقصد املعظَّمواحلج؛ هو 
والزكاة لغواي  تدور حول معنيني اثنني: الطهارة، والنمو. وبعبارة أخرى: هي ختلية  ا عليك.فرضه

 ڱ ڱ ڱ ڱ ژففي معىن التطهري والتنقية، ورد قوله تعاىل:  من السوء، وحتلية ابلفضائل.

[  ففي الصدقة 422]التوبة:  ژھ ھ ہ ہہ ہ ۀ     ۀ  ڻڻ ڻ ڻ ں ں
 :تطهرٌي وتزكية للنفوس، بل إن سرَّ تزكية النفوس وتطهريها يكمن يف إيتاء املال، قال تعاىل

 [.41-41]الليل:  ژ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀژ

          ک         ڑ ڑ    ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ژويف معىن النمو والزايدة يف الصدقة، قال تعاىل 

شريفا  هو:  واجتماعيا   هذه اآلية الكرمية معىن  روحيا   يث تضمنت[، ح316]البقرة:   ژ      ک
إنقاص الراب، وزايدة الصدقة، أي: نقص الزايدة، وزايدة النقصان!..مقابل الفهم املادي اهلادم 

  للمجتم : زايدة الراب للمال، ونقصان الصدقة من املال.

  واالجتماعي النفسي بالمعنى والنمو التطهير (2

 وللمجتم . ،وللمستفيد منها ،يالزكاة تطهري  ومنوٌّ  للمزك ِّ  

 :فبالنسبة للمزكي 
من الشح والبخل بفعل البذل والعطاء ، وتدريب عملي على الشعور  الزكاة طهارة -4

 ابملسؤولية جتاه اآلخرين، وحب اخلري للناس.

 



 

16 
 

 

هو  ليس صافيا  له قبل زكاته، بل جزٌء من ماله ليس له بل كما فيها إعالٌم للغين أنَّ ماله
[، فما إن 35، 34]املعارج:  ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ ژ :حق الفقري

 ء الزكاة فيه.ألنه ال ميلك جز  ؛الفقري ل على ماله بشروطه؛ يكون غاصبا  حلق ِّ وْ  حَ ول اليَ 

 ؛خارهاد ِّ لتشغيل املال وعدم كنزه و ، حيث إن الزكاة دافٌ  منوٌّ ملال املزكيكذلك يف الزكاة  -3
بسبب   سيؤدي إىل نفاده بعد أربعني سنة من أتدية زكاته ،ألن ادخار املال دون تنمية

ة، لذا  املال لكي ال أتكله الصدق ي عن أجطٍر لتنمية(، وابلتايل يبحث املزك ِّ %3,5نسبة 
: "اجتَِّّرجوا يفِّ أَْموَ  َها الزََّكاةج". رواه مالك الِّ اْليَ َتاَمى اَل أَتْكجلج كان يقول سيدان عجَمرج ْبَن اخلَْطَّابِّ

 يف املوط أ(.
 للمحتاج: وابلنسبة 

ط مة والتسخُّ قله من نوازع وآالم احلاجة واجلوع، وختليٌص له من احلقد والنَّ  الزكاة تطهري -4
ة واحملبَّ  ةمة األجخوَّ ي حلج واحتفاله حباجاته، مما ينم ِّ  على األغنياء، فهو يشعر  إبحسان الغين ِّ 

ه اإلميانية بينهم. وفيها تنمية لشخصية الفقري وثقته بنفسه وشعوره ابلعزة والكرامة، وإحساس
 يف اجملتم  وال مرتوكا  لضعفه وفقره. أبنه ليس ضائعا  

له  نبني يديه لقضاء حوائجه والقضاء على فقره، حيث تؤم ِّ  زايدة املاليف منوٌّ  كما هي  -3
ن الئحة مصدر رزق مستدام، يرفعه م -لدى كثري من الفقهاء  –اإلنتاجي الزكاة بتطبيقها 

 احملتاج إىل الئحة املستغين عن الصدقة، ورمبا يف عِّداد املزك ِّني.
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 وابلنسبة للمجتمع: 
ات واجلرائم الناجتة عن الفقر واحلاجة واالَنراف ،من آفات الفقر واحلاجةتطهرٌي فالزكاة  -4

مشاعر  وتنامي ،ايتوأكٍل للحقوق وتعد ِّ  االجتماعية اليت تنشأ عن احلاجة؛ من سرقةٍ 
 االنتقام اجلماعي والثورة اجلاحمة ضد األمن االجتماعي.

ياَمة، ظجلجماٌت يوَم القِّ  اتَّقوا الظْلَم؛ فإنَّ الظْلمَ »قال:   رضي هللا عنه؛ أنَّ رسوَل هللاوعن جابٍر 
َلكجم، محََلهجم على أْن َسفكوا دِّماَءهجم، واْسَتحلُّوا  واتَّقوا الشُّحَّ؛ فإنَّ الشُّحَّ أْهَلك َمْن كان قَ ب ْ

 ..رواه مسلم«حمارَِّمهجم

تباع واالرهتان الذي االست وهو أن اجملتم  املكتفي يف حاجاته ينجو من ذجل ِّ  ؛ومثة أمٌر ابلغ األمهية
 ،ةر وأتباعه، حيث يغزون اجملتمعات الفقرية بتقدميات مالية ظاهرها فيها الرمحيفرضه املستعمِّ 

 وابطنها التدمري والتخريب وخدمة مصاحلهم.
، حيث إن اجملتم  الذي قام بكفاية حاجات أفراده وشبكته والزكاة منوٌّ للمجتم  -3

جهة الصعاب والدفاع عن ذاته، وقادٌر على التنمية والتطو ر وحتسني االجتماعية، قادٌر على موا
مستوى العيش العام، كما هو قادر على القيام أبهم مهمة أانطها هللا هبا، وهي التمكني للد ِّين 

 ٺ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ژ والقيام ابلدعوة إىل هللا يف العاملني، قال تعاىل : 

 ،[442]آل عمران:  ژٿ     ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ 

 



 

18 
 

 

ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ     ں ں ڻڻ ڻ ژوقال:  

 .[424]آل عمران:   ژۀ ڻ 

 
 التطهير والنمو بالمعنى الروحي واإليماني:  (1

هي تطهري من ف للفرد واملستفيد منها واجملتم  ابملعىن الروحي واإلمياين. اة تطهري ومنوُّ الزكَّ  -
 .«اخلطيئَة كما تطفئج املاءج النارَ والصدقة تطفئج »:  قال النيبلألجر،  الذنوب ومنوٌّ 

  رواه الرتمذي(

 ائ ى ى ې ې ې ژ ومنها الزكاة: ،اإلمياين الذي يؤدي شعائره والية هللا للمجتم  -

 [55]املائدة:   ژ ۇئ ۇئ   وئ وئ ەئ ەئ  ائ
 ۅ ۅ ۋ   ۋ  ٴۇ ۈ ژ ملؤديها م  شعائر اإلسالم: األجر الكبري -

 [311]البقرة:   ژەئ ائ ائ ى ى  ې ې  ې ې ۉ ۉ
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ    ۆ ۆۇ ۇ  ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ژ

 [، اْلمجْضعِّفجوَن: َأي الَّذِّيَن يجَضاعِّفج اَّللَّج هَلجمج الث ََّواَب َواجْلََزاَء.29]الروم:  ژ ۉ
 ڦ ڦ  ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹٹ          ٹ ٹ  ٿ ژ ةمحات الرابنيَّ الرَّ ل تنزُّ  -

 ژ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ ژ [456]األعراف:   ژ ڄ ڦ ڦ

 [56]النور: 
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 ثالثًا: مقاصد الزكاة وأهدافها العامة

د مقاصد وأهداف الزكاة العامة ابستقراء معانيها وفلسفتها م  قراءة أهدافها ميكن أن َند ِّ 
 يف الصرف  مصارف الزكاة( وحتقيق املراد منها، كما يلي:

 وهو ما سبق شرحه يف تسمية الزكاة. ،تطهري وتنمية الفرد واجملتمع (4
اه الصرفج إن هدَف مج  مال الزكاة ومنته .سدُّ َخّلِة املسلمني وَمُعونُة اإلسالِم وتَقويَته (3

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ  ژجلهات حمددة عي نتها اآلية الكرمية: 

  ژۆ   ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ  ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ
 [62]التوبة: 

 إنَّ اَّللََّ ": يقول الطربي( أبمرين، 44/523اإلمام الطربي يف تفسريه  وهذه املصارف حد دها  
ْسلِّمِّنَي. واآلَخرج َمعجونَةج اإلْسالمِّ وتَ ْقوِّيَ تج 

ج
ا َسدُّ َخلَّةِّ امل واخلَل ة  "هج..َجَعَل الصََّدقََة يفِّ َمْعنَ َينْيِّ: أَحدجمهج

 هي احلاجة.
ة من املعلوم أن مقاصَد الشريع .يناملسامهة الضامنة لتمويل مقاصد الشريعة والدِّ  (2

حفظج الكليات اخلمس: الد ين، والنفس، والعقل، والعِّرض، واملال. بل إن الزكاة تقد م اإلسالمية 
 التمويل الضامن لفروض الكفاية. –كما يف فقه الشافعية   –

ويل لوجدانها تتطابق م  دعم ومت ،اة ومشتمالت كل مصرفولو استعرضنا مصارف الزكَّ 
 ..امنة لعدم نكوص هذه املقاصد أو ضعفهام املسامهة الضمقاصد الشريعة اخلمس، بل هي تقد ِّ 

والدعوة( واملؤلفة  جلهادمتو له مصارف الزكاة كلها، وخاصة مصرف يف سبيل هللا  ا ين:فحفظ الدِّ 
 قلوهبم.
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ويف سبيل  ة مصارف الفقري واملسكنيوخاصَّ  ،له الزكاة يف عدد من املصارفمتو ِّ  فس:وحفظ الن  

 هللا واملؤلفة قلوهبم.
صارف الفقري م متوله الزكاة يف إنفاق املال على طلب العلم وحماربة اجلهل يف العقل:وحفظ 

 واملسكني وغريمها.
 ، أي األخالقيات العامة، والسمعة احلسنة( متوله الزكاة يف مصارفها املتعددة وحفظ الِعرض:

كرامة الناس   على م واملعروف بني الناس، كما حتافظيَ ة ومنها الش ِّ ومنها الغارمني ملصلحة عامَّ 
ل الزواج وبناء األجسرة، وتعمل على القضاء على الفساد املتمث   ومنها ،بتأمني حوائجهم األساسية
 ببي  األعراض حلاجة املال.

له الزكاة يف مصارفها كلها، إذ هي نوٌع من إعادة التوزي  للمال لرعاية شؤون متو ِّ  وحفظ املال:
 الفرد واجملتم ..

 عامة في الزكاةرابعًا: سياسات 

كل ة سياسات عامة ترافق أحكامها وآداهبا، وهي تشاة جيد أن مثَّ   ألحكام الزكَّ إن املتتب ِّ 
 :منطلقات وضوابط يف فهم دور هذه الفريضة يف اجملتم ، وسنتناول طرفا  موجزا  منها فيما يلي

 بالغني اإلضرار وعدم الفقير مواساة:  الزكاةنسبة ( 6

 %91,5نسبة قليلة، بينما يبقى  (%3,5الزكاة  يف النقد والتجارة فالنسبة الواجبة يف  
من املال ملالكه، كما أن هذه النسبة تشكل مبلغا  وفريا  يقق للمجتم  حاجاته املختلفة كما 

 .(سنرى  راج  ملحق "تقديرات حول مقدار الزكاة السنوية للمسلمني يف لبنان" آخر الورقة
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 حظ يف نسبة الزكاة:كما يال

أبموال الفقراء، وهو معاكس ملبدأ تعميم  كفاية احلاجات دون إرهاق الغين ودون املس ِّ   -4
 الغين والفقري. :الضرائب على اجلمي 

النسبة الواجبة تضمن عدالة االقتطاع، وهي تتفاوت لدى وجود اجلهد املايل والبشري  -3
مه، الكلفة زادت النسبة. قارن زكاة الزورع ابلسقي وعدوعدمه، كلما تدىن اجلهد البشري وتدنت 

 وزكاة احليوان ابلرعي والكلفة وعدمها، وزكاة الدفائن..(.
 االستدامة (2

فالزكاة عبادة متكررة كل سنة، ففي كل سنة يوجد كمية كبرية من املال للصرف على  
تهالكية والدميومة، االساملستحقني من األصناف الثمانية، وابلتايل فهي جتم  بشكل بدي  بني 
 مما يتيح وض  اخلطط االسرتاتيجية والقريبة واملتوسطة والبعيدة يف مداها.

 الزكوية الجغرافية (1

ؤخذ من أغنيائهم ت»انطلق مجهور الفقهاء من مفهوم تلبية الزكاة جلغرافية معينة حلديث 
ال  - رواه البخاري( فأوجبوا إنفاق الزكاة يف البلد الذي يوجد فيه املال  .«وترد  على فقرائهم

كلم( لتصبح كل منطقة   13ومت حتديد بلد مال الزكاة مبسافة القصر   –مكان وجود املزكي 
كلم "منطقة زكوية" تليب مطالبها وحاجاهتا من زكاة املال املوجود فيها، ذلك ليتم التقسيم   13
ة ل يف رعاية احلاجات بني املناطق املختلفة؛ كما يف ذلك إشعاٌر وحتميٌل للمسؤوليم والتكاماملنظَّ 

  ألغنياء كل منطقة على فقرائهم وحاجاهتا.
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ما سبق:  انظر في نقل الزكاة لغري بلد وجوهبا إال  حلاجة. -سوى احلنفية  -ومن  الفقهاء 

 (.32/224املوسوعة الفقهية الكويتية 
 المزكي الشخص في (4

ط لوجوب الزكاة   ة خالف فقهي، مثَّ  مال الصيب ، ففيابلنسبة الشرتاط البلوغأما  ."اإلسالم"اشرتج
ويف إخراج الزكاة من مال الصيب تربية له على الشعور حباجات اجملتم  ودور ماله يف السمؤولية 

 االجتماعية.

مال ال اء الزكاة غالبا  للهل احملورية يف الزكاة : املال أم الشخص  احملورية يف أدوالسؤال هو 
 أي مثة زكاة لكتلة مالية معي نة من املقتدرين.  ،للشخص(
 والمغزى المعنى الزكوية األموال في (5

جتب الزكاة يف بعض ما ميلك املسلم ال يف كل ما ميلك، واألموال الزكوية  أي اليت جتب فيها 
 الزكاة مخسة:

 األمثان  ذهب، فضة، أوراق نقدية..(. -4

 األنعام  إبل، بقر، غنم(. -3

 الزروع والثمار . -3

 عروض جتارة  السل  اليت ت جَعد للتجارة(. -4

 از واملعادن  ما يستخرج من ابطن األرض(.كالر ِّ  -5
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مال خارج األموال اخلمسة ومشتمالهتا؛ ال جتب فيه الزكاة، مثل: العقار  ما مل يكن  فأيُّ 
 ع احليوان األخرى  دجاج، إوز..(...للتجارة(، املنزل، السيارة، األاثث، أنوا 

 ونالحظ يف هذه األموال:

، ومن كل نوع بعضه ال كله، مما يشري إىل نواع املال ال من كل أنواع املالأهنا من بعض أ (4
انتقائية دقيقة وهادفة ليس كل نوع احليوان،  ليس كل النبات ، ليس كل مقومات 

 التجارة، ليس كل ..(..
يعترب   االقتناء(، فما كان النماء ومفهوم القِّنيةإن املنطلق يف حتديد هذه األموال مبدأ  (3

 ماال  انميا  حقيقة  أو قابال  للنمو ؛ فتجب فيه الزكاة.
وما يعترب ماال  قِّنية  لالقتناء( كاحلاجيات األساسية وغريها، فال زكاة فيه. وقد حدد 

 لنماء والقنية.الفقهاء ضوابط ذلك مفس رين مفهومي ا
استثناء احلاجات األساسية ولو كثرت، فلو وجبت فيها الزكاة لَفقد املرء حاجاته األساسية  (2

عاما  يذوب أي مال  42اليت هتدف الزكاة لتأمينها، فيق  التعارض والتناقض، إذ مبدة 
 كل سنة.  %3,5يقتط  منه 

 : األنصبة في (1

يرتبط الشخص ألن يكون ممن جتب عليهم الزكاة، و  جيس د مبدأ النصاب القدرة املالية اليت ترشح
 هذا مبقدرة الشخص على ادخار نصاب فما فوقه سنواي  دون احلاجة لصرفه.
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صاب ذلك مببدأ االدخار، فهو قادر على ادخار ن همت اعتبار ستثناء غري املقتدرين من الزكاة فا
بلغ مب سد  حاجات اجملتم  ولو غ ذهب( لعام كامل، معىن ذلك أنه قادر على املسامهة يف 15 

صغري..فلو مل يكن مثة نصاب لوجبت الزكاة على الفقري واملعسر وأصحاب احلاجة.. خبالف 
زكاة الفطرة ذي املفهوم املختلف عن الزكاة(، وبذلك يكون النصاب محاية للمحتاج وأصحاب 

 الدخل احملدود.
 معنا يله حذر أن أتكله الزكاة كما مرَّ عدم ادخار املال، بل تشغلويف حتديد ذلك داف  للمزكي 

 سابقا .
 والتجدد واالستدامة الحولية (1

معظم العبادات هلا ، فكاة دائمة ومستدامة ومتجددةالز حركة : القمري احلول حركية (4
مواقيت عامة :بداية حمددة وهناية حمددة، فاحلج له بداية حمددة يف ذي احلجة وهناية حمددة يف 

والصيام له بدء يف شهر رمضان وهناية ابنتهائه وكل يوم له بداية من الفجر وهناية أداء املناسك، 
 إىل املغرب. والصالة هلا بداية يف املواقيت من ظهر وعصر ..وهناية لوقت كل صالة.

أما الزكاة ال مواقيت عامة هلا؛ بل مواقيت شخصية للمال لدى مرور سنة قمرية على ملك  
النصاب؛ والناس تتفاوت يف حوهلا القمري للزكاة، فما كانت زكاته يف شوال، فغريه تكون زكاته 

 –عمر بل كل أايم ال –وهكذا تكون أايم العام كله ففي كل يوم يوجد مزكُّون،  يف ذي احلجة
 ومسرحا  ألداء الزكاة، وابلتايل صرفها للمستفيدين. وعاء  

، أما واردات الزكاة للمجتم  فهي مستمرة ال تنقط  يف كل   أي لكل إنساٍن له حولجه اخلاص 
 الشهور واألايم؛ ال تفصلها سنوات زمنية من حيث التوزي  حلاجات اجملتم  ككل.
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ة لشمس  حول قمري(  كالصيام؛ ال حبركة ا والالفت حقا  ربط الزكاة حبركة القمر  املتغري 

 الثابتة كما هو احلال يف مواقيت الصالة، ويف ذلك حكمة بليغة؛ ذلك أن احلول القمري يتحر ك 
يوما  للوراء كل سنة، فتتوافق الزكاة يف حركتها املومسية للشخص نفسه وملاله أايم السنة   44سنواي  

من  والربي ، ليتوافق ذلك م  إخراج الزكاة يف أنواعها كلهاكلها، يف الصيف واخلريف والشتاء 
نقد وزروع  جتب عند احلصاد( وحيوان وجتارة..كما تتوافق م  حاجات الناس يف موامسهم 

 املختلفة..
 إدارة الوقت يف وجوب وإخراج الزكاة مذهلة متجددة دائمة.إذن؛ 

للمزكي،  قيق النمو وجتدد املنطلق املايلتعترب مدة السنة الزكوية وحدَة قياس جلرد املال وحت( 3
ففيه نوعج إلزاٍم للفرد على معرفة موقعه املايل وما له وما عليه من حقوق سواء زكوية أم ال، مما 

 يرِب الفرد على حجسن إدارة املال وتفق ده.
لفقهاء. سيأيت ااحلَول وحدة قياس ملا يجعطى الفقري يف الكفاية الزمنية له، ابجتهاد مجهور ( 2

 مناقشة للموضوع آخر الورقة(.
 خامسًا: في مصارف الزكاة

  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ژ قال هللا تعاىل حمد ِّدا  مصارف الزكاة

  ژ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ  ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 [.62]التوبة: 
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 :الزكاة لمصارف وجيز شرح (6

 كفايته.ن ليس له مال، أْو َله كسٌب أقل من نصف  مَ  الفقري:

 ن له كسب يغطي نصف الكفاية، ولكن ال يبلغ الكفاية.مَ  املسكني:

 كل ما ي جحتاج إليه جلباية الزكاة وحفظها وإيصاهلا ملستحقيها.  العاملون عليها:

 َمن يعطْوا  لتأليفهم وحتبيبهم ابإلسالم ليقوى إسالمهم، أو  لدف  شر هم أو فة قلوهبم:املؤل  
 جلب منفعتهم.

 حترير الرقيق، وافتداء األسري املسلم عند الكفار  احلنابلة(. قاب:الرِّ 

املدينون ملصلحة أنفسهم، أو من استدان ملصلحة عامة من إصالح ذات البني  الغارمون:
 وغريها.

 ما ينفق للجهاد والدعوة إىل هللا. يف سبيل هللا:

 املسافر املنقط  من املال. بيل:ابن الس  
 المصارفالمغزى من و المعنى (2

ما ذجكر يف املعىن واملغزى يف مصارف الزكاة، كالم اإلمام الطربي شيخ  من أدقَّ  ولعلَّ 
 َجَعَل أنَّ اَّللََّ :  والصَّوابج مَِّن الَقْولِّ يفِّ َذلَِّك عِّْندِّي:  44/523 املفس رين إذ يقول يف تفسريه

ْسلِّمِّ 
ج
ا َسدُّ َخلَّةِّ امل  اَن يفِّ      َفما ك المِّ وتَ ْقوِّيَ تجهج،          نَي. واآلَخرج َمعجونَةج اإلسْ الصََّدَقَة يفِّ َمْعنَ َينْيِّ: أَحدجمهج
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ُّ والَفقِّريج َمعجونَةِّ اإلْسالمِّ وتَ ْقوِّيَةِّ أْسبابِّهِّ فَإنَّهج   نَّ ي جْعطاهج الَغينِّ حلاَجةِّ مِّنهج ؛ ألِّ هج ال ي جْعطاهج َمن ي جْعطاهج ابِّ
ا ي جْعطاهج َمعجونَة   صارف: الفقري، واملسكني، تتجل ى يف م ة املسلمني؛َخل   فسدُّ  لِّلد ِّينِّ،..(.إلَْيهِّ وإمنَّ

ارف: املؤلفة تتجل ى يف مص ومعونة اإلسالم وتقويته؛ ويف الرقاب، والغارمني، وابن السبيل.
قلوهبم، ويف سبيل هللا، والغارمني ملصلحة عامة(، العاملني عليها  ففيه إقامة للزكاة ركن اإلسالم 

 (.الركني

لقد ساد يف ثقافة الكثريين حول الزكاة أهنا للفقراء وأصحاب احلاجة فقط، لكن ما سبق 
تقوية اإلسالم  تعطى لغري الفقراء بقصد -إضافة إلغاثة الفقري واحملتاج  -بيانه يؤك د أن الزكاة 

امة، كلُّ عوالتمكني له، فمصارف: يف سبيل هللا، والعاملون، واملؤلفة قلوهبم، والغارمون ملصلحة 
 هؤالء ال يشرتط فيهم الفقر يف إعطائهم من الزكاة.

َي هللاج َعْنهج قَاَل: قَاَل َرسجولج هللا صلى هللا عليه وسلم:  الَ حتِّلُّ »َعْن َأِب َسعِّيٍد اخلجْدرِّي ِّ َرضِّ
َْمَسٍة: لَِّغاٍز يفِّ َسبيلِّ هللا، أَْو لَِّعامٍِّل َعَلي ْهَ  ٍ  إِّالَّ خلِّ َغينِّ

، أَْو لَِّغارٍِّم، َأْو لَِّرججٍل اْشرَتَاَها مبَالِّهِّ، االصََّدَقةج لِّ
ْلَغينِّ ِّ 

. أخرجه أمحد «َأْو لَِّرججٍل َكاَن َلهج َجاٌر مِّْسكِّنٌي فَ تجصجد َِّق َعَلى املِّْسكِّنيِّ فََأْهَداَها املِّْسكِّنيج لِّ
 وأبو داود.

َدقَةج هجوَر َعَلى أَنَّهج اَل جَتجوزج الصَّ (:  إِّنَّ اجْلجمْ 21/ 3وقال ابن رشد يف بداية اجملتهد وهناية املقتصد  
 ُّ ْم إِّالَّ لِّْلَخْمسِّ الَّذِّيَن َنصَّ َعَلْيهِّمج النَّيبِّ مْجَعِّهِّ  اَل »يفِّ قَ ْولِّهِّ:  -ْيهِّ الصَّاَلةج َوالسَّاَلمج َعلَ  -لِّأْلَْغنَِّياءِّ أبَِّ

َْمَسٍة: ..(. ٍ  إِّالَّ خلِّ َغينِّ
 حتِّلُّ الصََّدَقةج لِّ
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 ةالزكا من الكفاية فروض تمويل (1

هي كل أمر مهم كلي تتعلق به مصاحل دينية ودنيوية ال ينتظم األمر إال فروض الكفاية: 
ذا ما يتحتم أداؤه على مجاعة املكلفني ال من كل فرد بعينه، فإ يحبصوهلا. وفروض الكفاية ه

فائيا ؛ ألنه قيام كي فرضا   ومسج ِّ  قام به بعٌض سقَط عن الباقني، وإن مل يقم به أحد أمث اجلمي .
 يكفي للوصول إىل مقصد الشرع. به بعض املكلفني

ومنها ماهو ديين أو دنيوي، مثل: االجتهاد، اإلفتاء، اتباع اجلنائز، النظر يف أحوال األمة، إحياء 
الكعبة ابحلج كل عام، كنس الطرقات، أداء الشهادة، األذان واإلقامة، إزالة فاقة املسلمني، إغاثة 
املستغيثني يف النائبات، أسباب القوة، مجاعة املسجد، إقامة احلدود، إقامة احلرف والصنائ ، 
عيادة املريض، التقاط املنبوذ، إقامة احلكم، اإلمامة الكربى والصغرى، األمر ابملعروف والنهي 

ه، تعلم معن املنكر، الوحدة، الدعوة، بناء املساجد، تعلم دواء أمراض القلب، تعلم العلم وتعلي
على القيام بفروض الكفاية، احلساب، حفظ القرآن، دف  الضرر عن معصوم غري  القرآن، احلثُّ 

،  25/5مسلم، الطب، القضاء، إحصاء فروض الكفاية..   راج : املوسوعة الفقهية الكويتية 
 وما بعدها(. 42/346روضة الطالبني 

 وض الكفاية؟والسؤال اآلن: فهل ممكن مشاركة الزكاة يف متويل فر 

 نصَّ فقهاء الشافعية أن َمن  اشتغل عن الكسب بعلم شرعي أو بتعلم قرآن أو تعليمه يتأتى منه 
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يتفرغ الزكاة، ألن حتصيله فرض كفاية فيجعطى ل له حتصيله، وكان الكسب مينعه منه؛ حل ت
 ، حاشية4/294لتحصيله، وكل فرض كفاية كذلك، وفرض العني أْوىل.  أسىن املطالب 

، عجالة احملتاج البن  264/ 3، حتفة احلبيب على شرح اخلطيب 2/491القليوِب وعمرية 
 (. 4444/ 2امللق ن 

 ويف ذلك ابٌب واس  لسد  فروض الكفاية؛ اليت يف تعطيلها تعطيل ملهمات وقيام اجملتم  املسلم.

 الزكاة مصارف في المعاني بعض مع وقفات (4

، لكفايةايدور الفقر واملسكنة يف الفقه حول مفهوم  واملسكني:املصرف األول والثاين : الفقري 
فحدد الفقهاء كفاية اإلنسان من النواحي املعيشية املختلفة عرب حتديد مصطلح "احلاجيات 
األساسية" لإلنسان ومن يعوهلم ، وكان حتديد ذلك ابلتعريفات العامة ، مث ابلذكر التفصيلي 

 لكساء و الطبابة والدواء، والتعليم، وتطرقوا للممتلكات اليتللحاجيات الغذائية، والسكنية، وا
ال متن  الفقر  فحجلي  املرأة ال مين  الفقر وال تكل ف بيعه لقضاء احلوائج الضرورية بل تجعطى من 

 الزكاة(.

منه  دحدَّ من حاجيات اإلنسان إال  و  وَنسب أن الفقه اإلسالمي مبذاهبه املتعددة مل يرتك شيئا  
 يف استحقاق الزكاة أو عدمها.موقفا  

هي خطوة رائدة يف مأسسة عمل اخلري  والزكاة وتنظيمه،  املصرف الثالث : العاملون عليها:
وجعل تكاليف ذلك من صلب مصارف الزكاة، إذ ال إقامة وحياة هلذا الركن إال  ابجلهود املنظمة 

 املتفرغة. 
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 ويتضمن جهد العاملني عليها عدة مهمات، من أمهها: 

 مج  الزكاة وحتصيلها ممن وجبت عليهم. (4
 حفظ الزكاة وإدارهتا ماليا  وحماسبيا  من حيث املداخيل واملصاريف وغريمها. (3
 التثب ت من أحقية الصرف لألصناف املستحقة للزكاة. (2
 توزي  الزكاة على املستحقني آبداهبا املقررة. (4

وقد حبث الفقهاء إبسهاب وتفصيل يف حتديد املواق  الوظيفية للعاملني عليها؛ وتسميتها 
: الساعي،  -ثال  م –وتوصيفها وشروط املوظف ومهماته وبدالته املالية وتقييم جهده، فذكروا 
بج َوَحافِّظج الْ  ، َواحْلَاسِّ ، َواْلَعر ِّيفج رج ، واْلَقسَّامج، واحْلَاشِّ ، واجْلجْندِّيُّ، مَ واخلارص، واْلَكاتِّبج  الِّ

.. ، َوَعاد ِّ اْلَغَنمِّ ، َواْلَوزَّانِّ  َواْلَكيَّالِّ
: قسم الفقهاء الغارمني  الذين وقعوا يف االستدانة من اآلخرين( إىل  املصرف الراب : الغارمون

قسمني أساسني:من استدان ملصلحة نفسه  شخصية( ، وَمن استدان ملصلحة عامة 
  اجتماعية(.

ء أمثلة يف االستدانة ملصلحة عامة، مثل: إصالح ذات البني، واالستدانة جللب وضرب الفقها
ريِّ  دِّ َوبَِّناءِّ اْلَقْنَطَرةِّ َوَفك ِّ اأْلَسِّ ؛ أو يف قَِّرى الضَّْيفِّ َوعَِّمارَةِّ اْلَمْسجِّ مصلحة عامة أو دف  شر 

ه؛ ولو كان غنيا  يف ستيفاء ما دفعَوََنْوَِّها مِّْن اْلَمَصالِّحِّ اْلَعامَّةِّ، فللمستدين الرجوع إىل الزكاة ال
، حتفة 241/ 3، روضة الطالبني 35/  24رأي كثري من الفقهاء  املوسوعة الفقهية الكويتية 

 (. 3/392، كشاف القناع 24/  39احملتاج 
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وما ذلك إال  توظيف للزكاة يف إطفاء املشاكل والضغائن والفنت وتعزيز فضائل األعمال وشيم 
 اخلريات العامة وسيادة األجلفة واملود ة بني الناس.املبادرة إىل 

 والصرف يف هذا املصرف يف عصران من املسائل املهمة، حيث املصرف اخلامس: املؤلفة قلوهبم،
 تكثر دعاايت التنفري من اإلسالم وأهله، ويوصم ابإلرهاب والتخل ف والرجعية..
 والتأليف: هو مج  القلوب أو االجتماع م  التئام، وهو نقيض التنفري والتفرقة. 

 واملراد ابلتأليف على اإلسالم: اجلم  واجلذب إىل اإلسالم ومضامينه لغري املسلم وللمسلم.
وقد وض  العلماء مسألة التأليف على اإلسالم يف خانة املصاحل املهمة املعتربة شرعا ، فقد قال 

:  التأليف َعلى اإلْسالمِّ الَّذِّي هجَو أْفَضلج 4/54لعلماء العز بن عبد السالم يف قواعده سلطان ا
(. لذلك كان ذلك مصرفا  خاصا  من مصارف  َصالِّحِّ

ٍب، وَمْصَلَحتجهج تَ ْربجو َعلى مجِّي ِّ امل مِّن كجل ِّ واجِّ
 الزكاة الثمانية.

املوسوعة  هبم املسلم وغري املسلم،  راج :وقد ذهب املالكية واحلنابلة إىل مشول سهم املؤلفة قلو 
، التاج واإلكليل ملختصر 696/ 3، الشرح الكبري على منت املقن  32/249الفقهية الكويتية 

 (.324/ 2خليل 
؛ كجفَّاٌر َومجْسلِّمجوَن، ... فَالْ 416/ 6وجاء يف املغين البن قدامة   كجفَّارج (:  َواْلمجَؤلََّفةج ق جلجوهبججْم َضْراَبنِّ

، َومتِّيَل نَ ْفسج  ْساَلمِّ َا، َمْن ي جْرَجى إْساَلمجهج، فَ ي جْعَطى لِّتَ ْقَوى نِّي َّتجهج يفِّ اإْلِّ ؛ َأَحدجمهج هج إلَْيهِّ، فَ يجْسلَِّم؛ َضْراَبنِّ
، َمْن خيجَْشى َشرُّهج، َوي جْرَجى بَِّعطِّيَّتِّهِّ َكفُّ َشر ِّهِّ وََكفُّ َغرْيِّهِّ َمَعهج(.  ..َوالضَّْربج الثَّاينِّ
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رد القرايف من املالكية رأاي  يف أولوية الصرف للمؤلفة قلوهبم بني أصناف املستحقني:  قَاَل بل أو 

َنَّ الصَّْوَن َعنِّ النَّارِّ مجَقدٌَّم َعَلى الصَّ  َدتِّ اْلمجَؤلََّفةج ق جلجوهبججْم قجد ِّمجوا ألِّ ْونِّ َعنِّ اللَّْخمِّيُّ :..َوإَِّذا وججِّ
..(. انظر: الذخرية للقرايف   (.452/ 2اجْلجوعِّ

وقد أصدرت "الندوة الفقهية لقضااي الزكاة املعاصرة" يف دورهتا الرابعة قرارا  حول مشتمالت 
 معاصرة ملصرف املؤلفة قلوهبم؛ جاء فيه:

أوال : مصرف املؤلفة قلوهبم "الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية" وهو من التشري  احملكم 
 هور.الذي مل يطرأ عليه نسخ كما هو رأي اجلم

 اثنيا : من أهم اجملاالت اليت يصرف عليها من هذا السهم ما َيت:
أتليف من يرجى إسالمه وخباصة أهل الرأي والنفوذ ممن يظن أن له دورا  كبريا  يف حتقيق ما  -أ 

 فيه صالح املسلمني.
 استمالة أصحاب النفوذ من احلكام والرؤساء وَنوهم لإلسهام يف حتسني ظروف اجلاليات -ب 

 واألقليات اإلسالمية ومساندة قضاايهم.
 أتليف أصحاب القدرات الفكرية واإلسالمية لكسب أتييدهم ومناصرهتم لقضااي املسلمني -ت 
إجياد املؤسسات العلمية واالجتماعية لرعاية من دخل يف دين هللا وتثبيت قلبه على  -ث 

 اداي  حلياته اجلديدة. اإلسالم وكل ما ميكنه من إجياد املناخ املناسب معنواي  وم
 اثلثا : يراعي يف الصرف من هذا السهم الضوابط التالية:

أن يراعي يف الصرف املقاصد ووجوه السياسة الشرعية حبيث يتوصل به إىل الغاية املنشودة  -أ 
 شرعا .
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 أن يكون اإلنفاق بقدر ال يضر ابملصارف األخرى وأال يتوس  فيه إال مبقتضى احلاجة. -ب 
توخي الدقة واحلذر يف أوجه الصرف لتفادي اآلاثر غري املقبولة شرعا ، أو ما قد يكون له  -ت 

 ردود فعل سيئة يف نفوس املؤلفة قلوهبم وما قد يعود ابلضرر على اإلسالم واملسلمني. 
 رابعا : تستخدم الوسائل واألسباب املتقدمة احلديثة واملشاري  ذات التأثري األجدى واختيار األنف 

 واألقرب لتحقيق املقاصد الشرعية من هذا املصرف(.
  وهو ما ينفق يف اجلهاد وتوابعه، كما ذهب كثري من اجملام املصرف السادس: يف سبيل هللا :

الفقهية والعلماء املعاصرين؛ إىل اعتبار الدعوة إىل هللا يف أشكاهلا املختلفة ضمن مصرف يف 
وب هللا، بل نص  فقهاء الشافعية أن وجججوب اجلَِّهادِّ وججج سبيل هللا جبام  كوهنا من إعالء كلمة 

َا هجَو  ْلقَِّتالِّ إمنَّ دِّ، إذ اْلَمْقصجودج ابِّ َواهَ  اهلَِّدايَةج اْلَوَسائِّلِّ اَل اْلَمَقاصِّ ا مِّْن الشََّهاَدةِّ، َوأَمَّا قَ ْتلج َوَما سِّ
َْقصجوٍد َحىتَّ َلْو أَْمَكَن  َهاٍد َكاَن َأْوىَل مِّْن اجلَِّهادِّ ةِّ إبِِّّقَاَمةِّ الدَّلِّيلِّ بَِّغرْيِّ اهلَِّدايَ اْلكجفَّارِّ فَ َلْيَس مبِّ  مغين   جِّ

 (.9/ 6احملتاج 

(:  إن 465وجاء يف قرار "الندوة الفقهية لقضااي الزكاة املعاصرة"  أحباث الندوة األوىل ص
حفظ الدين  همصرف   يف سبيل هللا ( يراد به اجلهاد مبعناه الواس  الذي قرره الفقهاء مبا مفاد

وإعالء كلمة هللا ويشمل م  القتال الدعوة إىل اإلسالم والعمل على حتكيم شريعته ودف  
 الشبهات اليت يثريها خصومه عليه وصد التيارات املعادية له(.

كما قرر "اجملم  الفقهي اإلسالمي" التاب  لرابطة العامل اإلسالمي  الدورة الثانية/ القرار الراب (؛ 
وة إىل هللا تعاىل وما يعني عليها ويدعم أعماهلا يف معىن   ويف سبيل هللا ( يف اآلية دخول الدع

 الكرمية.
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  يجراج  حبث: هل الدعوة مصرف زكوي؟، ففيه نصوص كثرية لعلماء معاصرين يف هذه املسألة(.

ملسلمني، الذلك ميكن متويل الكثري من األعمال الدعوية يف تعليم وتثبيت املسلمني؛ ودعوة غري 
 من سهم يف سبيل هللا من الزكاة.

 المصارف في واإلنتاجية التعميم في (5

 مبدأ التعميم الصرف على األصناف الثمانية:

ه( إىل وجوب تعميم الزكاة 324خالفا  للمذاهب الثالثة، ذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا ت: 
 الرأي.بني املصارف الثمانية، وسار كثري من الشافعية على هذا 

ويجلمح من ذلك نظرة فقهية ومالية مبدعٌة فذ ٌة جديرة ابلتوقف عندها؛ ألهنا تضم نت رؤية كلي ة 
اسرتاتيجية لدور الزكاة يف اجملتم  واألجم ة، فقد اعترب اإلمام الشافعي أن اآلية تضم نت أهم 

 ا مجيعا  تقصريٌ تهوالتقصري يف رعاية حيث يغلب أن ال خيلو زمان عنها، مَّ حاجات اجملتم  واأل
 يف قوة اجملتم  ويف محايته من اآلفات ويف حتقيق مصاحل الدين والدنيا..

ة فقراء ومساكني، وعاملون عليها، ومؤلفة علينا أتليفهم لكسبهم اإلسالم، ففي كل جمتم  مثَّ 
وغارمني ملصاحل خاصة وعامة علينا دعمهم، وأرقاء جيب حتريريهم، وراية للجهاد ال تنكفئ، 

 ومنقطعون يف جنبات األرض نكون عوان  هلم تشجيعا  للضرب والتنق ل يف األرض..

لكل صنف؛ والبحث عنهم، ال أن ننفق الزكاة   -بلغة اليوم  –لذك علينا فرز موازانت مالية 
لصنف واحد أو أكثر غافلني عن بقية املصارف اليت متد  اإلسالم واجملتم  ابلقو ة واملناعة جتاه 

 تنوعة.حاجاته امل
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 :يف االستهالكية واالنتاجية

مثة اجتاٌه يف الثقافة اخلريية املعاصرة تؤك د على أمهية صرف املال اخلريي أبسلوب تنموي مستدام، 
 ال أن تصرف أبسلوب استهالكي يقضي حوائج املستفيدين دون معاجلة فقرهم.

تعارض م  أدوراه انتاجيا  فقط يوفقه الزكاة يت س  لالجتاه االستهالكي واالنتاجي، ومحله ليكون 
املتنوعة يف رعاية احلاجات، فال ضري من االستهالكية يف الزكاة ألصناف وحاالت كثرية حيث 

 ال قدرة على الكسب.
ومن سعة الشريعة أهنا شرعت اباب  خاصا  للصدقة االنتاجية املستمرة، وهي الصدقة اجلارية : 

  الوقف.
  –يتاح ذلك  حيث –ن نعطي الفقري أب ؛يتمي ز ابجتهاده –أجخرى مرة  –ولعل  اإلمام الشافعي 

كفاية العمر الغالب؛ بشراء عقار يعيش من ريعه؛ أو متويله مبال ليستثمره وينتج منه. والغرض 
من ذلك: تقليص الئحة الفقراء حبذف عدد كبري منهم كل عام، ليصبحوا من املكتفني ورمبا 

قراء اليت قد قري دوما  على الئحة الفمن املزكني مستقبال . بينما عدم اإلغناء ابلعطاء سيجعل الف
 تزيد م  الوقت وال تنقص.  

وذهب مجهور الفقهاء إىل أن الفقري يعطى كفاية عام كامل، حيث الزكاة وجوب إخراجها 
 (.32/246سنويٌّ. املوسوعة الفقيهة الكويتية 

 

 واحلمد هلل رب  العاملني
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 لمين في لبنانملحق : تقديرات حول مقدار الزكاة السنوية للمس

 

 462م( أن مدخرات املودعني يف املصارف اللبنانية تتجاوز 3241األرقام  سنة  تدلُّ 
 مليار دوالر أمريكي.

فلو فرضنا أن ثلث هذه األموال للمسلمني ممن جتب الزكاة يف أمواهلم، مث أضفنا إليها مقدار النصف 
ال ية يف احملالت واملستودعات واألمو من ذلك لألموال املوجودة خارج البنوك ويف السل  التجار 

مليار دوالر أمريكي   دون األنواع األخرى من أموال  12املوجودة خارج لبنان؛ جيتم  لدينا مبلغ 
 الزكاة مثل األنعام والزروع..(..

 .كل سنة$ مليار  3=   % 3,5× مليار  12مقدار الزكاة الواجبة :  
 توزي  الزكاة على سلة خدمات حيوية

 ( نستطي  سنواي  مايلي : 1× تقريبا   $مليون  316أقسام متساوية    1لو قسمنا الزكاة إىل 
 لكل شاب. $ 422,222شاب بشراء منزل بقيمة  3,162تزويج  -
 للمريض. $ 5,222حالة طبية استشفائية للمرضى بقيمة 51,322إجراء  -
 .$مليون  42مؤسسة رعائية اجتماعية كلفة كل مؤسسة  31بناء  -
 .$ 2222ألف طالب كل طالب بقيمة  95تعليم  -
 كل شهر.  $ 522ألف عائلة حمتاجة  41إعطاء  -
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 ليقيم مشروعا  إنتاجيا   $ 32,222شخص عاطل عن العمل  44,222إعطاء  -
 4522ألف داعية وعامل ، كل واحد  45إنعاش الدعوة والتعليم الديين ، تفريغ أو دف  راتب  -
 شهراي . $

 وبعد، أيُّ جرمية يرتكبها مان  الزكاة؟
إن مان  الزكاة يرتكب أعظم جرمية حبق نفسة وجمتمعه ودينه، فهو يتسبب يف الفقر واجلهل واملرض، 

 وبة على ما أجرم..وتنزع الربكة من ماله، بل يستحق العق
 حالال  طيبا  مباركا  فيه ، فيبخل !! % 91,5ويرتك له  % 3,5يفرض هللا الذي رزقه ماال  

أما يف اآلخرة ؛ فسيتحس ر على جرميته النكراء حيث هذا املال الذي من  زكاته سيكون أداة 
 عذابه.
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)المحور الثاني: )تقدير موقف وتوصيف لألزمة المالية الراهنة 

 رئيس برامج التنمية الحضارية، د. عبد  الحليم زيدان

 توطِّئة ومدخل أساسي وحماور وفق اآليت. اشتملت الكلمة على 

 توطئة ومدخل أساسي:

تضمنت: شكر املؤسََّسَتنْي املنظمَّتني للمؤمتر وإلدارته. وإيضاح متوض  املداخلة، وحدود العرض  
 وقيوده. 

 التالية:واشتملت املداخلة على احملاور 

 –متهيد لضبط التموض  يف احلديث عن املوضوع، من حيث السياق االقتصادي  -4
 االجتماعي.

د استعراض حيثيَّات تتعلق بتحوالت يف دميوغرافية الطبقات االقتصادية يف لبنان بع -3
 م وحىت َترخيه.3241

 –تقدير موقف مرحلي واستشراف مسارات وحتوالت مستقبلية مبنظور تنموي  -2
 هنوضي.

 قرتاحات وتوصيات للمؤمتر وشركاء املصلحة.ا -4
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تمهيد لضبط التموضع في الحديث عن الموضوع، من حيث السياق االقتصادي  -6

 االجتماعي. –

 اجتماعي.-المجتمع اللبناني بين سياقين وتوصيفهما من منظور اقتصادي

 الوسطى، تناميتنامي متوسط للطبقة الدنيا ، تقلص متوسط للطبقة م: 2267-2222سياق 

 .طفيف للطبقة العليا

 .ضمور الطبقة الوسطى، تضخم الطبقة الدنيا، تقلص الطبقة العليام: 2222-2262سياق 

 تالشي الطبقة الوسط، بسبب االنهيار االقتصادي والهجرةم: 2222-2226سياق 

 .تفاقم ظروف الطبقة الدنيا، تبعثر الطبقة العليا
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بتحوالت في ديموغرافية الطبقات االقتصادية في  استعراض حيثيَّات تتعلق -2

 م وحتى تاريخه.2267لبنان بعد 

 االنعكاس المستقبلي للواقع واستدعاءاته:

 ازدايد الوطأة والشدة االقتصادية. •

االقتصادية دون أفق حل جذري  بطالة فوق قياسية/ تضخم -تفاقم األوضاع االجتماعية •
 طبقة الفقر/..إخل(.

 تكرس إعتمادية مرضية على االمتداد العائلي يف اخلارج لتأمني البقاء احلدي. •

 

 طبقة معدمة
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تنامي أزمات اجتماعية موازية  أمراض/ جرمية/ تفكك أسري/ تسرب مدرسي مجاعي/  •
 عنوسة/ هجرة..إخل(

 تكريس أغلبية طاغية للطبقة الدنيا. •

 تنامي االحتياج بكل أبعاده. •

 واجملتم  املدينالعمل االجتماعي واخلريي  •

 اإلغاثية مسة املرحلة القادمة بقوة. •

م  انسداد األفق السياسي، وتعقُّد فرص احلل بشراكات دولية قادرة، ميكنها أن تشكل رافعة 
 اجتماعيَّة كافية. -ماليَّة -اقتصاديَّة

من  ج مزيدا  االقتصادية، لتنت -تنعكس األحوال الراهنة..على مستقبل الدميغرافيا االجتماعية
الضمور والتحول يف الطبقات املتوسطة وما دوهنا، م  زايدة خطرية، تفاقميَّة، للطبقة الدنيا 

 اجلديدة، "املعدمة" اليت هي حتت خط الفقر ابنتظام وليس كحالة مؤقتة.

وح يف االجتماعي اللبناين إىل وعاء ير  -وهذا األمر برمَّته، كفيل بتحويل الوعاء االقتصادي
، لضمان فرص منطقة السالب  اقتصاداي ، واملعرض للحاجة املتنامية إىل املساعدات اخلارجَّيَّ

 درات،        ت املخا          اءات املصنفة خطرا ، كمافي   البقاء، وتقليص بؤر تنامي دواف  اإلجرام واالنتم
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، اوشبكات جتارة السالح، وتشكيالت فرض األمر الواق  أمنيا  يف القرى واألحياء وغريه 
 ومصايد اإلرهاب والتطرف وجترتة األعراض واألعضاء..إخل.

 –تقدير موقف مرحلي واستشراف مسارات وتحوالت مستقبلية بمنظور تنموي  -1

 نهوضي.

ينبغي أن نبلور السؤال احلقيقي، والذي قد ال يكون يف كيفية إحياء شعرية الزكاة، بل حول    •
كيفية إبقاء القدرة اليت تتوجب معها الزكاة ويتوجب أنفاقها. ويف حال حتقق ذلك، فعل 

 يكون كافيا !؟

صنفة فقرية ال بد من االشارة هنا اىل مشول الزكاة والصدقة، ملعظم طبقات اجملتم  مبا فيها امل •
 عادة، م  تفاوت ما تنفقه كل فئة وطبقة  نقد/ عروض جتارة/ زراعة/ ..إخل(

تستدعي املعطيات الظاهرة، وسياقاهتا املستقبلية ابملنظور القريب واملتوسط، ضرورة اعادة  •
هيكلة سياسات االنفاق اخلريي واالجتماعي، وتطوير نظم وسياسات جديدة ومبتكرة، 

اجلهات املاَنة. وهذا يستدعي ضرورة ، الدعوة اىل عقد مؤمتر وطين جام   واالتفاق عليها م 
برعاية رائسة احلكومة ودار الفتوى وكربايت املؤسسات اخلريية واالجتماعية والتعليمية يف 
لبنان. وتدعى اليه أهم اجلهات املاَنة، العربية واالسالمية والغربية، وسفارات دوهلا، واجلهات 

 .ة األمم املتحدة ومنظماهتا التنموية املختلفةذات الصلة هبيئ
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اعتماد سياسات تنسيب املساعدات والصدقات وفق خارطة أولوايت جتم  بني عدة  •

 حمددات  كما يلي: بني املرحلي العاجل والضروري  االستهالكي(، واملتوسط والطويل 

اإلقتصادي.  اإلنتاجي والتمكني املستدام(. وبني االنفاق اإلغاثي االستهالكي، واإلنفاق للبناء 
 االغاثية الغذائية املوضبة، وتعزيز الزراعات املناسبة لضمان االكتفاء الغذائي واألمن الغذائي. وبني

وبني تسليم مساعدات مادية وعينيَّة، وتسليم مواق  عمل ووظائف وشراكات ومبادرات يف   
ظل ِّ تراج  الدعم اخلارجي يتولد داف  الضرورة، إلجياد مصادر بديلة قد تكون على مستوى 

 اجلاليات اللبنانية والعربية

 اعادة هيكلة الدعم اخلارجي  افراد/ مؤسسات/ منظومات/ وزارات..إخل( •

 اقتراحات وتوصيات للمؤتمر وشركاء المصلحة. -4

الدعوة لعقد جمموعة ورش عمل حبثية وعملية، لدراسات مستقبليات الوض  اللبناين، مبنظور  -
اقتصادين واستشراف مسارات وجماالت العمل على التمكني، وجتديد القدرات -اجتماعي

 الزمة.االقتصادية القادرة على تغيري الوقائ  واعتماد احللول ال

توجيه اجلامعات العتماد مشاري  حبثية، وتوجيه طلبة الدراسات العليا، لدراسة واق   -
 ومستقبل اجملتم  اللبناين، واقرتاح وجتريب وقياس أداء، حلول ومبادرات ومناذج إبداعية.
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توسي  نطاق التوعية ابلزكاة والصدقات واألوقاف، مبنظور التمكني االقتصادي، وجتاوز  -
 .االغاثي، وحد االسعاف االجتماعياحلد 

االهتمام ابملوازنة بني االحياء لشعرية الزكاة، وبني متكني اجملتم  املسلم اقتصاداي ، لتعزيز  -
 .دائه للزكاة والصدقات واألوقافأ

التوعية الالزمة للجاليات اللبنانية والعربية يف اخلارج، لتعزيز دورها يف دعم إعادة بناء  -
 ي متكيين، اىل جانب دورهم جتاه أهلهم املباشرين.اقتصاد جمتمع

الدعوة لدار االفتاء واجمللس الشرعي االسالمي األعلى، ودائرة األوقاف االسالمية، لعقد  -
ورش حبثية مشرتكة بني العلماء الشرعيني واالقتصاديني واالجتماعييني، واجلمعيات العاملة، 

قيق بني األوقاف املتاحة، وبني مبادرات اجملتم ، لتحالنتاج جمموعة هياكل وآليات عمل، تزاوج 
اكتفاء يف أمنه الغذائي ابحلد األدىن، والعمل على إعادة فتح ابب التسجيل للوقفيات اخلاصة 
 واخلريية، ليتمكن اجملتم  من التكافل واالنفاق م  االستدامة واالستقاللية واحلوكمة املهنية واملالية.

صيص مواق  وأراض لتستخدم كصوام  غالل ومستودعات احتياط ويلحق بذلك، أيضا  خت -
غذائي، يف ظل هتديدات وشيكة ابزدايد الفقر، وتنامي مفاعيله السلبية. وتعزيز الزكاة املعنية 

ونقرتح هبذا الصدد، تشكيل  .ابالغاثة، ابلصدقات واملساعدات املخصصة للمتابعة واملواالة
، ابط التخزين، والصرف، وفق معايري مستحقي الزكاة أوال  جملس اعلى إشرايف، لدراسة نظم وضو 
 مث الصدقة، مث املساعدة التنموية..إخل.
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ه، اقتصادي، لتدارس امللف اللبناين، وجمتمعه، وظروف-الدعوة اىل عقد جمم  علمي فقهي -
للخروج بفتاوى معتمدة، مفصلة، للموازنة بني التزام أحكام األداء للزكاة، ومراعاة تقدير الوعاء 
الزكوي، والنصاب، واملصارف، وتصنيف فئاهتا احلالية، بفتاوى مجاعية، جتم  علماء الشريعة 
واالقتصاد واالجتماع وغريهم، للخروج خبارطة الوجوب واالستحقاق وخارطة املستحقني، 

 وخارطة التكييفات املناسبة ألزمات حجز االموال البنكية، وفارق قيمة الصرف..إخل.  
الدعوة اىل مؤمتر مركزي، برعاية عليا من رائسة جملس الوزراء ودار الفتوى وكربايت  -

مبشاركة اجلهات املاَنة وشركاء املصلحة، لالتفاق على اعادة هيكلة اجلمعيات الناشطة، و 
وبناء على خمرجاته، يتم ترشيد قرارات املنح والعطاء لدى اجلهات  .االنفاق اخلريي واالجتماعي

املاَنة اإلقليمية والدولية وفق خمرجات الدليل، خاصة جلهة تنسيب املساعدات واعتماد 
 األولوايت يف كل نطاق.

راسة جتارب الدول واجملتمعات اليت مرت بظروف وحتوالت قاسية شبيهة بظروف لبنان، د -
 رواندا/ فنزويال/ اليوانن/..إخل(، واالستفادة من التجارب الناجحة، واملمارسات املثلى، ووض  

ق يالزكاة يف املوض  الالئق هبا تشريعا  وتوجيها  وتطبيقا . وتدريب املؤسسات واجلمعيات على التطب
 املناسب.
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 )المحور الثالث: )التكييف الفقهي للزكاة في الوقت الراهن 

 مدير عام صندوق الزكاة  ،د. زهير كبي

الزكاة فريضة من فرائض اإلسالم وركن من أركانه اخلمسة، ال جيوز أن يغفل عنها أي 
: عاىلواإلمجاع. قال تمكلَّف مسلم، وال يجعذر جبهلها. وقد دلَّ على وجوهبا الكتاب والسنة 

 وآايت متعد ِّدة يف القرآن الكرمي.[ 42]البقرة:   ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻژ

ْساَلمج َعَلى مَخٍْس: ..َوإِّيَتاءِّ »قوله:   ويف الصحيحني حديث النيب  َ اإلِّ بجينِّ
فأْعلِّْمهجْم أنَّ »معاذ بن جبل إىل اليمن، فمما أوصاه:    واحلديث حني بعث النيبُّ .«الزََّكاةِّ..

َدُّ يف ف جَقرائِّهِّْم، فإْن هجْم أطاعجوا لذلكَ  َ اْفرَتََض عليهم َصَدَقة  ت جْؤَخذج مِّن أْغنِّيائِّهِّْم َفرتج َك وَكرائَِّم اَّللَّ ، فإايَّ
 .«مْ أْمواهلِِّّ 

م    وأما اإلمجاع فقد أمج  املسلمون يف مجي  العصور على وجوهبا، واتفق الصحابة
ملا تويف »قال:  على قتال مانعي الزكاة، فقد روى البخاري أن أاب هريرة أِب بكر الصديق 

،: كيف تقاتل النَّاس وقد  ، وكفر من كفر من العرب، فقال عمروكان أبو بكر  رسول هللا
أجمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا: ال إله إال هللا، فمن قاهلا فقد عصم مين : »قال رسول هللا
زكاة إال حبق ِّه وحسابه على هللا" فقال أبو بكر: وهللا ألقاتلنَّ من فرَّق بني الصالة والماله ونفسه 

لقاتلتهم على منعها :  فإن الزكاة حق املال . وهللا لو منعوين عناقا  كانوا يؤدُّوهنا إىل رسول هللا
 متفق عليه .» . قال عمر: فوهللا ما هو إال أن قد شرح هللا صدر أِب بكر، فعرفت أنه احلق
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والزكاة اثلث أركان اإلسالم اخلمسة، قَرهنا ربَّ العاملني ابلصالة يف آايت متعد ِّدة من 
 القرآن الكرمي، طجهرة  للنفس من الشح والبخل، ومشاركة يف إقالة العثرات وسد  حاجة احملتاجني، 

ويف دفعها ألصحاب احلاجات حتريكا  للعجلة االقتصادية والدورة املالية يف اجملتمعات اإلسالمية. 
ومن من  الزكاة فقد ارتكب حمرَّما  وكبرية من الكبائر ومعلوم من الدين ابلضرورة، وقد ورد يف 

 السنَّة ما يفيد أن عقوبته يف اآلخرة يف جهنَّم. 

ما من »:  أنه قال: قال رسول هللا  عن أِب هريرة فقد روى اإلمام مسلم يف صحيحه
صاحب كنز  أي مال كثري( ال يؤد ِّي زكاته إال أجمحي عليه يف انر جهنم، فيججعل صفائح، فيجكوى 
 هبا جنباه وجبينه، حىت يكم هللا بني عباده يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة، مث يجرى سبيله

.. وما من صاحب غنٍم ال يؤد ِّي زكاهتا إال بجطح هلا بقاع قرقر ،  إما إىل اجلنة وإما إىل النار .
كأوفر ما كانت، فتطؤه أبظالفها وتنطحه بقروهنا ... حىت يكم هللا بني عباده يف يوم كان 

 .»مقداره مخسني ألف سنة مما تعدُّون، مث يجرى سبيله إما إىل اجلنَّة وإما إىل النار
بلوغ الن ِّصاب  وهو مقدار من املال الذي ال جتب الزكاة يف ولوجوب الزكاة شروط أمهُّها 

أقل منه( ومنها مرور عام هجري على النصاب عنده، ومتكنه من املال، والفراغ من الدَّْين، 
 والكبري يؤد ِّيها بنفسه، أما الصغري فيؤديها عنه وليُّه .

 

 

 



 

48 
 

 

تمد من ا يتوافق مع املعوهذه بعض األحكام اليت ال يُعذر املسلم جبهلها، سنذكرها مب
 املؤسسات الزكوي ة العاملية :

 زكاة الدَّْين:  -6

 قسَّم مجهور الفقهاء الدَّْين إىل قسمني :
 َدْين حالٌّ مرجو األداء، ب: وَدْين حالٌّ غري مرجو األداء . -أ
زكاته على صاحبه  و فالدَّين احلالُّ املرجو األداء إن حتقَّقت شروط الزكاة فيه، فتجب فيه الزكاة،  -أ

دِّين.
َ
 كل عام وقيل عند قبضه فيجدف  عن السنني اليت بيد امل

وأما الدَّْين غري املرجو األداء فهو ما كان على معسٍر أو جاحٍد أو مماطل، فال زكاة فيه أو  -ب
 يزكيه إذا قبضه ملا مضى من السنني، أو يزكيه مرة واحدة عند قبضه.

سم من أصل املال بل تجزكى ، وذلك كثمن املنازل أما الديون غري احلالة فال تج  عترب دينا  وال حتج
الذي يجقس ط شهراي  ، فال يجعترب الدين فيجحسم من أصل املال الذي بلغ النصاب لديه إال إذا  

 كان حاال . 
زكاة املال املستفاد أثناء احلَْول: إذا كان لدى املكلَّف ماال  قد بلغ الن ِّصاب وبدأ احتساب  -2

ْول، واستفاد ماال  بعده، ضجمَّ املالج إىل بعضه وال يبدأ ابملال املستفاد حوال  جديدا ، هذا احلَ 
 ما يفيت به أغلب مؤسسات الزكاة يف العامل .
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كيف يتحقَّق وجود الن ِّصاب: إنَّ من شرط وجوب الزكاة وجود الن ِّصاب يف مجي  احلَْول    -2

ره، واملعتربج لو يسريا  انقط  احلول فلم جتب الزكاة يف آخمن أوَّله إىل آخره، فلو نقص يف بعضه و 
عند األحناف طَرفا احلَْول فإن متَّ النصاب يف أوَّله وآخره وجبت الزكاة ولو نقص املال عن 

 الن ِّصاب يف أثنائه .
ن عالزَّكاة جتب يف الث ِّمار والزروع واحليوان كاإلبل والبقر والغنم واملاعز ، وهلا نصاب خيتلف  -4

نصاب املال، وليس من شرط الثمار والزروع انقضاء سَنة هجريَّة  َحَوالن احلول( بل تجدف  عند 
 احلصاد أو القِّطاف، وفيها ويف احليوان تفاصيل .

وكثريا  ما يذكر املزارع الشحَّ يف اإلنتاج أو هالك املواسم ، وذلك ألنه ال يؤدي حقَّ هللا تعاىل يف 
الثمار الفقري واملسكني فيها من الزكاة، فليتَّقِّ هللا تعاىل صاحبج الزروع و  مزروعاته وحيوانه وحقَّ 

 واحليوان حىت يبارك هللا تعاىل يف أمواله .
ا عامَّة  -5 زكاة األوراق النقديَّة: مما ال شكَّ فيه أنَّ الزكاة يف األوراق النقديَّة واجبة، نظرا  ألهنَّ

شَّركات وغالب املدَّخرات. فلو قيل بعدم الزكاة فيها أموال الناس ورؤوس أموال التجارات وال
گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  ألد ى إىل ضياع حق الفقراء واملساكني وقد قال تعاىل:

والعملة النقديَّة مال يف مجي  أَناء العامل، ويقدَّر الن ِّصاب فيها  [35-34]املعارح   ژڱ 
 ابلذَّهب أو الفضَّة .
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التجارية: وهو كل ما أعِّدَّ للبي  والشراء من غري األموال النقديَّة. وهو ما زكاة البضائ   -6

يجسمى بعروض التجارة، فالتجارات تجقوَّم مبال فإن بلغت نَِّصااب  وحال عليها َحْول  مرَّ سنة 
 هجرية( أخرج صاحبها زكاهتا، فزكاهتا زكاة املال أي رب  العشر .

زكاهتا عند بيعها وال يجدف  عنها زكاة سنوات الكساد، وأما   أما البضائ  الكاسدة فعند العلماء
كيف تجدف  زكاة عروض التجارة، هل تجدف  من عني املال  من البضائ (، أم تجدف  من املال 
النَّقدي، فعند العلماء تجدف  من املال النَّقدي وهو اأَلوىل واألْنف  للفقري، وأجاز بعضهم أن تجدف  

 إذا كان ال نف  فيها للفقري .من عني البضائ  إال 
ملن تجعطى الزكاة: نصَّت اآلية الكرمية يف سورة التوبة على أصناف مثانية يستحق ِّون ماَل   -1

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ    ژ الزكاة، قال تعاىل :

ويف   [62]التوبة ژ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ
 فبايعته، قال فأَته رجل فقال:   أنه قال: أتيت رسول هللا  احلديث عن زايد بن احلارث

إن هللا تعاىل مل يرَض حبكم نيٍب وال غريه يف »:  أعطين من الصَّدقة، فقال له رسول هللا
. «حقَّك ت من تلك األجزاء أعطيتكالصََّدقات حىت حكم فيها هو فجزَّأها مثانية أجزاء، فإن كن

 رواه أبو داود
َيت السؤال ، هل ميكن أن أعطي أخي الفقري أو جد ِّي املتعث ِّر ، نقول لقد اعتمد  وكثريا  ما

العلماء قاعدة واضحة وهي: "كل من وجبت عليك إعالته ال يجعطى من زكاتك" فالزوجة 
 .ليهم ال جيوز أن يجعطى من زكايت واألوالد واألب واألم وغريهم ممن وجب علي اإلنفاق ع
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ة إن كان املدخر منها بعملة غري عملة البلد: كما هو معروف اليوم يف كيف تجدف  الزكا   -2

بلدان لبنان ، فإن كثريا  من أصحاب األموال ميلكون أكثر مدخراهتم ابلدوالر أو ابليورو، فكيف 
 ميكن إخراج الزكاة منها ؟ يف احلكم فيها حالتان :

رج منه زكاته اثنني ونصاحلالة األوىل: أن يكون هذا املال موجود لديه نقدا ، فعل ف ابملائة يه أن خيج
من عني املال، وهل ميكن أن يدف  القيمة ابلعملة اللبنانية؟ ميكن ذلك عند بعض العلماء لكن 

 ابلسعر الرائج ابلسوق .
احلالة الثانية: أن يكون هذا املال موجودا  يف املصارف، وال ميكن إخراجه ابلعملة املودع فيها، 

رج زكاته ابلقيمة الرائجة يف املصرففعلى املالك احت  ساب الزكاة حبساب العملة املودع هبا ، وخيج
 وليس ابلقيمة الرائجة يف السوق .

ي  املرأة املعدُّ لالستعمال الشخصي ال زكاة فيه، إذا مل يزد عن القدر املعتاد   -1
ي : حلِّ

زكاة احللِّ
عتاد فللبس املرأة بني مثيالهتا يف املستوى اإلجتماعي هلا، 

ج
يجب تزكيته؛ أما ما زاد عن القْدر امل

ألنه صار يف معىن االكتناز واالدخار، وكذلك تزك ِّي املرأة كل ما عزفت عن لبسه من احللي لقِّدم 
 طرازه أو َنو ذلك من األسباب، وحتسب الزكاة يف كال النوعني حسب وزن الذهب والفضة

ياغة والصناعة، وال بقيمة ما فاخلالَصنْي، وال اعتبار ابلقيمة وال بزايدهتا ب يها من سبب الص ِّ
 األحجار الكرمية .

 .إمنا لإلدخارعجد صاحلا  للزينة و أما ما كان من احللِّي الذي هتشَّم أو انكسر ففيه الزكاة؛ ألنه مل ي َ 
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تعجيل دف  الزكاة: مذهب مجهور الفقهاء جواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوهبا بتمام  -42

رتطوا لذلك وجود الن ِّصاب؛ ألن الن ِّصاب سبب وجوب الزكاة واحلَْول شرطها، وال احلَول، واش
يقدم قبل سببه وجيوز تقدميه قبل شرطه، وجيوز للمزكي تقسيطها على دفعات حبيث يكون 

 القسط األخري يوم وجوب الزكاة .
 (4995بريوت  –زكاة األصول الثابتة  الندوة اخلامسة  -44

وب ت جتَّخذ لالنتفاع هبا يف املشاري  اإلنتاجية مثل وسائل النقل وأجهزة احلاسهي املوجودات اليت 
وهذه ال زكاة فيها . آما آالت الصناعة واملباين املستعملة فكذلك ال زكاة فيها، وجتب الزكاة يف 

 نِّتاجها بعد مرور احلَْول من بداية الن ِّتاج وضم ِّ ذلك إىل أموال املزكي
ين على مستحق الزكاة: إسقاط الدائن العاجز عن استيفاء دينه على اإلبراء من الدَّ   -43

َدِّين مستحقا  للزكاة، وهذا مذهب 
عسر هلذا الدْين ال يتسب من الزكاة، ولو كان امل

ج
دِّين امل

َ
امل

 أكثر الفقهاء .
 ومن صوره

غري تواطؤ وال  منلو دف  املزكي الدائن الزكاة للَمدين مث ردَّها املدين إىل الدائن وفاء  لدينه  -أ
 اشرتاط، فإنه يصح وجيزْى من الزكاة .

لو دف  الدائن الزكاة إىل املدين بشرط أن يردَّها إليه عن ديْنه، أو تواطأ االثنان على  -ب
 الرد، فال يصحُّ الدف  وال تسقط الزكاة، وهذا رأي كثري من الفقهاء .
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زكاة األموال املدَّخرة حلاجات أصلية: املال املدَّخر حلاجة من احلاجات األصلية كشراء  -42

منزل أو شراء سيارة مثال ، إذا مل يوض  فيها فعال  وحال احلول وهو عند مالكه وكان نصااب  بذاته 
لو تقديرا ، ويجستثىن و أو بضم ِّه إىل املوجودات الزكويَّة األخرى جتب زكاته لوجود امللك التام والنماء 

من ذلك املبلغ الذي يستحق صرفه فعال  ألداء دْين، فإنه مرصد إلبراء الذمة وهو مستحق 
 للصرف فعال ، فهو خارج ملكه. 
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   :ُسبل إعادة إحياء شعيرة الزكاة في المجتمع اللبناني(المحور الرابع( 

 أستاذ الشريعة اإلسالمية، د. وفيق حجازي

 
من أركان اإلسالم وشعرية من شعائر فريضة مالية إلزامية على كل مسلم بشرطة الزكاة ركن 

 حمدودة مقاديرها ووعاءها وأوجه إنفاقها.

تتميز بسمة الوعاء الشتماهلا على كل مال انٍم حتقَّقت فيه الشروط الفقهيَّة وسهولة اجلباية. 
األمر الذي تقلُّ معه تكاليف اجلباية وتزداد حصيلتها وسهولة حتصيلها وتفعيلها. ويرج  ذلك  

قتصادي الكله إىل فهم املسلم لطبيعة الزكاة ومعانيها ومضامينها. فالزكاة جزء ركني من النظام ا
اإلسالمي وهي َعَصبجهج وأحد عوامل العدالة االقتصادية وذوابن الفوارق اجملتمعية، ومن خالل 
 أدائها تسهم يف القضاء ولو بشكل كبريعلى عدم االستقرار االقتصادي والتضخم والفوائد الربوية. 

 لألهدافإهنا أداة إسالمية صرف وشعرية إجتماعية عظيمة وضمان لكل حمتاج، وحمق ِّقة 
اإلنسانية، وانشرة لثقافة املسؤولية اجملتمعية، وحمو ِّلة الفقراء إىل طاقات إنتاجية مشاركني يف 
ي العملية االقتصادية. وتنم ِّي موارد الفقري واملسكني واملثقل ابلديون وحتفز الغين ليساعده. وتقض

 قراء. غنياء والفعلى مشكلة تكديس الثروات  يف يد فئة قليلة واتساع اهلوَّة بني األ

 



 

55 
 

 

يرسل  الزكاة فرضت يف السنة الثانية للهجرة وتوىلَّ القرآن بيان مصارِّفها، وكان الرسول 
اجلباة لتحصيلها. وملا وصله أمر أنَّ قبيلة مل تدف  الزكاة أراد مقاتلتهم عليها وعمل من بعده 
اخللفاء على إرسال جباة لقبضها وصرفها على أرابهبا  ضمن ضوابط ومندرجات وأصول من 
غري إجحاف لصاحب املال وال هضم للفقري كذلك. وملا من  قوم أداء الزكاة بعد وفاة رسول 

سول كانوا يؤدوهنا لر أو عِّقاال    على ذلك وقال وهللا لو منعوين َعناقا   يق د ِّ قاتلهم الص هللا 
لقاتلتهم على منعها. ولذلك قال بعض الفقه بوجوب إرسال السعاة جلباية الزكاة ولو  هللا 

 امتن  من جتب عليه الزكاة من أدائها فلم خيرجها وجب على اإلمام أخذها ولو قهرا .

ل وعدم اكتناز األموا ،ومما ال خيفى على ذوي االختصاص أنَّ من معوقات التنمية االقتصادية
أحد معاول هدم ذلك االكتناز للبناء  .األمر الذي يقل ِّل من حجم املوارد والزكاة ،استثمارها

واستحداث  ةعليه استثمارا  ونتاجا . فاستثمار  أموال الزكاة ولو جبزء منه يف بناء املؤسسات التجاري
 هذه األموال فيملك الفقراء أدوات اإلنتاج ويتحولون تنمي كلهاأنشطة مدرَّة للدخل ووقفيات 

من عامل أخذ إىل منتج؛ ألن من أهداف الزكاة إغناء الفقري نفسه بنفسه وفيه إسهام إبرساء 
 بعض البالد  يف معامل العدالة اجملتمعية وإستئصال آلفة الفقر كأثر من آاثر الزكاة. وهذا ما مت

 كماليزاي والسودان والكويت وغريهم.
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لتحقيق أهداف وغاايت تؤيت هذه  وإحياء شعرية الزكاة يتطلَّب حمطَّات أساسا  انطالقا  وولوجا  
الشعرية أكلها تستوجب إرادة سليمة ووعيا  وختصصا  يف جباية واستثمار الزكاة ضمن خطة 

  منهجية زمنية ألن خصوصية الفقري يف الطاقة الذاتية إلنتاج الفقر ومقاومته من خالل الزكاة.

ولذلك ال بدَّ من تنسيق اجلهود وحتسني وحتديث إدارات الزكاة ورف  كفاءة القوى البشرية العاملة 
لني واملوزعني.  فيها وزرع الثقة بني املؤد ِّين واحملص ِّ

الشعب اللبناين شعب خري ِّ ولو كان يف بالد االغرتاب ومن هنا ال بدَّ من نشر ثقافة الزكاة يف 
وسائل التواصل احلديث واإلعالم أبنواعه وأن تكون منابر املساجد موحَّدة اجملتم  املسلم بكافة 

يف نشر ثقافة الزكاة ابللغة واألسلوب عينه ولو لفرتة حمدَّدة أبسلوب هادف واٍع متخص ِّص. 
وطباعة كتي ِّبات ونشرها على مستوى الوطن. ومن خالل الشبكات العنكبوتية ضمن مراكز دار 

 اب أبسلوب علمي رصني دون الدخول يف الفروع اخلالفية بل وض  بلالفتوى يف بالد االغرت 
يت كل مسلم وأن تكون هذه الكتيبات داخل بوض  املسائل املالية بناء للمعتمد عليه يف الفتيا. 

ة يف لبنان وذلك بغرض تعريف الناس ابلزكاة وأهدافها وغاايهتا لتعزيز االلتزام الديين وتغيري النظر 
بيقي ملموس. تطموضوع الزكاة وحتويل االجتهادات الفقهية املعاصرة إىل واق   الالمبالية يف

مر اجلباية أوتفعيل دور مؤسسة الزكاة يف لبنان من خالل آلية مشولية ختصصية تؤمن وبشفافية 
 والصرف. 
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 كذا عرب:

االستثمار و  إنشاء هيئة موحدة ملؤسسة الزكاة يف لبنان جتم  ذوي االختصاص يف االقتصاد اإلسالمي ●
 املايل والتخصص الشرعي املعاماليت.

 أتهيل األسر احملتاجة من خالل تعليمهم مهنة أو حرفة أو شراء املواد األولية هلم ودعم صرف منتجاهتم. ●
إجياد نظام حماسيب مبين على معايري حماسبيَّة للزكاة متك ِّن من صحَّة سالمة التسجيل الدقيق جلمي   ●

العمليات املالية وربط مجي  اللجان بنظام معلومات الكرتونية حبيث يصى املستخدمون يف كل لبنان 
 ويصى املزكون كذلك. 

ا وال ثل هذه الندوات للتوعية ابلزكاة ولبيان مكاهنوإنَّ من أهم مفاعيل إحياء مفاعيل هذه الشعرية عقد م
دورهم إال يف  اهتم صدق. وبناء لألثر وال تؤخذ الباب للباباملباشر وكما يقال من خيفى أنَّ حتصيل الزكاة 

 ةوإن كان ال جيتم  من تلقى الزكاة يف مقر املؤسسة الزكوية وتوفري خدمة املزكي يف توصية الزكاة حسب رغب
 وكيلة عن املزكي يف دف  الزكاة طاملا كانت ملستحقني.نَّ املؤسسة ؛ ألالشخص

فأداء فريضة الزكاة ليس فقط من ابب التقوى وإمنا هو فريضة إلزامية ليست استعطافا وال استجداء من 
لفقراء إذا جاعوا االغين فاهلل فرض على أغنياء املسلمني يف أمواهلم ابلقدر الذي يس  فقراءهم ولن جيهد 

 ال مبا مبا يضي  أغنيائهم وان هللا سيحاسبهم حسااب شديدا ويعذهبم عذااب أليما. إ

ويف احلديث تصدقوا فإنه َيت عليكم زمان ميشي الرجل بصدقته فال جيد من يقبلها يقول الرجل لو جئت 
 هبا ابألمس لقبلتها فأما اليوم فال حاجة يل هبا.
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يروى أن سيدان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه بعث معاذ بن جبل إىل اليمن أمريا عليها فبعث معاذ إىل 
عمر قبلت الزكاة فأنكر ذلك عمروقال مل أبعثك جابيا وال آخذا جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس 

لثاين بعث مين فلما كان العام افرتدها على فقرائهم فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأان أجد أحدا َخذه 
إليه بنصف الزكاة فرتاجعا مبثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه ابلزكاة كلها فراجعه عمر مبثل ما 
راجعه قبل ذلك فقال معاذ ما وجدت أحدا َخذ مين شيئا. نعم إنَّ الزكاة مصدر غىن أغىن اإلسالم هبا 

 الناس.  
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 تحديات ومسائل حول إخراج الزكاة بظل األزمة“ مؤتمر وصياتت” 

 أواًل: توصيات عامة:
ضرورة وأمهية نشر ثقافة الزكاة والصدقات يف اجملتم ، إحياء  هلذه الفريضة العظيمة اليت  (4

 حتق ق التكافل والكفاية املادية للحاجات املختلفة.
ب على األزمات يف التغلُّ إن إخراج الزكاة حبق ها من قبل من جتب عليهم يف لبنان؛ كفيلة  (3

 الراهنة وإعادة األمن املعيشي لشرائح واسعة من الر ازحني حتت الفقر وآفاته اخلطرية.
ضرورة تعاون اجلهات واجلمعيات واملؤسسات اخلريية يف تطبيق عبادة الزكاة مبعايريها  (2

 السامية وأهدافها املختلفة، يف مجعها وحفظها وإدارهتا وتوزيعها.
وافر و االحرتام الكبري  جلهود علماء وفقهاء املسلمني السابقني واملعاصرين يف التقدير ال (4

االجتهاد والبيان والتفصيل ملرامي وأحكام عبادة الزكاة حيث جتل ت يف هذه اجلهود عبقرية 
وعمق حبثي وواقعي اليزال يتفو ق بدق ته وعمقه ومسو ه اإلنساين على كثري من اجلهود 

  العمل اخلريي.الفكرية املعاصرة يف
التواصل الدائم م  األنشطة العلمية الزكوية يف العامل اإلسالمي والعامل من مؤمترات وجمام   (5

فقهية ومرجعيات علمية، لتعميق مفاهيم الزكاة واإلجابة على املستجدات املختلفة املتعل قة 
 ابلزكاة وتطبيقها.
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دار الفتوى ومبشاركة  -الزكاةإقامة مؤمتر سنوي حول الزكاة كل عام برعاية صندوق  (6
 اجلمعيات املعنيَّة، وتوسيعه ليكون مؤمترا  خاصا  لكل حمافظة.

 ثانيًا: توصيات حول المحاور المطروحة:

 في المحور األول : تحديد مقاصد الزكاة وفلسفة أنصبتها ومصارفها

دمائهم ب الزكاة عبادة مركزية يف اإلسالم بل هي ركن  أساس فيه، حافظ عليها الصحابة (4
الزكية حرصا  على إقامتها حتقيقا  ملقاصدها وحفظا  حلقوق مصارفها وحاجات اجملتم  

 املختلفة، كما توارث االهتمام هبا وإخراجها أجيال األم ة.
كم ابلغة ومميزة، سواٌء يف تعريفها وأهدافها العامة؛  (3 تقوم الزكاة على مقاصَد ومعاٍن وحِّ

نصبة واملقادير، وإدارهتا، وتوزيعها. فعلى حركة إحياء واألموال الزكوية وشروطها، واأل
شعرية الزكاة تقدمي األحكام والتطبيقات الزكوية منطلقة ومراعية فلسفتها ومقاصدها 

كمها.  وحِّ
 في المحور الثاني :  تقدير موقف وتوصيف لألزمة المالية الراهنة

لبناين، مستقبليات الوض  الالدعوة لعقد جمموعة ورش عمل حبثية وعملية، لدراسات  (4
اقتصادي واستشراف مسارات وجماالت العمل على التمكني -مبنظور اجتماعي

 وجتديد القدرات االقتصادية القادرة على تغيري الوقائ  واعتماد احللول الالزمة.
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مستقبل و ( توجيه اجلامعات العتماد مشاري  حبثيَّة، وتوجيه طلبة الدراسات العليا، لدراسة واق  3

 اجملتم  اللبناين، واقرتاح وجتريب وقياس أداء حلول ومبادرات ومناذج ابداعية.

( توسي  نطاق التوعية ابلزكاة والصدقات واألوقاف، مبنظور التمكني االقتصادي، وجتاوز احلد 2
 االغاثي، وحد االسعاف االجتماعي.

اي ، لتعزيز أدائه متكني اجملتم  املسلم اقتصاد( االهتمام ابملوازنة بني االحياء لشعرية الزكاة، وبني 4
 للزكاة والصدقات واألوقاف.

( التوعية الالزمة للجاليات اللبنانية والعربية يف اخلارج، لتعزيز دورها يف دعم إعادة بناء اقتصاد 5
ثقة من وذلك إبنشاء هيئة لذلك منبجمتمعي متكيين، اىل جانب دورهم جتاه أهلهم املباشرين. 

 الزكاة يف لبنان صندوق
( الدعوة لدار االفتاء واجمللس الشرعي االسالمي األعلى، ودائرة األوقاف االسالمية، لعقد 6

ورش حبثية مشرتكة بني العلماء الشرعيني واالقتصاديني واالجتماعييني، واجلمعيات العاملة، 
تم ، لتحقيق رات اجملإلنتاج جمموعة هياكل وآليات عمل، تزاوج بني األوقاف املتاحة، وبني مباد

اكتفاء يف أمنه الغذائي ابحلد األدىن، والعمل على إعادة فتح ابب التسجيل للوقفيات اخلاصة 
 واخلريية، ليتمكن اجملتم  من التكافل واالنفاق م  االستدامة واالستقاللية واحلوكمة املهنية واملالية.

 احتياط  ات    تودع       الل ومسويلحق بذلك، أيضا  ختصيص مواق  وأراض لتستخدم كصوام  غ
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غذائي، يف ظل هتديدات وشيكة ابزدايد الفقر، وتنامي مفاعيله السلبية. وتعزيز الزكاة املعنية 
 ابالغاثة، ابلصدقات واملساعدات املخصصة للمتابعة واملواالة.

الصرف، وفق و ونقرتح هبذا الصدد، تشكيل جملس أعلى إشرايف، لدراسة نظم وضوابط التخزين، 
 معايري مستحقي الزكاة أوال ، مث الصدقة، مث املساعدة التنموية..إخل.

، اقتصادي، لتدارس امللف اللبناين، وجمتمعه، وظروفه-( الدعوة اىل عقد جمم  علمي فقهي1
للخروج بفتاوى معتمدة، مفصَّلة، للموازنة بني التزام أحكام األداء للزكاة، ومراعاة تقدير الوعاء 

كوي، والنصاب، واملصارف، وتصنيف فئاهتا احلالية، بفتاوى مجاعية، جتم  علماء الشريعة الز 
واالقتصاد واالجتماع وغريهم، للخروج خبارطة الوجوب واالستحقاق وخارطة املستحقني، 
 وخارطة التكييفات املناسبة ألزمات حجز االموال البنكية، وفارق قيمة الصرف..إخل. 

كزي، برعاية عليا من رائسة جملس الوزراء ودار الفتوى وكربايت اجلمعيات الدعوة اىل مؤمتر مر 
الناشطة، ومبشاركة اجلهات املاَنة وشركاء املصلحة، لالتفاق على اعادة هيكلة االنفاق اخلريي 

 واالجتماعي.
فق و وبناء على خمرجاته، يتم ترشيد قرارات املنح والعطاء لدى اجلهات املاَنة اإلقليمية والدولية 

 خمرجات الدليل، خاصة جلهة تنسيب املساعدات واعتماد األولوايت يف كل نطاق.
دراسة جتارب الدول واجملتمعات اليت مرت بظروف وحتوالت قاسية شبيهة بظروف لبنان،  (1

 رواندا/ فنزويال/ اليوانن/..إخل(، واالستفادة من التجارب الناجحة، واملمارسات املثلى، 
 ووض 
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الزكاة يف املوض  الالئق هبا تشريعا  وتوجيها  وتطبيقا . وتدريب املؤسسات واجلمعيات على  

 التطبيق املناسب.
 في المحور الثالث :  التكييف الفقهي للزكاة في الوقت الراهن

( إزاء األزمة املالية واالقتصادية اليت عصفت بلبنان منذ سنوات، وانتشار احلاجة والفقر املدق  4
ائح واسعة من اجملتم ، واالهنيار الكبري للعملة اللبنانية، واحتجاز األموال يف البنوك، وظهور لشر 

(، أصبح من الضروري تدارس الواق  old( والعملة البنكية  freshمفهوم العملة النقدية  
من زاوية عبادة الزكاة ودورها اإلنقاذي، عرب تكييف فقهي معاصر  للمستجدات يف مقادير 

 اة وأنصبتها.الزك
غرام من الفضة اخلالصة( يف ظل األزمة  595( إن حتديد نصاب الزكاة ابلقياس على الفضة  3

 ن    حة القائمي    الراهنة هو أنف  للفقري وأحرى يف إحياء شعور التكافل والتضامن عرب توسي  شري
ياسة عامة مصلحة الفقري سهبذه العبادة العظيمة احلائزين على أجرها الكبري. علما  أن رعاية 

 ومقصد يف أحكام الزكاة.
ى بواسطة شيك مصريف سواء كانت ابلعملة اللبنانية أو کَّ األموال املودعة يف البنوك تز  (2

ابلدوالر األمريكي، أو نقدأ حسب سعر الصرف الذي يدده له البنك، أما األموال املوجودة 
ا رأت و قيمتها يف حينها يف السعر املتداول.  كمنقد و ابلعملة ذاهتا أ کینقدأ لدى املزكي تز 

 اهليئة الشرعية يف صندوق الزكاة(.
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 بل إعادة إحياء شعيرة الزكاة في المجتمع اللبنانيفي المحور الرابع : س
معرفة فريضة الزكاة وبيان أمهيتها ومثرهتا على اجملتم  املسلم وهذا ينبثق من خالل اإلعالم  (4

 بقنواته املتعددة:
 من الوسائل اإلعالمية الدعائية:

أ( وض  محلة إعالمية دعائية حول الزكاة تتضمن مفردات إعالمية متنوعة  نشرات، بوستات، 
م  قبل 3232فيديو، كتيبات، مواق  التواصل االجتماعي..تلفزيون..(، وإطالقها مطل  العام 

 رمضان املقبل(.
 الزكاة وأحكامها بشكل مبس ط. ب( وض  مواد دعائية إعالمية للرتويج الدائم حول

 ( الكرتوين حول الزكاة واحتساهبا وواقعها يف لبنان.appج( إنشاء تطبيق  
 وسائل الدعوة والتثقيف اجلماعي: -

خطب يف السنة الواحدة  5د( اإليعاز خلطباء اجلمعة طرح أمهية وركنية وأحكام الزكاة مبعد ل 
 لكل خطيب.

 وشرية املقتدرين واألغنياء بوسائل متعددة بضرورة إخراجهم ه ( التوج ه للمؤسسات التجارية
 للزكاة م  عرض استشارات هلم بكيفية احتساب وإخراج الزكاة.
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و( طباعة ونشر كتيبات صغرية  يجفضل إلكرتونية( توضح فريضة الزكاة ابقسامها املتعددة 

أبسلوب علمي رصني دون الدخول يف الفروع اخلالفية بل وض  املسائل بناء للمعتمد عليه يف 
 الفتيا وتوزي  هذه الكتيبات حبيث تصل لكل مسلم ال سيما املتمو ِّلني منهم 

 إلعادة إحياء شعرية الزكاة يف اجملتم  اللبناين:  ومن الوسائل التعليمية
 أ( وض  مقرر مدرسي حول الزكاة يدر س يف املدارس الرمسية، واإلسالمية، وغريها.

ب( اإليعاز للكليات الشرعية وكليات الدراسات اإلسالمية االهتمام بتدريس مادة الزكاة 
 وواقعها وآفاقها يف لبنان.

 ل علمية يف الدراسات العليا حول الزكاة.ج( متويل منح جامعية لرسائ
د( تضمني الزكاة يف الدورات الصيفية وغري الصيفية للناشئة والفتيان والشباب اليت تقيمها 

 املؤسسات واجلمعيات اإلسالمية عرب مقرر مناسب.
( تفعيل دور مؤسسة الزكاة يف لبنان من خالل إجياد آلية مشولية متخصصة ثقة تتوىل أمر 3

لزكاة وصرفها على املستحقني بشفافية ويكون ذلك إبنشاء هيئة موحدة للزكاة يف لبنان مج  ا
 من ذوي التخصص يف االقتصاد االسالمي واالستثمار املايل.

( التوج ه للمؤسسات الزكوية يف العامل اإلسالمي واألجنيب بدعم التجربة الزكوية اللبنانية 2
 ابخلربات واملال

التجارية وشرية املقتدرين واألغنياء بوسائل متعددة بضرورة إخراجهم ( التوج ه للمؤسسات 4
 للزكاة م  عرض استشارات هلم بكيفية احتساب وإخراج الزكاة
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( االستثمار لبعض موارد الزكاة يف مشاري  انتاجية لتكون نتاجا  مستمرا  جيم  بني التنمية 5

وتوفري فرص العمل للعاطلني لتحويلهم اىل مسامهني يف دف  الزكاة بعد أن كانوا آخذين منها ، 
ابلتوازي م  صرف بعض املوارد االخرى على املستحقني وأن يعطى املستحقق للزكاة ما يسهم 

 إغنائه ال يف استمرار الدف  له منها  فيتم  حتويل املستحق للزكاة ذوي احلرفة إىل مؤٍد هلا من يف
خالل تقدمي مشاري  مصغرة استثمارية انتاجية بناء لتخصصه ويكون من مصارف الزكاة على 

 أن يدف  بعد مدة حمددة املبلغ املقدم له ليتحول لغريه وهكذا 
تقل مبوارده ليس ،مبوارده عن املؤسسات االخرى يف الدولة مستقال   ( أن يكون الوقف االسالمي6

 ومصارفه واستثماره.
 توصيات إضافية من الحضور:

 ،توحيد وعاء مج  الزكاة والتعاون بني العاملني يف امليدان، ألجل تنسيق قاعدة البياانت -4
   .ورقمنة اآللياء واالجراءات

الوسائل،  اد أموال صندوق الزكاة من املصارف بشىتَّ وجوب العمل احلثيث والفوري السرتد -3
 قياما  بواجب أداء األمانة جتاه مستحقيها

 العمل على إظهار مبدأ الشفافية لتعزيز الثقة بصندوق الزكاة والعاملني ابمليدان. -2
إعفاء املزك ِّني من الضرائب من خالل قانون يف جملس النواب، كما هو احلال م  مجعية  -4

 ."أوكسيليا"
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 ولتحقيق هذه التوصيات تم تأليف لجنة متابعة:

.  برائسة مدير عام صندوق الزكاة د. زهري كيبَّ
ومشاركة د. عبد  احلليم زيدان، وفضيلة الشيخ يَّي أبو شعر، وفضيلة الشيخ سعد 

 السكندراين

 
 وهللا ويل التوفيق
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