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 النبوي في االقتصاد والتجارة المنهج

 (1/2كيف يؤثر الزكاة على احلياة االجتماعية واالقتصادية ؟ )

 2019مايو  21جريدة أخبار الخليج بتاريخ في نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

وجدنا أن هناك الكثير من اآلراء حول الزكاة وخاصة فيما يتعلق بموضوع 
مستحقي الزكاة، فهل يمكن إعطاء الزكاة لجهات وأفراد غير المجموعات 

؟ هل يمكن استثمار أموال الزكاة في  الثمانية التي ذكرت في القرآن الكريم
مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المجموعات الثمانية التي توجب 

؟ والعديد من تلك األسئلة التي قد تحتاج إلى بعض الفتاوى من  لهم الزكاة
 الفقهاء المعاصرين لحل العديد من القضايا المعاصرة.

يقول الدكتور محمد الزحيلي في كتابه )تقويم التطبيقات المعاصرة 
لبحوث والدراسات النظرية في مصارف الزكاة قليلة وإن ا»للزكاة(: 

ومحدودة، ألن اهلل تعالى بين بالنص القطعي المستحقين للزكاة في قوله 
تعالى )إِنَّمَا الصََّدقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِيَن عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَِة 

َن وَفِي سَبِيلِ اللَِّه وَابِْن السَّبِيلِ، فَرِيضًَة مَِّن قُلُوُبهُْم وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِي
. وأكد ذلك رسول اهلل صلى 60اآلية  -اللَّهِ، وَاللَُّه عَلِيٌم حَِكيمٌ( سورة التوبة 

 نَبِيٍّ، بِحُكْمِ يَرْضَ لَمْ اللَّهَ اهلل عليه وسلم فقال لمن سأله شيئًا من الزكاة )إِنَّ
دََقاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا، فَجَزَّأَهَا َثمَانِيََة أَجْزَاءٍ، فإن كُنْتَ مِْن الصَّ فِي غَيْرِهِ وَال
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، رَوَاُه أبو دَاوَُد فِي السُّنَنِ، «حَقَّكَ  – أَعْطَيْنَاكَ  أو –تِْلَك األَجْزَاءِ أَعْطَيْتَُك 
فالمستحقون للزكاة ثمانية أصناف حصرًا، وتنحصر الدراسات في بيان 

وما يدخل فيه وما يجري عليه من قياس، كإعطاء  مشتمالت كل صنف
األصول والفروع واألقارب والزوجة من الزكاة، وإعطاء الفقير الفاسق، وإعطاء 

 «.آل البيت الفقراء، وبقية مشتمالت المصارف

جاء به الدكتور الزحيلي وغيره من العلماء  فيما – أبدًا –ونحن هنا ال نختلف 
ذا نص قرآني ال جدال فيه أبدًا مهما قلنا أو الذين يذهبون هذا المذهب، فه

فكرنا، ولكن نعتقد أنه في العصر الحديث يمكن أن تسهم الزكاة بصورة 
أكبر في حل العديد من القضايا االقتصادية االجتماعية المعاصرة، وال 

  نعتقد أن هذا خروج عن مصارف الزكاة الثمانية.

ان )مشروعية اإلنفاق من مال وفي بحث للدكتور محمد فاروق النبهان بعنو
وبناء على هذا التصور اإلسالمي، فإنه »الزكاة على المصالح العامة( يقول: 

يجوز أن يصرف من مال الزكاة في كل المصالح العامة التي أنشئت 
 ، وتشمل ما يلي:«لمساعدة هذه األصناف المذكرة في آية الزكاة

جات الضرورية للفقراء مؤسسات التكافل االجتماعي التي توفر الحا .1
والمساكين، ويجوز مساعدة الفقراء عن طريق شراء المواد الغذائية 

 الضرورية بأسعار معتدلة.
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المؤسسات التعليمية التي تهدف إلى تعليم أبناء الفقراء والنهوض  .2
بمستواهم الثقافي، ويجوز إعطاء منح للطالب الفقراء لتمكينهم من 

 متابعة دراستهم العليا.
المؤسسات العالجية من مستشفيات وعيادات، لمعالجة الفقراء  .3

والمساكين، سواء عن طريق العالج المجاني أو عن طريق تخفيض 
 أسعار الدواء والعالج.

المؤسسات االجتماعية التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين من  .4
المشردين واللقطاء والمسافرين واأليتام والعجزة، وتشمل العجزة 

لعجزة ودور األيتام، وتشمل هذه المؤسسات ما يتفق على أوجه دور ا
التكافل االجتماعي المتمثل في مساعدة المنكوبين بسبب حاالت 

 اإلفالس التجاري والكوارث الطبيعية، كالحريق والغرق والزالزل.
المؤسسات اإلسالمية التي تحرص على التعرف باإلسالم، ومقاومة  .5

، وكل ما كان في سبيل اإلسالم فهو في حمالت التبشير والتشويه
 سبيل اهلل.

في حاالت الجهاد في سبيل اهلل لتحرير األرض اإلسالمية، فإنه يجوز  .6
اإلنفاق من أموال الزكاة على شراء السالح وتجهيز الجيوش بما 

 تحتاجه من أسباب لكي تتمكن من تحقيق النصر.

دكتور الزحيلي والدكتور قد يجد بعضنا أن هناك اختالفا في وجهة نظر ال
ا بين الرأيين، فالدكتور ا كبيرًالنبهان، ولكن ما نعتقده نحن أن هناك توافقً
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خرى ما جاء به الدكتور الزحيلي، وخاصة فيما أالنبهان يكمل بطريقة أو ب
يتعلق بمواضيع التنمية المعاصرة والقضايا المتعلقة بالتنمية 

ذا فإن الدكتور النبهان يقترح االقتصادية واالجتماعية. وحتى يتم كل ه
عدة أمور حتى يتم صرف الزكاة بطريقة منظمة مؤسسية وال توكل إلى 

 األفراد أنفسهم، ومن ذلك:

إنشاء وزارة خاصة تسمى وزارة الزكاة الشرعية، وتتمثل مهمة هذه  .1
الوزارة في أمرين: جباية سليمة تراعى فيها الضوابط الشرعية، 

 وإشراف على التوزيع.
وضع خطة مدروسة لتوزيع هذه األموال، للتخفيف من األعباء الثقيلة  .2

 على الفقراء والمساكين، عن طريق توفير األمور التالية:
  إيجاد فرص للتشغيل والتوظيف، لكي يتمكن الفقير من العمل الذي

 يستحق عليه األجر عن طريق إنشاء مؤسسات إنتاجية مفيدة.
 مهارات والكفاءات للشباب القادر على العمل عن الحرص على تكوين ال

 طريق إنشاء مؤسسات مهنية للتدريب والتكوين والتعليم.
إعطاء قروض ميسرة للفقراء القادرين على العمل تمكنهم من العمل  .3

 المنتج في الزراعة أو الصناعة أو التجارة.
واأليتام االقتصار في دفع المساعدات المباشرة على العجزة والشيوخ  .4

 ممن ال يقدرون على الكسب بسبب العجز أو الضعف.
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والمشكلة ال تكمن في مشروعية اإلنفاق من مال »ثم يواصل ويقول: 
الزكاة على المصالح العامة أو عدم مشروعية ذلك، وإنما تكمن في إيجاد 
تصور سليم لكيفية االستفادة من أموال الزكاة في معالجة األوضاع 

برة عن خلل في التوزيع، ويجب أوالً أن يعالج ذلك الخلل عن االجتماعية المع
طريق قوانين اجتماعية عادلة، وثانيًا: طرح تصورات سليمة لكيفية 
االستفادة من أموال الزكاة في مقاومة الفقر في المجتمع، عن طريق إيجاد 
فرص فعلية لتشغيل العاطلين عن العمل، وتوظيف القادرين في أعمال 

 جاد ضمانات كافية في حاالت العجز والشيخوخة.منتجة، وإي

ويجب الحرص على أن يسهم نظام الزكاة في تطوير المؤسسات اإلنتاجية 
والمؤسسات االجتماعية، لكي تتمكن هذه المؤسسات من حمل األعباء 
المنوطة بها في إيجاد الظروف المالئمة للتشغيل، وتطوير المهارات 

المبدئي يمكن للمجتمع اإلسالمي أن يكون والكفاءات. وبفضل هذا التصور 
مجتمعا قادرا على الصمود والثبات واالستقرار في ظل تحديات البطالة 

 «.ومشكالت التشغيل التي تهدد المجتمعات المعاصرة

مازلنا نتحدث عن طرق االستفادة من أموال الزكاة في األمور الحياتية 
 المعاصرة، وغدًا نواصل.

 

 

 


