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ملخص:
هدف هذا البحث إىل إلقاء الضوء على دور الزكاة يف عالج املشكالت اإلقتصادية املتمثلة يف مجلة من املشكالت اإلقتصادية مثل مشكلة الفقر
ومشكلة البطالة ،حيث سلك الباحثان املنهج الوصفي التحليلي يف مراجعة وحتليل النصوص املتعلقة ابلزكاة يف كتب الفقه الستنباط دور الزكاة يف معاجلة
املشكالت اإلقتصادية .وقد خلص البحث إىل نتائج متعددة متثلت أمهها يف أن الزكاة تقدم حال انجحا ملشكلة الفقر والبطالة من خالل حتفيز عملية
االستثمار وحث املدخرات املعطلة الدخول يف عملية االستثمار ،كما تعمل على متليك الفقري أو املسكني كفاية العمر عن طريق تعليمه حرفته معينة ومتليكه رأس
املال هذه احلرفة.
الكلمات املفتاحية :الرقابة الشرعية ،التدقيق الشرعي الداخلي ،غسيل األموال ،املصارف اإلسالمية
تصنيف  G21 : JEL؛ M42
Abstract:
This research aimed to shed light on the role of Zakat in treating economic problems represented in
a number of economic problems such as the problem of poverty and the problem of unemployment. The
research concluded with multiple results, the most important of which was that Zakat provides a successful
solution to the problem of poverty and unemployment by stimulating the investment process and urging idle
savings to enter the investment process, as it works to own the poor or needy enough age by teaching him a
certain craft and capital ownership of this craft.
Key words: Sharia supervision, internal Sharia audit, money laundering, Islamic banks
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املقدمة
يعاجل هذا البحث املسمى ابلزكاة ودورها يف عالج املشكالت االقتصادية ،واختياران له انبعة من اإلميان أبن هذا التشريع بلسم
آلالم البشرية وأبن مؤسسة الزكاة مشفى للنفوس وللمجتمع ،وفيهما حلوال ملشكلة التباين يف توزيع الدخل وملشكلة الفقر والبطالة .ولعل
أهم نتيجة خلصنا هلا إليها هي الثقة املطلقة اليت تعززت يف أن مؤسسة الزكاة قادرة مواجهة املشكالت اإلقتصادية اليت استحدثت نتيجة
تطبيق شرائع وضعية يعرتيها اخللل ،إذ أن الزكاة فيها عالج ملشكلة حبس النقد عن التداول  -اإلكتناز -وهي كذلك عالج ملشكلة الفقر
والبطالة والكوارث ،وال ينتظر من مؤسسة الزكاة أن تعاجل تلك املشكالت اإلقتصادية وهي تقف يف العراء ال ميثلها نظام إسالمي تكون
فيه أداة من أدوات سياسته املالية .مث إن اإلسالم ليس مسئوال عن وضع حلول ملشكالت أفرزها نظام غري نظامه ،بل هي على النقيض
منه ،فال يتصور أن تعمل آلية الزكاة إال يف ظل نظام إسالمي متكامل يتمتع إبفساح اجملال ملؤسسة الزكاة كي تعمل عملها.
مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤال التايل :كيف تعمل الزكاة على حل املشكالت اإلقتصادية املعاصرة مثل مشكلة
اإلنكماش والتضخم ،ومشكلة ا لبطالة ،ومشكلة الفقر ،ومشكلة التفاوت يف توزيع الثروة ،ومشكلة كنز النقد وحجبه عن التداول،
ومشكلة الطاقات البشرية وغري البشرية املعطلة عن االنتاج ،وما أثر الزكاة على اإلنتاج ،واالدخار ،واالستهالك والنقد  ...وغريها.
فرضيات البحث :تتلخص فرضيات البحث فيما يلي:
 شريعة هللا تكفل سعادة البشرية وختليصها من مشاكلها وأهنا شاملة جلميع مناحي احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية. مؤسسة الزكاة تشريع مساوي يضمن حل املشكالت اإلقتصادية ألنه نظام رابين. إن األزمات اإلقتصادية يعود سببها إىل التفاوت ،وعدم التوازن بني العرض والطلب  ...وإىل وجود عناصر إنتاج معطلة ،وأنالزكاة تسهم يف حتقيق التوازن بني العرض والطلب ،وذلك عن طريق تقريب التفاوت بني األغنياء والفقراء ورفع مستوى الفقراء
إىل حد الغىن ،وكذلك تسهم يف تشغيل عناصر اإلنتاج املعطلة وذلك عن طريق مصرف الغارمني ويف الرقاب وابن السبيل
وابلتايل يتصور أهنا جزء من احلل إن مل تكن احلل كله.
مصطلحات البحث:
الزكاة :هي مقدار خمصوص يف مال خمصوص لطائفة خمصوصة فرضها هللا يف العزيز.

أبهنا :عدم قدرة اجملتمع على إشباع مجيع احتياجاته البشريَّة من ِّ
املشكلة اإلقتصادية :ميكن تعريف املشكلة االقتصاديَّة َّ
السلع واخلدمات
يف ِّ
ظل ندرة املوارد ،ووسائل اإلنتاج.
الفقر :الفقر هو احلالة االجتماعية حيث ال يتوفر لألفراد فيها أدىن مستوايت املعيشة املتوقعة والشائعة يف املكان الذين يعيشون فيه للبقاء
ُ
على قيد احلياة.
البطالة :حالة فرد أو جمموعة من أفراد يف اجملتمع قادرين على العمل ،ولكنهم ال جيدونه.
من أهم ما شرعه اإلسالم:
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أوال :مبدأ التوازن اإلقتصادي :ومن أجل حتقيق املقاصد الشرعية يف املال ،فرض اإلسالم حق الزكاة لتحقيق مبدأ التوازن اإلقتصادي
بني أفراد األمة .وإذا كان معروفا أن الضمان اإلجتماعي يف عاملنا املعاصر إمنا جاء نتيجة صراع الطبقات ،ومثرة املشاكل اإلجتماعية
املتولدة عن الثورة الصناعية ،فإن األمر خيتلف يف اإلسالم الذي قرر مبدأ الضمان اإلجتماعي وحق الزكاة يف امللكية اخلاصة دون مطالبة
أحد أو صراع بني طبقة وأخرى ،وإمنا ألجل حتريراإلنسان الذي كرمه هللا من عبودية احلاجة وذل الفقر واملسكنة.
وكذلك من أجل نشر العواطف النبيلة واملشاعر الصادقة واألخوية بني األغنياء والفقراء ،وبذلك يعيش الناس مجيعا يف ظالل التكافل
والرتاحم إخوة متحابني ،فتنتشر الفضيلة ويطمئن الفرد يف حياته ،ويشعر أبن اجملتمع اإلسالمي يقف معه ويكفيه عند العجز أو احلاجة
(حممود ،اببللي ،ص .)36
وعلى هذا فإن ترك أحد أفراد اجملتمع اإلسالمي فريسة للضياع أو احلرمان ،إمنا هو يف احلقيقة إحنراف عن مطالب اإلميان ،وعن مقاصد
الشريعة .ومعلوم أن مصارف الزكاة تعم كل نواحي الضعف يف اجملتمع لسد اخللل فيه ،وهكذا تساهم يف التخفيف من حدة الطغيان
املادي ،تبث روح اإلخاء بني املسلمني ،وتساعد يف بناء اقتصاد سليم ،ألن إخراج األموال
من جيوب األغنياء ،وإعطائها للفقراء واملساكني وابن السبيل يسبب دوراان هلذه األموار بينهم ،فتؤدي منفعتها ابنتقاهلا من يد تفيض عن
حاجتها إىل يد حتتاج إليها ،فتنفقها يف سد احلاجة (حممو اببللي ،ص .).36
كما أن للدولة حتقيقاَ ملقاصد الشريعة يف احملافظة على النفس والعرض واملال ،ان تفرض حقوقا أخرى يف املال على األغنياء إذا مل تكف
الزكاة لسد حاجات الفقراء واملساكني.
اثنيا :القضاء على تركيز الثروة :ومن أجل حتقيق هذه املقاصد أيضا يف اجلانب اإلقتصادي فرض اإلسالم املرياث ،ليكون وسيلة أخرى
للقضاء على تركيز الثروة ،واحلد من الفروق الطبيعية يف اجملتمع الواحد.
ومبقتضى هذا النظام الفريد من نوعه وعدالة توزيعه ،تقسم تركة اإلنسان بني الورثة دون أن تنحصر يف يد واحدة أو يف أيدي قليلة ،على
حني حيرم منها من يستحقها من ابقي الورثة ،كما هو احلال عند بعض الشعوب األوروبية (جوستاف لوبون  ،ص .).406
وهكذا يساعد نظام املرياث يف اإلسالم على تداول الثروات ،وتوزيعها بصورة يكون معها املال املوروث متداوال بني الوارثني فينتفعون
وينفعون ،فذووا العصبات يتقون ويتابعون النشاط والعمل ،وذووا األرحام يسعدون ابملال الذي جعله هللا وسيلة لقضاء احلاجات ،وإشباع
الرغبات فيما يرضى الفطرة اإلنسانية ويتفق مع الشرع اإلهلي يف حتقيق مصلحة اإلنسان من خالل مقاصد الشريعة ،فتسود احملبة بينهم،
وينعم اجلميع برخاء العيش (حممد أبو زهرة ،ص .)70-69
اثلثا :احلد من اجلشع والتماس املال أبي طريقة:
ومن أجل حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ النفس واملال والعرض من اجلانب اإلقتصادي أيضا ،فقد أعطى اإلسالم أمهية كربى
للحد من جشع اإلنسان وإبعاده عن التماس املال من أي طريقة ،وأبي وسيلة ،دون اعتبار للقيم اإلنسانية .هلذا حرم اإلسالم األساليب
امللتوية للحصول على املال ،وذلك حمافظة على حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية يف هذا اجلانب ،من حماربة اإلستغالل والظلم اإلقتصادي
لذلك حيرم كل ما من شأنه أن يضر ابلفرد واجملتمع ليحافظ على حقوق اإلنسان دون خبس أو ظلم ،وحيفظه يف نفس الوقت من اهلبوط
به إىل مستوى اهلاوية.
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واعترب ذلك من الوسائل غري املشروعة لتنمية املال ،كالغصب والتدليس ،والرشوة ،واإلحتكار ،والراب ،والقمار ،واليانصيب ،والسرقة
والغصب ،وهدااي الرعية للحكام ،والتجارة احملرمة ،والبغاء ،وأكل أموال اليتامى ظلما ،إىل غري ذلك من األمراض اإلجتماعية اليت فتكت
ابلعديد من األفراد ،وأدت إىل إهنيار العديد من اجملتمعات (عبد هللا  2009،ص. ).92- 90 ،
احملور األول :وعاء الزكاة
يرى الفقهاء أن وعاء الزكاة هو املال النامي إما بنفسه كالذهب والفضة ،وإما ابلعمل عليه كأموال التجارة واألنعام السائمة ألن التجارة
عمل غايته احلصول على الربح وإسامة األنعام يكون من أجل احلصول على الدر والنسل .وبناء على هذا األصل أخرج الفقهاء أموال
القنية (األموال اليت متلك لإلستعمال الشخصي) من دائرة وجوب الزكاة فيها لعدم حصول النماء منها لقوله صلى هللا عليه وسلم "ليس
على املسلم يف فرسه وال يف عبده صدقة" ويقاس على ما ذكر يف احلديث الشريف الثياب املعدة لإلستعمال  ،والدور املعدة للسكن،
والسيارات املعدة لإلستعماالت الشخصية (الرتكماين ،عدانن خالد ،ص .)141-140
وعلى هذا فإن الزكاة حق يف املال فهي تؤخذ من مجيع أصناف األموال دون تقييد ابلبلوغ والعقل ،ويشرتط للمال الذي تؤخذ منه الزكاة
شروطا (القرضاوي ،ص :)166-127
النماء :النماء نوعان حقيقي وهو الزايدة ابلتوالد والتناسل والتجارات وحنوها وتقديري ،متكنه من الزايدة أبن يكون املال يف يده  ،وأن
تكون أو انئبه.
امللك التام :ومعىن ذلك أن يكون املال مملوكا له يدا ورقبة ومل يتعلق به حق غريه وأن يتصرف فيه ابختياره ،وأن تكون فوائده حاصلة له.
بلوغ النصاب :فقد جاءت األحاديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إبعفاء ما دون اخلمس من اإلبل ،واألربعني من الغنم ،وما دون
مائيت درهم من النقود الفضية ،وما دون مخسة أوسق من احلبوب  ،والثمار ،واحلاصالت الزراعية.
الزائد عن احلوائج األصلية :وهذا ما قرره احلنفية يف عامة كتبهم ألن به يتحقق الغىن.
السالمة من الدين :وهو من متام امللك – ومما يستلزمه الفضل عن احلوائج األصلية.
حوالن احلول :ومعناه أن مير على امللك يف ملك املالك إثنا عشر شهرا عربيا وهذا الشرط ابلنسبة لآلنعام والنقود ،والسلع التجارية ،أما
الزروع والثمار والعسل واملستخرجات من املعادن والكنوز وحنوها فال يشرتط هلا حوالن احلول.
اوال :مستحقو الزكاة وكم يعطوا من الزكاة:

ِّ ِّ
قات لِّْل ُف َقر ِّاء والْمساكِّ ِّ
ني َعلَْيها َوالْ ُم َؤلََّف ِّة
فرض هللا الزكاة على األغنياء وقسمها على مستحقيها كما يف قوله تعاىل" :إَِّّمنَا َّ
ني َوالْعامل َ
الص َد ُ
َ َ
قاب والْ ِِّّ
وُبُم وِّيف ِّ ِّ
اّللُ َعلِّ ٌيم َح ِّك ٌيم (التوبة .)60 :بينت اآلية الكرمية أن صدقات
اّللِّ َو َّ
يضةً ِّم َن َّ
ني َوِّيف َسبِّ ِّيل َّ
اّللِّ َوابْ ِّن َّ
السبِّ ِّيل فَ ِّر َ
غارم َ
الر َ
قُلُ ُ ْ َ
املواشي والزروع والثمار وزكاة األموال واملعادن والركاز مجيعها توزع على األصناف الثمانية الذين ذكرهتم (املاوردي ،ص  .)122وإذا نظران

إىل هذه األصناف الثمانية جندهم قمسني :القسم األول :زمرة احملتاجني وهم الفقراء واملساكني والغارمني وأبناء السبيل واألرقاء الذين سقط
سهمهم اآلن لعدم وجودهم حاليا وإذا وجدوا يف املستقبل فيعود سهمهم.
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القسم الثاين :زمرة غري احملتاجني وهم العاملون عليها واملؤلفة قلوُبم .وإذا ما نظرها إىل ما تعطى الفئات الثمانية من األموال الزكوية جندها
النقود سواء كانت ذهبا أو فضة والغنم والبقر واألبل واحلبوب من الرب والشعري وغريها من الزروع والثمار.
وإبمعان النظر فيها أيضا جند أن ما أتخذه األصناف الثمانية من األموال الزكوية هي أموال استهالكية وإنتاجية حيث أن اإلبل والبقر
والغنم قد تكون أمواال إستهالكية إذا استعملت لإلستهالك وقد تكون يف الوقت نفسه أمواال انتاجية إذا استخدمت للدر والنسل واحلرث.
لذلك ذهب فقهاء الشافعية (النووي ،اجملموع شرح املهذب ،ص  )194-193واحلنابلة (املاوردي وعالء الدين أبو احلسن ،ص
 )194-193إىل القول أبن صاحب احلاج ة يعطى من هذه األموال ما يسد حاجته وما خيرجه من دائرة الفقر ويدخله يف دائرة الغىن،
وذلك معترب حبسب حاهلم منهم من يصري ابلدينار الواحد غنيا إذا كان من أهل السوق يتاجر ويربح فيه قدر كفايته ،ومنهم من ال تكفيه
الداننري املائة حبيث يعطى أكثر من ذلك إن كان صاحب صنعة فيعطى األدوات اإلنتاجية الالزمة إن كان حدادا فإنه يعطى أدوات
صنعته ،وإن كان جنارا فإنه يعطى أدوات صنعته وهكذا  ،..وإذا كانت الزكاة تعطى على شكل عطاءات عينية من بقر وغنم وإبل  ،وهذه
قد تكون أدوات إنتاجية جند ما للزكاة من أثر يف توجيه دخل الفئات املستحقة حنو اإلنتاج حبيث يصبحون من أهل اإلنتاج بعد ان كانوا
خارجني عن دائرته ،وقد ذكر بعض الفقهاء (النووي ،روضة الطالبني ،ص  )325أن لإلمام أن يشرتي لكل حمتاج أداة من أدوات
االنتاج حبيث يعيش من دخلها .وتسهم الزكاة يف إعادة الكرامة اإلنسانية للعديد من عوامل اإلنتاج البشرية ،وهذا ما سنتناوله يف الفروع
التالية:
الفرع األول :الزكاة وتوظيف يف الرقاب :وذلك بعتق الرقيق من عبوديتهم وفك أسرى املسلمني وإبعادة الكرامة اإلنسانية إليهم ،وضمهم
إىل إخواهنم األحرار املسلمني يسامهون معهم كنعاصر إنتاجية جديدة ،ويعترب ذلك إعادة للفاعلية اإلنتاجية لعناصر اإلنتاج وجتديد ملا كان
مهمال منها ويظهر ذلك يف املكاتبة بني العبد وسيده كخطوات أوىل لتحريره وهنا أييت هذا املصرف ليقدم تشجيعا ودعما اقتصاداي لتحرير
هذا العبد حىت يعود إىل ميدان اإلنتاج.
الفرع الثاين :الزكاة وتوظيف ابن السبيل :وذلك بفك أسره من االنقطاع وختليصة من قيود غربته ،وتسهيل عودته إىل دايره وتكريس دوره
اثنية يف عمليات اإلنتاج .فقد يكون ابن السبيل غنيا وصاحب أموال ،ولذا فإنفاق الزكاة عليه ييسر له سبيل العودة إىل أمواله وثرواته،
يستخدمها اثنية يف مشروعاته .ويقرر اإلمام أبو يوسف (أبو يوسف ،اخلراج ،ص  )96ضرورة التوسع يف مصرف ابن السبيل ليشمل
تسهيل الطرق واإلشراف عليها .وهذا الرأي لإلمام أيب يوسف يلتقي حاليا مع ما هو مقرر من أن انتاجية املوارد تتوقف إىل حد كبري على
مدى قرب قطاعات االنتاج من طرق املواصالت ،حيث يسهل هذا القرب من عمليات االنتاج وتوصيل السلع إىل اسواقها (غازي عناية،
ص .)327
الفرع الثالث :الزكاة وتوظيف الغارمني :وذلك بفك أسر الغارم من ديونه ،وتعويضه ألمواله اليت غرمها بسبب كفالته للمدينني أو إصالح
ذات البني أو بسبب اإلسهام يف عملية اإلنتاج واجللب خلدمة اجملتمع ،فضمان الغارمني ابإلنفاق عليهم من الزكاة فيه إعادة لعناصر
إنتاجية جديدة هلا سبق فضل ،وفعالية يف مضمار التنمية وفيه دعم نفسي لكل منتج وكل صاحب جلب أبن ميارس جتارته دون خوف أو
قلق ويف ذلك أروع حافز على اإلستثمار.
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الفرع الرابع :الزكاة وتوظيف عنصر العمالة :فالزكاة ال تفرض إ ال على القادر ،وأما غري القادر فإن الزكاة تقدم له رأس املال إن كان من
أهل التجارة أو اآللة إن كان صاحب حرفة أو عقارا يعيش من دخله وبذلك فإن الزكاة تسهم يف التشغيل.
سعر الزكاة – مقدار الزكاة (الرتكماين ،ص )،192
إن مقدار الزكاة الذي جيب دفعه على األموال الزكوية يرتاوح ما بني  %20 -%2.5ما عدا زكاة الثروة احليوانية .ففي األموال النقدية
سواء كانت معدنية أو ورقية ،وعروض التجارة معدهلا  ،%2.5ويف الثروة الزراعية يرتواح معدهلا ما بني  %10 - %5حسب كوهنا
تسقى مباء السماء أو تسقى من املياه املستخرجة أو احملولة عليها من األهنار ،وبعبارة أخرى أهنا تسقى بعمل اإلنسان ،ويف الركاز يبلغ
املعدل مقدار .%20
فورية دفع الزكاة وجواز تقدميها:
اتفق الفقهاء على القول :أبن الزكاة جيب أن حتول إىل اجلهة املستخدمة هلا متليكا فور وجوُبا ،وال جيوز أتخريها يف يد دافع الزكاة فإن فعل
أمث ألنه أ خر احلق عن مستحقه ،كما ال جيوز أيضا أن تبقى بيد الدولة ابعتبارها وسيطا يف أخذ الزكاة مما جتب عليه ،ودفعها ملن يستحقها
ملا روي أن اجلباة الذين كان يرسلهم رسول هللا صلى عليه وسلم ألخذ الزكاة كانوا يؤدوهنا فورا إىل املستحقني ورمبا مل يعد أحدهم إال
ابلسوط الذي ذهب به (الرتكماين ،ص  .)،192وكذلك أجاز العلماء تقدمي الزكاة ملا روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أنه
استلف زكاة عامني من عمه العباس.
تغيري نسبة نقدية الزكاة:
إن لويل األمر أن جييب الزكاة نقداً بدال من العني على رأي فقهاء احلنفية (الزيلعي ،ص ،)192-191وبعض فقهاء املالكية (ابن رشد،
ص ،)587 ،65وعلى الرواية الثانية يف مذهب اإلمام أمحد (ابن قدامة ،ص ،)587 ،65وبعض فقهاء الشافعية (أبو عبيد القاسم،
ص  .)586-585وقد استدل أصحاب هذا الرأي مبا جاء يف كتاب النيب عليه السالم إىل معاذ بن جبل ابليمن بشأن اجلزية :أن على
كل حاكم دينارا أو عدله من املعافر .وكذلك مبا جاء يف كتاب النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أهل جنران :أن عليهم ألفي حلة يف كل عام
أو عدهلا من األواقي .واستدلوا بفعل معاذ بن جبل حيث قال ألهل اليمن :ائتوين خبميس أو لبيس آخذه منكم فإنه أيسر عليكم وأنفع
للمهاجرين ابملدينة.
بعد هذه اآلاثر قال أبو عبيد ،رمحه هللا تعاىل :فكل هذه األشياء قد أخذت فيها حقوق من غري املال الذي وجبت فيه ملك احلقوق ،...
ولكهنم فدوا ذلك املال بغريه إذ كان أيسر على من يؤخذ منه (أبو عبيد القاسم ،ص  .)586-585فإذا رأي احلاكم مبقتضى السياسة
الشرعية ومن ابب رعاية املصلحة أن أيخذ من األغنياء النقود ويعطيها للفقراء نقودا كان له ذلك ،أو يعطي الفقراء األعيان بدال من
النقود كان له ذلك ،وإن شاء أن يعطي أو جيمع يف عطائه بني النقود واألعيان فله ذلك ،ألن املقصود من شرعية الزكاة سد حاجة احملتاج
فكل ما يسد حاجته من نقد أو أعيان فيدفع له.
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احملور الثاين :دور الزكاة يف معاجلة املشكالت االقتصادية
أوال :مشكلة الفقر:
معىن الفقر :هو عجز املوارد املالية للفرد أو للمجتمع عن الوفاء حباجاته اإلقتصادية .ولذلك يهتم اإلقتصاديون بعالج هذه املشكلة،
ووضع احللول النظرية والعملية للقضاء عليها .ويعد الفقر مشكلة اجتماعية تسبب للمجتمع كثريا من اآلالم ،وهلذا يعمل اإلجتماعيون
على حل هذه املشكلة ،وكذلك يعد الفقر مشكلة سياسة يسبب ارتباك لألنظمة فهي حترص على عالجه حفاظا على النظام .وكذلك
يعترب الفقر مشكلة إنسانية يوجه اإلسالم عنايته لعالجها والعمل على حترير اإلنسان من ضغط نريها على عنقه ،حيث كرم هللا اإلنسان
لقوله تعاىل:

علَ ْي ُك ْم ِنعَ َمهُ َ
َّللاِ
اوا ِ
س َّخ َر لَ ُكم َّما فِي ال َّ
اس َمن يُ َجا ِد ُل فِي َّ
ظا ِه َرة ً َوبَاطِ َنةً ۗ َومِ نَ ال َّن ِ
ت َو َما فِي ْاْل َ ْر ِ
ض َوأ َ ْس َب َغ َ
َّللا َ
س َم َ
"أَلَ ْم ت ََر ْوا أ َ َّن َّ َ

ِبغَي ِْر ع ِْل ٍم َو ََل هُدًى َو ََل ِكتَا ٍ
ب ُّمن ٍِير" سور لقمان .)20(:وينظر اإلسالم إىل الفقر على أنه خطراً على العقيدة ،وخطراً على األخالق ،وخطراً

على سالمة التفكري ،وخطرا على األسرة ،وخطرا على اجملتمع ،ويعتربه بالء ومصيبة يستاعذ ابهلل من شرها ،فعن عائشة رضي هللا عنها أن
النيب صلى هللا عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر" :اللهم إين أعوذ بك من فتنة القرب ،ومن عذاب النار ،وأعوذ بك من فتنة الغىن ،وأعوذ
بك من فتنة الفقر" رواه البخاري (البخاري ،ص .)1589
ويف رواايت أخرى "اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر ."...وقد أقرنه ابلكفر وهو شر ما يستعاذ منه – داللة على خطره – إذ إنه
مشغل للناس عن عبادة هللا واالنشغال مبطاردة الرغيف ،واإلنشغال مبعركة اخلبز عن معرفة هللا وحسن الصلة به.
ومن هنا فرض هللا الزكاة ،وجعلها من دعائم دين اإلسالم ،تؤخذ من األغنياء لرتد على الفقراء ،فيقضي ُبا الفقري حاجاته املادية والنفسية
احليوية ،كالزواج الذي قرر العلماء أنه من متام الكفاية وحاجاته املعنوية والفكرية ،ككتب العلم ملن كان من أهله.
دور الزكاة يف عالج الفقر :تعد هي املهمة األوىل للزكاة ،وهذا العالج هو عالج جذري ال يعتمد على املسكنات الوقتية ،حىت أن النيب
صلى هللا عليه وسلم مل يذكر يف بعض األحيان هدفا للزكاة غري ذلك " ...تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم" رواه اجلماعة عن ابن
عباس (القرضاوي ،دور الزكاة يف عالج املشكالت اإلقتصادية ،ص  .).160-154ويكون عالج الفقر بعالج سببه ،فأسباب
الفق ر متنوعة وكي تؤدي الزكاة دورها يف حماربة الفقر ،ال بد أن حيدد السبب ،فعالج الفقر الذي سببه البطالة غري عالج الفقر الذي سببه
العجز عن العمل ،هذا وذاك غري الفقر الذي سببه كثرة العيال وقلة الدخل ...فالفقري الذي سبب فقره العجز عن اإلكتساب أو العجز
من اكتساب ما يكفيه لضعف مجساين ،أو لفقده بعض اآلعضاء ،او مرض معجز ،وهذا يعطي من الزكاة ما يغنيه جربا لضعفه ورمحة
بعجزه ،ويف عصران احلديث استطاع أن ييسر بواسطة العلم ،لبعض ذوي العاهات ،من احلرف أو املهن ما يليق ُبم ،ويناسب حالتهم،
وهنا ينفق على تدريبهم أو شراء بعض اآلالت هلم من مال الزكاة.
وأما إن كان سبب الفقر العجز عن الكسب بسبب انسداد أبواب العمل احلالل يف وجه القادرين عليه ،رغم طلبهم له ،وسعيهم احلثيث
إليه ،فهؤالء يعطوا من الزكاة ما يتيح هلم فرصة العمل بتوفري اآللة للمحرتف ورأس املال للتاجر ،واألرض والبذور للمزاع ،....وأما من كان
كسبه ال يفي حباجياته األساسية ،وال حيقق متام كفايته ،فهؤالء ،هلم نصيب من الزكاة لقوله عليه الصالة والسالم" :ليس املسكني الذي
ترده التمرة والتمراتن ،وال اللقمة واللقمتان ،إمنا املسكني الذي يتعفف ،اقرؤا إن شئتم :قال هللا تعاىل  ﴿:لِّلْ ُف َقر ِّاء الَّ ِّذين أُح ِّ
ص ُروا ِّيف َسبِّ ِّيل
َ ْ
َ
ض َحيسب هم ْ ِّ
ِّ ِّ
اهل أَ ْغنِّياء ِّمن الت ِّ
اّللِّ َال يَ ْستَ ِّطيعُو َن َ ِّ
َّاس إِّ ْحلَافًا َوَما تُ ِّنف ُقوا ِّم ْن َخ ٍْري فَِّإ َّن َّ
َّ
يم ُ
اجلَ ُ َ َ َ َ
اّللَ
َّعفُّف تَ ْع ِّرفُ ُهم بس َ
اه ْم َال يَ ْسأَلُو َن الن َ
ض ْرًاب يف ْاأل َْر ِّ ْ َ ُ ُ ُ
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بِِّّه َعلِّ ٌيم ﴾ البقرة] : [ 273فهؤالء وأشباههم أحق الناس أن يعطوا من أموال الزكاة ،كما أرشدان رسول هللا صلى عليه وسلم يف حديثه

املذكور .ولعل ما ذهب إليه بعض الفقهاء (النووي ،اجملموع شرح املهذب ،ص  ،)196-193يف مقدار ما يعطى الفقري ،أبنه يعطى
كفاية العمر أي أن يعطى ما يستأصل شأفة فقره ،ويقضي على أسباب عوزه وفاقته ،وتكفيه طول عمره كفاية اتمة ،لعل هذا الرأي يف
نظري هو األصوب ،وذلك أبن يتحول الفقري إىل غين يفضل عنده نصااب فيسهم يف أداء الزكاة ،وال يكون ذلك إال أبن ميلك الفقري ماال
يكفي لتجارته إن كان اتجرا ،أو مزرعة أو ضيعة ،أو آلة للمحرتف ،أو عقارا  ...وبذلك تسهم الزكاة يف حتفيز اإلستثمار .وقد كانت
هذه هي سياسة الفاروق عمر يف العطاء :إذا أعطيتم فأغنوا ( أبو عبيد القاسم ،ص  .).565وكان عمر يعمل على إغناء الفقري ابلزكاة
ال مبجرد سد جوعته بلقيمات أو إقالة عثرته بدريهمات وكان رضي هللا عنه يقول لسعاته الذين يعملون على الصدقة :كرروا عليهم الصدقة
وإن راح على أحد مائة من اإلبل (أبو عبيد القاسم ،ص  ).565ومائة من اإلبل تساوي عشرين نصااب من ذهب الزكاة.
ومن هنا يتبني لنا أن هدف الزكاة ليس إعطاء الفقري أقداحا من احلبوب ،أو دريهمات من النقود ،كما يتوهم كثري من الناس .وإمنا
اهلدف حتقيق مستوى الئق ملعيشته (القرضاوي ،دور الزكاة يف عالج املشكالت االقتصادية ،ص  .)170ومما ال بد منه يف عصران أن
ييسر له سبيل العالج ،والُ يرتك للمرض يفرتسه.
وال شك أن عالج مشكلة الفقر يعين ذلك عالج ملشاكل كثرية كمشكلة املرض وتدين املستوى الطيب ،وكذلك مشكلة اجلهل فكثرياً ما
يكون سببها الفقر ،وقد قال علماؤان :إن املتفرغ لطلب العلم له حق يف الزكاة ،خبالف املتفرغ للعبادة.
وكذلك فإن الزكاة إذ تعاجل مشكلة الفقر هي يف ذات الوقت تقضي على مشاكل اجتماعية كثرية يتسبب ُبا الفقر كمشكلة العزوف عن
الزواج بسبب عدم توفر املهور ،وكذلك مشكلة التشرد واملتشردين يف العامل وهم كثر ،فهؤالء يف مصرف ابن السبيل.
اثنيا :مشكلة البطالة:
البطالة هي مشكلة إقتصادية وإجتماعية وإنسانية ذات خطر على الفرد إقتصاداي ،حيث يفقد الدخل وصحيا يفقد احلركة ،ونفسيا حيث
يعيش يف فراغ ،واجتماعيا ،حيث ينقم على اجملتمع .وهي كذلك خطر على األسرة ،حيث تفقد األسرة اإلطمئنان ويسود القلق والتوتر
واخلوف من الغد اجملهول .هي كذلك خطر على اجملتمع أبسره :خطر على اقتصاده ملا تؤدي من تعطيل الطاقات عن اإلنتاج ،وهي خطر
على متاسكه ،وعلى أخالقه ألن تربة الفراغ القلق ال تنبت إال الشرور واجلرائم.
ولذلك حث اإلسالم على العمل ،واملشي يف مناكب األرض ،واعتربه جهادا يف سبيل هللا إذا صحت فيه النيبة ،وروعيت األمانة واإلتقان،
وتوجيه النيب عليه الصالة والسالم للذب يف األرض ،واعتربه جهادا يف سبيل هللا إذا صحت فيه النية ،وروعيت األمانة واإلتقان ،وتوجيه
النيب عليه الصالة والسالم للذي جاء يسأله إىل االحتطاب فيه تشريف للعمل مهما كان بسيطا ،ولقد ذكر ألصحابه أنه واخوانه من
رسل هللا املصطفني كانوا يعملون ،فهو رعى الغنم ،كما رعاها موسى عليه السالم ،وقال عليه الصالة والسالم" :ما أكل أحد طعاما قط
خريا من أن أيكل من عمل يده ،وإن نيب هللا داود كان أيكل من عمل يده" (البخاري ،ص .).499
وأما عن دور الزكاة يف حماربة البطالة ،وزايدة حجم العمالة:
فالبطالة نوعان :األوىل بطالة إجبارية ،والثانية بطالة اختيارية:
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فاألوىل  :هي اليت ال اختيار لإلنسان فيها وإمنا تفرض عليه وقد يكون ذلك بسبب عدم تعلمه مهنة يف الصغر وال مسؤولية له يف ذلك،
وقد يكون تعلم مهنة مث كسد سوقها لتغري البيئة أو تطور الزمن ،وقد تكون بسبب عدم وجود ماال لشراء أدوات وآالت مهنته وقد يكون
اتجراً ولكنه يفتقر إىل رأس املال ،وقد يكون من أهل الزراعة ولكنه ال جيد أدوات احلرث ،أو آالت الري أو األرض ،أو رأس املال الكايف
للزراعة.
ويف كل هذه الصور أييت دور الزكاة وتتجلى وظيفتها .إنه دور املمول لكل ذي جتارة أو حرفة حيتاج معها إىل مال ال جيده.
فوظيفة الزكاة متكني الفقري من إغناء نفسه ،بنفسه ،حبيث يكون له مصدر دخل اثبت يغنيه عن طلب املساعدة من غريه.
وهذا ما نص عليه العلماء كاإلمام النووي نقال عن مجهور الشافعية :قالوا :فإذا كان عادته اإلحرتاف ،أعطي ما يشرتي به حرفته ،أو
آالت حرفته  ...ومن حرفته بيع اجلوهر يعطى عشرة أالف درهم  ...وإذ كان من أهل الضياغ (املزارع) يعطى ما يشرتي به ضيعته.
والثانية (البطالة االختيارية):
وهي بطالة من يقدرون على العمل ،ولكنهم جينحون إىل القعود ،ويستمرئون الراحة ويؤثرون أن يعيشوا عالة على غريهم ،فاإلسالم يقاوم
هؤالء وال يرضى عن مسلكهم ،وإن زعموا التفرغ للعبادة ،إذا ال رهبانية يف اإلسالم.
والذي تدل عليه السنة النبوية بصراحة :أن هؤالء ال حظ هلم يف مال الزكاة ،ألن عطاء مثل هؤالء فيه تشجيع على البطالة وهذا خيالف
تعاليم اإلسالم .وقد جاء يف احلديث" :ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي" (أبو داود ،ص .)118
والت صرف السديد الواجب هو ما فعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابزاء واحد من هؤالء السائلني فعن أنس بن مالك قالَّ :
"أن
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
األنصار أتَى الن َّ َّ
وقعب
بعضه
رجال من
بعضه ونبس ُ
ً
ط َ
نلبس َ
ٌ
َّيب صلى هللاُ عليه وسلم فسأله فقال أما يف بيتك شيءٌ قال بلى ح ٌ
لس ُ
نشرب فيه من ِّ
َّ ِّ
املاء قال ائتين ُبما فأاته ُبما فأخذمها ُ ِّ َّ
رجل أان آخ ُذمها
ُ
رسول هللا صلى هللاُ عليه وسلم بيده وقال من يشرتي ه َذيْن قال ٌ
مرتَني أو ثالثةً قال رجل أان آخ ُذمها بدرمهني فأعطامها َّإايه وأخذ ِّ
الدرمهَ ْني
بدره ٍم قال ُ
رسول هللاِّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم من يز ُ
َْ
يد على دره ٍم َّ ْ
ٌ
األنصاري وقال ِّ ِّ
طعاما فانبُ ْذه إىل أهلِّك و ِّ
ِّ
دوما فائتين به فأاته به َّ
رسول هللاِّ صلَّى هللاُ عليه
اشرت
فأعطامها
فشد فيه ُ
َّ
ابآلخر قَ ً
اشرت أبحدمها ً
وسلَّم عودا ِّ
ِّ
ثواب
اهم
اذهب
بيده مثَّ قال
ً
فاحتطب ْ
فاشرتى ببعضها ً
َ
عشر ً
ْ
ْ
يوما ففعل فجاء وقد أصاب عشرَة در َ
وبع وال أرينَّك مخسةَ َ
ِّ
ِّ
رسول هللاِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم هذا خريٌ لك من أن جتيء املسألةُ نكتةً يف ِّ
القيامة َّ
إن املسألةَ ال تصلُ ُح
يوم
طعاما فقال ُ
وجهك َ
وببعضها ً
َ
دم م ِّ
ِّ
ٍ
ٍ ِّ
ٍ
وج ٍع"( مسلم).
َّإال لثالث لذي فق ٍر ُمدق ٍع أو لذي غُرم ُمفظ ٍع أو لذي ُ
اثلثا :مشكلة الكوارث والديون:
وهي من عوارض احلياة دون أن حيسب هلا الناس حسااب .واخلوف من وقوع هذه الكوارث مستقبال هو حبد ذاته مشكلة ،ألنه حيرم الفرد
من شعور الطمأنينة ا لنفسية ،وجيعله حييا يف قلق وتوتر ،خائفا على نفسه وعائلته من مصري غري معلوم ،ومستقبل غري مأمون .واإلسالم
حيرص على أن يعيش كل فرد من أبنائه يف كفاية من العيش وآمن من اخلوف.
وقد رأينا كيف أسهمت الزكاة يف معاجلة مشكلة الفقر إبعطاء الكفاية للمحتاج :كفايته وعائلته ،كفاية عمر بتمليكه عقارا أو آلة أو رأس
مال للتجارة  ،...وكيف أسهمت يف معاجلة مشكلة البطالة بتهيئة العمل للعاطل.
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بيد أن اإلنسان قد يكون يف كفاية من العيش ،بل يف سعة منه ،ولكن ال يلبث أن يعضه الدهر بنابه ،ويضربه ضرابت مفاجئة ،ترتكه فقرياً
بعد غىن ذليال بعد عز .تلك هي الكوارث املفاجئة.
هذه الكوارث اقتضت نظام التأمني يف الغرب الذي عرف يف القرون األخرية ،وهو نظام ال خيلو من الغرر ،أو التغرير ،وتسري املعامالت
الربوية احملرمة يف عروقة .وقبل أن يعرف الغرب نظام التأمني بقرون كان اجملتمع اإلسالمي يؤمن أفراده بطريقته اخلاصة إذ كان (بيت مال
املسلمني) هو شركة التأمني الكربى اليت يلجأ إليها كل من نكبه الدهر ،فيجد فيه العون واملالذ.
ويف سهم الغارمني متسع لكوارث ،يطالب امللهوف ويل األمر ،غري هياب وال خجل ،فهو رجل مسلم يطلب حقه ،فقد نص القرآن
الكرمي على أن للغارمني نصيبا يف مصارف الزكاة فريضة من هللا والغارمون هم الذين ركبتهم الديون بسبب كارثة أو كساد أو غري ذلك،
فهو كان يستثمر ماله وينتج للمجتمع وجيلب له مث حلت به كارثة اضاعت ماله وعطلته عن اإلنتاج ،فهنا أتيت الزكاة لتعيده إىل ميدان
اإلنتاج اثنية وهو مطمئن النفس غري هياب على اإلستثمار اثنية.
وهناك من الفقهاء (الغزايل ،ص  )201يرى أن الغارم يعطى قدر ما يعيده إىل سريته األوىل .وهذا أتمني فريد من نوعه يعزز مجيع
املستثمرين نفسيا عن االحجام .وهناك فرق شاسع كما هو جلي بني التأمني اإلسالمي يف الزكاة وبني التأمني الغريب الذي يقوم على
أساس دفع األقساط السابقة ،وال يعطى املصاب إال ما جيرب كسره ،ويفرج ضائقته .وإنه يف ظل نظام الزكاة تشيع الثقة واألمل ،وبذلك
تزداد االستثمارات وحركة األموال والعقول .من أجل زايدة انتاج األمة.
رابعا :مشكلة الفوارق االقتصادية الفاحشة (القرضاوي ،دور الزكاة يف معاجلة املشكالت االقتصادية ،ص .).197-195
وهي تعين فقدان التوازن يف توزيع الدخل ،وهذه اآلفة ال خيلو منها جمتمع يف هذا الزمان ،إذ تضم من يلعب ابملالين ،ومن يفتقد املالليم.
وقد عرفنا من دراستنا ألثر الزكاة يف عالج الفقر :أن هدف الزكاة ليس مقصورا على حماربة الفقر مبعونة وقتيه أو دورية ،ولكن من أهدافها
توسيع التملك ،وتكثري عدد املالك ،وحتويل أكرب عدد ممكن من الفقراء واملعوزين إىل أغنياء ،مالكني ملا يكفيهم ومن يعولون طول العمر.
وذلك بتمليك كل حمتاج ما يناسبه ويغنيه ،كأن متلك التاجر متجرا وما يلزمه ويتبعه ،ومتلك الزارع ضيعة ،وما يلزمها ويتبعها ،ومتلك
احملرتف آالت حرفة وما يلزمها ويتبعها .فهي ُبذا تعمل على حتقيق هدف عظيم :هو التقليل من عدد اآلجراء ،والزايدة يف عدد املالك.
وذلك أن من أهداف اإلسالم العظيمة يف ميدان اإلقتصاد واإلجتماع إقامة توازن اقتصادي واجتماعي عادل ،ومقتضى هذا أن يشرتك
الناس يف اخلريات واملنافع اليت أودعها اخلالق يف هذه األرض ،وال يقتصر تداوهلا على فئة األغنياء وحدهم وحيرم اآلخرون.
َجيعا ُُثَّ است و ٰى إِ ََل َّ ِ
ٍ ِ
ٍ
قال تعاىلُ ( :ه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُكم َّما ِيف أاأل أَر ِ
يم) البقرة:
س َّو ُ
ض َِ ً
اه َّن َسبأ َع ََسَ َاوات ۚ َو ُه َو بِ ُك ِل َش أيء َعل ٌ
أََ
الس َماء فَ َ
( )29وكلمة مجيعاً يف اآلية يصح أن يكون أتكيدا ملا يف األرض ،أو للناس املخاطبني ،وال مانع من إرادة املعنيني معا .فاملعىن على هذا:
أن مجيع ما يف األرض خملوق للناس مجيعا ،ال لتستأثر به فئة دون أخرى.
ومن هنا حيرص اإلسالم على عدالة التوزيع ،وتقارب امللكيات يف اجملتمع ،ولعل الزكاة من أهم أدوات التوازن يف التوزيع .إذ تعمل
اء َّ
اَّللُ َعلَ ٰى َر ُسولِ ِه ِم أن أَ أه ِل
على تضييق الفوارق وتقريب املستوايت .كما نص على ذلك القرآن الكرمي يف آية توزيع الفيءَّ ( :ما أَفَ َ
الأ ُقر ٰى فَلِلَّ ِه ولِ َّ ِ ِ ِ
ساكِ ِ
السبِ ِ
ول
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
ني َوابأ ِن َّ
ني أاألَغأنِيَ ِاء ِمن ُك أم ۚ َوَما َ
يل َك أي َال يَ ُكو َن ُدولَةً بَ أَ
َ
َ
لر ُسول َولذي الأ ُق أرَ َٰب َوالأيَ تَ َام ٰى َوال َأم َ
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اَّللَ َش ِدي ُد ال ِأع َق ِ
اَّللَ ۚ إِ َّن َّ
فَ ُخ ُذوهُ َوَما ََنَا ُك أم َعنأهُ فَانتَ ُهوا ۚ َواتَّ ُقوا َّ
اب) احلشر .)7( :وكان فعله عليه الصالة والسالم يف توزيع الفيء
من بين النضري على املهاجرن إال رجلني من اإلنصار كان ُبما حاجة وذلك رفعا ملستواهم بعد أن أخرجوا من دايرهم وأمواهلم.

وابلرغم من أن اإلسالم قد أقر التفاوت بني الناس يف املعايش واألرزاق ،ألنه نتيجة التفاوت فطري يف املواهب وامللكات ،والقدر
والطاقات ،ولكن هذا اإلعرتاف واإلقرار ليس معناه أن يدع اإلسالم الغين يزداد غىن والفقري يزداد فقرا ،فتتسع الشقة بني الفريقني ويصبح
األغنياء يف اجملتمع طبقة تعيش يف أبراج عاجية ،والفقراء يعيشون يف أكواخ البؤس واحلرمان .بل تدخل اإلسالم بتشريعاته القانونية،
وتنظيماته العملية ،ووصاايه الرتغيبية والرتهيبية لتقريب املسافة بني هؤالء وأولئك ،فعمل على احلد من طغيان األغنياء ،والرفع من مستوى
الفقراء.
وليس حديثنا هنا إال عن أحد هذه األدوات اليت تعمل على التوازن يف التوزيع وهي الزكاة ابعتبارها وسيلة ابرزة من هذه الوسائل
واألدوات ،إذ هي أخذ من الغين واعطاء للفقري.
وأن نسبة حصيلة الزكاة ستكون بال ريب نسبة ضخمة وحصيلة كبرية إذا تصوران أفراد اجملتمع يعملون ويضربون يف األرض ،وهذه الضخامة
حصيلة الزكاة تتسع لتمليك عدد كبري من أصحاب الدخل الضئيل ،والذين ال دخل هلم ،فتقرب املسافة بينهم وبني غريهم من املوسرين
من أبناء األمة ،وبذلك يتحقق نوع من التوازن النسيب املعقول يف توزيع الدخل.
خامسا :مشكلة كنز النقود وحبسها (القرضاوي ،دور الزكاة يف عالج املشكالت االقتصادية ،ص :).199
ك ان من هداية هللا لإلنسان أن يتخذ (الذهب والفضة) نقدين للتبادل بدال من نظام املقايضة وما يصحبه من تعقيد وبدايته  ،وكانت
هذه من نعم هللا اليت تستحق الشكر كما نص على ذلك اإلمام الغزايل" :ان شكر هللا يقتضي عدم تغيري قيمة واسطة التبادل ،لذا فإن كل
من يغري قيمة النقود خبفضها فقد تعدى حدود هللا( .ومن يتعدى حدود هللا فقد ظلم نفسه" (نعمة مشهور.)1992ولكن الناس سرعان
ما غفوا عن حقيقة هذه النقود ومهمتها ،فاختذها كثري منهم غاية يف نفسها ،حىت إذا حصلوا عليها ،حبسوها عن احلركة ،وعطلوها عن
السري ،وتركوها راكدة كاملاء اآلسن فلما جاء اإلسالم دعاهم أن يتحرروا من عبودية الدينار والدرهم ،وأن يعملوا على حتريك النقود
َّ ِّ
ين َآمنُواْ إِّ َّن َكثِّ ًريا ِّم َن
وتثمريها .وشدد اإلسالم على كنزها ،وتعطيلها عن أداء رسالتها يف احلياة االقتصادية فقال تعاىلَ ( :اي أَيُّ َها الذ َ
ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ
الرْهب ِّ
َحبَ ِّ
ين يَكْنُِّزو َن َّ
ان لَيَأْ ُكلُو َن أ َْم َو َال الن ِّ
وهنَا ِّيف َسبِّ ِّيل اّللِّ فَبَ ِّش ْرُهم
ب َوالْ ِّف َّ
ضةَ َوالَ يُ ِّنف ُق َ
األ ْ
َّاس ِّابلْبَاط ِّل َويَ ُ
ار َو ُّ َ
صدُّو َن َعن َسب ِّيل اّلل َوالذ َ
الذ َه َ
ِّ ِّ
بِّع َذ ٍ ِّ
ورُه ْم َه َذا َما َكنَ ْزُُْت ألَن ُف ِّس ُك ْم فَ ُذوقُواْ َما ُكنتُ ْم
اه ُه ْم َو ُج ُ
اب أَلي ٍم) ﴿( ﴾34يَ ْوَم ُْحي َمى َعلَْي َها ِّيف َان ِّر َج َهن ََّم فَتُك َْوى ُبَا جبَ ُ
َ
نوُبُْم َوظُ ُه ُ
تَكْنُِّزو َن) ﴿ .﴾35التوبة .35/34
قال اإلمام الغزايل" :جعل هللا تعاىل الدراسهم والداننري حاكمني توسطني بني سائر األموال حىت تقدر األموال ُبما  ...فإذن خلقهما هللا
لتتداوهلما األيدي ،ويكوان حاكمني بني األموال ابلعدل وحلكمة أخرى وهي التوسل ُبما إىل سائر األشياء  ...فكل عمل فيهما خيالف
الغرض املقصود ابحلكم ،فقد كفر نعمة هللا تعاىل فيهما  ...فإذن من كنزمها فقد ظلمهما وأبطل احلكمة فيهما ( "...الغزايل ،ص -91
 .) 92وهذا الذي كتبه الغزاىل هنا يعترب يف نظر اإلقتصاديني املعاصرين أعمق ما قيل يف شأن النقود يف العصور السابقة كلها.
ومل يقف اإلسالم يف حماربة الكنز عند حد التحرمي والوعيد الشديد ،بل خطا خطوة عملية هلا قيمتها وآثرها ،يف حتريك النقود املكنوزة
وإخراجها من مكاهنا إىل ساحة احلركة واإلنطالق ،لتقوم بدورها يف إنعاش اإلقتصاد ،ومقاومة البطالة ،ومطاردة الركود يف األسواق.
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متثلت هذه اخلطوة يف فرض الزكاة كل حول فيما بلغ نصااب من رأس املال النقدي سواء مثره صاحبه ابلفعل أم ال ،وهذه أمثل طريقة
للقضاء على حبس النقود واكت نازها ،ذلك الداء الوبيل الذي حار علماء اإلقتصاد يف عالجه حىت اقرتحوا اصدار النقود الذائبة اليت يكون
هلا اتريخ انتهاء حيث تبطل صالحيتها ابإلكتناز .وتعد الزكاة اكرب حافز على تنمية املال وإستثماره ألهنا ستأكل منه  %2.5سنواي مما
حيفز صاحب املال على تنميته حىت ال أتكله الصدقة (الزكاة) .وهلذا جاء يف احلديث الشريف احلث على االجتار أبموال اليتامى حىت ال
أتكلها الصدقة" .اجتروا يف أموال اليتامى ،ال أتكلها الصدقة" (ابن العريب  ،ص )35
احملور الثالث :أثر الزكاة على النقود والقضاء على ظاهرة التضخم وتوزيع الدخل بني اإلستهالك واإلدخار
يتجلى أثر الزكاة على النقود من زاويتني سوف يفرد لكل زاوية منهما مطلباً .الزاوية األوىل :تقليل الطلب على النقود .والزاوية الثانية:
املسامهة يف القضاء على ظاهرة التضخم.
أوال :تقليل الطلب على النقود:
فرض هللا تعاىل الزكاة على ثالثة أصناف من املال:
)2

أموال انمية خبلقتها أو طبيعتها كالنقود.

)3

أموال انمية ابلعمل عليها كأموال التجارة واإلسامة للحيواانت.

)4

أموال هي حبد ذاهتا مناء كالزروع والثمار.

وحديثنا منصب على النوع األول :هو النقود اليت اعتربها الفقهاء انمية خبلقتها لذا جتب فيها الزكاة سواء أكانت داخلة يف ميدان اإلنتاج
أم كانت خارجة عنه .وإذا كانت الزكاة جتب يف األموال املعطلة عن اإلنتاج مثل األموال واألرصدة اليت تكدس يف اخلزائن أو توضع يف
األقبية أو حتت الرتاب .وإذا أن صاحب املال امل َسلم يعلم أن هللا فرض على هذا املال زكاة فمعىن ذلك أن ماله املكتنز سوف ينقص يف
ُ
هناية العام ألن الزكاة ستأكل جزءا منه ويف خالل مدة وجيزة ميكن أن يصل هذا التآكل إىل نصفه كما يوضح ذلك اجلدوال التايل
(الرتكماين ،ص :)،145
جدول رقم ( )1نسبة ما أتكل الزكاة من الثروة
نسبة ما تأكل الزكاة من الثروة
%10
%25
%50
%75
%90

عدد السنوات
أقل من خمس سنوات
أقل من أثنتي عشرة سنة
أقل من ثمان وعشرين سنة
أقل من خمس وخمسين سنة
أقل من مئة سنة

ابإلضافة إىل أن تعطيله هلذا املال يعترب كنزاً فيه وعيد من هللا تعاىل .ومما ال شك فيه أن صاحب املال العاقل سيسعى للتخلص من كنز
هذا املال ويستثمره لسببني :حىت ال أتكله الصدقة (الزكاة) ،وحىت ال ينال غضب هللا ووعيده للكانزين.
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وهكذا تكون الزكاة سببا يف ختفيض الطلب على النقود وخاصة تلك النقود اليت ال حيسن أصحاُبا استثمارها أو يرغبون يف كنزها حىت
تبقى يف مأمن بعيدة عن جمال املخاطرة (الرتكماين ،ص  .).222-220وتقليل الطلب على السيولة أو على النقد يسهم يف زايدة
االستثمار وتقليل سعر الفائدة احملرمة ،وتقليل سعر الفائدة يعىن ارتفاع الكفاءة احلدية لرأس املال وذلك يعين حتقيق أرابح ،مما يستدعي
زايدة اإلستثمار والتغلب على الكساد.
اثنيا :املسامهة يف القضاء على ظاهرة التضخم:
والتضخم يعين زايدة الطلب عن العرض الكلي ،وأهم مظاهره اختالل يف قيمة النقد ،وبذلك ارتفاع األسعار ،وابلتايل امليل إىل التخزين
السلعي والتخلص من النقد مما يعين زايدة الطلب الكلي عن العرض الكلي.
وكما هو ظاهر فإن الزكاة تطبق على وسائل اإلنتاج املعطلة ومنها النقود حبيث تدفعها دفعا حىت تدخل ميدان النشاط اإلقتصادي بدال
من تعطيلها .فنخلص إىل القول :أن الزكاة تدفع ابألموال إىل اإلنتاج حىت تكون من األرابح ال من رأس املال.
وإذا كانت الزكاة تدفع عجلة اإلنتاج إىل األمام فمعىن ذلك أن اإلنتاج سيزداد وبزايدة اإلنتاج ترخص األسعار وبذلك تسهم الزكاة يف
معاجلة ظاهرة التضخم اليت بدأت حتكم قبضتها على اإلقتصاد الذي يعتمد على الورق النقدي اإللزامي .ومن انحية أخرى فإن الزكاة
تسهم ابلقضاء على ظاهريت اإلنكماش والتضخم وذلك ابتباع سياسة يف مجع الزكاة وإنفاقها تتماشى مع املشكلة اإلقتصادية القائمة .إذ
أن لويل األمر املسلم أن جييب الزكاة نقدا بل العني على رأي بعض الفقهاء من احلنفية ويستهد على ذلك مبا ورد من أحاديث نبوية
وتطبيقات يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة ُت ذكرها يف املبحث األول يف املطلب الثامن (تغري نسبة الزكاة) لويل األمر يف حالة التضخم أن
جيمع الزكاة نقدا عن مجيع األموال الزكوية ،وبذلك ميتص كميات كبرية من النقد كانت موجودة يف التداول  ...وله أن يوزع الزكاة على
املستحقني أمواال عينية  ...فيزداد الطلب على هذه السلع مما يسبب العمل على زايدة انتاجها ،وإذا ما زاد اإلنتاج يف البلد تنخفض
االسعار ،ويقضي على التضخم.
كما أن لويل األمر يف حالة االنكماش واليت تعين زايدة العرض الكلي عن الطلب الكلي وزايدة امليل للتفضيل النقدي ،فلويل األمر يف
حالة االنكماش أن أيخذ الزكاة أمواال عينية ليمتص الفائض من العرض يف السوق ويوزعها على احملتاجني بشكل نقود مما يساعد على
وجود السيولة النقدية اليت تؤدي غلى القضاء على االنكماش الذي يعاين االقتصاد .أي أن لويل األمر أن يراعي املصلحة يف مجيع
تصرفاته ،وأن كل ما يؤدي املصلحة وجب العمل به (عفر ،حممد عبد املنعم ،ص .).15
اثلثا :أثر الزكاة يف توزيع الدخل بني اإلستهالك واإلدخار
إن اإلسالم يرى أن هناك قناتني وحيدتني ميكن للثروة أن متر ُبما ،ومها قناة اإلنفاق على رفاه وصالح اجملتمع ،وقناة اإلستثمار يف النشاط
اإلقتصادي وال توجد طريقة اثلثة يف اجملتمع غريمها .وإذا رجعنا إىل بعض أحكام الزكاة اليت ذكرانها يف املبحث األول جند أن اإلسالم مل
يفرض الزكاة على السلع اإلستهالكية اليت حيتاجها اإلنسان يف حياته من مأكل وملبس ومسكن ومركب إمنا فرضها على:
)2

املدخرات املستعملة يف اإلنتاج.

)3

املدخرات اليت تتصف بصفة الرفاه كاملصوغات الذهبية والفضية املتخذة للزينة والرفاهية واحللي اليت تستعملها النساء.

)4

املدخرات عن اإلنتاج يف األموال املكتنزة.
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وُبذا نرى أن اإلسالم يعامل املدخرات املستعملة يف الرفاهية واملعطلة عن االنتاج معاملة املدخرات املدخرات املستعملة يف اإلنتاج.
وإن هلذه املعاملة أثراًكبرياً يف اقتناء هذه املدخرات عن طريق الزكاة خبالف املدخرات املستعملة يف اإلنتاج حيث أن الزكاة تؤخذ من دخلها
أو رحبها يف حني أن الزكاة املأخوذة من املدخرات الرتفيهية واملعطلة تؤخذ من أصل املال حبيث أتيت الزكاة عليها بعد عدة أعوام.
وُبذا نرى أن الزكاة توجه الدخل حنو اإلستعماالت اإلنتاجية دون اإلستعماالت الرتفيهية ،وهذا له أثر يف حتديد قرار أصحاب الدخول يف
توجيهها حنو اإلنتاج دون الرفاه.
أما ابلنسبة لقرار اإلدخار فإن الزكاة تضيق عليه من انحيتني :األوىل :التهديد ابلعقاب والعذاب األليم يف اآلخرة بسبب تعطيل هذا املال
عن اإلنتاج وعدم شكر نعمة هللا ،والثانية :أبن تسلط عليه فتهلكه مبرور الزمن ،ولذك فإن صاحب املال إذا ادخر أمواله وحبسها عن
التداول يكون يف اختاذه هلذا القرار قد أضر بنفسه.
وبناء على هذا فليس أمام صاحب املال املدخر الفاضل عن حاجته حىت يتخلص من العقاب اآلخروي ،والنقص من مدخراته إال توجيه
مدخراته حنو اإلستثمار احل الل فقد ألن الشريعة حرمت عليه توجيه هذه املخرات للحصول على الفائدة الربوية ،وبذلك ال جند املدخرات
املرتاكمة أمامها سوى النماء واإلستثمار احلالل يف عملية اإلنتاج.
هذه العملية اإلنتاجية سوف يشرتك ويساهم فيها عدد كبري من أصحاب األموال الذين ميلكون فوق النصاب الذي يفيض عن حوائجهم
األصلية.
وآخر دعوان أن احلمد هلل رب العاملني.
نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إَل النتائج التالية:
أوال :أن الزكاة تقدم حال انجحا ملشكلة الفقر والبطالة وذلك عن طريق بعث املعدمني إىل اإلنتاج واملسامهة يف أداء الزكاة ،فليست الزكاة
تعين بضع دريهمات أو داننري توضع يف يد الفقري ،بل هي متليك كفاية العمر له وذلك إبعطائه آلة حرفته أو رأس مال إن كان اتجراً أو
عقاراً إن كان عاجزاً أو ضيعة إن كان مزارعا ...وخصوصا إذا علمنا أن حصيلة الزكاة تعين مبالغ تعد ابملالين.
اثنيا :إن يف مصارف الزكاة ما يهتم بتشغيل العناصر اإلنتاجية املعطلة ،كالغارمني الذين قعدوا عن اإلنتاج بسبب غرمهم وابن السبيل الذي
جتمد دوره يف اإلنتاج لغربته والذي انقطع عن بلده بسبب سعوبة لطرق أحياان وهذا يستدعي إقامة شبكة مواصالت واسعة مما يعين
تسهيل عمليات التبادل التجاري واإلنتعاش اإلقتصادي .وكذلك العبيد واألسرى إن يف حتريرهم تشغيل لعناصر قد تكون انتاجية وكانت
معطلة.
اثلثا :تقوم الزكاة بدور واضح وفاعل يف جمال حتفيز اإلستثمار وذلك من خالل ضغطها على املدخرات املعطلة حيث تسلط عليها مما
يضطر صاحبها إىل تشغيلها وعدم كنزها وهذا يعترب عالجا ملشكلة حبس النقد عن التداول "الكنز" مما يتسبب مبشاكل إقتصادية عديدة.
رابعا :تؤثر الزكاة على الطلب على النقد وحتد منه وذلك بتسلها عليه مما يضطر أرابب املال أن يدفعوه إىل اإلستثمار ،فيقل امليل للتفضيل
النقدي وابلتايل حتد من الطلب مما يسهم يف عالج ظاهرة التضخم الناجتة عن الطلب املتزايد.
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خامسا :تسهم الزكاة يف عالج ظاهريت التضخم واالنكماش وذلك عند اتباع ويل األمر سياسة يف مجع الزكاة تتالئم وطبيعة املشكلة ،فإن
كانت مشكلة تضخم فإن ويل األمر يعمد إىل امتصاص الفائض النقدي من السوق عن طريق أخذ الزكاة ابلقيمة (نقدا) مما يسهم يف
تقليل الطلب.
ويف حالة اإلنكماش فإنه يعمد إىل امتصاص الفائض من السلع املعروضة يف السوق فيأخذ الزكاة عينا مما يسهم يف ختفيض حدة الكساد
وتقلل السلع يف السوق وابلتايل يزداد الطلب فيتحفز اإلستثمار لتلبية الطلب وهكذا فإن سياسة مجع الزكاة يف حل األزمات اإلقتصادية.
سادسا :لعل أهم نتيجة خلصنا إليها هي الثقة املطلقة اليت تعززت يف أن مؤسسة الزكاة قادرة على مواجهة املشكالت اإلقتصادية اليت
استحدثت استحدااث نتيجة تطبيق شرائع وضعية يعتورها اخللل .إذ أن الزكاة فيها عالج ال يدع سقما ملشكلة الفوارق اإلقتصادية الصارخة
وهي عالج للمشكلة اليت أعيت اإلقتصاديني (مشكلة التضخم) و (اإلنكماش) وهي كذلك عالج ملشكلة حبس النقد عن التداول
(اإلكتناز) .وهي كذلك عالج ملشكلة الفقر ،والبطالة ،والكوارث.
وقد تبني يف هذا البحث كيف تعمل الزكاة لعالج املشكالت سابقة الذكر ،مبا ال يدع شكا يف قدرهتا على ختليص االقتصاد منها .ولكن
آلية الزكاة ال تعمل إال يف ظل جمتمع إسالمي تسوده القيم اإلسالمية حيث تشرف الدولة على إدارة هذه املؤسسة.
وال ينظر من مؤسسة الزكاة أن تعاجل تلك املشكالت اإلقتصادية وهي تقف يف العراء ال يتمثلها نظام إسالمي تكون فيه أداة من أدوات
سياسته املالية.
مث إن اإلسالم ليس مسؤوال عن وضع حلول ملشكالت أفرزها نظام غري نظامه بل هي على النقيض منه ،فال يتصور أن تعمل آلية الزكاة
إال يف ظل نظام إسالمي متكامل يتمتع إبفساح اجملال ملؤسسة الزكاة كي تعمل عملها.
قائمة املصادر واملراجع
( )1أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم األنصاري (املتوىف سنة  )182خلراج ،املطبعة السلفية 1346ه .
( )2أبو عبيد القاسم ،ابن سالم بن عبد هللا اهلروي البغدادي( ،املتوىف سنة  224ه) األموال ،ط ،1مكتبة الطيبات األزهرية.
( )3البخاري ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية (املتوىف سنة  256للهجرة) .صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،دار ابن كثري ،ط،2002 ،1
دمشق  -بريوت
( )4أبو داود ،سليمان بن األشعث األزدي السجستاين (املتوىف سنة  275ه) سنن أيب داود ،املكتبة العصرية.
( )5املاوردي ،عالء الدين أبو احلسن (املتوىف سنة  386ه) ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،ط1980 ،2
( )6املاوردي ،عالء الدين أبو احلسن (املتوىف سنة  386ه) ،اآلحكام السلطانية والوالايت الدينية ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت.
( )7أبو حامد الغزايل ،حممد الغزايل الطوسي النيسابوري الصويف الشافعي األشعري (املتوىف سنة  505ه) احياء علوم الدين ،طبعة دار احلليب.
( )8ابن رشد أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب (املتوىف520 :ه )  ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة ،حتقيق سعيد
أعراب ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي.
( )9ابن العريب ،حممد بن عبد هللا بن حممد املعافري ،املشهور ابلقاضي أبو بكر بن العريب اإلشبيلي (املتوىف سنة  543ه ) ،املالك يف شرح موطأ اإلمام
مالك ،حتقيق حامد احملالوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت .1971
( )10ابن قدامة ،عبد هللا بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي (املتوىف 620ه ) ،املغين ،ط ،1مكتبة الرايض.
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( )11الزيلعي ،عثمان بن علي بن حمجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي احلنفي (املتوىف 743 :ه ) تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،دار املعرفة ،بريوت.
( )12النووي ،حيىي بن شرف النووي حمي الدين أبو زكراي( ،املتوىف سنة  676ه) ،اجملموع شرح املهذب ،دار الفكر.
( )13النووي ،حيىي بن شرف النووي حمي الدين أبو زكراي( ،املتوىف سنة  676ه) ،روضة الطالبني ،ط.2
( )14ابن اهلمام ،مال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي (املتوىف861 :ه )  ،فتح القدير ،دار الفكر.
( )15أبو زهرة ،حممد  ،لتكافل االجتماعي يف اإلسالم ،دار الفكر العريب ،القاهرة .1991
( )16اببلي ،حممود األسس الفكرية والعملية لإلقتصاد اإلسالمي ،منشورات دار الرفاعي ،الرايض ،ط1985 ،1
( )17الرتكماين ،عدانن خالد ،السياسة النقدية واملصرفية يف اإلسالم ،مؤسسة الرسالة.1988 ،
( )18عفر ،حممد عبد املنعم ،االقتصاد الكلي ،ط ،1دار البيان العريب.
()19

عناية ،غازي ،عناية ،الزكاة والضريبة ،دار إحياء العلوم ،بريوت.

( )20القرضاوي ،يوسف ،فقه الزكاة ،ط ،22مؤسسة الرسالة .1978
( )21القرضاوي ،يوسف ،دور الزكاة يف عالج املشكالت اإلقتصادية ،قراءات يف اإلقتصاد اإلسالمي :إعداد مركز أحباث اإلقتصاد اإلسالمي ،ط1مركز
النشر العلمي.
( )22لوبون ،جوستاف حضارة العرب( ،ترمجة حممد عادل زعيرت).1984 ،
( )23نعمة مشهور ،حبيث بعنوان االقتصاد اإلسالمي والتضخم ،اجمللة العاملية بكلية التجارة يف جامعة األزهر ،العدد ( ،)9سنة 1992
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