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 :مدخل متهيدي

قام جمموعة من التالميذ بز4رة إىل إحدى دور العجزة مبدينتهم، ووقفوا على ا!هودات املبذولة واألموال اليت تنفق يف هذا املشروع 
  .إJا أموال احملسنني من الزكوات :ار، فأجاب Cلقولالضخم، فسألوا املدير عن موارد هذه الد

  فما مكانة الزكاة يف اإلسالم؟ 
الجتماعي؟    وما آTرها يف حتقيق التكافل ا
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

 :دراسة النصوص وقراء]ا
I – عرض النصوص وقراء]ا:  

  ):دراسة قاعدة اإلدغام(القاعدة التجويدية  -  1
هو التقاء حرف ساكن حبرف آخر متحرك حبيث يصريان حرفًا واحدًا مشددًا من جنس : اإلدخال واملزج، واصطالحاً : لغةً  :اإلدغام

 :، وينقسم اإلدغام إىل قسمني، مها)ي، ر، م، ل، و، ن" (يرملون"الثاين، له ستة أحرف جمموعة يف كلمة 
مْن (، )مْن يَعمل تدغم ميَّعمل: (، ويسمى إدغامًا xقصاً، حنو)ينمو(وهو إدغام النون الساكنة والتنوين يف أحد حروف  :م بغنةإدغا �

  ).َوال تدغم موَّال
 :تدغم .رجومًا لِلشياطني: (، ويسمى إدغامًا كامًال، حنو)لر(وهو إدغام النون الساكنة والتنوين يف أحد حروف  :إدغام بال غنة �

 ).مرَّسـول :تدغم .مْن َرسـول(، )رجوملِّلشياطني
II  - توثيق النصوص والتعريف �ا:  

  ::التعريف بسورة التوبة – 1

َ�  قَاَل    َيبَارَكَ  اهللا
َ

  :َوَيَعا
﴿ 

ْ
ِقيُموا

َ
الةَ  َوأ �  الص

ْ
َ!ةَ  َوآتُوا �  الز

ْ
اِكِع&َ  َمعَ  َواْرَكُعوا �  .﴾الر

  ]43 :ة، اآليالبقرة سورة[
َ�  قَاَل    َيبَارَكَ  اهللا

َ
  :َوَيَعا

َدقَاُت  إِغ�َما﴿ �ُفَقَراء الص
ْ
َمَساِك&ِ  لِل

ْ
َعاِمِل&َ  َوال

ْ
َفةِ  َعلَيَْها َوال

�
ُمَؤل

ْ
قَاِب  َوِ;  قُلُوُبُهمْ  َوال َغاِرِم&َ  الر=

ْ
�ِ  َسِبيلِ  َوِ;  َوال  َوابِْن  اهللا

ِبيلِ  �نَ  فَِريَضةً  الس �ِ  م= �ُ  اهللا   .﴾َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواهللا
  ]60 :ة، اآليةالتوب سورة[

ن�  ،َقب�اٍس  ابِْن  َقنْ 
َ
�ِ  رَُسوَل  أ �  اهللاPَص  ُ� مَ  َعلَيْهِ  اهللا

�
  ُمَعاًذا َنَعَث  ،وََسل

َ
ُ  َفَقاَل  ،اVََمِن  إِ

َ
X :» َك�ِ]  إِن

ْ
ْهَل  قَْوًما تَأ

َ
  فَاْدُقُهمْ  ِكتَاٍب، أ

َ
 إِ

نْ  َشَهاَدةِ 
َ
  أ

َ
َ  ال

َ
Xِإ  

�
، إِال ُ�   اهللا

=
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َ
�ِ، رَُسوُل  َوك َطاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  اهللا

َ
لَِك، أ َfِ  ْْعِلْمُهم

َ
ن�  فَأ

َ
�َ  أ يْلَِة، اVَْومِ  kِ  َصلََواٍت  jََْس  َعلَيِْهمْ  اْفhَََض  اهللا

�
 َوالل

َطاُعوا ُهمْ  فَإِنْ 
َ
لَِك، أ َfِ  ْْعِلْمُهم

َ
ن�  فَأ

َ
�َ  أ ْمَوالِِهمْ  َصَدقَةَ  َعلَيِْهمْ  اْفhَََض  اهللا

َ
ْغِنيَائِِهمْ  ِمنْ  تُؤَْخذُ  أ

َ
  .»...ُفَقَرائِِهْم  rََ  َوتَُرد�  أ

  ]مسلمأخرجه [

الزكاة فقه  

https://moutamadris.ma


 

 

2 

آية، وهي السورة التاسعة يف ترتيب املصحف  129فهما مكيتان، عدد آ4]ا  129و 182عدا اآليتان  مدنية ما :ةسورة التوب
السمالشريف، نزلت بعد سورة املائدة، مسيت � واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة من ملسو هيلع هللا ىلص ملا فيها من توبة هللا على النيب  ذا ا

تشريع، بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، وعلى الثالثة الذين خلفوا يف غزوة تبوك، هذه السورة الكرمية من السور املدنية اليت تعين جبانب ال
بيان القانون اإلسالمي يف : ، هلذه السورة الكرمية هدفان أساسيان إىل جانب األحكام األخرى، مهاملسو هيلع هللا ىلصهللا وهي من أواخر ما نزل على رسول 

  .لغزو الرومملسو هيلع هللا ىلص معاملة املشركني وأهل الكتاب، وإظهار ما كانت عليه النفوس حينما استنفرهم الرسول 
  :التعريف Cبن عباس -  2

، حرب األمة وفقيهها وإمام التفسري ملسو هيلع هللا ىلصهو عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم، صحايب جليل، وابن عم النيب  :ابن عباس
كان له ثالث عشرة ملسو هيلع هللا ىلص دائم الدعاء له، وملا تويف الرسول، ملسو هيلع هللا ىلص وترمجان القرآن، ولد بشعب بين هاشم قبل اهلجرة بثالث سنني، وكان النيب 

  .ه 68حديثا أثبتها البخاري ومسلم يف صحيحيهما، ُتوّيف Cلطائف عام  1660سنة فقط، ومع ذلك فقد حفظ 
III - فهم النصوص:  

الت األلفاظ والعبارات -  1   :مدلو
o حمدد :حق معلوم   .قدر 
o احلاجة والفقرمن ميد يده للسؤال بدافع  :السائل.  
o الذي حرم الصدقة لتعففه عن السؤال مع حاجته :احملروم.  
o فريضة مالية جتب على كل من ملك النصاب :الزكاة.  
o يف فكاك األرقاء أو األسرى :يف الرقاب.  
o ال جيدون قضاء :الغارمني   .املدينني الذين 

 :املضامني األساسية للنصوص -  2
 .تدل اآلية الكرمية على أن الزكاة واجبة كوجوب الصالة مىت توفرت شروطها �
 ...Cعطائها الزكاة كاليتامى واحملتاجني تبني اآلية الكرمية بعض الفئات املستهدفة  �
 .يبني احلديث الشؤيف منزلة الزكاة Cعتبارها فريضة مالية تؤخد من األغنياء ومتنح للفقراء �

حماور الدرس ومناقشتها   :حتليل 
I –  يف اإلسالم الزكاةحقيقة:  

مسى هللا الصدقة املفروضة زكاة ألJا تطهر النفس من الذنوب ومن أرجاس البخل والقسوة  معناها الطهارة والربكة والنماء، :لغة :الزكاة
: ة، واملزكيوالطمع واألثرة و تزكية النفس أي تنميها وترفعها Cخلريات والربكات اخللقية والعلمية حىت تكون �ا أهال للسعادة الدنيوية واألخروي

الية مجع الزكاة، والزكاة  من: من خيرج عن ماله الزكاة، وهو أيضاً  هي عبادة مالية فرضها سبحانه يف مال األغنياء لصاحل الفقراء : وشرعاله و
ال ألمره وطاعة وتعبدا حمددة يتقرب �ا إىل هللا سبحانه امتثا   .بشروط 

II  -  يف اإلسالم الزكاةفرضية:  
َراِت : قال هللا تعاىل إيتاء الزكاة كان مشروعًا يف ملـل الرسل واألنبياء السابقني، َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اْخلَيـْ َِْ̄مِرxَ َوَأْوَحيـْ ﴿َوَجَعْلَناُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن 

ال اقْـَتَحَم : منذ العهد املكي، كما يف قوله تعاىل للمسلمني إيتاء الصدقة للفقراء َوِإقَاَمِة الصَّالِة َوِإيَتاَء الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِديَن﴾، وقد شرع ﴿
َربٍَة﴾، اْلَعَقَبَة ۩ َوَما َأْدرَاَك َما اْلَعَقَبُة ۩ َفكُّ َرقـََبٍة ۩ َأْو ِإْطَعاٌم ِيف يـَْوٍم ِذي َمْسغََبٍة ۩ يَِتيًما َذا َمقْ  وبعض اآل4ت املكية َربٍَة ۩ َأْو ِمْسِكيًنا َذا َمتـْ

ال أن الفرض النهائي ﴾، ِللسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ  وٌم ۩َوالَِّذيَن ِيف َأْمَواهلِِْم َحقٌّ َمْعلُ ﴿: له تعاىلجعلت للفقراء يف أموال املؤمنني حقًا معلومًا، كما يف قو  إ
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ِمْن َحِديِث التفاقهم على أن صيام رمضان إمنا فرض بعد اهلجرة، واآلية الدالة على فرضيته مدنية بال خالف، فقد ثبت  ،للزكاة وقع بعد اهلجرة
ْت َفرِيَضُة الزََّكاِة فـََلْم ¼َُْمْرxَ َوَملْ َأَمَرxَ َرُسوُل اºَِّ َصلَّى اºَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَصَدَقِة اْلِفْطِر قـَْبَل َأْن تـَْنِزَل الزََّكاُة، مثَُّ نـََزلَ «: ْعِد ْبِن ُعَباَدَة، قَالَ قـَْيِس ْبِن سَ 

َهَنا َوَحنُْن نـَْفَعُلهُ    .»يـَنـْ
III –  ومنزلتها يف اإلسالمأمهية الزكاة: 

الزكاة شعرية من شعائر اإلسالم، وركن من أركانه، وهي واجبة كوجوب الصالة، قرJا هللا �ا يف ستة وعشرين موضعا يف القرآن 
الكرمي، وهي فرض عني على من توافرت فيه شروط وجو�ا، ثبت ذلك Cلقرآن والسنة وإمجاع املسلمني، وهي ليست تفضال أو إحساx بل 
أبعد من ذلك، فالزكاة نظام إسالمي، حق للجماعة تؤدى يف مجيع األحوال حىت ولو مل يوجد فقري يف ا!تمع، لتكون رصيدا ينفق منه عند 

القتضاء كمورد عام من موارد الدولة اإلسالمية   .احلاجة وا
IV  - القتصادية للزكاة الجتماعية وا  :األبعاد الرتبوية وا

ملا ينتج عن ذلك من البخل واجلشع والشح  ،ومنع حق هللا فيه ،لقرآن والسنة حتذر من اكتناز املاللقد جاءت نصوص كثرية يف ا
وعدم اإلحساس مبعاxة اآلخرين من الفقراء واحملتاجني، ومن هنا كانت فريضة الزكاة ]دف إىل حتقيق جمموعة من األبعاد الرتبوية  ،واألxنية

القتصادية الجتماعية وا  : نذكر منها ،وا
 :األبعاد الرتبوية للزكاة - أ

وتدريبها وتربيتها على  ،تطهري النفس من داء الشح والبخل الذي حذر منه القرآن وذمه، واقتالع هذا اخللق الذميم من النفوس �
وحيررها من  ،البذل والسخاء واإلنفاق، وتعويد القلب واليد على ذلك حىت يصبح عادة من عاداته، فينتصر املسلم على نفسه

 .فتطهر النفس وتزكو يف مدارج احملسنني ،عبودية الدرهم والدينار
 . والطمع يف رضاه وجنته ،التقرب إىل هللا سبحانه �
العرتاف بفضل هللا  ،حتقيق شكر نعمة املال �  .رجاء الربكة والز4دة منه سبحانهتعاىل، و وا

الجتماعية للزكاة - ب  :األبعاد ا
الجتماعية وإعادة التوازن إىل ا!تمعالتخفيف من مشكلة الفوار  �  .ق ا
 .القضاء على ظاهرة التسول والتشرد بتشغيل القادرين وضمان املعيشة للعاجزين �
الجتماعي بني أفراد ا!تمع مبختلف الطبقات �  .حتقيق التكافل ا
  .حتقيق التآلف بني القلوب وخاصة بني الفقراء واألغنياء �
الجتماعية للفئات  � المهاحتقيق الرعاية ا الحتياجات اخلاصة والتخفيف من آ  .املهمشة وذوي ا

القتصادية للزكاة - ج  :اآلTر ا
القتصادية املثلى للمجتمع ، والتهرب من )اخلزينة العامة(Cعتبار أن الزكاة تعترب موردا أساسيا من موارد بيت املال  ،حتقيق التنمية ا

وإقامة هذا الركن وإن فرطت  ،الفرد املسلم مطالب ¯داء هذه الفريضة العظيمةوتزكية، و ألJا عبادة وقربة  أدائها أو الغش فيها xدر احلصول
 .الدولة يف املطالبة �ا، أو تقاعس ا!تمع عن رعايتها، ألJا قبل كل شيء عبادة وقربة وتزكية
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