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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 ـــىــــــالـــــامعـــة دٌـــــجـ      

 كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة   

 قســــم القـــانـــون          

 

 

 

 الزكاة فً الشرٌعة االسالمٌة

 ومدى معالجتها للفقر
 

 (  حسن علً احمد  ) بحث تقدم به الطالب

القانون والعلوم السٌاسٌة / قسم القانون وهو جزء من الى مجلس كلٌة 

 متطلبات نٌل شهادة البكالورٌوس فً القانون

 اشراف

 م.م عمار ٌاسٌن كاظم 

 

                                                               هـ      8ٖٗٔ

 م 7ٕٔٓ



ٕ 
 

 

 

ِحٌمِ  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 

َكاَة َوَما  الََة َوآُتوْا الزَّ }َوأَقٌُِموْا الصَّ

ٍر َتِجُدوهُ ِعنَد  ٌْ ْن َخ ُموْا ألَنفُِسُكم مِّ ُتَقدِّ

 هللّاِ إِنَّ هللّاَ ِبَما َتْعَملُوَن َبِصٌٌر {

 

 صدق هللا العظٌم

 

 

 ٓٔٔ/ االٌة البقرةسورة 
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 ــداءـــــاالهـ

************ 

اللهم صلً على خٌر الخلق وخاتم االنبٌاء والمرسلٌن الرسوول 

 الكرٌم محمد ) صلى هللا علٌه وسلم( .

 الى النور الذي ٌنٌر لً درب النجاح  .............. ابً

 الى من علمتنً الصمود مهما تبدلت الظروف ..............امً

البرئٌوة رٌواحٌن حٌواتً  الى القلووب الطواهرة الرقٌقوة والنفووس

 .....اخوتً

الوووى اسووواتذتً الكووورام ............. فوووً كلٌوووة القوووانون والعلووووم 

 السٌاسٌة 

 

 اهدي لهم هذا الجهد المتواضع
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 ر وامتنانـــشك

*********** 

ونحنوا نخطوا خطواتنا االخٌرة فً الحٌاة الجامعٌة  مةو وة ة  نعةود  البد لنا
 . ا فً رحاب الجامع  مع اساتذتنا الكرام الذٌو ةدموا لناالى اعوام ةضٌناه

الكثٌر باذلٌو بذلك جهودا كبٌرة فةً بنةاج جٌةل الؽةد  ؤلالى مو زرعوا الت ا
لتبعث االم  مو جدٌةد وةبةل او نمضةً ن ةدم اسةمى اٌةار الالةكر واالمتنةاو 
ا والت دٌر والمحب  الى الذٌو حملوا اةدس رسال  فً الحٌةاة الةى الةذٌو مهةدو

 لنا طرٌق العلم والمعرف  .....

 (االساتذة االفاضل  )

الذٌو كانوا عونا لنا فةً بحثنةا هةذا ونةورا ٌضةًج الالمة  التةً كانةر ت ةؾ 
 احٌانا فً طرٌ نا 

الةةى مةةو زرعةةوا الت ةةاؤل فةةً دربنةةا وةةةدموا لنةةا المسةةاعدار والتسةةهٌ ر 
منةا كةةل  واالفكةار والمعلومةار ر ربمةا دوو او ٌالةعروا بةةدورهم بةذلك فلهةم

 الالكروالت دٌر .....

وكذلك نالكر كل مو وةؾ جانبنا على اتمام هذا البحث وزودنا بالمعلومار 
 ال زم  واالفكار ال ٌم  وخاص 

 (عمار ٌاسٌن كاظمم.م )

ً اتوجة   بالالةةكر الخةةاي لكلٌة  ال ةةانوو والعلةوم السٌاسةةٌ  /جامعةة  نةةا انمةك
والى كل مو علمنا الت اؤل والمضً الةى االمةام الةى مةو رعانةا منةذ دٌالى. 

اربع سنوار وهم كانوا كاالباج لنا وحافاوا علٌنار الى مو وةؾ الى جانبنةا 
 عندما ضللنا الطرٌق .....
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 اقرار المشرف

  

 

الزكواة فوً الشورٌعة االسوالمٌة ومودى )هذا البحةث الموسةوم  او   

االةرافً فةً كلٌة  ال ةانوو والعلةوم  ةد جةر  تحةر ( معالجتها للفقر

السٌاسةةةٌ  / جامعةةة  دٌةةةالى وهةةةو جةةةزج مةةةو متطلبةةةار نٌةةةل الةةةهادة 

 البكالورٌوس فً ةسم ال انوو .

 

 

 توقٌع :ال                                              

 المشرف :                                              

  التارٌخ :                                              
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 المحتوٌات

 رقم الصفحة المحتوٌات ت

 ب االٌة القرأنٌة  .ٔ

 ج االهداء  .ٕ

 د شكر وامتنان  .ٖ

 هـ اقرار المشرف  .ٗ

 ٔ المقدمة   .٘

هٌكلٌة  –منهجٌة البحث  –اهمٌة البحث  –هدف البحث  –مشكلة البحث   .ٙ
 البحث

ٕ 

 ٕٔ-ٖ وم الفقهً واالقتصادي للزكاة واهمٌتهاالمبحث االول /المفه  .7

 ٗ المفهوم الفقهً للزكاة واقسامها  -المطلب االول :  .8

 ٘ الفرع االول/ المعنى الفقهً للزكاة  .9

 ٙ الفرع الثانً / اقسام الزكاة  .ٓٔ

 ٓٔ المفهوم االقتصادي للزكاة  -المطلب الثانً :  .ٔٔ

 ٓٔ الفرع االول/ المفهوم االقتصادي للزكاة  .ٕٔ

 ٕٔ الفرع الثانً/ االهمٌة االقتصادٌة للزكاة  .ٖٔ

 8ٕ-٘ٔ المبحث الثانً /دور الزكاة فً معالجة الفقر وفقا للقوانٌن الوضعٌة  .ٗٔ

 ٙٔ مفهوم الفقر واسبابه  -المطلب االول :  .٘ٔ

 7ٔ الفرع االول/ معنى الفقر لغة واصطالحا    .ٙٔ

 9ٔ الفرع الثانً / اسباب الفقر   .7ٔ

ر الزكاة االقتصادٌة ودورها فً معالجة الفقر وفقا اثا -المطلب الثانً :  .8ٔ
 للقوانٌن الوضعٌة

ٕٙ 

 7ٕ الفرع االول / الزكاة واثرها فً التنمٌة االقتصادٌة  .9ٔ

الفرع الثانً /دور الزكاة فً معالجة الفقر وفقا  للقوانٌن الوضعٌة لحالة   .ٕٓ
 العراق واالردن 

ٕ9 

 ٖٗ االستنتاجات والتوصٌات  .ٕٔ

 ٖ٘ اجعالمصادر والمر  .ٕٕ
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 المقدمة

 اوال  : التعرٌف بالموضوع 

مما الالك فٌ  او الالرٌع  االس مٌ  اعتنر بالالؤوو المالٌ  عناٌ  عاٌم         

فً جمع  سوآجاحٌث وضعر لها سٌاس  رالٌدة عادل  راعر فٌها تح ٌق العدال  

المال مو ارباب  او صرف  فً مصارف  ر واو الباحث لٌجد فً كتاب هللا اصدق 

 الاهد على عدال  تلك السٌاس  المالٌ  والتً مو اهم فرائضها )الزكاة( .

فً االس م هً اول ناام عرفت  البالرٌ  لتح ٌق الرعاٌ  للمحتاجٌو  والزكاة

د توزٌع جزج مو ثروار االؼنٌاج على والعدال  االجتماعٌ  بٌو افراد المجتمع ٌعا

 الطب ار ال  ٌرة والمحتاجٌو .

العربً  لل ارئوتجدر االالارة الى او هذا البحث المؤلؾ الذي نتالرؾ بت دٌم  

دٌالى الذي ٌتكوو  جامع بص   عام  ولطلبتنا االعزاج فً كلٌ  ال انوو والسٌاس  

 ً واالةتصادي للزكاة واهمٌتها مو مبحثٌو متواضعٌو : المبحث االول : الم هوم ال 

ر اما المبحث الثانً فجاج فٌ  ) اثار الزكاة االةتصادٌ  ودورها فً معالج  ال  ر 

رت  هذه بالحاج  التً فً او ٌ ً البحث بصووف اً لل وانٌو الوضعٌ  ( . واملنا كبٌر 

 . دعر الى كتابت  واو ٌجد فٌ  ط بنا االعزاج ال ائدة المرجوة وهللا الموفق
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 : مشكلة البحث

هناك مالكل  عالمٌ  فً المجتمع االس مً والعربً بوج  خاي وهو ال  ر ر وبما 

تعتبر ذار اهمٌ  كبٌرة فً معالج   فأنها لإلس ماو الزكاة هً احد االركاو الخمس  

 هذه الااهرة الخطٌرة .

 هدف البحث :

 وطرق المعالج  لها .ٌهدؾ البحث الى ت صً ااهرة ال  ر مو حٌث التوصٌؾ 

 اهمٌة البحث :

 تأتً اهمٌ  البحث مو خ ل معالج  ال  ر .

 منهجٌة البحث :

اعتمد الباحث الطرٌ   او المنهج الوضعً فً البحث حٌث تم التعرٌؾ بالزكاة 

 والتعرٌؾ بأهمٌ  االةتصادٌ  .

 هٌكلٌة البحث :

هوم ال  هً واالةتصادي تم ت سٌم البحث على مبحثٌو حٌث تناول المبحث االول الم 

للزكاة واةسامها وتطرق المبحث الثانً ألثار الزكاة االةتصادٌ  ودورها فً معالج  

 ال  ر وف اً لل وانٌو الوضعٌ  .
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 المبحث االول

 المفهوم الفقً واالقتصادي للزكاة واهمٌتها

 

ال    االةتصادي الزكاة كمورد مالً اساسً مو الموارد المالٌ  العام  فً           

انها ركو مو اركاو االس م وفرٌض  فرضر على المسلمٌو وهً  ااالس مً وبم

واجب  بال راو والسن  الالرٌ   واالجماع ر نذكر هنا ما معنى الزكاة وم هومها 

وكٌؾ حاربر الكنز واخرجر الن ود  ال  هً واةسامها ومعناها االةتصادي واهمٌتها

والمجتمع لذلك ثم سنذكر ت سٌم هذا  لألفرادٌ  والمادٌ  ر وتطهٌرها للن س االنسان

 المبحث الى مطلبٌو هما :

 الم هوم ال  هً للزكاة واةسامها . -المطلب االول :

 المطلب الثانً : الم هوم االةتصادي للزكاة .
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 المطلب االول

 المفهوم الفقهً للزكاة واقسامها

 

الجتماعً فً البٌئ  المسلم  ر كما فٌها صوراً او الزكاة ماهر مو مااهر التكافل ا

 فأنهاطٌب  مو صور الرحم  التً ٌنبؽً او تتوافر بٌو افراد المجتمع المسلم ر 

وكذلك فرضر تحمً المجتمع مو مرض ال  ر والدول  مو االرهاق والضعؾ 

 ع الزكاة وةد ذكرها ال  هاج والعلماج بتعارٌؾ ومعانً ر وموع وب  فً الدنٌا لمان

 : اآلتٌٌوهذا سوؾ نتناول او نبحث فً هذا المطلب فً فرعٌو 

 ال رع االول : 

 المعنى ال  هً للزكاة 

 ال رع الثانً : اةسام الزكاة
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 المعنى الفقهً للزكاة -الفرع االول :

 -: ما ٌلًتعددر تعارٌؾ الزكاة عند ال  هاج ومو بٌو هذه التعرٌ ار 

مخصوي مو مال مخصوي بلػ نصاباً لمستح   او تم الزكاة : هً اخراج جزج 

 الملك وحال الحول .

مخصوص  بالرائط ر ومنها   ألصناؾومنها اسم ل در مو المال مخصوي ٌصرؾ 

 اٌضاً انها تملٌك جزج مخصوي مو مال مخصوي لالخي مخصوي هلل تعالى .

اختل ر  وبالنار الى هذه التعرٌ ار ٌتضح او نارة ال  هاج للزكاة واحدة ر واو

طرق التعبٌر عو هذه النارة حٌث انها تدور كلها حول كوو الزكاة فرٌض  حددها 

الالرع ووضع ةواعدها ونام طرق جمعها ووضع سبل صرفها واو كل ذلك هلل عز 

وجل ومو اجل رضاه سبحان  وتعالى .
ٔ
 

 )ةدروالباحث ٌمٌل الى التعرٌؾ الثانً لالمول  وبٌان  لطبٌع  الزكاة بٌاناً كام ً )

ا الالرع ولذلك معٌو مو المال(( ٌؤخذ مو مالك  مع مراعاة الالروط التً وضعه

ط ( وبالنسب  لبٌاو معرفها ف د حدد التعرٌؾ انها : ))تصرؾ واضح مو ةول  )بالرائ

ضح من  اختصار الروط اداج (( بخ ؾ التعرٌؾ االول والذي ٌت محددة ألصناؾ

 حوالر الحول ف ط الزكاة على ملك المال و
ٕ
 

 مو حٌث او هناك الروط اخر  لوجوب الزكاة 

ٌالر الى وجود الروط ل رض الزكاة وهو ما جعل التعرٌؾ والتعرٌؾ الثانً لم 

الثانً واالول بال بول حٌو جاج متضمنا الضوابط والمعاٌٌر الدةٌ   التً تط ى 

 الوصؾ الالرعً الصحٌح على فرٌض  الزكاة 

                                                           
"الضرٌب  على الدخول ؼٌر المالروع  فً الالرٌع  االس مٌ  م ارن   :صح الدٌو محمد حسو النمراوي  - ٔ

 .ٕٖ-ٖٔمر ي ٖٕٔٓر ٔ" ر ماجستٌر السٌاس  الالرعٌ  باحث دكتوراه رط: باالةتصاد الوص ً 
  .ٕٖالمصدر السابق ر ي  :ص ح الدٌو محمد حسو النمراوي  - ٕ
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فرضر فً السن  الثانٌ  مو الهجرة ودل والزكاة ركو مو اركاو االس م الخمس 

على فرٌضتها الكتاب والسن  واالجماع والمع ول .
ٔ
 

كثٌرة فً ال راو الكرٌم تدل على وجوب الزكاة منها  آٌارفمو الكتاب الكرٌم وردر 

 ةول  تعالى :

َكاةَ  َوآُتواْ  الصَّ َةَ  َوأَِةٌُمواْ ))   ُمواْ  َوَما الزَّ وْ  ألَن ُِسُكم ُتَ دِّ ر   مِّ ٌْ  هللّاَ  إِوَّ  هللاِّ  ِعندَ  َتِجُدوهُ  َخ

(( َبِصٌر   َتْعَملُووَ  ِبَما
ٕ
 

 وةول  تعالى :

َ ةَ  َوأَِةٌُموا))   َكاةَ  َوآُتوا الصَّ َ  َوأَْةِرُضوا الزَّ ُموا َوَما َحَسناً  َةْرضاً  هللاَّ وْ  أِلَن ُِسُكم ُتَ دِّ  مِّ

ر   ٌْ راً  ُهوَ  هللاَِّ  ِعندَ  َتِجُدوهُ  َخ ٌْ َ  َواْسَتْؽِ ُروا أَْجراً  َوأَْعَامَ  َخ َ  إِوَّ  هللاَّ ِحٌم   َؼ ُور   هللاَّ ((   رَّ
ٖ
 

 الفرع الثانً : اقسام الزكاة

 االس مً االةتصادي الى نوعٌو رئٌسٌٌو هما : ال   سوؾ ٌتم ت سٌم الزكاة فً 

 النوع االول : الزكاة المباالرة : وسوؾ نتناول فٌ  االتً :

 الزكاة على الدخل .ٔ

 الزكاة على راس المال . .ٕ

النوع الثانً : الزكاة الؽٌر مباالرة وسوؾ نتناول فٌ  االتً : ) زكاة المعادو ر زكاة 

 الركاز ر زكاة المستخرج مو البحار ( .

 الزكاة المباالرة وتالمل : الزكاة على الدخل وسوؾ نتناول فٌها االتً :

  -: زكاة الزروع والثمار دلٌل فرٌض  الزكاة ك ول  تعالى - أ

                                                           
"الضرٌب  على الدخول ؼٌر المالروع  فً الالرٌع  االس مٌ  م ارن   :ص ح الدٌو محمد حسو النمراوي  - ٔ

 . ٕٖم ري ٖٕٔٓر ٔباالةتصاد الوص ً "ر ط
 .ٓٔٔسورة الب رة ر مو اآلٌ   - ٕ
  .ٕٓسورة المزمل ر اآلٌ   - ٖ
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ا)) َها ٌَ ٌُّ ٌَِّبارِ  ِمو أَنِ  ُواْ  آَمُنواْ  الَِّذٌوَ  أَ ا َكَسْبُتمْ  َما َط وَ  لَُكم أَْخَرْجَنا َوِممَّ  مِّ

 ((األَْرِض 

ومو المع ول فاو اخراج العالر الى ال  ٌر هو مو باب الكر النعم  واةدار 

العاجز وت وٌت  على ال ٌام بال رائض ومو باب تطهر الن س عو الذنوب 

تزكٌتها وكل ذلك الزم ع  ً والرعاً .و
ٔ 

الى  باإلضاف هذه الالروط   وومو الروطها اي زكاة الزروع والثمار ر وم

 العام  الواجب توفرها هً :

 راجٌ  .زكاة فً ارض االخ او تكوو االرض عالرٌ  اذ ال .ٔ

 وجود الخارج فاذا لم تخرج االرض الٌئاً لم ٌجب العالر . .ٕ

 بزراعت  كما االرض .او ٌكوو الخارج مما ٌ صد  .ٖ

 

ل الى زكاة اٌراد االماكو المستؽل  : ٌذهب اصحاب رؤوس االموا  - ب

اصناؾ االستثمار الذي ٌدر الربح ومو هنا وتالؽٌلها فً التى  ارهااستثم

 جاجر فكرة االستثمار فً المستؽ ر كال نادق .

وٌ صد بالمستؽ ر العمارار التً تستثمر والمصانع التً تضع لبٌعها 

راضً وؼٌرها ف سم العلماج الزكاة فً المستؽ ر الى مضٌق وموسع فمنهم واال

الزكاة فً المستؽ ر ر ومنهم ٌ ول ال زكاة فً دور  بإٌجازمو لم ٌ ولوا 

السكنى وادوار المحترفٌو وال دواب الركوب .
ٕ
 

 

                                                           
التنمٌ   " الموارد المالٌ  العام  فً ال    االةتصادي االس مً ودورها فً: د. موفق محمد عبدة  - ٔ

 .  ٖٖم ري ٕٗٓٓ-هـ ٕٗٗٔر رٔ"رطاالةتصادٌ 
 .ٖٗالمصدر السابق ري :د. موفق محمد عبدة  - ٕ



ٔٗ 
 

وانها تعامل كمعامل  السلع  التجارٌ  حٌث ٌتم تثمٌو العمارة فً كل عام مضافا 

.% ككل عروض التجارة ٘,ٕالٌها ما ب ً مو اٌرادها وٌخرج عو ذلك كل  
ٔ
 

زكاة كسب العمل والمهو الحرة : وسوؾ نوضح  هذا بحسب االتً :  -ج

وٌ صد بكسب العمل : المال المست اد مو العمل كالمواؾ والعامل الذي ٌست ٌد 

 .منى ٌزاول مهن  لحساب  الخاي كدخل الطبٌب مو عٌادت  الخاص  

)زكاة  سوؾ ٌتم تناول هذا الموضوع بال  رار االتٌ  على رأس المالالزكاة  -ٕ

على الثروة الحٌوانٌ  ر زكاة عروض التجارة رزكاة الدٌو رزكاة االسهم 

 . والسندار ر زكاة االوراق الن دٌ  (

زكاة الثرة الحٌوانٌ  : وتالمل )االبل رالب ر ر الؽنم ( ومو الالروط الواجب  - أ

 -:توفرها فً الماالٌ  حتى تكوو مح  للزكاة 

 او تبلػ النصاب   -ٔ

 ول او ٌحول علٌها الح -ٕ

تكوو الماالٌ  عام   او ال -ٖ
ٕ 

–وحمل االث ال –والمواالً العام  وهً التً ٌستخدمها صاحبها للحرث 

والس ً وؼٌرها ودلٌل زكاتها ةول  )صلى هللا علٌ  وسلم ( اخرج  البخاري 

عو انس )رضً هللا عن  ( ) مو لم ٌكو مع  اال اربع مو االبل فلٌس علٌ  فٌها 

واجمع ال  هاج على زكاة االبل اذ بلؽر اكثر مو ( صدة  اال او ٌالاج ربها 

خمس  وعالرٌو وزكاة الب ر ودلٌل وجوبها او فً الب ر ف  اخت ؾ فٌها .
ٖ
 

وةٌل زكاة الب ر فً النصاب الث ثوو ولٌس فما دوو الث ثوو زكاة ر اما فً  

زكاة  الؽنم ف ٌل اذا كانر اربعٌو ف ٌها الاة الى مائ  فاذا زادر ف ٌها الاهتٌو 

 الى مائتٌو .
                                                           

" الموارد المالٌ  العام  فً ال    االةتصادي االس مً ودورها فً التنمٌ  : د. موفق محمد عبدة  - ٔ

 .  8ٖ-7ٖ-ٖٙ-ٖ٘م ري ٕٗٓٓ-هـ  ٕٗٗٔر  ٔاالةتصادٌ " رط
 
 . ٙٗ-٘ٗمصدر السابق ري ال :د. موفق محمد عبدة - ٕ
 . ٓ٘-9ٗ-7ٗالمصدر السابق ر ي  :د. موفق محمد عبده  - ٖ



ٔ٘ 
 

اما زكاة الن دٌو ثابت  فً الكتاب والسن  واالجماع على وجوب الزكاة فً 

نصاب وحوالو الحول وال راغ مو الدٌو الذهب وال ض  والروط  بلوغ ال

 .وال ضل مو الحاج  االصلٌ  

اما زكاة التجارة وهً كل الًج ماعدا الن دٌو تعد التجارة مو المال على 

اخت ؾ انواع  وما المل اآلالر والثٌاب والمأكوالر والحلً والجواهر وهناك 

مال ٌ وم  وهً تجب علىادل  على وجوب الزكاة فً ةول  تعالى )ما كسبتم (

 االنساو باكتساب  

ومو الروطها هً او ٌكوو المال مصدرا للتجارة واو ال ٌجمع فً المال 

 زكاتٌو فً حول واحد 

وتكوو زكاة التجارة هو ربع العالروالحول وملك النصاب 
ٔ
واما زكاة الدٌو  

وةد اختلؾ فٌ  فمن  ال وي والمتوسط والضعٌؾ وةٌل من  ما ٌحتاج لحوالو 

ال بض ومن  ما ٌزكى لعام واحد ومو الروط  او ٌكوو اصل الدٌو الحول بعد 

على   ذهبا او فض  او ثمو عروض تجارٌ  محتكرة كالثٌاب . وٌر  الالافعٌ

زكاة الدائو زكاة الدٌو عما سبق مو اعوام عند التمكو مو اخذ دٌن  اذ كاو 

دنانٌر او عروض تجارٌ  اما اذا كاو مو المطعوماو ف  زكاة فٌ 
ٕ
ٌل اذا وة 

  .  و ثابر ف  ٌلزم  االخراج ةبل ةبضان  دٌ

راس المال فً : هً حص   باألسهماما زكاة االسهم والسندار وٌ صد 

المالترك  الم سم الى اسهم وٌحدد فً نهاٌ  السن  راما السندار : فهً دٌوو 

 و لجه  اصدار السند ولٌس بمنزل  ثابت  مرجوة على االملٌاج بمنزل  الدائ

 كالمساهم الالرٌك

                                                           
" الموارد المالٌ  العام  فً ال    االةتصادي االس مً ودورها فً التنمٌ  : د. موفق محمد عبدة  - ٔ

 . 9٘-8٘-ٗ٘-ٖ٘م ري ٕٗٓٓ-هـ ٕٗٗٔر ٔاالةتصادٌ " ر ط
 
 . 9٘-8٘-ٗ٘-ٖ٘المصدر السابق ر ي  :د. موفق محمد عبدة  - ٕ



ٔٙ 
 

وهً ةطع مو ورق خاي تزٌو  المالٌ والزكاة تجب فً جمٌع االوراق  

بن وش خاص  وتحمل اعداد صحٌح  ٌ ابلها فً العادة رصٌد معدنً بنسب  

خاص  ٌحددها ال انوو وتصدر اما مو الحكوم  او مو هٌئ  تتٌح لها الحكوم  

زكاة  لم تعرؾ لد  سلؾ مو ال  هاج وةٌل ال ألنهاوزكاتها مو المستحدثار 

فٌها حتى ٌتم ةبض ةٌمها ذهب او فض  وٌمضى حول على ذلك 
ٔ
 

المستخرج مو البحار  المعادو النوع الثانً : الزكاة الؽٌر مباالرة وفٌها زكاة

 وزكاة الركاز

 المطلب الثانً

 المفهوم االقتصادي للزكاة

ل فٌما ٌلً عرض موجز لمعنى الزكاة االةتصادي باعتبارها وسٌل  سوؾ نحاو

مو وسائل الت دم االةتصادي ومو وسائل الدعوة الى هللا تعالى ومو مااهر 

فً ت تٌر الملكٌ  والثورة واهمٌتها االةتصادٌ  وكذلك دور العبودٌ  هلل ودورها 

 سو استؽ ل اموال رئٌسً فً ع ج مالكل  البطال  فً االٌدي العامل  اذ ما اح

الزكاة فً اةام  المالارٌع الجماعٌ  التً تعود بالن ع على ال ئ  ال  ٌرة ومو هنا 

 سوؾ ن سم هذا المطلب الى فرعٌو مهمٌو هما :

 ال رع االول : المعنى االةتصادي للزكاة 

 ال رع الثانً : االهمٌ  االةتصادٌ  للزكاة 

 المعنى االقتصادي للزكاة:  الفرع االول

واو مذهب االةتصاد االس مً فرض الزكاة على الربح المتح ق فً المجاالر 

 االنتاجٌ  )الزراع  والصناع  والتجارة ( 

                                                           
 . 8ٙ-7ٙالمصدر السابق ري  :د. موفق محمد عبدة  - ٔ
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فالزكاة ت ابل فً اةتصاداتنا المعاصرة ضرٌب  الدخل الم روض  على الدخول 

المتح    لد  افراد المجتمع بعد تجاوزها حدا معٌنا ب رض ال انوو حسب 

لد  االفراد وهو النصاب الذي ٌبدأ بعده فرض الضرٌب  وٌراد  طبٌع  المجتمع

 ص  م درة مو المال ت رض على الموردبالزكاة فً الالرٌع  االس مٌ  : ح

 المتح ق فً عمل انتاجً مهما كاو نوع   صادياالةت

الالًج ن س  او العٌو التً هً مصدر الربح  زكاة ت رض علىكما او ال

مال ع اري او صناعً او تجاري .  المتح ق عند استثمار كراس
ٔ
 

اما فً اللؽ  : الزكاة مصدر زكا الالًج اذا نما وزاد والزكاة اذا طل ر تعنً 

 البرك  والنماج  والزٌادة والطهر 

 اما فً االصط ح الالرعً ل د تعدر تعرٌ ار ال  هاج للزكاة 

وي فعرفها الحن ٌ  : انها عبارة عو اٌجاب طائ   مو المال فً مال مخص

 لمالك مخصوي 

الًج مخصوي مو مال مخصوي على  ألخذوعرفها الالافعٌ  : انها اسم 

 اوصاؾ مخصوص  لطائ   مخصوص  

وعرفها المالكٌ  :  بانها اخراج مال مخصوي مو مال مخصوي بلػ نصابا 

 لمستح   او تم الملك وحول ؼٌر معدو وحدث 

وعرفها الحنابل  : بانها حق ٌجب فً المال . 
ٕ
 

ال ٌخرج  ج نر  او الزكاة مبلػ معٌو مو الماو عرضنا تعرٌ ار ال  هاوبعد 

 المسلم بالروط معٌن  لٌن ق فً جهار محددة 

                                                           
هـ 99ٖٔر ٔ"فً ال كر االةتصادي العربً االس مً "ردار العربٌ  للطباع   ر ط : د .فاضل عباس الحسب - ٔ

 . 87مر ي979ٔ -
تصادي االس مً  ودورها فً التنمٌ  " الموارد المالٌ  العام  فً ال     االة: د. موفق محمد عبدة - ٕ

 . 9ٔ-7ٔمر ي مو ٕٗٓٓهـ ر ٕٗٗٔر  ٔاالةتصادٌ  " ر ط
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وحكم فرضٌ  الزكاة بانها ركو مو اركاو االس م وةد فرضر فً السن  الثانٌ  

 للهجرة وهً واجب  بال راو والسن  النبوٌ  الالرٌ   واالجماع . 

او او اصط ح الصدة  وجمعها فً ال    االس مً ٌراد ب  ٌوؼنى عو الب

 الزكاة 

ولكً تكوو الدنٌا صورة عو الث ل الكبٌر نسبٌا للزكاة فً تحدٌد وتضٌٌق 

عملٌ  تراكم راس المال بٌد بعض على حساب افت ار االخرٌو وتأثٌر الزكاة 

الى على حجم ومد  وسع  عملٌ  التراكم البد مو االالارة ولو باختصار 

 الكٌ ٌ  التً ٌتم فٌها اخضاع النالاط االةتصادي )انتاج سلعً او خدمار (

 ))وطٌبار ما كسبتم ((   -: واو م هوم ةول  تعالى

فً مالروع انتاج  ٌو باآلٌ المخاطبهو ثمار االصول الموا   مو ةبل الناس 

ً السلع والخدمار او االتجار بهما سواج ا كانر المال عاج  فعلٌا او ان  ف

صندوق االدخار ر او منطلق الالرٌع  للالارع فً اخضاع  صندوق االدخار 

كرأس مال عامل رعامل فع  فً النالاط االةتصادي  ملئت الى الضرٌب  وما 

مت ق مع منطلق االةتصادي السلٌم الهادؾ الى زٌادة ال اعلٌ  االةتصادٌ  

.المتوفرة لرؤوس االموال 
ٔ
 

 االقتصادٌة للزكاةاالهمٌة :  الفرع الثانً

او الالارع فً ال    االس مً حرٌي على دفع الناس الى تواٌؾ ما ٌ ٌض 

عو استه كهم خدم  ل ةتصاد ال ومً مو جه  وحرٌي كذلك مو جه  اخر  

فع  والمدخرة مصادر لل ائدة مستثمرة الاالموال الموجودة  جمٌع و تكوواعلى 

ةرنر مع  مو اركاو االس م الخمس  العام  للمسلمٌو وبما او الزكاة هً ركو

ع بال راو والسن  وتأتً بعد الص ة فً كتب ال    الص ة فً عالرار المواة

                                                           
ر ٔ"فً ال كر االةتصادي العربً االس مً "ردار العربٌ  للطباع "  ر ط : د .فاضل عباس الحسب - ٔ

 .87مر ي979ٔ -هـ 99ٖٔ
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عادة فً ةسم العبادار ر فالزكاة فرٌض  محكم  ثابت  بالكتب والسن  واجماع 

االم  وسببها المال النامً والرطها االس م والحرٌ  والبلوغ وتعتبر مو اعام 

نها مع ؼٌرها مو وسائل فأم والدلٌل على ان  دٌو الحق واالنصاؾ مزاٌا االس 

االل   التكافل ت رب بٌو بعض الطب ار وبعضها االخر وتؽرس فً ةلوبهم 

والحب وترفع الحسد والح د مو الن وس فالزكاة لوو مو الواو العبادة او 

بٌو   ط ع ة العبادار التً فرضها هللا فهً مو العبادار التً تكوو لٌس ف

ثٌرها الى المجتمع فهً واجب الرعً ٌح ق التكافل العبد ورب  وانما تأ

والتضامو والمواساة فً المجتمع ر فهً المؤسس  االولى للضماو االجتماعً 

فً الس م وةد ةامر الزكاة بدور كبٌر فً حل مالكل  ال  ر فً المجتمعار 

االس مٌ  
ٔ
 

 -عالى :والمسلموو الٌوم بحاج  كبٌرة للزكاة ةال ت

))اةٌموا الص ة واتوا الزكاة واطٌعوا الرسول لعلكم ترحموو ((
ٕ
 

وةول  تعالى ))وما امروا اال لٌعبدوا هللا مخلصٌو ل  الدٌو حن اج وٌ ٌموا 

الصلوار وٌؤتوا الزكاة وذلك دٌو ال ٌم  ((
ٖ
 

وةول  عز وجل )) خذ مو اموالهم صدة  تطهرهم وتزكٌهم بها ((
ٗ
 

ةد  س الؽنً مو الالح البؽٌض تلك االف  الن سٌ  الخطرة التً فالزكاة طهارة لن

تدفع مو اتصؾ بها الى الدم فٌس ك  او العرض فٌبذل  او الوطو فٌبٌع  ولو 

ٌ لح ال رد او المجتمع سٌطر الالح علٌ  ومالك ناصٌت  ةال تعالى ))ومو ٌوق 

هم الم لحوو  فأولئكالح ن س  
٘

الحسد (( والزكاة طهارة لن س ال  ٌر مو 

والضؽٌن  على ذلك الؽنً الكانز لمال هللا عو عباد هللا ل ول  تعالى ))الذي جمع 

                                                           
على التنمٌ  االةتصادٌ  "ر رسال  ماجستٌر "اثر كل مو الزكاة والضرٌب   : فاطم  محمد عبد الحافا حسون  - ٔ

 .9ٔ-8ٔر ي9ٕٓٓجامع  النجاح الوطنٌ  ر فلسطٌو ر سن  
 .ٙ٘سورة النور اٌ  - ٕ
 . ٘سورة البٌن   اٌ   - ٖ
 . 9سورة الالمس اٌ   - ٗ
 . 9سورة الحالر رمو اٌ   - ٘



ٕٓ 
 

ماال وعدده 
ٔ

ومو الاو االحساو او ٌستمٌل ةلب االنساو كما او مو الاو ر (( 

الحرماو مو جانب والتنعٌم مو جانب اخر واو ٌم  ةلوب المحرومٌو 

 ر وف رائ  . اؼنٌائ  –  بالبؽضاج واالضؽاو ر والزكاة طهارة للمجتمع كل

كما او الزكاة طهارة للمال فاو  مو احوال الهدم والت رة  والصراع وال تو

وكما او الزكاة  تعلق حق الؽٌر بالمال ٌجعل  ملوثاً وٌدخر اال بإخراج من  ر

نماج المال وبرك  فٌ  وربما استؽرب ذلك بعض الناس فهً فً الااهر ن ي 

بعض  فكٌؾ تكوو نماج وزٌادة بإخراجمو المال 
ٕ
ولكو العارفٌو ٌعلموو او  

هذا الن ي الااهري وراجه زٌادة ح ٌ ٌ  زٌادة فً مال المجموع وزٌادة فً 

مال الؽنً ن س  فاو هذا الجزج ال لٌل الذي ٌدفع  ٌعود علٌ  اضعاف  مو حٌث 

 ود او الزكاة امضى س ح فً محارب  الكنز واخراج النر ٌدري او ال ٌدري 

فً الصنادٌق  او الال وق لتالارك فً مٌداو العمل واالستثمار بدل مو مخبتها 

او تب ى معطل  ول د الب  مو ٌحبس المال وٌكنزه عو التداول بمو ٌحبس جندٌا 

فً جٌش االس م عو مزاول  عمل  فً مٌداو الجهاد وهذا حق فالدٌنار 

سٌادتها والدٌنار المتداول المستثمر جندي ٌعمل لخدم  االم  ورفائها و

المخزوو المكنوز جندي ةاعد او محبوس ولهذا حرم االس م الكنز واعلو 

ال راو سخط هللا تعالى على الكانزٌو واالالحاج 
ٖ

هللا جل وع   ومو ذلك ةول

بعذاب الٌم  فبالرهم )والذٌو ٌكنزوو الذهب وال ض  وال ٌن  ونها فً سبٌل هللا

 ))
ٗ
. 

و  منخ ض ٌجعل الخص  الخاص  للضرٌب  واو وجود نصاب ثابر وذي مست

  فً النالاط د مستمر ٌجعل اؼلب الدخول المتح  مو اموال المسلمٌو فً ازدٌا

 .االةتصادي تذهب الى بٌر المال )خزٌن  الدول ( 

                                                           
 . ٕسورة الهمز اٌ   - ٔ
"اثر كل مو الزكاة والضرٌب  على التنمٌ  االةتصادٌ  "ر رسال  ماجستٌر  : فاطم  محمد عبد الحافا حسون  - ٕ

 .9ٔر ي9ٕٓٓجامع  النجاح الوطنٌ  ر فلسطٌو ر سن  
 . ٕٓالمصدر السابق ر ي  :فاطم  محمد عبد الحافا حسون   - ٖ
 . ٖٗسورة التوب  مو اٌ   - ٗ



ٕٔ 
 

 المبحث الثانً

 دور الزكاة فً معالجة الفقر وفقا للقوانٌن الوضعٌة

سنحاول فٌما ٌلً عرض موجز لدور الزكاة فً معالج  اسباب ال  ر مو خ ل 

عرض مختصر لم هوم ال  ر وعرض اهم االسباب التً تؤدي الى ال  ر حٌث 

او ال هم العمٌق لتلك االسباب هو االساس فً عرض الدور الذي ٌجب او 

و ذلك الدور تؤدٌ  الزكاة فً تج ٌؾ منابع ال  ر ومو ثم اثبار االثر الناجم ع

 هما  رئٌسٌوومو خ ل هذا سوؾ ٌتم ت سٌم هذا المبحث الى مطلبٌو 

 المطلب االول : م هوم ال  ر واسباب  

المطلب الثانً : اثار الزكاة االةتصادٌ  ودورها فً معالج  ال  ر وف ا لل وانٌو 

 الوضعٌ  . 
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 المطلب االول

 مفهوم الفقر واسبابه

مالكل  ال  ر تستدعٌنا او ن كر ملٌا فً ن ط  محددة وهً  الالك او دراس 

االساس لحل ما بعدها فً المنهج االس مً اال وهً ال  ر هو ةدر هللا المنزل 

امر اراده هللا وةدره على بعض الناس ال ٌرٌد منهم  ألن الذي ال ٌمكو تؽٌره 

الى تؽٌر الخضوع واالستس م ل  ب در ما ٌرٌد منهم او ٌتحركوا او ٌسعوا 

هو ال  ر وم هوم  واسباب  لذلك سوؾ نتناول او نبحث فً  ومحاول  معرف  ما

 هذا المطلب فً فرعٌو هما

 ال رع االول : معنى ال  ر لؽ  واصط حا 

 ال رع الثانً : اسباب ال  ر 
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 معنى الفقر لغة واصطالحا : الفرع االول 

وال  ر ضد الؽنى مثل الضعؾ والضعؾاوال : ال  ر لؽ  : مادة )ف ر( ال  ر 
ٔ
ةال  

ف ٌر مو المال وةد ف ر فهو ف ٌر اللٌث ر وال  ر لؽ  ردٌئ  ر وةال ابو سٌرة : ورجل 

والجمع ف راج ر واالنثى ف ٌرة مو نسوة ف ائر ر ةال وةدر ذلك او ٌكوو ل  ما ٌك ً 

راعً ٌمدح عبد عٌال  ر وةال ابو السكٌر: ال  ٌر الذي ل  بلؽ  مو العٌش ر ةال ال

 الملك بو مرواو وٌالكو الٌ  سعات  : 

 اما ال  ٌر الذي كانر وفق                      العٌال فلم ٌترك ل  حلوبت        

وال  ر : الحاج  وفعل  االفت ار النعر ف ٌر وفً التنزٌل العزٌز ةول  )انما الصدةار 

م وفً الرةاب والؽارمٌو وفً لل  راج والمساكٌو والعاملٌو علٌها والمؤل   ةلوبه

سبٌل هللا وابو السبٌل فرٌض  مو هللا وهللا علٌم حكٌم (
ٕ
 

فٌما ٌروي عن   سئل ابو العباس عو معنى ال  ٌر والمسكٌو ف ال ابو عمر بو الع ج

ةال: وال  ٌر مبنً على  ٌونس : ال  ٌر الذي ل  ما ٌأكل  والمسكٌو الذي ال الًج ل 

حاجت  واخبره  و ف ٌر والكا الٌ  ف وره اياال افت ر ٌ ت ر فه ف ر ةٌاسا ولم ٌ ل فٌ 

اي اؼناه وسد  م اةرةف رة وٌ ال سد هللا  اي وجوه م اةرةاحوال  واؼنى هللا  ف ورة

 وجوه ف ره 

 ثانٌا : معنى الفقر اصطالحا 

ٌوجد ات اق دولً حول  ٌختلؾ م هوم ال  ر باخت ؾ البلداو والث افار واالزمن  وال

اخل العوامل االةتصادٌ  واالجتماعٌ  والسٌاسٌ  التً تالكل دم هوم ال  ر نارا لت

                                                           
رمجد الدٌو محمد بو ال ٌروز 8ٖٔر 7مر جٖٕٓٓدار الحدٌث ر ال اهرة ر  : ابو مناور ر لساو العرب - ٔ

ر ابو ٘ٔٔر ٕابادي "ال اموس المحٌط "ر دار الجبل المؤسس  العربٌ  للطباع  والنالر ربٌرورر لبناور ج
منصور محمد بو احمد االزهري " تهذٌب اللؽ  " تح ٌق محمد عوض مرعً ر دار احٌاج التراث العربً ر 

مر 988ٔر ابو بكر الرازي ر مختار الصحاحر مكتب  لبناو بٌرور ر ٕٓٔر ٗمر جٕٔٓٓر ٔلبناو ر ط بٌرورر
ٕٖٔ . 

  .ٓٙسورة التوب  اٌ    -ٕ
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ذلك الم هوم وتؤثر علٌ  اال او هناك ات اةا بوجود ارتباط بٌو ال  ر واالباع الحاجار 

 االساسٌ  المادٌ  او ؼٌر المادٌ  

ٌترجم  وعلٌ  فهناك ات اق حول م هوم ال  ر على ان  حال مو الحرماو المادي الذي

كما ونوعاً وندنً الوضع الصحً والمستو  التعلٌمً بانخ اض استه ك الؽذاج 

والوضع السكنً والحرماو مو السلع المعمرة والمدخرار المادٌ  االخر  وف داو 

الضمانار لمواجه  الحاالر الصعب  كالمرض واالعاة  والبطال  وؼٌرها .
ٔ
 

او االفراد ٌعٌالوو ضمو اطار ال  ر اذا  وبم هوم مبسط لل  ر : تعد االسرة او ال رد

كاو الدخل المتأتً ؼٌر كاؾ للحصول على ادنى مستو  مو الضرورٌار 

 للمحافا  على نالاطار حٌاتهم وحٌوٌتهم .

وال  ر لٌس ص   بل هو حال ٌمر بها ال رد تبعاً لمعاٌٌر محددة حسب ال درة 

ٌجاباً ر وعلٌ  ٌمكو تعرٌؾ ال  ر المعٌالٌ  لل رد وةابلٌت  ٌمكو او ٌؽٌرها سلباً او ا

بان  : عبارة عو ف د ما ٌحتاج الٌ  اما ف د ماالً حاج  الٌ  ف  ٌسمى ف راً ر او هو 

عبارة عو عدم الالًج بعد وجوده وهو اخي مو اعدم الو العدم ٌ ال فٌ  وفٌما لم 

ٌوجد بعد 
ٕ

لذي . او هو عدم ال درة على تح ٌق مستو  معٌو مو المعٌال  المادٌ  ا

ٌمثل الحد االدنى المع ول والم بول فً مجتمع ما مو المجتمعار فً فترة زمنٌ  

محددة ر وةد عرؾ اٌضاً بان  الحرماو الالدٌد مو الحٌاة الرضٌ  .
ٖ
 

وهناك ابعاد لم هوم ال  ر منها ادراك المرج لحالت  فالمرج ٌعد ف ٌراً عندما ٌحس 

   او كلها .بوجود الن ي فً حجم المادٌار المتوفرة لدٌ

 

 

                                                           
" معوةار بٌانار ةٌاس ال  ر "ر دول  االمارار المؤتمر االحصائً العبً االول : د. محمد عبد هللا الرفاعً   - ٔ

 .7ٓٗر 7ٕٓٓاالردو ر  –ر عماو 
" التوفٌق على مهام التعارٌؾ "ر تح ٌق د. محمد رضواو ر دار ال كرر بٌرور : محمد عبد الرزاق المناوي  - ٕ

 . 9-ٓٔم ر 9ٕٓٓر ٌونس صبحً ر " مالكل  ال  ر وحلولها فً السن  النبوٌ  " رسال  ماجستٌر ر ٕٙ٘ \ٔٗٔرط
 . ٗٔم ر ٕٙٓٓر ٔاش رطمالكل  ال  ر فً العالم االس مً ر دار الن  :حسو محمد الرفاعً  - ٖ
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 الفرع الثانً : اسباب الفقر

او االس م فً االصل نارت  االةتصادٌ  لم ٌتعامل مع مالكل  ال  رة بوص ها مالكل  

موةعها فً بناج الرؤٌ  الالامل  للمنهج االس مً فهً مطروح  مادٌ  م طوع  عو 

ٌمتلك الحل على مستو  الع ٌدة والعبادة واالخ ق وال ٌك ً باو ن ول او االس م 

دوو او ٌلتمس الواةع الذي ٌعٌال   هج المتكامل لمعالج  ال  ر العاراً او ان  ٌمتلك المن

ابناجه وال بد لم ٌرٌد او ٌعالج اي ةضٌ  كانر ع جاً صحٌحاً او ٌبٌو اسبابها 

واالكالٌاتها حتى ٌكوو ع ج  ضمو الٌ  صحٌح  ر وهناك اسباب متعددة لل  ر 

 م االسباب وهً :وسوؾ ٌتم ذكر ث ث  اه

 اسباب اةتصادٌ  . .ٔ

 اسباب اجتماعٌ  . .ٕ

 اسباب ادارٌ  وسٌاسٌ  . .ٖ

 اوالً : االسباب االةتصادٌ  :

الالك او مو اهم االسباب التً تل ً با لها على مالكل  ال  ر وتجعل منها مالكل  

كبٌرة تتخذ االكاالً متعددة ةد ٌصعب معها الع ج وهً المالاكل االةتصادٌ  وةد 

ع ج فً بعضها مستحٌ ً ألن  ٌحتاج الى جهود كبٌرة المعتاد وفوق الطاة  ر ٌكوو ال

ولكو المعالجار اخذر بعٌو االعتبار وعولجر بصدق وحٌنما جاج االس م لٌنالر 

مبادئ العدل واالنصاؾ وٌ ض على معالم الا ل والالم ولٌنتالل الناس مو وهدة 

ؾ االةتصادي مو البطال  ووسائل )ال  ر والجهل والمرض( وةاوم كل عوامل التخل

الكسب الؽٌر مالروع  واضعاؾ االنتاج الزراعً والصناعً واتجاري وح ق فً 

الواةع التارٌخً مبادئ  فً التكافل االجتماعً .
ٔ
 

 ر وهً : ولذلك سنذكر المالاكل االةتصادٌ  التً تل ى با لها على مالكل  ال 

 البطال   .ٔ

                                                           
 . ٖٙ,7ال    االس مً وادلت  رج  - ٔ
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 الملكٌ  .ٕ

 سوج التوزٌع .ٖ

 االةتصادٌ االنام   .ٗ

  -البطالة : -اوال :

  ٌوهً مالكل  اجتماعٌ  واةتصادٌ  وسٌاسٌ  خطٌرة واالس م ال ٌنكر او فً البالر

ضعؾ وٌدرك ذلك فٌها ةوة ومهم  االس م تؽلٌب عناصر ال وة على الضعؾ ودفع 

 رها .ٌالبالرٌ  وتطو

ر وبط ناً ذهب ضٌاعاً وخسراً  بطل الالًج ر بط ً ر و بطوالً والبطالة فً اللغة : 

فهو باطل ر وبطل ٌبطل ر بطال  وبطل تبطٌ ً ر والعامل تعطل لم ٌجد عم ً .
ٔ
 

م مو الٌوع استخدام ل ا  البطال  فً مجال الدراسار بالرؼ اما اصطالحا  :

االةتصادٌ  واالجتماعٌ  اال ان  ال نجد ات اق بٌو االةتصادٌٌو بالاو تحدٌد ماهٌت  

فً معجم مصطلحار ال و  العامل  .فعرفها 
ٕ
 

) هً عدم توافر فري العمل للعمال ال ادرٌو على العمل والراؼبٌو فٌ  والباحثٌو 

 عن  ( .

 وحكم البطال  ٌختلؾ تبعاً لألحوال التً ٌكوو فٌها المتعطل كاالتً :

 البطال  تهاوناً وكس ً مع عدم الحاج  للكسب فهً مكروه  . - أ

ر للت رغ للعبادة مع ال درة على العمل والحاج  للكسب والبطال  حتى لو كان - ب

فهً مكروه  اٌضاً .
ٖ 

   ٌاسباب البطال  :للبطال  اسباب متعددة وةد ترجع للاروؾ االةتصاد

-ذاتها ولٌس الى مرض او عجز لذلك فأسباب البطال  هً :
ٔ 

                                                           
 . ٖٕر "مختار الصحاح" ر ٗٗٗ: "لساو العرب"  - ٔ
"مؤسس  الباب االسكندرٌ " ر طر سن   "معجم مصطلحار ال و  العامل " ر :محمد مصط ى  : احمد بدوي - ٕ

 . ٕٕٗمر 98ٗٔ
 . ٓٓٔر 8"الموسوع  ال كرٌ  الكوٌتٌ " ر ج - ٖ
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 ت ش الربا. - أ

 االحتكار. - ب

 المكنن  او الت دم التكنلوجً . - ر

 ستالاري .الصراع الدولً واال - ث

واو للبطال  انواع كثٌرة منها ما ٌكوو االنساو مجبراً علٌها الحٌل  ل  فٌها ومنها ما 

 تكوو باختٌاره فهً :

البطال  االجبارٌ  : وهً التً ال اختٌار لإلنساو فٌها وانها ت رض علٌ  او  .ٔ

علم االنساو مهن  فً ى بمصائب الدهر وٌكوو سببها عدم تٌبتلى بها كما ٌبتل

ر او تعلم  مهن  ثم كسد سوةها لتؽٌٌر البٌئ  ر مثل اإلعمال الحرفٌ  او الص 

ٌكوو سببها حاج  العاطل الى االر وادوار الزم  لمهنت  وهو ال ٌجد ما 

ٌالتري ب  ما ٌرٌد .
ٕ 

البطال  االختٌارٌ  : وهً بطال  مو ٌ دروو على العمل ولكنهم ٌجنحوو الى  .ٕ

ال عود و ٌستمرئوو الراح  وٌؤثروو او ٌعٌالوا عال  على ؼٌرهم ر فاإلس م 

ٌ اوم هؤالج وال ٌرضى مسلكهم ر وهؤالج الحا لهم فً الزكاة حٌث منعر 

االنتاجٌ  ألفراد الزكاة لمثل هؤالج ألن  ٌزٌد مو البطال  وٌعطل ال درار 

المجتمع وٌعد مما ٌمكو او ٌحصل علٌ  مستح وا الزكاة الح ٌ ٌوو .
ٖ 

البطال  العالمٌ  : وٌ صد بها تلك البطال  المرتبط  بحرك  الدورار  .ٖ

 االةتصادٌ  المعتادة فً االةتصادٌار الرأسمالٌ  .

او البطال  االحتكاكٌ  : وهً تحدث  بسبب تن ل ةوة العمل بٌو المناطق  .ٗ

 المهو المختل   وتنالأ بسبب ن ي المعلومار لد  الباحثٌو عو العمل .

                                                                                                                                                                      
 . 7ٕ"مالكل  البطال  وع جها وما ٌعدها "ر )البطال  العمال  والعمارة ( ر: مو مناور اس مً  - ٔ
 . 9ٕ : المصدر السابق ر يمو مناور اس مً  - ٕ
ري  "البطال  "زٌد الرماحً :  ر د.8٘ٔل لل كر االةتصادي" مدخ"ر ٔٔ: مالكل  البطال  يجمال عٌسى  - ٖ

ٖٓ-ٖٔ . 
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البطال  الهٌكلٌ  : وهً ترجع الى تؽٌرار هٌكلٌ  تصٌب االةتصاد ال ومً  .٘

وتؤدي الى حدوث نوع مو عدم التوافق بٌو فري العمل المتاح  وال درار 

 والمؤه ر البالرٌ  الموجودة فً السوق العمل .

( معٌو او ٌكوو بناج  -لبطال  :وع ج مالكل  ا او هدؾ مكافح  البطال  فً بلد )نام 

البٌئ  االةتصادٌ  والمؤسس  الهادف  لتح ٌق التالؽٌل الكامل ر وٌعنً ب  توافر العمل 

الجٌد لكل مو ٌطلب عم ً )عمل منتج( ٌواؾ ال رد فٌ  ةدرت  وامكانٌات  وٌح ق 

حر اروؾ معٌن  والكرام  االنسانٌ  ذات  وتتوافر ل  فٌ  فري النمو والتطور ت

وٌكسب من  ما ٌك ً لت ادي ال  ر والمهان  .
ٔ
 

وهذا المناور حٌنما ٌعرؾ ال  ر حسب تعرٌؾ برنامج االمم المتحدة بان  )ةصور 

ال درة االنسانٌ  عو الوفاج بأح ٌ  البالر فً حٌاة كرٌم  والذي ٌر  فً الضعؾ 

 اً لل  ر ( .االجتماعً او ةل  الحٌل  سبباً اساسٌ

 ثانٌاً : الملكٌ  :

صؾ بها حق التصرؾ فٌما ٌملك ب طع   نسب  الى الملك وهً تكسب  مو اتالملكٌ

 النار عو مصدر المتملك ل  .

 لب اي مما ٌ در علٌ  .ولهم واعطانً مو ملك  وملك  عو ثعوالملك فً اللؽ  : ة

 وةال ابو السكٌر الملك ما ملك .

ح بعده تعارٌؾ منها :وعرف  ال  هاج فً االصط 
ٕ
 

ٌعرفها ال وافً بان  اباح  الرعٌ  وهً حكم الرعً م در بالعٌو والمن ع   .ٔ

ٌ تضً تمكو مو ٌضاؾ الٌ  بانت اع  بالمملوك والعرض عن  مو حٌث هو 

 كذلك .

                                                           
ر البطال  فً مصر ٔالثار واالبعاد االجتماعٌ  واالةتصادٌ  للبطال  فً العالم العربً" ر ط"ا :رابح بوةرة  - ٔ

 ر  بحث منالور على االنترنر . 999ٔاالبعاد والمواجه  ر مركز المالكاة للبحث رمصرر  
 . ٔٙ"فً االةتصاد االس مً" ر  - ٕ
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بٌو هذه التعارٌؾ بتعرٌؾ  –رحم  هللا  –وةد جمع االستاذ مصط ى الرزةا  .ٕ

صاحب  التصرؾ اال  ي حاجز الراعاً : )) الملك هو اختصا جامع ب ول 

لمانع .
ٔ 

 ثالثا  : سوء التوزٌع :

التوزٌع هو مصطلح اةتصادي ٌ صد ب  توزٌع الثروة والدخل بٌو افراد المجتمع 

وكلما زاد االنتاج زاد التوزٌع والعكس صحٌح .
ٕ
 

وكذلك ٌ صد بالتوزٌع هو التوزٌع الواٌ ً للدخل ال ومً بٌو عناصر االنتاج مو 

 المال وارض وعمل وتناٌم (رأس 

 وهناك اةسام للتوزٌع منها :

 الخصً ٌختي بتوزٌع ملكٌ  عناصر االنتاج على االفراد .التوزٌع  .ٔ

توزٌع واٌ ً ٌختي بتحدٌد اثماو عناصر االنتاج . .ٕ
ٖ 

 والتوزٌع الالخي تختلؾ ةواعده بحسب الناام االةتصادي وهً :

بن ل الثروة باي طرٌ   كانر  الناام الرأسمالً : عندهم ب  ةٌود اذا ٌسمح - أ

 وبسهول  تام  .

الناام االالتراكً : وهو ٌمنع الملكٌ  الخاص  وٌضع مصدراً للثورة تحر  - ب

 سٌطرة الدول  .

اما التوزٌع الواٌ ً
ٗ
 -المرتبط بتحدٌد اثماو عناصر االنتاج فٌاهر فٌما ٌاتً : 

 عنصر االرض )الربح( .ٔ

 عنصر العمل )االجر( .ٕ
                                                           

ر ٕرج "مجل  مجمع ال    االس مً"ر 7ٕ٘ري ٔالمدخل ال  هً العام ر ج :ٌخ مصط ى الزرةا الال - ٔ

ٖٔٓ8ٔ . 
 . 7ٓم ر ٕٓٔٓر ٔر دار الن اش ر ط "مبادئ االةتصاد االس مً" :احمد محمد محمود نصار  - ٕ
 . ٕ٘ٓر االةتصاد السلمً ئٕٔر لحاجار االةتصادٌ  ري  7٘ير"مبادئ االةتصاد االس مً"- ٖ
 . 7٘ري "مبادئ االةتصاد االس مً" - ٗ
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 ائدة(ائد وال عنصر راس المال )الع .ٖ

 خدم  تناٌم هذه العناصر )الربح( .ٗ

 الحال  الث افٌ  والعلمٌ  ( -ثانٌاً : االسباب االجتماعٌ  :

مما الالك فٌ  او )حال  التعلٌم ( ت رض ن سها فً عملٌ  تأهٌل العنصر البالري 

 وهو احد عناصر االنتاج المهم  .

او التعلٌم هو الحٌاة  -  هللارحم –ولبٌاو اهمٌ  التعلٌم ب ول الالٌخ محمد الؽزالً 

 واالنساو بدوو التعلٌم وحش م ترس فالع ل هو مناط االنسانٌ  .

واذا كانر حماٌ  االم  مو االوبئ  التً ت ضً على صحتها )فرٌض ( وحماٌ  االم  

 ها وادراكها لألمور )فرٌض ( اؼلاٌ  بع لها وتصوراترلن سها مو الجهاالر المز

واكبر .
ٔ
 

ؼٌر م صودة على البعد المادي  –هو مطلب الرعً  –االرض  فمث ً عمارة

المالتمل فً انتاج ما مو المنتجار بل ممثل ابعاداً اخر  اجتماعٌ  وث افٌ  واخ ةٌ  

ع بمستو  معٌالً ى اةام  مجتمع المت دمٌو الذي ٌتمتحٌث تهدؾ عمارة االرض ال

مصدةاً ل ول  تعالى :  طٌب وح ل ٌصل الٌ  زٌادة االنتاج فً اةصى حدوده الممكن 

)) مو عمل صالحاً مو ذكر وانثى وهو مؤمو فلنجزٌ  حٌاة طٌب  ولٌجزٌهم اجرهم 

بأحسو ما كانوا ٌعملوو ((
ٕ
 

 اسباب ادارٌ  وسٌاسٌ  : -ثالثاً :

 -وهناك ةسمٌو تالمل علٌها االسباب االدارٌ  والسٌاسٌ  ألسباب ال  ر وهً :

 دور الدول  وامكانٌاتها . .ٔ

 الداري والمالً والسٌاسً .ال ساد ا .ٕ

 دور الدول  وامكانٌاتها : -ٔ
                                                           

  .ٖٕٔر يٖر ج "ال    االس مً المعاصر موسوع " - ٔ
 . 97سورة النحل ر - ٕ
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او ع ة  الدول  المسلم  واجهزتها باألم  المسلم  ع ة  متكامل  مترابط  متوازن  

فلٌس ثم  ان صال وال الكل او الدول  اولوٌار كثٌرة واهدافاً اخر مثل الدفاع عو 

ومو هذه االولوٌار بٌض  الدٌو والوطو واح اق الحق وتطبٌق ال انوو وؼٌرها 

واالهداؾ :
ٔ
 

 ضماو حد الك اٌ  فً المعٌال  . - أ

 ادارة االموال العام  . - ب

 وٌمكو تحدٌد مسؤولٌ  الدول  فً وجهٌٌو مهمٌو هما :

تامٌو موارد المال وتالمل الموارد المالٌ  الح ٌ ٌ  ر اموال الزكاة ر اموال  .ٔ

موال االؼنٌاج عند الضرائب ر االست ادة مو الوةؾ الخٌري ر واالست ادة مو ا

 الحاج  .

 توزٌع المال على المستح ٌو . .ٕ

  ساد االداري والمالً والسٌاسً :.الٖ

مو فسد ٌ سد وفد فساداً وم سوداً فهو فاسد والم سدة خ ؾ المصلح  . وال ساد :
ٕ 

وهً ن ٌض الص ح وخروج الالًج عو االعتدال ةلٌ ً كاو الخروج عن  او كثٌر 

والبدو واالالٌاج الخارج  عو االست ام  .وتالمل ذلك فً الن س 
ٖ 

انواع ال ساد : وهناك انواع متعددة لل ساد وسنتطرق بإٌجاز الى بٌاو كل نوع مو 

 -انواع هذه االنواع هً :

االداري : هو التأثٌر الؽٌر المالروع فً ال رارار العام   .ٔ
ٔ

واسباب  ةد تكوو 

 الب  اجتماعٌ  وخارجٌ  .

                                                           
ر مو  "دور الدول  فً الناام االةتصادي االس مً واالهداؾ االةتصادٌ   للدول  االس مٌ " :د. منذر ةحؾ  - ٔ

 . 9ٖ-9ٕم ر ٕٔٓٓمنالورار البنك االس مً للتنمٌ  ر 
 . ٕٔٔر مختار الصحاح  ر ٓٓٔر 7ج :لساو العرب  - ٕ
ر دار النالر ر دار ال لم ر دمالق  "م ردار االل اا ال راو" :الحسٌو بو محمد المعروؾ بالراؼً االص انً  - ٖ

 .9ٕٔ. ٕر ج
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السٌاسً بمجمل االنحرافار المالٌ  ومخال   ال واعد  السٌاسً : وٌتعلق ال ساد .ٕ

 واالحكام التً تنام عمل سٌاسً  فً الدول  .

المالً : وٌالمل هذا ال ساد بمجمل االنحرافار المالٌ  ومخال   ال واعد  .ٖ

واالحكام المالٌ  التً تنام سٌر العمل االداري والمالً فً مؤسسار الدول  

 عموماً .

 المطلب الثانً

 اثارة الزكاة االقتصادٌة ودورها فً معالجة الفقر وفقا  للقوانٌن الوضعٌة

تعددر اراج الباحثٌو بخصوي الدور الذي تؤدٌ  الزكاة فً تخصٌي الموارد منها 

توجٌ  االموال نحو االستثمارار وزٌادة حجم االستثمارار واعطاج االولوٌ  وتوجٌ  

خي االثار االةتصادٌ  ودورها فً االموال وسوؾ نتناول فً هذا المطلب ما ٌ

معالج  ال  ر وكذلك دورها فً بعض صنادٌق الزكاة وخصائي كل واحد منها 

 لذلك سوؾ ن سم هذا المطلب الى فرعٌو هما :

 ال رع االول :

 الزكاة واثرها فً التنمٌ  االةتصادٌ 

 ال رع الثانً :

 دور الزكاة فً معالج  ال  ر وف اً لل وانٌو الوضعٌ  لحال  العراق واالردو 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

ر دائرة الم تش لعامر  " ال ساد االداري اسباب  واثاره واهم اسالٌب المعالج  ": ساهر عبد الكاام مهدي  - ٔ

 . ٕالعراق ر بحث منالور على األنترنر ر
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 الزكاة واثرها فً التنمٌة االقتصادٌة الفرع االول :

ٌجمع الباحثوو مو رواد االةتصاد االس مً على او للزكاة دوراً اةتصادٌاً مهماً ال 

 ةتصادٌ  للمجتمع المسلم .ٌمكو اؼ ال  باعتبار انها مو اهم مكونار المناوم  اال

ولذلك كاو موضوع الزكاة محط اهتمام الكثٌر منهم ر ومحوراً لدراستهم التً ال 

ٌمكو او ٌنكر فضها فً التعرٌؾ باألهمٌ  االةتصادٌ  للزكاة والدور الكبٌر الذي 

ٌمكو او تؤدٌ  فً الحٌاة االةتصادٌ  .
ٔ
 

 ومو االثار االةتصادٌ  لدور الزكاة هً :

االةتصادي المباالر : )تهٌئ  الطاةار البالرٌ  المعطل  ( او لألثر االةتصادي االثر 

المباالر للزكاة فً حل مالكل  ال  ر ٌمثل فً تهٌئ  الطاةار البالرٌ  المعطل  فً 

المجتمع مو خ ل دعم وتالجٌع وتنمٌ  ال درار الذهنٌ  والمهنٌ  لتلك الطاة  

 وتحوٌلها الى طاة  فاعل  منتج  .

ٌما ٌلً تلخٌي ما توصلر الٌ  ابرز الدراسار وبالاو تحدٌد كٌ ٌ  ةٌام وسٌتم ف

 الزكاة بتلك الواائؾ وذلك على النحو التالً :

م صد لمنع تركٌز الثروة : او الواٌ   االولى لجباٌ  اموال الزكاة وا .ٔ

الالرعً االبرز منها ٌالمل فً الحد مو تركز الثورة حٌث تعمل الزكاة على 

و خط التوزٌع ال علً وخط التوزٌع المتساوي .ت لٌي ال جوة بٌ
ٕ 

المساهم  فً تخصٌي الموارد : تصدرر اراج الباحثٌو بخصوي الدور  .ٕ

الذي تؤدٌ  الزكاة فً تخصٌي الموارد منها توجٌ  االموال نحو 

 االستثمارار وزٌادة حجم االستالارار واعطاج االولوٌ  وتوجٌ  االموال .

 )زٌادة حجم االستثمارار فً المجتمع(ثانً : واالثر االةتصادي ال

                                                           
ر ٔر دراس  تطبٌ ٌ  رط "مؤسسار الزكاة وت ٌٌم دورها االةتصادي" د. محمد عبد الحمٌد محمد فرحاو : - ٔ

 . 8٘ٔ -7٘ٔم ر ي ٕٓٔٓ -هـ ٖٔٗٔ
 
  .ٓٙٔ-9٘ٔالمصدر السابق ر ي  و :د. محمد عبد الحمٌد فرحا - ٕ
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سبق او تم االالارة الى او االثر المباالر للزكاة ٌتعلق بحل مالكل  ال  ر هو 

تهٌئ  الطاةار المعطل  وات ق الباحثوو فً اةتصادٌار الزكاة على مجموع  

كاة تحوٌل ال  راج مو خ لها الصور االستثمارٌ  التً ٌمكو لبٌر المال الز

 :وهً

 ل  ٌر براس مال ن دي ٌعمل فٌ   و ل سته ك  كثمو ال  حرفت  .تموٌل ا .ٔ

 الراج اصول ثابت  وتوزٌعها على ال  راج . .ٕ

 الراج اسهم استثمارٌ  وتوزٌعها على ال  راج .ٖ

وبهذه الصور االستثمارٌ  او الزكاة بالتأكٌد ستؤدي الى زٌادة حجم االستثمارار فً 

 المجتمع مو خ ل هذه الصور .

ٌمكو ال ول ام الدور المباالر وؼٌر المباالر للزكاة دوراً اةتصادٌاً مهماً ومو هنا 

ذار صل  بتح ٌق اهداؾ المجتمع االةتصادي وتطبٌ ها بالكل صحٌح ضروري فً 

الحٌاة االةتصادٌ  للمجتمع المسلم .
ٔ
 

منطلق الالارع فً الالرٌع  االس مٌ  فً اخضاع  صندوق االدخار الى  او

ق لرأس مال عامل فع ً فً النالاط االةتصادي مت ق مع المنطالضرٌب  ومعاملت  ك

 االةتصادي السلٌم الهادؾ الى زٌادة ال اعلٌ  االةتصادٌ  لرؤوس االموال المتوفرة .

وهناك اثار اخر  للزكاة منها )االثار الذاتٌ  التً تعود على ال رد بسبب اخراج  

الزكاة ( .
ٕ
 

ل  ر والحاج  والعوز والحرماو الو االس م وفً الزكاة تحرٌر ألخذها مو مالكل  ا

حري على توفٌر الحٌاة الكرٌم  لكل افراده لٌحٌوا فً الحٌاة سعداج لهم هدؾ 

 واحد هو ارضاج هللا .

                                                           
ر ٔر دراس  تطبٌ ٌ  رط "مؤسسار الزكاة وت ٌٌم دورها االةتصادي" عبد الحمٌد محمد فرحاو : د. محمد - ٔ

 . 8ٙٔ -٘ٙٔم ر ي ٕٓٔٓ -هـ ٖٔٗٔ
" الموارد المالٌ  العام  فً ال    االةتصادي االس مً ودورها فً التنمٌ  : د. موفق محمد عبدة  - ٕ

 . 9٘مري ٕٗٓٓ -هـ ٗٓٗٔر ٔر ط "االةتصادٌ 
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واالنساو لو ٌبلػ مو هذا كل  الٌئاً اذا كانر حٌات  تن ضً فً سبٌل الل م  ولو كانر 

كٌؾ اذا ةضى الحٌاة ولم ٌجد الك اٌ  .
ٔ
 

دور الزكاة فً معالجة الفقر وفقا  للقوانٌن الوضعٌة لحالة العراق  الثانً :الفرع 

 واالردن 

ناراً لما للزكاة والضرائب مو اهمٌ  سواج فً التالرٌع االس مً او ال انوو 

الوضعً فٌتم التعرؾ على طبٌعتها و اوج  الالب  واالخت ؾ بٌنها وذلك مو دراس  

ل هذا اختصاصاتهما واهدافهما : وسوؾ نتناووصندوق الزكاة العراةً واالردنً 

الثانٌ  بتجرب  االردو وكما ال رع ب  رتٌو االولى تتعلق بتجرب  العراق وال  رة 

 :ٌأتً

  987ٔلسنة  ٘٘اوال  : قانون صندوق الزكاة العراقً رقم 

ٌؤسس فً بؽداد صندوق باسم )صندوق الزكاة( تكوو ل  الخصٌ  معنوٌ  وذم  

ؤهل  تملك االموال المن ول  وؼٌر المن ول  وٌرتبط بوزارة االوةاؾ مالٌ  مست ل  ت

والالؤوو الدٌنٌ  .وٌهدؾ الصندوق الى تسلم مبالػ الزكاة الالرعٌ  التً ٌرؼب 

االفراد بتأدٌتها للصندوق طوعاً وةٌاماً بصرؾ هذه المبالػ على االوج  الالرعٌ  

ؾ مجلس ٌسمى )مجلس ٌرٌ  .وٌألع العام فً االعمال الخالم ررة لها وما ٌح ق الن 

رئٌساً وث ث مو كبار  –صندوق الزكاة( مو وزٌر االوةاؾ والالؤوو الدٌنٌ  

اعضاج واحد ال ضاة ممو ال ٌ ل  –العلماج ٌختارهم وزٌر االوةاؾ والالؤوو الدٌنٌ  

صن   عو الصنؾ االول ٌختاره وزٌر العدل .وٌجتمع المجلس مرة واحدة فً االةل 

هر وال ٌنع د اال بحضور ثلثً عدد اعضائ  وتتخذ ال رارار بات اق كل ث ث  اال

خمس  مو الحاضرٌو فً االةل .للمجلس وحدار حسابٌ  وادارٌ  لتأدٌ  االعمال 

% مو ارادت  السنوٌ  .ٖعلٌها م  ٌتجاوز  قال زم  إلدارة الصندوق ول  او ٌت 
ٕ
 

 

                                                           
 . 99المصدر السابق ر ي  موفق محمد عبدة  : د. - ٔ
ٕ -  10405.htm\law\iraqilaws\aliraq.net-www.irhttp :  

http://www.ir-aliraq.net/iraqilaws/law/10405.htm
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 هً : ومو االختصاصار التً ٌمارسها صندوق الزكاة العراةً

 اوالً : اةرار خط  تسلٌم مبالػ الزكاة .

ثانٌا : وضع ال واعد فً كٌ ٌ  توزٌع وصرؾ المبالػ المتجمع  فً الحساب المست ل 

 الناجم  عو اموال الزكاة وفق االوج  الالرعٌ  الم ررة لها وما ٌح ق الن ع العام .

 ثالثاً: مناةال  واةرار السٌاس  المالٌ  السنوٌ  .

واو  ٖٕٓٓلسن   8ٙةانوو دٌواو الوةؾ السنً العراةً اةرار الحكم  واالارة الى

دٌواو الوةؾ السنً هو االسم الرسمً الذي اتخذت  وزارة االوةاؾ والالؤوو الدٌنٌ  

ناراً إللؽاج وزارة االوةاؾ والالؤوو الدٌنٌ   ٖٕٓٓالعراةٌ  بعد ؼزو العراق عام 

على تح ٌق اهداف  ٌعمل لدٌواو ساب اً وتوزٌع مهامها وسوؾ نالٌر الى بعض مو 

 األهداؾ االتٌ  هً :

 توثٌق الروابط الدٌنٌ  مع العالم االس مً بوج  خاي والعالم بوج  عام . .ٔ

استثمار اموال الوةؾ او االوةاؾ فً االوج  الالرعٌ  بما ٌضمو الح اا  .ٕ

 علٌها وتنمٌتها .

تناٌم الؤوو االوةاؾ واالالراؾ علٌها ومراةبتها وفق االوج  الالرعٌ   ر  .ٖ

وكذلك رسم سٌاسار والخطط والبرامج الث افٌ  والمالٌ  واالدارٌ  والتناٌمٌ  

ومناةال  الموازن  السنوٌ  للدٌواو تمهٌداً لتالرٌعها ودراس  واةرار ال زم  

 مارٌ  وؼٌرها .فري االستثمار لألموال الموةوف  فً مالروعار استث

وتتكوو مالٌ  الدٌواو ما ٌخصي للدٌواو ضمو الموازن  العام  االتحادٌ  ورٌع 

ارادار االموال الموةوف  طب اً لألحكام الالرعٌ  وتعنً االموال التابع  للدٌواو 

االنت ال مو الضرائب والرسوم المنصوي علٌها ةانونٌاً وتالمل االعضاج رسوم 

خٌرٌاً صحٌحاً ؼٌر ةابل للرجوع وهو ٌحدد بناام هٌئ   للع ارار الموةوف  وة اً 

 ادارة واستثمار اموال الوةؾ .
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بهذه البنٌ  التالرٌعٌ  الزكوٌ  فٌ  م ارن  مع البنى الزكوٌ   بها اوونن رد 

 لألوةاؾ االخر  .

وكذلك وجوب انالاج مالارٌع تأهٌلٌ  او استثمار اموال الزكاة عو طرٌق وجود 

 باسم مخصصار المالارٌع الخٌرٌ  االس مٌ  .لجاو ضمو حساب خاي 

وٌحاول الدٌواو االست ادة مو هذه المٌزة الممنوح  ل  بني ال انوو فً تالجٌع 

اصحاب االموال والع ارار واالستثمارار فً دفع زكاتهم للدٌواو او الصندوق 

ر ومو خ ل هذه الطرق للدٌواو وصندوق الزكاة العراةً ٌستطٌع مو خ ل  

او محاول   معالج  مالكل  ال  ر بما ٌكسب  الصندوق سنوٌاً . معالج 
ٔ
 

 988ٔلسنة  8ثانٌا  : قانون صندوق الزكاة االردنً رقم 

تتكوو البنٌ  التالرٌعٌ  التً ٌرتكز علٌها صندوق الزكاة االردنً مو ةانوو الزكاة 

ق اضاف  الى العدٌد مو التعلٌمار الت صٌلٌ  الخاص  بتطبٌ 988ٔلسن   8رةم 

 احكام  الصادرة عو مجلس ادارة الصندوق وتلك التعلٌمار هً :

 م . ٕٕٓٓتعلٌمار صرؾ الزكاة المالٌ  لسن   .ٔ

 م . 997ٔالتعلٌمار المالٌ  واالدارٌ  لبرنامج كافل الٌتٌم لسن   .ٕ

 م.977ٔالتعلٌمار المالٌ  واالدارٌ  لبرنامج كافل الٌتٌم لسن   .ٖ

 م .99ٙٔلسن   ٖتعلٌمار لجاو الزكاة رةم  .ٗ

م والى التعلٌمار االدارٌ  988ٔلسن   8وبالرجوع الى ةانوو صندوق الزكاة رةم 

الساب   ٌمكو ال ول او البنٌ  التالرٌعٌ  لتطبٌق الزكاة فً االردو تتم بالخصائي 

 التالٌ  :

 اوال  : اعتبار صندوق الزكاة هٌئة ادارٌة مستقلة ذات شخصٌة معنوٌة  : 

                                                           
ٔ -  www.ar.mwikipedia.orghttp :  . 

http://www.ar.mwikipedia.org/
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مو ال انوو هٌئ  ذار الخصٌ  اعتبارٌ   ٖالمادة رةم بعد صندوق الزكاة بني 

تتمتع باالست  لٌ  المالٌ  واالدارٌ  اال او ةانوو الزكاة فً الوةر ن س  ةد ني على 

او الصندوق ٌخضع ألالراؾ وزارة االوةاؾ والالؤوو والم دسار االس مٌ  حٌث 

اٌضاً على او  او رئٌس مجلس ادارة الصندوق ونائب  هما الوزٌر ونائب  كما ني

تتولى اجهزة الوزارة اعمال الصندوق ونتٌج  لذلك فأنها تتحمل كاف  ن  ار واعباج 

الصندوق مو موازنتها .
ٔ
 

 ثانٌا  : طوعٌة دفع اموال الزكاة :

هذه الخاصٌ  تن رد بها البنٌ  التالرٌعٌ  الزكوٌ  فً االردو م ارن  بالبنى التالرٌعٌ  

ل دراس  ر حٌث ةانوو الزكاة االردنً ةد ني على الزكوٌ  فً البلداو االخر  مح

االفراد وتؤكد الدراس  او هذه الخاصٌ   إلرادةاو دفع الزكاة امر اختٌاري متروك 

تعتبر العائق االبرز امام تطبٌق ح ٌ ً للزكاة فً االردو .
ٕ
 

 المصارف مع اهمال جانب الجباٌة :ثالثا  : التركٌز على 

السابق ذكرها لم تتطرق البنٌ  التالرٌعٌ  الزكوٌ  فً على خ ؾ البنى التالرٌعٌ  

االردو ولو بإالارة الى ذكر االموال التً تجب فٌها الزكاة وبٌاو االسس التً فً 

ضوئها ٌمكو ت رٌر زكاة كل منها بٌنما نجد ال انوو والتعلٌمار االدارٌ  الملح   ب  

بؽً صرؾ موارد ةد فصلر فً جانب المصارؾ مو حٌث تحدٌد المصارؾ التً ٌن

 الصندوق علٌها وتحدٌد االجراجار الواجب مراعاتها مو صرؾ كل منها .

 رابعا  : التركٌز على البعد الشعبً فً ادارة اموال الزكاة

ٌتبٌو مراعاة واهتمام البنٌ  التالرٌعٌ  الزكوٌ  فً االردو بالبعد الالعبً مو امرٌو 

 اثنٌو :

                                                           
ر ٔعبد الحمٌد محمد فرحاو ." مؤسسار الزكاة وت ٌٌم دورها االةتصادي "ر دراس  تطبٌ ٌ  رط د. محمد - ٔ

 . 9ٕمر يٕٓٔٓ -هـ ٖٔٗٔ
 . 9ٖد. محمد عبد الحمٌد فرحاو ر المصدر السابق ري  - ٕ
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الصندوق مو خ ل ني ال انوو على  االول : االراك ال طاع الخاي فً ادارة

تضمٌو مجلس ادارة الصندوق لخمس  اعضاج مو ال طاع الخاي المهتمٌو 

بالالؤوو
ٔ
 االس مٌ  ٌعنٌهم مجلس الوزراج بناج على تنسٌب الوزٌر . 

 الثانً : لجاو العبٌ  تكوو مهمتها جباٌ  وتوزٌع اموال الزكاة .

 كاة الثمانٌة :خامسا  : عدم شمول االنفاق على مصارف الز

ني ال انوو على او ٌتم ان اق موارد الصندوق فً المصارؾ الم ررة الرعاً وعلى 

  االخي :

 ال  راج والمساكٌو .ٔ

 ط ب العلم ال  راج .ٕ

 االٌتام و العجزة والمعوةٌو ال  راج والمؤسسار التً ترعاهم .ٖ

 ى ال  راج والمؤسسار التً ترعاهمالمرض .ٗ

 تأهٌلٌة او استثمار اموال الزكاة .سادسا  : وجوب انشاء مشارٌع 

% مو الموارد السنوٌ  للصندوق ٌٕٓجب عدم صندوق الزكاة تدوٌر ما ال ٌ ل عو 

 واللجاو ضمو حساب خاي باسم مخصصار المالارٌع الخٌرٌ  االس مٌ  .

    سابعا  : اعطاء الحق للمزكً فً تحدٌد المصارف التً ٌرغب بصرف امواله فٌها

زكاة ٌسمح ألي فرد بتنزٌل كامل المبلػ الذي دفع  لصندوق الزكاة بما او ةانوو ال

خ ل السن  الساب   مو دخل  الخاي للضرٌب  ٌحاول الصندوق االست ادة مو هذه 

المٌزة الممنوح  ل  بني ال انوو فً تالجٌع اصحاب االموال فً دفع زكاتهم 

للصندوق .
ٕ
 

   

                                                           
 رٔ" مؤسسار الزكاة وت ٌٌم دورها االةتصادي "ر دراس  تطبٌ ٌ  رط: د. محمد عبد الحمٌد محمد فرحاو  - ٔ

 .9ٗ-9ٖمر يٕٓٔٓ -هـ ٖٔٗٔ
 . 9٘د. محمد عبد الحمٌد فرحاو ر المصدر السابق ر ي  - ٕ
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 :االستنتاجات 

باعتبار انها مو اهم مكونار ٌمكو اؼ ال   هماً الاو للزكاة دوراً اةتصادٌاً م .ٔ

 وم  االةتصادٌ  للمجتمع المسلم .المنا

او منطلق الالارع فً الالرٌع  االس مٌ  فً اخضاع صندوق االدخار  الى  .ٕ

الضرٌب  ومعاملت  كرأس مال عامل فع ً فً النالاط االةتصادي مت ق مع 

 المنطلق االةتصادي السلم الهادؾ .

دور فً تج ٌؾ منابع ال  ر ومحارب  االكتناز وةاومر كل عوامل للزكاة  .ٖ

 التخلؾ االةتصادي مو بطال  وال ساد المالً .

هناك دور للدول  المسلم  فً تامٌو موارد المال وتالمل الموارد المالٌ   .ٗ

 –االست ادة مو الوةؾ الخٌري  –الضرائب  –الح ٌ ٌ  ) اموال الزكاة 

 االؼنٌاج ( .  وكذلك االست ادة مو اموال

 

  -: التوصٌات

او االالكالٌار التً تعٌق االم  عو ت دمها ونهضتها كثٌرة وهً االكالٌار تدخل 

وؼٌرها وللخ ي مو كل  لألخراالم  فً ن ق مالم مو التخلؾ وال  ر والتبعٌ  

هذه االالكالٌار وحتى ٌح ق المجتمع االس مً التنمٌ  الح ٌ ٌ  وٌستطٌع ال ضاج 

 -على ال  ر والحاج  والحرماو نوصً باالتً :

المجتمع المادٌ  والبالرٌ  بحٌث ٌتعٌو البدج  إلمكانٌارالتخصي السلٌم  .ٔ

بتداج وبعدها ٌمكو السلع والخدمار الضرورٌ  لجمٌع ابناج المجتمع ا بإنتاج

 او ننار فً تالجٌع انتاج ؼٌرها مو الحاجٌار والتحسٌنار .

واتاح  سبل التكسب توفٌر فري العمل وفرض  على كل ةادر على العمل  .ٕ

لتالجٌع الملكٌ  الخاص  وتوفٌر االمكانٌار مادٌ  ألصحاب الخبرار ال نٌ  

 والتركٌز على تنمٌ  العنصر البالري تنمٌ  الامل  .

مكانٌار تنمٌ  بما ٌتضمو مالارك  كل ةادر مو ابناج المجتمع فً توزٌع ا .ٖ

العملٌ  االنتاجٌ  ومو ثم تؤدي بالتبعٌ  الى توزٌع ثمار هذه التنمٌ  توزٌعاً 

 عادالً وتمتع كاف  فئار المجتمع بها .

االعتماد على تموٌل التنمٌ  االةتصادٌ  بالموارد الذاتٌ  لدول  االس مٌ   .ٗ

 ٌ  الضرورٌ  وعند الحاج  ف ط .والموارد الخارج
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 المصـــــادر والمراجع

************************* 

 القران الكرٌم -اوال:

 الكتب  -ثانٌا  :

 . 7مر ج ٖٕٓٓدار الحدٌث ر ال اهرة ر  –لساو العرب  –ابو مناور  .ٔ

 م .988ٔابو بكر الرازي : مختار الصحاح ر مكتب  لبناو ر بٌرور ر  .ٕ

محمد مصط ى : معجم مصطلحار ال و  العامل  ر مؤسس  احمد بدوي ر د.  .ٖ

 . 98ٗٔالباب اإلسكندرٌ  ر ط من  ر 

ر  ٔاحمد محمد نصار : مبادئ االةتصاد االس مً ر دار الن ائس ر ط .ٗ

ٕٓٔٓ. 

الحسٌو بو محمد المعروؾ بالراؼب االص هانً ر م ردار االل اا ال راو ر  .٘

 . ٕدار النالر ر دار ال لم ر دمالق ر ج

 . ٔالالٌخ مصط ى الرزةا : المدخل ال  هً العام ر ج .ٙ

 . 7ال    االس مً وادلت  ر ج .7

 جمال عٌسى : مالكل  البطال  . .8

 ٔس ر طفً العالم االس مً ر دار الن ائحسو محمد الرفاعً : مالكل  ال  ر  .9

 م . ٕٙٓٓر 

 د. زٌد الرماحً ر البطال  . .ٓٔ

لدخول ؼٌر ص ح الدٌو محمد حسو النمراوي : الضرٌب  على ا .ٔٔ

ر  ٔم ارن  باالةتصاد الوص ً ر ط المالروع  فً الالرٌع  االس مٌ 

 م .ٖٕٔٓ

د. فاضل عباس الحسب / فً ال كر االةتصادي العربً االس مً ر دار  .ٕٔ

 م . 979ٔ -هـ  99ٖٔر  ٔالعربٌ  للطباع  ر ط

 فً االةتصاد االس مً . .ٖٔ
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م دورها د. محمد عبدالحمٌد محمد فرحاو : مؤسسار الزكاة وت ٌٌ .ٗٔ

 م . ٕٓٔٓهـ ر  ٖٔٗٔر  ٔاالةتصادي ر ط

د. محمد عبدهللا الرفاعً : معوةار بٌانار ةٌاس ال  ر ر دول  االمارار ر  .٘ٔ

 م . 7ٕٓٓالمؤتمر االحصائً االول ر عماو ر االردو ر 

 مدخل لل كر االةتصادي . .ٙٔ

د. منذر ةحؾ : دور الدول  فً الناام االةتصادي االس مً واالهداؾ  .7ٔ

نمٌ  ر دٌ  للدول  االس مٌ  ر مو منالورار البنك االس مً للتاالةتصا

 م .ٕٔٓٓ

د. موفق محمد عبده ر الموارد المالٌ  العام  فً ال    االةتصادي االس مً  .8ٔ

 م .ٕٗٓٓ -هـ  ٕٗٗٔر  ٔودورها فً التنمٌ  االةتصادٌ  ر ط

 -البحوث : -ثالثا  :

 . 8الموسوع  ال  هٌ  الكوٌتٌ  ر ج .ٔ
: االثار واالبعاد االجتماعٌ  واالةتصادٌ  للبطال  فً العالم رابح بوةرة  .ٕ

العربً ر البطل  فً مصر االبعاد والمواجه  ر مركز المالكاة للبحث ر مصر 
 م ر بحث منالور . 999ٔر 
ساهر عبد الكاام مهدي : ال ساد االداري اسباب  واثاره واهم اسالٌب  .ٖ

 العراق . –المعالج  دائرة الم تش العام 
فاطم  محمد عبد الحافا حسون  : اثر كل مو الزكاة والضرٌب  على التنمٌ   .ٗ

 م . 9ٕٓٓاالةتصادٌ  ر رسال  ماجستٌر ر جامع  النجاح الوطنٌ  ر فلسطٌو ر
محمد عبد الرزاق المناوي ر التوةٌؾ على مهام التعرٌؾ ر تح ٌق ر د. محمد  .٘

 هـ .ٓٔٗٔرضواو ر دار ال كر ر بٌرور رط سن  
 اس مً ر البطال  )العمال  العمارة ( . مو مناور .ٙ
 . ٖموسوع  ال    االس مً المعاصر ر ج .7
ٌونس صبحً : مالكل  ال  ر وحلولها فً السن  النبوٌ  ر رسال  ماجستٌر ر  .8

 م . 9ٕٓٓ

 رابعا  : االنترنت

ٔ. www.ar.mwikipedia.org   \http  
ٕ. 10405.htm\law\iraqilaws\aliraq.net-www.irhttp :  

http://www.ar.mwikipedia.org/
http://www.ar.mwikipedia.org/
http://www.ir-aliraq.net/iraqilaws/law/10405.htm

