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جوانب العدالة في تشريع الزكاة
الدكتور :حممد السعيد مصيطفى
جامعة غرداية
مقدمددة.
احلمد هلل العدل املبني ،والصالة والسالم عىل رسوله أعدل اخللق أمجعني،
باحلق وبه يعدلون ،وعىل من
وعىل آله وصحبه ال ِّثقات العدول ا َّلذين حيكمون
ِّ
اهتد هبديه والتزم سنته وجعل العدل خلقه يف الدنيا والدين ،أما بعد
ّ
فإن موضوع العدالة يف اإلسالم من املوضوعات الكبرية التي ال حييط هبا
بحث حمدود ،ذلك ّ
أن العدل هو عامد الدين ،وهو الغاية التي من أجلها أرسلت
رس انتظام الكون ،وهو مرتكز احلياة؛ إذ ال تستقيم
الرسل وأ زلت الكتب ،وهو ّ
ّ
كل جوانبها االجتامعية واالقتصادية ،ولذلك ّ
بدونه يف ّ
ويظل مطمح
ظل العدل
البرشية ومنتهى آماهلم.
والعدل يف الرشيعة ال يقترص عىل اجلانب املادي فحسب ،بل إنّه يدخل يف
ّ
كل جزئية من جزئياهتا فضال عن القواعد والكليات ،ومثلام هو أمر أساس يف
جانب األخالق واملعامالت ،هو أيضا مرتبط باألحكام الرشعية ،يدور معها يف
ّ
كل األحوال والظروف ،ودعلها أعدل األحكام عىل اإلطالق ،وهو ما من شأ ه
يقرر كامل الرشيعة وصالحيتها ّ
لكل زمان ومكان.
أن ِّ
وبناء عىل ذلك يعترب اجلانب الترشيعي من أوضح املجاالت التي ّ
تتجىل فيها
عدالة اإلسالم وتتميز بوضوح ،فام من حكم فيه إالّ وهو مضبوط هبا ومؤكِّد
عليها؛ ومن بني تلك األبوا

ذات الصلة بالترشيع با

الزكاةّ ،
فإن من يتت َّبع

يتبني له بجالء اتصافها وارتباطها بذلك املبدأ الذي دعلها تلتزم
أحكامهاَّ ،
اإلنصاف وجتانب احليف والظلم.
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ولكي ِ
نكشف بوضوح عن ذلك األمر -با

الزكاة ،-فقد اخرتت هذا

البحث الذي وسمته بعنوان[ :جوانب العدالة يف ترشيع الزكاة]
أمهية البحث :
تنبع أمهية موضوع هذا البحث من عدة جوانب :
.د من كونه يركِّز عىل موضوع العدالة ،وهو موضوع عظيم يف اإلسالم؛ ّ
ألن
كل أمر وميزان ّ
كل يشء وقوام ّ
العدل نظام ّ
كل حكم ،عليه قامت األرض
والسموات ،وبه جاءت الرشائع والرساالت ،فأ زل اهلل به كتبه ،وبعث به رسله،
ًّ
وحث عليه يف كثري من آيات الكتا لكون الدين يقوم عليه والدنيا
وأمر به خلقه،
تستقيم به.
د ألن العدل يعدّ أساس ترشيع األحكام وعمود مقاصدها وقوام ّ
كل
الترصفات واملعامالت ،وعامد ّ
كل املواقف وااللتزامات سواء احلقوق منها أو
الواجبات ،وهو شامل ومستغرق ّ
لكل الظروف واحلاالت ،وهو ضامن ألحسن
املآالت ،وذلك ّ
ألن انتظام حياة الناس مجيعها منوط بقدر ما عندهم من العدل
وما حيققونه منه.
د وتنبع أيضا أمهية موضوع هذا البحث من كونه يركز عىل إبراز جانب العدالة
يف فريضة الزكاة من حيث اتصاف أحكامها بذلك ،وهو ما دعل منها نموذجا
واضحا ودليال ثابتا عىل ّ
أن الترشيع اإلسالمي عموما يقوم عىل ذلك األساس
ويعتمده مرتكزا يف وجوده.
مهمة ودليل كامل يربهن بوضوح عىل
د ومن أمهية هذا البحث أ ه مقدمة ِّ
كامل ليعة اإلسالم وصالحيتها لكل زمان ومكان ،ملا تتصف به من عدالة
أحكامها ،وهو ما دعلها حتقق املساواة بني الناس ،وتبعد عنهم الظلم واجلور،

مجلة روافد للبحوث والدراسات  /جامعة غرداية  /العدد األول /ديسمبر 2016م

()29

خالفا ّ
لكل القوانني البرشية التي عجزت عن حتقيق ذلك رغم ما تدعيه من
ديمقراطية وتقدم.
مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث يف ّ
أن موضوع العدالة كثريا ما تناوله العلامء كجانب
من اجلوانب العلمية املتعلقة بعلم احلديث أو الفقه أو األصول ،أو من حيث
العموم كالعدالة االجتامعية أو االقتصادية ،أو من حيث اجلانب األخالقي
فحسب ،ومل يتناولوا دراسة هذا اجلانب من الوجه الترشيعي بشكل واضح
وتفصييل ،يربز هذا األمر كأساس ومرتكز يف ترشيعات اإلسالم.
فمن هنا كان هذا التسا ل :كيف يظهر جانب العدالة يف الترشيع عموما ،ويف
با الزكاة عىل وجه اخلصو

؟

منهج البحث :استخدمت ملعاجلة هذا البحث املناهج التالية:
أ د املنهج الوصفي لتعريف مصطلح الزكاة ،والعدالة وبيان مدلوالهتام.
داملنهج التحلييل االستقرائي ،وذلك عند تتبع أحكام الزكاة وتلمس
جوانب العدالة فيها.
وقد تناولت ذلك من خالل املطالب التالية:
املطلب األول :ماهية العدالة يف اإلسالم.
املطلب الثاين :مفهوم فريضة الزكاة.
املطلب الثالث :مظاهر العدالة يف أحكام الزكاة.
اخلامتة.
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املطلب األول :ماهية العدالة يف اإلسالم
أوال :ال َعدا َلة يف اللغة
ٍ
معان تبع ًا لورود استعامهلا
تطلق مادة – ع د ل – عند علامء اللغة عىل عدة
منها ما يغلب استعامله يف التخاطب ومنها ما يندر ُّ
ويقل شيوعه .ويمكن عند
التأمل إرجاع تلك املعاين إىل أصلني َص ِحيْحني متقابلني .األول :يدل عىل
ُّ
االستواء ،والثاين يدل عىل االنحراف.
فمن األول :
 العدل من الناس :املريض املستوي الطريقةُ .ي َقال :هذا عَدْ ٌل ومها َعدْ ٌل،وعدْ ِ
الن ،وهم ُع ٌ
دولّ ،
وإن فالن ًا ل َعدْ ٌل ّبني ال َعدْ ل وال ُعدُ ولة(.)1
َ
 -والعدل احلكم باالستواء :وي َقال لليشء يساوي اليشء  :هو ِعدْ ُله.

واملرشك َي ْعدل بربه ،كأ ه يسوي به تعاىل غريه ،وعدّ ل املوازين واملكاييل :سواها،
وعدَ لت فالن ًا بفالن إذا سو ّيت بينهام.
َ
 -والعدل قيمة اليشء وفدا هَ ،ق َال اهلل تعاىل َ  :و َال ُي ْق َب ُل ِمن َْها َعدْ ٌل

)2(

أي فدية ،وكل ذلك من املعادلة ،وهي املساواة.

 -والعدل :ما قام يف النفوس أ ه مستقيم ،وهو نقي

اجلور .نقولَ :عدَ ل

يف رعيته ،ويوم معتدل ،إذا تساو حاال حره وبرده .وكذلك يف اليشء املأكول.
وي َقال َعدَ لته حتى اعتدل ،أي أقمته حتى استقام واستو .
الر ُجل :زكاه وال َعدَ َلة وال َعدْ لة  :املزكُّون،
 -والعدل :التزكية ،ي َقال َعدَّ ل َّ

ورجل عُدَ له وقوم ُعدَ له :هم الذين يزكُّون الشهود وهم عدول.

(  )1وردت لفظة العدولة يف القاموس املحيط ومقاييس اللغة دون اللسان.
(  )2البقرة .123 /
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َ
وانعدل ،أي انعرج و َعدل عن اليشء:
وأما الثاين  :في َقال يف االنحرافَ :عدَ ل
حاد عن الطريق :جار وعَدَ ل الطريق :مال وي َقال :انظروا إىل سوء معادله،
ومذموم مداخله :أي إىل سوء مذاهبه ومسالكه .وبعد كل هذه املعاين( )1ملادة
«عدل » ومشتقاهتا نلحظ إفادهتا معنى :اإلنصاف ،والتسوية ،واالستقامة،
والندزاهة والفدية والتزكية ،ونقي

اجلور والقيمة والقوامة ،واملامثلة واالنعراج

وامليل.
ثانيا :ال َعدا َلة يف الرشع.
أد اإلطالق العام.
الرشع كام وردت معانيها يف نصو
تطلق لفظة ال َعدا َلة من جهة َّ ْ

الكتا

والسنة عموما عىل« :االستقامة يف الدين والدنيا»(.)2

وبجانب هذا اإلطالق العام ،الناظر يف النُّ ُصو الرشعية ددها قد أوردت
ٍ
معان متباينة تظهر
لفظة ال َعدا َلة سواء بصيغة الفعل أو املصدر تدل يف معظمها عىل
من خالل السياق اللفظي الواردة فيه ..
املطهر وردت لفظة ال َعدا َلة بمشتقاهتا يف ثامنية وعرشين

ففي الكتا
ٍ
نبني أصوهلا :
موضع ًا( )3بمعان متباينة ّ

ان وإِيت ِ
ِ
اَّلل َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َو ْ ِ
َاء ِذي
اإل ْح َس َ
 -1االستقامة  :ومنه قوله تعاىل   :إِ َّن َّ َ
ا ْل ُقربى وينْهى ع ِن ا ْل َفح َش ِ
اء َوا ْملُنْك َِر َوا ْل َب ْغ ِي َي ِع ُظك ُْم َل َع َّلك ُْم ت ََذك َُّر َ
ون  ،)1(فقد أمر
َْ ََ َ َ
ْ
(  )1انظر :جممع اللغة العربية بالقاهرة ،املعجم الوسيط،
الدين حممد بن يعقو

( - .)588الفريوزآبادي ،جمد

 :القاموس املحيط )13/4( ،فصل العني با

حممد بن مكرم  :لسان العر

الالم - .ابن منظور،

( -.)449 -106 /10ابن فارس ،أيب احلسني أمحد :معجم

مقاييس اللغة.)246/4( ،
(  )2ال خيس ،أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهيل احلنفي :أصول ال خيس.)113/3( ،
(  )3عبد الباقي  ،حممد فؤاد  :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم،

(.)449-448
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اهلل تعاىل عباده بالعدل وهو االستقامة عىل احلقَ ،ق َال عبد اهلل بن َع َّباس ريض
اهلل عنه  « :العدل شهادة أن ال إهل إال اهلل »،
ني الن ِ
َّاس
 -2إعطاء كل ذي حق حقه :ومنه قول اهلل تعاىلَ  :وإِ َذا َحك َْمت ُْم َب ْ َ
ِ
أمر منه تعاىل باحلكم بالعدل بني الناسَ ،ق َال حممد
َأ ْن َ ْ
حتك ُُموا بِا ْل َعدْ ل  .)2( فهذا ٌ

بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب « :إنام نزلت يف األمراء ،يعني احلكام
بني الناس»( .)3و َق َال رسول اهلل ّ « :
إن اهلل مع القايض ما مل در فإذا جار وكّله
إىل نفسه »(.)4
ام َِّلل ِ
ِ
ِ
 -3اإلنصاف  :ومنه قول اهلل تعاىل َ  :يا َأ ُّ َا ا َّلذي َن َء َامنُوا كُونُوا َق َّو نيَ َّ
َآن َقو ٍم َع َىل َأ َّال َتع ِد ُلوا ْ ِ
ِ ِ
اعد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُ
ْ
د ِر َمنَّك ُْم َشن ُ ْ
ُش َهدَ ا َء بِا ْلق ْسط َو َال َ ْ
لِل َّت ْق َو .)5(فاآلية تضمنت النهي للذين آمنوا من أن حيملهم بغضهم لقوم عىل أن
ال ينصفوا هلم ويعدلوا معهم ،ألن من يبغ قوم ًا حيمله بغضه عىل أن يكون ظامل ًا
هلم ،أو جائرا ً عليهم ،أو معتدي ًا عىل حقوقهم يف قوله ،أو فعله أو حكمه.

(  )1النحل .90 /
(  )2النساء.58/
(  )3ابن كثري  :تفسري القرآن العظيم (.)687/1
والر ْش َوة  ،واللفظ له ،عن عبد
(  )4رواه ابن ماجه يف كتا األحكام ،با التغليظ يف احليف َّ
وص ِح ْيح ابن ح ّبان ،)448/11( ،وعند احلاكم يف
اهلل بن أيب أوىف (َ .)2312( ،)775/2
ّ
وسنَن
املستدرك عىل ال َص ِح ْيحني بلفظ (فإذا جار تربأ اهلل عزّ
وجل منه ) ُ ،)105/4( ،
الرت ِم ِذي ،)618/3( ،وموارد الظمآن با إعانة اهلل للقايض العدل ،)307/1( ،واآلحاد
ِّ ْ
ِ
وصح ْيح اجلامع لأللباين بلفظ ( فإذا جار ّىل اهلل عنه ولزمه الشيطان )
واملثاينَ ،)331/4( ،
و َق َال حديث حسن رقم (.)1253
(  )5املائدة.8 /
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 -4املريض املقنع يف احلكم َّ
ة َأ َحدَ ك ُُم
والشها َدة  :ومنه قوله تعاىل  :إِ َذا َح َ َ
اخر ِ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ان ِم ْن َغ ْ ِ
ري ُك ْم .)1(وقوله تعاىل:
ا ْمل َْو ُت حنيَ ا ْل َوص َّية ا ْثنَان َذ َوا َعدْ ل منْك ُْم َأ ْو َء َ َ
ِ
ب بِا ْل َعدْ ِل  )2(أي يكتب بالسوية ال يزيد وال ينقص وال
ُب َب ْينَك ُْم كَات ٌ
َ و ْل َي ْكت ْ
يميل إىل أحد اجلانبني .وهو أمر للمتداينني باختيار كاتب متصف هبذه الصفة ال

يكون يف قلبه وال قلمه هواده ألحدمها عىل اآلخر بل يتحر احلق بينهم واملعدلة
فيهم(.)3
 -5الفدية :ومنه قوله تعاىلَ  :وإِ ْن َت ْع ِد ْل ك َُّل َعدْ ٍل َال ُي ْؤ َخ ْذ ِمن َْها َ .)4(ق َال
عبد اهلل بن َع َّباس « :العدل الفدية

»()5

« والفدية اثلة اليشء باليشء

»()6

واملعنى :وإن بذلت تلك النفس سلمت للهالك كل فدية ال يؤخذ منها ذلك
العدل حتى تنجو به من اهلالك(..)7
ِ
ين َءا َمنُوا
 -6امليل واالنحراف واإللاك :ومنه قوله تعاىلَ  :يا َأ ُّ َا ا َّلذ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُن
كُونُوا َق َّوامنيَ بِا ْلق ْسط ُش َهدَ ا َء ََّّلل َو َل ْو َع َىل َأ ْ ُفسك ُْم َأ ِو ا ْل َوالدَ ْي ِن َو ْاألَ ْق َربِنيَ إِ ْن َيك ْ
ِ
ِ
َّلل َأ ْو َىل ِهبِ َام َف َال َتتَّبِ ُعوا ْاهل َ َو َأ ْن َت ْع ِد ُلوا َ .)8(ق َال اإلمام ابن جرير«:
َغن ًّيا َأ ْو َفق ًريا َفا َّ ُ

يا أ ا الذين آمنوا باهلل وبرسوله ليكن من أخالقكم وصفاتكم القيام هلل شهداء

(  )1املائدة.106/
(  )2البقرة .282 /
( َّ )3
الش ْوكَاين  :فتح القدير (.)300/1
(  )4األ عام .70 /
(  )5ابن كثري :خمترص تفسري القرآن.)62/1( ،
(  ) 6اخلازن ،عالء الدين عىل بن حممد بن إبراهيم البغدادي :لبا

التأويل يف معاين التندزيل

(.)48/1
( َّ )7
الش ْوكَاين ،حممد بن عيل بن حممد(1250ـه) :فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية
يف علم التفسري)129/2(،
(  )8النساء .135 /
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بالعدل يف أوليائكم وأعدائكم وال جتوروا يف أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما
حددت لكم يف أعدائكم لعدواهتم وال تقرصوا فيام حددت لكم من أحكامي
وحدودي يف أوليائكم لواليتهم لكم ولكن انتهوا يف مجيعهم إىل حدي واعملوا
فيه بأمري »(. )1
 -7االستواء يف األشياء :ومن قول اهلل تعاىل  :ا َّل ِذي َخ َل َق َك َف َس َّو َ
اك
َف َعدَ َل َك ،)2(جعلك سوي ًا مستقيامً معتدل القامة ،منتصبها يف أحسن اهليئات
واألشكال(.)3
-8الوسطية «:والوسط يف اليشء أعدله وخياره »( )4و َق َال رسول اهلل  يف
قوله تعاىلَ  :وك ََذل ِ َك َج َع ْلنَاك ُْم ُأ َّم ًة َو َس ًطاَ .)5(ق َال « :عدالً »( )6ويف التنزيل 
َق َال َأ ْو َس ُط ُه ْم ،)7(أي أعدهلم وخريهم( )8ويف احلديث « خري األمور
أوسطها»(.)9

(  )1ال َّط َربي ،حممد بن جرير  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)95/10( ،
(  )2االنفطار.7/
(  )3ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ( )620/4وخمترص تفسري القرآن.)611/3( ،
(  )4الفريوزآبادي :القاموس املحيط (.)391/2
(  )5البقرة.143/
(  )6رواه ال ُب َخ ِ
ار ّي يف التفسري با

«وكذلك جعلناكم أمة وسطا» ( )4487( )21/8ويف
والرت ِم ِذي يف التفسري سورة
االعتصام با «وكذلك جعلناكم أمة وسطا»(ْ ِّ )7349( )328/3

البقرة ( )238-237/8والنسائي يف التفسري من الكرب ( )1107()1106()292/6وأمحد
( )32/3وال َّط َربي (.)2172( )2171( )2170( )9/2
(  )7القلم.28/
(  )8القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن (.)154-153/2
الس َخاوي يف املقاصد احلسنة ( :)455رواه ابن السمعاين يف ذيل تاريخ بغداد بسند
( َ )9ق َال َّ
جمهول عن عيل مرفوع ًا به وذكره َّ
الش ْوكَاين يف الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة
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هذا وإذا ضممنا إىل هذا القدر من آيات القرآن اآليات اآلمرة بالقسط
والداعية إليه وقد وردت يف مخسة وعرشين موضع ًا ثم مجعت إىل ذلك كله اآليات
التي تنهى عن الظلم يف مائتي وتسعة وتسعني موضع ًا ،والنهي عن الظلم دعوة إىل
العدل ،اتضح لنا من خالل ذلك كله مقدار ما أراد َّ
الش ِارع للعدالة من سيادة يف
املجتمع يف كل ميادين احلياة وجماالهتا ومن أمهها :
د الوالية عىل الناس سواء أكانت والية خاصة أو والية عامة ،ومن العدل فيها
إسناد األعامل إىل أهلها األكْفاء .
د القضاء ويكون يف الفصل بني اخلصوم ،بإعطاء كل ذي حق حقه أو ما
يساويه إىل مستحقيه ويكون بالتسوية بني اخلصوم يف جملس القضاء وبإقامة
احلدود واجلزاءات والقصا

باملقدار الذي يكافئ ذنب املذنب ويكافئ حق اهلل

عباده أو حق الناس عىل الناس.
د َّ
الشها َدة ،وذلك بأن يشهد الشاهد شهادة مساوية ملا يمليه عليه أصحا
العالقة فيها ومساوية للحق الذي يعلمه فيها.
د معاملة الزوجات وذلك بأن يعطي ك ً
ال منهن نصيبها من النفقة والسكن
واملبيت بالعدل.
د معاملة األوالد ويكون العدل فيها بالتسوية بينهم بالعطداء والرتبيدة وغيدر
ذلك ا يملكه اإلنسان.
د الكيل وامليزان بأن يكيل ذو الكيل ويزن ذو الوزن بالقسطاس املستقيم.
د األ سا

بأن ُينسب اإلنسان إىل أبيه الذي ولده ال إىل آخر يتبناه فنسبته إىل

غري أبيه شهادة كاذبة.
()742

( )251وانظر كشف اخلفاء ( )391/1ومصنف ابن أيب شيبه بلفظ (خري أموركم

أوسطها) ( )186/7واجلامع الصغري للسيوطي ( )224/1ط .طائر.
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د اإلصالح بني الفئات املتقاتلة بني املسلمني فيجب إتباع قواعد العدل يف
اإلصالح بني الناس.
إىل غري ذلك من أمور التي تتطلب عدالً بقدر حقوق أصحا احلقوق فيها.
ورغم ذلك التنوع إال أن إطالق لفظ العدالة يف الوضع العام ال خيرج عن
الرشعي املتمثل يف االلتزام واالستقامة يف الدين.
اإلطار َّ ْ
د اإلطالق اخلددا

(:)1
للفظ ال َعدا َلة يف علومهم التي

مل يصطلح أهل العلم عىل معنى خا
الرشعي العام ،وهو االستقامة عىل احلق ،إال أن
عاجلوها ،وإنام تبنوا املعنى َّ ْ

بسبب تنوع صصاهتم وموضوعاهتم

عباراهتم قد تباينت بني عموم وخصو
املبحوثة كالرواية َّ
والشها َدة واإلمامة واملعاملة واألخالق.

د َق َال ابن كثري :العدل هو املسلم البالغ العاقل الذي َسلِ َم من أسبا الفسق
وخوارم املروءة( )2وأن يكون مع ذلك متيقظ ًا غري مغفل إن حدّ ث من حفظه فامه ًا
إن حدّ ث عىل املعنى فإن اختل لط ا ذكرنا ردت روايته( )3ونظري هذا عرف ابن

(  )1العرف اخلا

ِ
ص َّ
كل علم،
 :هو ما كان جاري ًا عىل ألسنة العلامء من االصطالحات التي ّ

فإهنا يف استعامهلا حقائق وإن خالفت األوضاع اللغوية ،وهذا نحو ما دريه املتكلمون يف
ُمباحثاهتم يف علوم النظر كاجلوهر والعرض ،وما يستعمله النحاة يف مواضعاهتم من الرفع
والنصب فصارت هذه املصطلحات مستعملة يف غري جمار ا الوضعية ،يفهموهنا فيام بينهم،

وجتري يف الوضوح جمر احلقائق اللغوية .
(  ) 2والعدل هو املسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسبا الفسق وخوارم املروءة .عىل ما
حقق يف با الشهادات من كتب الفقه .إال أن الرواية الف َّ
احلر َّية والذكورة
الشها َدة يف لط ِّ
وتعدد الراوي .وقد كتب العالمة القرايف يف الفروق فص ً
ال بديع ًا للفرق بني َّ
الشها َدة والرواية.
انظر القرايف ،شها الدين الصنهاجي684( ،ـه) الفروق.)22/1( ،
(  )3شاكر ،أمحد حممد الباعث احلثيث لح اختصار علوم احلديث لإلمام ابن كثري،

(.)87
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الرب ف َق َال  « :كل حامل علم معروف العناية فهو
الصالح و َق َال :توسع ابن عبد َ ِّ
جرحه لقوله ُ « : 
حيمل هذا العلم من
عدل حممول أمره عىل ال َعدا َلة حتى يتبني
ُ

كل خلف ُعد ُله »( )1وفيام َقا َله اتساع غري مريض »(.)2

د و َق َال ابن َت ْي ِم َّية  «.:العدل من انتفى فجوره وهو إتيان الكبرية واإلرصار عىل
الصغرية فإذا انتفى إتيانه لكبرية وانتفى إرصاره عىل الصغرية انتفى فجوره وكان
عد ً
ال»(.)3
د و َق َال ابن َح ْزم« :حد العدل أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه وحد
اجلور أن تأخذه وال تعطيه»()4

ومن خالل ما سبق نخلص أن لفظة ال َعدا َلة يف االصطالح متباينة احلدود
العتامد الفقهاء يف اصطالحهم عىل صفات معينة رأوا أن ال بد من توافرها ليتسم
بال َعدا َلة يف قوله أو فعله أو حاله ،بمعنى أهنم قرصوا احلد عىل جزء من التكاليف
الرشعية ،وال َعدا َلة أعم وأشمل حسب ورودها يف الن ُُّصو
َّ ْ

الرشعية.
َّ ْ
تناولت أص ً
ال

وعليه فإن تلك التعريفات املوضوعة للعدالة باملعنى اخلا
من أصوهلا أو جما ً
ال من جماالهتا دون أن تكون جامعة مانعة تضم األصول وتلم
املجاالت يف معنى حمدد ولذلك ال تصلح أن تكون معنى لعي ًا عام ًا ملفهوم
ال َعدا َلة .

(  )1داود ،د .حممد سليامن وعبد املنعم ،د .فؤاد املرجع السابق (.)168
(  )2ابن الصالح ،أبو ع َْمرو عثامن بن عبد الرمحن الشهرزوري (642م)(1244م) ،مقدمة ابن
(.)50

الصالح يف علوم احلديث،
( )3ابن َت ْي ِم َّية ،أمحد بن احلليم احلراين (728ـه)  :جمموع فتاوي شيخ اإلسالم.)338/15( ،
( )4ابن َحزْ م ،أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد َحزْ م األ دليس الظاهري (456ـه)  :األخالق
والسري.)31( ،
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الرشعي الدقيق بحسب االستعامل القرآين لكلمة ال َعدا َلة وتنوع
فاملعنى َّ ْ
استعامالهتا يف العديد من املجاالت ويف كل شؤون احلياة اخلاصة والعامة السي ِ
اس َّية
ِّ َ
واالجتِ َام ِع َّية والقانونية وغري ذلك هو االلتزام باإلسالم ليس غريَ .ق َال تعاىل :
منها
ْ
ِ
ِ
َ و َمت َّ ْت كَل َم ُة َر ِّب َك صدْ ًقا َو َعدْ ًال  )1(و َق َال سبحانه َ  :ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا
ِ
ان لِي ُقوم النَّاس بِا ْل ِقس ِ
ِ
ِ
ط.)2(
ُ
ْ
بِا ْل َب ِّينَات َو َأ َْز ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكتَا َ َوا ْمل َيز َ َ َ
ويمكن أن نعرفه :بأ ه املساواة بني الترصف وبني ما يقتضيه احلق دون زيادة
وال نقصان .ومن أجل ذلك كان امليزان رمزا ً إلقامة العدل ،ويف هذا املعنى يقول
ابن َت ْي ِم َّية « :العدل هو كل ما دل عليه اإلسالم – الكتا والسنة – سواء يف
املعامالت املتعلقة باحلدود أو غريها من األحكام »(.)3
وورد عن ابن َق ِّيم اجلَ ْو ِز َّية قوله « :ومن له ذوق يف َّ ِ
الرشي َعة ...تبني له أن
السي ِ
اس َّية العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها»(.)4وقوله":الرشيعة عدل
ِّ َ
كلها فكل مسألة خرجت من العدل إىل اجلور فليست من الرشيعة ()5ويقول
القرطبي عن ابن عطية « :العدل :هو كل يشء مفروض من عقائد ولائع »(.)6
الرشع هبا وأن
ويقول اإلمام ال َغ َزايل « :عدل العبد أن يستعمل وظيفته التي أذن َّ ْ
دعل هواه أسريا ً للدين »(.)7
(  )1األ عام .115 /
(  )2احلديد .25 /
ِ
الرشعية يف إصالح الراعي والرع ّية )15( ،و ( .)156وانظر
الس َ
( )3ابن َت ْيم َّيةِّ :
ياسة َّ ْ
اجلرجاين عيل بن حممد بن عيل :التعريفات.)147( ،
ِ
الرشعية.)5-4( ،
( )4ابن َق ِّيم ا َ
جل ْو ِز َّية ،حممد بن أيب بكر  :الطرق احلكمية يف ِّ
الس َياس َّية َّ ْ
)(5إعالم املوقعني بترصف1/3

( )6القرطبي ،أبو عبد اهلل بن أمحد األ صاري (671ـه) ،اجلامع ألحكام القرآن (-165/10
.)0166
( )7مغنية ،حممد جواد ،فلسفة األخالق يف اإلسالم،

(.)180-179
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الرشعي للعدالة يكمن يف االلتزام باإلسالم
وهذه األقوال تؤكد لنا أن املعنى َّ ْ

وااللتزام هو االستقامة عىل الدين وهو الرصاط املستقيم فغاية األمر أن اهلل تعاىل
أ زل دين ًا قيامً وأمرنا باإليامن واالستقامة وهذا يتطلب أن تستقيم وفق توجيهاته
وأحكامه وهذه االستقامة هي ال َعدا َلة.
ثالثا :العدالة يف الترشيع اإلسالمي.
لقد جتسدت يف الترشيع اإلسالمي مجيع معاين العدل ،أصوالً ومقاصد
وفروع ًا  ،بمعنى أن مبتناه عىل العدل واحلق  ،وهو يف نفس الوقت يبتغي العدل يف
مجيع ترشيعاته ،حتقيق ًا للتوازن والوسطية يف كل األمور ،وبذلك كله تتحقق مجيع
املصالح اإلنسانية العادلة ،الفردية منها ،واجلامعية ،ويتحقق األمن واالستقرار،
وعىل أساس كل ذلك تشاد احلضارات ،دون افتئات ،أو عبثية ،أو حيف .
فمفهوم العدل الذي هو أصل الترشيع اإلسالمي( ،)1وغاية من غاياته
الكرب  ،التي يستهدف حتقيقها يف احلياة اإلنسانية ،حتقيق ًا للمصالح اإلنسانية،
مفهوم واسع ،تدخل فيه كل معاين الفضائل والقيم واألخالق( .)2لذلك قال
العلامء  :إن أمجع آية يف القرآن الكريم  ،هي قوله تعاىل  " :إن اهلل يأمر بالعدل
واإلحسان [ "..سورة النحل .)3(]90 :

) (1الشاطبي  ،املوافقات  ،حتقيق  :مشهور حسن آل سلامن (اخلرب :دار ابن عفان 1417 ،ـه
د1997م ) ط  ، 1 :ج ، 5 :

 .278 :و ج ، 3 :

.184 :

) (2ويل اهلل الدهلوي ،حجة اهلل البالغة  ،حتقيق حممد ليف سكر( ،بريوت :دار إحياء العلوم،
1410ـه د1990م) ط  ، 1ج ،1 :

. 329 :

)(3ابن عبد الرب  ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ( ،املغر
املحمدية1402 ،ـه د1982م) ط ، 2ج ، 24:

. 334:

 :مطبعة فضالة

()40
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والعدل هو قوام األمور كلها ،وهو من األصول األساسية التي يقوم عليها
البناء االجتامعي الشامل لألمة اإلسالمية ( .)1والعدل هبذا املفهوم العام الواسع
يقتيض أن يكون معناه ":وضع األمور يف نصاهبا ،وإعطاء كل يشء حقه من غري
زيادة  ،وال نقصان  ،والذي ينشأ عن معرفة حقائق األشياء عىل ما هي عليه،
ومعرفة حدودها  ،وغاياهتا ،ومنافعها "(. )2
والعدل الذي هو أصل الرشيعة وغايتها ،يتجسد مفهومه يف حتقيق املصلحة،
التي هي الغاية واملقصد من الترشيع ،فهو ليس معنى ذهني ًا جمرد ًا  ،بل معنى عميل
متمثل يف" املصلحة املعتربة لع ًا

"()3

أي يف تلبية مجيع متطلبات احلياة اإلنسانية

الالزمة  ،يف توازن تام  ،مع جتسيد ملعاين احلق واخلري ،ووضع األمور يف نصاهبا يف
كل الوقائع واألحداث ،ومراعاة للظروف واألحوال العادية واالستثنائية  .هلذا
يقول ابن القيم ":فحيثام وجدت املصلحة فثم لع اهلل ودينه "( ، )4والشك أن
لع اهلل ودينه  ،هو العدل بعينه .
وقد نظر اإلسالم إىل العدل نظرة عامة شاملة ،كان هلا أكرب األثر يف توجيه
الترشيع العام الذي ينظم كافة العالقات واملعامالت اإلنسانية ،سواء كانت بني
املسلمني بعضهم مع بع

 ،أم كانت بني املسلمني وغريهم( .)5وعىل هذا ؛ فإن

)(1ابن عاشور  ،أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم ( ،تونس  :الرشكة التونسية للتوزيع) ط
،2

122:

)(2املرجع السابق ،

. 24:

) (3الدكتور حممد فتحي الدريني  ،املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي ( ،دمشق  :الرشكة
املتحدة للتوزيع 1405 ،ـه د1985م) ط،2

. 22 ، 32 :

) (4ابن القيم  ،الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ،تعليق هبيج غزاوي (بريوت  :دار إحياء
العلوم)
) (5ابن رشد ،بداية املجتهد وهناية املقتصد( ،بريوت :دار املعرفة 1398 ،ـه د1978م) ط ،4
ج،2 :

185:
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العدل أصل من أعظم أصول الترشيع اإلسالمي ،بل هو أصل األصول يف
اإلسالم ،فأينام حتقق كان الترشيع اإلسالمي معه  .يقول ابن القيم يف هذا.." :فكل
مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور..فليست من الرشيعة ،وإن ُأدخلت فيها
بالتأويل "(.)1
والترشيع اإلسالمي يعمل عىل حتقيق العدل عملي ًا يف الواقع اإلنساين يف كل
األحوال والظروف :العادية ،واالستثنائية ،بام وضع من أصول وقواعد ومناهج
وخطط ترشيعية  .،ولذلك ينبغي أن تعمل كل جزئية من جزئيات تطبيق الرشيعة
عىل حتقيق العدل واملصلحة الشدرعية يف الواقع اإلنساين؛ وإال أضحت مضادة
للمقاصد العامة للترشيع ،واجلزئي دب أن يعمل يف إطار كليه  ،ال أن يتناق
معه( .)2وعىل هذا ،فإن الرشيعة يف مصادرها ومواردها ،ويف قواعدها وأحكامها،
هي العدل بعينه ،ألهنا لع اهلل ،ولعه هو العدل املطلق ،ال حمالة.
املطلب الثاين :مفهوم فريضة للزكاة.
أوال :الزكاة يف اللغة :تطلق بعدة معان ،هي الربكة والنامء والطهارة
والصالح( ،)3وقد استعملت مجيعها يف القرآن والسنة( ،)4من ذلك قوله تعاىل(ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ)( ، )5بمعنى أفلح من زكى نفسه بطاعة اهلل فطهرها من الذنو  .ويف
احلديث عن أيب هريرة أن أعرابيا أتى النبي فقال دلني عىل عمل إذا عملته
دخلت اجلنة ،قال :تعبد اهلل ال ترشك به شيئا وتقيم الصالة املكتوبة وتؤدي
) (1العز بن عبد السالم  ،قواعد األحكام  ،ج ، 2 :

. 160:

) (2الدكتور حممد الصادق عرجون ،املوسوعة يف سامحة اإلسالم ( ،جدة  :الدار السعودية
للنرش والتوزيع1404 ،ـه د1984م) ط  ، 2ج، 1 :

. 266 :

( )3معجم اللغة العربية ،املعجم الوسيط :دار املعارف ،مرص ،ط ،2املجلد،1972 ،2
396
( )4ابن منظور :لسان العر  ،القاهرة ،الدار املرصية للتأليف والرتمجة،1372 ،
()5الشمس.9:

77
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الزكاة املفروضة وتصوم رمضان()1ومن معاين الزكاة أيضا

ومن ذلك

املدح()2

قوله تعاىل( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)()3

ثانيا :الزكاة يف الرشع.
هي إخراج جزء خمصو

من مال خمصو

بلغ نصابا

لشخص خمصو

ملستحقيه ،إن تم امللك وحول غري معدن وحرث .ألهنام ال يتوقفان عىل احلول ،بل
وجو

الزكاة باملعدن باخلروج ،واحلرث بالطيب) .(4وتفصيل ما ورد يف هذا

التعريف:
د اليشء املخصو

 :هو املقدار الواجب إخراجه ،كالعرش أو نصفه أو ربعه.

د املال املخصو

 :هواملال الذي جتب فيه الزكاة كاأل عام ،والنقدين ،وما

يقوم مقامهام ،وعروض التجارة والزروع والثامر واملعادن والركاز.....
د األوصاف املخصوصة :كبلوغ النصا

وما يتبعها من الرشوط الواجب

توفرها يف املال املزكي
د الوقت املخصو

 :أي ّ
أن الزكاة ال تفرض يف أي وقت ولكنها تفرض يف

وقت حمدد ،وعادة يكون هذا الوقت هو متام احلول يف املاشية والنقود ،وعروض
التجارة ،وعند اشتداد احلب يف احلبو  ،وعند بدو الصالح يف الثامر التي جتب
فيها الزكاة واستخراج ما جتب فيه من املعادن.

( )1ابن كثري ،إسامعيل :تفسري القرآن العظيم ،مرص ،عيسى البايب احللبي ،م،4
( )2ابن منظور ،لسان العري ،يف مادة زكا ،مرجع سابق ،م،14

516

356

()3النجم.32:
( )4الكاندهلوي ،حممد زكريا :أوجز املسالك إىل موطأ مالك ،بريوت ،دار الفكر ،ج، 5
 ،233والدسوقي ،شمس الدين :حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،القاهرة ،دار إحياء
الكتب العربية ،أول با الزكاة ،م،1

430
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وباملقارنة بني التعريف اللغوي والرشعي يتضح لنا أن املدلول الرشعي ال
خيتلف عن املدلول اللغوي ،فهي تطهر صاحبها من الذنو

واخلصال الذميمة،

فيكون صاحلا دوحا عند اهلل عز وجل مشهودا له بصدق إيامنه ،وتكون سببا يف
زيادة املال وصالحه ونامئه بربكة دعاء اآلخذ للزكاة  ،ويكون قد طهر املال من
تدنسه بحق املستحقني()1

ومن أسامء الزكاة الصدقة ،فهام لفظان مرتادفان متفقان يف املعنى وإن اختلف
املبنى كام قال املاوردي :الصدقة زكاة ،والزكاة صدقة يفرتق االسم ويتفق
املسمى()2

املطلب الثالث :مظاهر العدالة يف أحكام الزكاة.
من أهم األسس التي بني عليها اجلانب الترشيعي يف فريضة الزكاة مراعاة
العدل واإلنصاف ،إذ ال ينفك ذلك عن الترشيع الكيل –العام -هلذه الفريضة ،كام
أ ه أصيل يف كل جزء من أحكامها ،ويف ما ييل إجالء لذلك:
املحور األول د مراعاة العدالة يف الترشيع العام للزكاة:
فباإلضافة للعديد من املصالح الرشعية واألحكام ،لعت الزكاة يف
جمموعها أيضا لتحقيق العدالة ،سواء تعلق األمر باجلانب االجتامعي ،أو كان ذلك
يف اجلانب االقتصادي ،فمن كليهام تظهر العدالة واضحة يف ترشيع الزكاة ،وهو
أمر يبعد عن الزكاة شبهة أهنا فرضت عقابا لألغنياء وظلام هلم ،أو أهنا ال تفي
باإلصالح املايل املطلو

لعالج االختالل الذي يصيبه بمرور الزمن ،كام يتضح

ذلك من خالل ما ييل:
( )1ابن عابدين ،الدمشقي ،حممد :رد املحتار عىل الدر املختار ،لح تنويه اإلبصار ،الشهري
بحاشية ابن عابدين ،كتا الزكاة ،م،2

256

( )2املاوردي ،أبو احلسن :األحكام السلطانية والواليات الدينية ،مطبعة النهضة الوطنية،
مرص ،با احلادي عرش ،والية الصدقات،

108
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1د ترشيع الزكاة حيقق العدالة االقتصادية يف املجتمع:
تعترب الزكاة إحد األدوات الناجعة يف اجلانب االقتصادي ،حيث يمكنها أن
تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية يف عدد من املجاالت من ذلك مثال:
د معاجلة الفقر :من أهداف الزكاة األساسية حماولة القضاء عىل الفقر ،أو
التقليل منه إىل أدنى مستوياته ،و ذلك يتم بتذليل الفوارق الطبقية بني املسلمني
من خالل الوصول بالفقري إىل مستو الكفاية ،ومن خالل هذا الدور يمكن
للزكاة يف هذا املجال أن تنقل الفقراء إىل مسامهني يف اإلنتاج إذا وجهوا إىل العمل
متوهنا الزكاة ،كام أهنا تعطي حركية
واالستثامر من خالل مشاريع مدروسة ومتابعة ّ
أكثر للنقود وتزيد يف قوهتا الرشائية وذلك عند نقلها إىل الفقراء الذين ينفقوهنا عىل
الةوريات واحلاجيات  -بدال من أن ينفقها األغنياء عىل الكامليات – ()1

د التقليص من البطالة :للزكاة أثر كبري عىل زيادة فر

العمل والتقليل من

البطالة ،واحلد من مشاكلها .فالزكاة تؤدي إىل زيادة االستثامر ودفع الناس للبحث
عن جماالت يستثمرون فيها أمواهلم ،لسد النقص احلاصل من أداء الزكاة ،كام أن
الزكاة تؤدي إىل زيادة االستهالك بشكل مبال والسيام املواد االستهالكية غري
الكاملية وهذا يؤدي إىل زيادة اإلنتاج ( )2ويمكن للزكاة أن متون مشاريع اقتصادية

( ) 1القرضاوي يوسف ،آثار الزكاة يف األفراد واملجتمعات ،نرش ضمن أبحاث مؤمتر الزكاة
األول ،بيت الزكاة الكويت،

39وانظر :غازي عناية ،الزكاة والةيبة ،دراسة مقارنة،

اجلزائر ،منشورات دار الكتب،1991،

276

( ) 2حسونة فاطمة عبد احلافظ ،أثر كل من الزكاة والةيبة عىل التنمية االقتصادية ،مذكرة
ماجستري ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح نابلس فلسكني،2009،

115
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ولو كانت صغرية للعديد البنات وربات البيوت وكذا للشبا

وهو ما من شأ ه

أن يساعد يف تقليص نسب البطالة و يسهم يف التخفيف من حدة الفقر.

)(1

د إعادة التوازن بني دخل األفراد وتوزيع الثروة :ال شك أن وجود الثراء
الفاحش يف املجتمع إىل جانب الفقر املدقع يعد من أعظم اآلفات يف املجتمع،
وقد حر

اإلسالم عىل اقتالع هذه الظاهرة من خالل ترشيعه للعديد من

األحكام التي هتدف إىل حتقيق التوازن يف توزيع الثروة والتي من أمهها الزكاة( )2إذ
أن من أهم أهداف الزكاة توسيع التمليك وتكثري عدد املالك وحتويل عدد أكرب
عدد مستطاع من الفقر والعوز إىل أغنياء مالكني ملا يكفيهم ومن يعولوهنم طوال
العمر( )3وقد نص القرآن رصاحة عىل منع تركز الثروة وحتقيق عدالة توزيع الثروة
يعد هدفا رئيسيا من أهداف الزكاة والفيء ،قال تعاىل( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ)()4

وهذا يف مقابل الةائب التي تعتمدها األ ظمة الوضعية يف إداد يشء من التوازن
بني دخل األفراد وكذا يف توزيع الثروة يف املجتمع وهي ال لو من احليف واجلور
والظلم.
د زيادة االستثامر :يدفع وجو

الزكاة املالكني واألغنياء إىل استثامر أمواهلم

وتنميتها يف األ شطة االقتصادية املرشوعة كالتجارة ،والصناعة وغريها .وهدفهم
يف ذلك محاية أمواهلم من التآكل ،وهو ما يؤدي إىل ازدهار اقتصاد البالد بصورة
( )1شاويش وليد مصطفى ،السياسة النقدية بني الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي ،فرجينيا ،الواليات املتحدة األمريكية ،ط،1،2011

259-258

( )2حممد أ س الزرقا ،دور الزكاة يف االقتصاد اإلسالمي والسياسة املالية ،ندوة اقتصاديات
الزكاة ،املعهد اإلسالمي لبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة ،ط،2002 ،2
459
( )3القرضاوي يوسف ،دور الزكاة يف عالج املشكالت االقتصادية ،دار الرشوق للنرش
والتوزيع،2002 ،
( )4احلرش.7:

576
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عامة .وما يشجعهم عىل ذلك أن الزكاة ال تفرض عىل وسائل اإلنتاج مهام كان
حجمها ،إضافة إىل زيادة حجم االستهالك من طرف الفقراء الناجم عن أموال
الزكاة التي استلموها ،وهو ما يساهم يف التخصيص األمثل للموارد من خالل
العمل عىل تلبية احلاجيات الةورية أوالً )1(.كام تسهم الزكاة يف االستثامر من
خالل توفري آالت وأدوات اإلنتاج للفقراء واملساكني ورفع الكفاءة اإلنتاجية
للعنرص البرشي.
د حماربة االكتناز :إن الزكاة تفرض عىل كل مال نا ٍم ،وكام هو معلوم وبام أن
األموال قد خلقت لتعني العباد عىل عبادة اهلل وتنفيذ أوامره بتعمري األرض عن
طريق استثامرها يف النشاط اإلنتاجي ،فإن االكتناز يؤدي إىل ت

املوارد

االقتصادية عن اإلنتاج وبقائها عاطلة وبالتايل إىل انخفاض مستو الدخل ومن
ثم انخفاض مستو االدخار .ولذلك فإن الزكاة متارس دور ًا هام ًا يف حماربة
االكتناز من خالل إدا الزكاة يف املال النامي ،حيث إن إخراج الزكاة من املال
النامي الذي مل يستثمره صاحبه يصبح عقاب ًا عىل االكتناز حيث يؤدي مقدار الزكاة
إىل القضاء عىل األموال املكتنزة خالل فرتة حمددة( ،)2ويؤكد ذلك ما روي عن
الطرباين يف األوسط عن أ س بن مالك قال :قال رسول اهلل ّ " اجتروا يف أموال

اليتامى ال تأكلها الزكاة"(.)3

( ) 1عبد اجلبار بسبس ،أثر الزكاة عىل النشاط االقتصادي ،املؤمتر العاملي الرابع للزكاة –
مطبوعات بيت الزكاة الكويتي ،1995 ،

170

( ) 2نعمت عبد اللطيف مشهور ،الزكاة األسس الرشعية والدور اإلنامئي والتوزيعي ،املؤسسة
اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع،1993 ،

.243،286

( ) 3مالك بن أ س ،املوطأ ،ريج وتعليق وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي ،القاهرة ،دار احلديث،
1421ـه 2001 -م،

2001م.
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د حتقيق االستقرار االقتصادي:
إن آثار االزدهار االقتصادي تظهر عىل التشغيل واإلنتاج من خالل زيادة
العمل واستيعا الطاقات التي تعطلت بسبب االنكامش والكساد
فر
االقتصادي ،فتزداد الدخول ويتبعها أيض ًا زيادة اإلنتاج واألرباح ويرتتب عىل
ذلك ازدياد املال اخلاضع للزكاة والذي يؤد بدوره إىل زيادة حصيلة الزكاة،
واألهم من ذلك ينجم عن هذا الوضع زيادة التشغيل وإتاحة املزيد من فر
العمل التي تستوعب جزء ًا من القو العاطلة فينخف نتيجة لذلك عدد األفراد
املستحقني للزكاة .أما اثر الزكاة عىل االستقرار يف أوقات الكساد فإنه يتحرك ىف
اجتاهني):(1
األول :إن حصيلة الزكاة املوزعة للفقراء واملساكني ترفع من الدخول النقدية
هلاتني الفئتني فيزداد طلبهم االستهالكي ،فيتحرك العرض (اإلنتاج) ملقابلة
الطلب اجلديد أي إن زيادة الطلب االستهالكي تشجع االستثامر ،فيقود ذلك إىل
التشغيل التام للموارد االقتصادية ،واملحافظة عىل استقرار األسعار ،ويتحقق
التوازن بني عرض السلع واخلدمات والطلب عليها ،ويزداد التشغيل وتزيد تبع ًا
لذلك فر

العمل اجلديدة.

الثاين :هذا اجلانب يتعلق بدافعي الزكاة ،فهم يف أوقات الكساد مضطرون
الستثامر أمواهلم ودفعها إىل جماالت اإلنتاج حتى ال تتناقص بفعل الزكاة ،ويساهم
هذا السلوك الدفاعي من قبل أصحا

ر وس األموال ىف الوصول إىل التشغيل

التام .

( )1أمحد جمذو أمحد عيل ،السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي ،

.170
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ثانيا :ترشيع الزكاة حيقق العدالة االجتامعية.
يعرف العدل االجتامعي بأ ه إعطاء كل فرد ما يستحقه وتوزيع املنصف
َّ
للمنافع املادية يف املجتمع ،واملساواة يف توفري االحتياجات األساسية كام أن كل
فرد لديه الفرصة يف الصعود االجتامعي)1(.

ولكي يتح ّقق العدل االجتامعي يف هذا املجال بعدم تدخل األهواء الشخصية
وإعطاء مال الزكاة ملن ال يستحقه ،اهتم القرآن بأمر الفئات املحتاجة يف املجتمع
وحدّ دها حتديد ًا دقيق ًا وخصص هلا مال الزكاة .وتتمثل أهم جوانب العدالة
االجتامعية للزكاة يف اآليت:
1د للزكاة دور ًا أساسي ًا يف إشاعة التكافل والتعاون ورفع الغبن والظلم بني
أفراد املجتمع ،من خالل التقار

الذي حيدث بني طبقات املجتمع .وما حتديد

اهلل تعاىل ملصارف الزكاة إال تأكيدا هلذا الغرض االجتامعي.
2د التخفيف من حدة الفقر ،حيث ينظر اإلسالم إىل الفقر باعتباره مشكلة
وآفة اجتامعية خطرية تتسبب فيه عدة أسبا اقتصادية واجتامعية وطبيعية ،لذلك
جعل اإلسالم مسئولية مكافحة الفقر تقع عىل عاتق اجلميع ( األفراد واملجتمعات
واملؤسسات) والزكاة تعترب مصدر دائم ومتجدد إلخراج هؤالء من دائرة الفقر.
 3د إن نجاح الزكاة يف التقليل من التفاوت يف الدخل والثروة بني األفراد من
شأ ه أن خيلق جوا ً من األمن والطمأ ينة يف املجتمع ،ويزيل كل ما يكون قد
ترسب يف النفوس من الضغائن واحلقد ،كام أهنا تقلل من اجلرائم التي قد حتدث
بسبب الفقر واحلقد واحلسد.

( )1هبة ر وف عزت :الليربالية .أيدلوجية مراوغة أفسدها رأس املال من خالل املوقع
www.mohyssin.com/forum/showthread.php?p=16696
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4د حترير أفراد املجتمع من اخلوف والقلق عىل املستقبل وجتعلهم آمنني
ومطمئنني عىل أ فسهم ومن يعولون بام تضمنه هلم الزكاة من معيشة كريمة بعيدة
عن ذل احلاجة وألم احلرمان.
5د تساهم الزكاة يف حل الكثري من ملشكالت االقتصادية واالجتامعية
املعارصة التي فشلت النظم احلديثة يف عالجها كمشكلة تكدس األموال يف أيدي
فئة قليلة من املجتمع ا أد إىل زيادة الفوارق االجتامعية بني الطبقات.
6د تساهم الزكاة يف حل مشكلة العزوبة من خالل مساعدة مؤسسة الزكاة يف
املهر ونفقات الزواج ألهل احلاجة.
7د تعترب الزكاة أداة للضامن االجتامعي وهي تتميز عن أ ظمة الضامن
االجتامعي الوضعية بعدم اشرتاطها مسامهة مسبقة ،بينام يشرتط غريها مسامهة
مسبقة .فعندما يشرتك موظف ما يف صندوق التأمني أو الضامن االجتامعي ،فإن
القانون ينص عىل أ ه سيأخذ كذا لو تعطل أو عجز ،أو يأخذ ورثته كذا بعد وفاته.
أما الزكاة فتقوم عىل مبدأ احلاجة بغ

النظر عن أي مسامهة سابقة أو الحقة

وهذا فارق كبري.
املحور الثاين :مراعاة العدالة يف الترشيع اخلا

للزكاة:

بناء عىل مكانة العدل يف اإلسالم ،حيث أن العدل مطلو

يف كل أمر من

األمور ،وهو صفة من صفات اهلل جل شأ ه ،واسم من أسامئه احلسنى ،وبه قامت
السموات واألرض ،وبه بعث اهلل الرسل ،وأ زل الكتب كام أعلن ذلك القرآن
الكريم يف وضوح( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)( )1والقسط هو العدل ،.فإننا إذا
واضحا كل الوضوح ،ورأينا ذلك يف أحكام
طبقنا ذلك عىل الزكاة وجدنا األمر
ً
شتى .لذلك الذي يتمعن أحكام الزكاة يتبني له أهنا قائمة عىل العدل الذي يراعي
( )1احلديد.25:
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واملمول وكذلك وعاء الزكاة من حيث النامء من عدمه .ومن
ظروف املكلف
ّ
النامذج لعالقة أحكام الزكاة بالعدل ماييل:
أوالًد التسوية يف وجو الزكاة :إىل جنسه أو عمره أو لونه أو نسبه أو طبقته أو
وضعه االجتامعي ،فالناس مجيعهم سواء أمام هذه الفريضة.
ثانيًاد إعفاء ما دون النصا  :ومن عدالة اإلسالم يف فريضة الزكاة أ ه مل
يفرض الزكاة يف أي قدر من املال النامي بل اشرتط أن يبلغ هذا املال النصا
وأعفى اليشء اليسري من فرض الزكاة فيه ،وذلك ليكون أخذ الزكاة من العفو
الذي يسهل عىل النفوس ،وال يشق عىل طبيعة البرش.
ثالثاد إخضاع املال النامي فقط :وهي األموال التي يمكن أن تنمو بالفعل أي
بامتزاج العمل مع هذا املال فيتحقق العائد االقتصادي من ربح وقيمة مضافة،
وهي بخالف األموال التي تقتنى لغرض االستخدام وليس للبيع وتسمى عروض
قنية فهي غري خاضعة أصال للزكاة.
رابعاد منع ازدواج الزكاة :إن من أعظم ما ظهر به تطبيق مبدأ [العدالة] ذلك
القانون الذي أعلنه الرسول حيث قال( :ال ِّثنى يف الصدقة)(.)1وال ِّثنى كام قال
أبو عبيد :أال تؤخذ الصدقة من عام مرتني .وقرر ابن قدامة وغريه ً
أخذا من هذا
احلديث أ ه ال دوز إدا زكاتني يف حول واحد بسبب واحد .وهذا أعدل ما يكون
إذ وجوهبا كل شهر أو كل مجعة ية بأصحا

األموال ،ووجوهبا يف العمر مرة

ية باملساكني فلم يكن أعدل من وجوهبا كل عام مرة وهي املدة املعقولة التي

( )1رواه أبو عبيد يف األموال
آباد الدكن.

 ،275ورواه ابن أبى شيبة يف املصنف - 218/ 3 :طبع حيدر
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يمكن أن يتحقق فيها نامء رأس املال وتربح التجارة وتلد املاشية وتكرب صغارها
وتتجدد حاجات ذوي احلاجات(.)1
خامساد اختالف مقدار الزكاة باختالف اجلهد ،من عدل اإلسالم أ ه باين بني
مقادير الزكاة بتفاوت اجلهد املبذول من اإلنسان ،وأوضح مثال لذلك إدابه العرش
فيام سقي من الزروع والثامر بغري آلة ،ونصف العرش فيام سقي بآلة ،كام أوجب
اخلمس فيام حصل عليه اإلنسان من الكنوز واملعادن لضآلة اجلهد املبذول فيها
بجانب الثروة التي حيصلها منها.
سادساد التحديد والوضوح :إن الرشيعة اإلسالمية حددت وعاء الزكاة،
ونصاهبا وسعرها ومستحقيها ومسئولية الدولة أو ويل األمر يف مجعها ورصفها
بصورة واضحة ودقيقة .وهذا ما يعرف بمبدأ اليقني يف علم املالية العامة ،وال
شك أن قاعدة اليقني هذه تتحقق بأوضح صورة يف فريضة الزكاة  .فإن اهلل تعاىل
فرضها يف كتابه ،وحدد مقاديرها عىل لسان رسوله.
سابعاد العدالة يف التطبيق :ومل يكتف اإلسالم بام احتوته نصوصه الترشيعية
ضم إىل ذلك رعاية العدل يف
من رعاية العدل يف أجىل صوره ،وأبلغ معانيه ،بل ّ
تطبيق هذا الترشيع ،وحسن القيام عىل تنفيذه ،فحر

كل احلر

عىل اختيار

العاملني عىل الزكاة ،وتوجيههم وحتصينهم ،إيامنًا منه بأن العدل إذا كان يف نص
القانون ومل يكن يف ضمري القائمني عىل تنفيذه؛ انحرف عن موضعه ،وأوشك أن
حربا عىل ورق.
يكون ً
ومن العدالة يف هذا اجلانب أيضا – جانب التطبيق  -حتديد مصارف الزكاة،
حتى ال يميل ميزان العدل وتتدخل األهواء ويأخذ مال الزكاة من ال يستحقه

( ) 1حمي حممد سعد :نظام الزكاة بني النص والتطبيق ،اإلسكندرية ،مكتبة اإلشعاع للطباعة
والنرش والتوزيع،1998،

. 91،92
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وحيرم منه من يستحقه ،ولذلك اهتم القرآن بأمر الفئات ضعيفة احلال يف املجتمع
وجعل هلا النصيب األوفر يف أموال الزكاة خاصة وموارد الدولة عامة.
سابعاـ أساليب جمع الزكاة:
وضع الرسول صىل اهلل عليه وسلم واخللفاء الراشدون من بعده أسس
وضوابط عادلة جلمع الزكاة ليس فيها إجحاف بر املال وال هضم حلق الفقري،
منها عىل سبيل املثال:
1د مراعاة الظروف الشخصية لدافع الزكاة حيث إن الزكاة راعت جانب
املكلف من عدة جوانب منها عىل سبيل املثال:
د فرض الزكاة بعد خصم الديون والنفقات ا يعني أهنا تفرض عىل صايف
الدخل أو الثروة.
د إعفاء احلد األدنى ملعيشة الفرد ومن يعوله.
د مراعاة مصدر الدخل؛ فالدخل الذي مصدره رأس مال ثابت غري متداول،
كدخل األرض الزراعية ،يؤخذ منه العرش أو نصفه .أما الدخل الذي مصدره
العمل كالرواتب واألجور وإيراد أصحا

املهن احلرة ،فيؤخذ منه ربع العرش

فقط.
2د مراعاة الوقت املناسب لدفع الزكاة (املالءمة) حيث تراعي الزكاة ظروف
املكلفني والرفق هبم ،حتى ال يشعروا باإلرهاق يف دفعها ومن أدلة ذلك(:)1
د أخذ الزكاة من مواقع املكلفني ،د تؤخذ من الوسط وليست من كرائم
األموال.
د تراعي التخفيف عىل أربا الزروع والثامر يف اخلر

.

(http://www.qaradawi.net, Retrieved April 9,2013. )1
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د جواز تأخري الزكاة عن مواعيدها املقررة ،حلاجة عرضت ألربا املال.
3د تأخذ الزكاة من كل األموال الظاهرة (تشمل الزروع والثامر،
املوايش ،واملعادن والركاز) والباطنة (وهي األموال التي يستطيع مالكها
إخفائها عن أعني الناس ،وتشمل الذهب والفضة ،وعروض التجارة)
حفاظ ًا عىل حقوق املستحقني.
4د إرسال عامل الزكاة ليقوموا بجمعها وتفريقها ،وعليهم مراعاة
العدل يف حتصيل وتوزيع الزكاة.
5د ال ينقل عامل الزكاة أموال الزكاة إال بعد توزيعها عىل فقراء ذلك البلد
الذي مجعت منه ،فإن بقي بعد ذلك منها يشء محلوه إىل اإلمام لريوا فيه رأيه
ويرصفه يف مرصفه األوىل به(.)1
6د انتهاج طريقة الفصل بني اإلدارتني السياسية واملالية من ًعا للبس ،وتفاد ًيا
للمشكالت ،وفص ً
ال للس ُلطات؛ فقد عني عمر بن اخلطا عامر بن يارس عىل
إمارة الكوفة ،وبعث معه عبد اهلل بن مسعود عىل بيت املال.)2( .وهذا يدل عىل
اإلسالم عىل استقالل ميزانية الزكاة محاية ملستحقيها.

حر

النتائج
توصل البحث إىل عدد من النتائج يمكن صياغتها وفق ًا لآليت:
الرشع كام وردت معانيها يف نصو
د تطلق لفظة ال َعدا َلة من جهة َّ ْ

الكتا

والسنة عموما عىل :االستقامة يف الدين والدنيا .وقد تطلق إطالقات أخر كام
جاءت يف عديد النصو

الرشعية ،لكن بحسب سياقاهتا ال تتعارض وال تتنافر.

( )1عبد اهلل نارص علوان ،أحكام الزكاة عىل ضوء املذاهب األربعة ،دار السالم للكباعة
والنرش،

45

( )2ابن سعد :الطبقات الكرب 255/3
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د كثرة اآليات اآلمرة بالعدل والقسط والناهية عن الظلم واجلور توضح
مقدار ما أراد َّ
الش ِارع للعدالة من سيادة يف املجتمع يف كل ميادين احلياة وجماالهتا.
د مل يصطلح أهل العلم عىل معنى خا للفظ ال َعدا َلة يف علومهم التي
الرشعي العام ،وهو االستقامة عىل احلق ،إال أن
عاجلوها ،وإنام تبنوا املعنى َّ ْ

بسبب تنوع صصاهتم وموضوعاهتم

عباراهتم قد تباينت بني عموم وخصو
املبحوثة كالرواية َّ
والشها َدة واإلمامة واملعاملة واألخالق.

د لقد أمر اهلل تعاىل بالعدل وحث عليه يف كثري من آيات الكتا لكون الدين
يقوم عليه والدنيا تستقيم به ،فإنه يعدّ أساس ترشيع األحكام وعمود مقادها
وقوام كل الترصفات واملعامالت ،وعامد كل املواقف وااللتزامات سواء احلقوق
منها والواجبات ،وشامل ومستغرق لكل الظروف واحلاالت ،وهو ضامن ألحسن
املآالت ،وذلك ألن انتظام حياة الناس مجيعها منوط بقدر ما عندهم من العدل
وما حيققونه منه.
د لقد جتسدت يف الترشيع اإلسالمي مجيع معاين العدل ،أصوالً ومقاصد
وفروع ًا ،بمعنى أن مبتناه عىل العدل واحلق ،وهو يف نفس الوقت يبتغي العدل يف
مجيع ترشيعاته ،حتقيق ًا للتوازن والوسطية يف كل األمور ،وبذلك كله تتحقق مجيع
املصالح اإلنسانية العادلة ،الفردية منها ،واجلامعية ،ويتحقق األمن واالستقرار،
وعىل أساس كل ذلك تشاد احلضارات ،دون افتئات ،أو عبثية ،أو حيف .
د مفهوم العدل الذي هو أصل الترشيع اإلسالمي ،وغاية من غاياته الكرب ،
التي يستهدف حتقيقها يف احلياة اإلنسانية ،حتقيق ًا للمصالح اإلنسانية ،مفهوم
واسع ،تدخل فيه كل معاين الفضائل والقيم واألخالق.
د باإلضافة للعديد من املصالح الرشعية واألحكام ،لعت الزكاة يف
جمموعها أيضا لتحقيق العدالة ،سواء تعلق األمر باجلانب االجتامعي ،أو كان ذلك
يف اجلانب االقتصادي ،فمن كليهام تظهر العدالة واضحة يف ترشيع الزكاة ،وهو
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أمر يبعد عن الزكاة شبهة أهنا فرضت عقابا لألغنياء وظلام هلم ،أو أهنا ال تفي
باإلصالح املايل املطلو لعالج االختالل الذي يصيبه بمرور الزمن.
د تعترب الزكاة إحد األدوات الناجعة يف اجلانب االقتصادي ،حيث يمكنها
أن تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية يف عدد من املجاالت.
د للزكاة دور ًا أساسي ًا يف إشاعة التكافل والتعاون ورفع الغبن والظلم بني
أفراد املجتمع ،من خالل التقار

الذي حيدث بني طبقات املجتمع .وما حتديد

اهلل تعاىل ملصارف الزكاة إال تأكيدا هلذا الغرض االجتامعي.
د الذي يتمعن أحكام الزكاة يتبني له أهنا قائمة عىل العدل الذي يراعي ظروف
واملمول وكذلك وعاء الزكاة من حيث النامء من عدمه.
املكلف
ّ
د املشاكل االجتامعية واالقتصادية هي أهم ما يشغل األمم يف هذا العرص.
ومن هنا تتأكد أمهية تناول فريضة الزكاة بالبحث والدراسة وجتلية أبعادها
االقتصادية واالجتامعية باعتبارها من النظم التي تفرد هبا اإلسالم عن غريه من
النظم السائدة يف هذا العرص .
د تأكيد مسئولية الدولة املسلمة يف حتصيل الزكاة كوسيلة ربانية من وسائل
تيسري سبل احلياة الكريمة لرشائح اجتامعية اقتضت بع

الظروف االجتامعية

واالقتصادية تقديم املساندة االجتامعية هلم .د يف حتديد القرآن الكريم ملصارف
الزكاة حتديدا دقيقا نلمس تلك األمهية التي أ اط هبا اإلسالم نظام الزكاة كتدبري
اجتامعي يكفل حتقيق األمن العام لرشائح املجتمع من خالل ما توفره من عدل يف
النواحي االقتصادية واالجتامعية .
قائمة املراجع
أوال :القرآن الكريم.
ثاني ًا :الكتب.
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د كتب السنة.
د اجلويني ،غياث األمم يف التياث الظلم  ،حتقيق  :د .مصطفى حلمي  ،د .فؤاد عبد املنعم أمحد .
(.اإلسكندرية  :دار الدعوة 1411ـه د1990م ) ط . 3 :
د ابن قيم اجلو زية  ،إعالم املوقعني عن ر

العاملني  ،حتقيق  :حممد حميي الدين عبد احلميد ،

(بريوت  :مطبعة دار السعادة) ط  ،ال يوجد .
د الشاطبي  ،املوافقات  ،حتقيق  :مشهور حسن آل سلامن (اخلرب :دار ابن عفان 1417 ،ـه
د1997م ) ط . 1 :
دويل اهلل الدهلوي ،حجة اهلل البالغة  ،حتقيق حممد ليف سكر( ،بريوت :دار إحياء العلوم
1410،ـه د1990م) ط . 1
د ابن عبد الرب  ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ( ،املغر  :مطبعة فضالة املحمدية ،
1402ـه د1982م) ط. 2
د ابن حجر العسقالين  ،فتح الباري لح صحيح البخاري ( ،بريوت  :دار املعرفة ) ط ال يوجد
د ابن عاشور  ،أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم ( ،تونس  :الرشكة التونسية للتوزيع) ط .2
د الدكتور حممد فتحي الدريني  ،املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي ( ،دمشق  :الرشكة
املتحدة للتوزيع 1405 ،ـه د1985م) ط.2
د ابن القيم  ،الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ،تعليق هبيج غزاوي (بريوت  :دار إحياء
العلوم)
د ابن رشد ،بداية املجتهد وهناية املقتصد( ،بريوت :دار املعرفة 1398 ،ـه د1978م) ط .4
د الدكتور حممد الصادق عرجون ،املوسوعة يف سامحة اإلسالم ( ،جدة  :الدار السعودية للنرش
والتوزيع1404 ،ـه د1984م) ط . 2
د معجم اللغة العربية ،املعجم الوسيط :دار املعارف ،مرص ،ط.2
د

ابن منظور :لسان العر  ،القاهرة ،الدار املرصية للتأليف والرتمجة.1372 ،

د

ابن كثري ،إسامعيل :تفسري القرآن العظيم ،مرص ،عيسى البايب احللبي.
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الكاندهلوي ،حممد زكريا :أوجز املسالك إىل موطأ مالك ،بريوت ،دار الفكر.

د والدسوقي ،شمس الدين :حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،القاهرة ،دار إحياء الكتب
العربية.
د

املاوردي ،أبو اخلسن :األحكام السلطانية والواليات الدينية ،مطبعة النهضة الوطنية ،مرص.

د القرضاوي يوسف ،آثار الزكاة يف األفراد واملجتمعات ،نرش ضمن أبحاث مؤمتر الزكاة
األول ،بيت الزكاة الكويت.
د غازي عناية ،الزكاة والةيبة ،دراسة مقارنة ،اجلزائر ،منشورات دار الكتب.1991،
د حسونة فاطمة عبد احلافظ ،أثر كل من الزكاة والةيبة عىل التنمية االقتصادية ،مذكرة
ماجستري ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح نابلس فلسكني.2009،
د شاويش وليد مصطفى ،السياسة النقدية بني الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي ،فرجينيا ،الواليات املتحدة األمريكية ،ط.2011،
د حممد أ س الزرقا ،دور الزكاة يف االقتصاد اإلسالمي والسياسة املالية ،ندوة اقتصاديات
الزكاة ،املعهد اإلسالمي لبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة ،ط.2002 ،2
د القرضاوي يوسف ،دور الزكاة يف عالج املشكالت االقتصادية ،دار الرشوق للنرش والتوزيع،
.2002
د أمحد جمذو

أمحد عيل ،السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي -دراسة مقابلة مع االقتصاد

الرأساميل -الطبعة الثانية ،اخلرطوم ،لكة مطابع السودان للعملة املحدودة 2003 ،م.
د كامل توفيق حممد احلطا  ،جملة جامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي ،مركز النرش
العلمي1424(،ـه د 2003م).
د عبد اجلبار بسبس ،أثر الزكاة عىل النشاط االقتصادي ،املؤمتر العاملي الرابع للزكاة –
مطبوعات بيت الزكاة الكويتي .1995 ،
د د.نعمت عبد اللطيف مشهور ،الزكاة األسس الرشعية والدور اإلنامئي والتوزيعي ،املؤسسة
اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع.1993 ،
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د سيد قطب :العدالة االجتامعية يف اإلسالم دار الرشوق :القاهرة.2002 ،
د حممد شوقى الفنجر "التكافل االجتامعى" املؤمتر 15للمجلس األعىل للشئون اإلسالمية ،
مستقبل األمة اإلسالمية،القاهرة،املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية.2003،
د حممد عبد اهلل الشباين– آراء وتأمالت يف فقه الزكاة – جملة البيان( -جملة البيان – املنتد
اإلسالمي – لندن – شوال 1417ـه – العدد . 110
 .د حمي حممد سعد :نظام الزكاة بني النص والتطبيق ،اإلسكندرية ،مكتبة اإلشعاع للطباعة والنرش
والتوزيع،1998،
د نعمت عبد اللطيف مشهور ،الزكاة األسس الرشعية والدور اإلنامئي والتوزيعي ،املؤسسة
اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع.1993 ،
د خصاونة ،جهاد :املالية العامة والترشيع الةيبي وتطبيقاهتا العملية وفقا للترشيع األردين،
األردن ،دار وائل للطباعة والنرش ،ط،2000 ،1
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د د .يوسف القرضاوي :دور الزكاة يف عالج املشكالت االقتصادية ،البنك اإلسالمي للتنمية،
املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،كتا مطالعة رقم ،2الطبعة الثانية ،اقتصاديات الزكاة، ،
جدة.2002 .
د عبد الرزاق نوفل  :فريضة الزكاة – ،دار الرشوق – بريوت  /القاهرة – 1403ـه .
ثالثا :املواقع االكرتونية
دhttp://www.qaradawi.net, Retrieved April 9,2013.
دhttp://www.qaradawi.net/new/library2
دwww.mohyssin.com/forum/showthread.php?p=16696

