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 قال تعالى:   

نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن ﴿ ْزٍق 56﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ ﴾ َما ُأِريُد ِمْنُهم مِ ن رِ 
زَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتيُن﴾  57ُيْطِعُموِن ﴿َوَما ُأِريُد َأن  َ ُهَو الرَّ  ﴾ ِإنَّ َّللاَّ

 ( 58 -56)الذاريات: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لجنة الحـــــكم والمناقشــــــــة 
 

 

                            ان         ـد عثمــان أحمــد/ عثم أ.                        يــد العوضـــــد/ رفعت السي أ.       

 المعهد  ب اد ــ االقتصورئيس قسم اذ ــــ أستاإلسالمي             ادــ االقتصورئيس قسم اذ ــــ أست    

بكلية التجارة جامعـة األزهر                         العالي للدراسـات اإلسـالمية           

رئيسًا ومشرفًا وعضوًا                                     مشرفًا وعضواً               

 

 
 

أ. د/ صـالح الدين فهمــــي                           أ. د/ سيد طه بدوي        

لعامةأستــــــاذ ورئيس قســــــــم االقتصـــــــاد              أستاذ ورئيس قسم االقتصاد والمالية ا         

بكلية التجارة جامعة األزهر                           بكلية الحقوق جامعة القاهرة         

عضــوًا                                                 عضـــواً                

    
 

 

 

 

 



 إهــداء 
 

 يسعدني أن أهدي هذا العمل المتواضع الذي أرجو ثواب هللا فيه 

: إلى  

رحمه هللا ورزقه الفردوس األعلى  ..يروح أب  

وأسعدها في الدارين في عمرها بارك هللا في صحتها وأمد .. أمي  

بارك هللا فيهم، وجمعنا دائمًا في ظل طاعته ورضاه  .. وإلى أخوتي  

.. كل من علمني حرفاً وإلى   
 

 أهدي لهم جميعًا هذا العمل المتواضع

 

 

 

 

 

 

 

 



 شــكر وتــقـدير
هللا الرحمن الرحيم بسم   

ْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُب﴾﴿ ِ ۚ َعَلْيِه َتَوكَّ  ( 88من اآلية  )هود: َوَما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِباَّللَّ

هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين،   الحمد
 أما بعد.. 

ن وفقني إلى تقديم هذا العمل  أتوجه إلى هللا القدير بالحمد والشكر على عظيم منته، أ
 وأن ينفع به اإلسالم والمسلمين. واإلخالص، السداد تعالى  المتواضع، وأسأله 

 

يسعدني ويشرفني أن أتقدم بأسمى معاني التقدير والعرفان لألستاذ الدكتور/ رفعت السيد  
مشكورًا العوضي أستاذ ورئيس قسم االقتصاد بكلية التجارة جامعة األزهر، والذي تفضل 

لتوجيهاته القيمة عظيم األثر في  و  ، كان بمثابة األب الحانيو   بقبول اإلشراف على رسالتي،
 ، فجزاه هللا عني خير الجزاء. خروج هذه الرسالة

 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لألستاذ الدكتور/ صالح الدين فهمي أستاذ ورئيس قسم االقتصاد 
بقبول قراءة ومناقشة الرسالة والحكم عليها، فلفضيلته  بكلية التجارة جامعة األزهر، لتفضله  

 جزيل الشكر وفائق االحترام وجزاه هللا عني خير الجزاء.
 

كما يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر لألستاذ الدكتور/ عثمان أحمد عثمان أستاذ ورئيس  
قسم االقتصاد بالمعهد العالي للدراسات اإلسالمية، لتفضله مشكورًا بقبول اإلشراف على  

 وإرشادي ومنحي من وقته الثمين وخبراته القيمة، فجزاه هللا عني خير الجزاء.الرسالة، 
 

 

كما أتقدم بخالص الشكر لألستاذ الدكتور/ سيد طه بدوي أستاذ ورئيس قسم االقتصاد 
لتفضله بقبول قراءة ومناقشة الرسالة والحكم والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، 

 عني خير الجزاء.  وجزاه ، ، بارك هللا في علمهعليها



 

 

تور/ عبد الباسط وفا أستاذ ورئيس قسم  وال يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر لألستاذ الدك
االقتصاد والمالية العامة السابق بكلية الحقوق جامعة حلوان، لتفضله مشكورًا بقبول اإلشراف  
على الرسالة منذ بدايتها، والذي لم يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته إلى أن شاء هللا بانتقال  

واألستاذ الدكتور/ عثمان أحمد  اإلشراف إلى األستاذ الدكتور/ رفعت السيد العوضي، 
 عثمان، فجزاهم هللا جميعا عني خير الجزاء. 

 

ما بحثي هذا إال جهد بشري يعتريه الخطأ والنسيان، فما وافق بحثي الصواب فهو  فعد، ب و 
من توفيق هللا، وما خالف الصواب فهو من نفسي ومن الشيطان، وأسأل هللا تعالى أن  

 يتجاوز عني فيه. 

 آله وصحبه أجمعين. على  اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد و وصل 

 هلل رب العالمين.   وآخر دعوانا أن الحمد  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقـدمة 

 

 

 

 

 

 

 



 أ

 

 قـدمةم
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد عليه أفضل 
 وبعد.. ، وصحبه أجمعين  آلهالصالة وعلى 

 

ف العبادات  الخلق،    اإلسالم  يُتعد  لوجود  األسمى  فهللا    يقولكما  الغاية  كتابه    يتعالى 
نَس ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدونِ َوَما َخَلْقُت ﴿ :الكريم  (.56: )الذاريات  ﴾اْلِجنَّ َواْلِْ

 

تعالى، من   هللا  وجه  بها  يبتغي  التي  المسلم  أعمال  جميع  تشمل  العام  بالمعنى  والعبادة 
 .1فرائض ومعامالت وأخالق 

 

: بعد الشهادة  األربعةاإلسالمي  طلق على أركان الدين  والشائع، تُ  والعبادة بمعناها الخاص
حديثه  والتي ذكرها رسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم في    ، الحجو ،  الصالة، الزكاة، الصيام

ََلِة، )):  الشريف ِ، وإَقاِم الصَّ ُ وأنَّ ُمَحمًَّدا َرسوُل َّللاَّ ُبِنَي اْلْسََلُم عَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة أْن َّل إَلَه إَّلَّ َّللاَّ
، وَصْوِم َرَمَضاَن.وإيَتاِء     هو المقصود في هذا البحث.الخاص وهذا المعنى ، 2((الزََّكاِة، والَحجِ 

 

  ي يرتق   يلإلنسان، الذ  يانوح اإلسالم أنه يمثل الجانب الر   يف  ديتعب  النظام ال  أهمية   منو 
به دائمًا نحو الكمال، فيحقق له التوازن من خالل التنسيق بين الجسد والروح، مما يجعله قادرًا 

 . 3المجتمع ككل إصالح نفسه، بل و على 
  ا  مهمفحسب، بل لعبت دورًا    ي على الجانب الروح اإلسالمية  أهمية العبادات    لم تقتصر و 

 ي الذ ي، ومنها المجال االقتصادمختلف مجاالت الحياة يقيام وتطور الدولة اإلسالمية ف  يف
 

 . 171، ص2م، ط1970دار الفكر، بيروت، انظر: د. محمد المبارك، نظام اْلسَلم: العقيدة والعبادة،  (1)
،)محمد زهير بن ناصر ي البخار   يصحيحه، عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة الُجعف  يف   ي رواه البخار   (2)

، كتاب  1هـ، ج1422الناصر(، الجامع الصحيح المسند من أمور رسول هللا وسننه وأيامه، دار طوق النجاة، بيروت،  
 .11، ص8اْليمان، باب دعاؤكم إيمانكم، حديث رقم

تكوين الشخصية وتحديد السلوك، رسالة ماجستير، جامعة   يف   ي أسماء على محمد فضل، أثر العبادة التربو   :انظر  (3)
 .38، 37هـ، ص 1405، مكةأم القرى، كلية التربية، 



 ب

 

، ووجهًا  روحانيا    لكل شعيرة من شعائر العبادات وجهًا تعبديا  أن  نجد  حيث  هو موضوع البحث،  
 .  1آخر اقتصاديا  

 

 :يما يل ُيَلحظ، يمن منظور اقتصاد الفرائض األربععلى سبيل المثال إلى  وبالنظر

ال  -1 النفوس، تـُعد  إلصالح  ووسيلة  أداة  ال  صالة  على  والفعال  الواضح  تأثيرها    تنمية فلها 
 .  2التي هي أساس التنمية في االقتصاد اإلسالمي  البشرية،

لما    قتصاديين؛يت مؤخرًا باهتمام االمن العبادات المالية الواضحة، وقد حظ وهي  الزكاة    -2
ف واضح  دور  من  واالجتماعية   يلعبته  االقتصادية  الجوانب  المجتمع    داخل مختلف 

 . ي اإلسالم
فدية الصيام وكفارته،  خالل الشهر الكريم، في    يامفريضة الص  ي ف  قتصادييبرز الجانب اال  -3

ف وطمعًا  هللا،  من  تقربًا  للصائمين  التطوعية  الصدقات  كثرة  إلى  مضاعفة    يباإلضافة 
 . 3، عالوة على آثاره النفسية والجسدية الثواب

الفدية أو الصدقة لمن أخل بأحد شروط    يألداء شعيرة الحج ف  قتصاديةتتمثل الجوانب اال  -4
أن موسم الحج من  باإلضافة إلى  عالوة على تهذيب المسلم خالل فترة الحج،  اإلحرام،  

، وهو ما يمثل  ي مكة المكرمة وعلى مستوى العالم اإلسالم   يأكبر التجمعات اإلسالمية ف
بين الدول اإلسالمية، وفرصة جيدة أيضًا لعقد المؤتمرات والندوات   ي فرصة للتبادل التجار 

 . 4لمناقشة أحوال المسلمين، وتحقيق مصالحهم، والتعاون فيما بينهم 
يحتاج  المفروضة  سالمية  االقتصادي للعبادات اإل  منظورمن خالل ما سبق، ُيالحظ أن الو 

 . أهميته داخل المجتمعات اإلسالميةبيان مدى  لمناقشة حقيقته و   إلى العديد من البحوث العلمية 
 

 

 

 ، ورابطه: على موقعه بالشبكة العنكبوتية  يلكترونإ، الصيام والتنمية اَّلقتصادية، بحث  ةشحات  نيد. حسين حس  راجع:  (1)
http://www.darelmashora.com/ 

 16، ص1990الحديث، القاهرة،  يمختار سالم، الصَلة رياضة النفس والجسد، المركز العرب :انظر (2)
 م.2007اْلسَلمي، ، رمضان شهر بَل فقر، محاضرة ألقيت بملتقى الفكر يد. رفعت العوض :راجع (3)
بشبكة   يالملتقى الفقه، وحدة األمة تجلب المنافع اَّلقتصادية وتحقق غاية الحج، حوار  يد. رفعت العوض  :انظر  (4)

 م.2012كتوبر أرسالة اْلسَلم، 

http://www.darelmashora.com/


 ج

 

          : البحثأهمية  -أوَّلً 

، وما لها من انعكاس على  يدرس الفقهاء العبادات من عدة جوانب منها: الجانب التعبد
من حيث تحديد شروطها وأركانها،    يللنفس، والجانب الفقهنفس مؤديها من تزكية وطهارة  

االقتصاد لم    يوالجانب  الجانب  وهذا  عليها،  المترتبة  االقتصادية  واآلثار  النتائج  حيث  من 
 . علماء السلف، إنما جاء نتيجة محاوالت عدد من العلماء المعاصرين فيه هبسي 

 

االقتصادو  الواقع  ظل  اإلسالم  يفى  العالم  لدول  اضطرابات   وما  يالراهن  من  يشوبه 
دين الحنيف بما يشتمل عليه من أركان وشعائر،  عد عن الأساسها البُ   ،واجتماعية اقتصادية  

على   بعالوة  الناجحة    عضظهور  االقتصادية  استعانتالتجارب  االقتصادي  بالفكر    التي 
 . اإلسالمي 

 

إقامة العبادات اإلسالمية من منظور    دراسةالمثمر  من    من هنا تنبع أهمية البحث وُيصبح 
   مدى أهميتها وفعالية دورها داخل المجتمعات اإلسالمية.  آثارها و  مناقشةو اقتصادي، 

 

 :   بحث أهداف ال -ثانياً 
الدور االقتصادي ألداء العبادات اإلسالمية المفروضة،  هدف البحث إلقاء الضوء على  ست ي 

دراسة   خالل  من  ألوذلك  االقتصادية  االنعكاسات  ،  دائهااالنعكاسات  بعض  توجد  وحيث 
جانب اقتصادي؛ كانعكاس أداء العبادات اإلسالمية على مشكلتي: البطالة   ذاتاالجتماعية  

والفقر، وما لها من تأثير فعال في مستوى النشاط االقتصادي، فيستهدف البحث أيضًا دراسة 
ثم االجتماعية،  االنعكاسات  الل  تفعي إمكانية  مناقشة    هذه  الوقت   االقتصادي  دورهذا  في 

للعبادات اإلسالمية  عالوة على بيان  ،المعاصر   ؛ مدى األهمية االقتصادية للجوانب المالية 
  داخل في ضوء البيانات المتاحة  هذه الجوانب  لتقدير  من خالل عمل دراسة تطبيقية  وذلك  

 جمهورية مصر العربية. 
 
 

 



 د

 

 افتراضات البحث:  -ثالثاً 
 : ما يليتفترض الدراسة 

سهم  يُ تأثير فعال في المجال االقتصادي؛ ف  لهالعبادات اإلسالمية األربع المفروضة  أداء  ن  أ -1
 . على اإلنفاق  يؤثر إيجابياً في التنمية البشرية، كما  

 .مهمًا في حل مشكلتي البطالة والفقر اً دور  له  لعبادات اإلسالمية األربع المفروضةا  داءأ-2
 . للعبادات اإلسالمية في الوقت المعاصرإمكانية تفعيل الدور االقتصادي -3
 . كبيرة ةذات أهمية اقتصادي األربع المفروضة اإلسالمية المالية ألداء العبادات  الجوانب-4

 

 : بحث تساؤَّلت ال -رابعاً 
البحث  السابقة يمكن صياغة    فتراضاتانطالقًا من اال التي يحاول  التساؤالت  مجموعة من 

 : اإلجابة عليها، وهي 
  ، سهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التنمية البشريةتُ   إقامة شعائر الدين اإلسالمي هل  -1
 ؟ اإلنفاق بأنواعه  علىإيجابيًا  تؤثر و 
االجتماعية    تللعبادات اإلسالمية األربع المفروضة دور فعال في عالج المشكالهل    -2

   الفقر والبطالة؟ :لتي ككمش ذات الطابع االقتصادي، 
الوقت المعاصر داخل البلدان  في  هل يمكن تفعيل الدور االقتصادي للعبادات اإلسالمية    -3

 ؟ طبقه اإلسالمية التي ال تُ 
 ؟كبيرةلعبادات اإلسالمية ذات قيمة اقتصادية داء اهل الجوانب المالية أل -4
 

 
 

 : بحث منهج ال -خامساً 
آٍن    ي يستند ف  يالحديث الذ  ي المنهج العلم  البحث   يتبع   وفقًا لمتطلبات موضوع الدراسة،

على   الذ  كلٍ واحد  االستقراء  واقع    يمن:  و يلحظ  داخل  التجارب  االقتصادية  الممارسات 
الذ واالستنباط  اإلسالمية،  المفيدة    يالمجتمعات  النتائج  واستنتاج  الواقع،  تفهم  يحاول 

 .اقتصاديا  
 



 ه

 

 خطة الدراسة:  -سادساً 
محاور أساسية، يتم تناولهم   أربعةتقدم، ترى الباحثة تقسيم هذه الدراسة إلى:  بناء على ما

 يسبقهم مبحث تمهيدي، وذلك على النحو التالي:  أربعة فصول في 
 . التعريف بالعبادات في اإلسالم تمهيدي: مبحث 

 االنعكاسات االقتصادية للعبادات في اإلسالم.  ل األول:ـالفص
 سات االجتماعية للعبادات في اإلسالم. كااالنع الثاني: لـالفص
 ر. تفعيل الدور االقتصادي للعبادات اإلسالمية في الوقت المعاصلث:  الثا  لـالفص

. اإلسالميةتقدير حصيلة الجوانب المالية للعبادات دراسة تطبيقية لالرابع:  لـالفص
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 مبحث تمهيدى
 التعريف بالعبادات فى اإلسالم

 
 تمهيد: 

أداء  خالل  من  له  بعبوديته  وُيقر  المخلوقات،  لجميع  تعالى  هللا  بربوبية  المسلم  ُيؤمن 
الخالق سبحانه،   الحياة، وهى عبادة  الكريم:  حيث  مهمته األولى فى  تعالى فى كتابه  يقول 

ينَ   َلهُ   ُمْخِلِصينَ   ّللَاَ   ِلَيْعُبُدوا  ِإّلَ   ُأِمُروا  َوَما﴿   ﴾ اْلَقيِ َمةِ   ِدينُ   َوَذِلكَ   الَزَكاةَ   َوُيْؤُتوا  الَصاَلةَ   َوُيِقيُموا  ُحَنَفاءَ   الدِ 
: وجل؛  (5)البينة  عز  المولى  شرعها  التى  العبادة  بحقيقة  السليمة  المعرفة  عليه  َتحتم  لذا  ؛ 

 ألدائها على الوجه المطلوب. 
قيقة العبادات فى اإلسالم يتطلب الوقوف على معنى العبادة والضوابط والتعرف على ح 

وأهميتها،   خصائصها  من  كل  ومعرفة  ألدائها،  عنالالزمة  أنواعها  فضاًل  على    ؛ التعرف 
 وذلك على النحو التالى: 

 ماهية العبادة فى اإلسالم.  -أوّلا 

 ضوابط العبادة فى اإلسالم.  -ثانياا 
 خصائص العبادة فى اإلسالم.   -ثالثاا 
 أهمية العبادة فى اإلسالم.  -رابعاا 

 أنواع العبادة فى اإلسالم.  -خامساا 
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 ماهية العبادة فى اإلسالم: -أوّلا 
ُتفرق الدراسة بين معنيين للعبادة: العبادة بمعناها العام والتي تشمل جميع أعمال المسلم 
بمعناها   والعبادة  الحياة،  فى  اإلنسان  رسالة  تخدم  والتى  تعالى  هللا  إلى  بها  يتقرب  التى 

و  وجل  عز  المولى  شرعها  التى  المحضة  العبادة  وهي  الشعائر  التي  الخاص  على  تقتصر 
 ،  وتوضيحهما كما يلى:  1التعبدية فقط 

 

 المعنى العام: ب العبادة  -1
في   معناها  معرفة  خالل  من  العام  بالمعنى  بالعبادة  المقصود  تحديد  وفي  غةالل  يمكن   ،

 االصطالح: 
 

 غة: معنى العبادة فى الل   1-1
وقال الزجاج فى    ،: الطاعة، والتعبد: التنسك. وأصل العبودية: الخضوع والتذلل2العبادة 

، وقيل:  تخضع معها كل الجوارحطيع الطاعة التى  أى نُ   (5)الفاتحة:   ﴾ِإَياَك َنْعُبدُ ﴿قوله تعالى:  
 . 3غة الطاعة مع الخضوع وحد، ومعنى العبادة فى الل  إياك نُ 

 .4"الخضوع لإلله على وجه التعظيم"والعبادة هى 

 

 . 171، صمرجع سابقراجع: د. محمد المبارك، نظام اإلسالم: العقيدة والعبادة،  (1)
العبادة2)   القوة   وهى  الَعَبدة،  واآلخر  الَعْبُد،:  األول:  صحيحين  أصلين   على  تدل  التى(  َعْبد)  مادة  من  مأخوذ  مصدر  ( 

 إلى  بذلك  ويذهب  رقيقاا،  أو   كان  حراا   اإلنسان  واآلخر  المملوك،  األول  معنيين،  على  يدل  الَعْبد  لفظ  أن  فنجد.    والصالبة
ا  الَرْحَمنِ   آِتي  ِإّلَ   َواأْلَْرضِ   الَسَماَواتِ   ِفي  َمنْ   ُكل    ِإنْ ﴿:  تعالى  قوله  فى  كما.    وجل  عز  لخالقه  مربوب  أنه )مريم:   ﴾َعْبدا
 عبيد   وهؤّلء  للا،  عباد  من   عبد  هذا:  فقالوا  والمماليك  للا   عباد  مابين  تفرقة  على  العامة  اجتمع  األزهرى   وقال  ،(93

 مقاييس  ،(هارون   محمد  السالم  عبد:  تحقيق)  زكريا  بن  فارس  بن  أحمد  الُحسين  أبى:  راجع  التفصيل  من  لمزيد.  مماليك
  ابن)   محمد  بن  الفضل  أبو   الدين  جمال:  أيضاا   وراجع   ،205،206ص  ،4ج  ،(م1979-  هـ1399)  الفكر،  دار  غة،الل  

الشاذلى(،(منظور أحمد حسب للا، هاشم محمد  الكبير، محمد  )تحقيق: عبد للا على  المعارف،   لسان  ،  دار  العرب، 
 .عبد مادة ، 4القاهرة، د.ت، ج

 . 2778-2776صراجع: المرجع السابق، ص  ( 3)
 .579، ص4، طم2004مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، ( 4)
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َعبد للا تعالى يعُبدُه ُعُبودة وُعُبودَية وِعَبادة:  طاع له وخضع وذل وخدمه والتزم شرائع  "  ويقال: 

 .1" دينه ووحده
 

 العَبادة فى اّلصطالح:  1-2
فى  العبادة  عن  السلف   أما  من  المسلمين  علماء  من  العديد  اجتهد  فقد  االصطالح، 

 . اصطالحاً  والمعاصرين فى إعطاء تعريف مالئم وشامل للعَبادة
رحمه    –2والعبادة تجمع بين غاية الحب وغاية الذل والخضوع، كما يقول اإلمام ابن القيم

عت له بال محبة، لم تكن عابداا "فمن أحببته ولم تكن خاضعاا له، لم تكن عابداا له. ومن خض  -هللا  

 :  3الشهيرة ته  وني  ويوضح ذلك أيضًا فى نُ خاضعاا"،  له، حتى تكون محبا  
 

 انـــوعبادة الرحمن غاية ُحَبـه      مع ُذلِ  عابده هما قطبــ                     
  4وعليهما َفَلُك العبـادة دائـٌر      ما دار حتى قامت القطبـان                     

 

الخضوع   بين  الجمع  على  العَبادة  تعريف  فى  أكدوا  المسلمين  علماء  أغلب  أن  فنجد 
الغزالى  الدكتور محمد  المغلوب "  5والحب، فيقول  ِبُحب.. وليست استسالم  ُمشَرٌب  العبادة خضوع 

أو   للظافر،  الخانعالذليل  الضائق  فيمن    6إذعان  وتفانيه  َوُيِجل ،  يهاب  لمن  المحب  إنها طاعة  للقيد. 
.. وهى حالة ّل تليق بإنسان إّل مع ربه وحده  ."ُيَقدِ س َوُيِعز 

 

 . 570، صم1987المعلم بطرس البستانى، محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت، ( 1)
عبدللا محمد بن أبى بكر بن أيوب ابن قيم الَجوزي ة، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، دار  أبو   (2)

 .   85، ص1الكتب العلمية، بيروت ، د.ت ، ج
عبدللا محمد بن أبى بكر بن أيوب ابن قيم الَجوزي ة ، الكافية الشافية فى اّلنتصار للفرقة الناجية، مطبعة    أبو (3)
 .32هـ ، ص1344لتقدم العلمية، القاهرة، ا
 قصد بهما السموات واألرض.القطبان: يُ  (4)
 . 95، ص5م ، ط2001د.محمد الغزالى، هذا ديننا، دار الشروق، القاهرة،  (5)
 ( الخانع: اسم فاعل من خنع، والخنوع هو الخضوع والذل. 6)
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فعل المكل ف على خالف هوى نفسه تعظيماا    هى":  -رحمه هللا    -  1والعبادة كما قال الجرجانى

 ."الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضاء بالموجود"، والعبودية:  لربه"
 

 
 

  –نعبد    –عبيد    –عباد    –وقد وردت ألفاظ العَبادة بأوضاعها االشتقاقية المختلفة )عبد  
تعبدون .... الخ( بكثرة فى القرآن الكريم، حيث بلغ مجموع تواترها خمس وسبعين ومائتي  

 . 3، وتختلف معانى ألفاظ العبادة حسب موضعها فى السياق القرآنى 2موضع 
 
 

كتابه الكريم صفوة خلقه من المالئكة واألنبياء بالعبودية له، بل    وقد نعت هللا تعالى فى 
َيْمُشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْوناا ﴿ وعباده الصالحين أيضًا، كما فى قوله تعالى:   َوِعَباُد الَرْحَمِن اَلِذيَن 

 (.63) الفرقان: ﴾َوِإَذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َساَلماا
 

تـََسع   المختلفةوالعبادة  الحياة  الوالدين،    أوجه  وبر  والحج،  والصيام  والزكاة  كالصالة 
وغيرها من أمثلة العبادة بمفهومها  وصدق الحديث، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر..  

 الشامل.

 
 
 

 

 .151م ، ص1985التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، على بن محمد الشريف الجرجانى، كتاب  (1)
 -هـ 1364: محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، دار الكتب المصرية، القاهرة، )انظر( 2)

 . 445 - 441م(، ص1945
األستاذ المودودى أن ألفاظ العبادة فى القرآن الكريم تأتى غالباا فى ثالثة معان: األول بمعنى العبدية وهى  يوضح  (  3)

  قوله  فى  كما  الطاعة،  بمعنى  والثانى  ،  (178  اآلية:  من  :)البقرة  ﴾ِباْلَعْبدِ   َواْلَعْبدُ ﴿للعبد المملوك، كما فى قوله تعالى:  
  فى  كما   التأُله  بمعنى   والثالث  (،60  )يس:   ﴾ ُمِبينٌ   َعُدو    َلُكمْ   ِإَنهُ   الَشْيَطانَ  َتْعُبُدوا  َّل  َأنْ   آَدمَ  َبِني  َيا  ِإَلْيُكمْ  َأْعَهدْ   َأَلمْ ﴿  تعالى:

ُبوَنا  ِإّلَ   َنْعُبُدُهمْ   َما  َأْوِلَياءَ   ُدوِنهِ   ِمنْ   اَتَخُذوا  َواَلِذينَ ﴿  تعالى:  قوله   أن  والظاهر  (،3  :اآلية  من  ،الزمر)  ﴾ُزْلَفى  ّللَاِ   ِإَلى  ِلُيَقرِ 
األعلى    أبو  راجع:   التفصيل  من  لمزيد  تعالى،  للا   لوجه  خالصاا   أولئك  كل  والتأل ه  واإلطاعة  العبدية  تكون   أن  القرآن  دعوة

اإلله القرآن:  فى  األربعة  "المصطلحات  سباق(،  كاظم  محمد  )تعريب:  القلم،  -العَبادة-الرب-الَموُدودى  دار  الدين"، 
 . 115-98، ص5م(، ط1971 -هـ 1391ت، )الكوي
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 ومن التعريفات السابقة للعبادة، نجد أن: 
فى  -أ الزمين  العبادة  أصلين  من  تتكون  والحب  :وهما   ،اإلسالم  يكفى  1الخضوع  وال   ،

 لعبادة هللا عز وجل.  منفرداً  أحدهما

الدين    -ب شعائر  على  قاصرة  وليست  الحياة،  نواحى  لكل  شاملة  اإلسالم  فى  العبادة 
تعالى:    اإلسالمى  هللا  قول  يوضحها  إذًا  المطلوبة  هللا  فعبادة  البعض،  يعتقد    إنَ   ُقلْ ﴿كما 

 . (162)األنعام:  ﴾اْلَعاَلِمينَ  َربِ    لِلَِِ  َوَمَماِتي َوَمْحَيايَ  َوُنُسِكي  َصاَلِتي
 
 

 : الخاص بالمعنى العَبادة-2
يُ  التىوالعبادة بمعناها الخاص  العبادة  العبادة   قصد بها  شرعها المولى عز وجل بقصد 

، وما  2ربعة بعد الشهادة األ  الدين  ركانأر على الشعائر التعبدية فقط، كالمحضة، والتى تقتص
وهو المقصود  ،  4"وهذا النوع من العبادة هو المعروف الشائع بين الناس"،  3يلحق بها من شعائر 

 فى هذه الدراسة. 
 

 

 اإلسالم: فى  العَبادة  ضوابط -ثانياا 
 يلى:   كما  وتفصيلهما أمرين، من  لها البد  اإلسالم  فى ةالحق   العبادة

 

أن من عرف للا تعالى أحبه، ثم يتبع هذا الحب بالطاعة والخضوع، وتتفاوت    –رحمه للا    –( يوضح اإلمام الغزالى  1)
 ُحب ا   َأَشد    آَمُنوا  َواَلِذينَ ﴿درجة حب اّلنسان لربه حسب درجة معرفته بالِل عز وجل، فيقول للا تعالى فى كتابه الكريم:  

، من  )المائدة ﴾َوُيِحب وَنهُ  ُيِحب ُهمْ ﴿اا، كما فى قوله تعالى: (، بل ويبادلهم للا تعالى بالحب أيض165:، من اآلية)البقرة ﴾لِلَِِ 
التف54:اآلية لمزيد من  القاهرة، د.ت، ج  ،صيل ا(،  الريان،  دار  الدين،  إحياء علوم  الغزالى،  أبو حامد  كتاب  4راجع:   ،

 .294المحبة والشوق واألنس والرضا، ص
 إلهَ  ّل أن َشهادةِ :  خمس   على اإلسالمُ  ُبِني))، كما فى حديث رسول للا صلى للا عليه وسلم: ة( أركان اإلسالم خمس2)

ا   وأنَ   للاُ   إّل البخارى فى صحيحه، (( رمضانَ   وصوِم  ،  والحج ِ   ،   الزكاةِ   وإيتاءِ   ،  الصالةِ   وإقاِم  ،   للاِ   رسولُ   محمدا ، رواه 
م بن المغيرة الُجعفى البخارى،)محمد زهير بن ناصر الناصر(، الجامع انظر: أبى عبد للا محمد بن إسماعيل بن إبراهي

بيروت،   النجاة،  طوق  دار  وأيامه،  وسننه  للا  رسول  أمور  من  المسند  ج 1422الصحيح  باب 1هـ،  اإليمان،  كتاب   ،
 .11، ص8دعاؤكم إيمانكم، حديث رقم

 الجمعة. ( كالجهاد فى سبيل للا، واآلذان، واإلقامة، وخطبة 3)
 . 171( محمد المبارك، نظام اإلسالم: العقيدة والعبادة، مرجع سابق، ص4)
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 العبادة: فى اإلخالص -1
 شرعها   التى  العبادات  بكل  تعالى  هللا  يخص  بأن  عبادته  فى  المسلم  إخالص  يتحقق

  الباطنة  أعماله  جميع   وحده  للف   تعالى،  هللا   لغير   شيئاً   منها  يصرف  وال   بها،  دهم وتعب    لعباده،
 .1والظاهرة 
  أعمالهم   "   :والمتابعة  للمعبود   اإلخالص  أهل   عن   –  هللا  رحمه  -  2القيم   ابن  اإلمام  يقول 

 لوجه  وباطناا   ظاهراا   فمعاملتهم  هلل،  وبغضهم  هلل  وحبهم  هلل،  ومنعهم  هلل  وعطاؤهم  هلل،  وأقوالهم  ،  هلل  كلها
 شكوراا".  وّل زاءا ج الناس من  بذلك يريدون  ّل وحده، للا

 

  الحكيم،   بالتنزيل  موضع  من  أكثر  فى  وجل  عز  هلل  العبادة  إخالص  على  التأكيد  ورد  وقد
ا  ّللَاَ  َأْعُبدَ  َأنْ  ُأِمْرتُ  ِإنِ ي ُقلْ ﴿ تعالى: قوله فى  كما ينَ  َلهُ  ُمْخِلصا   جالله:  جل وقوله ،  (11)الزمر: ﴾الدِ 

ا  َأْعُبدُ   ّللَاَ   ُقلِ ﴿   هللا   توحيد  إلى  األنبياء  و   الرسل  جميع   دعا  وقد  ،  (14)الزمر:  ﴾ِديِني   َلهُ   ُمْخِلصا
ه    ِمنْ   َلُكمْ   َما  ّللَاَ   اْعُبُدوا  َقْوِم  َيا﴿  :  لقومه  –  السالم  عليه  –  نوح  قال  كما  ،   عبادته   وإخالص  ِإلََٰ

  .(59)األعراف: ﴾َغْيُرهُ 
 

 المتابعة للشرع فى العبادة:  –2
، ويقترن المسلم محبته  3واهيه ، واجتناب ن وامرهوالمحبة هلل تعالى باتباع أتتحقق العبودية  

ُقْل ﴿يقول هللا تعالى فى كتابه الكريم:  حيث  هلل عزوجل بمتابعة رسوله صلى هللا عليه وسلم،  

، فيعبد المسلم ربه بالعبادات التى  (31، من اآلية)آل عمران ﴾ِإْن ُكْنُتْم ُتِحب وَن ّللَاَ َفاَتِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم ّللَاُ 
 فى سنته.  شرعها له فى كتابه، وبلغها رسوله 

 

 .49، ص8: أبو بكر الجزائرى، منهاج المسلم، دار عمر بن الخطاب، اسكندرية، د.ت ، طانظر( 1)
وإياك نستعين،  عبدللا محمد بن أبى بكر بن أيوب ابن قيم الَجوزي ة، مدارج السالكين: بين منازل إياك نعبد    ( أبو2)

   .95، ص1مرجع سابق ، ج
أب3) راجع:  وإياك    ي(  نعبد  إياك  منازل  بين  السالكين:  مدارج  الَجوزي ة،  قيم  ابن  أيوب  بن  بكر  أبى  بن  محمد  عبدللا 

 . 112، ص1نستعين ، مرجع سابق ، ج
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(  2، من اآلية:)الملك  ﴾ِلَيْبُلَوُكْم َأي ُكْم َأْحَسُن َعَمالا ﴿قال الُفَضْيل بن عياض فى قوله تعالى:  وقد  

ما أخلصه وأصوبه ؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاا ولم يكن    أى أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا على   ،"
ن يكون أقبل، وإذا كان صواباا ولم يكن خالصاا لم يقبل حتى يكون خالصاا صواباا. والخالص  صواباا لم يُ 

 .1" ن يكون على سنة رسول للا صلى للا عليه وسلمأهلل، والصواب 
بالقرآن، كقوله تعالى:   َمْن ﴿وقد ذكر هللا تعالى طاعة الرسول واتباعه فى عدة مواضع 

ّللَاَ  َأَطاَع  َفَقْد  الَرُسوَل  اآلية:)النسا  ﴾ُيِطِع  من  حق  (80ء،  لذا  لمعرفة    ؛  جهده  بذل  مسلم  على كل 
ت به الشريعة،  ءألحد الخروج عما مضت به السنة، وجا  وطاعته، وال ينبغى ماجاء به

 وكان عليه سلف األمة. 
 

 

 

 خصائص العبادة فى اإلسالم:  -ثالثاا 

 تتسم العبادات فى اإلسالم بعدة خصائص فريدة، لعل من أبرزها: 
 ، وهذا الشمول له مظهران: الشمول فى العبادة -1
 الشمول فى أنواع العبادة: - أ

اإلسالم إلى الفرد كوحدة واحدة، فاستوعبت كيان اإلنسان كله، وشملت    العبادة فى  تنظر
جميع أفعاله القلبية والقولية والجسدية، سواء فيما يتعلق بعالقة اإلنسان بربه أو بما سواه من  

 .2البشر
إياه، والرجاء فى رحمته والخوف من عقابه،    بقلبه، كحبه له وخشيته  فيعبد المسلم هللا 

تعالى:   هللا  فيقول  الخ،  بقضائه..    ﴾ ّللَاِ   ِلِذْكرِ   ُقُلوُبُهمْ   َتْخَشعَ   َأن  آَمُنوا  ِلَلِذينَ   َيْأنِ   َأَلمْ ﴿والرضا 
 .(16:اآلية من ،)الحديد

 

أب1) أخرجه:  بيروت،    ي(  العلمية،  الكتب  دار  األصفياء،  وطبقات  األولياء  حلية  األصفهانى،  عبدللا  بن  أحمد  نعيم 
 .95، ص8م (،  ج1988 -هـ 1409)
أسماء على محمد فضل، أثر العبادة التربوى فى تكوين الشخصية وتحديد السلوك، رسالة ماجستير، كلية  :  انظر(  2)

 .36هـ، ص1405التربية جامعة أم القرى بمكة المكرمة، 
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َيا َأي َها  ﴿ويعبد المسلم هللا بلسانه، كالذكر والتالوة والدعاء والتسبيح .. إلخ، فيقول تعالى:  

 . ( 42، 41 :)األحزاب  ﴾َوَسبِ ُحوُه ُبْكَرةا َوَأِصيالا   )۞(اَلِذيَن آَمُنوا اْذُكُروا ّللَاَ ِذْكراا َكِثيراا 
 

والصوم،  الصالة  فى  كما  وبجسمه  الزكاة،  فى  كما  ماله،  ببذل  هللا  المسلم  يعبد  كما 
 . 1هل والوطن، كما فى الحج وبمفارقة األ

تعالى:   قوله  فى  كما  الشمول،  لهذا  القرآنية  النصوص  أشارت  ُتَول وْا ﴿وقد  َأن  اْلِبَر  َلْيَس 
ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالَنِبيِ يَن َوآَتى ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق     َواْلَمْغِرِب َوَلـِكَن اْلِبَر َمْن آَمَن ِبالِل 

َقاِب َوأَ   الَصالَة َوآَتى َقامَ اْلَماَل َعَلى ُحبِ ِه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن الَسِبيِل َوالَسآِئِليَن َوِفي الرِ 
َك اَلِذيَن َصَدُقوا الَزَكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوْا َوالَصاِبِريَن ِفي اْلَبْأَساء والَضَراء َوِحيَن اْلَبْأِس ُأوَلـئِ 

 . 2(177)البقرة:  ﴾َوُأوَلـِئَك ُهُم اْلُمَتُقونَ 
 

   جانب القائمين بها:  الشمول فى -ب

العبادة جميع طبقات المجتمع، بجميع فئاته )ممن توافرت هم شروط خضوعهم  ب  تشمل 
َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَّل َكاَفةا ﴿لها(. ومثلما كانت رسالة اإلسالم عامة وشاملة، كما يقول هللا تعالى:  

َيا َأي َها  ﴿:  فيقول عز وجلفكان الخطاب بالعبادة عامًا وشاماًل،    ،  ( 28:، من اآلية)سبأ  ﴾لِ لَناسِ 

 . 3( 21)البقرة: ﴾الَناُس اْعُبُدوْا َرَبُكُم اَلِذي َخَلَقُكْم َواَلِذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعَلُكْم َتَتُقونَ 
 

 العبادة صلة مباشرة بين العبد وربه:  -2
فى  العبادة  من    تـُعد  ألى  فيها  دخل  ال  وربه،  اإلنسان  بين  مباشرة  عالقة  اإلسالم 

َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِ ي َفِإنِ ي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الَداِع ِإَذا  ﴿الوسطاء، ويوضح ذلك قول هللا تعالى:  

 .  (186بقرة:)ال ﴾َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْلُيْؤِمُنوْا ِبي َلَعَلُهْم َيْرُشُدونَ 

 

 . 76-74، العبادة فى اإلسالم، مرجع سابق، ص عبد للا( راجع: د. يوسف 1)
للا  انظر(  2) عبد  بن  د.عواد  اإلسالمية، :  البحوث  مجلة  األلوهية،  توحيد  رجب  76العدد  الرياض،  المعتق،  بتاريخ   ،

 .119، ص76، جهـ1426
 مرجع سابق، نفس الموضع. ال( راجع:  3)
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وتقوية العالقة بين العبد وربه تبدأ من العبادات، وبقدر امتدادها فى أقطار النفس، تكون  
القدسى:  حيث  ،  1منزلة صاحبها عند هللا عز وجل  الحديث  تعالى فى  إلي )) يقول  تقرب  وما 

عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته  
: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها،  

 .2  (( وإن سألني ألعطينه ، ولئن استعاذني ألعيذنه ...
 

 العبادة توقيفية:  -3
الكريم   الكتاب  مصدرها  فجميعها  والتكليف،  اإللزام  مصدر  حيث  من  العبادات  تشترك 
والسنة النبوية الشريفة، وُيعد التكليف بالعبادة أمر توقيفى؛ فال مجال ألحد أن يزيد فيها أو  

  ﴾ ِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديناا اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعمَ ﴿ُينق ص، يقول هللا تعالى:  

من أحدث في أمِرنا هذا ما ليس  )) :  3، ويقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (3:، من اآلية)المائدة

 . ((4فيه فهو ردٌ 
 

عنه عندما    -رضى هللا-ولهذا قال عمر بن الخطاب    ؛فمصدر العبادة الشرع ال العقل
أَنَك حجٌر ، ّل تضر  وّل تنفُع ، ولوّل أنِ ي رأيُت النبَي صَلى للُا ":  َقب ل الحجر أما وللِا ، إنِ ي ألعلُم 

  عليِه وسَلَم استلَمَك ما استلمُتَك ، فاستلَمُه ، ثم قال : فما لنا وللَرَمِل ، إَنما ُكَنا راَءْيَنا بِه المشركيَن، 

 

 . 98د.محمد الغزالى، هذا ديننا، مرجع سابق، ص :انظرلمزيد من اإلسهاب، ( 1)
الجامع  ،    إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الُجعفى البخارى أبى عبد للا محمد بن    ( رواه البخارى فى صحيحه، انظر:2)

، كتاب الرقاق، باب من جاهد نفسه فى طاعة  8، مرجع سابق، جالصحيح المسند من حديث رسول للا وسننه وأيامه
 .105، ص6502للا، حديث رقم 

الجامع ،  إبراهيم بن المغيرة الُجعفى البخارى ( رواه البخارى فى صحيحه، انظر: أبى عبد للا محمد بن إسماعيل بن  3)
ذا اصطلحوا على صلح إ ، كتاب الصلح، باب  3، مرجع سابق، جالصحيح المسند من حديث رسول للا وسننه وأيامه

 . 184، ص2697جور فالصلح مردود، حديث رقم 
 ( رد: أى مردود على رأسه ّل قبول له عند للا.4)
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" وقد أهلكهم للاُ  نترَكُه  ُنِحب  أن  النبي  صَلى للُا عليِه وسَلَم ، فال  قال : شٌيء صنعُه  ثم  ؛ ولهذا 1، 
 . 2بقيت أصول العبادات ثابتة غير مختلف عليها وإن اختلفت األزمان وتباعدت األماكن 

 

 التيسير فى العبادة:  -4
،  3اإلسالم بالسهولة واليسر، حيث شرعها المولى عز وجل رحمة بعباده  تتسم العبادة فى

إن  )):  ملسو هيلع هللا ىلص، ويقول رسول هللا    (2،  1  )طه:  ﴾َما َأنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن ِلَتْشَقى  ۞  طه﴿يقول هللا تعالى:  
واستعينوا بالغدوة والروحة الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إّل غلبه ، فسددوا وقاربوا ، وأبشروا ،  

 . 4((وشيء من الدلجة
 

وكان من   ":   -رحمه هللا   -  5وعن التيسير فى العبادة ورفع الحرج، يقول اإلمام الماوردى
رأفته بخلقه، وتفضله على عباده، أن أقدرهم على ما كلفهم، ورفع الحرج عنهم فيما تعَبَدهم، ليكونوا  

ُ َنْفساا ﴿مع ما قد أعده لهم، ناهضين بفعل الطاعات، ومجانبة المعاصى: قال للا تعالى:   َّل ُيَكلِ ُف ّللا 
يِن ِمْن َحَرج  ﴿. وقال: (286: ، من اآلية )البقرة ﴾ِإَّل ُوْسَعَها  ."( 78:، من اآلية)الحج ﴾َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِ 

 

يصلى   أن  يستطع  لم  فمن  بها،  يتصل  ما  كل  فى  ميسرة  المفروضة  العبادات  فجاءت 

 

الجامع  ،    ر: أبى عبد للا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الُجعفى البخارى ( رواه البخارى فى صحيحه، انظ1)
من   المسند  وأيامه  أمورالصحيح  وسننه  للا  سابق،ج  رسول  مرجع  والعمرة،  2،  الحج  فى  الرمل  باب  الحج،  كتاب   ،

 . 151، ص1605حديث رقم 
 .28ص مرجع سابق،فرد وعطاء للمجتمع، ( راجع: أ.د.أبو اليزيد أبو زيد العجمى، العبادة بناء لل2)
العددانظر(  3) اإلسالمية،  البحوث  مجلة  األلوهية،  توحيد  المعتق،  عبدللا  بن  د.عواد  رجب  76:  بتاريخ  هـ، 1426، 

 .120، ص76ج
الجامع  ،    ( رواه البخارى فى صحيحه، انظر: أبى عبد للا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الُجعفى البخارى 4)

المسند من   النبى 1، مرجع سابق، ج  رسول للا وسننه وأيامه  أمورالصحيح  ، كتاب اإليمان، باب الدين يسر وقول 
 . 16، ص39، حديث رقم (( أحب الدين إلى للا الحنيفية السمحة)) صلى للا عليه وسلم: 

أبو 5) والدين،    (  الدنيا  أدب  الماوردى،  البصرى  حبيب  بن  محمد  بن  على  بيروت،  الحسن  العلمية،  الكتب  دار 
 . 71م(، ص1987 -هـ1407)
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كتابه    ، كما يقول هللا تعالى فى2، ومن لم يستطع الوضوء فله أن يتيمم 1قائمًا صلى جالساً 
َماء  َوِإن ُكنُتم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفر  َأْو َجاء َأَحٌد مِ نُكم مِ ن اْلَغآِئِط َأْو َّلَمْسُتُم النِ َساء َفَلْم َتِجُدوْا  ﴿الكريم:  

 .(43:، من اآلية)النساء ﴾َفَتَيَمُموْا َصِعيداا َطيِ باا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِإَن ّللا َ َكاَن َعُفو اا َغُفوراا 
َشْهُر ﴿يقول هللا تعالى:  حيث  ،  أن يفطر ومن لم يقدر على الصيام لمرض أو سفر فله  

ى لِ لَناِس َوَبيِ َنات  مِ َن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم   َفْلَيُصْمُه  الَشْهَر  َرَمَضاَن اَلِذَي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدا
ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوَّل ُيِريُد ِبُكُم ا  ْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعَدَة  َوَمن َكاَن َمِريضاا َأْو َعَلى َسَفر  َفِعَدٌة مِ ْن َأَيام  ُأَخَر ُيِريُد ّللا 

َتْشُكُرونَ  َوَلَعَلُكْم  َهَداُكْم  َما  َعَلى  ّللا َ  فهى  (185)البقرة:  ﴾َوِلُتَكبِ ُروْا  التكاليف،  قليلة  الزكاة  وجاءت   ،
عبد هللا بن عمرو    عبر ي ، و 3( %5(، أو نصفه فى بعض الثمار والزروع )%2.5ربع العشر )

فما ُسِئَل النبي  صَلى للُا عليه  "  :ملسو هيلع هللا ىلصرضى هللا عنه عن التيسير فى الحج بقوله عن رسول هللا  

َر إّل قال: َم وّل ُأخِ   . 4 " (( افَعْل وّل حرجَ ))  وسَلم عن شيء  ُقدِ 
 

 التنوع فى العبادة:  -5
نوع هللا تبارك وتعالى العبادة إلى أنواع متعددة: فمنها العبادات القلبية، ومنها العبادات 

 القولية، ومنها العبادات البدنية، ومنها العبادات المالية ... إلخ.

 

اّلضطجاع 1) عجز عن  فإن  مضطجعاا،  الجلوس صلى  قائماا صلى جالساا، ومن عجز عن  الصالة  فمن عجز عن   )
صلى مستلقياا على ظهره ورجاله للقبلة، فإن عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه ونوى بقلبه، فإن عجز عن اإليماء بها  

الة على قلبه، لمزيد من التفصيل، راجع: أ.د. عبد الفتاح حسينى الشيخ، فقه العبادات، المعهد العالى  أجرى أركان الص
 .262، 261م، ص2008-هـ1428للدراسات اإلسالمية، الجيزة، 

( التيمم: "هو إيصال تراب طهور للوجه واليدين بدّلا عن وضوء أو غسل، أو غسل عضو بشرائط مخصوصة"، لمزيد  2)
 .232  -242المعلومات، انظر: أ.د. عبد الفتاح حسينى الشيخ، فقه العبادات، مرجع سابق، صمن 

 .30( راجع: أ.د.أبو اليزيد أبو زيد العجمى، العبادة بناء للفرد وعطاء للمجتمع، مرجع سابق، ص3)
الجامع ،    ة الُجعفى البخارى ( رواه البخارى فى صحيحه، انظر: أبى عبد للا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغير 4)

، كتاب العلم،  باب الفتيا وهو واقف على الدابة  1، مرجع سابق، ج  رسول للا وسننه وأيامه  أمورالصحيح المسند من  
 .28، ص83وغيرها، حديث رقم 
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الصالة على سبيل المثال    حيث تشتملالعبادة الواحدة،    وقد نوع هللا عز وجل حتى فى 
على قيام وركوع وسجود،... إلخ، والذكر فيه أنواع كثيرة، بل ويستطيع المرء المداومة عليه  

ِقَياماا َوُقُعوداا َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم  ﴿تعالى:    يقول ، كما  1فى جميع األحوال  َيْذُكُروَن ّللا َ  َوَيَتَفَكُروَن  اَلِذيَن 

 .(191)آل عمران:  ﴾ِفي َخْلِق الَسَماَواِت َواأَلْرِض َرَبَنا َما َخَلْقَت َهذا َباِطالا ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب الَنارِ 
والعبادات متنوعة أيضًا من حيث حكمها، فمنها الواجب، ومنها الحرام، ومنها المندوب،  

 .   2ومنها المكروه، ومنها المباح
للنفس للقيام بها بال    ومن شأن هذا التنوع التيسير على المسلم فى العبادة، وإعطاء نشاط  

مداوم اإلنسان  يجعل  مما  ملل،  أو  علىمشقة  جميع    ًا  فى  وجل  عز  هللا  إلى  اإللتجاء 
 .  3األحوال 

  
ُتعد الخصائص السابقة على سبيل البيان ال الحصر، حيث تتسم العبادات فى اإلسالم  

 بالعديد من الخصائص المميزة والفريدة.
 
 أهمية العبادة فى اإلسالم: -رابعاا 

للمعتقد الذى يقر بوجود هللا، وُيعد تأديتها امتثااًل ألمر هللا    ُتمثل العبادة الجانب التطبيقى
عن العالمين ،   ؛ وال يمثل التكليف اإللهى بالعبادة منفعة تعود على الخالق؛ فهو غنى  4تعالى 

الكريم:   كتابه  فى  تعالى  يقول  للعباد،  ورحمة  منفعة  التكليف  هذا  ُيعد  ّللَاَ ﴿وإنما  ُيِطِع  َوَمْن 

ويمكن إبراز أهمية العبادة فى حياة المسلم  ،  (71:، من اآلية)األحزاب  ﴾ َفَقْد َفاَز َفْوزاا َعِظيمااَوَرُسوَلهُ 
 في األمور التالية: 

 

 

 .14م(، ص2007 -هـ1428: محمود المصرى، ّل تحزن وابتسم للحياة، مكتبة الصفا، القاهرة، )( انظر1)
 .123، صمرجع سابق، راجع: د.عواد ن عبدللا المعتق، توحيد األلوهية( 2)
 .32: أ.د.أبو اليزيد أبو زيد العجمى، العبادة بناء للفرد وعطاء للمجتمع، مرجع سابق، صانظر( 3)
 .24سابق، صالمرجع ال:  راجع( 4)
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 العبادة حق للا على العباد:  -1
-تـُعد العبادة حق الربوبية على العبودية، كما فى الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل  

يا معاُذ، هل تدري حَق للِا على عباِده، وما حق    ))...: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا    -رضى هللا عنه  

فإَن حَق للِا على عباده أن يعبدوه، وّل يشركوا  )) . قلت : هللُا ورسولُه أعلُم، قال :    ((العباِد على للاِ 

فقلُت : يا رسوَل هللا ، أفال أبشر    .(( ه شيئاابه شيئاا، وحق  العباِد على للِا أن ّل يعذَب من ّل يشرك ب
رهم فيَتكلوا)) به الناَس؟ قال :   . 1(( ّل تبشِ 

 

 العبادة غذاء للروح:  -2
نسان،  نسان على الروح والجسد معًا، فيـُمثل الجسد الغالف المادى المرئى لإليشتمل اإل

وتـُمثل الروح ذلك الجوهر النفيس الذى هو نفخة من روح هللا تعالى، ويتضح ذلك فى قوله  
َساِجِدينَ ﴿تعالى:   َلُه  َفَقُعوْا  وِحي  ر  ِمن  ِفيِه  َوَنَفْخُت  َسَوْيُتُه  :    ﴾َفِإَذا  فهى (29)الحجر  لذا  دائمة    ؛ 

فال  والشراب،  الطعام  إلى  الجسد  كحاجة  وعبادته،  وجل  عز  هللا  من  القرب  إلى  الحاجة 
  :-رحمه هللا    -  2تطمئن الروح إال بالتقرب من هللا وعبادته، وفى ذلك يقول اإلمام ابن القيم 

ه إياهم، "إن حاجة العباد إلى ربهم فى عبادتهم إياه وتأليههم له، كحاجتهم إليه فى خلقه لهم، ورزق
ومعافاة أبدانهم، وستر عوراتهم، وتأمين روعاتهم، بل حاجتهم إلى تأليهه ومحبته وعبوديته أعظم، وّل  

  ،وكلما أخلص المرء العبودية هلل صالح لهم وّل نعيم وّل فالح وّل لذة وّل سعادة بدون ذلك بحال"،  
 .3مان كلما اطمئنت نفسه ووجد  السعادة الروحية المتمثلة فى حالوة اإلي

 

الجامع  ،    إبراهيم بن المغيرة الُجعفى البخارى ( رواه البخارى فى صحيحه، انظر: أبى عبد للا محمد بن إسماعيل بن  1)
المسند من   الفرس والحمار،  ، مرجع سابق  رسول للا وسننه وأيامه  أمورالصحيح  اسم  باب  الجهاد والسير،  كتاب   ،

 . 29، ص2856حديث رقم 
غاثة اللهفان من مصايد إعبد للا محمد بن أبى بكر بن أيواب بن قيم الجوزية، )تحقيق: محمد سيد كيالنى(،    و( أب2)

 .38الشيطان، دار التراث، القاهرة، د.ت، ص
 .(101 -96، العبادة فى اإلسالم، مرجع سابق، ص )عبد للا( راجع: د.يوسف 3)
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إنما يجد فيها التلذذ بمناجاة هللا عز وجل،  و فحسب،    اً فالمؤمن ال يجد فى العبادة خضوع
لروحه والسرور  لوحشته واالنشراح لصدره،  واأُلنس  لنفسه،  تعالى فى  1والسكينة  يقول  ، كما 

الكريم:   َوَرْحَمٌة  ﴿كتابه  َوُهداى  ُدوِر  الص  ِفي  لِ َما  َوِشَفاء  َربِ ُكْم  مِ ن  َمْوِعَظٌة  َجاءْتُكم  َقْد  الَناُس  َأي َها  َيا 
ِ َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوْا ُهَو َخْيٌر مِ َما َيْجَمُعونَ  (57)لِ ْلُمْؤِمِنيَن   .(58، 57)يونس: ﴾( 58)ُقْل ِبَفْضِل ّللا 

  
 العبادة سبيل للحرية والكرامة:  -3

ُخلق قلب االنسان فى حاجة ذاتية إلى معبود يتعلق به، فإذا لم يكن هذا المعبود هو هللا  
عز وجل ، تخبط االنسان فى عبادة آلهة شتى، ممن يعقل، ومما ال يعقل، مما يقذف به  

 . 2الذل والمهانة  إلى
 

وكلما أخلص المرء دينه هلل، كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات. وكلما تشتت قلبه  
َضَرَب ّللَاُ َمَثالا َرُجالا ِفيِه  ﴿وأحب آلهة كثيرة، ازداد شقاًء ومهانة، يقول تعالى فى كتابه الكريم:  

ِ َبْل َأْكَثُرُهْم َّل َيْعَلُمونَ ُشَرَكاء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجالا َسَلماا لِ َرُجل  َهْل َيْسَتِوَياِن مَ  ، (29)الزمر:  ﴾َثالا اْلَحْمُد لِلَِ
 .  3فما أتعس العبد الذى يملكه شركاء متشاكسون! وما أعز من أخلص قلبه هلل الواحد األحد 

 

" فى القلب شعث، ّل يلمه إّل اإلقبال على للا، وفيه وحشة، ّل يزيلها إّل    –رحمه للا    –مام بن القيم  يقول اإل(  1)
السرور بمعرفته، وصدق معاملته، وفيه قلق: ّل يسكنه إّل اّلجتماع   األنس به فى خلوته. وفيه حزن: ّل يذهبه إّل 

إليه ... ولو أعطى   فاقة: ّل يسدها إّل محبته، واإلنابة  أبداا"  عليه .... وفيه  الفاقة منه  فيها لم تسد تلك  الدنيا وما 
أبى عبدللا محمد بن أبى بكر بن أيوب ابن القيم الَجوزي ة، مدارج السالكين: بين منازل إياك  لمزيد من المعلومات ،   

 .172، ص3نعبد وإياك نستعين ، مرجع سابق، ج 
ّلبد أن يعبد غيره، فإن اإلنسان يتحرك باإلرادة... وكل إرادة،  : " وكل من استكبر عن عبادة للا  شيخ اإلسالم( يقول  2)

فالبد لها من مراد تنتهى إليه، فالبد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، فمن لم يكن للا معبوده ومنتهى 
 . اا لذلك المحبوب..((عبد يستعبده غير للا ، فيكون   حبه، وإرادته بل استكبر عن ذلك فالبد أن يكون له مراد محبوب

 ( راجع: المرجع السابق، نفس الموضع.3)
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لإل الحقيقية  السيادة  سبيل  هى  هللا  التىفعبادة  المخلوقين،    نسان،  رق  من  القلب  تعتق 
 . 1سوى هللا من آلهة وطواغيت، تستعبده أشد االستعباد ل والخضوع لكل ماوتحرره من الذ  

 
 العبادة ابتالء وإعداد: -4

كتابه   فى  تعالى  يقول  كما  الباقية،  اآلخرة،  الحياة  إلى  انتقالية  مرحلة  الدنيا  الحياة  تـُعد 
َهِذِه  ﴿الكريم:   َيْعَلُمونَ َوَما  َكاُنوا  َلْو  اْلَحَيَواُن  َلِهَي  اآْلِخَرَة  الَداَر  َوِإَن  َوَلِعٌب  َلْهٌو  ِإَّل  ْنَيا  الد    ﴾اْلَحَياُة 

ده هللا تعالى أعظم    (64)العنكبوت: ، فيستصلح اإلنسان فى حياته الدنيا لتلك الدار الباقية، وُيع 
 .2لدار البقاء صقله حتى يكون أهالً إعداد بالعبادة؛ ليهذبه ويُ 

، يقول هللا  3ومن عدالة السنن اإللهية فى الكون أن الشئ النفيس ال ُيدرك إال بجهد كبير 
اْلَبْأسَ ﴿تعالى:   َمَسْتُهُم  َقْبِلُكم  ِمن  َخَلْوْا  اَلِذيَن  َمَثُل  َيْأِتُكم  َوَلَما  اْلَجَنَة  َتْدُخُلوْا  َأن  َحِسْبُتْم  َوالَضَراء َأْم  اء 

ِ َقِريبٌ َوُزْلزِ  ِ َأّل ِإَن َنْصَر ّللا    ، ولهذا ( 214)البقرة:  ﴾ ُلوْا َحَتى َيُقوَل الَرُسوُل َواَلِذيَن آَمُنوْا َمَعُه َمَتى َنْصُر ّللا 
. 4((وُحِجبت الجَنُة بالمكارهِ  ُحِجبت الَناُر بالَشهواِت ،))  : ملسو هيلع هللا ىلص ُحفت الجنة بالمكاره كما يقول رسول هللا 

 : 5ولما كانت الجنة من أظهر النفائس، فكان الوصول إليها شاقًا ومجهدًا، وكما يقول المتنبى 
 

 وإذا كاَنِت الن ُفوُس ِكبـــاراا     َتِعَبـْت في ُمراِدهـا األْجسـامُ 
 
 

 

 : المرجع السابق، نفس الموضع.( انظر1)
 . 106-104( راجع: المرجع السابق، ص2)
 : المرجع السابق، نفس الموضع.انظر (3)
إسماعيل بن إبراهيم بن  ( أخرجه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى للا عنه، انظر: أبى عبد للا محمد بن  4)

، كتاب الرقاق، 8، مرجع سابق، جرسول للا وسننه وأيامه  أمورالجامع الصحيح المسند من  ،    المغيرة الُجعفى البخارى 
 .102، ص6487باب حجبت النار بالشهوات حديث رقم 

بيروت، د.ت،    العلمية،  الكتب  القلقشندي، صبح األعشى فى صناعة اإلنشا، دار  الفزاري   أحمد  بن  علي  بن  ( أحمد5)
 .325، ص2ج
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 العبادة طلباا للثواب وخوفاا من العقاب:  -5
من   وجل  عز  هللا  يرجو يحب  أن  ويسألو ن عباده  عذابه  ن ه  يخافون  وأن  فضله،  من  ه 

َقِريٌب مِ َن اْلُمْحِسِنينَ ﴿ويستعيذون به من ناره، يقول تعالى:    ِ   ﴾ َواْدُعوُه َخْوفاا َوَطَمعاا ِإَن َرْحَمَت ّللا 

 . (56:، من اآلية)األعراف
 

ها،  وأمته على طلب الجنة، فوصفها وجال   صلى هللا عليه وسلم أصحابه  وقد َحض  النبى 
بل وجعلها باعثة على العمل. كما فى الحديث الصحيح عن أبى هريرة رضى هللا عنه انه  

ا على للِا )) :  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا   من آمن بالِِل وبرسوِله ، وأقام الَصالَة، وصام رمضاَن، كان حق 

ُيدِخَله ال اَلتي ُوِلد فيها. فقالوا: يا رسوَل للِا، أفال أن  جَنَة، جاِهْد في سبيِل للِا، أو جلس في أرِضه 
ُر الَناَس ؟ قال: إَن في الجَنِة مائَة درجة ، أعَدها للُا للمجاهدين في سبيِل للِا، ما بين الَدرجَتْين   ُنبشِ 

فا الَسماِء واألرِض، فإذا سألتم للَا  بين  الجَنِة  كما  الجَنِة، وأعَلى  فإَنه أوَسُط  الفردوَس،   -أراه-سألوه 

الَرحمنِ  عرُش  الرسول  1((فوقه  طلب  كما  فى    ملسو هيلع هللا ىلص،  كما  جهنم  نار  من  االستعاذة  أمته  من 

استعيذوا بالِل من عذاب القبر ، استعيذوا بالِل من عذاب جهنم، استعيذوا بالِل  ))   :2الحديث الشريف
  .3((الدجال، استعيذوا بالِل من فتنة المحيا و المماتمن فتنة المسيح 

 

الحياة،   مجاالت  مختلف  فى  والمجتمع  الفرد  لصالح  واآلثار  الحكم  من  العديد  وللعبادة 
ستأثر هللا به لنفسه،  انسان بعد،  ومنها ما قد  ومنها مالم يعلمه اإل سه العقل، منها ما قد تلم  

  ﴾ ْعَلُم َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَّل ُيِحيُطوَن ِبَشْيء  ِمْن ِعْلِمِه ِإَّل ِبَما َشاءَ يَ ﴿   يقول هللا تعالى:حيث  

 

( أخرجه البخارى فى صحيحه من حديث أبى هريرة رضى للا عنه، انظر: أبى عبد للا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 1)
البخارى  الُجعفى  المغيرة  من  ،    بن  المسند  الصحيح  وأيامه  أمورالجامع  مرجع سابق، جرسول للا وسننه  كتاب  4،   ،

 . 16، ص2790ر، باب درجات المجاهدين فى سبيل، حديث رقم الجهاد والسي
صححه:  2) األلباني(  الدين  ناصر  المكتب   محمد  وزيادته،  الصغير  الجامع  صحيح  الشاويش(،  زهير  )تحقيق:   ،

 . 941، حديث رقم 3هـ ، ط1408اإلسالمى، بيروت، 
 . 114ص، العبادة فى اإلسالم، مرجع سابق،  عبد للا: د. يوسف ( انظر3)
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اآلية)البقرة من  تُ   ولكن ،(  255:،  أنها  العبادات  فى  وما  ؤ  األصل  تعالى،  هللا  ألمر  امتثااًل  دى 
 . 1ُيعد تقوية لهذا األصل فى نفس الملتزم بأمر هللا تعالى  وآثار   سه العقل من حكم  يتلم  

 
 أنواع العبادة فى اإلسالم: -خامساا 

 :2نوع هللا عز وجل العبادة إلى عدة أنواع، قسمها الفقهاء إلى ثالثة أقسام
 

 عبادات بدنية: -القسم األول
يُ  التى  العبادات  كالصالة  وهى  البدنى،  بجهده  المسلم  ثالثة  ؤديها  إلى  وتنقسم  والصوم، 

 :3أنواع 
، واإلخالص، والمحبة،  تعالى   عبادات قلبية يؤديها المسلم بقلبه، كالتصديق بوجود هللا-1

، وُتعد عبادات  4والخوف، والرجاء، والتوكل، واإلنابة، ... إلى غير ذلك من أعمال القلوب
القلب من أعظم العبادات فى اإلسالم، فهى محركة ودافعة لبقية الجوارح، كما يقول رسول  

الصحيح  فى حديثه  صَلح  )):  5هللا صلى هللا عليه وسلم  صَلَحْت  إذا  ُمضَغةا:  الجسِد  في  وإن  أّل 

 . 6((الجسُد كل ه، وإذا فَسَدْت فَسد الجسُد كل ه، أّل وهي القلبُ 
 

 .24: أ.د.أبو اليزيد أبو زيد العجمى، العبادة بناء للفرد وعطاء للمجتمع، مرجع سابق، صانظر( 1)
م(، 1993-هـ1414الكويت، دار الصفوة، القاهرة، ) -( راجع: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية2)

 .258، ص29ج
العبادانظر(  3) البيانونى،  الفتح  أبو  محمد  القاهرة، :  السالم،  دار  والسنة،  الكتاب  فى ضوء  منهجية شاملة  دراسة  ة 

 . 48، ص1984
أبو4) راجع:  وإياك    (  نعبد  إياك  منازل  بين  السالكين:  مدارج  الَجوزي ة،  قيم  ابن  أيوب  بن  بكر  أبى  بن  محمد  عبدللا 

 . 128-124، ص1نستعين ، مرجع سابق ، ج
البخارى 5) الُجعفى  المغيرة  إبراهيم بن  أبى عبد للا محمد بن إسماعيل بن  انظر:  البخارى فى صحيحه ،  ،   ( أخرجه 

، كتاب اإليمان، باب حدثنا إبراهيم بن  1، ج، مرجع سابقرسول للا وسننه وأيامه  أمور  الجامع الصحيح المسند من
 . 20، ص52حمزة، حديث رقم 

المجتمع،  6) دار  المسلمين،  القلبية وأثرها فى حياة  العبادات  الشريف،  ( راجع: د. محمد بن حسن بن عقيل موسى 
 .12، ص2م(، ط1999-هـ1419جدة، )



 
18 

 

 

عبادات فكرية قائمة على التفكر والتدبر، كالتفكر فى آيات هللا تعالى، وفى صفاته،  -2
وقدرته هذا    ، وأسمائه،  ورد  وقد  مكان،  أو  بزمان  المقيدة  غير  المطلقة،  العبادات  من  فهى 

بالتنزيل الحكيم، كما فى قوله تعالى:   العبادة فى عدة مواضع  َيْذُكُروَن ّللا َ اَلِذيَن  ﴿النوع من 
الا ُسْبَحاَنَك َفِقَنا ِقَياماا َوُقُعوداا َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفَكُروَن ِفي َخْلِق الَسَماَواِت َواأَلْرِض َرَبَنا َما َخَلْقَت َهذا َباطِ 

 . 1(191)آل عمران: ﴾َعَذاَب الَنارِ 
 

جوا -3 وبسائر  حواسه  بجميع  المسلم  يؤديها  جسدية  واليدين،  عبادات  كاللسان،  رحه 
والرجلين. فمن عبادات اللسان: ذكر هللا تعالى، واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ومن  
إلى   المشى  الرجلين:  عبادات  ومن  الوضوء،  ومباشرة  الجمرات،  رمى  اليدين:  عبادات 

 .  2المساجد
 

اإلنصات   السمع:  عبادات  فمن  والشم،  والتذوق،  والبصر،  كالسمع،  الحواس،  وعبادات 
فى   النظر  البصر:  عبادات  ومن  الجمعة،  خطبة  إلى  واالستماع  الكريم،  القرآن  تالوة  إلى 
والشراب،  الطعام  المباح من  تناول  الذوق:  العلم، ومن عبادات  الشريف، وكتب  المصحف 

عباد ومن  واإلفطار،  المحرمات  والسحور  عن  والكف  الطيبة،  بالروائح  التمتع  الشم:  ات 
 .3كطيب المرأة األجنبية 

 
 
 

 

 . 173-172ك، نظام اإلسالم: العقيدة والعبادة، مرجع سابق، ص: محمد المبار ( انظر1)
أب2) راجع:  وإياك    و(  نعبد  إياك  منازل  بين  السالكين:  مدارج  الَجوزي ة،  قيم  ابن  أيوب  بن  بكر  أبى  بن  محمد  عبدللا 

 . 137-128، ص1نستعين ، مرجع سابق ، ج
 ( راجع: المرجع السابق، نفس الموضع.3)
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 عبادات مالية:  -القسم الثانى
كالزكاة  ماله،  ببذل  المسلم  يؤديها  التى  العبادات  تعالى:  حيث  ،  1وهى  هللا  يقول 

َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الَصاَلَة َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعض   ﴿
ُ ِإَن ّللا َ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ، والصدقات  (71)التوبة:  ﴾ َوُيْؤُتوَن الَزَكاَة َوُيِطيُعوَن ّللا َ َوَرُسوَلُه ُأْوَلـِئَك َسَيْرَحُمُهُم ّللا 

واإل  كماالتطوعية  هللا،  سبيل  فى  تعالى:    نفاق  قوله  َوالَضَراء ﴿فى  الَسَراء  ِفي  ُينِفُقوَن  اَلِذيَن 

اْلُمْحِسِنينَ  ُيِحب    ُ الَناِس َوّللا  َعِن  َواْلَعاِفيَن  اْلَغْيَظ  ، والكفارات، والنذور،  (134)آل عمران:  ﴾َواْلَكاِظِميَن 
واإل والفداء،  والمحرماتوالهدى،  الربا  عن  واالبتعاد  المباحات،  فى  من  نفاق  وغيرها   ،

 .2العبادات التى تتعلق بالمعامالت المالية 
 

 عبادات مشتركة:  -القسم الثالث
البدنى و  بين جهده  بالجمع  المسلم  التى يؤديها  العبادات  تلك  المالى، كالحج  إوهى  نفاقه 

 . 3والجهاد فى سبيل هللا 
 

شعائر   كل  فيه  تجتمع  حيث  المشتركة،  العبادات  على  األمثلة  أبرز  من  الحج  وُيعد 
رن هللا تعالى أداء مناسك  وقد قَ   ،نفاقه المالى أيضاً إالعبادات، ويؤديه المسلم بجهده البدنى وب 

الذى   ، باإلضافة إلى الهدى4الفدية لمن أخل بأحد شروط اإلحرام   الحج بنواح مادية، فأحل  

 

م، ُيفرض على مجموع حق للا المعلوم فى مال المسل))   :وُيـقصد بها،    ( الزكاة هى الركن الثالث للعقيدة اإلسالمية1)
  -القيمة الصافية للثروة النامية، والقابلة للنماء، التى حال عليها الحول القمرى، وتقع داخل النصاب المحدد، وُتجبى 

 .  76، محمدأبو زهرة، التكافل اّلجتماعى فى اإلسالم، دار الفكر العربى، القاهرة، د.ت، ص((فى الجزء األكبر منها
 . 50أبو الفتح البيانونى، العبادة دراسة منهجية شاملة فى ضوء الكتاب والسنة ، مرجع سابق، ص: محمد ( انظر2)
 ، تيسير الفقه فى ضوء القرآن والسنة )فقه الصيام(، مرجع سابق، نفس الموضع.عبد للا: د. يوسف انظر( 3)
بمزدلفة، والمبيت بمنى، و رمى الجمرات،  ( هناك عدة شروط لإلحرام: كاإلحرام من الميقات، والوقوف بعرفه، والمبيت 4)

أ.د. عبد  المعلومات، راجع:  لمزيد من  الشروط،  بأحد هذه  أخل  إذا  الفداء  الحاج  الوداع ، حيث يستلزم على  وطواف 
 .378-376الفتاح حسينى الشيخ، فقه العبادات، مرجع سابق، ص 
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َوَأِتم وْا ﴿، كما يجوز لمن ال يستطيع الهدى أن يصوم،  كما فى قوله تعالى:  1لمال يحتاج ل
ِ َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َوَّل َتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحَتى َيْبلُ  َغ اْلَهْدُي َمِحَلُه َفَمن اْلَحَج َواْلُعْمَرَة لِلِ 

َرِة  َأْو ِبِه َأذاى مِ ن َرْأِسِه َفِفْدَيٌة مِ ن ِصَيام  َأْو َصَدَقة  َأْو ُنُسك  َفِإَذا َأِمنُتْم َفَمن َتَمَتَع ِباْلُعمْ َكاَن ِمنُكم َمِريضاا 
َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَشَرٌة  ِإَلى اْلَحجِ  َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َفَمن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة َأَيام  ِفي اْلَحجِ  َوَسْبَعة  ِإَذا  

يتطلب أداء مناسك الحج مقدرة مالية وبدنية؛ لذا جعله  ومن ثم   ؛   (196:، من اآلية)البقرة ﴾َكاِمَلةٌ 
ِ َعَلى الَناِس ِحج  اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيالا ﴿، يقول تعالى:  2هللا فرضًا لمن استطاع ذلك  ﴾ َولِلِ 

 97:اآلية، من )آل عمران

 

إلى للا عز وجل،    (1) الحرم تقرباا  إلى  الحاج الهدى: هو ما يهدى  إبل أو غنم، ومنه ماهو واجب على  من بقر أو 
، ومنه   ماهو منذور  فعل محظور من محظوراته، ومنه  أو  الحج،  القران أو ترك واجب من واجبات  أو  التمتع  بسبب 

-379ماهو تطوع، لمزيد من المعلومات، راجع: أ. د. عبد الفتاح حسينى الشيخ، فقه العبادات، مرجع سابق، ص  
381. 

  ع: د. حسين حسين شحاته، الحج تربية روحية وفيه منافع اقتصادية، بحث إلكترونى لم ينشر بعد.( راج2)
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 الفصل األول
 اإلسالمية اّلنعكاسات اّلقتصادية للعبادات
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 األول فصلال
 اّلنعكاسات اّلقتصادية للعبادات اإلسالمية 

 
 مقدمة: 

ال هذا  اإلسالمية  بعض  بمناقشة    فصليختص  العبادات  ألداء  االقتصادية  االنعكاسات 
اعتبار أن اإلنسان هو أساس ب يتناول آثارها على التنمية البشرية،  حيث  المفروضة،  األربع  

إليه  وتعود  منه  التنمية  فتبدأ  اإلسالمي،  االقتصاد  في  الفصل  ،  التنمية  يتناول    انعكاس كما 
، والتي من شأنها  حتويه من متغيرات اقتصاديةبما ي،  اإلنفاقأداء العبادات اإلسالمية على  
النشاط االقتصادي  الطلب االستهالكي  1رفع مستوى  التنمية، من خالل زيادة  ، ودفع عجلة 

يؤدي   بما  واالستثمارية،  اإلنتاجية  األنشطة  في  الزيادة  الستيعاب  المحلي  السوق  وتوافر 
   .االقتصادية في المجتمع الرتفاع الدخل القومي، وإحداث التنمية 

أن إقامة شعائر الدين اإلسالمي والمتمثلة في العبادات وتفترض الدراسة في هذا الفصل  
الذات  المفروضة  األربع  اإلسالمية   في  فعال  بصورة  تُ هي  ف  ي؛ االقتصادمجال  تأثير  سهم 

البشرية، التنمية  في  مباشرة  غير  أو  على  تُ كما    مباشرة  إيجابيُا  في    ؛ اإلنفاق ؤثر  وذلك 
 :   بحثينم
العبادات اإلسالمية على التنمية البشرية.  أثر -األول مبحثال  

اإلنفاق. العبادات اإلسالمية على  أثر -الثاني بحثالم  

 

ما  (1) مجتمع  بها  يمر  التي  التنموية  المرحلة  عن  اّلقتصادي  النشاط  مستوى  في  ،  يعبر  اّلقتصادي  النشاط  ويعتمد 
القطاعات اّلقتصادية واّلجتماعية والثقافية، والتي  تحقيق هذه التنمية على إحداث تغييرات هيكيلية في بعض أو كل  

عامة بصفة  التقدم  عملية  اإلنمائي تصاحب  والدور  الشرعية  األسس  الزكاة:  مشهور،  اللطيف  عبد  نعمت  د.  راجع   ،
ص سابق،  مرجع  وأيضاا:  243والتوزيعي،  بالفكر  ،  مقارنة  اّلقتصادية:  التنمية  في  محاضرات  وفا،  الباسط  عبد  د. 

 .16، مرجع سابق، صاإلسالمي
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 األول  مبحثال
 العبادات اإلسالمية على التنمية البشرية  أثر

 

 تمهيد: 
وعن واقع التنمية    ،1" الناس بواسطة الناس"تنمية الناس من أجل  ُتعرف التنمية البشرية بأنها  

دولة    189( من بين  116حصاءات إلى أنها تقع في الترتيب )البشرية في مصر، فتشير اإل
، ومتوسط  عام  72، حيث يمثل العمر المتوقع عند الوالدة  2في مؤشر دليل التنمية البشرية

الدراسة   لها  7.4سنوات  المتوقع  والعدد  ويمثل  13.3،  الدخل  متوسط  ،  من  الفرد  نصيب 
لمزيد من  الدولة  وهو ما ُيشير إلى حاجة  ،  3م 2019لعام    دوالر   11.47القومي اإلجمالي  

 االهتمام باالستثمار البشري.
المكانة   اإلسالمى  النظام  فى  اإلنسان  فيحتل  اإلسالم،  في  البشرية  التنمية  عن  وأما 

  ،ُيعد الغاية والوسيلة؛ فتبدأ منه عملية التنمية اإلسالمية وتنتهى به وألجله أيضاً فاألساسية،  
التنمية   وتتحقق  الحياة،  تستقيم  أساسها  على  التى  والقواعد  الضوابط  له  تعالى  هللا  فوضع 

 

اّلستثمار في قدرات البشر، سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات، حيث يمكنهم العمل   :تنمية الناس معناها"  (1)
توزيعاا  يحققونه  الذي  اّلقتصادي  النمو  ثمار  توزيع  كفالة  معناها:  الناس  أجل  من  والتنمية  وخالق،  منتج  نحو  على 

امر  كل  إعطاء  أي  الناس:  بواسطة  التنمية  تعني  بينما  النطاق وعادّلا..  فيهاواسع  المشاركة  فرصة  األمم  "،  ئ  برنامج 
، 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، نيويورك، جامعة إكسفورد،  1993المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام

 .3ص
ص، 6م، الساعة 2021يوليو  13تاريخ الدخول: ، ( الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبة العامة واّلحصاء2)

 : ورابطه
http://www.capmas.gov.eg/Pages/InternationalIndicators.aspx 

اإلنمائي،    (3) المتحدة  األمم  واألنثروبوسينبرنامج  البشرية  التنمية  التالي:  البشريةاألفق  التنمية  تقرير    م، 2020،، 
 . 358ص
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الذي ستناقشه   المبحث، ومن أهم هذه الضوابط: العبادات التى هي موضوع  1األفراد لسائر  
ا العناصر  بعض  على  العبادات  هذه  تأثير  مدى  بيان  خالل  من  والالزمة  لمهمالدراسة،  ة 

 إلحداث التنمية البشرية، كما يلي:   

 أثر العبادات اإلسالمية على الصحة النفسية.  -المطلب األول
 أثر العبادات اإلسالمية على الصحة الجسدية.  -المطلب الثاني
 أثر العبادات اإلسالمية على األخالق.  -المطلب الثالث
 أثر العبادات اإلسالمية على العلم.  -المطلب الرابع

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  -هـ 1409اّلقتصادية، دار الوفاء، المنصورة،  )راجع: د. عبد الحميد الغزالى، حول المنهج اإلسالمى فى التنمية (1) 
 . 63م(، ص1989
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 المطلب األول 
 الصحة النفسيةأثر العبادات اإلسالمية على 

 
النفسية  الصحة  الخاصة  بأنها:    ُتعرف  إمكاناته  إدراك  فرد  كل  فيها  يستطيع  العافية  من  "حالة 

تمثل  و ،  1والتكي ف مع حاّلت التوت ر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد واإلسهام في مجتمعه المحلي."
،  2مسببات األمراض المزمنة تحتل المرتبة الخامسة في  حيث  الصحة النفسية قضية عالمية،  

 . 3من السكان حول العالم  % 10تصيب االضطرابات النفسية أكثر من كما  
  %20و    %10نسبة المرضى النفسيين بين    تتراوحوعن واقع الصحة النفسية في مصر، ف

العالج  %15سنويًا،   لتلقي  يتوجهون  فقط هم من  المصاب 4منهم  أغلب  بينما  باألمراض    ين، 
عالوة  بالخجل من المرض النفسي    ؛ وذلك مرجعه شعورهمالنفسية ال يتلقون العالج المناسب

 انخفاض الدخل.  على 
وعن معيار الصحة النفسية للفرد في اإلسالم، فال يمكن أن يتمثل فى امتالك مقومات  

اء كانوا أكثر الناس  الحياة على مدى الحياة، أو أن تسير األمور وفق ما يتمناه الفرد؛ فاألنبي
رت  فالسعادة الدنيوية التى عب  ،  بالًء، ولكنهم كانوا ُسعداء برضائهم بقضاء هللا وتسليمهم بقدره

 

 م، ورابطه: 2019أكتوبر  11 :، تاريخ الدخولالموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (1)
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/ar/ 

 انظر: (2)
Bloom, D. E, E. T. Caffiero E, Jane-Llopis et al. The global economic burden of non-
communicable diseases. W. E. Forum, Editor. Geneva, 2011. 

 انظر: (3)
WhiteFord, H., A.L. Degenhardt, J. Rehm, et. Global Burden of disease attributable 
to mental and substance use disorders: findindings from the Global Burden of Dis-
ease study 2010. Lancet 2013. 

راجع: د. هشام رامي، التوعية بالمرض النفسي، المؤتمر الصحفي بحملة األمانة العامة للصحة النفسية للتوعية    (4)
 .م2015أكتوبر 10بالمرض النفسي،  وزارة الصحة والسكان، القاهرة، 



 
26 

 

 عنها سور وآيات القرآن الكريم تمثلت فى التسليم بقضاء هللا والرضا بقسمته والعمل بأوامره
الوصول إليها إال من خالل العبادة لذا فإن الصحة النفسية للفرد ال يمكن  ؛  واجتناب نواهيه 

   .1والعمل وتطبيق شرع هللا وتحقيق منهج خالفته 
أن على  حث    عالوة  لألطباء    اإلسالم  والذهاب  التداوي  النبي  لالستشفاءعلى  فيقول   ،

وسلم:   ِشفاءا ))صلى هللا عليه  له  أْنَزَل  إَّل  داءا  ّللَاُ  أْنَزَل  أيضًا:  2(( ما  ويقول   ،((  ! للِا  عباَد  يا 
؛ غيَر داء  واحد  قالوا: و ما هو يا رسوَل للِا   تداُووا ؛ فإَن للَا عَز و جَل لم يضْع داءا إّل َوضع له شفاءا

 كما يلي:    ةويمكن بحث أثر كل عبادة على حد ،3(( ؟ قال الَهَرمُ 
 أثر الصالة على الصحة النفسية:  -أوّلا 

فالصالة   ،(45)البقرة:﴾  َواْسَتِعيُنوْا ِبالَصْبِر َوالَصاَلِة َوِإَنَها َلَكِبيَرٌة ِإَّل َعَلى اْلَخاِشِعينَ ﴿يقول تعالى:  
طهر  يؤديها امتثااًل وطاعًة ألمر هللا، فتُ و ،  على صعوبات الحياة  المسلم  عينتُ   عبادة مفروضة

إَن الَصالَة إلى الَصالِة كَفارٌة ِلما بينهما  ))  :ملسو هيلع هللا ىلصالقلوب، وتمحو الخطايا، كما يقول رسولنا الكريم  
 . 4(( ما اجتِنَبِت الكبائرُ 

بن الحنفية    اً الصالة وسيلة للراحة واالطمئنان النفسي كما يروى اإلمام أحمد أن محمدو 
دخلت مع أبي على صهر لنا من األنصار ، فحضرت الصالة ، فقال : يا جارية ، ائتني بوضوء  "قال:  

لعلي أصلي فأستريح . فرآنا أنكرنا عليه ذلك ، فقال : سمعت رسول للا صلى للا عليه وسلم يقول : "  
 . 5 " قم يا بالل ، فأرحنا بالصالة

 

المقدم لكلية الشريعة   سنوي جبر، أثر الزكاة على الصحة النفسية، بحث مقدم للمؤتمر العلمى ال  راجع: د. سعدات   (1)
  .16م، ص2011فى جامعة النجاح الوطنية، جامعة القدس المفتوحة، 

/ 4-2بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول للا وسننه وأيامه، مرجع سابق، جمحمد    (2)
5678 . 

 . 60803، 7-6محمد ناصر الدين األلباني، صحيح األدب المفرد لإلمام البخاري، مرجع سابق، ج (3)
المكتبة (4)  البخاري،  بشرح صحيح  الباري  فتح  الخطيب،  الدين  محب  تحقيق:   ، العسقالني  بن حجر  بن علي  أحمد 

 .38/208هـ، ط،  1407السلفية، ،: 
، 5م(، ج2002-هـ1422انظر: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة، )  (5)

 . 463، ص ﴾(1ْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن )قَ ﴿تفسير سورة المؤمنون، تفسير قوله تعالى : 
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منح اإلنسان الراحة النفسية والطمأنينة  بدًء بالوضوء الذى يسبق الصالة، فالغسل بالماء ي 
، فهو يبرد  1، خصوصًا بعد عناء العمل وهموم الحياةوهدوء األعصاب واسترخاء العضالت

مرضى   فيحمي  الغضب؛  بسبب  الحادث  الشديد  القلب  نبض  ويحدد  والجسم،  والمخ  النفس 
اله حدوث  إمكانية  من  ويخفف  والغضب،  الخوف  بسبب  النوبة  إصابة  من  والغم  القلب  م 

 .2والقلق والتوتر 
فى المؤمن  يقف  وبصغر    وعندما  الخالق  عظمة  بمدى  ويشعر  هللا  يدي  بين  صالته 

حجمه وقوته أمام اإلله العظيم، يتذكر أن هللا معه ولن يتركه أبدًا مادام مخلصًا فى عبادته،  
ب فى باطن المؤمن من اكتئاب ومخاوف  حساس في إزالة كل ما ترس  ساعد هذا اإليُ ومن ثم   

 . 3وانفعاالت 
 

ة فهو يساعد على التركيز، ويحفظ الفرد من التشتت، والذى وأما عن الخشوع فى الصال
والتسرع   الغضب  لمعالجة  باإلضافه  العصبى،  واإلرهاق  التوتر  لمعالجة  طريقة  أهم  هو 

 .4والتهور 
والليلة   اليوم  مدار  على  المحددة  أوقاتها  فى  الصالة  توزيع  أن  اإل يكما  نوم  نسان جعل 

،  5ال إفراط وال تفريط بيعود بالنفع والراحة الكافية للجسم بصورة معتدلة    معتداًل، األمر الذى
باإلضافة ألن تكرارها ُيعد بمثابة عمليات شحن روحي متالحق للمؤمن للحفاظ على توازنه  

 .6يضمن له االستقرار واألمن النفسي على المدى الطويل ، ف مع الجانب المادي
 
 

 

 . 190م، ص1986الجامعي، األسكندرية، راجع: عبد الرحمن العيسوي، اإلسالم والعالج  النفسي، دار الفكر  (1)
القرآن    انظر:  (2) في  العلمي  لإلعجاز  السابع  العلمي  المؤتمر  الصالة،  في  العلمية  اللطيف،  عبد  الشكور  عبد  د. 

( دبي،  والسنة،  القرآن  في  لإلعجاز  العالمية  الهيئة  الطبية،  العلوم  اّلعضاء،  2004-هـ1425والسنة،  وظائف  م(، 
 .11ص
 . 94الدمرداش، القرآن والتنمية البشرية، مرجع سابق، ص  : عزةراجع (3)
 : المرجع السابق، نفس الموضع.انظر (4)
 .52جع سابق، صر راجع: زهير رابح قرامي، اّلستشفاء بالصالة، م (5)
صالح : د. زينب صالح األشوح، اقتصاديات الوقت: درسة مقارنة بين الفكر الوضعي والفكر اإلسالمي، مركز  انظر  (6)

 . 130م(، ص2004-هـ1425كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر، مدينة نصر، )
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 الصحة النفسية: أثر الزكاة على   -ثانياا 
ُرُهْم َوُتَزكِ يِهم ِبَها َوَصلِ  َعَلْيِهْم ِإَن َصاَلَتَك َسَكٌن َلُهْم َوّللا ُ ﴿يقول تعالى:   ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقةا ُتَطهِ 

زكيها أمام الخالئق يوم  طهر النفس من الدنس واآلثام، وتُ . فالزكاة تُ (103)التوبة:  ﴾َسِميٌع َعِليمٌ 
من مشاعر الذنب ولوم الذات، لتمثل حماية لها من المعاناة من مشاعر  ها  وتخلص  .1القيامة

 . 2اإلثم والذنب والتي تقود لإلصابة بالعديد من األمراض النفسية
ُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِ ِهْم َوَّل  ِإَن اَلِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الَصاِلَحاِت َوَأَقاُموْا الَصاَلَة َوآَتُوْا الَزَكاَة لَ يقول تعالى: ﴿

ُتشعر الزكاة اإلنسان باالستقرار النفسي؛ حيث  كما    (،277)البقرة :    ﴾َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَّل ُهْم َيْحَزُنونَ 
فى   حقوقه  له  فرد  أنه  فيشعر  والمعنوى،  المادي  الصعيدين  على  حياته  على  تأمينًا  ُتمثل 
تعثره  فى حال  إليه  يلجأ  الذي  المسلمين،  مال  بيت  فى  تتمثل  التى  المرجعية  وله  المجتمع 

 . 3ستقبلهشعره بالهدوء النفسي على أحواله و مما يُ ب   ؛دون إذالل 
ربه عز وجل، وأخرى  بين  أنها تعمل على خلق رابطة قوية بين المنفق و إلى  باإلضافة  

 .  4 بينه وبين المنفق عليه؛ فتزيد من محبة الناس له فى الدنيا
 

 :  أثر الصيام على الصحة النفسية -ثالثاا 
طريق    5، فالصيام (184:  ، من اآلية)البقرة  ﴾َتْعَلُمونَ َوَأن َتُصوُموْا َخْيٌر َلُكْم ِإن ُكنُتْم  ﴿يقول تعالى:  

النفس،   صالح  عماد  هي  التى  وطاردة  و التقوى  واآلثام،  للذنوب  والهموم  لألمطهرة  حزان 

 

 .19راجع: د. سعدات جبر، أثر الزكاة على الصحة النفسية، مرجع سابق، ص (1)
األوقاف انظر  (2) وازرة  اإلسالمي،  الوعي  مجلة  للزكاة،  واّلجتماعية  النفسية  اآلثار  العيسوي،  الرحمن  عبد  د.   :

 م. 3/9/2010(، بتاريخ 532اإلسالمية، الكويت، ع) والشئون 
 .22: د. سعدات جبر، أثر الزكاة على الصحة النفسية، مرجع سابق، ص انظر (3)
 .19، صالمرجع السابقراجع:   (4)
َياُم َكَما ُكِتَب َعلَ   (5) ى اَلِذيَن  يقول اّلمام ابن القيم عن الصيام في قوله تعالى: ﴿َيا َأي َها اَلِذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ 

)البقرة:   َتَتُقوَن﴾  َلَعَلُكْم  َقْبِلُكْم  اجتماع  183ِمن  اآلخر  والمقصود  النفع.  عظيمة  حمية  وهي  والوقاية؛  "الُجنُة  القلب (: 
محاب النفس على  قوى  وتوفير  تعالى،  للا  الزرعي  ه وطاعته"،  توالهم على  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الدين  شمس 

 . 259مرجع سابق، ص الدمشقي، الطب النبوي،
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َفَمِن اَتَقى َوَأْصَلَح َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَّل ﴿:  جل وعال، كما يقول  1والخوف والفزع، ومجلبة للسعادة 

َيْحَزُنونَ  اآليةاألعراف﴾)ُهْم  من   ،  :35)  ،﴿( َمْخَرجاا  َلُه  َيْجَعل  ّللَاَ  َيَتِق  َّل  ۞َوَمن  َحْيُث  ِمْن  َوَيْرُزْقُه   )
   (3 ومن اآلية: ،2:، من اآلية )الطالق﴾  َيْحَتِسبُ 

للصائِم َفْرحتاِن يفَرْحُهما إذا  )) ويعمل الصيام على سعادة النفس كما في الحديث الشريف:  

بصوِمهِ  َفِرَح  رَبه  لقي  وإذا   ، َفِرَح  عالجيُ كما  ،  2(( َأفطَر  في  الصيام  النفسية   سهم  االضطرابات 
ار الوضع القوية مثل الفصام؛ حيث يقدم استراحة جيدة للدماغ وخاليا المخ، مما يحقق استقر 

 .3النفسي لدى الصائم
 أثر الحج على الصحة النفسية:  -رابعاا 

﴿ تعالى:  َسِبيالا يقول  ِإَلْيِه  اْسَتَطاَع  َمِن  اْلَبْيِت  ِحج   الَناِس  َعَلى   ِ عمران   ﴾َولِلِ  اآلية)آل  من   ،:97) ،
يتكون الحج من مجموعة من الشعائر التي تحتوي على كمية كبيرة من المشاعر اإليمانية  

 .4النفس والروحعلى   حيي القلوب وتؤثر إيجابياً التى تشرح الصدور وتُ 
أهلها إلى  المظالم  ورد  الذنوب  من  التوبة  بإعالن  الحج  رحلة  بالضعفاء   تبدأ  والرفق 

 .5لمجتمع اإلسالمي ا فاء داخلويعم الصوالفقراء، لتذوب المشاحنات 
الدنيا،  و  الحج من كل عالئق  المسلم في  أهله وماله، حيث  يتجرد  يغير عاداته، ويترك 

إلى هللا   والدعاءب متجهًا  والذكر  واإلنابة  التوبة  فى  الصادقة  لمجاهدة    ؛رغبته  موسمًا  ليكون 
 .6  النفس

 

 . 31-27راجع: د. صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات فى الروح واألخالق، مرجع سابق، ص ص:  (1)
، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول للا وسننه وأيامه، مرجع سابق، حديث رقم: محمد بن إسماعيل البخاري  (2)

1904 . 
 . 115راجع: عزة الدمرداش، القرآن والتنمية البشرية، مرجع سابق، ص (3)
 . 39-33: د. صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات فى الروح واألخالق، مرجع سابق، ص ص: انظر (4)
المملكة    (5) العدل،  وزارة  المناسك،  أهم  إلى  الناسك  هداية  حميد،  بن  محمد  بن  للا  عبد  السعودية،  راجع:  العربية 

 . 14، ص9هـ، ط1402
 نفس الموضع.  راجع: د. صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات فى الروح واألخالق، مرجع سابق، (6)
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التقوى،  كما   إلى  الحج  مناسك  هللاتدعو  َفَرَض  ﴿:  تعالى  يقول  َفَمن  َمْعُلوَماٌت  َأْشُهٌر  اْلَحج  
ُ َوَتزَ  َوُدوْا َفِإَن َخْيَر الزَاِد ِفيِهَن اْلَحَج َفاَل َرَفَث َوَّل ُفُسوَق َوَّل ِجَداَل ِفي اْلَحجِ  َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْير  َيْعَلْمُه ّللا 

اأَلْلَباِب الَتقْ  ُأْوِلي  َيا  َواَتُقوِن  المولى عز وجل ،  ( 197)البقرة:  ﴾َوى  النحر    ويوضح  الهدف من  أن 
َلن َيَناَل ّللَاَ ُلُحوُمَها َوَّل ِدَماُؤَها َوَلِكن  ﴿والهدي هو تأكيد معاني التقوى واإلخالص كما في قوله:  

َفِإَنَها ِمن َتْقَوى  ﴿  :وقوله أيضاً ،  (37:، من اآلية)الحج  ﴾َيَناُلُه الَتْقَوى ِمنُكمْ  َذِلَك َوَمن ُيَعظِ ْم َشَعاِئَر ّللَاِ 

 .1(32)الحج: ﴾اْلُقُلوِب 
  ملسو هيلع هللا ىلصتزان والسكينة وعدم التهور، حيث قال رسول هللا  على االعد  ا يسالحج    عالوة على أن

باإليَضاعِ )) يوم عرفة:   ليس  البَر  فإَن  بالَسِكيَنِة،  عليكم  الناُس،  بالسكينة وصية  3((2أي ها  ، واألمر 
 .  4تؤدى للهدوء واالتزان النفسي للفرد 

فيعود المسلم من حجته بشخصية جديدة تحمل الوعي اإليماني والنفس الطاهرة واالنتماء  
 .5ورحمته ورضوانه الصادق ألمته اإلسالمية ليفوز بمرضاة هللا  

 
 
 
 
 
 

 

 . 296حمد حسن كرزون، العبادات وفضائلها التربوية، مرجع سابق، صأ :انظر (1)
 اإليضاع: أى السرعة.  (2)
 . 1671صحيح البخاري،  مرجع سابق، حديث رقم  ،محمد بن إسماعيل البخاري  (3)
راجع: أ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجى، وقفات تربوية من خالل آيات الحج في كتاب للا، دار الميمنة،   (4)

 .201م(، ص2013-هـ1434المدينة المنورة، )
 .299ربوية، مرجع سابق، صأحمد حسن كرزون، العبادات وفضائلها الت (5)
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 المطلب الثاني 
 أثر العبادات اإلسالمية على الصحة الجسدية

 
د انعدام المرض  واجتماعيا  وعقليا    "حالة من اكتمال السالمة بدنيا  ُتعرف الصحة بأنها:   ، ّل مجر 

"جزء أساسي من الصحة العامة للفرد، والتي  ، ويمكن تعريف الصحة الجسدية بأنها:  1".أو العجز

 .  2" تشمل كل شئ من اللياقة الجسدية، إلى الرفاه العام
مصر،   في  الصحة  حال  )وعن  الترتيب  في  بين 89فتقع  من  دوليًا  في    138  (  دولة 

عام   األساسي  والتعليم  الصحة  من  األساسية  المتطلبات  تحقيق  ،  3م 2017/ 2016مؤشر 
، وتمثل نسبة اإلنفاق  4لتقرير التنمية البشرية وفقا    اً عام  27ويمثل العمر المتوقع عند الميالد  

 .5م 2018/2019العام  % 4.3 العام على الصحة إلى اإلنفاق العام
أثر   بيان  يلي  الصحة  وفيما  على  المفروضة  اإلسالمية  العبادات  من  عبادة  كل  أداء 

 الجسدية: 
 أثر الصالة على الصحة الجسدية:  -أوّلا 

َيا َأي َها اَلِذيَن  ﴿كما في قوله تعالى:    ال تصح صالة دون طهارة ووضوء،إذ  بدًء بالوضوء،  
فاْغِسُلوْا   الَصالِة  ِإَلى  ُقْمُتْم  ِإَذا  ِإَلى آَمُنوْا  َوَأْرُجَلُكْم  ِبُرُؤوِسُكْم  َواْمَسُحوْا  اْلَمَراِفِق  ِإَلى  َوَأْيِدَيُكْم  ُوُجوَهُكْم 

 

 : ، ورابطه الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (1)
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/ 

 انظر: (2)
http://www.cheshireeast.gov.uk/social_care_and_health/health_advice/physical_healt
h.aspx 

 : ورابطه، 2021يوليو  13تاريخ الدخول: ، لجهاز المركزي للتعبئة العامة واّلحصاءلالموقع الرسمي  (3)
http://www.capmas.gov.eg/Pages/InternationalIndicators.aspx 

 . 358ص  مرجع سابق،، األفق التالي: التنمية البشرية واألنثروبوسينبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  (4)
  1رقم  بملحق  الجدول  لمتابعة نسبة اإلنفاق العام على الصحة إلى اإلنفاق العام طبقاا للموازنة العامة للدولة، انظر    (5)
 حق الدراسة. بمال
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اِئِط َأْو َّلَمْسُتُم اْلَكْعَبيِن َوِإن ُكنُتْم ُجُنباا َفاَطَهُروْا َوِإن ُكنُتم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفر  َأْو َجاء َأَحٌد َمنُكم مِ َن اْلغَ 
ُ ِلَيجْ النِ َساء َفلَ  ْنُه َما ُيِريُد ّللا  َعَل َعَلْيُكم مِ ْن ْم َتِجُدوْا َماء َفَتَيَمُموْا َصِعيداا َطيِ باا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِ 

 .  (6)المائدة:﴾ َحَرج  َوَلـِكن ُيِريُد ِلُيَطَهَرُكْم َوِلُيِتَم ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعَلُكْم َتْشُكُرونَ 
كو  الصحية،  الفوائد  من  العديد  على  الطهارة  وإزالة   عتدالاتحتوي  الجسد،  حرارة  درجة 

الجراثيم والغبار من العين، وفتح سد البلغم ووقاية المسلم من األمراض الجلدية واإللتهابات  
سلوكه،  ،  1وغيرها على  ذلك  ينعكس  مما  والجمال،  النظافة  المسلم  على  الصالة  فتطبع 

 . 2يحافظ على نظافة مسكنه، وشارعه ومدينته ف
عي أحكام الصالة الفروق البدنية بين المسلمين، فمن عجز  ترا أما عن أحكام الصالة: ف

القعود   قاعدًا، ومن عجز عن  القيام في الصالة صلى  تيمم، ومن عجز عن  الوضوء  عن 
اإلبراد   فُيسن  الحر  اشتد  وإذا  وجمعها،  صالته  قصر  السفر  جهده  ومن  نائمًا،  صلى 

ذا اشتد المطر صلوا في  إ، و 4هبت عواصف شديدة صلى الناس في مساكنهم   ، واذا3بالصالة 
 . 5بيوتهم 

   ملسو هيلع هللا ىلصوحذر،  6قيام كل الليل وصيام كل الدهرن  عصلى هللا عليه وسلم  نهى الرسول  قد  و 
ا،  )) عبد هللا بن عمرو من التشديد على نفسه بقوله:   ُقْم وَنْم، وُصْم وأفِطْر، فإن لجَسِدك عليك حق 

اوإن  ا، وإن لَزوِجك عليك حق  ا، وإن لَزوِرك عليك حق   . 7  (( لعيِنك عليك حق 

 

، العلمية في الفوائد الصحية للوضوء، يمكن مراجعة: د. عبد الشكور عبد اللطيف  لتحليل معمق وأكثر إسهاباا حول  (1)
 . 16-10، ص ص: الصالة، مرجع سابق

 .305مرجع سابق، ص ، بيب الماوردى، األحكام السلطانيةالحسن علي بن محمد بن ح وأب (2)
 حتى يبرد النهار وتنكسر شدة الحر.  ؛اإلبراد بالصالة: أي تأخير صالة الظهر إلى ما قبل صالة العصر (3)

يقول:    يقول عبد للا بن عمر: ))إَن رسوَل للِا صلى للا عليه وسلم كان يأمُر الُمَؤذِ َن إذا كانت ليلٌة ذاُت برد  ومطر  (4) 
حاِل(( أخرجه البخاري فى صحيحه، محمد بن إسماعيل ، حديث ، صحيح البخاري، مرجع سابقالبخاري   أَّل َصُلوا في الرِ 

 .666رقم
 .54،55راجع: د. صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في العقل والجسد، مرجع سابق، ص (5)
 .75، صت. د العربي، الفكر دار القاهرة،  اإلسالمية، والحضارة الرياضة الخولي، نورأمين : انظر (6)
 . 6134محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (7)



 
33 

 

النبي الشريف:    ملسو هيلع هللا ىلص  وراعى  حديثه  في  الجسد  الَصالُة،  ))مطالب  وُأقيمِت  الَعشاُء  حضَر  إذا 

بالَعشاءِ  الشرعى1((فابدؤوا  التوافق  ليمثل  فتفسد    ،  تلح على اإلنسان  التي  الجسد  بين مطالب 
العشا   يترك  وال  مهله  على  فيأكل  عقله،  شتات  إلى  وتؤدي  قلبه،  واستجماع  خشوعه  عليه 

 . 2للعشاء 
 

ثيٌر عجيٌب في حفظ ألها تيقول اإلمام ابن القيم: "  ،  األبدان عن أثر الصالة على صحة  و 
، أو محنة ،صحة البدن والقلب وقواهما، ودفع المواد    الرديئة عنهما. وما ابتلى رجالن بعاهة ، أو داء 

 . 3قَل، وعاقبته أسلم"أأو بلية ، إّل كان حظ المصلي منهما 
  
؛ ومداومة  4تة البدنية ءُينمي المشي إلى الصالة قدرة المسلم على التحمل و يرفع من كفاو 

حد له  يضمن  المسجد  في  الصالة  ألداء  المسلم  والقدرات   اً ذهاب  العضلية  لللياقة  أدنى 
 .5البدنية 
، مما يجعلها كالمنظم لحياة اإلنسان  6أوقات الصالة مع العملية الحيوية للجسم  تتناسبو 

 

صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، المسند الصحيح المختصر  (1) 
البابي الحلبي   عيسى  -من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول للا صلى للا عليه وسلم دار إحياء الكتب العربية  

 . 557هـ، 1374وشركاه، 
 . 60-51د. صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في العقل والجسد، مرجع سابق، ص ص:راجع: (2) 
 .256الطب النبوي، مرجع سابق، ص بي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، محمد ابن أشمس الدين  (3)
يقوي المشي عضالت الجسم، ويزيد في مرونة المفاصل، وينشط الدورة الدموية، ويوسع الشرايين واألوردة، وينعش   (4)

الخاليا، ويحسن عمل القلب وجميع أجهزة الجسم، وينشط الدماغ والذاكرة، كما يعمل على إذابة الشحوم والدهون، وإزالة  
لمزي الرخاوة،  من  الجسم  وتحرير  والتيبس،  راجع:   التوتر  العلومات  من  والبدن، د  والرياضة  الصالة  الطرشة،  عدنان 

 .84هـ، ص1413المكتب اإلسالمي، بيروت، 
اإل(5)  من  د. ت، راجع:    سهاب،لمزيد  العربي،  الفكر  دار  القاهرة،  اإلسالمية،  والحضارة  الرياضة  الخولي،  نور  أمين 

 .73ص
وفي الظهيره يحل بالجسم التعب وهذا يحتاج إلى إعادة توازن  صالة الفجر قبل الشروق حيث الجو النقى المنعش،  (6) 

القوى الحيوية فيه، وفي المغرب يستعد المسلم لنشاط جديد في المساء، وفي العشاء يتطلب الجسم شيئاا من الحيوية 
الكويتي النور  مجلة  والغرب،  الشرق  بين  اإلسالم  بيجوفيتش،  عزت  علي  راجع:  حيوية،  من  فقده  عما    -ةللتعويض 

 .294، ص1994مؤسسة بافاريا، 
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الفي  له، وال  توافق أوضاع  ، كما  1يولوجية سوعملياته  الصالة طبيعة اإلنسان وليست مخالفة 
 . 3قمة اإلعداد البدني الصحيح للفردتمثل ، ف2مسببة لألخطار واألمراض واالضطرابات 

يؤدي  ، و تكرر حركة اليدين أثناء الصالة ينتج عنه تقوية العضالت المؤدية لهذه الحركةو 
التنفس  عملية  تنظيم  إلى  الصالة  في  القيام  االسترخاء  4وضع  من  نوعًا  الجسد  ويمنح   ،

أن قراءة القرآن الكريم أثناء  إلى  ، باإلضافة  6يحافظ على سلسلة العمود الفقري كما  ،  5الكامل
 . 7أداء الصالة تنشط الدورة الدموية في منطقة الفم والفكين 

تنفيذ هذا  و  التي تشترك في  تقوية مجموعة من العضالت والمفاصل  يعمل الركوع على 
متناسق  بشكل  الهضم 8الوضع  عملية  إتمام  من  ويسهل  الدهون  9،  من  البطن  فيخلص   ،

مما يعمل على    ،، ويغذي األجزاء العلوية من جسم اإلنسان بالدم10المتراكمة داخل األنسجة 
 .11للجسم تنشيط الدورة الدموية

 

 .93، القرآن والتنمية البشرية، مرجع سابق، صراجع: عزة الدمرداش (1)
 .9-3: د. عبد الشكور عبد اللطيف، العلمية في الصالة، مرجع سابق، ص ص: انظر (2)
 . 60-51راجع: د. صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في العقل والجسد، مرجع سابق، ص ص: (3)

م(4)  على  يساعده  مما  الخلف  إلى  والكتفين  مرتفعة  الصحيح  القوام  في  تكون  بمقدار    لءفالرأس  من   كاف    الرئة 
 .88، د.ت ، صاألوكسجين، لمزيد من المعلومات راجع: محمد بهنسي، الصالة حياة، د.ن

موضع   (5) في  نظره  وتركز  قوامه،  واعتدل  حركته،  سكنت  وقد  تعالى  للا  يدي  بين  وقوفه  من  اّلسترخاء  هذا  ينتج 
 .123،124سجوده، فارس علوان، وفي الصالة صحة ووقاية، مرجع سابق،  ص

 . 60-51ابق، ص ص:راجع: د. صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في العقل والجسد، مرجع س (6)
(7)   ( جدة،  والتوزيع،  للنشر  القادسية  دار  بالصالة،  نفسك  عالج  الحميد،  عبد  الدين  ، 1994-هـ1414محي  م( 
 .91ص
العمود    (8) مرونة  زيادة  علي  يعمل  مما  والرقبة،  واليدين،  الكتفين،  عضالت  منها  العضالت  من  كبيرة  مجموعة  هي 

 .112، صمرجع سابقالفقري وتقوية عضالته، لمزيد من المعلومات راجع: عدنان الطرشة، الصالة والرياضة والبدن، 
 .116،  ص17م، ط1992دار العلم للماليين، بيروت، : عفيف عبد الفتاح طبارة، روح الصالة في اإلسالم، انظر (9)

 ن تقلص عضالت جدار البطن نتيجة الركوع يجعلها قوية نشيطة ويخلصها من الشحوم والدهون والجدير بالذكر أ  (10)
الصالة صحة  المتراكمة والترهل فارس علوان، وفي  أداء وظيفتها واستكمال نشاطها، راجع:  المعدة على  ، كما يساعد 

 .125ووقاية، مرجع سابق، ص
 .84: عدنان الطرشة، الصالة والرياضة والبدن، مرجع سابق، صانظر (11)
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السجود والشائعة  وُيقلل  الخطيرة  القلب  نوبات  حدوث  إمكانية  حركة  حيث  ،  1من  ينشط 
عمل األحشاء الداخلية في  ، كما ينشط  3المناعة لخليات الرئة و ، ويمنح القوة  2الدورة الدموية

العمل 4الجسم في  التركيز  وعدم  الوعى  ويزيد  اإلغماءة  ويمنع  مرونة    ،5،  على  يحافظ  كما 
للجسم الفقري  العمود  من  كما  ،  6وسالمة  وغيره  البلغم  إخراج  على  أيضًا  السجود  يعمل 

ل التنفسي  الجهاز  الضارة من بعض أعضاء  أنه،  7جسملاإلفرازات  ركة  يحسن ح   فضاًل عن 
عضالتها  ويقوي  مرونتها  ويزيد  للنساء8المفاصل  مفيد  السجود  ووضع  ي،  حيث  عالج  ، 

 

الشاق (1)  الجسد، ومنها األعضاء  أنحاء  إلى جميع  الدم  دائماا مشغوّلا بضخ  القلب  للجاذبية   ةإن  المرتفعة والمخالفة 
واألنف واألذن واللسان وغيرها، وفي وضع السجود كالرأس، وأثناء السجود يسهل للقلب ضخ الدم إلى الدماغ والعين  

تكون األعضاء السافلة من القلب مثل الكلية والكبد واألمعاء وغيرها فوق القلب، مما يساعد على تفريغ الدم الملوث  
ى القلب ذه األوردة يجري الدم إلبثانى أوكسيد الكربون الماكث فيها إلى خلية اليمنى العالية من القلب ، وعندما تفرغ ه

، وفي السجود يجري الدم وافراا من الخلية اليمني للقلب إلى الرئتين ومن الخلية اليسرى إلى الدماغ وإلى عضالت القلب 
 .9-3عبر الوريد األورطي. راجع: د. عبد الشكور عبد اللطيف، العلمية في الصالة، مرجع سابق، ص ص 

الدماغ  (2) في  الدم  دوران  تنشيط  على  السجود  بين    يعمل  المنتشرة  ودقائقها  العشرية  األوعية  شبكات  كل  ويفتح   ،
عدنان الطرشة، الصالة    على أداء وظيفتها، راجع:خالياه وأليافه العصبية، فيحسن تغذيتها ويزيد ترويتها، ويساعدها  

 . 143والرياضة والبدن، مرجع سابق، ص
لمزيد من المعلومات راجع: د.  الدم الهائل إليهما،   ينشط السجود تصفية الدم من الرئتين بتسهيل الطريق لجريان    (3)

 .37-34عبد الشكور عبد اللطيف، العلمية في الصالة، مرجع سابق، ص ص 
الوض  (4) المصلي لهذه  بأداء  تتأثر أعضاؤه  الذي  الهضمي  الجهاز  المعلومات، راجع:خاصة  لمزيد من  عدنان    عية، 

 .143الطرشة، الصالة والرياضة والبدن، مرجع سابق، ص
 . 43،44راجع: د. عبد الشكور عبد اللطيف، العلمية في الصالة، مرجع سابق، ص تفاصيل،لمزيد من ال (5)
طوله عن وضع الوقوف أو الجلوس، مما يرفع    دعندما يسجد المصلي يتمدد العمود الفقري وتتباعد فقراته ويزدا  (6)

 .138فاءة العمود الفقري، راجع: عدنان الطرشة، الصالة والرياضة والبدن، مرجع سابق، صمن ك
في وضع الجلوس تكون الشعب الهوائية المتصلة بهذا الفص أعلى من مستوى القصبة الهوائية ، وبهذا تنحدر   (7)

لبصاق، راجع: محمود أحمد  أي تجمعات مخاطية أو صديدية من هذه الشعب إلى القصبة الهوائية ومنها تخرج في ا
 .11م(، ص1982-هـ1403، مكتبة وهبة، القاهرة، )ب اإلسالمي شفاٌء بالهدي القرآنينجيب، الط

مع تكرار السجود يحدث تحسناا كبيراا في حركة مفاصل الحرقفة والركبة والكاحل وأصابع القدمين نتيجة لحركة الثني    (8)
أداء   أثناء  المتكررة  يعطى والفرد  مما  الركبة  داخل  السنيوفي  للسائل  األمثل  اّلنتشار  إلى  يؤدي  أنه  كما   ، الصالوات 

غذى الغضاريف المبطنة لعظام المفصل تغذية سليمة، لمزيد من المعلومات راجع: المفصل سالسة الحركة وليونتها ويُ 
 .132عدنان الطرشة، الصالة والرياضة والبدن، مرجع سابق، ص
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 . 1االحتقان عن الحوض وتقليل النزوف الرحمية وتخفيف اضطرابات الطمث
القلب،   عمل  تحسين  على  يعمل  مما  الجسم،  في  استرخاًء  فيحدث  الجلوس،  عن  أما 

، وتنشيط الحركة الدموية  2نشطة التنفسية وتحسين الجهازين العصبي والعضلي، واعتدال األ
الجسم السفلية من  القدمين ويعمل  3في األطراف  الركبتين وفي رسغي  التيبس في  فيزيل  ؛  

أربطة   مطاطية  وزيادة  القدمين،  وعضالت  األمامية  الفخذ  عضالت  مرونة  زيادة  على 
 . 4الركبتين والقدمين 

باإلضافة إلى أن التسليمتين عن طريق لف الرأس للجهة اليمنى ثم اليسرى يعمل على  
 .5من الجسمالمهم مرونة هذه العضالت وتنشيط الدورة الدموية في هذا الجزء 

العديد   التي تحتوي على السجود والركوع والجلوس والقيام والقعود تحتوي على  فالصالة 
 في جسد المسلم. مهم دور من الفوائد الصحية والتي تقوم ب 

 

 أثر الزكاة على الصحة الجسدية للفرد:  -ثانياا 
يراعي  (،  25،  24:  )المعارج  ﴾ لِ لَساِئِل َواْلَمْحُروِم  ﴾۞﴿ َواَلِذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحق  َمْعُلومٌ يقول تعالى: ﴿

 المولى عز وجل في الزكاة الجانب الجسدي للمسلم، ُفيالحظ فيها مايلي: 
صاب مع حوالن الحول عليه، خاصة في األموال السائلة ال تجب الزكاة إال إذا وجد الن  

ليدل على امتالك الفرد كل ما يحتاج إليه بدنه من طعام وشراب وكساء ومسكن، وهو الحد  
 

 .140لوان، وفي الصالة صحة ووقاية، مرجع سابق، ص: فارس عانظر (1)
الجسم،  (2)  من  التوتر  يزيل  مما  ؛  الدم  ضغط  في  سريعاا  هبوطاا  اّلسترخاء  الصالة يحدث  الطرشة،  عدنان  راجع: 

 . 145،146 والرياضة والبدن، مرجع سابق، ص
فتنضغط األنسجة الرخوة بداخلها وتنضغط  في وضع القعود يكون معظم ثقل الجسم مركزاا على األطراف السفلية    (3)

العضالت والعروق الدموية فينضخ الدم الوريدي منها ليسير إلى األعلى ُقُدماا باتجاه القلب، وتتخلص األطراف السفلية 
مرة ثانية من ركود الدم؛ مما ينشط الحركة الدموية لألطراف السفلية، راجع: فارس علوان، وفي الصالة صحة ووقاية،  

 .149ع سابق، صمرج
 .143راجع: عدنان الطرشة، الصالة والرياضة والبدن، مرجع سابق، ص (4)
؛  رير عروق الدم الكبيرة في الرقبةلتصاقاته وتحايحرك التسليم العمود الفقري الرقبي، ويساعد على إزالة تصلباته و   (5)

 .150اية، مرجع سابق، صفيخلصها مما قد يعيق وظائفها ، راجع: فارس علوان، وفي الصالة صحة ووق 
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( َوَأَنَك ۞ِإَن َلَك َأَّل َتُجوَع ِفيَها َوَّل َتْعَرى )﴿ن دونه، فيقول تعالى:  الذي ال يجوز أن يعيش إنسا

َتْضَحى َوَّل  ِفيَها  َتْظَمُأ  ونفسه  (119،  118  )طه:  ﴾ َّل  وجسده  اإلنسان  مطالب  الشريعة  فتراعي   ،
أمثاله لبس مثله ويسكن في مسكن يوازي  فيلبس  يبلغ نصابًا    ،ومكانته،  فإن فاض عنه ما 

 . 1أخرج الزكاة وإال لم يجب عليه شئ 
وقد  الذي ال تتوافر له مقومات الحياة الضرورية والتي تليق بمثله فتجب كفالته،    والفقير

راعى اإلسالم حاجات الجسد كلها دون تقصير، سواء في المأكل أو المشرب أو الملبس أو  
 . 2الفرد ووضعه االجتماعي المسكن المالئم لمكانة 

غذاءً و  الفقير  يتغذى  أن  ضمان  أكبر  هو  الفقير  بيد  األموال  توافر  يحفظ    اً متنوع  يعد 
جسده من االعتالل، والمالبس التى تحفظه من ضربات الشمس واألمراض الجلدية والبرد،  

 . 3وتوفير سكن صالح يعصمه من الهوالك المختلفة كالنوم في العراء
إلى أن تعيش  م اإلوقد زاد اإلسال تتطلع  البشرية  فالنفس  العطاء في األعياد،  نسان في 

  ؛ أفراح العيد في سعة من العيش، فسن قبل عيد الفطر فريضة من الزكاة وهي صدقة الفطر
 .4وذلك إلغناء الفقراء من السؤال في هذا اليوم المبارك

  أثر الصيام على الصحة الجسدية:  -ثالثاا 
"من أسباب حفظ الصحة، داء الروح والقلب والبدن كما يقول اإلمام ابن القيم:    ياميعد الص

: " له تأثير عجيب: في  ، ويقول في موضع آخر5ماّل يدفعه صحيح الفطرة" -ورياضة البدن والنفس

 

 .60راجع: صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في العقل والجسد، مرجع سابق، ص (1)
 .63، صالمرجع السابق: انظر (2)
 .68سابق، صالمرجع الراجع:   (3)

 .67سابق، صالمرجع  ال: انظر(4) 
 .193بن أيوب الزرعي الدمشقي، الطب النبوي، مرجع سابق، ص شمس الدين محمد بن أبي بكر (5)
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: من إراحة القوى  -حفظ الصحة، وإذابة الفضالت، وحبس النفس عن تناول مؤذياتها... ثم إن فيه 
 .1ما يحفظ عليها قواها" –واألعضاء 

وقد راعت أحكام الصيام صحة الجسد؛ حيث يبدأ الصيام بسنة مستحبة وهى السحور،  
كما    ، ويستحب أيضًا تعجيل الفطر2(( تسَحروا، فإن في الَسحوِر بركةا ))   :ملسو هيلع هللا ىلصكما يقول رسول هللا  

  يام ، وهذا يقلل المدة الزمنية للص3((عَجلوا الفطرَ ّل يزاُل الناُس بخير  ما  )) الرسول الكريم:    يقول 
 .4للتيسير وعدم اإلرهاق الجسدي للمسلم

السفر حتى ال ُيهلك بالصيام، كما في    ورخصت له الشريعة الفطر في حال المرض أو
ُأَخرَ ﴿قوله:   َأَيام   مِ ْن  َفِعَدٌة  َسَفر   َعَلى  َأْو  َمِريضاا  ِمنُكم  َكاَن  اآلية)البقرة  ﴾َفَمن  من  . كما نهى  (184:، 

، ّل  8، وَنِفهْت له النفُس 7إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العينُ )) :  6ملسو هيلع هللا ىلصفيقول    5أيضًا عن صيام الدهر

 . 9  (( صاَم من صاَم الدهرَ 
الكثير من الطاقة المستخدمة في  يوفر  ثار العلمية للصيام، فنجد أن: الصيام  وأما عن اآل

هضم   العمليات  والشراب  الفضالت الطعام  من  والتطهير  السموم  إزالة  في  ستخدامها 
في  10السامة  ويؤثر  الكبد،  وظائف  نشاط  ويحفظ  الكليتين،  عمل  ثقل  من  يخفف  ما  وهو   ،

 .11سرعة تجديد خاليا الكبد والجسد
 

 .258مرجع سابق، صال (1)
 . 1923، صحيح البخاري، مرجع سابق، رقممحمد بن إسماعيل البخاري  (2)

 . 1957محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري، مرجع سابق، رقم(3) 
 .73-70التربوية للعبادات في العقل والجسد، مرجع سابق، ص ص: : د. صالح الدين سلطان، اآلثار انظر (4)
 متابعة صيام األيام وراء بعضها مع الفطور والسحور.  :صيام الدهر هو (5)
 . 1979محمد بن إسماعيل البخاري، مرجع سابق، رقمرواه عبد للا بن عمرو، وأخرجه البخاري في صحيحه،  (6)
 خل الوجه، وهو ما يعبر عن حالة ضعف بالجسم والبصر. أى دخولها إلى دا :هجوم العين (7)
 أي ضعف قلبه، وأعيت نفسه.نفهت له النفس:  (8)
 . 73-70راجع: د. صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في العقل والجسد، مرجع سابق، ص ص: (9)

 . 117-115: عزة الدمرداش، القرآن والتنمية البشرية، مرجع سابق، ص ص: انظر (10)
، وأيضاا: عبد  17، ص، العلمية في الصالة، مرجع سابق: د. عبد الشكور عبد اللطيفاإلسهاب، انظرلمزيد من    (11)

 .130الجواد الصاوي، الصيام معجزة علمية، مرجع سابق، ص
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ع كما   العبء  تخفيف  في  أيضًا  الصيام  والمعدة    نيساعد  كالقلب  الجسم  أعضاء  باقي 
كبد؛ حيث ُيمثل فترة راحة لألعضاء، تساعد في الوقاية من العديد من األمراض  واألمعاء وال

 . 1-بشرط عدم اإلفراط في تناول الطعام بعد اإلفطار-
التي  ويُ  الشحوم  وإذابة  الطاقة،  مخازن  الستنزاف  الداخلية  الجسم  أجهزة  الصيام  حرك 

البيولوجى وتجديد  2تتراكم في األجسام ؛ فيمثل الصيام فرصة ذهبية الستعادة الجسم توازنه 
 .3نفسه بنفسه 

يمتنع   حيث  رغباته؛  في  والتحكم  شهواته  وضبط  الجسم  لتربية  ناجحة  وسيلة  والصوم 
ليمثل فرصة عظيمة للتخلص من بعض العادات   ؛ 4اإلنسان مختارًا عن الكثير من المباحات

، وتهذيب الغريزة الجنسية، كما يقول رسول  5اإلقالع عن التدخين السيئة التي تضر الجسم، ك
  يا معشَر الشباِب، َمن استطاع منكم الباءَة فْلَيَتَزَوْج، وَمن لم َيْسَتِطْع فعليه بالصوِم فإنه له )) :  6ملسو هيلع هللا ىلصهللا  

على  7((وجاءٌ  وتدريبه  المختلفة،  المعيشية  الظروف  مواجهة  على  الجسم  لتعويد  باإلضافة   ،
 . 8معايشة الحاالت الطارئة التى تحدث له في كثير من األحيان

 

 

ع)  انظر:  (1) الرياض،  الصحة،  وزارة  الطبية،  مجلة  الصحية،  الصيام  فوائد  الدنشاري،  الدين  السنة  81عز   ،)17  ،
 . 42م، ص1994فبراير  -هـ، يناير1414رمضان  -شعبان

المكرمة،    (2) مكة  والسنة،  القرآن  في  العلمي  اإلعجاز  هيئة  علمية،  معجزة  الصيام  الصاوي،  الجواد  عبد  راجع: 
 .199صم(، 1993 -هـ1413)

 -هـ1408: مختار سالم، الطب اإلسالمي بين العقيدة واإلبداع، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت، )انظر  (3)
 . 283،284 م(، ص1988

 . 120، ص1هـ، ج1409، 12راجع: محمد قطب، منهج التربية اإلسالمية، دار الشروق، القاهرة، ط (4)
 .213، 17الدين اإلسالمي، دار العلم للماليين، بيروت، ط: عفيف عبد الفتاح طبارة، روح انظر (5)
 . 5065محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، رقمأخرجه البخاري في صحيحه، رواه عبد للا بن مسعود و  (6)
  ، 114  : د. عبد الحليم عويس، العبادات في اإلسالم: أحكامها الفقهية وغاياتها التربوية، مرجع سابق، صانظر  (7)

115. 
 .185هـ، ص1400راجع: علي القاضي، أضواء على التربية في اإلسالم، دار األنصار، القاهرة،  (8)
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 أثر الحج على الصحة الجسدية:  -رابعاا 
والتطيب  الشعر  وحلق  األظافر  وقص  االغتسال  اإلحرام  قبل  والمعتمر  للحاج  ،  1ُيسن 

والميكروبات  ص  ليتخل   الجراثيم  الجتماع  مظنة  يكون  وقد  األذى،  له  يسبب  قد  مما  الجسم 
يفيد حلق الشعر في تعريض جلدة الرأس للهواء الطلق وأشعة الشمس وتنشيط  كما  ،  2ونحوها 

 . 3حركة الدورة الدموية فيها
قوله   في  وبدنيًا، كما  ماليًا  للمستطيع  الحج  قد فرض  أنه  للجسد،  العبادات  مراعاة  ومن 

َسِبيالا   ﴿تعالى:   ِإَلْيِه  اْسَتَطاَع  َمِن  اْلَبْيِت  ِحج   الَناِس  َعَلى   ِ عمران:﴾  َولِلِ  االستطاعة  (97)آل  ، ومن 
األعداء والُبغاة ، فيسقط الحج عن  فر أمن الطريق، حفاظًا على سالمة الحاج من  اأيضًا تو 

 .4 خشية التعرض ألذى في نفسه أو جسمه أو عرضه أو ماله المستطيع ماليًا وبدنيا  
 اً وحفاظًا على الصحة العامة للحجاج فقد أسقط اإلسالم فريضة الحج عن المريض مرض

اآل   اً معدي  يؤذي  ال  بمرضه حتى  فال  5خرين  معدي  غير  المرض  كان  اذا  وأما  على  ،  حرج 
ر لهم اإلسالم بعض األحكام رحمة بحالتهم الصحية،  س  المريض بتأدية فريضة الحج، وقد يَ 

قالت:   بكر  أبي  بنت  عائشة  عن  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  حديث  في  ورد  نَزلَنا  )) كما 
َحْطَمِة الناِس، وكانْت امرَأةا َبِطيَئةا،    المزَدِلَفَة، فاْسَتْأَذَنْت النبَي صَلى للُا عليِه وسلَم َسْوَدُة، أن َتْدَفَع َقبلَ 

 

لالطالع على سنن اإلحرام راجع: أ.د عبد الفتاح حسيني الشيخ، فقه العبادات، المعهد العالي للدراسات اإلسالمية،    (1)
 .352، 351ص م(،  2008-هـ1428الجيزة، )

 .81،82راجع: صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في العقل والجسد، مرجع سابق، ص (2)
، كلية التربية، جامعة أم القرى، جمهورية  ور التربوي للحج، رسالة ماجستيرزهراني، الد: صالح بن يحيى الانظر  (3)

 . 124هـ، ص1408باكستان اإلسالمية، 
انظر: كمال الدين بن عبد الواحد السيواسي )المعروف بابن الهمام الحنفي(، شرح فتح القدير، دار الكتب العلمية،    (4)

 .422، ص2م(، ج2003-هـ1424بيروت، )
، َلْو َيا َأَمَة ّللَاِ َّل ُتْؤِذي الَناَس ا: "، َفَقاَل َلهَ ة  ، َوِهَي َتُطوُف ِباْلَبْيتِ وقد ُروي عن "ُعَمَر ْبَن اْلَخَطاِب َمَر ِباْمَرَأة  َمْجُذومَ (5) 

: َما  اَلِذي َكاَن َقْد َنَهاِك ، َقْد َماَت ، َفاْخُرِجي ، َفَقاَلْت    ، َفَجَلَسْت َفَمَر ِبَها َرُجٌل َبْعَد َذِلَك ، َفَقاَل َلَها : ِإنَ َجَلْسِت ِفي َبْيِتِك"
َحي ا أِلُِطيَعُه  "،  ُكْنُت  َميِ تاا  َوَأْعِصَيُه   ،( دبي،  الفرقان،  مكتبة  الموطأ،  الليثي،  يحيى  رواية  أنس،  بن  -هـ1424مالك 

 .623، كتاب جامع الحج، ص2م(، ج2003
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" أنا ِمَمْن َقَدَم  ، وقد روي ابن عباس رضي هللا عنهما قال:  1((َفَأِذَن لَها، فَدَفَعْت قبَل َحْطَمِة الناسِ 

شَكوُت إلى  )) أنها قالت:    ة ، وعن أم سلم2النبي  صَلى للُا عليِه وسلَم ليلَة الُمْزَدِلَفِة في َضَعَفِة أْهِلِه" 

وقد أجاز ،  3((رسوِل للِا صَلى للُا عليه وسَلم أني أشَتكي، قال : ُطوفي من َوراِء الناِس وأنِت راكبةٌ 
 . 4الرسول صلى هللا عليه وسالم حلق الشعر لمن آذاه الهوام 

والحاجية الضرورية  الحاجات  إلشباع  المعقول  الحد  فقد    ولضمان  يعولهم  ومن  للحاج 
يعولهم  له وألهله ومن  الكافي  الزاد  للحاج  يكون  أن  الفقهاء  يتضورون  5اشترط  يدعهم  ، فال 

 . 6جوعًا وال يترك أوالده في العراء 
تُ   اورحلت  والعمرة  الجسمالحج  أعضاء  جميع  فيها  يشترك  جسمية  رياضة  حيث  7مثالن  ؛ 

األمر الذي يعود عليه بكثير من الفوائد تحرك مفاصله وعضالته وتنشط حواسه وجوارحه،  
 . 8الصحية

 

 . 1681البخاري،  صحيح البخاري،  مرجع سابق، حديث رقممحمد بن إسماعيل (1) 
 .1678سابق، حديث رقمالمرجع  ال (2)
 .464سابق، حديث رقمال  المرجع (3)
روي كعب بن عجرة: "ُحِمْلُت إلى رسوِل للِا صلى للا عليه وسلم والَقْمُل َيَتناَثُر على وجهي ، فقال : ما ُكْنُت أرى    (4)

  الوجَع بلغ بك ما أرى ، أو : ما كنت أرى الُجْهَد َبَلَغ بك ما أرى ، َتِجُد شاةا ؟ فقلت : ّل . فقال : فُصْم ثالثَة أَيام  ، أو
"، محمد بن إسماعيل البخاري،  صحيح البخاري،  مرجع سابق، حديث َأْطِعْم ستَة   مساكيَن ، لكلِ  مسكين  نصَف صاع 

 . 1816رقم
، رواه عبد للا بن  لحَج قال الزَاُد والَراحلُة"قد "جاء رجٌل إلى الَنبيِ  صَلى للُا علْيِه وسَلَم فقال يا رسوَل للِا ما ُيوجُب ا  (5)

دار الكتب  ، ي،  تحقيق: أحمد بن محمد شاكرذسنن الترم -عيسى بن سورة الترمذي، الجامع الصحيحعمر، محمد بن 
 .813ص ،العلمية

 . 424، ص2: كمال الدين بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير، مرجع سابق، جانظر (6)
فاألقدام(7)  الجوارح،  وسائر  األعضاء  مختلف  والعمرة  الحج  أداء  في  تشترك  ترتفع   حيث  واأليادي  وتهرول،  تسعى 

مشيرة إلى الحجر األسود أو لرمي الجمرات، أو مرفوعة في ضراعة لرب السماء، ويتحرك اللسان ّلهجاا بذكر للا في كل  
السيد رزق الطويل، عبادة الحج بين الكيان اّلنساني وخرافة الال معقول. مجلة الحج، وزارة  مرتفع ومنخفض، راجع:  

 . 17م(، ص1995 -هـ1416(، )ربيع اآلخر/سبتمبر(، )50، س) 10رمة، جالحج، مكة المك
 .89راجع: د. صالح بن على أبو عراد، العبادات اإلسالمية ومنافعها لتربية الجسم، مرجع سابق، ص (8)
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المشيو  رياضة  فيها  تمارس  التي  العبادات  أكثر  من  أفضل    1الحج  من  هي  التي 
البدنية المشاق ومتاعب  2الرياضات  تحمل  للجسم على  تدريبًا  العبادتين  أداء هاتين  ليمثل   ،

والقوة الصحة  وإكسابه  وا،  3السفر،  اللياقة  معايير  عن  وزيادة  التكيف  وحسن  لديهم  لرشاقة 
التجرد   هلل  منطريق  طاعة  الطوارئ  كل  لتحمل  واستعدادهم  المألوفة،  ليكفيهم    ؛العادات 

 .4بالثواب مع القوة، والرضا مع الصحة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

من سفر في الطريق ودخول مكة والمسجد الحرام إلى الطواف بالبيت ثم النزول إلى بئر زمزم ثم الصعود على جبل    (1)
منى يوم التروية والخروج إلى عرفات إلى  الصفا والسعي بين الصفا والمروة والرمل  بين الميلين األخضرين ثم الذهاب  

كبرى ثم الذهاب للطواف بالبيت الحرام ثم العودة إلى منى والمبيت ثالثاا  يوم عرفة والنفير إلى المزدلفة ثم رمي الجمرة ال
صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في العقل والجسد، مرجع سابق،  في كل يوم يرمي الجمرات الثالث، راجع:  

 .85ص
 .85سابق، ص راجع: صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في العقل والجسد، مرجع (2)
 من أعمال الحج والعمرة التنقل بين المشاعر المقدسة والطواف والسعي ورمي الجمرات وغيرها. (3)
اإلسالمية،    (4) البور  بهاو  جامعة  منشورة،  غير  دكتوراه  رسالة  العامة،  والصحة  اإلسالم  حداد،  الحفيظ  عبد  راجع: 

 . 473هـ، 1408جمهورية باكستان اإلسالمية، 
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 المطلب الثالث
 أثر العبادات اإلسالمية على األخالق 

 

، ولذا نجد أن كل أصول  1((إنما ُبِعْثُت أُلَتمِ َم مكارَم و في رواية  صالَح األخالقِ   )) :   ملسو هيلع هللا ىلص  يقول 

 . 2العبادات تعالج األخالق 
   أثر الصالة على األخالق: -أوّلا 

  .(45:ت، من اآلية)العنكبو  ﴾ِإَن الَصاَلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِ ﴿يقول تعالى: 
فالصالة فيها سجن النفوس، والصوم إنما فيه منع الشهوة فليس من   "يقول اإلمام القرطبي:  

الشهوات جميع  منع  كمن  شهوتين  أو  واحدة  شهوة  والطعام    ،منع  النساء  شهوة  منع  إنما  فالصائم 
الخلق   مالقاة  من  ذلك  غير  إلى  والنظر  والمشي  الكالم  من  الشهوات  سائر  في  ينبسط  ثم  والشراب 

لى بتلك األشياء عما منع والمصلي يمتنع من جميع ذلك فجوارحه كلها مقيدة بالصالة عن جميع  فيتس
إال كالمًا حسنًا،  3الشهوات" يقول  التحكم في كالمه فال  قادرًا على  المسلم  الصالة  فتجعل   ،

 .4حتى يحصل لديه الخلق الحسن
يعرف   صالة  في كل  عدة مرات  الفاتحة  يقرأ  الذي  وصاحب  والمسلم  لصاحبه،  الفضل 

الفضل األول هو هللا عز وجل، فمن لم يشكر الناس لم يشكر هللا، فهو دائمًا يعمل آلخرته  
 .5وال يغفل عنها 

 

 .45صر الدين األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، مكتبة المعارف، د.ت، حديث رقم: حمد نام (1)
مرجع   (2) للا،  كتاب  في  الحج  آيات  تربوية من خالل  وقفات  العواجي،  محمد  بن  العزيز  بن عبد  محمد  أ.د.  راجع: 

 . 194سابق، ص
،  2بكر، الجامع ألحكام القرآن، دار الغد العربي، القاهرة، طشمس الدين بن أبي عبد للا محمد بن أحمد بن أبي    (3)

 .413، ص1د,ت،  ج
 .47: صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في الروح واألخالق، مرجع سابق، صانظر (4)
 .50، صالمرجع السابق: انظر (5)
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والمسلم الذي يصلي راكعًا وساجدًا لربه يأبي أن تنحني جبهته إال هلل تعالى، فال يرضى  
أن الغزالي  اإلمام  ويرى  والكرامة،  العزة  مناديًا    يصيح   المؤذن  سوى  مرات  خمس  يوم  كل 

اآل بداية  في  وحده  هللا  وقعود  بتكبير  قيام  من  الصالة  حركات  في  ومتكررًا  ونهايته،  ذان 
وسجود ليؤمن المسلم يقينًا أن كل متكبر بعد هللا فهو صغير وأن كل متعاظم بعد هللا فهو  

 . 1لتهم الدنياحقير، فيرد هذا النداء الناس إلى الصواب كلما ضل  
المسلم والص فيها  يفقد  وتهور  الخروج في سرعة  معها  يحسن  البالغة ال  أهميتها  الة مع 

فيقول رسول هللا ءمرو  ووقاره،  بالسكينِة  )) :  ملسو هيلع هللا ىلص  ته  وعليكم  الصالِة،  إلى  فامشوا  اإلقامَة  َسِمعُتُم  إذا 

 .3يعود عليه بالسكينة والوقار، مما  2((والَوقاِر، وّل ُتسِرعوا، فما أدَرْكُتم فَصل وا، وما فاَتكم فأِتم وا 
 

 أثر الزكاة على األخالق:  -ثانياا 
ُرُهْم َوُتَزكِ يِهم ِبَها﴿ يقول تعالى: ، تحمي الزكاة  (103:، من اآلية)التوبة﴾ ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقةا ُتَطهِ 

  ﴾ َنْفِسِه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َوَمن ُيوَق ُشَح  ﴿يقول تعالى:  حيث  المسلم من غرائز الشح والبخل،  
  (.9: ، من اآلية)الحشر

"وإنما تزول صفة البخل بأن تتعود بذل المال ، فحب الشيء ّل ويقول اإلمام أبو حامد الغزالي:  
تطهر  أي   ، طهرة  المعنى  بهذا  والزكاة   ، اعتيادا  يصير  حتى  مفارقته  على  النفس  بقهر  إّل  ينقطع 

البخل المهلك ، وإنما طهارته بقدر بذله وبقدر فرحه بإخراجه واستبشاره بصرفه إلى صاحبها عن خبث  
تعالى" فالزكاة  4للا  يتخل  تجعل  ،  من  المسلم  يخاف  فال  والتضحية،  والجود  الكرم  بأخالق  ق 

ء   َوَما َأنَفْقُتم مِ ن َشيْ ﴿ :  إنفاق ماله حتى ال يقل ثراءه، بل هو موقن بوعد هللا بالزيادة والبركة

 . 5، فيزداد سخاؤه ويستمر عطاؤه  (39: ، من اآلية )سبأ﴾ َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر الَراِزِقينَ 
 

 .203، 202 م(، ص1987-هـ1408راجع: محمد الغزالي، خلق المسلم، دار الريان للتراث، القاهرة، ) (1)
 . 636محمد بن إسماعيل البخاري،  صحيح البخاري،  مرجع سابق، حديث رقم (2)
 .51: صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في الروح واألخالق، مرجع سابق، صانظر (3)
 .214، مرجع سابق، ص1حامد محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج وأب (4)
 .57: صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في الروح واألخالق، مرجع سابق، ص انظر (5)
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َوِفي  ﴿كما تعالج الزكاة مستحقها من الحسد، ألنها تدفع له حقًا شرعيًا كما يقول تعالى:  

َواْلَمْحُروِم لِ لَساِئِل  الفقير الذي ينال حقه سيطهر  (19)الذاريات:﴾  َأْمَواِلِهْم َحق   ، ومن الطبيعي أن 
 فيقول الشاعر:، 1من الحقد والحسد قلبه 

 2أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم ... فطالما استعبد اإلنسان إحسانُ 

والزكاة هي حق لمستحقيها، يأخذها من بيت مال المسلمين، فتعلم الفقراء العفة وعزة    
 النفس ، وتبعدهم عن ذل السؤال.

صدقته:      تبطل  ال  حتى  واألذى  المن  من  شرعًا  ممنوع  َصَدَقاِتُكم  ﴿والمعطي  ُتْبِطُلوْا  َّل 

األخذ أن يشعر بالحب نحو من جعله هللا سببًا  ، ومن أدب  (264: ، من اآلية)البقرة﴾  ِباْلَمنِ  َواألَذى
 .3لتخطي حاجة الفقر 

والمعطي    اآلخذ  جانبيها،  على  تأثيرًا  للزكاة  أن  نجد  يُ وبذلك  بما  رقي  ،  في  سهم 
 . 4أخالقيات المجتمع المسلم

 

 على األخالق:  يامأثر الص  -ثالثاا 
جميعًا أمام شريعة هللا سواء،  تحقق فريضة الصيام أروع معاني المساواة، وتوقف الناس  

 .5فهي جوع مفروض ليتعلم منها الغني، وبعد ذلك تهذيب وتربية للمسلمين 
من لْم َيَدْع قوَل  ))  :  ملسو هيلع هللا ىلص  ُيقوم الصوم أخالق المسلم، فيمنعه عن قول الزور، يقول الرسول

َيَدَع طَعاَمُه وشَراَبهُ  أِن  فليَس هلِل حاَجٌة في  ِبِه ،  ، ويمنعه عن الرفث والصخب،  6(( الزوِر والعمَل 

 

 .75بادة بناء للفرد وعطاء للمجتمع، مرجع سابق، صعراجع: أ.د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي، ال (1)
مكتبة  أبي    (2) غدة،  أبو  الفتاح  عبد  تعليق:  الحكم،  عنوان  قصيدة  البستي،  الحسين  بن  محمد  بن  علي  الفتح 

 . 22، ص5م،  ط1427المطبوعات اإلسالمية، بيروت،  
 .76: أ.د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي، العبادة بناء للفرد وعطاء للمجتمع، مرجع سابق، صانظر(3) 
 .76مرجع سابق، صالراجع:   (4)
 . 101راجع: د. عبد الحليم عويس، العبادات اإلسالمية: أحكامها الفقهية وغاياتها التربوية، مرجع سابق، ص (5)

 .1903: محمد بن إسماعيل البخاري،  صحيح البخاري،  مرجع سابق، حديث رقم(6) 
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إذا كان يوُم صوِم أحِدُكم فال َيْرُفْث وّل َيْصَخْب، فإْن ساَبه أحٌد أو قاَتَلُه  ))  :  ملسو هيلع هللا ىلص  فيقول الرسول الكريم

نطالق مع شهوات  فيحبس النفس عن االسترسال مع الجهالة أو اال ،  1(( فْليقْل: إنِ ي اْمُرٌؤ صائمٌ 
 .2ئل تهذيب النفس البطن والفرج، وهذا من أعظم وسا

 

حر   ما  وبين  المسلم  بين  قويًا  سياجًا  الصيام  امتنع عن  ُيقيم  الذي  فالمسلم  تعالى،  م هللا 
، ويجعل المسلم يتعهد  3الحالل في صيامه قادرًا على االمتناع عن الحرام في كل األوقات 

 .4جوارحه وأعماله وكل تصرفاته ويزنها بميزان الشرع 
 

تمرس بالصبر عن الطعام والشراب    قد  نسانالصيام ُخلق الصبر، فإذا كان اإلنمي  يُ كما  
قتصادية أو في  اوالجماع وشهوة الكالم بآفاتها فإنه يكون قادرًا على الصبر حين تلم به أزمة  

ميدان الجهاد حتى يستطيع مقاومة اإلغراءات المادية، ومن يتعود على الصبر على الطاعة  
 .5وباته يتعود على العمل وصع 

 

يقطع اعتياده على تناول الطعام في  حيث  حرر الصيام اإلنسان من أسر العادة،  يُ كذلك  و 
أوقات معينة، ويتحرر هذا االعتياد على الهفو إلى المطعم أو المشرب الذي يستولي على  

ينام في غير أوقاته ويعمل في غير  حين  ملكاته ويخيم على مشاعره، فتتغير حياة البعض  
المناسبات،  دوامه، ويعبد هللا أكثر من سائر الشهور، ويجتمع مع المسلمين أكثر م  ن بقية 

لتُ  التطورات  هذه  األحسن،  فتأتي  إلى  ومألوفاته  سلوكه  تعديل  على  القدرة  المسلم  كسب 

 

 . 1904سابق، كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم،  حديث رقمالمرجع  ال(1) 
 59راجع: صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في الروح واألخالق، مرجع سابق، ص (2)
 المرجع السابق، نفس الموضع. انظر: (3)
القاهرة،    (4) اإلسالمي،  التراث  مكتبة  والتهذيب،  التربية  في  وأثرها  العبادات  عمير،  مصطفى  محمود  محمد  راجع: 

 . 93هـ، ص1409
 .93ليزيد أبو زيد العجمي، العبادة بناء للفرد وعطاء للمجتمع، مرجع سابق، صراجع: أ.د. أبو ا (5)
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 . 1ويتحرر من العبودية ألي شئ إال لرب العزة سبحانه وتعالى 
على تنمية خلق األمانة وتحمل المسئولية، فالصوم أمانة في عنق  المسلم  ربي  والصوم يُ 

استأمنه به  المكلف  نفسه وشهواته    المسلم  أمينًا في كبح جماح  المسلم  هللا عليها، وإن كان 
 .2فإنه يصبح أهال لتحمل المسئولية واألمانة  ،وفي حفظ حواسه من الوقوع في الحرام

ولذا قال رسولنا    ؛يعود الصيام المسلم خلق العفة والطهارة، حتى ال تستعبده الشهواتكما  
معشَر الشباِب، َمن استطاع منكم الباءَة فْلَيَتَزَوْج، وَمن لم َيْسَتِطْع فعليه بالصوِم فإنه    يا))  :  ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم

... ألن شهوة النكاح تابعة لشهوة   "الصوم في األصل كسر الشهوة"وقال ابن حجر:  ،  3((له وجاءٌ 

 . 4األكل تقوى بقوته وتضعف بضعفه" 
 

 وعالنية، فللصائم والمخلوق، فيعمل على مراقبة هللا سرا  والصيام عبادة سرية بين الخالق  
أن يفعل مايشاء من طعام أو شراب أثناء خلوته، ولكنه يستحي من هللا حق الحياء، فيساعد  

 .5على تنمية خلق الحياء، فيصبح الحياء له خلقًا مع االستمرار والتعود 
 

الص  المسلم على اإلبتعاد    ياموألن  فيتربى  الداخلية  الذاتية  السر والرقابة  فيه جانب من 
الريبة والشكوك السوء ومصادر  أداء األعمال  كما  ،  6عن أعمال  يعوده على اإلخالص في 

 . 7فال يبتغي من ورائها إال ربه

 

، وراجع أيضاا: علي  61: صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في الروح واألخالق، مرجع سابق، ص انظر  (1)
درجة   لنيل  مكمل  بحث  المسلم،  شخصية  تربية  في  الصوم  أثر  المطرفي،  اإلسالمية  مصلح  التربية  في  الماجستير 

 .127هـ، ص1415مملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، كلية التربية، لوالمقارنة، ا
 . 150هـ، ص1411راجع: محي الدين مستو، عبادات اإلسالم فقهها وأسرارها، دار ابن كثير دمشق،  (2)
 . 5065البخاري، مرجع سابق،  حديث رقم عن عبدللا بن مسعود، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح (3)
 .12،14،مرجع سابق،  ص 9أحمد بن على بن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج (4)
سابق، ص  (5) مرجع  واألخالق،  الروح  في  للعبادات  التربوية  اآلثار  سلطان،  الدين  صالح  أيضاا:  66راجع:  وراجع   ،

 . 113هـ، ص1412، 3، ج47مقال في التضامن اإلسالمي السنة -رمضانية صالح أبو عراد الشهري، دروس تربوية
 .114: علي مصلح المطرفي، أثر الصوم في تربية شخصية المسلم، مرجع سابق، صانظر (6)
 .29هـ، ص1404، 5: عبد اللطيف مشتهري ، مدرسة الصوم، دار اّلعتصام، القاهرة، طراجع (7)
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كان  )) والصيام يساعد على معالجة داء الشح، تأسيًا بالنبي صلى هللا عليه وسلم، حيث  

يكوُن في رمضانَ  ما  أجوَد  بالخيِر، وكان  الناِس  أجوَد  ، وتعد صدقة  1((النبي  صَلى للُا عليِه وسَلَم 
فُ  حيث  الشح،  تعالج  التي  رمضان  في  العبادات  أهم  من  وهذا  الفطر  الجميع،  على  رضت 

 .2الجميع روح البذل والعطاء  في يشيع 
 

لحالوتها، ومحبة لآلخرين،   اً والصيام يقوي اإليمان ويترك في الصائم محبة للعبادة وإدراك
 . 4(( ّل ُيؤِمُن أحُدكم حتى ُيِحَب ألخيه ما ُيِحب  لَنْفِسه )) : 3كما يقول صلى هللا عليه وسلم

  
 

 الحج على األخالق:أثر  -رابعاا 
تعالى ِفي  ﴿  :يقول  ِجَداَل  َوَّل  ُفُسوَق  َوَّل  َرَفَث  َفاَل  اْلَحَج  ِفيِهَن  َفَرَض  َفَمن  َمْعُلوَماٌت  َأْشُهٌر  اْلَحج  

اآلية)البقرة  ﴾اْلَحج ِ  من  شهوة  (197:  ،  عن  العفة  بأنواعها:  العفة  ُخُلق  على  المسلم  الحج  يربي   ،
  : ، من اآلية)البقرة  ﴾َوَتَزَوُدوْا َفِإَن َخْيَر الزَاِد الَتْقَوى ﴿  المال، فيقول تعالى:الفرج، والعفة عن شهوة  

نفق عليه  أن يُ   اً ، فالمسلم البد له أن يكون عزيز النفس عن مال الغير وال ينتظر أحد5( 197
 .6من ماله حتى ولو كان على أمر عبادة 

 

 . 1902البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق،  حديث رقممحمد بن إسماعيل  (1)
 .63راجع: صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في الروح واألخالق، مرجع سابق، ص (2)
 .13حديث رقممرجع سابق، ، عن أنس بن مالك، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري  (3)
 .168الصوم في تربية شخصية المسلم، مرجع سابق، ص: علي مصلح المطرفي، أثر انظر (4)

ن ، ويقولون:  "كان أهُل اليمِن َيُحج ون وّل َيَتَزَودو  :عن عبد للا بن عباس أن رسول للا صلى للا عليه وسلم قال(5) 
لون  الُمَتوكِ  َقِدموا مكَة سألوانحن  فَأْنَزَل للُا تعالى  ، فإذا  وتزودوا فإن خير الزاد التقوى"، محمد بن إسماعيل    :الناَس ، 

 . 1523حديث رقم خطيب، صحيح البخاري،  مرجع سابق،البخاري، تحقيق: محب الدين ال 
 راجع: أ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي، وقفات تربوية من خالل آيات الحج في   سهاب،لمزيد من اإل  (6)

 .198كتاب للا، مرجع سابق، ص
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فيفرض على الحاج حسن التعامل مع إخوانه،  ،  2والجدال   1ينهي الحج عن الفسوق كما  
الطاهرة  البقاع  هذه  في  جمعتهم  التي  اإليمانية  األخوة  وضوابط  حدود  في  معهم  ليتعامل 

 .  3طالبون رحمة هللا وغفرانه
ونظام   وتحمل  صبر  من  إليه  تحتاج  ما  بكل  الجندية،  روح  على  النفس  يربي  والحج 

مكة   في  الحجاج  مع  ويتجمع  األسفار،  مشقات  الحاج  فيتكبد  الخلق،  ينطلقون  ثم  وحسن 
ويقيمون جميعاً  فيتحركون جميعا  المناسك  نفس    ،4انطالقا واحدًا ألداء  الثقة في  يعزز  مما 

كي احتماله،  قوة  وفي  التي    المؤمن  الحياة  جوانب  كل  في  للنبوغ  الجسام  للمهمات  ينهض 
 . 5خرته ودنياهآتنفعه في  

يربي الحج المسلم على خلق الرفق والسكينة، أسوًة بالرسول صلى هللا عليه وسلم،  وأيضًا  
بدايًة من خروجه من المدينة ومبيته في ذي الحليفة، والرفق والسكينة بالمسلمين في الرمل  

 .6عرفة والنفر من 
وأماكنه    عوديُ و  البسيطة  الحج  مالبس  خالل  من  التواضع  خلق  على  المسلم  الحج 

ِلَيْذُكُروا اْسَم ّللَاِ َعَلى َما َرَزَقُهم  ﴿يات الحج:  آ ، ويقول تعالى في  7الزهيدة  َوِلُكلِ  ُأَمة  َجَعْلَنا َمنَسكاا 

 

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم،  قال الضحاك: الفسوق: ))التنابز باأللقاب((،    (1)
 .545، 1هـ، ج1418تحقيق: سامي السالمة، دار طيبة، الرياض، 

قال تعالى: َوَّل ِجَداَل ِفي اْلَحجِ  قال ابن كثير: فيه قوّلن: أحدهما: وّل مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه، وقد "    (2)
المخاصمة"   هاهنا:  بالجدال  المراد  أن  والثانى:  إيضاح،  أكمل  ووضحه  بيان  أتم  للا  كثير بينه  بن  عمر  بن  إسماعيل 

 .546مرجع سابق، ،  1القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ج
مرجع  انظر  (3) للا،  كتاب  في  الحج  آيات  تربوية من خالل  وقفات  العواجي،  محمد  بن  العزيز  بن عبد  محمد  أ.د.   :

 . 223-219سابق، ص ص: 
راجع: د. رفعت فوزي عبد المطلب، الحج والعمرة: أحكامهما وأثرهما في بناء المجتمع اإلسالمي، مكتبة الخانجي،   (4)

 . 29م، ص1990القاهرة، 
 .76راجع : صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في الروح واألخالق، مرجع سابق، ص(5) 
: أ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي، وقفات تربوية من خالل آيات الحج في  انظرلمزيد من اإلسهاب،    (6)

 . 202-199كتاب للا، مرجع سابق، ص ص: 
 .204، 203سابق، ص المرجع  ال (7)



 
50 

 

ِإَلٌه   َفِإَلُهُكْم  اأْلَْنَعاِم  َبِهيَمِة  اْلُمْخِبِتينَ مِ ن  ِر  َوَبشِ  َأْسِلُموا  َفَلُه  اْلُمْخِبِتينَ ﴿،(34)الحج:﴾  َواِحٌد  ِر  :  1﴾ َوَبشِ 
 . 2""وقال الضحاك، وقتادة: المتواضعين

يربي   الوفاءكما  المسلم على خلق  تعالى:  حيث    ،3الحج  َوْلُيوُفوا  ﴿يقول  َتَفَثُهْم  ْلَيْقُضوا  ُثَم 

اْلَعِتيِق   ِباْلَبْيِت  َوْلَيَطَوُفوا  السعدي:    (29)الحج:﴾  ُنُذوَرُهْم  وقال  ُنُذوَرُهمْ ﴿"،  أوجبوها   :﴾َوْلُيوُفوا  التي 

   .4على أنفسهم من الحج، والعمرة والهدايا"
وال يعوق الحج المسلم عن دفع األذى والحث على المكارم، ومن ذلك ما رواه البخاري 

أن النبَي صَلى للُا عليه وسَلم مَر وهو يطوُف بالكعبِة بإنسان  يقوُد إنساناا بِخزاَمة  في  )) في صحيحه:  

، حيث شعر النبي أن هذا  5  (( ه بيِدهأنِفه، فَقَطَعها النبي  صَلى للُا عليه وسَلم بيِده، ثم أَمَره أن يقودَ 
 . 6نسان فقطعه وأمره أن يقوده بيدهالخيط يهين من كرامة وآدمية اإل

باط الكامل يفضي إلى تزكية األخالق وانطالق كوامن الخير وتفجير ينابيع  ضوهذا االن 
 . 7البر في المسلم والمجتمع اإلسالمي 

 
 
 

 

 

م،  1984"فالمخبت المتواضع الذي ّل تكبر عنده" ، ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس،    (1)
 .349، ص9ج

 .424، مرجع سابق، ص 5إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،  تفسير القرآن العظيم، ج (2)
مرجع  (3)  للا،  كتاب  في  الحج  آيات  خالل  من  تربوية  وقفات  العواجي،  محمد  بن  العزيز  عبد  بن  محمد  أ.د.  راجع: 

 . 211سابق، ص
 . 536تفسير كالم المنان، مرجع سابق، صعبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في  (4)
 . 6703محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق،  حديث رقم (5)
 .75: صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في الروح واألخالق، مرجع سابق، ص انظر (6)
 .75سابق، صالمرجع الراجع:   (7)
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 المطلب الرابع
 اإلسالمية على العلمأثر العبادات 

 
تُ  ال  موارد  من  اإلسالمي  للعالم  تعالى  هللا  وهبه  ما  العنصر  رغم  مقدمتها  وفي  حصى، 

رتفاع نسبة األمية،  امس سكان العالم، إال أنه يعاني من  البشري الذي يمثل ما يزيد عن خُ 
 .  1تصل في بعض أجزائه كالعالم العربي إلى أكثر من ثلث السكان والتي

%، وتقدر نسبة اإلنفاق    24.6  نحو وعن مؤشرات التعليم في مصر، فتقدر سبة األمية ب 
 . 2%    8.9على التعليم إلى إجمالي اإلنفاق العام 

ن العلم،  يساير اإلسالم العلم بكل ما يحتويه من عبادات، فال تعيق العبادات المسلم عو 
بل تمثل دافعًا له؛ فالعبادة تتطلب ألدائها العلم الكافي بماهيتها، وبكل ما تحتويه من أركان  

أن معرفة أحكام العبادات والتي تراعي ظروف وأحوال  إلى  وشروط وأحكام وآداب، باإلضافة  
  .3مختلف األفراد تجعل عقل المسلم أكثر مرونة 

بالعلم يقول اإلمام أبو حامد الغزالي:   العبادة  المقصود وعن عالقة  "وليس يخفى أن غاية 

 .4من العبادات الفكر الموصل إلى المعرفة واّلستبصار بحقائق الحق"

اال اإلسالم  في  يفضل  من  كما  المعروفة،  بالشعائر  التطوع  على  وطلبه  بالعلم  شتغال 
ونحوهما،   وحج  وصيام  العصالة  فضل  وسلم:  وعن  عليه  هللا  صلى  يقول  العبادة  على  لم 

، وهذا للعديد من األسباب،  5((فضَل العالِم على العابِد كفضِل القمِر ليلَة البدِر على سائِر الكواكِب )) 

 

 .52، 51س اقتصادية من رمضان، مرجع سابق، صراجع: د.أشرف محمد دوابه، درو (1) 
أرقام    (2) في  مصر  واّلحصاء،  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  في م2019راجع:  التعليم  العربية،  ، جمهورية مصر 

 .161مصر، ص
 .23-20راجع: د. صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في العقل والجسد، مرجع سابق، ص ص:  (3)
 .84، ص 3أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج (4)
 .6297محمد ناصر الدين األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، ص (5)
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أن العلم باق أما العبادة مع ثوابها العظيم في اآلخرة فهي تنتهي بانتهاء األداء منها،    : منها
إذا مات اإلنساُن انقطع عنه عمُله إّل من ثالثة : إّل من صدقة  جارية . أو علم  ينتفُع به. )):    يقول

 .2، فالعلم ينفع الكافة أما العبادة فتنفع صاحبها 1((أو ولد  صالح  يدعو له
 

 أثر الصالة على العلم: -أوّلا 
نمي الصالة العقل فال تدع مجااًل لالنحراف الفكري والريب النفسي من خالل ما يتلوه تُ 

المصلي من آيات الذكر الحكيم، فيتدبر معانيها السامية ويتعرف على طريق الحق، فيقول  
ُدوِر َوُهداى َوَرْحَمٌة لِ ْلُمْؤِمِنينَ َيا َأي َها الَناُس َقْد َجاءْتُكم َمْوِعَظٌة مِ ن رَ ﴿تعالى:     ﴾ بِ ُكْم َوِشَفاء لِ َما ِفي الص 

متنوعة  (57)يونس: شرعية  وأحكام  فكرية عظيمة  مبادئ  القرآن من  يحتويه  لما  باإلضافة   ،
 . 3وقصص هادفة تثري عقل المسلم

وعمق،  كما   ببساطة  السياسي  الفقه  من  كثيرًا  الناس  الصالة  في  ُتعلم  اإلمامة  فترتيب 
الصالة يكون بشروط معينة تصلح الختيار الحاكم المسلم، فيكون أولى بالمسلمين إذا فقهوا 
معنى اإلمامة في الصالة أن يحسنوا اختيار حكامهم، ليس لعصبية وال لمنفعة أو مصلحة  

 .4شخصية، بل يختارونهم لدينهم وعلمهم وورعهم 
التوعية اإليمانية وتوحيد المواقف الفكرية من خالل  نتفاع ب ومن فضائل صالة الجمعة اال

أسبوعيا   صالتها  وحضور  الجمعة  خطبة  إلى  وآثارها اإلستماع  الجمعة  فضل  ولعظيم   ،
التكلم    مهمة ال وعدم  إليها  باإلصغاء  والسالم  الصالة  عليه  الرسول  أمر  فقد  المسلم  على 

 

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول للا    (1)
 . 1631صلى للا عليه وسلم، مرجع سابق، حديث رقم: 

، في الطريق إلى للا: الحياة الربانية عبد للا لم على العبادة راجع: د. يوسف  لمزيد من المعلومات عن فضل الع  (2)
 . 92-87م(، ص ص: 1995-هـ 1416والعلم، مكتبة وهبة، القاهرة، )

 .34راجع: أحمد حسن كرزون، العبادات وفضائلها التربوية، مرجع سابق، ص (3)
 .66للفرد وعطاء للمجتمع، مرجع سابق، ص  : أ.د.أبو اليزيد أبو زيد العجمى، العبادة بناءانظر (4)
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الشريف الحديث  في  لها، كما  التامة  قل)) :  1واليقظة  واإلماُم إذا  َأنِصْت،  الجُمعِة  يوَم  لصاحِبك  َت 

 .2(( َيخُطُب، فقد َلَغوتَ 
التشتت  من  الفرد  ويحفظ  والتركيز،  التأمل  على  الصالة  فى  الخشوع  يساعد  ،  3كما 

بما   المساجد  في  العلم  حلقات  إلقامة  المصلباإلضافة  حضور  لإلستماع ي يشجع  بها    ن 
 .4للمواعظ وتالوة القرآن الكريم والتفكير العلمي وتنمية الثقافة اإلسالمية 

 
 أثر الزكاة على العلم: -ثانياا 

أجاز بعض الفقهاء إعطاء طالب العلم الفقير من أموال الزكاة، يقول اإلمام النووي عن  
"لو أقبل على الكسب، ّلنقطع عنه التحصيل، حلت له الزكاة، أما المعطل المعتكف  المشتغل بالعلم:  

الكسب"  القدرة على  الزكاة مع  لهما  فال تحل  التحصيل،  منه  يتأتى  المدرسة، ومن ّل  ما  ، وهو  5في 
واشتراط    ، يدعم طلبة العلم في تكملة مسيرتهم العلمية النافعة للبشرية، ويحثهم على التفوق 

الخاصة   الدراسات  بإتاحة  الحديثة،  الدول  عليه  تسير  ما  هو  الزكاة  استحقاق  في  التفوق 
 . 6والمنح والبعثات الداخلية والخارجية للمتوفقين 

 

 أثر الصيام على العلم: -ثالثاا 
الحقيقي  يعتقد   والسبب  والكسل،  للخمول  مدعاة  رمضان  شهر  في  الصيام  أن  البعض 

السحور؛   وتأخير  الفطر  وتعجيل  الطعام  عن  االعتدال  في  النبوي  الهدي  مخالفة  هو  لذلك 

 

، 2-4محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول للا وسننه وأيامه، مرجع سابق، ج  (1)
 . 934ص

 .71راجع: أحمد حسن كرزون، العبادات وفضائلها التربوية، مرجع سابق، ص(2) 
 .94والتنمية البشرية، مرجع سابق، ص: عزة الدمرداش، القرآن انظرر  (3)
 .60راجع: أحمد حسن كرزون، العبادات وفضائلها التربوية، مرجع سابق، ص (4)
ط  (5) بيروت،  اإلسالمي،  المكتب  المفتين،  وعمدة  الطالبين  روضة  النووي،  شرف  بن  يحيى  الدين  ،  3محيي 

 .309(، صم1991-ه1412)
 .16قتصادية وشروط نجاحها، مرجع سابق، صّل الزكاة في عالج المشكالت ا ، دور عبد للا: د. يوسف انظر (6)



 
54 

 

وجبات   تناول  مع  الفجر  قبيل  حتى  السحور  وتأخير  الشمس  غروب  عقب  الفطر  فتعجيل 
 .1به الخير ويظهر عليه النشاط  يحصل للصائم البركة وينال  ،خفيفة في كليهما

َياُم َكَما ُكِتَب   َيا  ﴿والصيام طريق التقوى كما في قوله تعالى:   َأي َها اَلِذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ 

َتَتُقونَ  َلَعَلُكْم  َقْبِلُكْم  ِمن  اَلِذيَن  والخير  (183)البقرة:  ﴾َعَلى  العلم  آفاق  المسلم  التقوى على  وتفتح   ،
 .  2  (282:، من اآلية)البقرة ﴾َواَتُقوْا ّللا َ َوُيَعلِ ُمُكُم ّللا ُ ﴿لقوله تعالى: 

وصحة  يام  فالص المعدة  راحة  إلى  يدعو  مما  النهم  حدة  تخفيف  في  الوسائل  أكبر  من 
الجسم، فالشبع يؤدي إلى قلة الحفظ وفساد الذهن وبطئ الفهم وقلة اإلدراك، ويؤدي الصوم  

والحفظ الفهم  قوة  اكتساب  الغزالي  ،3  إلى  حامد  أبو  اإلمام  البالدة  :  يقول  يورث  الشبع  "فإن 
ويعمي القلب ويكثر البخار في الدماغ شبه السكر حتى يحتوي على معادن الفكر فيثقل القلب بسببه  
ذهنه   وفسد  حفظه  بطل  األكل  أكثر  إذا  الصبي  إن  بل  اإلدراك،  سرعة  وعن  األفكار  في  الجريان  عن 

إ يابني  ّلبنه:  لقمان  قال  ولهذا   " واإلدراك"  الفهم  بطئ  الفكرة وخرست  وصار  نامت  المعدة  امتألت  ذا 
 .4الحكمة وقعدت اّلعضاء عن العبادة" 

 

 أثر الحج على العلم:  -رابعاا 
يتيح الحج الفرصة الكافية لتعلم المسلمين الكثير من أحكام العقائد والعبادات والمناسك 

َأي ها )):    حديثهبنفسه في حجة الوداع كما في    وما يتعلق بها، وقد تولى ذلك الرسول  

؛ لهذا كان واجب العلماء  5(( فإني ّل َأْدِري َلَعلِ ي ّل َأُحج  بعد عامي هذا  الناُس ُخُذوا َعنِ ي مناسَككم ،
والدعاة القيام بهذه المهمة التعليمية ألداء مناسك الحج على الوجه الصحيح واإلجابة على  

 

 . 162راجع: أحمد حسن كرزون، العبادات وفضائلها التربوية، مرجع سابق، ص (1)
 .23-20: د. صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في العقل والجسد، مرجع سابق، ص ص: انظر (2)
أبو    (3) بدران  الجامعة،  راجع:  شباب  مؤسة  األربعة،  المذاهب  على  مقارنة  اإلسالمية  العبادات  بدران،  العينين 

 .125م، ص1985اإلسكندرية، 
 .84، ص 3أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج (4)
 .7882، ص7-6محمد ناصر الدين األلباني،  صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، ج (5)
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يحصل   لما  باإلضافة  المقبول  بالحج  الفوز  للمسلم  فيتحقق  واستفساراتهم،  الحجاج  تساؤالت 
 .  1تعلم عليه من فضل ال
تعالى:   َعِميق  ﴿يقول  َفج    ُكلِ   ِمن  َيْأِتيَن  َضاِمر   ُكلِ   َوَعَلى  ِرَجاّلا  َيْأُتوَك  ِباْلَحجِ   الَناِس  ِفي    ﴾ َوَأذِ ن 

فق المسلم الثقافي من خالل اجتماعه بجموع المسلمين القادمين من  أُ يوسع الحج  ف،  (27)الحج:
 . 2الكبير من حولهمختلف بقاع األرض، ويصله بالعالم 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 . 349راجع: أحمد حسن كرزون، العبادات وفضائلها التربوية، مرجع سابق، ص (1)
 . 303، العبادة في اإلسالم، مرجع سابق، صعبد للا: د. يوسف انظر (2)
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 الثاني بحث الم
 اإلنفاق العبادات اإلسالمية على  أثر

 
 تمهيد: 
الحاجة"بأنهاإلنفاق  ُيعرف   إلى  المال  "صرف  اإلنفاق1:  ويعد  اإلنتاج    ،  على  دافعًا 

 .  2والكسب ودفع عجلة التنمية، ومولدًا للنشاط االقتصادي 
الكريمة،   القرآنية  اآليات  من  العديد  في  اإلنفاق  على  اإلسالم  مقترنًا  بل  ويحث  جعله 

م ْسَتْخَلِفيَن ِفيِه َفاَلِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم  ﴿آِمُنوا ِبالَِلِ َوَرُسوِلِه َوَأنِفُقوا ِمَما َجَعَلُكم  باإليمان في قوله تعالى:  

)الحديد:   َكِبيٌر﴾  َأْجٌر  َلُهْم  الذي حث عليه اإلسالم هو:  ،  (7َوَأنَفُقوا  اإلنفاق  أن  بالذكر  وجدير 
طبقاا  المشروعة،  الوجوه  في  األموال  وّل    "صرف  تبذير  دون  الحقوق  أداء  مع  الشرعية،  للضوابط 

 .3"إسراف
إنفاق استهالكي وُيقسم اإلنفا الفكر االقتصادي  ،  5إنفاق استثماري و   4ق إلى:  ومع مراعاة 

اإل لهما  يضاف  هذا    .يصدقالنفاق  اإلسالمي،  العبادات  ويتناول  أداء  انعكاس  المبحث 
   اإلسالمية على اإلنفاق من خالل ثالثة مطالب على النحو التالي:

 

 . 36التعريفات، مرجع سابق، ص كتاب الجرجانى، الشريف محمد بن على (1)
"اإلنفاق في حقيقة األمر هو الناتج الكلي، وبدون إنتاج ّل يوجد كسب، وبدون كسب ّل يوجد إنفاق، وبدون إنفاق   (2)

اإلسهاب من  لمزيد  اّلقتصادي"،  النشاط  دورة  تقوم  وّل  لألسواق،  وجود  المنهج  ّل  حول  الغزالي،  الحميد  عبد  د.   :
 . 81اإلسالمي في التنمية اّلقتصادية، مرجع سابق، ص

 .12هـ(، ص1422م )2001د. أنور ماجد عشقي، البناء اّلقتصادي في عهد النبوة، دار الشروق، القاهرة، (3) 
( "إن كان الغرض من اإلنفاق تحقيق إشباع نفسي أو عضوي كإنفاق الشخص على نفسه، ومن ثم تلزمه نفقته 4)

اإلسالم في  العفو  إنفاق  إبراهيم يوسف،  استهالكيا"، يوسف  إنفاقاا  األمة،    سمي  كتاب  النظرية والتطبيق، سلسلة  بين 
 .56ه، ص1414وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر، 

إنفاق 5) يوسف،  إبراهيم  يوسف  استثمارياا"،  إنفاقاا  الشخص سمي  وزيادة دخل  الربح  اإلنفاق  من  الغرض  كان  "إن   )
 . 56العفو في اإلسالم بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص
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 أثر العبادات اإلسالمية على اإلنفاق الصدقي. -المطلب األول
 أثر العبادات اإلسالمية على االستهالك.  -المطلب الثاني
 أثر العبادات اإلسالمية على االستثمار.   -المطلب الثالث
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 المطلب األول 
 أثر العبادات اإلسالمية على اإلنفاق الصدقي

 
 :1إلىغة الل   يتنوع معنى الصدقة في

1-  ﴿ تعالى:  قوله  في  كما  المفروضة،  المال  َواْلَعاِمِليَن زكاة  َواْلَمَساِكيِن  ِلْلُفَقَراِء  الَصَدَقاُت  ِإَنَما 
َقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل ّللَاِ َواْبِن الَسِبيِل  َوّللَاُ   ۖ  َفِريَضةا مِ َن ّللَاِ    ۖ  َعَلْيَها َواْلُمَؤَلَفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرِ 

 .(60)التوبة:  ﴾َعِليٌم َحِكيمٌ 
 صدقة الفطر: صدقة يدفعها المسلم الذي يملك قوت يومه قبل صالة الفطر.   -2
 عطى للفقير ونحوه من مال أو طعام أو لباس على وجه القربى هلل، ال المكرمة. ما يُ   -3

الل   في  الصدقة  مفهوم  خالل  الصدقيومن  اإلنفاق  تقسيم  يمكن  إلى:    غة  اإلسالم  في 
نفقه  ، واإلنفاق الصدقي التطوعي الذي يُ 2المفروضة  اإلنفاق الصدقي المقترن بأداء العبادات

هللا  وجه  ابتغاء  الفقير  على  اإلنفاق  3المسلم  في  ُيسهم  اإلسالمية  العبادات  أداء  ولعل   ،
 الصدقي بنوعيه، كما يلي: 

 

 أثر الصالة على اإلنفاق الصدقي:  -أوّلا 
تعالى:   القرآن الكريم، كقوله  ربط هللا تعالى بين الصالة واإلنفاق في مواطن عديدة من 

﴿ِإَن  وقوله جل جالله:  ،  (3)البقرة: ا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن﴾  اَلِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الَصاَلَة َوِممَ ﴿
)فاطر: َجاَرةا َلن َتُبوَر﴾  اَلِذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب ّللَاِ َوَأَقاُموا الَصاَلَة َوَأنَفُقوا ِمَما َرَزْقَناُهْم ِسر ا َوَعاَلِنَيةا َيْرُجوَن تِ 

 

 .1283، ص2م، ج2008أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة،  (1)
 كالزكاة وصدقة الفطر وفدية الصيام وما إلى غير ذلك من النفقات المرتبطة بأداء الفروض األربع. (2)
قوله   (3) في  القرطبي  اإلمام  فيقول  الكريمة،  اآليات  من  العديد  في  التطوعي  الصدقي  اإلنفاق  على  تعالى  للا  يحث 

ا َحَسناا ُيَضاَعُف َلُهْم َوَلُهْم َأْجٌر َكِريٌم﴾ )التعالى:   َقاِت َوَأْقَرُضوا ّللَاَ َقْرضا ِقيَن َواْلُمَصدِ  قال الحسن:  :  (18حديد:  ﴿ِإَن اْلُمَصدِ 
،أبو  ما في القرآن من القرض الحسن فهو التطوع. وقيل: هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها محتسبا صادقا."  كل

 .252، ص17عبد للا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ج
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نَفُقوا ِمَما َرَزْقَناُهْم ِسر ا َوَعاَلِنَيةا  ﴿َواَلِذيَن َصَبُروا اْبِتَغاَء َوْجِه َربِ ِهْم َوَأَقاُموا الَصاَلَة َوأَ له تعالى:  و ، وق(29

الَداِر﴾   ُعْقَبى  َلُهْم  ِئَك  ُأولََٰ َئَة  الَسيِ  ِباْلَحَسَنِة  اآليات  (22)الرعد:  َوَيْدَرُءوَن  من  ذلك  غير  إلى   ..،
الصدقي اإلنفاق  على  المسلم  حث  شأنها  من  التي  الكريمة  المسلم  القرآنية  الصالة  فتدفع   ،

 وامر هللا باإلنفاق الصدقي.لالمتثال أل
 

 أثر الزكاة على اإلنفاق الصدقي:  -ثانياا 
 من العبادات المالية الخالصة، وتتعدد أشكالها بين زكاة مال وزكاة فطر. الزكاة 
يتعلق بالملكية من غير نظر إلى شخصية المالك سواء كان صغيراا    اا "تكليفزكاة المال: تمثل   -1

بنسب   الحول،  عليها  ويحول  النصاب،  فيها  يكتمل  عندما  الغالت  ومن  األموال  من  وتؤخذ  كبيراا،  أو 
حددها الشرع اإلسالمي وأنواع فصلها الفقهاء، منها زكاة الذهب والفضة والنقود الورقية، زكاة الثروة 

والركاز،  الحيوانية ومن  الكنوز  المعدنية ومنها  الثروة  زكاة  التجارة،  زكاة  الزراعية،  الثروة  زكاة  تجاتها، 
األسهم   وزكاة  المستغالت،  وزكاة  واللؤلؤ،  والمرجان  كالجواهر  البحرية  المستخرجات  وزكاة 

 . 1والسندات.."

فأخَبَرهم أَن للَا قد فَرض عليِهم َزكاةا تؤَخُذ "حينما ابتعث معاذ بن جبل إلى اليمن:    ملسو هيلع هللا ىلص  قالو 

فقد روي ،  الرسول    منهاجن على  و . وقد سار الخلفاء الراشد2" ِمن أغِنياِئِهم فُتَرد  على ُفَقراِئِهم

أن أبا بكر ُكلم في أن يفضل بين الناس في القسم، فقال: "فضائلهم عند  "عن يزيد بن أبي حبيب :  

 .  3للا، فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير"  
"صدقة مفروضة على المسلم، أنثى وذكر، صغير وكبير، عبد وحر، غني  زكاة الفطر: هي   -2

وذلك كل عام في وقت معلوم هو شهر رمضان، وبقدر معلوم هو صاع تمر    ؛وفقير مالك لقوت يومه

 

 .151د. إبراهيم العسل، التنمية في اإلسالم: مفاهيم مناهج وتطبيقات، مرجع سابق، ص (1)
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول للا    (2)

 .19صلى للا عليه وسلم، مرجع سابق، حديث رقم: 
 .  354ص م(،1989 -ه1409)األموال، دار الشروق، القاهرة، أبو عبيد القاسم بن سالم، (3) 
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أَن رسوَل للِا صَلى للُا عليه وسَلَم فرَض زكاَة الفطِر من رمضاَن ))  روي ابن عمر:  .1أو صاع شعير" 
من  أنثى.  أو  ذكر    . عبد  أو  حر    كلِ   على   . شعير  من  صاعاا  أو   . تمر  من  صاعاا  الناِس.  على 

 .2((المسِلمين.
،  صدقاته التطوعية   زيد من وإنفاق المسلم لزكاة ماله المفروضة تحثه على الكرم والجود في 

ُموا أِلَنُفِسُكم مِ ْن َخْير  َتِجُدوُه ِعنَد ّللَاِ    ۖ  ﴿َوَأِقيُموا الَصاَلَة َوآُتوا الَزَكاةَ فيقول هللا تعالى:   ِإَن   ۖ  َوَما ُتَقدِ 

 .(110ّللَاَ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر﴾ )البقرة: 
 

 أثر الصيام على اإلنفاق الصدقي:  -ثالثاا 
 في فدية الصيام وكفارته:  ياملفريضة الص ديةوتتمثل النفقات الما

َأَيام  ُأَخَر َوَعَلى َفَمن َكاَن ِمنُكم َمِريضاا َأْو َعَلى َسَفر  َفِعَدٌة مِ ْن  ﴿  : يقول تعالى:3فدية الصيام  -1
  ﴾ ِإن ُكنُتْم َتْعَلُمونَ   اَلِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكين  َفَمن َتَطَوَع َخْيراا َفُهَو َخْيٌر َلُه َوَأن َتُصوُموْا َخْيٌر َلُكمْ 

الشريعة اإلسالمية للمسن الذي يشق عليه الصوم أن يطعم عن    فتبيح؛  (184:  ، من اآلية)البقرة
كل يوم مسكينًا، كما يجوز الفطر للمريض إذا أضره الصوم أو خاف زيادة مرضه أو طول  

 .  4مدته، كما أباح أيضًا الفطر للحامل التي تخشى على ابنها، وغيرها من التيسيرات 
الصيام  -2 من  5كفارة  بأهله:  شهرين    6وقع  صيام  عليه  كان  متعمدًا  رمضان  نهار  في 

 

 .153د. إبراهيم العسل، التنمية في اإلسالم: مفاهيم مناهج وتطبيقات، مرجع سابق، ص (1)
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل  (2) 

 .984رسول للا صلى للا عليه وسلم، مرجع سابق، رقم الحديث أو الصفحةالعدل عن العدل عن 
، يُقوَنُه ِفْدَيٌة﴾: فداء وعوض": "ما يقدم هلل جزاء تقصير في عبادة.. فيقول تعالى: ﴿َوَعَلى اَلِذيَن ُيطِ غةالفدية في الل    (3)

 .1682ص، 3أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج
 . 101راجع: د. حسين حسين شحاته، نفحات فريضة الصيام، مرجع سابق، ص (4)
خوذة من مادة كفر "الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الستر والتغطية"،  أالكفارة في اللغة م (5)

ص سابق،  مرجع  اللغة،  مقاييس  هارون،  محمد  السالم  عبد  تحقيق:  زكريا،  بن  فارس  بن  أحمد  الحسين  ،  191أبو 
الراغب األصفهاني، تحقيق: صفوان    "والكفارة ما يغطي اإلثم.. والتكفير ستره وتغطيته حتى يصير بمنزلة مالم يعمل"،

 . 717، ص4م، ط2009عدنان داوودي، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، دار القلم، دمشق، 
 وقع بأهله: جامع أهله.  (6)
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 . 1متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكين
المضاعف وأسوًة كما   الثواب  في  الصيام، طمعًا  التطوعية خالل شهر  الصدقات  تزداد 

الكريم   ))  ،ملسو هيلع هللا ىلصبرسولنا  ما حيث  أْجَوُد  وكاَن  بالَخْيِر،  الَناِس  أْجَوَد  وسَلَم  عليه  للُا  َصَلى  النبي   كاَن 

 .  2 ((َيكوُن في َرَمَضاَن َ 
  

 :أشهر النماذج للصدقات التطوعية في مجتمعنا اإلسالمي خالل الشهر الكريم ومن
يقوم أصحاب السعة والخير بإعداد موائد طعام في المساجد، أو  حيث  موائد الرحمن:   •

في قاعات المناسبات، أو في مقار مؤسساتهم؛ إلطعام الصائمين من الفقراء والمساكين وابن  
))من فَطر صائماا كان له مثُل أجره، غير أنه  :    ملسو هيلع هللا ىلصالسبيل، طمعًا في الثواب، كما يقول الرسول  

 . 3أجر الصائِم شيئاا(( نّل ينقُص م
المواد   • بعض  وتتضمن  للفقراء،  ماديًا  القادرون  يقدمها  حقيبة  هي  رمضان:  حقيبة 

 الغذائية الجافة والضرورية لهم. 
 أثر الحج على اإلنفاق الصدقي:  -رابعاا 

تتعدد الدماء والكفارات الواجبة في الحج بتعدد أركان وواجبات الحج وأوجه التقصير في  
منها، فالحصر الذي يمنع أركان الحج يستوجب ما استيسر من الهدي، والتقصير في  كل  

 

بَأْهِلي في َرَمَضاَن، َقاَل:    وَقْعتُ  :َجاَء َرُجٌل إلى َرسوِل ّللَاِ َصَلى للُا عليه وسَلَم َفَقاَل: َهَلْكُت، َفَقاَل: وما َذاَك؟ َقالَ "  (1)
 ُتْطِعَم ِستِ يَن ِمْسِكيناا َقاَل: َّل، َتِجُد َرَقَبةا َقاَل: َّل، َقاَل: هْل َتْسَتِطيُع أْن َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َقاَل: َّل، َقاَل: َفَتْسَتِطيُع أنْ 

اْذَهْب بهذا َفَتَصَدْق به َقاَل: أَعَلى أْحَوَج ِمَنا يا  :فيه َتْمٌر، َفَقالَ   -الِمْكَتُل    والَعَرقُ   -َقاَل: َفَجاَء َرُجٌل ِمَن األْنَصاِر بَعَرق   
أ فأْطِعْمُه  اْذَهْب  َقاَل:  ُثَم  ِمَنا،  أْحَوُج  َبْيت   أْهُل  َّلَبَتْيَها  بْيَن  ما   ، بالَحقِ  َبَعَثَك  والذي  ّللَاِ؟  البخاري .ْهَلكَ َرسوَل  أخرجه   ،"

محمد   للا  ومسلم،  رسول  حديث  من  المسند  الصحيح  الجامع  الخطيب،  الدين  محب  تحقيق:  البخاري،  إسماعيل  بن 
 . 6710، حديث رقم 4-2وسننه وأيامه، مرجع سابق، ج 

محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول للا وسننه    (2)
 . 1902يث رقم ، حد4-2وأيامه، مرجع سابق، ج

ج  (3) سابق،  مرجع  وزيادته،  الصغير  الجامع  صحيح  الشاويش،  زهير  تحقيق:  األلباني،  الدين  ناصر  ، 7-6محمد 
 . 6415حديث رقم 
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واجب يتطلب لجبره هديًا بالغ الكعبة، والمتمتع بالحج والعمرة معًا يلزمه هدي، كما قد تأخذ  
الكفارات صورًا أخرى أكبر أو أصغر من الهدي، كما في حالة القتل المتعمد للصيد أثناء  

 كما يلي:  ذلك  ن توضيح ، ويمك1اإلحرام
 

َفَمن َكاَن ِمنُكم َمِريضاا َأْو ِبِه َأذاى مِ ن َرْأِسِه َفِفْدَيٌة مِ ن ِصَيام   ﴿فدية الحج: يقول هللا تعالى:   -1

كما في حديث كعب بن عجرة    ةذبح شا  2سك والمراد من الن  ،  (196)البقرة:  ﴾َأْو َصَدَقة  َأْو ُنُسك  
قال : نعم يا رسوَل للِا. فقال رسوُل للِا صلى للا   لعَلك آذاك هوام ك ؟))   أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا  

، أو انُسْك بشاة . وتقديم فدية  ،  3((عليه وسلم: احِلْق رأَسك، وُصْم ثالثَة أيام ، أو َأْطِعْم ستَة مساكين 
التسعة اإلحرام  فعل محظور من محظورات  بسبب  والطعام  4المحظورات  باللحم  والتصدق   ،

 .5لى مساكين الحرم في هذه الفديات يكون ع
 

األنعام  الهدي:   -2 بهيمة  من  الحرام  البيت  إلى  يهدى  والغنم–"ما  والبقر  للا   -اإلبل  إلى  تقرباا 

 .6تعالى" 

 

 .178، 177راجع: د. ربيع الروبي، التكافل اّلجتماعي في اإلسالم، مرجع سابق، ص  (1)
ج  (2) سابق،  مرجع  العرب،  لسان  محمد،  بن  الفضل  أبو  الدين  جمال  الذبيحة،  وهي  نسيكة،  جمع  ، 52النسك: 
 . 4412ص
،  2-4محمد بن إسماعيل البخاري ، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول للا وسننه وأيامه، مرجع سابق، ج  (3)

 . 1814حديث رقم 
استعمال الطيب في البدن أو الثياب، إزالة الشعر والظفر، تغطية رأس الرجل،  من محظورات اإلحرام: لبس المخيط،    (4)

ارتداء النقاب للمرأة أو القفازين، عقد النكاح للمحرم ولغيره، الوطء، المباشرة، قتل صيد البر واصطياده، قطع الشجر، 
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة،  راجع: وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    سهاب،لمزيد من اإل

العامة،   األمانة  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  اإلسالمية،  الشئون  مجمع  السعودية:  العربية  المملكة 
 . 180، 179هـ، ص1424الشئون العلمية، المدينة المنورة، 

 7/85شرح السنه  (5)
واإل   (6) والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشئون  سابق،  وزارة  مرجع  والسنة،  الكتاب  ضوء  في  الميسر  الفقه  رشاد، 
 . 181ص
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وهو    وهدي الجبران  4، واإلحصار3والقران   2: التطوع والتمتع  1ومن أسباب تقديم الهدي 
 . 5الفدية الواجبة بسبب ترك واجب من اإلحرام أو فعل محظور من محظوراته 

يجمع الحج بين مشقة الدين وتكلفة المال، وقال ابن عمر: " أفضل الحجاج أخلصهم  و 
نية وأزكاهم نفقة وأحسنهم يقينًا"، فينفق الحاج في الفداء إن سها أو تجاوز واجبات الحج أو  

ويسمحظورات   ويُ ااإلحرام  الهدي  مفردًا،  ق  كان  إن  تطوعًا  أو  قارنًا،  أو  متمتعًا  وجوبا  ذبح 
ومن مندوبات الحج أن يكثر المسلم زاده ليعطي رفقاءه في الحج ويتعود كثرة البذل، فيصبح  

 طلبًا لرضى ربه .  سخيًا ومعطاءً 
 

﴿َمَثُل اَلِذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم  على زيادة الدخل اآلية الكريمة:    توضح أثر اإلنفاق الصدقيو 
ِلمَ  ُيَضاِعُف  َوّللَاُ  َحَبة   اَئُة  مِ  ُسنُبَلة   ُكلِ   ِفي  َسَناِبَل  َسْبَع  َأنَبَتْت  َحَبة   َكَمَثِل  ّللَاِ  َسِبيِل  َوّللَاُ  ِفي  َيَشاُء  ن 

)البقرة:   َعِليٌم﴾  جزء    ؛ حيث(261َواِسٌع  فيخصص  إلى دخول مختلفة،  الصدقات  تنتقل هذه 
لإلنفاق على االستهالك، وآخر لالدخار، ويؤدي الجزء المخصص لالستهالك لزيادة الطلب  
االستهالكي؛ مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاج، ومن ثم توزيع دخول جديدة تنقسم بين االستهالك  

 . 6عرف: بدورة الدخل ذه السلسلة بما يُ واالدخار، وفقًا للميل الحدي لالستهالك، وتستمر ه
 ما يلي: إلى ونخلص من ذلك 

 زيادة الميل الحدي لالستهالك في المدى القصير.  •

 

المجتمع اإلسالمي، مرجع سابق،   (1) في بناء  الحج والعمرة: أحكامهما وأثرهما  المطلب،  راجع: د. رفعت فوزي عبد 
 . 391ص
 التمتع: أن يقصد المسلم العمرة في أشهر الحج ثم بعد أن يتحلل منها يحرم بالحج.  (2)
 القران: هو أن يجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد.  (3)
 قصده المسلم من حج أو عمرة بسبب تربص عدو أو مرض أو غير ذلك.  اإلحصار: هو عدم التمكن من إتمام ما (4)
بية وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، المملكة العر :  انظر  (5)

 .181السعودية، مرجع سابق، ص
مرجع  (6)  والوضعية،  اإلسالمية  العامة  المالية  اقتصاديات  مشهور،  اللطيف  عبد  نعمت  د.  المعلومات:  من  لمزيد 

 . 255سابق، ص
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في المدى الطويل يعمل على زيادة الميل الحدي لالدخار لدى طبقات المجتمع الفقيرة،   •
 . 1ويمثل تخصيص الموارد نحو االدخار مرحلة أولى سابقة لالستثمار

يؤدي في المدى الطويل    ، ممافي كثير من األزمات  نيمثل االدخار صمام أماوبالتالي   •
 . 2إلى زيادة النشاط االستثماري واإلنتاجي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .15راجع: د. أحمد مجذوب أحمد علي، اآلثار اّلقتصادية واّلجتماعية للزكاة، مرجع سابق، ص (1)
 . 247اللطيف مشهور، اقتصاديات المالية العامة اإلسالمية والوضعية، مرجع سابق، ص: د. نعمت عبد انظر(2) 
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 المطلب الثاني 
 أثر العبادات اإلسالمية على اّلستهالك 

 

باستحالة وفساد،    "هالك الشئمعاني هلك:    ، وأشهر1غة مشتق من هلكاالستهالك في الل  

"زوال المنافع التي وجد الشئ من أجل تحقيقها، وإن بقيت عينه  ، فاالستهالك هو:  2الموت والفناء"

 . 3قائمة" 
التبديد  أو  إلى عملية االستنفاد  الوضعي  االستهالك  ، و 4ويشير االستهالك في االقتصاد 

لخدمات اّلستهالكية وليس مجرد "الحصول على اإلشباع المادي والنفسي من استخدام السلع واهو:  

باعتقاد  ، فاالستهالك في الفكر الوضعي هو الهدف النهائي لكل نشاط اقتصادي؛  5شراءها"
 .  6أن غاية اإلنسان في هذا الوجود هو االستهالك 

مرضاة  ونيل  العبودية،  تجسيد  وسائل  وسيلة من  فهو  اإلسالم  في  االستهالك  وأما عن 
هللا، وليس إشباعًا للجانب الحسي والبيولوجي في اإلنسان فقط كما في المنظومة االقتصادية  

المادي،   البعد  في  همها  حصرت  التي  جزءً المعاصرة  يمثل  اإلسالم  في  من    فاالستهالك 
 

الُلغة، مرجع سابق، ج  (1) السالم محمد هارون، مقاييس  ، كتاب  6الُحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد 
 . 62الهاء، ص

 .543ص، مرجع سابقالراغب األصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن،  (2)
 .66م(، ص1985-ه1405محمد رواس قلعة جي، حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ) (3)
وهذا ما يجعلنا نربط    ،هناك ارتباطات قوية بين الحاجة إلى تناول الطعام والشراب واّلستهالك  والجدير بالذكر أن(  4)

 شباعها. لمزيد من التفاصيل، انظر: إبين استهالك السلع والخدمات والرغبة الداخلية في 
Tim Edwards, The contradiction of Consumption: concepts practices and politics in  

consumer society, U.S.A., 2000, p.10. 
 انظر:(5) 

G.Ackley, Macro. Conomics: they and policy, ( New York: Mac millan publishing co., 
1978, p.535. 

إيريك فروم، ترجمة: سعد زهران، اإلنسان ، "واستهلك أملك ما بقدر  موجود أنا: "الغرب في  المعاصر  المستهلك يقول(6) 
 .47م، ص1988بين الجوهر والمظهر نتملك أو نكون، دار الحداثة، بيروت 



 
66 

 

سالمي الذي يجمع بين المقومات المادية والمعنوية، ويقيم التوازن بين  النظام االقتصادي اإل
 ، ويمكن بحث عالقة العبادات باالستهالك كالتالي:1المصالح الفردية والجماعية 

 

 ضرورة اّلستهالك إلقامة العبادات:  -أوّلا 
يحي  كي  للمسلم  ضرورة  االستهالك  في    اُيعد  وظيفته  ممارسة  من  ويتمكن  طيبة،  حياة 

وعال جل  خالقه  تجاه  عباداته  أداء  ويستطيع  وتعميرها،  األرض  ابن    ، خالفة  اإلمام  فيقول 
هللا –القيم   "-رحمه  األبدان،  :  يقيم  فيما  داخلة  فهي  والمناكح  والمالبس  والمشارب  المطاعم  وأما 

ليتم بذلك قوام األجساد، وحفظ النوع،    ؛ع اإلنسانيويحفظها من الفساد والهالك، وفيما يعود ببقاء النو 
عُ  التي  األمانة  شكر  فنتحمل  من  ويتمكن  وأدائها،  حملها  على  ويقوى  واألرض،  السموات  على  رضت 

 .2نعام ومسديه.."مولى اإل 
من   وتحريره  للمسلم،  االستهالكي  السلوك  توجيه  على  يعمل  بالتعبد  االستهالك  وربط 

الروحية البواعث   باألشواق  مصحوبة  تتحرك  الجسدية  الدوافع  يجعل  مما  الدنية،  ،  3والدوافع 
وذلك   ؛"ما صورته لحظ النفس، ويمكن أن يكون معناه هللوفي هذا المعنى يقول اإلمام الغزالي:  

كاألكل والنكاح، وكل ما يرتبط به بقاؤه، وبقاء ولده، فإن كان القصد لحظ النفس فهو من الدنيا، وإن  
 . 4كان القصد اّلستعانة به على التقوى فهو هلل بمعناه، وإن كانت صورته صورة الدنيا"

 

 دور العبادات اإلسالمية في ضبط السلوك اّلستهالكي للمسلم:  -نياا ثا
تقتضي المعادلة الحقيقية لالستهالك في االقتصاد اإلسالمي الجمع بين إشباع مطالب 

بينهما  الروح التوازن  وتحقيق  لالستهالك  ،  والجسد،  الحقيقي  الموجه  التعبدي  البعد  ويشكل 

 

 .73، 25: د عبدللا بن محمد معطر، السلوك اّلستهالكي في اإلسالم، مرجع سابق، صراجع( 1)
 .5، ص2( ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور وّلية العلم واإلرادة، دار الفكر، ب.ت، ج2)
 . 73( انظر: د عبدللا بن محمد معطر، السلوك اّلستهالكي في اإلسالم، مرجع سابق، ص3)
 .389، ص 3جمرجع سابق، إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي،  ( 4)
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لضبط   القويم  والضابط  الجانب،  هذا  في  التشريع  مقاصد  نحو  جلتحقيق  اإلنسان  موح 
 . 1استهالك المحرماتأو  االستغراق في االستهالك 

وأداء العبادات اإلسالمية له أثره على اإلنسان لفهم ضوابط االستهالك في اإلسالم بال  
َتْبُسْطَها ُكَل اْلَبْسِط  تقتير وال إسراف، كما في قوله تعالى:   َمْغُلوَلةا ِإَلىَٰ ُعُنِقَك َوَّل  َيَدَك  َتْجَعْل  ﴿َوَّل 

 ظ في كل عبادة ما يلي:   الح ، ويُ (29َفَتْقُعَد َمُلوماا َمْحُسوراا﴾ )اإلسراء: 

أَن النبَي صَلى للُا عليِه بدء باستخدام ماء الوضوء في الصالة، فعن عبد هللا بن عمرو: "ال -1
نعم وإن   :قال  ؟!قال أفي الوضوِء سرفٌ   ؟ما هذا الَسرُف يا سعدُ   :وسَلَم مَر بسعد  وهو يتوضُأ فقال

 "  فيتعلم المسلم االعتدال في االستهالك. ، 2كنَت على نَهِر جار 
طبقًا  -2 غيرها،  في  تقبل  وال  فيها  ُتقبل  ثمانية  الزكاة مصارف  في  وتعالى  تبارك  هللا  حدد 

يتعود المسلم الحرص على أمواله وعدم إسرافها للحاجة كل مصرف إلى أموال الزكاة،  
 إهدارًا وتبذيرا ألمواله. دعفي المواضع التي ال تستحق فيُ 

ليمثل      تنخفض عدد الوجبات الغذائية خالل شهر الصيام من ثالث وجبات إلى وجبتين؛ -3
 .3الشهر المبارك فرصة لتدريب المسلم على ضبط استهالكه من المواد الغذائية 

بيته   -4 ويترك  البسيطة،  اإلحرام  ليرتدي مالبس  الفخمة  الحاج من مالبسه  ووسائل  يتجرد 
عدم   فيتعلم  الترف،  حياة  عن  بعيدًا  محدد  رباني  توجيه  وفق  حجته  أداء  ليتم  رفاهيته 

 المغاالة واإلسراف في الملبس وُسبل المعيشة. 
 

 دور العبادات اإلسالمية في تمويل اّلستهالك:  -ثالثاا 
ويُ  لالستهالك،  والميل  الدخل  مستوى  من  كل  على  االستهالك  حجم  الدخل    دعيتوقف 

أن األفراد يتجهون إلى    الذي يحدد االستهالك. ونظرًا للطبيعة اإلنسانية إال   مستقلالمتغير ال

 

 . 70( انظر: د عبدللا بن محمد معطر، السلوك اّلستهالكي في اإلسالم، مرجع سابق، ص1)
 860/ 7، 7 – 3 ج ، ب.ت، 1ة الصحيحة، مكتبة المعارف، طل( محمد ناصر الدين األلباني، السلس2)

 .65، 64وس اقتصادية من رمضان، مرجع سابق، صراجع: د.أشرف محمد دوابه، در  (3)
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هو   وهذا  الدخل.  في  الزيادة  من  أقل  بقدر  ولكن  دخولهم،  تزداد  حينما  استهالكهم  زيادة 
  القانون النفسي األساسي الذي اعتمد عليه التحليل االقتصادي، فى أن المجتمع عند ارتفاع

يعني   ما  وهو  الدخل،  من  تدريجيًا  متناقصة  بنسبة  تأتي  استهالكه  فزيادة  الحقيقي،  دخله 
 .1لالستهالك مع ارتفاع الدخل الحدي انخفاض الميل 

ية التي تقترن  دسهم العبادات اإلسالمية في تمويل االستهالك من خالل الجوانب الما وتُ 
الفقراء،  2بأدائها زيادة مستوى دخل  إلى  فتؤدي  الطلب على ؛  في  اندفاعهم  يعمل على  بما 

زيادة الطلب االستهالكي الكلي، وخلق    ترتب عليهالسلع والخدمات إلشباع حاجاتهم، مما ي 
 .3قوة شرائية

 

 ثار اّلقتصادية الناتجة عن زيادة حجم اّلستهالك: اآل -اا رابع
اإلسالمية إلى ضرورة االستهالك، مع ضبطه بال إسراف وال تقتير،  يدفع أداء العبادات  

السلع  مقابل  للمجتمع  الضرورية  والمنتجات  السلع  استهالك  في  زيادة  عليه  يترتب  بما 
 الكمالية، فينتج عن هذه الزيادة ما يلي: 

بتأمين سلعهم من السوق  -1 الفقراء والمساكين  يحرك    فإن ذلك  ،زيادة اإلنتاج: عندما يقوم 
 .4لمواجهة الطلب المتزايد على هذه السلع  النشاط االقتصادي نحو مزيد من اإلنتاج

البطالة: -2 التشغيل والتقليل من حدة  يؤدي زيادة اإلنتاج إلى رفع مستوى    ارتفاع معدالت 
 التشغيل والتخفيف من حدة البطالة. 

 

 م. 2016يوليو  7( انظر: د. أيمن رفعت المحجوب، ظواهر اقتصاديو موسمية، مقالة بجريدة اليوم السابع بتاريخ: 1)
فارة  ك  -الصيامزكاة الفطر، فدية    -ية المقترنة بأداء العبادة اإلسالمية المفروضة: )زكاة المالتشمل الجوانب الماد   (2)

 الهدي(، عالوة على أثرها في الحث على اإلنفاق الصدقي التطوعي.  -الصيام، فدية الحج
 .73راجع: د. عبد الحليم عويس، العبادات في اإلسالم: أحكامها الفقهية وغاياتها التربوية، مرجع سابق، ص(3) 

اإلسال4) اّلقتصاد  في  واّلدخار  اّلستهالك  الرفاعي،  محمد  حسن  د.  بيروت،  (  النفائس،  دار    -ه1427)مي، 
 . 107ص م(، 2006
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أولويات اإلنتاج: -3 للفقراء    ترتيب  الالزمة  السلع الضرورية  الطلب االستهالكي على  زيادة 
تجاه إلى إنتاج هذه النوعية من السلع يعمل على إصالح هيكل االستثمار بحفزه على اال

 .1على حساب السلع الكمالية 
الدخل،  ز  -4 ويزيد  التشغيل  معدالت  الرتفاع  اإلنتاج  زيادة  تؤدي  واالستثمار:  االدخار  يادة 

يزيد   وهكذا  الدخل(،  حجم  على  يتوقف  )الذي  االدخار  زيادة  إلى  يؤدي  بدوره  الذي 
أن    ، مع مالحظة2االستثمار الذي يؤثر في سعر الفائدة باالنخفاض وفي الدخل بالزيادة

لإل الدخل  من  جزء  فرص  ن تخصيص  من  اقتطاعه  يعني  ال  والصدقي  االستهالكي  فاق 
توفير   أثر مهم في  اإلنفاق  لهذا  وإنما  االقتصادي،  النشاط  االستثمار وتخفيض مستوى 

 .3نفاق االستثماري السوق الالزمة الستهالك منتجات اإل
دخل  زيادة الدخل القومي: زيادة المقدرة اإلنتاجية تؤثر في زيادة الدخل القومي، وزيادة ال -5

القومي يترتب عليها إعطاء األموال للفقراء، فيزيد الطلب العام على االستهالك، وبالتالي  
نتاج فالدخل فالزكاة ... إلخ،  فاإلنتاج فالدخل فالزكاة فاالستهالك فاإل  ،تزيد االستثمارات

 . 4وهكذا يزيد اإلنتاج والدخل القومي 
 
 

 
 

 

 

 .40: د. ربيع الروبي، التكافل اّلجتماعي في اإلسالم، مرجع سابق، صانظر (1)
 .230: أحمد إسماعيل يحيى، الزكاة عبادة مالية وأداة اقتصادية، مرجع سابق، صانظر (2)

الفكر   (3) المعرفة: مجلة  إسالمية  للزكاة،  واجتماعي  اقتصادي  فهم  أجل  من  مشهور،  اللطيف  نعمت عبد  د.  راجع: 
 .   141م(، ص19841 -ه1401، )9اإلسالمي المعاصر، ع

 .229: إسماعيل أحمد يحيى، الزكاة عبادة مالية وأداة اقتصادية، مرجع سابق، صانظر (4)
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 المطلب الثالث
 اإلسالمية على اّلستثمار أثر العبادات 

 
"حمل الشجر، وأنواع المال، والثمر: كثرة المال غة مشتق من ثمر، والثمر:  االستثمار في الل  

 َنَفراا﴾  المستفاد، كما في قوله تعالى: ﴿َوَكاَن َلُه َثَمٌر َفَقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمنَك َماّلا َوَأَعز  
 .   2ثمر الرجل ماله: أحسن القيام به، ويقال في الدعاء، أثمر للا ماله: أي نماه"و ، "1(" 43)الكهف:

هو:   الوضعي  االقتصاد  في  المصانع  واالستثمار  إنشاء  مثل  جديدة  رأسمالية  أصول  "إيجاد 
تُ  التي  الرأسمالية  والمعدات  اآلّلت  وإنتاج  السلع  والمزارع،  من  العديد  إيجاد  على  والخدمات ساعد 

ير ،  3" اّلستهالكية كما  هو:  ا واالستثمار  كينز  التي ه  الرأسمالية  المعدات  لقيمة  الحالية  "اإلضافة 

 . 4نتجت من النشاط اإلنتاجي في الفترة المعنية" 
باالستثمار في اإلسالم:  ويُ  استثماره"قصد  في  الشرعية  األحكام  مراعاة  بشرط  المال  ،  5"تنمية 

استثمار   األخالقيةفيستند  والقيم  اإلسالمية  العقيدة  على  اإلسالم  في  عنه،   المال  المنبثقة 
لتحقيق مقاصد الشريعة الخمسة، فعمل الفرد في مجال استثمار المال يجب أن يكون بزيادة  

 .  6اإلنتاج لالستزادة من نعم هللا، وتنمية ما استخلفه هللا عليه من مال 

 

 .503محمد، لسان العرب، مرجع سابق، باب الثاء، مادة ثمر، صجمال الدين أبو الفضل بن   (1)
 .388، ص1غة، مرجع سابق، جالل   زكريا، مقاييس بن فارس بن أحمد الُحسين (2)
( خالد بن عبد الهن المشعل، الجانب النظري لدالة اّلستثمار في اّلقتصاد اإلسالمي، جامعة اإلمام محمد بن أبي  3)

السعودية، سعود   العربية  المملكة  اإلسالمي،  اّلقتصاد  قسم  الشريعة،  كلية  العالي،  التعليم  وزارة  اإلسالمية، 
 م. 2002الرياض،

ماينارد(4)  جون  للنشر،   راجع:  العين  دار  والنقود،  والفائدة  للتشغيل  العامة  النظرية  عيداروس،  إلهام  ترجمة:  كينز، 
 . 116هـ(، ص1431م، )2010القاهرة، 

بيروت،  (5)  الرسالة،  مؤسسة  مقارنة،  دراسة  اإلسالمي:  اّلقتصاد  في  التنمية  تمويل  دنيا،  أحمد  م، 1984شوقي 
 .87ص

الكويت، ع6) المعاصر،  المسلم  مجلة  الراهن،  العصر  في  اإلسالمي  اّلستثمار  السعود،  أبو  محمود  انظر:  ذو 28(   ،
 . 75م، ص1981ديسمبر  -ه، أكتوبر 1401القعدة/ محرم 
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، على عكس  1ي تحقيق أقصى ربحيات ممكنة دف االستثمار في االقتصاد الوضعستهوي 
ي  الذي  اإلسالم  في  العام ستاالستثمار  الصالح  تراعي  التي  اإلنسانية  التنمية  تحقيق  هدف 

 .2للمجتمع اإلسالمي 
 

 أثر العبادات اإلسالمية على نفسية المستثمر المسلم:  -أوّلا 
تؤثر العديد من العوامل على القرارات االستثمارية للمستثمر، كالعوامل النفسية والسلوكية  

 والدينية واالجتماعية.. إلى غير ذلك من العوامل المختلفة.   
تأثيراً   إيجابيًا على نفسية المستثمرين المسلمين، وتعزز    ويؤثر أداء العبادات اإلسالمية 

المسلمين في جميع أنحاء العالم، وهو ما يترك أثرًا تفائليًا    من مشاعر التضامن والهوية بين 
العبادات  أداء  خالل  من  هللا  من  للتقرب  المسلمون  يسعى  حيث  االستثمار؛  قرارات  يشمل 

مستويات    منهاجهواتباع   لتحسن  باإلضافة  المزاجية،  وحالتهم  مشاعرهم  من  يحسن  مما 
 ينمى داخلهم شعور التفاؤل والثقة في تقبل مخاطر االستثمار.   ومن ثم  الصحة البدنية، 

 ,Jedrzej Pawel Bialkowski, Ahmad Etebariوهذا ما توصل إليه الباحثون/  
Tomasz Piotr Wisniewski,      إعدادهم خالل  من  األمريكية  هامبشير  نيو  بجامعة 

في   رمضان  شهر  خالل  األسهم  بعوائد  تتعلق  تطبيقية  بدين    تدين ولة  د  14لدراسة  أغلبها 
سواق اإلسالمية قد    م، وأظهرت نتيجتها أن2007  -1989اإلسالم، خالل الفترة   معظم األ 

 

 :انظر(1) 
A.Sloriet and D. Gague, A text book of economic theory, (Great Britain: Longman 
Green and Co., LTD, 1959), P412. 

يقترن اّلستثمار في اإلسالم ببعض الضوابط الشرعية، كاستخدام الوسائل المشروعة لتحقيق الربح، واّلستثمار في (2) 
المباحة والتي يستفيد منه الفضل جعفر بن علي المشروعات  أبو  انظر:  المعلومات،  المجتمع، ... إلخ ، لمزيد من  ا 

الدمشقي، تحقيق: البشري الشويجي، اإلشارة إلى محاسن التجارة: أبحاث من التراث اإلسالمي في علم اّلقتصاد ومن  
 .92-80م، ص ص: 1997التجارة وصناعة الكيمياء، مكتبة الكليات األزهرية، 
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بما    األسهمعائدات    ؛ حيث زادتشهدت زيادة كبيرة في أسعار األسهم خالل شهر رمضان
 .1باقي العام في يقارب تسعة أضعاف مثيالتها 

نظرًا التساع    ؛الناتج عن توقع ارتفاع اإليرادات المستقبلية عالوة على تفاؤل المستثمرين  
المرتفع  الميل  ذات  الفقيرة  الطبقات  صالح  في  الدخل  توزيع  إعادة  عن  الناتج  السوق 
أكثر   االستثمارات  المال ويشجع على زيادة  لرأس  الحدية  الكفاية  يرفع  ثم  لالستهالك، ومن 

 . 2منها في االقتصاد الوضعي 
 

 لعبادات اإلسالمية في دفع األغنياء لالستثمار: أثر ا  -اا ثاني
الذي  المستوى  عند  والتشغيل  اإلنتاج  مستوى  الرأسمالي  االقتصاد  في  المنظمون  يحدد 

. أما في االقتصاد اإلسالمي فسعر الفائدة غير موجود ألن الربا 3يحقق لهم أكبر ربح ممكن
محرم، )على عكس االقتصاد الوضعي الذي يعتبره من العناصر األساسية المؤثرة في اتخاذ  

االستثمار(،   يُ حيث  قرار  المحتمل  الربح  معدل  أو  الربح  عامل  أن  محددات    د عنجد  من 
ي أنه  إال  اإلسالمي  االقتصاد  في  والمتمثلة االستثمار  اإلسالمية،  الشرعية  بالضوابط  نضبط 

 .4في مقاصد الشريعة 
يلجأ المسلمون التخاذ قرارات االستثمار للمحافظة على حجم الثروة، بعد إخراج ومن هنا  

للربح   الحدي  المعدل  كان  طالما  االستثمار  في  فيستمرون  سعر    %2.25الزكاة،  أقل  وهو 

 

 ( انظر:1)
Jedrzej Pawel Bialkowski,  Ahmad Etebari,  Tomasz Piotr Wisniewski, Piety and Prof-
its: Stock Market Anomaly During the Muslim Holy Month, Finance and Corporate 
Governance Conference 2010 Paper, Melbourne, Australia 

 . 278األسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي، مرجع سابق، ص: د. نعمت عبد اللطيف مشهور، الزكاة راجع( 2)
 المنتجات   بيع  من  المتوقعة  الحصيلة  وتتكون   ممكن،  قدر   بأكبر  اإلنتاج  حصيلة  عنده  ترتفع   الذي  المستوى   ذلك  هو  (3)

اّلستثمار، انظر:    وعلى  اّلستهالك  على  المنفقة  األموال  مجموع  من  ممكن،  ربح  أكبر  تحقق   والتي  المستوى،  هذا  عند
 .405،406 ، ص1م، ج1973رفعت المحجوب، اّلقتصاد السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 . 271( انظر: د. نعمت عبد اللطيف مشهور، الزكاة األسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي، مرجع سابق، ص4)
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ف األموال  على  سنويًا  المقررة  بل  للزكاة  تقديرًا،  أو  االستثمار  إعاًل  في  يستمرون  سوف  نهم 
حتى ولو كان المعدل الحدي المتوقع للربح أقل من نسبة الزكاة المقررة على األموال القابلة 

ألن الخيار هنا أمام المستثمرين    ؛وطالما هذا المعدل كان أكبر من الصفر  %2.25للنماء  
ولي اكتنازها،  أو  أموالهم  استثمار  بين  قدر  هو  توافر  يعني  مما  متعددة،  استثمارات  بين  س 

 . 1أكبر من االستثمارات في االقتصاد اإلسالمي عنه في االقتصاد الوضعي 
سُ  إلى  المسلمين  المستثمرين  لجوء  على  الفكر  عالوة  مع  تتوافق  التي  االستثمار  بل 

 . إلخ.. 3، والمضاربة2  اإلسالمي، بعيدًا عن الفائدة، كالمشاركة بأنواعها
ظاهرة من  والحد  لالستثمار  األغنياء  دفع  في  الزكاة  المجتمع،   فُتسهم  في  االكتناز 

االست مجاالت  إلى  األموال  هذه  اتجاه  فيقبل  ثموضرورة  المجتمع،  لتنمية  األولوية  ذات  ار 
  على اإلنفاق بشقيه االستهالكي واالستثماري؛ مما يؤدي لتفعيل أداء النقود لوظائفها المجتمع

 .4األساسية
 

 أثر العبادات اإلسالمية في دفع الفقراء لالستثمار:  -اا ثالث
تدفع العبادات اإلسالمية الفقراء إلى الدخول لمجاالت االستثمار المختلفة؛ حيث يتملك  
باستثمارات  القيام  على  يساعدهم  مما  الصدقي،  اإلنفاق  أموال  أغلب  والمساكين  الفقراء 

 صغيرة. 
 

اراجع(  1) النظام  قحف،  منذر  عامّل:  نظرة  اإلسالمي:  عقتصادي  لبنان،  بيروت،  المعاصر،  المسلم  مجلة  ،  22ة، 
 . 114-112، ص(م1984 -ه1404)

في المال والجهد، أو في أحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري  طراف التعامالت المالية  أ: هي مشاركة  المشاركة  (2)
تستخدم حاليا في التي  من العقود المعتمدة  . وُيعد عقد المشاركة  مشتركة بينهم. ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة

 ة. تعامالت المصارف اإلسالمي
عبد الرحمن ابن  ه،  فيه على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان علي  تجرالمضاربة هي "دفع المال إلى من ي  (3)

 .130ص ،5ج،قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع
الرازق معايزية، اآلثار اّلقتصادية الناتجة عن الزكاة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، الملتقى ( انظر: أ. عبد  4)

 م.2012ديسمبر  3،4الدولي حول تحقيق التنمية المستدامة في اّلقتصاد اإلسالمي، جامعة قالمة، الجزائر، 
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التي  كما يجوز في   الفقراء من أرباب المهن والحرف بعض رؤوس األموال  الزكاة منح 
 . 1أعمالهم التجارية أو الصناعية والنهوض بهاو مكنهم من القيام بمشروعاتهم تُ 

وتملكها  و  الزكاة  أموال  من  تجارية  ومؤسسات  مصانع  إنشاء  المسلمة  الدولة  تستطيع 
 .2عل لهم الحق في بيعها أو نقل ملكيتها للفقراء كلها أو بعضها لتدر عليهم دخاًل وال تج 

لتُ  عاملة  قوة  تحرير  على  الرقاب  في  اإلنفاق  يساعد  االقتصادية  كما  األعمال  في  سهم 
المختلفة؛ بما يعود عليهم وعلى المجتمع بمزيد من اإلنتاج الذي من شأنه أن يزيد من فرص  

 . 3االستثمار
 اختيار األنشطة اّلستثمارية: أثر العبادات اإلسالمية في  -اا رابع

 تؤثر العبادات اإلسالمية في اختيار نوعية األنشطة االستثمارية، كما يلي: 
يدفع أداء العبادات اإلسالمية المستثمر المسلم الختيار    نشاط استثماري حالل:  راختيا  -1

، ومن أمثلة  األنشطة االستثمارية الحالل، والبعد عن االستثمار في كل ماهو ضار ومحرم 
 :  ذلك
يقول اإلمام ابن    (،45)العنكبوت:    ﴾﴿ِإَن الَصاَلَة َتْنَهىَٰ َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكرِ يقول تعالى:   •

ن الصالة تشتمل على شيئين: على ترك الفواحش والمنكرات، أي  إ "كثير في تفسير هذه اآلية:  

 .4مواظبتها تحمل على ترك ذلك، وعلى ذكر للا"

فتحث   • الحالل،  االستثمارية  لألنشطة  الزكاة  في  الغارمين  مصرف  دفع  يشترط 
 محرم. المستثمر المسلم على االبتعاد عن كل نشاط  

 

 .73ية وغاياتها التربوية، مرجع سابق، صراجع: د. عبد الحليم عويس، العبادات في اإلسالم: أحكامها الفقه (1)
 -279انظر: د. نعمت عبد اللطيف مشهور، الزكاة األسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي، مرجع سابق، ص  (2)

285. 
 .73راجع: د. عبد الحليم عويس، العبادات في اإلسالم: أحكامها الفقهية وغاياتها التربوية، مرجع سابق، ص(3) 

  القرآن  تفسير  السالمة،  محمد  بن  سامي:  تحقيق  الدمشقي،  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  الحافظ  (4)
 . 282 -280، ص 6العظيم، مرجع سابق، ج
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يتعود الصائم االبتعاد عن الحالل ابتغاء وجه ربه خالل فترة صيامه، فيسهل عليه   •
 البعد عن كل ماهو محرم في مختلف مجاالت حياته.  

ترك   • قادرًا على  يجعله  تعالى، مما  ليلبي فريضة هللا  أهله وماله ووطنه  الحاج  يترك 
 كل ما يغضب ربه.  

ت في كافة مراحل االستثمار اإلسالمي، بداية من  ويتم مراعاة األحكام الشرعية للمعامال
العملية   مزاولة  ثم  التمويل،  طريقة  اختيار  ثم  والتعاقد،  التأسيس  ثم  المشروع،  اختيار  قرار 
األخالقية   المعايير  مراعاة  يجب  المراحل  هذه  كل  وفي  المنتجات،  تسويق  ثم  اإلنتاجية، 

لأل اال اإلسالمية  النشاط  ممارسة  تكون  وأال  والتكاليف  فراد،  الفرائض  حساب  على  ستثماري 
 .1األساسية في اإلسالم 

االستثمار   -2 هيكل  خلل  الصدقي:  2معالجة  اإلنفاق  هيكل    يساعد  خلل  معالجة  في 
اال إلى  يؤدي  الذي  الدخول  توزيع  سوء  عن  الناتج  السلع االستثمار  إنتاج  نحو  تجاه 

فوجود األموال في أيدي الفقراء يعمل  الكمالية والترفيهية على حساب السلع الضرورية؛  
واالستثمار   إنتاجها  زيادة  ثم  ومن  االستهالكية  السلع  على  الفعلي  الطلب  زيادة  على 

 . 3فيها
المتنوعة  :  االت االستثمارج توسيع م   -3 العبادات في توسيع مجاالت االستثمار  ُتسهم 

خالل فريضة الزكاة؛ حيث يتمتع اإلنتاج الذي   وذلك  من  ؛والالزمة للمجتمع اإلسالمي 
يتطلب جهدًا كبيرًا بإعفاءات جزئية من الزكاة، فتكون أسعار الزكاة متناسبة عكسيًا مع  

 

( انظر: أميرة عبد اللطيف مشهور، دوافع وصيغ اّلستثمار في اّلقتصاد اإلسالمي، رسالة دكتوراة، كلية اّلقتصاد 1)
 .50م(، ص1986 -ه1406السياسية، جامعة القاهرة، )والعلوم 

 يتكون هيكل اّلستثمار من سلع ضرورية وكمالية وترفيهية. (2)
 .40راجع: د. ربيع الروبي، التكافل اّلجتماعي في اإلسالم، مرجع سابق، ص (3)
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الشاقة المجاالت  هذه  مثل  على  لإلقبال  دافعا  المبذول  للكيان    ،الجهد  يحقق  مما 
 .1االقتصادي توازنه 

 

أن أداء العبادات اإلسالمية يساعد في حث رؤوس األموال المادية والبشرية إلى   الحظفيُ 
االستثمارية   األنشطة  تقديم  مع  والمجتمع،  لالقتصاد  العام  النفع  ذات  االستثمارية  المجاالت 

 الضرورية مقابل الكمالية والترفيهية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

اّلنتاج كالحرث والسقي، وّل عن  ( وذلك الحال في الثروة الحيوانية حيث ّل تؤخذ الزكاة عن الحيوانات العاملة في  1)
األواني التي تعرض فيها السلع وّل عن األشجار المثمرة، كما أن الزكاة تفرض بنسب أقل في حالة الثمار المزروعة 

في حالة    % 20وتكون الزكاة في أعلى نسبها وهي    %10بينما في الثمار المزروعة بالري الطبيعي    %5باآللة فتكون  
وا األسس  معادن  لالركاز  الزكاة  مشهور،  اللطيف  عبد  نعمت  د.  التفاصيل:  من  لمزيد  جهدا،  إنتاجها  يتطلب  ّل  التي 

 .279-278الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي، مرجع سابق، ص
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 : األول خالصة الفصل
من  -1 عبادة  كل  إيجابياً تؤثر  تأثيرًا  المفروضة  اإلسالمية  النفسي    العبادات  الجانب  على 

 للمسلم.
تراعي أحكام العبادات اإلسالمية الجانب الجسدي للمسلم والفروق البدنية بين المسلمين،  -2

 ولها تأثيرها اإليجابي على الجسد ووظائفه المختلفة. 
 بمكارم األخالق.   تحث العبادات اإلسالمية على البعد عن الرذائل، والتحلي  -3
ال تعيق العبادات عن العلم، بل تتطلبه ألدائها على النحو المطلوب، كما تحث المسلم -4

 البيئة المناسبة والوقت المالئم له.  ئة على العلم والتعلم من خالل فتح اآلفاق وتهي 
ُيسهم  يُ  -5 كما  الصدقية،  النفقات  من  بمجموعة  المفروضة  اإلسالمية  العبادات  أداء  قترن 

ا في الحث على الصدقات التطوعية؛ مما يمثل عملية انتقال لألموال من األغنياء  ؤهداأ
 إلى الفقراء.

والمنتجات   -6 السلع  على  طلبهم  زيادة  عنه:  ينتج  األموال،  والمساكين  الفقراء  تُملك 
 الضرورية، بما ينتج عنه زيادة الطلب االستهالكي، وزيادة االدخار. 

أثرها على  يمثل االستهالك ضرورة   -7 المفروضة، مع  العبادات اإلسالمية  أداء  لممارسة 
الطلب االستهالكي   تقتير؛ مما يعمل على زيادة  المسلم بال إسراف وال  ضبط استهالك 

 على السلع الضرورية للمجتمع مقابل الكمالية والترفيهية. 
اإلنتاج -8 لزيادة  يؤدي  للمجتمع،  الضرورية  السلع  على  االستهالكي  الطلب    زيادة 

 واالستثمار في هذه النوعية من السلع المطلوبة. 
إيجابيا   -9 تأثيرًا  العبادات اإلسالمية  أداء  تفائاًل    يؤثر  أكثر  المستثمر، فتجعله  نفسية  على 

 وإقبااًل للدخول في األنشطة االستثمارية. 
واالستثمار   -10 اإلنتاج  مجاالت  إلى  للدخول  األغنياء  اإلسالمية  العبادات   اتتدفع 

 حتى ال تنقص أموالهم بفعل الزكاة.  المختلفة،
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الفقراء   -11 اإلسالمية  العبادات  اتحث  واالستثمار على  اإلنتاج  لمجاالت   ات لدخول 
المختلفة من خالل زيادة دخلهم بسبب اإلنفاق الصدقي، باإلضافة لجواز إعطائهم أموال  

 الزكاة والصدقات في صورة عدد وآالت لممارسة مشاريعهم الصغيرة. 
باختيار   -12 بدء  االستثماري،  للنشاط  المسلم  اختيار  في  اإلسالمية  العبادات  أداء  يؤثر 

األنشطة   في  االستثمار  تشجيع  ثم  محرم،  ماهو  كل  عن  والبعد  الحالل  األنشطة 
في   لالستثمار  الزكاة  تشجيع  وأخيرًا  عليها،  الطلب  لزيادة  نتيجة  للمجتمع  الضرورية 

بذول فيها، بما  مسعار الزكاة عكسيًا مع الجهد الالمجاالت المتنوعة من خالل تناسب أ
 يحقق للكيان االقتصادي توازنه. 
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اني الث الفصل  
 اّلنعكاسات اّلجتماعية للعبادات اإلسالمية
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الثاني الفصل  
 اّلنعكاسات اّلجتماعية للعبادات اإلسالمية 

 
 مقدمة: 

ال في  الدراسة  بب  فصلقامت  اإلسالمية،    حثالسابق  للعبادات  االقتصادية  االنعكاسات 
  مناقشةل  فصلتنتقل الدراسة في هذا الثم  ،  واإلنفاقوبيان أثرها على كل من التنمية البشرية،  

البطالة  كمشكلتي  ،  التي لها أثر هام في النشاط االقتصاديبعض االنعكاسات االجتماعية  
والتقدم   مهماً عائقًا    ن ُتشكال  لتانوال  ،والفقر التنمية  معوقات  على    ،االقتصادي  من  عالوة 

 ة.المعاصر  ات اإلسالميةمجتمعأغلب الفي  انتشارهما
منهما  فصلال  لقيي و  المفروضة في معالجة كل  العبادات اإلسالمية    . الضوء على دور 

في حل    مهماً لعبادات اإلسالمية األربع المفروضة دور  لوتفترض الدراسة في هذا الفصل أن  
 : بحثينوذلك في م   مشكلتي البطالة والفقر،

البطالة. مكافحة دور العبادات اإلسالمية في  -األول بحثالم  
الفقر. محاربة دور العبادات اإلسالمية في   -الثاني بحثالم  
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 األول  بحثالم
 مكافحة البطالةدور العبادات اإلسالمية في 

 
 : تهميد

البطالة ظاهرة   1ُتعد  وتمثل  المجتمع،  كيان  تهدد  التي  الخطيرة  المشكالت  من  مشكلة 
ذات آثار ُخلقية واجتماعية  وهي  ،  2دولة مهما كان مستوى تقدمها   ية عالمية ال تخلو منها أ 

 .  3 واقتصادية وسياسية
قوة   من:  كل  بين  واضحًا  اختالاًل  تمثل  في  4العمل والبطالة  المتاحة  العمل  وفرص   ،

بالرغم  –المجتمع؛ مما ينتج عنه عدم اشتغال جزء كبير من قوة العمل بصورة كلية أو جزئية  
 . 5-من قدرته على العمل ورغبته فيه

 وللبطالة أشكال متعددة، منها:  
السافرة )الظاهرة( -1 العملية  البطالة  السكان في  اإلنتاجية في  : هي عدم مشاركة عدد من 

أشكال   أكثر  وهي  األسباب،  من  سبب  ألي  ونتيجة  الصور  من  صورة  بأية  المجتمع 

 

: ذهب ضياعاا وخسراا فهو باطل"، لشئ يبطل بطالا وبطوّلا وبطالناا تعرف البطالة في اللغة كما يلي: يقال: "بطل ا  (1)
 .1/302الدين أبو الفضل بن محمد، لسان العرب، مرجع سابق، مادة بطل، جمال 

الجامعي    (2) المكتب  اّلقتصادي،  اّلجتماع  علم  في  قراءات  اّلقتصادية:  والمتغيرات  التنمية  شفيق،  محمد  د.  راجع: 
 .471الحديث، اإلسكندرية، د.ت، ص 

لة البطالة، بحث إلكتروني على موقعه بالشبكة  فريضة الزكاة في حل مشك  رانظر: د. حسين حسين شحاته، دو (3) 
 العنكبوتية، ورابطه: 

http://www.darelmashora.com/ 
قوة العمل كما عرفتها منظمة العمل الدولية هي تعداد األشخاص الذين يعملون أو يبحثون عن عمل بأجر، ممن    (4)

 عام. 64حتى  15تتراوح أعمارهم بين ال 
 ( انظر: 5)

Sinclair p., Unemployment: Economic theory and Evidence, Basil Blakwell. Ltd. U.K., 
1987, p.2. 
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وبطالة  إجبارية  )بطالة  لنوعين:  وتنقسم  لها،  الواضحة  الصورة  بوصفها  شيوعًا  البطالة 
 .1( اختيارية 

لكفاءتهم  أن يعمل األشخاص دون المستوى الحقيقي  ي  ه:  البطالة المقنعة )غير الظاهرة( -2
المصرية   الحكومية  المؤسسات  في  غالبًا  الحالة  هذه  وتنتشر  عديدة،  ألسباب  ومهارتهم 

 .  2وبعض منشآت القطاع العام
 

ع يكون  الفرد  أن  الدولية  العمل  منظمة  الشروط اواعتبرت  فيه  توافرت  إذا  العمل  عن  طاًل 
 :3التالية

 أن يكون عمره مناسبًا للعمل ولكنه ال يعمل.  -1
 ة فيه. رغب أن تكون لديه المقدرة على العمل وال -2
 أن يتخذ الفرد الخطوات الجادة والمناسبة للبحث عن العمل بأجر أو لحسابه الخاص.   -3

  %11.8معدل البطالة يقدر بنحو  حصاءات أن  وعن واقع البطالة في مصر، فتشير اإل 
الذكور  4م 2017لعام   بين  البطالة  نسبة  وتقدر  تمثل  ،  % 9.2،  اإلناث،    %23.1بينما  بين 

واإلحصاء العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  لبيانات  تتبع  5وفقًا  خالل  البطالة  تقديرات  ، ومن 
متتالية  زمنية  سنوات  عدة  معدال6خالل  تفاوت  يتبين  الخطيرة ت،  المشكالت  من  لتصبح  ها؛ 

   التي يجب مواجهتها.
 

 . 66م، ص1991شفيق، التنمية واّلقتصاد العسكري، مطبعة المعرفة، القاهرة، محمد  (1)
السياسية   (2) الدراسات  مركز  مصر،  في  الحكومية  اإلدارة  أزمة  الضائع:  الوقت  اقتصاديات  فاروق،  الخالق  عبد 

 م. 2002واّلستراتيجية، األهرام، القاهرة، 
 ( انظر: 3)

International labor organization, World labor report, ilo, Geneva, 1995, pp.17,17. 
سنة( ممن يقدرون على العمل ويرغبون فيه 64  -15"يعبر مؤشر البطالة عن األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين )  (4)

للتعبئة   المركزي  الجهاز   ،")%( العمرية  الفئة  نفس  في  العمل  قوة  إلى  منسوباا  يجدونه  وّل  عنه  العامة ويبحثون 
 واإلحصاء.

 باب العمل. جمهورية مصر العربية، ، 2019حصاء، مصر في أرقام انظر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل (5)
 . ( بمالحق الدراسة2ملحق رقم ) انظرلمتابعة تقديرات البطالة السنوية، ( 6)
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يخ و  الفكر اإلسالمي، فال  البطالة في  المعنى    لها  المعنى االصطالحي رج  أما عن  عن 
 : إلى نوعين  الواضحة قسم البطالةن وت ، 1: "التعطل عن العمل" و ، وهغوي الل  
بطالة جبرية: وهي التي ُتفرض على اإلنسان وال اختيار له فيها، سواء بسبب عدم تعلمه   -1

واآلالت الالزمة  دد  حرفة نافعة، أو كساد سوق مهنته بسبب تغيير البيئة، أو الفتقاره الع  
 . 2لممارسة حرفته أو مهنته 

على   -2 مقدرته  من  بالرغم  مختارًا  اإلنسان  فيها  يقع  التي  البطالة  وهي  اختيارية:  بطالة 
الكسل  بسبب  غالبًا  ذلك  ويكون  عر  3العمل،  وقد  الرحمن  ،  عبد  بن  محمد  الفقيه  فها 

 . 5القيام بأمر اآلخرة" "الكسل عن العمل لكسب الحالل أو الكسل عن : 4الوصابي اليمني 
 

الدراسة في هذا الم البطالة  بحثوتناقش  العبادات اإلسالمية في عالج مشكلة  وذلك    ؛دور 
 كما يلي: والنشاط اإلنتاجي،   من خالل بيان أثرها على كل من: العمل، إنتاجية األفراد

 أثر العبادات اإلسالمية على العمل.  -المطلب األول
 أثر العبادات اإلسالمية على إنتاجية األفراد. -المطلب الثاني
 . النشاط اإلنتاجي أثر العبادات اإلسالمية على  -المطلب الثالث

 
 

 

 .8/99م(، 1983-ه1404، )2الكويت، ط( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية، 1)
يوسف    (2) د.  القاهرة،  عبد للاراجع:  الشروق،  دار  نجاحها،  اّلقتصادية وشروط  المشكالت  في عالج  الزكاة  دور   ،

 . 10م، ص2001
 .13مرجع سابق، صالانظر:  (3)

-7التجارية الكبرى، القاهرة، د.ت، ص ص:  ( أحمد بن عبد للا اليمني، البركة في فضل السعي والحركة، المكتبة  4)
9. 
يعكس هذا التعريف مدى قدرة اّلقتصاد اإلسالمي، في عالج مشكلة البطالة بواسطة مسؤولية الدولة عن دخول  (  5)

فإن تعطله يكون نوعا    ،المتعطلين إلى األنشطة اّلقتصادية، فحين ّل ينهض المتعطل إلى هذه األنشطة ويعمل عليها
 . 112د. رفعت السيد العوضي، عالم إسالمي بال فقر، مرجع سابق، صمن الكسل: 
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 المطلب األول 
 أثر العبادات اإلسالمية على العمل 

 
عليه أو على غيره بالخير والفائدة والمنفعة،  "هو كل جهد مشروع يبذله اإلنسان، ويعود  :  1العمل 

 .  2سواء أكان هذا الجهد جسمياا كالحرف اليدوية، أم فكرياا كالتعليم والقضاء" 
 

َوَمْن َأْحَسُن َقْوّلا مِ َمن َدَعا ِإَلى ّللَاِ َوَعِمَل  ﴿:  وجل بين العمل واإلسالم في قوله  وربط هللا عز 

َوَقاَل   ا  اْلُمْسِلِمينَ َصاِلحا ِمَن  قوله  ،  (33)فصلت:  ﴾ِإَنِني  في  مباشرة  بصيغة  بالعمل  األمر  وجاء 
 .  3(105)التوبة: ﴾َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى ّللَاُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنونَ ﴿تعالى: 

 

قوله:  وقد   في  النخلة،  بهز  السالم  عليها  مريم  للسيدة  تعالى  هللا  ِبِجْذِع  ﴿ أمر  ِإَلْيِك  َوُهزِ ي 

َجِني ا ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطباا  ، وهو قادر على أن يرزقها دون عناء، وإنما أمرها    (25)مريم:  ﴾الَنْخَلِة 
متيق كانوا  وإن  للرزق،  السعي  يدعوا  أال  للناس  بيانًا  ليكون  الرزاقب نين  بذلك  والقرآن ،  4قدرة 

 . 5بالتوجيهات اإللهية التي تحث على العمل واإلنتاج ئمل
 

"ما َأَكَل َأَحٌد  المسلم على العمل في العديد من األحاديث الشريفة، كقوله:    ملسو هيلع هللا ىلصوحث الرسول

 

العمل في اللغة: المهنة والفعل، والجمع أعمال، جمال الدين أبو الفضل بن محمد، لسان العرب، مرجع سابق، باب (1) 
 .1/3107العين، مادة عمل، 

 . 345، ص2، ط1974للماليين، بيروت، فاخر عاقل، التربية قديمها وحديثها، دار العلم (2) 
راجع: د. حميد ناصر الذري، مفهوم العمل في اإلسالم وأثره في التربية اإلسالمية، منشورات دائرة الثقافة واإلعالم، (3) 

 .23م، ص1998الشارقة، 
بيروت،  (4)  العلمية،  الكتب  دار  المستطاب،  الرزق  في  اّلكتساب  الشيباني،  الحسن  بن  محمد  م 1986انظر: 

 . 26هـ(، ص1406)
صيل، راجع: عبد العزيز الكحلوت، اإلسالم والثروة، منشورات صحيفة الدعوة اإلسالمية، بني غازي،  المزيد من التف(5) 

 .32-21، ص ص: 2هـ، ط1402
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 . 1السالُم كان يأكُل من عمِل يِده" وَد عليِه و طعاماا قط ، خيراا من أن يأكَل من عمِل يِده، وإَن نبَي للِا دا
بعض   في  صحيحًا  ذلك  ويكون  للعمل،  عائقًا  تمثل  قد  العبادات  أن  البعض  ويظن 

، أما العبادات  2الديانات األخرى، التي تسمح للعابد أن ينفصل عن مجتمعه ألداء طقوسها
فع مكانة العمل  المحضة في اإلسالم فقد وازن هللا تعالى بينها وبين عمل الحياة والكسب، فر 

 .  3إلى مرتبة العبادة في حال اشتماله على اإلخالص والنية 
اإلمام   فيقول  بالعبادة،  االشتغال  عن  بالكسب  االشتغال  أهمية  إلى  الفقهاء  وأشار 

وذلك ألن منفعة اّلكتساب أعم،   ؛"اّلشتغال بالكسب أفضل من التفرغ للعبادة )أي التنفل(الشيباني:  

نفعاا   أعم  كان  أفضل"وما  أموال  4فهو  على  التعبد  بسبب  المتعطلين  حصول  اإلسالم  ومنع   ،
"ومن أقبل على نوافل العبادات، والكسب يمنعه منها، أو الزكاة أو الصدقة، فيقول اإلمام النووي:  

 . 5استغراق الوقت بها، ّل تحل له الصدقة" 
البطالة والكسل، بل هي دافعًا  فال تعد العبادات اإلسالمية عائقًا للعمل، وال مشجعًا على  

ألدائها تأمينًا  العمل  يمثل  حيث  واإلنتاج؛  الشيباني:  6للعمل  اإلمام  فيقول  عند ،  "والمذهب 
أن الكسب بقدر ما ّلبد منه فريضة، فمقدار ما يقيم به كل أحد صلبه،   -رحمهم للا–جمهور الفقهاء  

 

 . 2072محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم: (1) 
ُثَم َقَفْيَنا َعَلى آَثاِرِهم ِبُرُسِلَنا َوَقَفْيَنا ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوآَتْيَناُه ﴿رى، فيقول تعالى:  كالرهبنة التي يتبعها بعض النصا  (2)

نِجيَل َوَجَعْلَنا ِفي ُقُلوِب اَلِذيَن اَتَبُعوُه َرْأَفةا َوَرْحَمةا َوَرْهَباِنَيةا اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبَناَها َعَلْيِهْم ِإَّل اْبِتَغاء ِرْضَواِن ّللَاِ َفَما َرَعْوَها   اإلِْ
ْنُهْم َفاِسُقونَ  ، انظر: د. عبد سهاب(، لمزيد من اإل27)الحديد:    ﴾َحَق ِرَعاَيِتَها َفآَتْيَنا اَلِذيَن آَمُنوا ِمْنُهْم َأْجَرُهْم َوَكِثيٌر مِ 

-269بالفكر اإلسالمي، دار النهضة العربية، د.ت، ص ص:    الباسط وفا، محاضرات في التنمية اّلقتصادية: مقارنة 
274. 
والنشر (3)  للدراسات  الجامعية  امؤسسة  وتطبيقات،  مناهج  مفاهيم  اإلسالم:  في  التنمية  العسل،  إبراهيم  د.  راجع: 

 . 145هـ(، ص1416م )1996والتوزيع، بيروت، 
 . 55م، ص1997فكر، ( محمد بن حسين الشيباني، تحقيق سهيل زكار، الكسب، دار ال4)
-ه1412، )3( محي الدين يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط5)

 . 309م(، ص1991
المعاصر، عراجع  (6) المسلم  الواقع والمثال، مجلة  بين  اإلنتاج  في  السلوك اإلسالمي  دنيا،  ،  106: د. أحمد شوقي 

 . 83ه(، القاهرة، ص1433)م 2002أكتوبر -رجب
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اكتسابه عيناا  أحد  يُ   ؛يفترض على كل  إلىألنه ّل  به    توصل  يتوصل  به، وما  إّل  الفرائض  لى  إإقامة 
 ، وعن أثر كل عبادة على العمل، ُيالحظ ما يلي: 1إقامة الفرائض يكون فرضاا" 

 

 أثر الصالة على العمل: -أوّلا 
:  اآلية، من  )الجمعة  ﴾َفِإَذا ُقِضَيِت الَصاَلُة َفانَتِشُروا ِفي اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمن َفْضِل ّللَاِ ﴿يقول تعالى:  

، فاجتماع قضاء الصالة والسعي في طلب الرزق في آية واحدة، ما هو إال تأكيدًا على  (10
بي التعارض  والثياب  2هما ن عدم  العورة،  يستر  الذي  الثياب  لبس  الصالة  لقبول  يشترط  ، كما 

طهارة،  سلعة منتجة ُيشترط لوجودها العمل واإلنتاج، باإلضافة إلى أن الصالة تحتاج إلى  
ال إلى  تحتاج  فهي  مخلوقة  سلعة  المياه  أن  يتأ  معداتوبالرغم  حتى  والجهود  ى  تواآلالت 

 . 3االستفادة منها
 

 أثر الزكاة على العمل: -ثانياا 
يعتقد البعض أن الزكاة دافعًة على البطالة والتكاسل، وحقيقة األمر أن مصارف الزكاة 

ِلْلُفَقَراِء في كتابه الكريم:    هللا عز وجلفي اإلسالم ثمانية ومحددة، كما يقول   ﴿ِإَنَما الَصَدَقاُت 
َوفِ  ُقُلوُبُهْم  َواْلُمَؤَلَفِة  َعَلْيَها  َواْلَعاِمِليَن  الَسِبيِل  َواْلَمَساِكيِن  َواْبِن  ّللَاِ  َسِبيِل  َوِفي  َواْلَغاِرِميَن  َقاِب  الرِ    ۖ  ي 

 . ، فال يجوز للمزكي الخروج عليها(60)التوبة:َوّللَاُ َعِليٌم َحِكيٌم﴾  ۖ  َفِريَضةا مِ َن ّللَاِ  

 ملسو هيلع هللا ىلص، وكان النبي  4كما أن الزكاة تتطلب الغنى، وطريق الغنى هو اإلنتاج واإلسهام فيه 
"على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد؟ قال:  يحث على العمل لدفع زكاة الفطر، كما في قوله،  

لكثير من الصحابة إلى بذل    اً ، فكانت الزكاة والصدقة دافع5فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق" 

 

 ، وهو برواية محمد بن سماعة. 64، 51( محمد بن حسن الشيباني، الكسب، مرجع سابق، ص1)
 .68، صمرجع سابقراجع: د. عبد الحميد الغزالي، حول المنهج اإلسالمي في التنمية اّلقتصادية،  (2)

 .84الواقع والمثال، مرجع سابق، ص( انظر: د. أحمد شوقي دنيا، السلوك اإلسالمي في اإلنتاج بين 3)
 . 234،235( راجع: د. أحمد شوقي دنيا، السلوك اإلسالمي في اإلنتاج بين الواقع والمثال، مرجع سابق، ص4)
 . 6022( محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم: 5)
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ما في حديث  تباعًا ألمر النبي بالتصدق، كاالجهد في العمل، حتى يكتسب ما يتصدق به،  

النبي    -رضي هللا عنه–مسعود    يأب  إذا أمرنا  :    ملسو هيلع هللا ىلصعن  "كان رسول للا صلى للا عليه وسلم 

 .1بالصدقة، انطلق أحدنا إلى السوق، فتحامل، فيصيب الُمد، وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف"
وللفقير   وجهده  بعمله  يكسب  مما  األكبر  النصيب  لإلنسان  وتعالى  تبارك  هللا  وجعل 

كالتجارة  نصيب   اليومي  عمله  على  الفرد  زكاة  أن  فنجد  زراعته  %2.5أقل،  على  وزكاته   ،
وحصادها   وريها  كنز %10ألرضه  وجد  إذا  أما  عنه    اً ،  حركة  %20فزكاته  كثرت  فكلما  ؛ 

 .2ت زكاته، فيريد الحق تبارك وتعالى تشجيع العامل على العمل اإلنسان في عمله قل  
 على العمل: يامأثر الص  -ثالثاا 

الكسب   بدون  الغذاء  يأتي  بدون غذاء، وال  ذلك  يكون  البدنية، وال  القدرة  الصوم  يتطلب 
 (. 35)يس:َأَفاَل َيْشُكُروَن﴾   ۖ  ﴿ِلَيْأُكُلوا ِمن َثَمرِِه َوَما َعِمَلْتُه َأْيِديِهْم  تعالى:   هللا  ولق ، ي 3والعمل 

رك َتصوُم َشْهراا  أ"يا رسوَل ّللَاِ ! لم  الشريف:    بين الصوم والعمل في حديثه  ملسو هيلع هللا ىلصربط النبي  وي 

َيغُفُل الَناُس عنُه بيَن رجب  ورمضاَن ، َوهَو  هوِر ما تصوُم من شعباَن ؟ ! قاَل : ذِلَك َشْهٌر  مَن الش 
صائٌم" وَأنا  عَملي  ُيرَفَع  أن  فأحب    ، العالميَن  ربِ   إلى  األعماُل  فيِه  ُترَفُع  المس.  4َشْهٌر  لمين  وتاريخ 

الكريم الشهر  خالل  االنتصارات  من  بالعديد  دافع  ؛حافل  شهر  أنه  على  يدل  للنشاط   مما 
 . 5والعمل واإلنتاج

 

 .1416مرجع سابق، حديث رقم:ال( 1)
 . 19راوي، تلك هي األرزاق، دار الندوة، األسكندرية، د.ت، ص( انظر: محمد متولي الشع2)
 .73، 72ص ( انظر: .د. أحمد شوقي دنيا، السلوك اإلسالمي في اإلنتاج بين الواقع والمثال، مرجع سابق، 3)

 . 2356هـ، حديث رقم: 1409لباني، صحيح النسائي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، محمد ناصر الدين األ (4) 
فتح  (5)  الكبرى،  بدر  ذلك: غزوة  أمثلة  المبارك، ومن  الشهر  واّلنتصارات خالل  والفتوحات  الغزوات  من  العديد  تمت 

  .... الفاتح، ومعركة عين جالوت،  محمد  يد  القسطنطينية على  فتح  األندلس،  المسلمين  مكة، معركة حطين ودخول 
حميد هميسة، رمضان شهر العمل، مقال إليكتروني على موقع صيد  : د. بدر عبد الوغيرهم، لمزيد من اإلسهاب، راجع: 

 م، ورابطه: 29/12/2015الفوائد، تاريخ الدخول: 
http://www.saaid.net/Doat/hamesabadr/160.htm 
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 أثر الحج على العمل: -رابعاا 
، من  )الحج  ﴾ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهمْ ﴿جمع هللا تعالى بين عبادة الحج والمنافع الدنيوية في قوله:  

الحج حتى نزلت هذه اآلية  ؛ حيث كان  (28:  اآلية العمل في موسم  يتحرجون من  الصحابة 
وجا والسياسية  ءالكريمة،  واالجتماعية  االقتصادية  المنافع  لتشمل  محددة؛  وغير  عامة  ت 

َتْبَتُغوا  في اآلية الكريمة:    -رحمه هللا-، فيقول اإلمام القرطبي  1وغيرها ﴿َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن 

َربِ ُكْم   مِ ن  َفاْذُكُروا ّللَاَ   ۖ  َفْضالا  َعَرَفات   مِ ْن  َأَفْضُتم  اْلَحَراِم  َفِإَذا  اْلَمْشَعِر  : (198: ، من اآلية)البقرة  ﴾ِعنَد 
ذلك ّل يكون شركاا  حج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد من  لفي اآلية دليل على جواز التجارة في ا"

 .  2وّل يخرج به المكلف عن رسم اإلخالص المفترض عليه" 
، باإلضافة 3كما يتطلب الحج االستطاعة البدنية والمالية، وكالهما الغنى له عن اإلنتاج

 .  4لشعائر الحج من الحلق والذبح وغيرهم من الشعائر التي تتطلب العمل ألدائها
لطبيعة العالقة بين العمل والعبادة في اإلسالم، لها تأثيٌر فعال في  وهذه النظرة الواسعة  

 معالجة البطالة االختيارية، وفهم أهمية العمل في اإلسالم. 
 
 
 
 
 

 

 .105راجع: أ.د.أبو اليزيد أبو زيد العجمى، العبادة بناء للفرد وعطاء للمجتمع، مرجع سابق، ص (1)
عبد  2) أبو  دار  (  القرآن،  ألحكام  الجامع  الحفناوي،  إبراهيم  محمد  تحقيق:  القرطبي،  األنصاري  أحمد  ابن  محمد  للا 

 3/77، 2005الحديث، 
 .84( راجع: أ.د. أحمد شوقي دنيا، السلوك اإلسالمي في اإلنتاج بين الواقع والمثال، مرجع سابق، ص3)
في وضع التدابير الوقائية لعالج البطالة، رسالة ماجستير،    ( انظر: األمير محفوظ محمد، منهج الدعوة اإلسالمية4)

 .221ه(، ص1428م )2007كلية أصول الدين، جامعة األزهر، 
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 المطلب الثاني 

 أثر العبادات اإلسالمية على إنتاجية األفراد
 
البداية  يُ  والعلمية  العملية  كفاءته  ورفع  العمل  قوة  أداء  تحسين  لزيادة  مثل  الصحيحة 

في الناتج    إسهامه، وتعبر إنتاجية الفرد عن مدى  1القدرات اإلنتاجية في النشاط االقتصادي
الفرد  دخل  بمتوسط  قياسها  ويمكن  للمجتمع،  العبادات    .2القومي  آلثار  توضيح  يلي  وفيما 

 :3اإلسالمية على بعض العوامل المؤثرة على إنتاجية األفراد
 

 م اإللتزام: العبادات اإلسالمية على تنظيم الوقت وَتعل  أثر  -أوّلا 
ُيعد عامل اقتصاديات الوقت من العوامل الفاصلة بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات  
التي ال تزال في أغالل التخلف، وتجد اقتصاديات الوقت بعض تطبيقاتها الرئيسة في العمل،  

 .4العنصر البشري في االقتصاد، تقدمًا وغنًى واستقراراً  إسهاموهو الذي يمثل 
القرآنية وبي   اآليات  العديد من  في  الوقت  قيمة  أهمية  الكريم  القرآن  منها:  5ن    ﴾َواْلَعْصرِ ﴿، 

َعْشر    ( ۞)َواْلَفْجرِ ﴿،  (1)العصر:   َحى  ﴿،  (2-1)الفجر:    ﴾َوَلَيال   َسَجى  (۞)َوالض  ِإَذا  )الضحى:   ﴾َوالَلْيِل 

...إلى غير ذلك من اآليات الكريمة،  (2، 1)الليل:  ﴾َوالَنَهاِر ِإَذا َتَجَلى (۞) َوالَلْيِل ِإَذا َيْغَشى﴿، (1،2

النبي أشار  الشريف:    ملسو هيلع هللا ىلص  كما  الحديث  في  الوقت  قيمة  من  "إلى  كثيٌر  فيهما  مغبوٌن  ِنعمتان 

 

 .15راجع: د. أحمد مجذوب أحمد علي، اآلثار اّلقتصادية واّلجتماعية للزكاة، مرجع سابق، ص (1)
 . 129بق، صانظر: د. رفعت السيد العوضي، عالم إسالمي بال فقر، مرجع سا (2)

العبادات اإلسالمية على تنمية الموارد البشرية، ومالها من أثر هام على كفاءة األفراد وزيادة 3) إلى أثر  ( باإلضافة 
 الفصل األول.إنتاجيتهم، وقد ناقشت الدراسة أثر العبادات اإلسالمية على تنمية الموارد البشرية في  

 . 100فقر، مرجع سابق، صراجع: د. رفعت السيد العوضي، عالم إسالمي بال  (4)
 .124، ص2008د. أشرف محمد دوابه، دروس اقتصادية من رمضان، دار السالم، القاهرة،  (5)
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والفراغُ  َحُة  الصِ   : القيم:  1" الَناِس  ابن  اإلمام  أقوال  ومن  ألن ،  الموت؛  من  أشد  الوقت  "إضاعة 

 .2إضاعة الوقت تقطعك عن للا والدار اآلخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها" 
 

 وتتضح العالقة بين العبادات اإلسالمية والوقت فيما يلي: 
تعالى:    -1 يقول  الصالة،  َعَلى  ﴿في  َكاَنْت  الَصاَلَة  َمْوُقوتاا ِإَن  ِكَتاباا  من )النساء﴾  اْلُمْؤِمِنيَن   ،

و (103:اآلية عن،  هللا  جاء  :  ":  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  وسَلم  عليه  للُا  صَلى  النبَي  سَأل  رجالا  أي    أَن 

، فالمسلم  3  "األعماِل أفضُل ؟ قال : )الصالُة لوقِتها ، وِبر  الوالَديِن ، ثم الجهاُد في سبيِل للِا (
 . 4ها، وإال صارت قضاء ئ يعلم أن عليه خمس صلوات وكل صالة لها وقتها المحدد ألدا

على وجوب الزكاة، تجعل المسلم منتبهًا لتوقيت دفع زكاة ماله،    5اشتراط حوالن الحول   -2
 .6بما يجعله مقدرًا ألهمية الوقت

واحد  -3 لقمة  يأكل  أن  له  يسمح  فال  الوقت،  قيمة  احترام  على  المسلم  الصيام  وال    ةيعود 
، وهذا ما  -وإال كان مفطراً -يشرب شربة واحدة بعد وقت أذان الفجر وقبل أذان المغرب  

 . 7ه محافظًا على مواعيدهيجعل
ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع  ﴿،  (197:، من اآلية)البقرة﴾  اْلَحج  َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ ﴿أما عن الحج، فيقول تعالى:    -4

َمْعُلوَمات   َأَيام   َوَيْذُكُروا اْسَم ّللَاِ ِفي  َمْعُدوَدات  َواْذُكُروْا ّللا َ ِفي    ﴿  ،(28:، من اآلية)الحج  ﴾َلُهْم  ﴾ َأَيام  
اآلية)البقرة من   ،:203) ﴿ َواْلَحجِ   ،  ِللَناِس  َمَواِقيُت  ِهَي  ُقْل  األِهَلِة  َعِن  من  )البقرة﴾  َيْسَأُلوَنَك   ،

زمانها  (189:اآلية الحج  شعائر  من  شعيرة  وكل  عبادة  لكل  أن  تبين  اآليات  هذه  كل   ،

 

 .6412محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري،  مرجع سابق، حديث رقم عن عبد للا بن عباس،  (1)
 .20عبدللا محمد بن أبى بكر بن أيوب ابن القيم، الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، ص وأب (2)
 . 7534محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (3)
 .58: أ.د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي، العبادة بناء للفرد وعطاء للمجتمع، مرجع سابق، صانظر (4)
 ب الحول بالسنة القمرية.يحس (5)
 . 292راجع: أ.د. عبد الفتاح حسيني الشيخ، فقه العبادات، مرجع سابق، ص (6)
 .66: صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في الروح واألخالق، مرجع سابق، صانظر (7)
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مما   بها؛  العمل  فات  زمانها  فات  فإذا  إلى  المحدد،  تصل  حتى  الفدية  عليه  يترتب  قد 
بطالن الحج، فيتربى الحاج على أهمية الوقت، كي ال يترتب في تفريطه له ضياع أمور  

 .1دينه ودنياه
بين   واألعمال  الوقت  لتنظيم  فعالة  وسيلة  ُتمثل  اإلسالمية  العبادات  أن  على  عالوة 

مقارنة  2المسلمين لقياس  ،  التقليدية  والتاريخبالوحدات  الزمني  تتعارض  3التوقيت  حيث  ؛ 
لوجود   يؤدي  مما  أدائها؛  أوقات  في  اآلخر  البعض  مع  بعضها  وأحوالهم  الناس  مصالح 
أداء  توقيت  يتفق  بينما  المصالح،  هذه  أصحاب  مواعيد  بين  التوفيق  في  كثيرة  صعوبات 

ي  بما  المسلمين  بين  تنظي م العبادات  أدائها كوحدات  استخدام مواعيد  ثابتة  كن معه  مية شبه 
للوقت واألعمال الخاصة بكل فرد، وينتهي ذلك التطبيق الفردي تدريجيًا إلى التوحيد التقريبي  

 . 4لتنظيم هيكل الوقت واألعمال بالمجتمع ككل 
يُ  المفروضة،  العبادات  بتأدية  المسلم  االوالتزام  من  عوده  به  ُأنيط  واجب  كل  بأداء  لتزام 

 .5أمور الحياة 
 

 أثر العبادات اإلسالمية على النظام واّلنضباط: -ثانياا 
 عود المسلم على النظام واالنضباط، لما يلي: ال شك أن العبادات تُ 

النظام في مختلف    اً يومي   اً عملي   اً يمثل رص الصفوف في الصالة وتسويتها، تدريب -1 على 

 

من    (1) تربوية  وقفات  العواجي،  محمد  بن  العزيز  بن عبد  محمد  أ.د.  مرجع راجع:  للا،  كتاب  في  الحج  آيات  خالل 
 . 213سابق، ص

مرجع  2) اإلسالمي،  والفكر  الوضعي  الفكر  بين  مقارنة  دراسة  الوقت:  اقتصاديات  األشوح،  صالح  زينب  د.  انظر:   )
 118سابق، ص

 مثل الساعة ومشتقاتها )الدقائق والثواني ... إلخ(، والسنة ومشتقاتها )شهور، أيام(.  (3)
نب صالح األشوح، اقتصاديات الوقت: دراسة مقارنة بين الفكر الوضعي والفكر اإلسالمي، مرجع سابق،  راجع: د. زي (4)
 . 118ص
 .101: أ.د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي، العبادة بناء للفرد وعطاء للمجتمع، مرجع سابق، صانظر (5)
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َتُصف ون كما  ":  1  ملسو هيلع هللا ىلصهللا    لرسو   ل حياة، فيقو لجوانب ا َتُصف  المالئكُة عند ربِ ها؟ فقلنا: يا أّل 

   .2" ( رسوَل للِا وكيف َتُصف  المالئكُة عند ربِ ها؟ قال: يتمون الصفوَف اأُلوَل ويتراصون في الصف ِ 
زكا -2 بدفع  المسلم  ف  ته يقوم  أو  حول  كل  عند  موسم  يالمفروضة  نسب   كل  وفق    زراعي 

اال روح  فيه  يغرس  مما  يخالفها؛  أن  له  يجوز  وال  محددة،  جهات  وإلى  لتزام  مقررة 
 .  3واالنضباط 

واال -3 النظام  على  آخر  عملي  تدريب  الصيام  في  في  ويفطر  الصيام  المسلم  فيبدأ  لتزام، 
هذا   اإلسالمي  المجتمع  في  ويتجلى  وانتباه،  بدقة  الصالة  وقت  ويراقب  محددة،  أوقات 

خالل   ويترقبو النظام  نهارًا،  جميعا  المسلمون  فيصوم  المبارك،  رمضان  جميعًا    ن شهر 
 .  4المغرب لإلفطار وأداء صالة التراويح واالستيقاظ للسحور وأداء صالة الفجر

تُ  -4 معينة  أماكن  من  الحج  رحلة  المكاني تبدأ  بالميقات  بغير  5عرف  تجاوزها  يجوز  وال   ،
إلي  يذبحه ويوزعه  إحرام، وإذا تجاوزها يجب عليه أن يعود  فعليه دم  ها ويحرم منها وإال 

الحرم فقراء  هللا  6على  من  موجه  نظام  ففيه  ومرجعيته،  وحرماته  ووقته  حدوده  فللحج   ،

 

 -عبدالباقي ،دار إحياء الكتب العربية  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابور، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد    (1)
 . 430، ص4-3هـ، ج1374عيسى البابي الحلبي وشركاه ، 

 .60راجع: أ.د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي، العبادة بناء للفرد وعطاء للمجتمع، مرجع سابق، ص (2)
 . 352أحمد حسن كرزون، العبادات وفضائلها التربوية، مرجع سابق، ص انظر:(3) 
 . 153محي الدين مستو، عبادات اإلسالم فقهها وأسرارها، مرجع سابق، ص (4)
حددهم النبي صلى للا عليه وسلم في حديثه عن عبد للا بن عباس: " إن النبَي صلى   :المواقيت المكانية للحج  (5)

، وألهِل اليمِن َيَلْمَلَم، ُهَن  ، وألهِل َنْجد  َقْرَن المنازلِ للا عليه وسلم َوَقَت ألهِل المدينِة ذا الُحَلْيَفِة، وألهِل الشأِم الُجْحَفَة  
ْنَشَأ ، حتى أهُل مكَة ِمن  ، وَمن كان دون ذلك فَمن حيث أَ هن ، ممن أراَد الحَج والعمرةَ يرِ لُهَن ، وِلَمن أتى عليهَن ِمن غ

رقم "،  مكةَ  حديث  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  إسماعيل  بن  الخطاب 1524محمد  بن  عمر  أشار  وقد   ،
العراق وإيران عندما شق عليهم الذهاب عن طريق قرن المنازل، لمزيد من العلومات   باعتبار ذات عرق ميقاتاا ألهل 

 .346راجع: أ.د. عبد الفتاح الشيخ، فقه العبادات، مرجع سابق، ص 
تتوافر فيها شروط األضحية، فإن لم يجدها أو وجدها بأعلى من ثمن   ةعلى من ترك اإلحرام من الميقات ذبح شا  (6)

المثل صام عشرة أيام ثالثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويلزمه صوم العشرة في بلده إذا ترك صوم الثالثة في 
 



 
93 

 

 .  1ملسو هيلع هللا ىلصتعالى من خالل كتابه وسنة رسوله 
واجباته وتعل   وأداء  مسئولياته  لتحمل  ُكفؤ  اإلنسان  يجعل  النظام  حسن  م  على  فيتربى  ؛ 

 .2األولويات، بما يمكنه من تخطيط اقتصاده وسياسته وفق ترتيب األولويات النظام وترتيب 
 

 

 أثر العبادات اإلسالمية على اليقظة والهمة واإلتقان في األمور:  -ثالثاا 
تقان في أداء الشعائر، حتى تستقر عادة االتقان في  يحرص اإلسالم على ترسيخ قيمة اإل

أداء كل   أثرها على  وينعكس  الحياةالنفس،  باقي  3أمور  العبادات عن  يميز  ما  أهم  ويعد   ،
 األعمال هو إحضار النية والوعي بأدائها. 

وقبل الدخول فيها، يظهر أثر الوعي بها في األجر، كما في الحديث  في بالصالة    -1
ا إلى الصالِة ، فإنه في  "الشريف:   صالة  ما كان يعمُد إلى    من توضأ فأحسَن الوضوَء ، ثم خرج عامدا
إنه يكتُب له بإحدى خطوَتيه حسنٌة و ُيمَحى عنه باألخرى سيئٌة ، فإذا سمع أحُدكم اإلقامَة  الصالِة، و 

، وداللة العمد تعني تحرير اإلرادة من الشواغل والشتات،  4"فال َيْسَع فإَن أعظَمكم أجراا أبعُدكم دارا 
﴾  َحَتَى َتْعَلُموْا َما َتُقوُلونَ ﴿نسان، كما في اآلية الكريمة:  واشترط هللا تعالى في الصالة وعي اإل

اآلية)النساء من  ثوابها  (43:  ،  ليكون  الهمة،  وجمع  القلب  وحضور  اليقظة  الصالة  فتقتضي   ،
ويتعل  تُ إذا  و ،  عظيم  حياته،  بقية  في  عليها  تعود  الصالة  في  األمر  هذا  على  المسلم  م  عود 

 . 5الهمة ويبعد عن التردد والتشتت تحديد الهدف فيجمع له 

 

فقه العبادات، مرجع    الحج وّل يجوز صومها في أثناء الطريق. فإن أقام بمكة صامها"، أ.د. عبد الفتاح حسيني الشيخ،
 . 376سابق، ص

مرجع  (1)  للا،  كتاب  في  الحج  آيات  خالل  من  تربوية  وقفات  العواجي،  محمد  بن  العزيز  عبد  بن  محمد  أ.د.  راجع: 
 . 216سابق، ص

أ.د. أبو اليزيد أبو زيد ، وأيضاا:  153فقهها وأسرارها، مرجع سابق، صمحي الدين مستو، عبادات اإلسالم  انظر:    (2)
 .60ي، العبادة بناء للفرد وعطاء للمجتمع، مرجع سابق، صالعجم
 .290، مرجع سابق، صي دور العقيدة في اّلقتصاد اإلسالمانظر: سمير محمد نوفل، (3) 
 . 297هـ، حديث رقم1421محمد ناصر الدين األلباني، صحيح الترغيب، مكتبة المعارف،   (4)
 .55راجع: أ.د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي، العبادة بناء للفرد وعطاء للمجتمع، مرجع سابق، ص (5)
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، من خالل معرفة مقدار النصاب  مسلمأما عن الزكاة، فتنمي الوعي واليقظة لدى ال   -2
ومنتجاته الزراعية؛ ليقوم بدفع زكاتها    لكل حول، ومراجعة وضعه المالي، وحصر ممتلكاته 

 . 1المفروضة كما أمره هللا تعالى بها
يُ   -3 الصوم  عبينما  المسلم  عن  درب  نفسه  فيمسك  الصوم؛  خالل  واليقظة  الوعي  لى 

 الطعام والشراب وغيره من مفسدات الصوم، حتى حلول آذان المغرب. 
استصحاب    -4 على  الحج  بداية  في  الحاج  فيركز  اإلتقان،  على  المسلم  الحج  يربي 

يقبل هللا عمله،اإل خالصًا لوجه هللا وعلى وفق سنة    يؤدي المسلم حجهومن ثم     تقان حتى 
وسلم عليه  هللا  صلى  كما    ،رسول هللا  نواهيه،  واجتناب  هللا  أوامر  امتثال  على  فيه  ويحافظ 

المشاعر   أواًل وتأتي  فالميقات واإلحرام منه  التعود على ترتيب األولويات،  الحج في  يساعد 
 .2حقه التأخير، وهكذا مرتبة حسب الحكم الفقهي، فاألول فاألول وال يصح تقديم ما من  

 

تقان والدقة في العبادات، فإنه بالتبعية يتعود عليها التجويد واإل و وإذا تعود المسلم اليقظة  
 . 3في بقية أمور حياته، وهو ما ينعكس عليه بالنفع وعلى المجتمع اإلسالمي ككل 

 

 :والعمل الجماعيطاعة القيادة على في التدريب  أثر العبادات اإلسالمية  -رابعاا 
ربي العبادات المسلم على الطاعة؛ فالعبادات توقيفية وال مجال ألحد أن يزيد فيها أو  تُ 

وذلك تقربًا من هللا وامتثااًل لشرعه، كما    ؛ينقص، فيؤديها المسلم كما حددها له هللا ورسوله
تعالى:   قوله  ِمْن في  اْلِخَيَرُة  َلُهُم  َيُكوَن  َأن  َأْمراا  َوَرُسوُلُه  ّللَاُ  َقَضى  ِإَذا  ُمْؤِمَنة   َوَّل  ِلُمْؤِمن   َكاَن  ﴿َوَما 

 .(36، من اآلية: )األحزاب َأْمِرِهْم﴾
 

 

 

  .352انظر: أحمد حسن كرزون، العبادات وفضائلها التربوية، مرجع سابق، ص (1)
 .217، 106 أ.د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي، العبادة بناء للفرد وعطاء للمجتمع، مرجع سابق، ص: انظر (2)
 .56مرجع سابق، صالراجع:   (3)
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 يلي:  وُيالحظ في كل عبادة من العبادات المفروضة ما
المسلمون جميعًا    ديم المسلم فضيلة الطاعة من خالل إقامة الصالة؛ حيث يقت يتعل    -1

ُتشكل طاعة  ، ف1إال في في حال الوقوع في الخطأبإمام واحد وال يجوز لهم الخروج عليه،  
 . 2على طاعة القيادة والتعويد على العمل الجماعي  اً عملي  اً اإلمام تدريب 

وذلك طاعة ألمر    ؛يؤدي المسلم زكاته المفروضة، برغم حبه للمال ورغبته في تملكه  -2
﴿َوُيْطِعُموَن الَطَعاَم َعَلىَٰ ُحبِ ِه ِمْسِكيناا َوَيِتيماا َوَأِسيراا﴾  هللا وتقربًا لوجهه الكريم، كما في قوله تعالى:  

 . (8)اإلنسان:
يصوم المسلم ابتغاء وجه هللا تعالى، ويتحمل ما في الصيام من مشقة وعناء، امتثااًل   -3

))كل عمل ابن آدم له إّل الصيام فهو لي  في الحديث القدسي:    هللا عز وجل  وطاعة لربه، يقول

 . 3وأنا أجزي به((
النبي    -4 التوجيه الرباني وتوجيهات  ليتعلم معاني    ،ملسو هيلع هللا ىلصيؤدي المسلم مناسك الحج وفق 

 .4الطاعة الخالصة هلل عز وجل 
وتمتد الطاعة إلى القيادة المسلمة، بما يحقق مصالح العباد وأمن المجتمع، كما في قوله  

وُه  َيا َأي َها اَلِذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا ّللا َ  ﴿تعالى:   َوَأِطيُعوْا الَرُسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيء  َفُرد 

ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويالا  ِ َوالَرُسوِل ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالِل  ، وكما يقول  (59)النساء:  ﴾ِإَلى ّللا 

مرِء المسلِم السْمُع والطاعُة. فيما أحب  وَكرَِه. إّل أن ُيْؤَمَر بمعصية . فإن على ال"  :ملسو هيلع هللا ىلصرسولنا الكريم  

 

، وإذا قاَل سمَع للُا  فاركُعوا  : ))إنَما ُجِعَل اإلماُم لُيْؤَتَم بِه ، َفال تخَتِلُفوا عليِه ، فإذا ركعَ يقول صلى للا عليه وسلم  (1)
الحمدُ لمْن حمدهُ  لَك  رَبَنا  فُقولوا:  وإذا سَجدَ ،  في    ،  الصَف  أِقيُموا  أجمِعيَن،  ا  ُجُلوسا فصل وا  ا،  جاِلسا وإذا صَلى  فاسُجُدوا، 

محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول  ، فإَن إقاَمَة الصفِ  من ُحْسِن الصالِة((،  الصالةِ 
 .722، ص4-2، مرجع سابق، جللا وسننه وأيامه 

 .60راجع: أ.د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي، العبادة بناء للفرد وعطاء للمجتمع، مرجع سابق، ص (2)
الدين األلباني، األجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة، المكتب اإلسالمي، بيروت،   ر( محمد ناص3)

 . 13/239ه، 1400
 . 352العبادات وفضائلها التربوية، مرجع سابق، ص: أحمد حسن كرزون، انظر (4)
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طاَعةَ  وّل  َسْمع  فال   ، بمعصية   األ1" ُأِمَر  لدى  الطاعة  فضيلة  تنمية  في  يسهم  ما  وهو  فراد  ، 
 .2ألصحاب القرار في العمل 

 

 أثر العبادات كعامل للترويح عن النفس خالل العمل:  -خامساا 
يسبب العمل المتواصل الملل واالكتئاب، ويقلل من إنتاجية العامل، فيحتاج العامل إلى  

تركيزه وتجديد نشاطه وإبداعه؛ بما يسهم    ةالترويح النفسي والترويح البدني إلتقان عمله وزياد
 .  3سهم في تحقيق التنمية االقتصادية في زيادة إنتاجيته، ويعني ذلك أن الترويح عن النفس يُ 

فجا و  منظمًا،  توزيعا  والليل  النهار  على  موزعة  الخمس  الصلوات  بين  ءتأتي  الفترة  ت 
العمل   ذروة  يمثل  الوقت  ذلك  ألن  نتيجة  نسبيًا  طويلة  الظهر  وصالة  الصبح  صالة 

ال صالة  بين  الوقت  جاء  ثم  مالئمًا،  وقتا  اإلسالم  فأعطاه  صالة  ظاالقتصادي،  إلى  هر 
صالة  إلى  العصر  صالة  من  ثم  وقصير   العصر،  متساويًا  يكون  أن  يكاد  نسبيًا،    اً المغرب 

الوقت   من ذلك أنفهم  ويُ  العمل تضعف مع مرور  الشخص على  يحتاج    ،قدرة  مما يجعله 
 .4إلى أوقات راحة للترويح عن نفسه، وتقوم الصالة بهذا الدور 

أمين  ن ضمان العامل ت إتؤثر الزكاة في الروح المعنوية للعامل وقلقه تجاه عمله؛ إذ  كما  
الثق ويمنحه  والقلق،  الخوف  من  يحرره  العمل  في  فترتفع    ةمخاطره  والمستقبل،  النفس  في 

 .5معنوياته وتنطلق طاقاته اإلنتاجية ويزيد نفعه وعطاؤه

 

، مرجع    مسلم بن الحجاج القشيري، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول للا    (1)
 . 1839، ص4-3سابق، ج

 . 352: أحمد حسن كرزون، العبادات وفضائلها التربوية، مرجع سابق، صراجع (2)
راجع: د. حسين حسين شحاته، الجوانب اّلقتصادية للترويح عن النفس، بحث إلكتروني على  ،  سهابلمزيد من اإل  (3)

 موقعه بالشبكة العنكبوتية، ورابطه:
http://www.darelmashora.com/ 

 . 101،102انظر: د. رفعت السيد العوضي، عالم إسالمي بال فقر، مرجع سابق، ص  (4)
 .42ربيع الروبي، التكافل اّلجتماعي في اإلسالم، مرجع سابق، صراجع: د.  (5)
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شهر   في  العبادات  أغلب  لُيمثل  الصيامتجتمع  المبارك  ؛  لتدريب  مهمفرصة  الشهر  ة 
األفراد ورفع مستوى إعدادهم للحياة، بزيادة تسليحهم بأدوات المهنة كالصحة والتعليم والمهارة 
نظام   على  إيجابًا  ماينعكس  وهو  لها؛  الالزمة  بالكفاءات  الجديدة  األنشطة  ليمدون  الالزمة 

 .  1العمل داخل المؤسسات، وتحقيق الترابط بين أعضائها
هللا تعالى األعياد ترويحًا لألفراد من كلف العبادة، فياتي عيد  شرع    دعالوة على ذلك، فق

الفطر بعد شهر رمضان وما يشتمل عليه من صيام وقيام وتالوة للقرآن، ويأتي عيداألضحى  
تي الجمعة بعد أسبوع حافل بالصالة والذكر أبعد أداء فريضة الحج وما بها من مشقة، وت 

 .2والطاعة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

، وأيضاا: د. ربيع  60-42انظر: د. أشرف محمد دوابة، دروس اقتصادية من رمضان، مرجع سابق، ص ص:    (1)
 .41الروبي، التكافل اّلجتماعي في اإلسالم، مرجع سابق، ص

عل2) وأحكامه  الصيام:  أسرار  سويدان،  طارق  د.  راجع:  الصفاة،  (  الفكري،  اإلبداع  اّلربعة،  المذاهب  م  2009ى 
 . 236ه، ص1430)
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 الثالثالمطلب 
 أثر العبادات اإلسالمية على النشاط اإلنتاجي 

 
"ونتج الشئ: توّله حتى أتى نتاجه، ونتج القوم: نتجت إبلهم  اإلنتاج في اللغة مشتق من نتج،  

 . 2، واإلنتاج في الفقه يرادف الكسب أو االكتساب 1وشاههم، والنتاج: ثمرة الشئ" 
هو:   الوضعي  االقتصاد  في  أجل  واإلنتاج  من  اّلقتصادية،  والخدمات  السلع  تدبير  "عملية 

 . 3إشباع حاجات األفراد" 
ا  اإلسالم:  وُيعرف  في  شكلها  إلنتاج  كان  أياا  المنفعة،  إيجاد  إلى  يؤدي  الذي  النشاط  "مزاولة 

  البعد   يتجاوز  اإلسالم  في  فاإلنتاج  ،  أن تكون معتبرة شرعاا")مادية، معنوية أو زمانية(، بشرط  
  سواء   واآلخرة،  الدنيا  في  شرعاً   نافع  ماهو   بكل  مهتماً   ،4الشرعية  بالمقاصد  المادي محكوماً 

 .5ال   أم تبادلية  قيمة له كانت
 

 اإلنتاج إلقامة العبادات:ضرورة   -أوّلا 
سلوك المسلم في حياته  يحتل اإلنتاج مكانة كبيرة في حياة المسلم فهو في نظرية اإلسالم 

فاإلنتاج ومزاولته عبادة في    ، الدنيا والتي وجد فيها ليعمرها بالعمل ويعبد هللا تعالى باإلنتاج
 

 . 373، مادة نتج، ص2( جمال الدين أبو الفضل بن محمد، لسان العرب، مرجع سابق، ج1)
 .383( د. أحمد الشرنباصي، المعجم اّلقتصادي اإلسالمي، دار الجيل، د.ت، ص2)
 . 24م، ص1974اّلقتصاد، مكتبة عين شمس، القاهرة، ( د. محمد يحيى عويس، أصول 3)
يقول اإلمام الغزالي: "وأعمال المالهي واآلّلت التي يحرم استعمالها فاجتناب ذلك من قبيل ترك الظلم، ومن جملة  (  4)

للرجال الذهب  أو خواتم  الذهب  الصائغ مراكب  للرجل وصياغة  اإلبريسم  القباء من  الخياط  ذلك من  ،ذلك خياطة   فكل 
 .83، ص2علوم الدين، مرجع سابق، ج ءالمعاصي واألجرة المأخوذة عليه حرام"، أبو حامد الغزالي، إحيا

البشر، والمنفعة 5) أكثر إشباعاا لحاجات  الصناع من مواد طبيعية في أشكال  أمثال ما يقدمه  المادية من  "المنفعة   )
يقدمه التجار من منافع مكانية بنقل السلعة من مكان إلى مكان، والمنافع الزمانية كنقل السلعة من    المعنوية مثل ما

زمان إلى زمان، وسواء تمثلت لمنفعة في خدمة يقدمها اإلنسان ببدنه أو بفكره وعقله"، يوسف إبراهيم يوسف، المنهج  
 .   350اإلسالمي في التنمية اّلقتصادية، مرجع سابق، ص
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ذاته ووسيلة للقيام بغيره من العبادات، وهو من قبل ذلك وسيلة لحماية المجتمع المسلم ورد 
وهو من قبل ومن بعد تكليف من هللا للفرد والمجتمع سواء ويزاوله الفرد وتقوم    ، العدوان عنه

 .1به الدولة
يتمكن هو من أداء العبادات، وإنما ليتمكن  لذا فعلى الفرد أن يقوم بالعمل واإلنتاج؛ ال ل

عرف شرعًا بالفروض الكفائية والتي يتم وجودها في الجماعة  غيره أيضا، ويدخل ذلك فيما يُ 
والصناعات  المهن  كل  فيها  العلماء  أدخل  وقد  األفراد،  من  بها  يقوم  عمن  النظر  بغض 

ذل تحقق  فإذا  المسلمين،  جماعة  عنها  تستغنى  ال  التي  في  واألنشطة  المطلوب  بالشكل  ك 
يأثم الجميع، ومراعاة ذلك المقصد يؤثر إلى حد كبير في   المجتمع سقط هذا الفرض، وإال 

 . 2سلوك المنتجين واختياراتهم لمجال نشاطهم 
اإلنتاج اإلسالمي  المجتمع  على  والمادية    ؛فيستلزم  النفسية  احتياجاته  كافة  ليستوعب 

فة إلى أن أداء العبادات في ذاتها يستوجب ستر  ويستطيع أداء عبادته المفروضة، باإلضا
العورة والتي تتطلب إنتاج هذه النوعية من المالبس )كالجاللبيب وإسداالت الصالة والسبح 
ومالبس اإلحرام(، كما يقترن أداء فريضة الحج بالعديد من الشعائر التي ال تتم المناسك إال  

الفدي  أو  الهدي  وذبح  التقصير،  أو  كالحلق  على بها،  المناسك  هذه  وتقوم  واألضحية،  ة، 
 . 3المهن أو الحرف التقليدية، بما ُيسهم في زيادة أصحاب هذه الحرف

 

 تدعيم الرقابة على العملية اإلنتاجية:دور العبادات اإلسالمية في   -ثانياا 
؛  يهاُتسهم العبادات في تهيئة البيئة المحيطة بالعملية اإلنتاجية، من خالل دعم الرقابة عل

ففي ظل األنظمة الوضعية، الرقابة في مباشرة النشاط االقتصادي هي رقابة واحدة خارجية  

 

 .  349ر: يوسف إبراهيم يوسف، المنهج اإلسالمي في التنمية اّلقتصادية، مرجع سابق، ص( انظ1)
 .85راجع: أ.د. أحمد شوقي دنيا، السلوك اإلسالمي في اإلنتاج بين الواقع والمثال، مرجع سابق، ص (2)

لعالج  3) الوقائية  التدابير  وضع  في  اإلسالمية  الدعوة  منهج  محمد،  محفوظ  األمير  انظر:  سابق،  (  مرجع  البطالة، 
 . 221ص
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الرقابة الذاتية التي   مناطها القانون، أما في المجتمع اإلسالمي، فهناك رقابة مزدوجة، أولها
  ﴾ ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمالا ِإَنا َّل  ﴿أساسها اإلتقان في العمل لمراقبة هللا تعالى، كما في قوله:  

ا﴿،  (30:، من اآلية)الكهف نمى هذه  ، وتُ (61:، من اآلية)يونس  ﴾َوَّل َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمل  ِإَّل ُكَنا َعَلْيُكْم ُشُهودا
العبادات   أداء  خالل  من  قبولها-الرقابة  في  اإلخالص  يشترط  خير  -والتي  يجعلها  مما  ؛ 

ال على  للتربية  واستغالل  وسيلة  الجهد  من  المزيد  بذل  إلى  المسلم  تدفع  التي  الذاتية  رقابة 
 .1الوقت أفضل استغالل 

 

 تأمين النشاط اإلنتاجي:دور العبادات اإلسالمية في   -ثالثاا 
إلى   يؤدي  الغارمين؛ مما  اإلنتاجي من خالل مصرف  النشاط  تأمين  الزكاة على  تعمل 

 : 2أطراف النشاط االقتصاديإقامة حالة من االستقرار النفسي بين 
اإل  نتجفالم -1 مجال  دخوله  عند  عن    نتاجيأمن  لتعويضه  ماليًا  مصدرًا  هناك  بأن 

 .3يعود عليه وعلى المجتمع بالنفع و سهم في االطمئنان النفسي له، المخاطر؛ مما يُ 
تقديمها  -2 على  يشجعهم  مما  األموال،  ألصحاب  ضمانًا  الغارمين  مصرف  يمثل 

 . 4شجع على خلق سوق مالية نشطة خالية من الربايُ  وتبعًا لذلكمضاربة لآلخرين، 
 

 ترتيب أولويات اإلنتاج:دور العبادات اإلسالمية في   -رابعاا 
 من خالل:  سهم أداء العبادات في ترتيب أولويات اإلنتاجيُ 

دفع    -1 محرمالزكاة  اشتراط  غير  شئ  في  نشاطهم  يكون  بأن  على    ،للغارمين  يشجع 
 . 5زيادة األنشطة االقتصادية النافعة للمجتمع والبعد عن الضار والمحرم منها 

 

 .33-27راجع: د. أشرف محمد دوابة، دروس اقتصادية من رمضان، مرجع سابق، ص ص:  (1)
 .35: د. أحمد مجذوب أحمد علي، اآلثار اّلقتصادية واّلجتماعية للزكاة، مرجع سابق، صانظرر  (2)
 .34مرجع سابق، صال  راجع: (3)
 .36مرجع سابق، صال: انظر (4)
 .64راجع: محمد سر الختم محمد أحمد، اآلثار اّلقتصادية للزكاة، ب .ن، ب ت، ص (5)
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اإلنتاجي  -3 الهيكل  تعديل  إلى  االستهالك  زيادة  حيث    1يدفع  المجتمع؛  متطلبات  حسب 
للعبادات  يترتب علي   المالية  الفقراء؛ الجوانب  إلى  األغنياء  المالية من  الوحدات  انتقال 

، وهذا يؤدي بدوره  الضرورية  الطلب الفعال على السلعو   االستهالك   ما يؤدي لزيادةوهو  
 .  2والسلع المطلوبة إلى رواج الصناعات االستهالكية

 

 النشاط اإلنتاجي: حجم  العبادات اإلسالمية علىأثر  -خامساا 
إن روح العبادات له أثره النفسي لتحفيز المسلم على الكسب والعمل؛ ليتجه نحو السوق  

 ت، أو بإقامة المشروعات النافعة والمنتجة.  اإما بالعمل إلحدى الجه
العدد واآلالت الالزمة   -1 المنتجين الزكاة في صورة  الفقراء من  لمزاولة نشاطهم  إعطاء 

 اإلنتاجي تساهم في زيادة عدد المنتجين وحجم النشاط اإلنتاجي. 
يُ  -2 الرأسمالية  األصول  على  الزكاة  احتساب  المال  عدم  رأس  استثمار  على  شجع 

أحدث   على  الحصول  على  والتشجيع  األصول،  تلك  حجم  زيادة  في  المحتجزة  واألرباح 
في النهاية على زيادة الكفاءة اإلنتاجية وتنامي    سالتقنيات الفنية واآلالت الحديثة، بما ينعك 

 . 3الدخل القومي 
األراضي المستخدمة آلالت الري إلى النصف، يدفع    ي تخفيض مقدار زكاة الزروع ف -3

الثروة   من  مزيد  إلى  يؤدي  بما  الزراعة،  في  صالحية  األقل  األراضي  استثمار  تشجيع  إلى 
 . 4الزراعية

 

انظر: محمد عبد  1) التفصيل،  لمزيد من  الفعال،  الطلب  لمكونات  أي وفقاا  الطلب:  لهيكل  اإلنتاج وفقاا  يتحدد هيكل   )
م  1998لي للبنوك اإلسالمية، القاهرة، المنعم عفر، نحو النظرية اّلقتصادية في اإلسالم والدخل واّلستقرار، اّلتحاد الدو 

 . 235ه(، ص1401)
 .236: أحمد إسماعيل يحيى، الزكاة عبادة مالية وأداة اقتصادية، مرجع سابق، صانظر (2)

 .437مير محمد نوفل، دور العقيدة في اّلقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، صراجع: س (3) 
 .438مرجع سابق، صالراجع:  (4) 
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للعبادات   -4 المالية  الجوانب  حجم  تمثل  زيادة  عليها  يترتب  االقتصادي،  للنشاط  حركة 
 النشاط اإلنتاجي لمقابلة الطلب المتزايد على السلع. 
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 الثاني  بحثالم
 محاربة الفقر دور العبادات اإلسالمية في 

 
 تمهيد: 

والفقر المادي هو:  ،  1"العوز والحاجة، والفقير هو من ّل يملك قوت يومه" ُيعرف الفقر بأنه:  
 . 2عدم قدرة الفرد على توفير الحد األدنى من احتياجات األسرة األساسية""

رة التي تهدد العالم كله؛ فُتبرز دراسة التاريح أنه  ي وُيمثل الفقر مشكلة من المشكالت الخط
المختلفة  المجتمعات  للثورات داخل  الكبرى المحركة  العناصر  امًا ، ولعله أيضًا سببًا ه3أحد 

 .4للصراع الذي يدور حاليًا بين جميع الدول 
 

وأسباب الفقر كثيرة، منها أسباب سياسية كالحروب، أو اقتصادية كاألزمات االقتصادية،  
سوء  فضاًل عن  أو اجتماعية كالكثافة السكانية وسوء استثمار الدولة في العنصر البشري،  

 .5توزيع الدخول بين طبقات المجتمع 
 

إلى   ليصل  العربية  مصر  جمهورية  في  الفقر  مؤشر  لعام    % 32.5ويرتفع 
مقابل 2017/2018 و 2015لعام    %27.8  م،  لعام    % 25.2،وم2013لعام    % 26.3  م، 

 

 .697اللغة العربية، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص( مجمع 1)
واّلستهالك،   (2) واّلنفاق  الدخل  بحث  لبيانات  طبقاا  الفقر  مؤشرات  واّلحصاء،  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز 

 . 1ه، ص2012/2013
 63د. رفعت السيد العوضي، عالم إسالمي بال فقر، مرجع سابق، ص (3)
 .152لتنمية في اإلسالم: مفاهيم مناهج وتطبيقات، مرجع سابق، صانظر: د. إبراهيم العسل، ا (4)

العالم  راجع  (5) في  الفقر  معضلة  على  القضاء  في  الزكاة  لدور  تشخيص  نحو  مريم،  طبنى  سمينة،  بن  عزيزة  د.   :
الجمهورية  ياّلسالم  صفاقس،  اإلسالمية،  المالية  حول  الثاني  الدولي  الملتقى  إلى:  مقدمة  ورقة  والذي ،  التونسية، 

 م. 296/2013/ 27/28تنظمه دولة صفاقس، تونس، بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، خالل الفترة: 
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واإل  م2010 العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  لبيانات  ازدياد  1حصاءطبقًا  عن  يعبر  مما   ،
 مشكلة حدة مشكلة الفقر. 

 

اللهم  ))في دعائه:  ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم الفقر بالًء يستعيذ المسلم باهلل من شره، كما يقول    عتبروي 

ُأظَلمُ  أَظِلَم أو  أْن  الَذلِة. و أعوُذ بك من  الفقِر و القَلِة و  ، فالفقر خطر على  2(( إنِ ي أعوُذ بك من 
ف المجتمع.  وسائر  األسرة  وعلى  الفكر  وسالمة  التقديسيةالعقيدة  النظرة  اإلسالم  للفقر    ينكر 

، ويجعل الغنى نعمة  -وراجت بين بعض المسلمين -التي راجت بين بعض الديانات والفرق  
 .3من هللا ُيطالب المرء بشكرها، والفقر مصيبة ُيستعاذ باهلل منها 

 

تشجيع   خالل  من  الفقر  مشكلة  معالجة  اإلسالم  قبل  السماوية  الشرائع  حاولت  وقد 
 .  4فشلت في القضاء على هذه المشكلة الخطرة األغنياء على مساعدة الفقراء، ولكنها

منعطفًا  ءوجا لتمثل  الزكاة؛  وأبرزها  اإلسالم  في  المالية  العبادات  تاريخ  مهت  في  مًا 
فأصبح   المشروع،  الحق  مرحلة  إلى  اإلحسان  مرحلة  من  المسلمون  بها  فانتقل  اإلنسانية، 
للفقراء حق معلوم في أموال األغنياء، تقوم الدولة بجبايته وإنفاقه عليهم، وال يجوز لألغنياء  

الحق،   هذا  دفع  عن  والتوجيهاالمتناع  الديني  اإلرشاد  وسيلتين،  بين  اإلسالم    فيجمع 
وعندما التزم المسلمون بذلك في عهد  ، 5، ووسيلة التشريع القانوني واإللزام الحكومي ي األخالق

 

 .م.2017/2018نفاق واّلستهالك لعام بحث الدخل واإل حصاء، ئة العامة واإلالجهاز المركزي للتعب (1)
الجامع  2) السيوطي،  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  بيروت، (  العلمية،  الكتب  دار  النذير،  البشير  أحاديث  في  الصغير 

18540 . 
قذفت   ، حيثمجد الفقر وتذم الغنى والتي راجت بين بعض المسلمين( والجدير بالذكر أن هناك بعض األفكار التي تُ 3)

بها المانوية والصوفية الهندية والرهبانية المسيحية، وليس لها أصالا واحداا في اإلسالم، فلم يمدح للا تعالى الفقر في 
آية واحدة، وّل رسول للا صلى للا عليه وسلم في أي من األحاديث الصحيحة، لمزيد من التفاصيل، انظر: د. يوسف  

للا األفرادعبد  في  الزكاة  آثار  الزكاة،   ،  بيت  الكويت،  دولة  األول،  الزكاة  مؤتمر  وأعمال  أبحاث  والمجتمعات، 
 . 31،32م، ص1984مايو2 -م19984إبريل30
 .152راجع: د. إبراهيم العسل، التنمية في اإلسالم: مفاهيم مناهج وتطبيقات، مرجع سابق، ص (4)

 .29اإلسالم، مرجع سابق، ص، مشكلة الفقر وكيف عالجها عبد للا( انظر: د. يوسف 5)
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العزيز   عبد  بن  عمر  عنه-الخليفة  هللا  في    -رضي  نهائيًا  الفقر  مشكلة  على  القضاء  تم 
 . 1بعض البلدان اإلسالمية 

الدراسة في هذا المءوجا المفر   بحثت  العبادات اإلسالمية  وضة )بما فيها  لمناقشة دور 
 الفقر من خالل المطالب التالية:  ةالزكاة( في عالج مشكل

 ق. ارز دور العبادات اإلسالمية في تحقيق البركة في األ -المطلب األول
 دور العبادات اإلسالمية في تحقيق الوحدة بين المسلمين.  -المطلب الثاني
 دور العبادات اإلسالمية في تحقيق التكافل االجتماعي.  -المطلب الثالث
 . دخلدور العبادات اإلسالمية في إعادة توزيع ال -المطلب الرابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بيروت، ط  (1) للماليين،  العلم  دار  العزيز،  بن عبد  الزاهد عمر  الخليفة  األهل،  العزيز سيد  م،  1979،  6راجع: عبد 
 . 222ص
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 المطلب األول 
 ق ارز في األ  دور العبادات اإلسالمية في تحقيق البركة

 
، فال  ليشمل كل ما ينفع اإلنسان من صحة وُخُلق وعلم وحكمة..إلخ  1مفهوم الرزق   يتسع

 .2يقتصر على المال 
 

نوعان معنوي والرزق  حسي  رزق  مادي3:  ورزق  األصلية ،  4،  الحاجات  من  وكالهما 
يأخذ    ،لإلنسان أن  اإلنسان  وأمر  مخلوقاته،  لجميع  الرزق  وتعالى  تبارك  هللا  كفل  وقد 

بين الرزق    -رحمه هللا-وُيفرق الشيخ الشعراوي    .5طلبًا للرزق الحالل باألساليب المشروعة  
فيقول:   الحالل  والرزق  منفعته  الحرام  تكون  فقد  الحالل  الرزق  أما  منفعته عاجلة،  الحرام  "الرزق 

 . 6ئمة التجدد" اقليلة في نظر البعض لكنها كثيرة الخير ود
  

ثبوت الخير اإللهي في الشئ.. وهو على وجه ّل ُيحصى وّل ُيعرفها األصفهاني: "كما    7والبركة

 .8ُيحصر، قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة" 

 

الُلغة  الرزق    (1) أرزاقفي  والجمع  اإلنسان،  به  ينتفع  "ما  مختار "،  هو:  الرازي،  القادر  عبد  بن  بكر  أبو  بن  محمد 
 .101سابق، صالصحاح، مرجع 

 .84( محمد متولي الشعراوي، تلك هي األرزاق، مرجع سابق، ص2)
الذي    (3) المعنوي: هو  الحسي  السكينة  الرزق  الرسـول واألمن و  يحقق لإلنسان إشباعــاا روحيـاا مثل حب للا وحـب 

 والراحة والعافية ونحو ذلك. 
 إشباعاا مـادياا مثل كثرة األموال والموجودات والمتـاع ونحو  ذلك .يحقـق لإلنسان هو الذي مـــادي: الرزق ال (4)

 .8م، ص2011، أسباب البركة في األرزاق في ضوء الكتاب والسنة، المؤلف، ة( د. حسين حسين شحات5)
 .41( محمد متولي الشعراوي، تلك هي األرزاق، مرجع سابق، ص6)

محمد بن أبو بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان،  البركة في اللغة تعني: "النماء والزيادة"،    (7)
 .20م، ص1986بيروت، 

 . 119، صمرجع سابق( الراغب األصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، مفردات ألفاظ القرآن، 8)
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، فالبركة في الوقت فكثرة الشئ ال تدل على خيريته، بل الخير في الشئ المبارك وإن قل  
فعه، وفي المال كفايته والقناعة به،  كثرة األعمال الصالحة فيه، وفي العلم العمل به وتعميم ن 

 .  1وفي الصحة تمامها وسالمتها، وفي األوالد صالحهم وبرهم، وفي الزوجة صالحها 
"الرخاء والسعة فى األرزاق المعنوية والمادية المشروعة. وهى كل  ويتسع مفهوم البركة ليشمل:  

دخل البهجة والفرحة على النفس وينشرح له الصدر ويسَعُد به الفؤاد.. مع األخذ في اّلعتبار  شيء يُ 
  .2الحفظ من الســــوء و المكــــــاره " 

  
 :3وُتقسم البركة إلى نوعين 

البركة المعنوية: وهى الزيـادة والنمــــاء فى أى شىء روحى أو معنوى، مثل:  البركـة    -1
والحفظ من    ،خـرين الــديــن وفى العبــادات وفـى األخالق وفـى العالقــات المعنويـة مــع اآل  فى

    . السوء واألذى والمكاره وما في حكم ذلك
األمـــــوال    البركة المادية: وهـى الزيــادة والنماء فى األشياء المــادية، مثل الكثـــرة فــى  -2

    واألعيان واألمتعة ونحو ذلك.
ُجبلت النفس البشريـــة علــى طلب الزيــادة والسعة لكـل مـا هو محبب إليهـــــــــا، كما في  وقد  

تعالى:   والقنـاطيرقوله  َواْلَبِنيـــــَن  َســــــــــــاِء  النِ  ِمـــــَن  الَشَهـــَواِت  ُحــب   ِللن ـاِس  ــَن  مــن   ﴿ُزيِ  المقنطرة 
حسن  عنده  وللا  الدنيــــا  الحــيــاة  متــاع  ذلك  والحــرث  واألنعـــام  المســومة  والخـيل  والفضة  الـــذهب 

عمـران:المآب﴾   عدة    وقد،  4( 14)آل  في  هللا  من  البركة  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  سأل 
الَلهَم اهِدني فيَمْن هَدْيَت وعاِفني فيَمْن عاَفْيَت وتوَلني فيَمْن توَلْيَت وباِرْك لي فيما ))أحاديث، منها:  

 

كيف  (  1) البركة  الشقاوي،  للا  عبد  بن  فهد أمين  الملك  مكتبة  أموره،  وسائر  ووقته  ماله  في  عليها  المسلم  يحصل 
 . 30م(، ص2010  -ه1431الوطنية، الرياض، )

 .15، أسباب البركة في األرزاق في ضوء الكتاب والسنة، مرجع سابق، صة( د. حسين حسين شحات2)
 .16، صالمرجع السابق( انظر: 3)
 .16ة في األرزاق في ضوء الكتاب والسنة، مرجع سابق، ص، أسباب البرك ة( راجع: د. حسين حسين شحات4)
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نا . ا  ))، وفي حديث:  1((أعَطْيَت.. للهَم ! باِرْك لنا في باِرْك لنا في صاِعنا . اللهَم ! باِرْك لنا في ُمدِ 

 ، وغيره.2(( مدينِتنا . اللهَم ! اجعل مع البركِة بركَتين..
 

َوَلْو َأَن َأْهَل اْلُقَرىَٰ  ﴿ومما ال شك فيه أن يقترن اإليمان بحلول البركة، كما في قوله تعالى:  

ويقول اإلمام الماوردي في  ،  (96)األعراف:  ﴾ ضِ آَمُنوا َواَتَقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكات  مِ َن الَسَماِء َواأْلَرْ 
تعالى السماء    "بركاتقوله  بركات  تكون  أن  ويحتمل  والثمار،  النبات  األرض  وبركات  القطر.  السماء: 

 .3قبول الدعاء. وبركات ألرض تسهيل الحاجات"
 

وقـد سـن هللا عز وجل العـديد مــــــــــــن األسبـاب المشروعـــة التي يجلب بها المسلم البركة 
أربعي  إلى  الحبيشي  الوصابي  الشيخ  قسمها  رزقه،  قسماً في  العبادات 4ن  يتضمن  فيما   ،

 . اإلسالمية المفروضة التي هي محل الدراسة
 
 

قوله و  في  كما  الخالصة،  بعبادته  إياه  مطالبًا  اإلنسان  برزق  وتعالى  تبارك  هللا  يتكفل 
ِلَيْعُبُدوِن﴿ تعالى:   ِإَّل  نَس  َواإلِْ اْلِجَن  َخَلْقُت  مِ ن  ۞﴿َوَما  ِمْنُهم  ُأِريُد  َما  َأن ﴾  ُأِريُد  َوَما  ْزق   رِ 

، فينشغل المسلم بعبادته هلل  (58-56)الذاريات:  ﴾ ِإَن ّللَاَ ُهَو الَرزَاُق ُذو اْلُقَوِة اْلَمِتيُن﴾  ۞ُيْطِعُموِن﴿ 
وفيما يلي توضيح أثر كل عبادة من  ،  5دون أي خوف أو قلق بشأن رزقه الذي هو يد خالقه 

   الرزق وبركته:العبادات اإلسالمية المفروضة على 
 

( محمد بن حبان البستي، صحيح بن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،  1)
 . 945، ص2ه، ط1414

العدل عن رسول للا  ( مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن  2)
 .1374، 4-3صلى للا عليه وسلم، مرجع سابق، ج

العلمية، 3) الكتب  الماوردي، دار  العيون تفسير  النكت و  البصري،  الماوردي  الحسن على بن محمد بن حبيب  أبو   )
 . 243، ص2بيروت، د.ت، ج

بينها:  4) من  قسماا،  أربعين  إلى  البركة  بها  ُيجلب  التي  األسباب  الحبيشي  الوصابي  الشيخ  العالمة  الشيخ  يقسم   )
عبد   بن  محمد  الدين  جمال  انظر:  التفاصيل،  من  لمزيد  وغيرها،  الصوم،  والعمرة،  الحج  والصدقات،  الزكاة  الصالة، 

 . 436-145رجع سابق، ص ص: الرحمن بن عمر الحبيشي، البركة في فضل السعي والحركة، م
 . 9، أسباب البركة في األرزاق، مرجع سابق، صة( راجع: د. حسين حسين شحات5)
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 أثر الصالة في تحقيق البركة في الرزق:  -أوّلا 
  ۖ  ﴿َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالَصاَلِة َواْصَطِبْر َعَلْيَهاربط هللا تبارك وتعالى بين الصالة والرزق في قوله:  

ِرْزقاا َنْسَأُلَك  )طه  ۖ  َّل  َنْرُزُقَك﴾  اآليةَنْحُن  من  في  (132:  ،  األلوسي  اإلمام  يقول  لهذه  .  تفسيره 
"دفع لما عسى أن يخطر ببال أحد من أن المداومة على الصالة ربما تضر بأمر المعاش فكأنه    اآلية:

قيل داوموا على الصالة غير مشتغلين بأمر المعاش عنها إذ ّل نكلفكم رزق أنفسكم إذ نحن نرزقكم..  
خص للمصلي رَ المؤمنين أن يُ وفيه أن قصارى ما يلزم العموم سواء كان األهل خاصا أو عاما لسائر  

بل ترك اّلكتساب ألداء الصالة المفروضة فرض    ،ترك اّلكتساب المانع من الصالة وأي مانع عن ذلك
بها والنهار  الليل  لها ّل استغراق  المعينة  أوقاتها  في  دائما  أداؤها  إّل  بالمداومة عليها  المراد    ،وليس 

وكان الزاعم ظن أن المراد بالصالة ما يشمل المفروضة وغيرها وبالمداومة عليها فعلها دائما على وجه 
وليس  اّلكتساب  من  إلدرار   يمنع  سببا  تكون  مطلقا  الصالة  أن  اآلية  من  يستشعر  قد  نعم  كذلك،.. 

 .1الرزق وكشف الهم" 
 

الصالة منافع  القيم:  وعن  ابن  اإلمام  دافعة   يقول  للصحة،  حافظة  للرزق،  مجلبة  "الصالة: 
لألذى، مطردة لألدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح،  
ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب؛ حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة؛  

الرحمن من  مقربة  الشيطان،  من  من    3فالصالة   ،2" مبعدة  العديد  على  تحتوى  عظيمة  عبادة 
 . 4، باإلضافة ألجرها العظيم يوم القيامة األسرار العلمية والطبية والنفسية

 
 

مثاني، دار إحياء  اللوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  ( شهاب الدين السيد محمود األ 1)
 . 285، 284، ص16التراث العربي، بيروت، د.ت، ج 

 .256محمد ابن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، الطب النبوي، مرجع سابق، صين شمس الد(2) 
"الصالة صلة بالِل عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل، تفتح عليه من الخيرات   :يقول اإلمام ابن القيم  (3)

التوفيق من ربه عز وجل. والعأ أسبابها؛ وتفيض عليه مواد  والصحة، والغنيمة    ةفيابوابها، وتقطع عنه من الشرور 
محمد ابن أبي بكر بن  ، شمس الدين  "كلها محضرة لديه، ومسارعة إليه  -والغنى، والراحة والنعيم، واألفراح والمسرات

فرج  أحاديث: محمود  األزهري، تخريج  تعليق طبي: د. عادل  الخالق،  الغني عبد  تقديم: عبد  الدمشقي،  الزرعي  أيوب 
 .256العقدة، الطب النبوي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، د.ت، ص

 .93، صمرجع سابقة،  راجع: عزة الدمرداش، القرآن والتنمية البشري(4)  
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 أثر الزكاة في تحقيق البركة في الرزق: -ثانياا 
َ﴿َما َأنَفْقُتم مِ ن َشْيء   تتضح البركة في إنفاق المسلم لماله فيما أباحه هللا في قوله تعالى:  

"أي  . ويقول ابن كثير في تفسير هذه اآلية:  (39:  ، من اآلية)سبأ  ﴾َوُهَو َخْيُر الَراِزِقينَ   ۖ  َفُهَو ُيْخِلُفُه  
عليكم في الدنيا بالبدل، وفي اآلخرة بالجزاء  مهما أنفقتم من شئ فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه  

تعالى للا  يقول  الحديث..  في  ثبت  كما  عليك" 1والثواب  ُأنفْق  أنفْق  التي    .2:  األحاديث  من  وغيره 
تحث المسلم على اإلنفاق الحالل، حتى ال يقلق المسلم من نقص ماله من خالل إنفاقه في  

   .الزكاة والصدقات، وهو ما يدل على نزول البركة على رزق المسلم المتصدق
 

 

 أثر الصيام في تحقيق البركة في الرزق: -ثالثاا 
ميز هللا جل وعال شهر الصيام عن بقية الشهور، بدًء بنزول القرآن الكريم به في ليلة  

. يقول اإلمام  (3:  ، من اآلية)الدخان  َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَلة  م َباَرَكة ﴾مباركة، كما في قوله تعالى: ﴿إ ن ا  
والخالقرطبي:   البركات  من  عباده  على  فيها  ينزل  لما  بالمباركة  والثواب" "ووصفها  ويقول  .  3يرات 

))أتاكم شهُر رمضاَن ، شهٌر مباَرٌك ، فرض للُا عليكم  صلى هللا عليه وسلم عن الشهر الفضيل:  
َمَرَدُة الشياطيِن، وفيه ليلٌة هي   صياَمه، تفتُح فيه أبواُب الجَنِة، وُتغَلق فيه أبواُب الجحيم، وُتَغل  فيه 

، من ُحِرَم خيَرها   ، فُيكون شهر الصيام شهرًا طيبًا مباركًا لما تحل  4فقد ُحِرَم(( خيٌر من ألف شهر 
 .    5فيه من خيرات وبركات

 
 

 

، 4-2( محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول للا وسننه وأيامه، مرجع سابق، ج1)
4684 . 

( الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد السالمة، تفسير القرآن  2)
 .523، ص6، ج2م(، ط1999 -ه1420العظيم، دار طيبة، الرياض، )

( شمس الدين أبو عبد للا محمد بن أحمد بن أبو بكر بن فرح األنصاري القرطبي، تفسير القرطبي الجامع ألحكام 3)
 . 6175، ص9ه(، ج1410 -م1990القرآن، دار الفدا العربي، القاهرة، )

 .55، ص7-6وزيادته، مردجع سابق، ج( محمد ناصر الدين األلباني، صحيح الجامع الصغير 4)
ثار بركة  آحة النفسية والجسدية، فيما يبين  ( ناقشت الدراسة في المبحث األول من هذا الفصل أثر الصيام على الص5)

 للا عز وجل في صحة المسلم الصائم. 
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 أثر الحج في تحقيق البركة في الرزق: -رابعاا 
ِإَن َأَوَل َبْيت  ُوِضَع ِللَناِس  ﴿يحقق الطواف حول البيت الهداية والبركة، كما في قوله تعالى:  

لِ ْلَعاَلِمينَ َلَلِذي   ى  َوُهدا ُمَباَركاا  عمران:  ﴾ِبَبَكَة  كما  (96)آل  وسلم:    الرسول  يقول.  عليه  هللا  صلى 
، فيوضح الحديث الشريف أن متابعة  1))تاِبعوا بين الحجِ  والعمرِة؛ فإنهما ينِفيان الفقَر والذ نوَب((

واضح بين أداء فريضة الحج والعمرة الحج والعمرة يزيالن الفقر ويغفران الذنوب، وهو ارتباط 
 ومحاربة الفقر. 

العبادات   أداء  العباد فيصبح مباركًا فيه، سواء زاد  فيجلب  تعالى على رزق  بركات هللا 
 زرقهم فعليًا أو زاد معنويًا فيصبح أكثر نفعًا لهم وإن كان قليل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 . 2629حديث رقم:   هـ،1409محمد ناصر الدين األلباني، صحيح النسائي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ( 1)
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 المطلب الثاني 
 تحقيق الوحدة بين المسلميندور العبادات اإلسالمية في 

 
تعالى:   َواِحَدةا ﴿ يقول  ُأَمةا  ُأَمُتُكْم  َهِذِه  اآلية)األنبياء  ﴾ِإَن  من  األمة  (92:  ،  وحدة  فتعتمد   .

الخالصة،  العبادة  ووحدة  اإليمانية،  العقيدة  وحدة  حيث  من  الروابط  أوثق  على  اإلسالمية 
 . 1 اإلسالمية، فيسير المسلمون على هدي نبي واحد وتحكيم شرع إله واحدووحدة األخوة 

أيضًا،   اقتصادية  وحدة  تقتضي  أنها  اإلسالمية،  للوحدة  االقتصادية  األهمية  وتتضح 
وتتمثل في التكامل االقتصادي الذي يؤدي إلى قلب أوضاع العالم اإلسالمي، وإحالته من  

 . 2منطقة راكدة إلى منطقة تسعى للتقدم
 وعن أثر العبادات اإلسالمية في توحيد المسلمين، ُيالحظ ما يلي: 

 أثر الصالة في تحقيق الوحدة بين المسلمين:  -أوّلا 
َوْجِهَك ِفي  ﴿يتجه المسلمون في صالتهم نحو قبلة واحدة، كما يقول تعالى:   َتَقل َب  َنَرى  َقْد 

َفَول و  ُكنُتْم  َما  َوَحْيُث  اْلَحَراِم  اْلَمْسِجِد  َوْجَهَك َشْطَر  َفَولِ   َتْرَضاَها  ِقْبَلةا  َفَلُنَولِ َيَنَك  ُوُجِوَهُكْم َشْطَرهُ الَسَماء   ﴾ ْا 
وحدة قلوب المسلمين ووحدة  . والستقبال القبلة في الصالة أثر عميق في  (144:  ، من اآلية)البقرة

الصالة  3تفكيرهم فُتمثل  أن  أ.  تذكرنا  إذا  ذلك  ويتضح  اإلسالمية،  للوحدة  مصغرًا  نموذجًا 
المسجد كل جمعة معاني  حبث  األصل في الصالة الجماعة،   المسلمين في  يرسخ اجتماع 

ا الفوارق  جميع  المسلمون  فيه  يتجاوز  بما  بينهم  فيما  االجتماعي  والتآلف  إلقليمية  األخوة 
 . 4والتعالي الطبقي والتمييز العنصري الذي تعانى منه المجتمعات غير المسلمة

 

 . 156، 155راجع: أحمد حسن كرزون، العبادات وفضائلها التربوية، مرجع سابق، ص (1)
األزهر، 2) جامعة  كامل،  صالح  مركز  اّلقتصادية،  التنمية  في  اإلسالمي  المنهج  يوسف،  إبراهيم  يوسف  د.  انظر:   )

 . 275، ص3م، ط2017
 .48وفضائلها التربوية، مرجع سابق، صراجع: أحمد حسن كرزون، العبادات  (3)
 .73،74مرجع سابق، صال: انظر (4)
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الذي يرى   لقاء ودي خال  إوالمسلم  في  المسجد  والفخر    خوانه في  والكبرياء  التعالي  من 
الشعور  قلبه  في  ينمي  الذكر،  وجلسات  العلم  وحلق  الجماعة  صلوات  في  بل  والخيالء، 

 .1باالنتماء للمجتمع اإلسالمي ويولد مشاعر الحب والتعاون بالمجتمع 
 

 أثر الزكاة في تحقيق الوحدة بين المسلمين:  -ثانياا 
باإلضافة إلى أن الزكاة تربط بين طبقات المجتمع  ،  2ينفق المسلمون نفس مقدار الزكاة 

 المختلفة، وتوطد أواصر العالقة بين األغنياء والفقراء.
 

 أثر الصيام في تحقيق الوحدة بين المسلمين:  ثالثا_
اإلسالمية،  ي  لألمة  االنتماء  وحدة  على  المحافظة  في  رمضان  شهر  يشترك  حيث  سهم 

المسلمون من مشارق األرض ومغاربها بصيام هذا الشهر العظيم، فينتفع المسلمون بفضائل  
والمغفرة، ثم فرحين عند    ةالصيام المباركة وأهدافه النبيلة، محتفلين جميعًا بقدوم شهر الرحم

الف للمسلمين جميعًا متانة وحدتهم مع اختالف أعراقهم احتفالهم بعيد  طر السعيد، مما يؤكد 
 .3وألوانهم وطبقاتهم 

 

 أثر الحج في تحقيق الوحدة بين المسلمين:  -رابعاا 
َوَأذِ ن ِفي ﴿برز مظاهر الوحدة اإلسالمية في مشهد الحج العظيم، كما في قوله تعالى:  ت 

، فيجتمع المسلمون  (27)الحج:    ﴾الَناِس ِباْلَحجِ  َيْأُتوَك ِرَجاّلا َوَعَلى ُكلِ  َضاِمر  َيْأِتيَن ِمن ُكلِ  َفج   َعِميق  

 

 .54راجع: صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعبادات في الروح واألخالق، مرجع سابق، ص (1)
الشرع   (2) حددها  بنسب  الحول،  عليها  ويحول  النصاب،  فيها  يكتمل  عندما  الغالت  ومن  األموال  من  الزكاة  تؤخذ 

سالمي وأنواع فصلها الفقهاء، منها زكاة الذهب والفضة والنقود الورقية، زكاة الثروة الحيوانية ومنتجاتها، زكاة الثروة  اإل
والمرجان   كالجواهر  البحرية  المستخرجات  وزكاة  والركاز،  الكنوز  ومنها  المعدنية  الثروة  زكاة  التجارة،  زكاة  الزراعية، 

ا وزكاة  المستغالت،  وزكاة  ،  واللؤلؤ،  والسندات.."  مناهج  ألسهم  مفاهيم  اإلسالم:  في  التنمية  العسل،  إبراهيم  د. 
 .151وتطبيقات، مرجع سابق، ص

 . 156: أحمد حسن كرزون، العبادات وفضائلها التربوية، مرجع سابق، صانظر (3)
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حج في وقت واحد وفي مكان واحد،  على اختالف ألسنتهم وأوطانهم وأعراقهم ألداء فريضة ال
 . 1وبلباس واحد ، وهتاف واحد امتثااًل ألمر هللا تعالى

، وتالوتهم  لمنهج  واحد  ن في العبادات اإلسالمية من خالل اتباعهم  ي تتجلى وحدة المسلمو 
لقبلة    واحد   كتابل نفاقهم  إ واحدة، وصيامهم رمضان شهرًا واحدًا، و   ، واتجاههم في صالتهم 

 . 2نفس مقدار الزكاة، وحجهم في نفس التوقيت الزمني من كل عام
النفوس  تُ و  تزكية  في  المتميزة  الهادفة  رسالتها  اإلسالمية  العبادات  من  عبادة  كل  ؤدي 

والتآلف والتعاون فيما بينهم  ويترتب على هذه الوحدة التعارف    ،3وترابط المجتمع ووحدة األمة 
 .4بما يسهم في تحقيق التكافل االجتماعي لألمة اإلسالمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

كت  (1) في  الحج  آيات  خالل  من  تربوية  وقفات  العواجى،  محمد  بن  العزيز  عبد  بن  محمد  أ.د.  مرجع  راجع:  للا،  اب 
 . 225سابق، ص

 .263أ.د.أبو اليزيد أبو زيد العجمى، العبادة بناء للفرد وعطاء للمجتمع، مرجع سابق، ص (2)
 .12: أحمد حسن كرزون، العبادات وفضائلها التربوية، مرجع سابق، صانظر (3)
من    (4) تربوية  وقفات  العواجى،  محمد  بن  العزيز  عبد  بن  محمد  أ.د.  مرجع  راجع:  للا،  كتاب  في  الحج  آيات  خالل 

 . 237سابق، ص
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 المطلب الثالث
 دور العبادات اإلسالمية في تحقيق التكافل اّلجتماعي 

 
أفراداالجتماعي هو:    1والتكافل المجتمع  يتساند  الفرد   اتوجماع  اا "أن  بحيث ّل تطغى مصلحة 

على مصلحة الجماعة وّل تذوب مصلحة الفرد في مصلحة الجماعة، وإنما يبقى للفرد كيانه وإبداعه  
ومميزاته، وللجماعة هيئتها وسيطرتها فيعيش الفرد أو األفراد في كفالة الجماعة كما تكون متالقية في  

 .2مصالح اآلحاد ودفع الضرر عنهم"
فطنت   التكافل وقد  مؤسسات  أهمية  إلى  المعاصرة  الوضعية  االقتصادات  معظم 

االجتماعي، والتي لم تستطع أن تصل إلى رقي وسمو صور التكافل بالمجتمع اإلسالمي،  
العالم  بقاع  في كل  أو غير رسمية  بطرق رسمية  وإيمان،  بكل حب  تؤدى  الزكاة  تزال  فما 

 .  3اإلسالمي 
ف التكافلية  الممارسات  انتقلت تحت مسميات جديدة، وبأساليب قد  ي مصر، فوعن واقع 

الدولة اإلسالمية األولى، فُأنشئت وزارات للخدمات  تمويل مستحدثة عنها في عصر صدر 
والمواصالت   والطرق  االجتماعية  والشئون  والتعليم  والصحة  واألمن  كالدفاع  المختلفة، 

لألفراد   مسندة  كانت  تكافلية  مهامًا  الدولة  وتولت  نظم  وغيرها،  استجدت  كما  المال،  ولبيت 
تخفف   التي  والمنح  االجتماعية  والمساعدات  والمعاشات  كالتأمين  أخرى،  بمسميات  تكافلية 

 . 4من مخاطر الكوارث والعجز والشيخوخة واألرامل وغيرها
 

إياه،    (1) يكفله وكفله  كفله  العائل،  األجر واإلثم.. والكافل:  عف من  الحظ والضِ  الكفل وهو:  مأخوذ من  جمال  التكافل 
 . 3906، باب الكاف، مادة كفل، ص1الدين أبو الفضل بن محمد )ابن منظور(، لسان العرب، مرجع سابق، ج

 .61،  ص 3ه، ط1406عبد العزيز الخياط، المجتمع المتكافل في اإلسالم، دار السالم، القاهرة،  (2)
 . 194: د. ربيع الروبي، التكافل اّلجتماعي في اإلسالم، مرجع سابق، صانظر (3)
و   (4) األوقاف  صروح  برحت  والمشاركة أما  والمودة  الرحمة  وتنتشر  اإلسالمي،  العالم  أرجاء  في  تنتشر  البر  عمال 

بين   والمادية  المجتمع،  أالمعنوية  داخل  تلقائية  بصورة  اّلجتماعي  التكافل  صور  فتستقر  أفراده،  ربيع غلب  د.  راجع: 
 .194الروبي، التكافل اّلجتماعي في اإلسالم، مرجع سابق، ص
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َواَلِذيَن َتَبَوُءوا ﴿االقتصادي في القرآن الكريم، بقول هللا عز وجل:    ويتضح مظهر التكافل
وَ الدَ  ُأوُتوا  َما  مِ  َحاَجةا  ُصُدوِرِهْم  ِفي  َيِجُدوَن  َوَّل  ِإَلْيِهْم  َهاَجَر  َمْن  ُيِحب وَن  َقْبِلِهْم  ِمن  يَماَن  َواإلِْ ُيْؤِثُروَن  اَر 

:  1، ويفسره الرسول صلى هللا عليه وسلم، بقوله (9)الحشر:    ﴾َعَلىَٰ َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ 
َر على   ،))من نَفَس عن مؤمن  ُكربةا من ُكَرِب الدنيا ، نَفَس للُا عنه ُكربةا من ُكَرِب يوِم القيامةِ  ومن يس 

َر للُا عليه في الدنيا واآلخرِة. ومن ستَر مسلماا، ستره للُا في الدنيا واآلخرِة. وللُا في عوِن   ، يس  معسر 

   . 2العبِد ما كان العبُد في عوِن أخيه((
 

فيرتقي   إسالمية،  فريضة  تدعمها  حياتية  ضرورة  اإلسالم  في  االجتماعي  التكافل  فُيمثل 
مؤسسات  له  ويخصص  قوية،  تنظيمية  دعائم  إلى  ويرتكن  المحضة،  العبادة  مستوى  إلى 

 .3تضمن له االستمرارية 
  

 : ، ُيالحظ مايليوعن أثر العبادات اإلسالمية في تحقيق التكافل االجتماعي 
 

 

 أثر الصالة في تحقيق التكافل اّلجتماعي: -أوّلا 
تجمع الصالة المسلمين خمس مرات يوميًا داخل المسجد؛ ليتفقد كل منهم أحوال اآلخر  

ومتطلباته  حاجاته  على  تُ 4ويتعرف  كما  المجتمع  .  تضامن  تحقيق  في  الجمعة  صالة  سهم 
كل   للمسلمين  أكبر  عدد  اجتماع  خالل  من  وتكافله  طيبة    ؛جمعةاإلسالمي  فرصة  لتكون 

 . 5لمناقشة أمورهم ومشاكلهم المادية
 

 

قشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل ع العدل عن رسول للا، ( مسلم بن الحجاج ال1)
 .  2699، 4-3مرجع سابق، ج

،  387( انظر: د. نعمت عبد اللطيف مشهور، الزكاة: األسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي، مرجع سابق، ص2)
389. 
 .1في اإلسالم، مرجع سابق، ص راجع: د. ربيع الروبي، التكافل اّلجتماعي (3)
 . 32راجع: محمد عبدللا الخطيب، العبادة في اإلسالم: جوهرها وآفاقها، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، د.ت، ص (4)
 .73: أحمد حسن كرزون، العبادات وفضائلها التربوية، مرجع سابق، صانظر (5)
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 أثر الزكاة في تحقيق التكافل اّلجتماعي: -ثانياا 
والميل    تؤسس الزكاة في المسلم حب اآلخرين واإلحساس بهم وتنمي التربية اإلجتماعية 

إلى معرفة أحوالهم وتحري ظروفهم والنهوض لنجدتهم والسعي لكفالتهم فيعطي المسلم أخاه 
 .1حرجه السؤالقبل أن يعضه الفقر أو يُ 

 

اإلسالم  و  فيحفظ  والفقير،  الغني  بين  الربط  في  الوظائف  أقوى  من  الزكاة  وظيفة  ُتعد 
ن  يفي أموال قريبه الغني وعامة المسلم  فل والرعاية، فللفقير حق اللفقراء والعاجزين حقوق التك

الَنِبي  َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن  ﴿كما يقول هللا تعالى:    ملسو هيلع هللا ىلصوالحاكم في بلده ، وخير مثال لذلك النبي  

. والتكافل القائم  2(6:  اآلية ، من  )األحزاب  ﴾َأنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأَمَهاُتُهْم َوُأْوُلو اأْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَلى ِبَبْعض  
هو   بل  األغنياء،  ألريحية  متروكًا  إحسانًا  ليس  المفروضة  للعبادات  المالية  النواحي  على 

 .  3ة للتشريععالي فرض وواجب عليهم، مما يحقق استقرارًا وف
 

 

 في تحقيق التكافل اّلجتماعي: يامأثر الص  -ثالثاا 
بالمعوزين  اإل  ياميستهدف الص للتكافل معهم حساس  تمهيدًا  يتكبدون  ما  . كما  4ومعايشة 

" ومن معالم :  ةيمثل شهر رمضان المبارك شهر التكافل االجتماعي، يقول د. حسين شحات 
التكافل   المجتمع... ومن األساليب الرمضانية لتحقيق  أفراد  القوية بين  التكافلية  العالقات  ذلك الشهر 

وفدية   الفطر،  زكاة  وصلة  اّلجتماعي:  رمضان،  وحقيبة طعام  الرحمن،  موائد  الصيام،  وكفارة  الصيام 
 . 5األرحام وذوي القربى، والسعي في قضاء حوائج الناس" 

 

 

 .57ات في الروح واألخالق، مرجع سابق، صراجع : صالح الدين سلطان، اآلثار التربوية للعباد(1) 
 .228: د. إبراهيم العسل، التنمية في اإلسالم: مفاهيم مناهج وتطبيقات، مرجع سابق، صانظر (2)

 . 129، 128راجع: د. ربيع الروبي، التكافل اّلجتماعي في اإلسالم، مرجع سابق، ص(3) 
 .178مرجع سابق، ص الانظر:  (4)
 .74، نفحات فريضة الصيام، مرجع سابق، صةشحاتد. حسين حسين  (5)
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 أثر الحج في تحقيق التكافل اّلجتماعي: -رابعاا 
ومن مظاهر   والبر،  والسؤال  والتعاون  المساعدة  حب  المسلمين  نفوس  في  الحج  يغرس 

تعالى في الهدي:    اْلَباِئَس ﴿التكافل بين المسلمين في الحج، ما قاله هللا  َوَأْطِعُموا  ِمْنَها  َفُكُلوا 

 . 1يضة الحج،  فهذا أمر رباني للعناية بالفقراء خالل أداء فر  (28: ، من اآلية)الحج ﴾اْلَفِقيَرة
 

انطالقًا من   المعوزين  كالعطف على  المسلمين،  حياة  في  آثارًا واضحة  العبادات  فتترك 
،  (245:  ، من اآلية)البقرة  ﴾ َمن َذا اَلِذي ُيْقِرُض ّللا َ َقْرضاا َحَسناا َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافاا َكِثيَرةا ﴿قوله تعالى:  

قوله:  في  كما  بها  استخلفهم  الذي  هللا  هو  والممتلكات  لألموال  األصلي  المالك  أن  وإدراك 
َكِبيرٌ ﴿ َأْجٌر  َلُهْم  َوَأنَفُقوا  َفاَلِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم  ِفيِه  َجَعَلُكم م ْسَتْخَلِفيَن  ِمَما  اآلية)الحديد   ﴾َوَأنِفُقوا  ، (7:  ، من 

. فإذا توافر 2الخير وتقديم الحماية للضعفاء والمساكين عالوة على تنمية روح التعاون وحب  
بالعبادة  ويتجهوا  حياتهم  في  يطمئنوا  أن  استطاعوا  يعولونهم  من  وكفاية  كفايتهم  للناس 

 .3الخاشعة إلى ربهم 
 
 
 
 

 
 

 
 

مرجع    (1) للا،  كتاب  في  الحج  آيات  خالل  من  تربوية  وقفات  العواجى،  محمد  بن  العزيز  عبد  بن  محمد  أ.د.  راجع: 
 . 231سابق، ص

 .156راجع: علي مصلح المطرفي، أثر الصوم في تربية شخصية المسلم، مرجع سابق، ص (2)
 . 33، آثار الزكاة في األفراد والمجتمعات، مرجع سابق، صللاعبد ( د. يوسف 3)
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 المطلب الرابع
 دور العبادات اإلسالمية في إعادة توزيع الدخل

 
بكيفية توزيع إجمالي الناتج المحلي للدولة بين سكانها، ويعد  ُيعبر توزيع الدخل اقتصاديًا  

؛ حيث تعاني  1ن قديمًا وحديثاُ ي ة التي شغلت االقتصاديمهمعامل توزيع الدخل من األمور ال
تتبعها   التي  االقتصادية  السياسات  أساسه  الذي  الدخل،  توزيع  سوء  من  العالم  دول  أغلب 

لفرد، وهو ما أدى إلى تركز الثروة في أيدي فئة قليلة  الدولة كالحرية االقتصادية المطلقة ل
 .  2من األفراد

 

"تحول جزء من أموال الفقراء ذوي الميول اّلستهالكية إلى جيوب  قصد بسوء توزيع الدخل:  ويُ 

، وهو ما يترتب عليه نقص االستهالك الكلي،  األغنياء ذوي الميول الحدية المنخفضة لالستهالك"
الطلب نقص  المخاطر    ، وبالتالي  ومضاعفة  البطالة  وزيادة  التشغيل  مستوى  نقص  ثم  ومن 

 . 3والكوارث المحدقة بالعمال وأصحاب األجور 
 

 وعن واقع توزيع الدخل في مصر، يمكن توضيحه من خالل الجدول التالي: 
 

 
 

 

( اهتم الكالسيكيون كآدم سميث، وتوماس مالتوس وديفيد ريكاردو بعامل توزيع الدخل بين عوامل اإلنتاج األساسية:  1)
فراد، لمزيد من  األراضي، العمل ورأس المال. بينما كان اّلقتصاديون الحديثون أكثر اهتماماا بتوزيع الدخل عبر األ

 :سهاباإل
Arthur Sullivan, Steven M. Sheffrin, Economics Principles in Action, Pearson Prentice 
hall, 2003, P: 348.  

 . 15راجع: د. أنور ماجد عشقي، البناء اّلقتصادي في عهد النبوة، مرجع سابق، ص(2) 
 .40د. ربيع الروبي، التكافل اّلجتماعي في اإلسالم، مرجع سابق، ص (3)
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 (1م )ـدول رقـج

 م(2015-م2005)مقارنة بين معدّلت النمو اّلقتصادي ومعدّلت الفقر خالل الفترة 
معدل النمو   السنة

 اّلقتصادي % 
نسبة الفقراء بين 
السكان وفقاا لمقياس 

 %  1خط الفقر القومي 

نسبة الفقراء بين 
السكان وفقاا لمقياس 

 % 2الفقر المدقع 
 6.1 21.6 5.1 م 2009
 4.8 25.2 2.2 م 2011
 4.4 26.3 2.9 م 2013
 5.3 27.8 4.3 م 2015
 6.2 32.5 5.3 م 2017
 4.5 29.7 5.6 م 2019

للبنك المركزي   المصدر: السنوية  الدخل  ،  م2019-2009  التقارير  العامة واالحصاء، بحث  للتعبئة  المركزي  الجهاز 
 م.2020/ 2019، وعام م2017/2018لعام  واإلنفاق واالستهالك

 

من   االقتصادي  هذا  يتضح  النمو  معدالت  بين  طردية  عالقة  وجود  ومعدالت  الجدول 
الفقر على عكس المتوقع، وهو ما يشير إلى سوء توزيع في الثروة، وُيالحظ انخفاض معدل  

، وما خلفته  م2010يناير    25إلى أحداث ثورة    ، والذي يرجع 2011النمو االقتصادي عام  
 من تراجع اقتصادي.

 

اَلِذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف  ُهَو  ﴿:  بقولههللا تعالى    هوصف  أما عن التفاوت الطبقي في اإلسالم، فقد
 ﴾ ُه َلَغُفوٌر َرِحيمٌ اأْلَْرِض َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعض  َدَرَجات  لِ َيْبُلَوُكْم ِفي َما آَتاُكْم ِإَن َرَبَك َسِريُع اْلِعَقاِب َوِإنَ 

بعضه (165)األنعام:   المجتمع  يسخر  أن  به  يمكن  اجتماعيًا  مبررًا  وعال  جل  وضح  كما   ،  

 

الفقر القومي: هو عدم توفير الحد األدنى من اّلحتياجات األساسية للفرد أو األسرة، وتتمثل هذه اّلحتياجات في   (1)
 العامة واإلحصاء.الطعام والمسكن والملبس وخدمات التعلم والصحة والمواصالت، الجهاز المركزي للتعبئة 

للتعبئة العامة واإلحصاء هو: نسبة السكان الذين يقل استهالكهم الكلي   زي الفقر المدقع كما يعرفه الجهاز المرك  (2)
 عن خط الفقر الغذائي.
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َفْوَق  ﴿تقسيم العمل في قوله:  ل البعض في المنافع االقتصادية كضرورة الزمة   َبْعَضُهْم  َوَرَفْعَنا 

ُسْخِري ا ا  َبْعضا َبْعُضُهم  لِ َيَتِخَذ  َدَرَجات   اآلية)الزخرف  ﴾َبْعض   من  إلى  (32:  ،  التفاوت  هذا  لينتهي   ،
 . 1وال استعالء  التسخير المتبادل على أساس من التعاون والتكامل بغير كبر 

 

فيقر اإلسالم التفاوت الطبقي بين الناس، بما يتفق مع تفاوت قدراتهم ومواهبهم وسعيهم،  
االختالالت   إلى  تؤدي  والتي  المجتمع،  طبقات  بين  الهوة  اتساع  على  التشجيع  عدم  مع 

من خالل الكثير من الوسائل أو  ، فيتدخل الشرع لتخفيف التفاوت بين الطبقات  2االقتصادية
الشريعة اإلسالمية بها  أتت  التي  العهد    ، النظم  الزكاة خالل  إلى جانب  وقد طبقت جميعها 

و  جميعا  وتؤدي  الراشدة،  الخالفة  وإبان  توزيع  كانت  ن  إالنبوي  إعادة  إلى  مختلفة  بدرجات 
 .  3الدخل والثروة

 

 :اآلثار المباشرة للعبادات اإلسالمية على توزيع الدخل -أوّلا 
في إعادة   همستُ التي قد  دية  ماالنفقات  بعض البالعبادات اإلسالمية المفروضة    يقترن أداء

 : هذه النفقات وضح وفيما يلي جدول ي ، دخلتوزيع ال
 
 
 

 

 . 419سمير محمد نوفل، دور العقيدة في اّلقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص(1) 
ه(، 1427م )2006اّلستهالك واّلدخار في اّلقتصاد اإلسالمي، دار النفائس، بيروت، ( د. حسن محمد الرفاعي، 2)

 . 109ص
( منها: )منع الحمى الخاص، أحكام اإلرث، زكاة الفطر، أحكام التوزيع الفئ، أحكام توزيع الغنائم، األوقاف، نظام  3)

األ بين  الواجبة  النفقات  نظام  الحياة،  ضروريات  على  الحصول  حق  من  العواقل،  أدنى  لحد  المال  بيت  ضمان  قارب، 
دور   الزرقا،  أنس  محمد  د.  التفاصيل،  لمزيد من  الربا..إلخ(  تحريم  الكفارات،  المطلقة،  الصدقة  مواطن،  لكل  المعيشة 

الفترة   المنعقد في  الزكاة  أبحاث أعمال مؤتمر  المالية،  العام والسياسة  ، 2/5/84إلى    30/4/84الزكاة في اّلقتصاد 
 . 281ت، صدولة الكوي
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 ( 2جدول رقم )

 المقترنة بأداء العبادات اإلسالمية المفروضة  المباشرة النفقات المالية
  فقةالن العبادة 

 المالية
 المقدار أسباب الدفع

 الزكاة 
 

زكاة 
 مال

 

كتمل  يتؤخذ من األموال والغالت عندما 
 النصاب ويحول عليها الحول

قدر حسب نوع األموال )ثروة تُ 
، .. إلخ( -معادن-زراعية-حيوانية 

 بنسب حددها الشرع. 
زكاة 

 فطر
 صاع من تمر  على كل مسلم 

 أو صاع من شعير 
 الصوم

 
فدية 

 الصيام 
المريض أو المسافر الذي ال يستطيع  

 الصوم خالل الشهر الكريم 
 عن كل يوم.   إطعام مسكين

كفارة  
 الصيام 

ويرى  )، في نهار رمضان جماع الزوجين
السادة المالكية وجوب الكفارة العظمي في كل 

نهار رمضان سواء كان  من فطر عمدًا في 
 .1(بجماع أو غيره

  أو صيام شهرين متتابعين،
 إطعام ستين مسكين. 

 الحج  
 
 

فدية 
 الحج 

 

مخالفة شعائر اإلحرام بفعل محظور من  
 محظوراته. 

 صيام 
 أو صدقة
 أو ُنُسك 

  –اإلحصار   -القران  –التمتع  –التطوع  الهدي 
 النذر –هدى الجبران  

أو إبل بهيمة األنعام )من غنم 
 أو بقر(. 

 : إعداد الباحثة. المصدر
 

على انتقال األموال    -مع اختالف قيمتها أو صورتها-وتعمل كل نفقة من هذه النفقات  
   .من أيدي األغنياء إلى الفقراء، بما يسهم في تقريب الفوارق بين المجتمع اإلسالمي 

 

-195محمد العربي القروي، الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، ص    (1)
197.  
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 توزيع الدخل: اآلثار غير المباشرة للعبادات اإلسالمية على  -ثانياا 
، وذلك من خالل  والثروة  تأثيرا غير مباشرا على توزيع الدخلالعبادات اإلسالمية    تؤثر

العبادات   التكافل االجتماعي بين  فياإلسالمية  أثر أداء    ، 1المجتمع اإلسالمي   أفراد  تحقيق 
والذي يمثل انتقااًل لألموال من األغنياء إلى الفقراء، عالوة على أثر أداء العبادات اإلسالمية  

علىأيضًا   الحث  التطوعي  في  الصدقي  يُ 2اإلنفاق  قد  بما  في  ،  الثروة  سهم  توزيع  إعادة 
 تقريب الفوارق بين المجتمع اإلسالمي. و 

 

العبادات اإلسالمية في معالجة   الفقر على ما سبقوال يقتصر دور  داخل    ذكره  مشكلة 
المبحث يهذا  بل  أثرها ليشتمل    أيضاً   متد،  المسلم وحثه   في  على  العمل وزيادة    تنمية  على 

  سلوك ضبط    زيادة حجم النشاط اإلنتاجي واالستثماري، باإلضافة إلىعالوة على    إنتاجيته،
وال    المسلم إسراف  بال  مماتقتيراالستهالكي  ذلك  غير  إلى  مشكلة  يُ   قد   ..  عالج  في  سهم 

 . ذلك بالتفصيل  مسبقاً وقد ناقشت الدراسة  ، والمجتمع اإلسالمي فردلل الفقر
 
 
 
 

 
 
 

 

ناقشت الدراسة في الموضع السابق أثر أداء كل عبادة من العبادات اإلسالمية األربع المفروضة في تحقيق التكافل   (1)
 .  اّلجتماعي بين المجتمع اإلسالمي

ناقشت الدراسة في المبحث الثاني للفصل األول بالدراسة أثر كل عبادة من العبادات األربع المفروضة على اإلنفاق   (2)
 الصدقي التطوعي.
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 : الثاني  خالصة الفصل
ضروة -1 ُتعد  بل  للعمل،  عائقًا  اإلسالم  في  العبادات  تمثل  دافعًا    ال  فتمثل  أدائها،  لتأمين 

 وحافزًا عليه، مما ُيسهم في القضاء على البطالة االختيارية. 
على   -2 فتساعد  المسلم،  للعامل  اإلنتاجية  الكفاءة  زيادة  على  اإلسالمية  العبادات  تعمل 

اليقظة   ذهنه على  وتحفز  واالنضباط،  النظام  والتعود على  االلتزام،  وتعلم  الوقت  تنظيم 
القيادة والتعود على العمل الجماعي، عالوة    واإلتقان في  العمل، كما تربيه على طاعة 

نشاطه   زيادة  في  يسهم  بما  فترة عمله،  خالل  المسلم  نفس  الترويح عن  في  أثرها  على 
 وإنتاجيته. 

تأمين   -3 وتعمل على  اإلنتاجية،  العملية  الرقابة على  تدعيم  العبادات اإلسالمية في  ُتسهم 
ب أولويات اإلنتاج، عالوة على أثرها في زيادة اإلنتاج؛ مما يترتب  النشاط اإلنتاجي وترتي 

 عليه خلق فرص عمل للمتعطلين في المجتمع المسلم.
أو   -4 فعليا   بزيادتها  سواء  مباركة  فتصبح  العباد  أرزاق  على  جالله  جل  هللا  بركات  تتنزل 

لعبادات اإلسالمية  معنويا ، فيزيد نفعها من ذات نفس الرزق وإن كان قليال، ويزيد أداء ا
 من البركة االقتصادية في الرزق المادي والمعنوي للمسلم.

اقتصادي  -5 لتكامل  تمهد  والتي  الوحدة اإلسالمية،  أواصر  العبادات اإلسالمية  أداء  يوطد 
 بين دول العالم اإلسالمي، بما ينقله من مرحلة الركود إلى مرحلة السعي نحو التقدم. 

عل -6 اإلسالمية  العبادات  المجتمع  تشجع  أفرد  بين  اإلجتماعي  التكافل  صور  تحقيق  ى 
 المسلم، بما يؤدي إلى التخفيف من مشكلة الفقر. 

تمثل الجوانب المالية للعبادات اإلسالمية المفروضة عملية انتقال لألموال من األغنياء   -7
طبقات   بين  الفوارق  وتقريب  الثروة  توزيع  إعادة  على  يعمل  بما  الفقراء،  المجتمع  إلى 

 اإلسالمي، ومحاربة مشكلة الفقر.
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لثلفصل الثا ا  
 تفعيل الدور اّلقتصادي للعبادات اإلسالمية

 في الوقت المعاصر
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الثالثالفصل   
اإلسالمية   تفعيل الدور اّلقتصادي للعبادات  

   في الوقت المعاصر
 

 مقدمة: 
الدور تفعيل  منذ  بدأ  للعبادات اإلسالمية  النبي صلى هللا علي   االقتصادي  ،  ه وسلمعهد 

طبق منذ أكثر من ألف عام، بل  اقتصادي إسالمي كان يُ   فهو نظام عبادي وجزًء من فكر
كثير من دول العالم اإلسالمي  ن اإلسالمية، إال أنه ومع تخلي  طبق في بعض البلدازال يُ   وال

 . ، فقد تعطل هذا الدور1، نتيجة ألسباب خارجية أو داخلية هئ بعض أجزا  هذا النظام أو  عن
الو  هذا  تفعيل    فصليختص  إمكانية  اإلسالمية بمناقشة  للعبادات  االقتصادي  في    الدور 

وإلقاء  تعيقه،  التي  التحديات  كمواجهة  تفعيله:  دوافع  بحث  خالل  من  المعاصر،  الوقت 
على   االستفادة  الضوء  المجتمع  ُسبل  يواكب  بما  اإلسالمية  العبادات  من  االقتصادية 

الدراسة إلى  اإلسالمي المعاصر، تنتقل  ثم  النتائج المرجوة من تفعيله،   عالوة على توضيح 
 هذا الدور. مقومات وآليات تفعيل  مناقشة

في    الدور االقتصادي للعبادات اإلسالمية وتفترض الدراسة في هذا الفصل إمكانية تفعيل  
 وذلك في مبحثين: ، البلدان اإلسالمية  داخل المعاصر الوقت

 دوافع تفعيل الدور االقتصادي للعبادات اإلسالمية.  -البمحث األول
 مقومات وآليات تفعيل الدور االقتصادي للعبادات اإلسالمية.  -ثانيالمبحث ال

 

كثير من دول العالم اإلسالمي باألنظمة اّلقتصادية الوضعية، نتيجة أسباب خارجية: كاّلحتالل، وأخرى    تاستعان  (1)
 داخلية: كتفضيل األنظمة الوضعية المستوردة وفقاا لمتطلبات هذه الدول. 
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 األول  بحثالم
 دوافع تفعيل الدور اّلقتصادي للعبادات اإلسالمية 

 
 تمهيد: 

يعيش العالم اإلسالمي اليوم على أطالل نجاحه وتميزه القديم؛ حيث كان المسلمون هم  
العالم،   شعائر  و سادة  من  فيه  وما  اإلسالمي،  الدين  بقواعد  تمسكهم  خالل  من  استطاعوا 

مث   إسالمية  حضارة  بإنشاء  وتشريعات  تركوا  وأنظمة  وقد  الدول،  بقية  من  للتعلم  صرحًا  لت 
 .   1لمجاالت بصماتهم في مختلف ا

العالم  ا وبعد   تفتت  الماضي،  القرن  من  الثالث  العقد  في  اإلسالمية  الخالفة  دولة  نهيار 
بُ  أغلب  وخضعت  وحدته،  وتفرقت  واألور اإلسالمي،  الغربي  لالحتالل  ثم  و لدانه  ومن  بي، 

اإلسالمية  تخل   وتشريعاتها  أنظمتها  عن  اإلسالمي  العالم  دول  أغلب  منها-ت  بعض  ،  -أو 
أ بالدول  طوعًا  الخاصة  والقوانين  النظم  بتطبيق  االستعانة  وتم  لالستعمار،  نتيجة  كرهًا  و 

 .2المستعم رة  
اإلسالمية،   الدول  بعض  استقالل  عليهم  إال  وبرغم  وتوالت  تجمعهم،  مازالت  الفرقة  أن 

األزمات السياسية واالقتصادية، وانتقل العالم اإلسالمي من عصر الحضارة اإلسالمية إلى  
األور دول   االقتصادي  بالتقدم  اللحاق  لمحاولة  ونتيجة  االقتصادي،  إهمال  و التخلف  تم  بي، 

 . عانة باألنظمة الوضعية المستوردةفي كثير من الدول، واالست قتصادي اإلسالمي الفكر اال
 

رازي في  : الخوارزمي وأبو بكر المن برعوا  مختلف المجاّلت، ومن أمثالفي  برع المسلمون في القرون الوسطى    (1)
الرومي في األدب والشعر، ونور  الدين  الدين، والمتنبي وجالل  الفلسفة، والغزالي في  في  العلم، وابن سينا وابن رشد 
الدين محمود وصالح الدين األيوبي في الحكم، وغيرهم الكثير، وقد استفاد الغرب في نهضتهم من جامعات المسلمين،  

عبد  قلوا من عصور الظالم إلى النور. لمزيد من اإلسهاب، راجع: د. يوسف  واستعانوا بعلمهم وحضارتهم، إلى أن انت
 .7، 6، أمتنا بين قرنين، د.ن، د.ت، صللا

 .48م، ص 2010راجع: د. محمود حمدي زقزوق، الدين للحياة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  (2)
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اإليجابية   وسماته  بمبادئه  العالمي  االقتصاد  على  الرأسمالي  النظام  هيمنة  ظل  وفي 
والسلبية، ومحاولة الدول المتقدمة الكبرى كالواليات المتحدة األمريكية السيطرة على اقتصاد  
النظام   وفشل  الرأسمالي،  النظام  عن  الناشئة  االقتصادية  األزمات  توالي  ومع  العالم، 

يصبح اإلسالمي    نظامال  االشتراكي،  يستطع  هو  االقتصادي  لم  أنه  إال  األمثل،  البديل 
يُ  ما  العالمية، رغم  الساحة  النظامي السيطرة على  وتالفيه    نميزه عن  والرأسمالي،  االشتراكي 

 .1وذلك لبعد المسلمين عن مصادر القوة وأهمها التمسك بدين هللا تعالى  ؛ لسلبياتهما
ال للعبادات اإلسالمية    مبحثويلقي هذا  الضوء على أهم دوافع تفعيل الدور االقتصادي 

 في الوقت المعاصر، كالتالي: 
 التحديات التي تواجه الدور االقتصادي للعبادات اإلسالمية. مواجهة    -المطلب األول
 . االقتصادية من العبادات اإلسالميةاالستفادة  -المطلب الثاني
 المرجوة من تفعيل الدور االقتصادي للعبادات اإلسالمية. النتائج   -المطلب الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

خير    (1) اإلسالمي  اّلقتصاد  ليساوي،  صالح  د.  عمان، انظر:  الدستور،  جريدة  المتتالية،  الرأسمالية  ألزمات  عالج 
 م.2018أغسطس  27بتاريخ 
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 المطلب األول 
 اإلسالميةالتحديات التي تواجه الدور اّلقتصادي للعبادات مواجهة  

 
للعبادات   االقتصادي  الدور  تواجه  التي  المعوقات  تحديد  ة  مهمخطوة  اإلسالمية  يشكل 

  محل البحث   اإلسالميةالعبادات    ، وحيث ُتمثلالمناسبةبل  الس  اتخاذ  للسعي نحو مواجهتها ب 
مع التحديات التي تواجه الدور   ه فتتطابق أغلب التحديات التي تواجه أركان الدين اإلسالمي، 

الدراسة للعبادات  االقتصادي وتقسم  وأخرى    التحدياتهذه    ،  داخلية  تحديات  نوعين،  إلى 
 :  يليكما مع محاولة بحث ُسبل مواجهتها، ،  خارجية

 

   :التي تواجه الدور اّلقتصادي للعبادات اإلسالمية داخليةالتحديات ال  -أوّلا 
حقيقة انحدار    ال ينبغي اختزال ف  العالم اإلسالمي.  داخل   ت التي تنبعث من التحدياهي  

،  ن المسلمين ألنفسهمخذالالتآمر الخارجي عليه، حيث سبقه  في  الحالي  الوضع اإلسالمي  
 : من خالل 

الديني:  -1 الوازع  إل  ضعف  الصحيح  المفهوم  غياب  اأدى  في    اتلعبادقامة  اإلسالمية 
الخشوع   من  كل  وغاب  عادات،  مجرد  إلى  العبادات  انتقال  إلى  المسلمين  بعض  قلوب 

عن أداء العبادات المفروضة، مما    ناسف العديد من الكما تخل    ،واستحضار النية في أدائها
  أيضًا اآلثار االقتصادية حرمانه  و   أدى إلى حرمان المجتمع من الضوابط اإليمانية والسلوكية،

   .1المترتبة على أدائها 
مع الضعف الظاهر في العلوم الشرعية    :والحركات الهدامة  المتطرفةانتشار التيارات    -2

المسلمين،   والحركات اإلسالمية من    تعان للعديد من  الجماعات  األفكار    ضاللأغلب  في 

 

 .13راجع: أحمد حسن كرزون، العبادات وفضائلها التربوية، مرجع سابق،  (1)
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والمفاهيم،   الجاهلين  والتصورات  لرهبة  أدت  وتنابز،  وفرقة  اختالف  الدين  مع  بحقيقة 
 .  1اإلسالمي منه 

تنادي بتغريبه،  التي  و   المعادية لإلسالمالعديد من االتجاهات الفكرية    عالوة على ظهور 
  .5والماسونية   4والعلمانية الال دينية  3والرأسمالية  2كالشيوعية 

بين   -4 الفساد  القيادية   :القياداتبعض  انتشار  المناصب  أصحاب  بين  الفساد  انتشر 
و غلب  أل اإلسالمي،  العالم  الشخصية  تم  دول  المصالح  تحقيق  في  المناصب  استغالل 

    .6مصالح العامة دين والعلى حساب ال
 

خل  عالو  وما  العربي  الربيع  ثورات  على  أ   تهف ة  في  مادية  وخسائر  دموية  آثار  غلب  من 
يستلزم بما  واإلسالمية،  العربية  الضرر    البلدان  إلزالة    السابقة   األخطاء  ومراجعةالتعاون 

النظر  وجهات  واألفراد،    وتبادل  القيادات  بين  تعالى:  والتواصل  يقول  ُشوَرىَٰ  ﴿كما  َوَأْمُرُهْم 

 .7 العامة مصالحالضي نحو والم، (38: ، من اآلية)الشورى  ﴾َبْيَنُهمْ 

 

هرة،   اإلنسانية، القااإلسالميون والتحديات المعاصرة، المركز العربي للدراسات  انظر: د. سامي محمد صالح الدّلل،    (1)
 . 14ص م(،2008 -ه1429)

عية الحمراء التي تغرس اإللحاد في قلوب األجيال، وتعمل على تثبيت أفكارها اّلقتصادية و يعاني العالم من الشي  (2)
المسجد في  عائض بن عبدللا القرني، دروس  ، د.والمالية ونظرياتها العلمية بما يتنافي مع الفكر اّلقتصادي اإلسالمي

 . 256م(، ص2002 -هـ1412، )2رمضان، دار ابن حزمـ، بيروت، ط
، المرجع السابق، الكثير من الشعوب على حساب رفاهية مجتمعات قليلة  يفقرتغزو الرأسمالية العالم بفكرها الذي    (3)
 . 256ص
، للفصل بين الدين والدنيا، وإقصاء اإلسالم عن الحياة، بحجة أن الدين يفرق الشعوب  دينية  العلمانية الال  تدعو  (4)

 .256المرجع السابق، ص
، المرجع  في ظاهرها تدعو لتوحيد األجناس، وما جاءت إّل لهدم األديان، بما فيها اإلسالمهي منظمة    الماسونية  (5)

 . 256السابق، ص
 .14، ص: اإلسالميون والتحديات المعاصرة، مرجع سابقراجع: د. سامي محمد صالح الدّلل،  (6)
   .165زيد بن عبد العزيز الفياض، الوحدة اإلسالمية، مرجع سابق، صانظر:  (7)
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لل   -4 المتعمد  اإلسالمي:  فكرالتجاهل  ظاهرة    اّلقتصادي  مؤخرًا  الدين  انتشر  عن  فصل 
الحياة مجاالت  على   ، مختلف  لل عالوة  المتعمد  اإلسالمي   فكراإلهمال  وما    االقتصادي 

 بدعوى عدم مواكبته للعصر الحديث.   يشتمل عليه من تشريعات
االقتصادي من  تسعى أغلب دول العالم اإلسالمي للنهوض من تخلفها  التقليد الغربي:    -5

النظر دون  المتقدمة،  الدول  من  المستوردة  واإلصالح  التنمية  ببرامج  االستعانة  في    خالل 
 لمدى توافقها مع المجتمع اإلسالمي.  أغلب األحيان

 

   :التي تواجه الدور اّلقتصادي للعبادات اإلسالمية خارجيةالتحديات ال -ثانياا 
من المفتعلة  التحديات  ك  هي  والتي  اإلسالمي،  للعالم  المعادية  اإلسالم الدول  هدفها  ان 

 شتمل عليه من عقيدة وشعائر وأحكام. ي بكل ما  
االتحاد    على  منتصرة  األمريكية  المتحدة  الواليات  خرجت  الثانية  العالمية  الحرب  بعد 

لتصبح القوة العالمية الوحيدة المسيطرة على العالم، مجهزة في حوزتها العديد من    ؛1السوفيتي
الدول  أبرزها  من  ولعل  األخرى،  والدول  للكيانات  محتمل  انتصار  أى  لمحاربة  الخطط 

يُ اإلسالمية،   عليها؛لما  خطر   من  اإلسالم  ل  شكله  والنهوض  لدعوته  اإلسالمية  لوحدة 
بالقوى األ ،  السياسي تحاد األوروبي وروسيا  خرى المعادية لإلسالم كاالواستعانت في حربها 
 .  2والصين

 من أهمها:   وحاولت الدول المعادية لإلسالم شن حربها عليه بشتى األساليب،

 

في أوروبا وانتهت في الثاني من سبتمبر عام    م1939في األول من سبتمبر من عام  الحرب العالمية الثانية  بدأت    (1)
 .شاركت فيه الغالبية العظمى من دول العالمو ، 1945

  انظر: د. سامي محمد صالح الدّلل، اإلسالميون والتحديات المعاصرة، المركز العربي للدراسات اإلنسانية، القاهرة،   (2)
 .15-9م(، ص ص: 2008 -ه1429)
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ا -1 فلسطيندس  داخل  اليهودي  الدول  ،  لكيان  من  العديد  احتالل  على  عالوة 
 .    1لتفكيك منطقة الشرق األوسط، واستنزاف إمكاناته المادية والعسكرية اإلسالمية، 

اّلقتصادية: -2 األزمات  االقتصادية،  حيث    افتعال  بالتكتالت  اليوم  العالم  والتي  يمتلئ 
منتجاتها لتسويق  اإلسالمي  العالم  دول  على  ،  2استغلت  المعاصرة  التكتالت  هذه  وقامت 
إليها،   المنضمة  للدول  الداخلية  المصالح  التي تحول  تحقيق  الدول اإلسالمية  دون  ومحاربة 

إليها اقتصادي االنضمام  تكتل  حدوث  هو  األزمة  هذه  من  األساسي  المخرج  ليصبح   ،
 . 3إسالمي

اإلسالمي  األخرى   التكتالت  -3 للعالم  كالتكتالت المعادية  والتكتالت 4األممية   :   ،  
 معاداة اإلسالم.  على والتي تتفق ، 5العسكرية

 

عام    (1) أعطى  1917في  فلسطين م  بدخول  لهم  للسماح  لليهود،  وعده  بلفور  آرثر  البريطاني  السامي  المندوب 
م  أعلنت  1948واتخاذها وطن لهم عن طريق بعض التسهيالت الخاصة إلنشاء دولتهم الجديدة "إسرائيل"، وفي عام  

يد بن عبد العزيز الفياض، دولة إسرائيل قيامها وبدأت اّلتحادات الدولية اّلعتراف بها، لمزيد من اإلسهاب، راجع: ز 
 ه. 1437، 3قضية فلسطين، دار األلوكة للنشر، الرياض، ط

التكتالت اّلقتصادية  (2) أبرز  الدوليمن  البنك  المشتركة،  األوروبية  السوق  التجارة ،  :  الدولي، منظمة  النقد  صندوق 
صالح الدّلل، اإلسالميون والتحديات    د. سامي محمد  ،البنوك العمالقة، والبورصات وغيرها   ،اتفاقيات الجاتالعالمية،  

 .12: م(، ص2008 -ه1429هرة،  )المعاصرة، المركز العربي للدراسات اإلنسانية، القا
األوروبية  "  (3) السوق  بقيام  مسيحي  تكتل  وجود  ُيالحظ  ديني،  بمنظور  المعاصرة  اّلقتصادية  التكتالت  إلى  وبالنظر 

با، وغيرها من التكتالت في البالد المسيحية الموجودة في أفريقيا و المسيحية الكبرى في أور المشتركة التي كتلت الدول  
الشيوعية الدول  التعاون اّلقتصادي بين  الكوميكون، وهو منظمة  الشيوعي بواقع قيام  الجنوبية، والتكتل  "، د. وأمريكا 

عماله في الدعوة اإلسالمية، دار المنار، القاهرة،  رفعت السيد العوضي، التكامل اّلقتصادي اإلسالمي: مقوماته ونتائج أ
 . 61م(، ص1989 -ه1409)

(4)  " األممية:  التكتالت  أشهر  منطلقا من  منها  وتتخذ  قراراتها  على  حاليا  أمريكا  تهيمن  والتي  المتحدة  األمم  منظمة 
الدولية الشرعية  باسم  غاياتها  إلى  فرنسا  ،  للوصول  من  كل  السيطرة  تنازعها  وجميعها  كما  والصين،  وروسيا  وألمانيا 

، د. سامي محمد صالح الدّلل، اإلسالميون والتحديات المعاصرة، المركز العربي للدراسات "تتمتع بحق النقض )الفيتو( 
 .12م(، ص:2008 -ه 1429اإلنسانية، القاهرة،  )

د. سامي محمد صالح "،  أفغانستان والعراقحلف الناتو وقوات التحالف التي تحتل  التكتالت العسكرية: "  من أبرز  (5)
 .12م(، ص:2008 -ه 1429الدّلل، اإلسالميون والتحديات المعاصرة، المركز العربي للدراسات اإلنسانية، القاهرة،  )
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اإلرهاب:  -4 محاربة  المتحدة  وضعت   دعوى  تحت    الواليات  بأكمله  اإلسالمي  العالم 
 .   1بدعوى محاربة اإلرهاب وتحقيق الديموقراطية  اإلخضاع القسرى 

العولمة  -5 مؤسسات  معدة نشر  قوالب  فرض  في  المنظمات  هذه  أهداف  وتتلخص   :
مسبقا لتحقيق أطماع قوى الهيمنة العالمية من خالل مصادرة هويات وخصوصيات شعوب  

 . 2وثقافة وسلوكاً  العالم لصالح نشر العلمنة فكراً 
الفكري:  -6 لإلسالم  الغزو  المعادية  الكبرى  الدول  مواقع  ،  عالماإل   من:   كالً   استغلت 

العنكبوتية  داخل  التواصل االجتماعي   الفكري الشبكة  للغزو  الهدامة  كوسيلة    ، ونشر األفكار 
 .3المجتمع  داخل  اإلسالمية  التأثير على العادات والقيم والتعاليم قوة لما تملكه من 

التجارية   -7 الشركات  محيطها  حيث    المقنعة:والكيانات  دس  من  التدخل تندرج    إلى 
والعسكرية،   والسياسية  االقتصادية  المجاالت  العرب  بشتى  محاربة  في  أهدافها  لتحقيق 

خفي،  ي والمسلم بشكل  استعماراً ن  ولكن    مقنعاً   لتصبح  الصريح،  االستعمار  من  خطرًا  أشد 
 .4في التدخل واالستعمار األساليب الجديدةهذه يدرك والسلطات وعي الشعوب 

 

 ُسبل مواجهة تحديات الدور اّلقتصادي للعبادات اإلسالمية:  -ثالثاا 
العالم اإلسالمي إلى تضافر الجهود لوضع الحلول   والخطط الالزمة  والمقترحات  يحتاج 

تُ  التي  التحديات  على  حيط  لمواجهة  فعال ومؤثر  بشكل  والتمهيد إلقامتها  دين هللا،  بشعائر 
و والمجتمع  المسلم على،  التأثير  في  بدورها  كالمجال    االهتمام  الحياة،  مجاالت  مختلف 

 األخالقي واالقتصادي واالجتماعي، ولعل من أبرز الحلول:   

 

  انظر: د. سامي محمد صالح الدّلل، اإلسالميون والتحديات المعاصرة، المركز العربي للدراسات اإلنسانية، القاهرة،   (1)
 .13م(، ص: 2008 -ه1429)

 . 136م(، الرياض، ص2012 -ه1433زيد بن عبد العزيز الفياض، الوحدة اإلسالمية، دار األلوكة للنشر، ) (2)
 .29-27، ص ص: مرجع سابقعبد الوهاب عبد الواسع، التحديات التي تواجه العالم اإلسالمي، انظر:  (3)
 .137اإلسالمية، مرجع سابق، صزيد بن عبد العزيز الفياض، الوحدة  (4)
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الحنيف:  -1 الدين  إلى  خطوات    حيث  العودة  أولى  الحنيف  الدين  إلى  العودة  خطوة  ُتعد 
اإلسالمي مواجهة   العالم  عملوذلك    ؛،تحديات  يتبعه  الذي  الصادق  اإليمان  خالل    من 

تعالى:  صالح َكَما   ﴿ ، فيقول  اأْلَْرِض  ِفي  َلَيْسَتْخِلَفَنُهْم  الَصاِلَحاِت  َوَعِمُلوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  اَلِذيَن  ّللَاُ  َوَعَد 
َلَنُهم مِ ن َبعْ  ، النور)  ﴾ِفِهْم َأْمنااِد َخوْ اْسَتْخَلَف اَلِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِ َنَن َلُهْم ِديَنُهُم اَلِذي اْرَتَضىَٰ َلُهْم َوَلُيَبدِ 

 .ولعل ُبعد المسلمين عن اإلسالم اليوم هو سبب نكباتهم المختلفة، (55 : من اآلية
الوسطية   -2 اإلسالم  تعاليم  اإلسالمية:و   نشر  الشريعة  مفهوم  علماء    توضيح  يتحمل 

تعاليم اإلسالم الوسطية، و  المغلوطة  المسلمين مسئولية نشر  والمتطرفة  إنكار جميع األفكار 
من خالل الخطب والندوات   ذلكو   ؛عن اإلسالم؛ إلزالة الرهبة المفتعلة ضد الدين اإلسالمي

 واإلعالم.   والمناهج الدراسية والكتب
في    وعدم حصرها  ،األحكام الشرعية التي يجب على المسلمين تطبيقهاعالوة على توضيح  

األسرة  القصاص وأحكام  والتعزير  اإلسالمية    ؛والحدود  الشريعة  العبادات لتشمل  جميع 
 . 1الحياةفي جميع شئون والمعامالت 

إلقاء الضوء على القواعد واألسس    وذلك من خالل   إبراز الفكر اّلقتصادي اإلسالمي:   -3
واألحكام االقتصادية التي تنبثق من الشريعة اإلسالمية، وتوضيح نتائج تطبيقها وآثارها على  

 العالم اإلسالمي في مختلف المجاالت. 
، وكيفية أداء  إقامة شعائر هللا   أحكامتوضيح  ك  حقيقة شعائر الدين اإلسالمي:توضيح    -4

وإبراز دور  ،  السعي نحو تقدم األمةحقيقة عدم التعارض بينها وبين  و ،  المفروضةالعبادات  
أجل في    العبادات من  والسعي  الدنيا  بشئون  القيام  على  واالبتكار  الحث  واالكتشاف  ها 

 والنهضة. 
بشكل فعال،    الغزو الفكري مقاومة    يتحتم على الدول اإلسالمية   مقاومة الغزو الفكري:  -5

لعدم تأثير  ،  المواجهة المتكافئة مع التيارات الثقافية الوافدة من الغرب والشرق معاً   من خالل 
 

 .34راجع: عبد الوهاب عبد الواسع، التحديات التي تواجه العالم اإلسالمي، مرجع سابق، ص (1)
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األفكار الهدامة على المجتمع اإلسالمي من ناحية، ولنشر تعاليم اإلسالم السمحاء والدعوة  
 . إليه على مستوى العالم من ناحية أخرى 

الثقافي وااللكل أمة من األمم  إذ    حياء التراث اإلسالمي:إ  -6 جتماعي والسياسي  تاريخها 
و  الواالقتصادي،  مستوى  على  ونشره  اإلسالمي  التراث  يُ إحياء  صورة   عطيعالم،  العالم 

اإلسالميةواضح  النهضة  لتلك  كاملة  العالم،   ة  أنحاء  في جميع  النهضة  أساس  كانت  التي 
   .1وفي كافة فروعه

تنطلق الدعوة إلى الحوار من    :اإلسالم وبقية العالم حضاري ودعم الثقة بين  الحوار ال  -7
ْشِرَك ِبِه  ﴿ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلىَٰ َكِلَمة  َسَواء  َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأَّل َنْعُبَد ِإَّل ّللَاَ َوَّل نُ قول هللا تعالى:  

م ِ  َأْرَباباا  ا  َبْعضا َبْعُضَنا  َيَتِخَذ  َوَّل  ّللَاِ﴾َشْيئاا  ُدوِن  اآلية:    ن  من  عمران،  المثمر  ،  (64)آل  من  ليصبح 
العالم اإلسالمي   بين  الثقة  إعادة  العالممحاولة  والحوار  وبقية  والتعاون  التقارب  ، من خالل 

للقضاء على المفاهيم الخاطئة واألحكام المسبقة بينهما والتخلص من صور العداوة المتبادلة  
 .2على الجانبين 

 

بل :  ويقول رائد االستشراق األلماني فريتس شتيبات للعالم،  تهديد  يمثل أي  إن اإلسالم ّل   "
العكس من ذلك هو الصحيح: فالكثير من المسلمين يشعرون في عالمنا الحاضر بأنهم مهددون، ربما  

أو التصرفات العدوانية، فال يجوز أن نتوقع    في ظهور بعض اّلتجاهات الالعقلية  يتسبب هذا الشعور  
 .3لها أن تفقد أهميتها وتأثيرها قبل أن يتغير الموقف تغيرا حذريا" 

 

هناك العديد من الجهود التي تمت بالفعل من الجهات المعنية بإحياء التراث اإلسالمي، كالمجلس األعلى للشئون   (1)
األمل في زيادة تلك المؤسسات وتكثيف جهودها وانتشارها بشكل أكثر فعالية على  اإلسالمية، ولكن ّل بأس بمزيد من  

مستوى دول العالم، لمزيد من التفاصيل حول هذه المؤسسات، راجع: د. محمد بهي الدين سالم، المسلمون في موكب  
 . 202 -185اإلنسانية، مرجع سابق، ص ص: 

 .196مرجع سابق، ص انظر: د. محمود حمدي زقزوق، الدين للحياة،  (2)
فريتس شتيبات، ترجمة: د. عبد الغفار مكاوي، اإلسالم شريكاا، سلسلة المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،   (3)

 . 83م(، ص2004 -ه 1425، الصفاة، )304عدد 
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اإلسالمي:  -8 المجال    التعاون  في  اإلسالمي  العالم  تعاون  أهمية  عن  الحديث  كُثر 
لمواجهة   الاالقتصادي والسياسي،  التي  التحديات واألزمات والنكبات  لينتقل مختلفة    تواجهه، 

 األمل في السعي نحو خطوات جادة له. 
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 المطلب الثاني 
  اّلستفادة اّلقتصادية من العبادات اإلسالمية

 
اإلسالمية في الفصلين   انطالقًا من بحث االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية للعبادات

، تعرض الدراسة بعض النماذج والمقترحات لتحقيق أقصى استفادة األول والثاني من الدراسة 
المفروضة، األربع  اإلسالمية  العبادات  من  عبادة  لكل  من    اقتصادية  مستنتج  هو  ما  منها 

على   اإلسالمي، عالوة  االقتصادي  الفكر  علماء  مقتبس من  هو  ما  ومنها  بعض  الدراسة، 
 :  وذلك على النحو التالي دول اإلسالمية، بعض الالناجحة لالتجارب الفعلية 

 

 اّلقتصادية من عبادة الصالة:اّلستفادة  -أوّلا 
ناقشت الدراسة في الفصل األول أثر الصالة في الترويح عن المسلمين خالل العمل بما  

كفا لرفع  أن  ءيؤدي  إال  اإلنتاجية،  تعاني من  تهم  مازالت  القطاعات  مراعاة العديد من  عدم 
 وذلك في صورتين:  ؛وقات الصالةأ

ن من أداء الصالة أثناء تمنع الموظفي قطاعات تمتلك قادة صارمة ضعيفة اإليمان،    -1
قلة   وبالتالي  العامل،  على  والعصبي  النفسي  الضغط  زيادة  إلى  يؤدي  ما  وهو  العمل، 

 . ، عكس ما هو متوقعالمطلوبةاإلنتاجية أو الجودة 
قطاعات أخرى يتناوب فيها العمال والموظفون إلى الصالة بدون أوقات منظمة، بما   -2

 الفوضى وعدم االنتظام والتركيز في العمل.  شير إلىي 
اقتصاديا   المثمر  من  بأوقات   فيصبح  والشركات  األعمال  وأصحاب  المديرين  استعانة 

أوقات العمل المحددة والتي  في  الصالة لتنظيم أوقات العمل والراحة، حتى ينتظم العاملون  
محددا لكل صالة، أو عدة أوقات    سواء كانت وقتًا جماعيا  ،  ال تتعارض مع أوقات الصالة

 لبات التي تقتضيها طبيعة العمل.  ن والعمال حسب المتطيللتناوب فيما بين الموظف
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 :الزكاة  عبادةاّلقتصادية من  اّلستفادة -ثانياا 
جمع الزكاة وتوزيعها على الفقراء، بشكل إلزامي  لخاصة  مؤسسات    دانأنشأت بعض البل

)ليبيا وماليزيا وباكستان والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن(، وبعضها اآلخر    :مثل
 . 1واإلمارات العربية المتحدة(  نندونسيا وإيران ولبناإ)مصر و   :مثل  طوعياً 

حصائيات على تأثير الزكاة القوي في الدول اإلسالمية، ففي الكويت والتي  برهنت اإل وقد  
مليون    575مليون نسمة، سجل بيت الزكاة مساعدات مالية بلغت    2.5يبلغ عدد سكانها  

 160وزارة الزكاة والعشور إلى  و حصائيات  دوالر سنويا منذ تأسيسه، وفي باكستان أشارت اإل 
  ةم، أما في دول2010-2009مليون دوالر في    92م ، و 2008-2006مليون دوالر في  

الط الزكاة  صندوق  واردات  بلغت  فقد  نهاية    15وعياإلمارات،  في  دوالر  م،  2010مليون 
تُ  السعودية،  العربية  المملكة  غير  وفي  العامة  الدخل  موارد  من  األعظم  القسم  الزكاة  مثل 

 منعلى    هذه األرقام المقدرة رداً   وتمثلم،  2007مليار دوالر في    18النفطية، حيث حققت  
 .  2العالم اإلسالمي في األعمال الخيرية، السيما الغرب  إسهاماتيقلل من 

 

مصر، صعيد  بلغتف  وعلى  الزكاة    قد  طوعاً –حصيلة  عام    -المدفوعة  جنيه  مليار 
إلى    م2014ت عام  ، ثم انخفضر جنيه مليا  2,2  م لتصل2013وارتفعت في عام    م2012

الفقراء   2,2وهي    م2013إذا قمنا بقسمة حصيلة عام  و مليار جنيه.    1,5  مليارًا على عدد 
جنيه في السنة،    84,6فيكون متوسط ما يحصل عليه الفرد    ،مليون فرد  26وهم    لنفس العام

 .3وهو مبلغ ضئيل للغاية 
 

مليار جنيه    102.5  تصل إلىم  2013/  2012مقدرة لعام  في حين أن حصيلة الزكاة ال
 

 السياسات العامة، د.ت. ( اليزابيث ماكيني، أثر الصوم في شهر رمضان على اّلقتصاد: تحليل، مركز دبي ألبحاث 1)
 .المرجع السابق( 2)

الفقر في مصر، رسالة دكتوراة،    (3) الزكاة في معالجة مشكلة  أماني محمد محمود، دور أموال  لمزيد من اإلسهاب، 
 م.2016كلية التجارة، جامعة عين شمس، 
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، وهو  1المفروضة  بدفع زكاتهم  فينالمكل  جميع  لتزام  اعلى أساس الحول الميالدي، بافتراض  
   بشكل طوعي والمقدر بشكل إلزامي. بين المدفوع الفعلي   ما يدل على الفجوة الشاسعة

 

ليصبح من المثمر اقتصاديًا، إصدار قرار إلزامي للمكلفين بدفع الزكاة، حيث يتواجد أهم  
 مقوماته: 

  م، 2014لعام    123جمهوري بقانون  تم إنشاء بيت الزكاة والصدقات المصري بقرار   •
على    وينفقهاويجمع حصيلته بشكل طوعي،    يتمتع بالشفافية،  مستقالً   اً جهاز بيت الزكاة  ويعد  

 الجوانب الثمانية الشرعية المنصوص عليها بالقرآن الكريم. 
الدولة   • األموال  ل  استغاللهاتطويرها و يمكن    حصائية،إأجهزة  تملك  لتعرف على حجم 

 .2الخاضعة للزكاة 
و  • للفقراء  دقيقة  إحصائيات  والقرى  وجود  يسهل  األكثر  المناطق  مما  بالدولة،  فقرًا 

 . 3صرف أموال الزكاة بمصارفها الشرعية
 مع مراعاة ما يلي: 

 الحرص على إبقاء بيت الزكاة كمؤسسة مستقلة ليزيد من ثقة مانحي الزكاة.  •

إعطاء مانح الزكاة الحق في ترشيح أولويات المستحقين لزكاته من ذوي أرحامه أو   •
 . 4نفاقها على ما يزيد له من الثواب عند ربه إجيرانه، بحيث يطمئن إلى 

على  • القادرة  الفقيرة  للطبقات  اإلنتاجي  التأهيل  إلعادة  الزكاة  من  نسبة  تخصيص 
خصص إلتاحة فرصة العمل الشريف لهم،  مصانع تُ العمل، من خالل أنشطة أو شركات أو  

 

اّلقتصاد اإلسالمي: بالتطبيق على الزكاة في ضوء محمد إبراهيم محمد راشد، آلية إعادة توزيع الدخل والثروة في    (1)
 . 155ص م،2015التجارب الدولية والحالة المصرية، رسالة دكتوراة، كلية اقتصاد وعلوم سياسية، جامعة القاهرة،  

 . احصاء، والجهاز المركزي للمحاسبات، وغيرهمكالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل (2)
النحاس األمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، بتضمن أجهزة الدولة إلحصاءات وبيانات  صرح د. صفوت    (3)

 م. 2018/ 22/5تفصيلية للفقراء في مصر، جريدة الصري اليوم، بتاريخ 
،  هـ(1425 -م2005، جامعة األزهر، )سمير محمد نوفل، دور العقيدة في اّلقتصاد اإلسالمي، مركز صالح كامل(4) 

 . 435ص
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زكاة إلى معطين لها، بشرط أن يتحقق ذلك بموافقة صريحة    يوبحيث يتحولون من مستحق 
 . 1من الراغبين منهم 

الزكاة، بعض  استثمار   • حصيلة  حجم  لزيادة  النافعة  المشروعات  في  الزكاة  أموال 
 وتغطية أكبر قدر من احتياجات الفقراء.

 الصيام:شهر من اّلقتصادية   ستفادةاّل -ثالثاا 
بقوى   مرتبطًا  باعتباره  الصوم،  جوهر  في  المبارك  للشهر  االقتصادية  الخصائص  تكمن 
هذه   وتحريك  اإلشباع،  ودرجة  الحاجة  واألموال ودرجة  واإلنفاق  االستهالك  مثل:  اقتصادية 

ما يميز الشهر ما ، ولعل  2ليتها هو مهمة البشر في األمة الصائمة االخصائص وتنشيط فع
 يلي: 

 نتاج خالل شهر رمضان: اإل  -1
إلى تأثيرات سلبية    رشي تُ للنشاط والعمل واإلنتاج، إال أن بعض الدالئل    اً يعد الصيام دافع

والناتج اإلنتاجية  على  الحالي  للصوم  العصر  العمل  في  ساعات  عدد  خفض  يتم  حيث   ،
بمعدل   الفسيولوجية    ؛ساعات خالل شهر رمضان  3-2اليومية  اآلثار  لتخفيف حدة  وذلك 

 . 3للصيام على الموظفين، باإلضافة إلتاحة الفرصة لهم لممارسة نشاطاتهم الرمضانية
ومتوسط ساعات العمل في السنة    اً يوم  21وبافتراض أن متوسط أيام العمل في الشهر  

خسارة    1700 إلى  يؤدي  رمضان  في  العمل  ساعات  عدد  خفض  فإن  ساعة   42ساعة، 
من متوسط ساعات العمل في السنة، وبناء عليه فإن االنخفاض    %2.5، أي ما نسبته  سنوياً 

سنويا، ما يمثل أثرا كبيرا لشهر    %3في اإلنتاجية يؤدي إلى تقليص الناتج االقتصادي بنسبة  
 . 4رمضان على الركود

 

 .المرجع السابق، نفس الموضع(1) 
 د. زيد محمد الرماني، الخصائص اّلقتصادية لشهر الصوم، مرجع سابق. (2)

 (  اليزابيث ماكيني، أثر الصوم في شهر رمضان على اّلقتصاد: تحليل، مركز دبي ألبحاث السياسات العامة، د.ت.  3)
 مرجع سابق. ال(  4)
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على  أغلب الدول لتخفيف اآلثار االقتصادية المحلية لشهر رمضان بما يحافظ    وتسعى
   :موقعها التنافسي في السوق العالمي، على سبيل المثال 

تم تنظيم    ،ندونسياإمن تقليص ساعات العمل خالل شهر رمضان في ماليزيا و   بدالً  •
 .1وظفين عملهم وينهونه في وقت أبكر ساعات العمل بحيث يبدأ جميع الم

الخدمات المالية هم  في المملكة العربية السعودية، حيث غالبية العاملين في قطاع    •
شهر   خالل  العمل  ساعات  بخفض  فقط  للمسلمين  الحكومة  سمحت  المسلمين،  غير  من 

 . 2نارة، وتحقق الربح في نفس الوقترمضان، وبطريقة تتسم بالشمولية واالست 
يتم   • الثقافية، حيث  المقايضة  فكرة  بتطبيق  اإلمارات  الشركات في دولة  قامت بعض 

ين خالل  يتقليل عدد ساعات عمل المسلمين خالل شهر رمضان ، في مقابل مراعاة المسيح 
 .  3أعياد الميالد 

النماذج   اإلسالمية ومن  الدول  بقية  تستفيد  أن  يجب  األفكار    السابقة  اقتباس  خالل  من 
حلول المناسبة لتحقيق أقصى منفعة اقتصادية، خاصًة في القطاعات الحكومية  والخطط وال
 واإلدارية.   

الحظ انتعاش  يُ و ينشط عملها خالل الشهر الكريم،  فاألسواق والمحالت التجارية  أما عن  
  اً ، بما يحقق أرباح خاصة بعد صالة التراويح  حركة األسواق خالل ساعات المساءكبير في  

 مضاعفة ألصحاب هذه المهن. 
 

 

 شهر رمضان: خالل اّلستهالك  -2
عدد   تنخفض  حيث  االستهالكي،  اإلنفاق  لتقليل  فرصة  المبارك  رمضان  شهر  ُيعد 

واقع االستهالك في  الوجبات الغذائية خالل اليوم من ثالث وجبات إلى وجبتين فقط، إال أن  

 

 . مرجع السابق(  ال1)
  المرجع السابق.(  2)
 المرجع السابق. ( 3)
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إلىيُ   الشهر خالل    العديد من الدول اإلسالمية  رتفاع  وحقيقة هذا االارتفاع مبالغ فيه،    شير 
نتيجة انتقال األموال من األغنياء إلى الفقراء، لكنه يدل أيضًا على حالة  على  ةَ قاصر   تليس

لهدر    اً نفاق البذخي الذي ال يتسق مع المجتمعات النامية، ليصبح الشهر الكريم موسممن اإل 
 .1للقيم السامية التي ناشدها الدين اإلسالمي الحنيف  اً اإلمكانات المادية للمجتمع، وهدر 

 

يحتل إنفاق المصريين على الطعام خالل الشهر الفضيل المرتبة األولى في  وفي مصر،  
% من إجمالي إنفاقها السنوي على الطعام،  44.9اإلنفاق؛ حيث تنفق األسر المصرية نحو  

المتوقع   الحجم  الشهور، ويقدر  بباقي  النصيب األكبر منها مقارنة  وييستحوذ شهر رمضان 
 . 2مليار جنيه يومياً  1.5مليار جنيه، بواقع   45ب  من مبيعات الطعام خالله

 

االقتصادي ألي   الوضع  تهدد  تبعات خطيرة  لها  فيها  المبالغ  االستهالكية  الزيادة    ة وهذه 
يتطلب جهود3دولة بما  األفراد  كبيرة    اً ،  يستلزم  المؤسساتو على مستوى  لذا  أيضًا؛   والدولة 

 : اآلتي 
 . ككل  المجتمعالمؤسسات و األسرة و كل من: على   البذخي التوعية بمدى خطورة االنفاق  •
ثقافة   • االستهالكينشر  السلوك  ك   ضبط  المتاحة  الوسائل  خالل    اإلعالم وسائل  من 

 .4المختلفة والمناهج التعليمية 
 

 اإلنفاق الصدقي التطوعي خالل شهر رمضان:  -3
الخيرية األعمال  اإلسالمية  تتضاعف  البلدان  حرصاً   في  المبارك،  الشهر  من  خالل   

 المضاعف.  والثواب  المسلمين على األجر
 

 م.14/7/2012راجع: د. زيد محمد الرماني، الخصائص اّلقتصادية لشهر الصوم، صحيفة الجزيرة السعودية،  (1)
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرات مختلفة.   (2)

تشهد الفجوة الغذائية للسلعة الغذائية الرئيسية في العالم العربي ارتفاعاا مستمراا وتكاليفاا باهظة في ظل تنامي أزمة    (3)
والسياسية   اّلقتصادية  الحياة  يهدد  بما  اّلقتصادية  التبعية  إلى  وتؤدي  الخارج،  على  اّلعتماد  من  تزيد  مما  الغذاء، 

 . 65، 64صادية من رمضان، مرجع سابق، صللدولة، د.أشرف محمد دوابه، دروس اقت
 راجع: د. زيد محمد الرماني، الخصائص اّلقتصادية لشهر الصوم، مرجع سابق. (4)
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نحو  و  المصرية  األسر  تنفقه  الذي  الخيري  العطاء  حجم  إجمالي  تقدير  مليار    4.5بلغ 
إجمالي   حجم  بلغ  وموائد رحمن،  وهبات  وتبرعات  وصدقات  زكاة  بين  موزعة  سنويًا،  جنيه 

والتبرعات    1.8الزكاة   الصدقات  حجم  تقدير  وبلغ  جنيه،  سنويا،    2.5مليار  جنيه  مليار 
بلغ   ، ويمثل إسهام  2009مليون جنيه لعام    516وبالنسبة لإلنفاق على موائد الرحمن فقد 

 . 1، بينما يمثل إسهام القطاع الخاص النسبة المتبقية% 40القطاع العائلي بها 
 

تنفق   الموارد  هذه  أغلب  أن  يُ إال  بما  األفراد  بواسطة  عشوائية  من  بصورة  الكثير  هدر 
 : جب على كل من الجمعيات الخيرية والحكوماتلذا تو   ؛ قيمتها

ومدى   • الخيري،  العطاء  في  التعاون  بأهمية  سالتوعية  في  عن  فعاليته  الفقير  حاجة  د 
الفقراء لسد   الفردي، كإقامة المشروعات الصغيرة ألصحاب الحرف من  حاجتهم  العطاء 

 وإدخالهم لطاقات المجتمع المنتجة. 
المستحقين للصدقات من  على    اإلنفاقفي    لتزام الجمعيات الخيرية بالشفافية والمصداقيةا •

 . ى يطمئن األفراد للتبرع من خاللهم الفقراء والمحتاجين، حت 
والمعارف • األقارب  من  المحتاجين  على  الصدقات  إنفاق  بثواب  و التوعية  على  ،  العمل 

لمن   الوصول  الصدقات  مانح  ليسهل على  للصدقات،  احتياجًا  األكثر  المصارف  اقتراح 
 يستحقها. 

على   • أثرها  وبيان  هللا،  عند  بأجرها  التوعية  خالل  من  الخيري  اإلنفاق  على  التشجيع 
 الفقراء.

 
 
 

 

القرار،  1) اتخاذ  العمل الخيري، مركز المعلومات ودعم  التقرير األول لمرصد  الغني رمضان وآخرون،  ( د. محمد عبد 
 . 74م، ص2010مجلس الوزراء، 
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 :اّلقتصادية من مواسم الحج والعمرة  اّلستفادة -رابعاا 
 ار الحج: ادخصندوق  -1

المميزةمن   ُطبقت   التجارب  الحج  التي  ادخار  تجربة صندوق  ماليزيا هي  )مؤسسة    في 
حاجي(  إنشاء  تابونج  فكرة  وترجع  الشهير،  االقتصادي  إلى  عزيز"،  "انك  الصندوق  و 

الربا،  مساعدة الحجاج في    الصندوق هدف  ستيُ و  تكاليف الحج في مؤسسة خالية من  توفير 
األموال لصالح المدخرين، وتقسيم األرباح بين المساهمين على  وكذلك توظيف واستثمار هذه 

 . 1أساس المشاركة 
 

 في:  أهم وظائفه تمثل وت 
 تجميع أموال المدخرين.  •
 ارات ومشاريع تجارية وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية. ثمتوظيف أموال الصندوق في است  •
الماليز  • الحجاج  أماكن  ي خدمة  كتوفير  الحج،  فترة  أثناء  والرعاية ين  والمواصالت  اإلقامة 

 الصحية. 
وتو  • الحج،  مناسك  على  الحجاج  عن  اتدريب  بمعلومات  لتزويدهم  والعلماء  األساتذة  فر 

 .2كيفية أداء شعيرة الحج 
 

للصن من  و  األخرى  أنه  المزايا  في  دوق،  ساعد  التي  إن قد  الماليزية  الشركات  بعض  قاذ 
  دوراً وقد أدى قطاع االدخار  م،  2008كانت تتعرض لضغوط خالل األزمة اآلسيوية عام  

كبيرا في تمويل االستثمارات العامة دون اللجوء إلى المعونة األجنبية أو االكتراث بتحذيرات  

 

صندوق ادخار الحج في إدارة شئون الحجيج وأصبحت تسمى إدارة ولجنة صندوق الحج، ثم قامت وزارة تم دمج    (1)
، لمزيد من اإلسهاب: نوال عبد المنعم المالية بتجديد المؤسسة وتحديث أنشطتها لتصبح أوسع نشاطا وأكثر استقاللية

 .144مرجع سابق، ص بيومي، التجربة الماليزية وفق مبادئ التمويل واّلقتصاد اإلسالمي،
)إانظر:    (2) للمدة  الماليزية  التجربة  في  الحج  ادخار  قياس  عيسى،  للا  عبد  رجاء  هاشم،  باقر  -2002خالص 

 .157، ص م2016، ديسمبر 6(، مجلة البحوث اّلقتصادية والمالية، جامعة أم البواقي، ع2014
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الدولي والبنك  الدولي  النقد  الصندوق  ادخار  صندوق  تجربة  جعل  مما  فريدة  ،  تجربة  حج 
 .1ق للتطبي ةناجحة وقابل

  
الصندوق،    حققه  لما  وتم  وتقديرًا  اإلسالمي،  لالقتصاد  فيصل  جائزة  على  حصل  فقد 

رين واستثمارها خ بئة مدخرات الحجاج والمودعين اآلتصنيفه كوسيط مالي غير بنكي يقوم بتع 
 .2لمبادئ الشريعة اإلسالمية  وفقاً 

 

تجربة صندوق ادخار الحج كل من اإلمارات العربية المتحدة وباكستان  وقد استفادت من  
حتذى به من  يُ   اً نموذج أ تجربة صندوق االدخار في ماليزيا    مثل لتُ ،  3والسنغال وغانا وإندونيسيا
     .بقية دول العالم اإلسالمي

 

 بنك الطعام واألضاحي: -2
والعمرة  تالقي   الحج  كبير  مواسم  البيت  إقبال  زوار  نسكمن  تأدية  والفدية   على  الهدي 

والصدقة على  ؛  واألضحية  اللحوم  توزيع  وصعوبة  الذبائح  في  تكدس  عنه:  ينتج  مما 
عام    ؛مستحقيها واألضاحي  الطعام  بنك  مشروع  السعودية  العربية  المملكة  أنشأت  قد  لذا 

واألضاحي    ،ه1403 الطعام  بنك  فكرة  النسك  وتقوم  تأدية  تسهييل  من على  يرغب    لمن 

 

 .149، ص المرجع السابقانظر:  (1)
 انظر: (2)

Mohamed Aslam Haneef, Jamil bin Osman, Zakariya Man, A. Kahaliq Ahmed, Norma 
Md Saad, Bello L.Danbatta, Islam and economic Development, in sayed Arabi (edi-
tor), Malaysia at 50 achievements& aspirations, Toomson learning (a division of 
Thomson Asia pte.itd) and international Islamic university Malaysia (IIum) copyright 
2008, P133. 

)إ  (3) للمدة  الماليزية  التجربة  في  الحج  ادخار  قياس  عيسى،  للا  عبد  رجاء  هاشم،  باقر  (،  2014-2002خالص 
 .149مرجع سابق، ص 
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من   مستحقيها  على  وتوزيعها  اللحوم  وحفظ  الذبح  تنفيذ  خالل  من  الحرم  الحجاج،  فقراء 
 . 1مختلف البلدان اإلسالميةو 

والتي كان أهم أهدافها    العديد من بنوك الطعام بمختلف الدول العربية،  تم تأسيس  كذلكو 
،  2الطعام المصري بنك  ، ك وتجنب الهدر في الطعام  القضاء على الجوعدعم األمن الغذائي و 

تأسيسه   تم  نجاحًا ملحوظًا  قد  م، و 2006عام  في  والذي  إلىمما  حقق  دفع عدد من   أدى 
 .  4إلمارات للطعاماوبنك  3بنك الطعام األردني ك  التجربة،  خوضالدول العربية ل

 

 :5الحج دعوة إلقامة السوق اإلسالمية المشتركة  -3
﴿َوَأذِ ن ِفي الَناِس ِباْلَحجِ  َيْأُتوَك ِرَجاّلا َوَعَلى ُكلِ  َضاِمر  َيْأِتيَن ِمن ُكلِ  َفج   َعِميق   تعالى:    هللا  يقول

َأَيام    اْسَم ّللَاِ ِفي  َوَيْذُكُروا  َلُهْم  َمَناِفَع  ِلَيْشَهُدوا  َفُكُلوا  ﴿*﴾  اأْلَْنَعاِم  َبِهيَمِة  مِ ن  َرَزَقُهم  َما  َعَلى  َمْعُلوَمات  
  ويقول اإلمام أبو حامد الغزالي في قوله تعالى:   (.28،  27  ِمْنَها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيَر﴾ )الحج:

  .6ارة في الموسم واألجر في اآلخرة"﴿ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم﴾ "قيل التج

حرجوا أن يتجروا في موسم الحج خشية أن ينال ذلك من عبادتهم،  كان الصحابة يُ   وقد
، فيقول  (198:  ، من اآلية)البقرة﴿َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْبَتُغوْا َفْضالا مِ ن َربِ ُكْم﴾    فنزلت اآلية الكريمة:

 . 7"  فضل ورد في القرآن بمعنى التجارة"وابتغاء الاإلمام القرطبي:  
 

 الموقع الرسمي لبنك األضاحي بالسعودية، ورابطه:  (1)
https://www.adahi.org/ar/Pages/Home.aspx 

مصرية غير حكومية، تعتمد فكرته في إطعام غير   مؤسسة  م، وهو2006في عام  تم تأسيس بنك الطعام المصري    (2)
القادرين على العمل، وتظهر إيجابياته في تجنب الهدر في الذبائح من خالل ذبح العجول لالستفادة من كميات أكبر من  

 . توزيعها على المستحقينكذلك اللحوم و 
 م.2012تم تأسيس بنك الطعام األردني عام  (3)
 م. 2017اإلمارات للطعام عام تم تأسيس بنك  (4)
 د.حسين حسين شحاته، الجوانب اّلقتصادية للحج، مرجع سابق. (5)
 . 239، كتاب أسرار الحج، ص1حامد محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج وأب (6)
،  1شمس الدين بن أبي عبد للا محمد بن أحمد بن أبي بكر) القرطبي(، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ج  (7)
 . 895ص
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فيها  ف واستقرت  الزمن،  عبر  هائلة  ومالية  اقتصادية  أسواق  إلى  الحج  أماكن  تحولت 
من    م عمليات التجارة والتسويق، بدءً أوضاع ومصالح البائعين والمشترين، ومن خاللها تتزاح 

 .  1البضائع مرورًا بالفنادق وأماكن إقامة الحجيج انتهاًء بنفقات السفر واالنتقاالت وغيرها
 

يعانيه  ونظرًا   في  من  المسلمون لما  اقتصادية  والتكتالت    تحديات  العولمة  عصر 
الذي أصبح  قامة السوق اإلسالمية المشتركة  إل  جيدةفرصة  موسم الحج    يشكل االقتصادية،  

 .2التحديات  هذه ضرورة الزمة لمواجهة 
 

 مقومات إقامة السوق اإلسالمية المشتركة: 
العقيدة   • في  المسلمون  قبلة  يشترك  نحو  واللغة، ويتوجهون  والمبادئ واألهداف  والقيم 

ويسيرو  واحدة  منهاج  على   ن واحدة  وكعبة  واحد،  كتاب  ولهم  واحد،  في  رسول  يسهم  بما   ،
 .3اإلسالمية  التعاون على إقامة السوق 

  بما يعمل علىطبيعية  أموال وموارد  تتسع رقعة العالم اإلسالمي وتتنوع موارده من   •
 . 4نشاطاته واتساع رواج السوق  ضمان
عالم   • في  التكنولوجية  التطورات  والمواصالتتسارع  سهولة  التواصل  يضمن  بما   ،

 .5من وإلى السوق  ئعهمبضاشحن  انتقال الحجاج وأصحاب التجارات و 
 
 

 

المص(1)  أنفق  كم  والعمرة:  الحج  اقتصاديات  فاروق،  الخالق  عبد  سابق، انظر:  مرجع  والعمرة،  الحج  على  ريون 
 .10ص
 ، الجوانب اّلقتصادية للحج، مرجع سابق. ةد. حسين حسين شحات (2)
 المرجع السابق. راجع:   (3)
 .المرجع السابقانظر:  (4)
المصريون راجع  (5) أنفق  كم  والعمرة:  الحج  اقتصاديات  فاروق،  الخالق  عبد  والعمرة  :  الحج  سابق،  ؟على  مرجع   ،
 .82ص
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 موسم الحج كمؤتمر لالقتصاد اإلسالمي:  -4
اجتماع   الحج، المسلمين  ماليين  يمثل  فريضة  ا  مؤتمراً   ألداء  حرارته  في  نزعات لتذوب 

الجنسيات، ويشعر المسلم بانتمائه للمجتمع اإلسالمي الكبير الذي القومية، وتختفي فيه كل  
 .  1تربطه رابطة اإليمان

 

السياسة لهدف  العلم ورجال اإلصالح ورجال  العديد من رجال  المؤتمر  ويلتقي في هذا 
االجت هذا  ولعل  الحج،  فريضة  أداء  وهو  عام  واحد  كل  تتكرر  للمسلمين  فرصة  يمثل  ماع 

 .2ل األمة بأكملها بللتعارف والتعاون والتخطيط لمستق
 

على   عالية  كفاءة  وأثبت  وسلم،  عليم  هللا  صلى  النبي  عهد  في  المؤتمر  هذا  أقيم  وقد 
،  المتعلقة بعامة المسلمين منه منبرًا إلذاعة أهم القرارات السياسية  العديد من الجوانب، فاتخذ  

ليعلن على الناس إلغاء كافة المعاهدات بينه    نبي وراءه عليا  لففي أول عام من الحج، بعث ا
بالبيت عريان  وبين  يطوف  وال  العام مشرك،  بعد  يحج  وأال  التالية  المشركين،  السنة  وفي   ،

التي  عليه الصالة والسالم  التي حج فيها الرسول ، أعلن فيها على الجمهور خطبة الوداع، 
 . 3ص فيها أهم مبادئ اإلسالملخ  

 

  ر اقتصاديمتنظيم مؤت بقليل من التنسيق يمكن ألهل العلم ورجال األعمال المسلمين  و 
، وإقامة السوق اإلسالمية  وأسس ومبادئ االقتصاد اإلسالمي  تطبيق مفاهيم   خطوات  لمناقشة

فيالمشتركة،   السعي  على  للتنمية،    عالوة  إسالمي  وبنك  إسالمي،  نقد  صندوق  إنشاء 
 .  4ومؤسسات استثمارية إسالمية 

 

 . 308، العبادة في اإلسالم، مرجع سابق، صعبد للاد. يوسف  انظر: (1)
 المرجع السابق، نفس الموضع.راجع:   (2)
 .309مرجع سابق، صال: انظر (3)
 د. حسين حسين شحاته، الجوانب اّلقتصادية للحج، مرجع سابق.  (4)
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كالتبعية   للمسلمين،  االقتصادية  المشاكل  معالجة  في  المؤتمر  هذا  استغالل  يمكن  كما 
االقتصادية للدول غير اإلسالمية وعدم استغالل الموارد المتاحة ونقص التكنولوجيا، وغيرها 

 . 1إال من خالل روح األخوة والتعاون فيما بينهم تها ال يمكن معالج التي  من المشكالت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المرجع السابق. (1)
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 المطلب الثالث
 تفعيل الدور اّلقتصادي للعبادات اإلسالمية  النتائج المرجوة من

 
الدور   لتفعيل  المرجوة  النتائج  من  والثاني  األول  بالفصلين  الدراسة  فرضية  تحقق  يعد 

في التأثير اإليجابي على التنمية    سهاموذلك من خالل اإل  ؛ االقتصادي للعبادات اإلسالمية
 .محاربة مشكلتي البطالة والفقر غضاًل عن،  مهمةالبشرية وبعض المتغيرات االقتصادية ال

المرجوة  كما    النتائج  اإلسالمية  تتسع  العبادات  اإلسالمي  أيضا  لتفعيل  المستوى  على 
 والعالمي، ولعل من أبرز هذه النتائج ما يلي: 

 

 برضا للا ودخول جنته: الفوز  -أوّلا 
عز وجل إقامة العبادات كأداء الصالة وإيتاء الزكاة برضاه ودخول جناته    مولىيقترن ال

   ومن أمثلة ذلك: ، المباركة العديد من اآليات القرآنية  في
َوَيْنَهْوَن َعِن  ﴿تعالى:  هللا  يقول   َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف  َأْوِلَياُء َبْعض  ۚ  َبْعُضُهْم  َواْلُمْؤِمَناُت  َواْلُمْؤِمُنوَن 

ّللَاُ  َسَيْرَحُمُهُم  ِئَك  ُأولََٰ َوَرُسوَلُه ۚ  ّللَاَ  َوُيِطيُعوَن  الَزَكاَة  َوُيْؤُتوَن  الَصاَلَة  َوُيِقيُموَن  عَ اْلُمنَكِر  ّللَاَ  ِإَن  ِزيٌز  ۗ 
  اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن َطيِ َبةا ِفيَجَنات  َتْجِري ِمن َتْحِتَها  َحِكيٌم﴿*﴾ َوَعَد ّللَاُ اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت  

ِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾ َوِرْضَواٌن مِ َن ّللَاِ   َۚناِت َعْدن  جَ   . (27،  71)التوبة:   َأْكَبُر ۚ ذََٰ
وعال:   جل  ِسر ا  ﴿ويقول  َرَزْقَناُهْم  ِمَما  َوَأنَفُقوا  الَصاَلَة  َوَأَقاُموا  َربِ ِهْم  َوْجِه  اْبِتَغاَء  َصَبُروا  َواَلِذيَن 

الَداِر﴿*﴾   ُعْقَبى  َلُهْم  ِئَك  ُأولََٰ َئَة  الَسيِ  ِباْلَحَسَنِة  َوَيْدَرُءوَن  َيْدُخُلوَنَهاَوَعاَلِنَيةا  َعْدن   ِمْن    َجَناُت  َصَلَح  َوَمن 
﴾آبَ  َياِتِهْم ۖ َواْلَماَلِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهم مِ ن ُكلِ  َباب   (.23، 22: )الرعد اِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِ 

وغير ذلك من اآليات القرآنية الكريمة التي توضح فضل إقامة العبادات وثوابها العظيم  
هللا  على،  تعالى  عند  الفردوس  ب   الفوز  عالوة  الجنةاألعلىدخول  منازل  أعلى  وهي  فقد،   ،  
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 . 1"المؤمنون "بسورة  كالصالة والزكاة بإقامة العبادات هاضوابط دخولهللا تعالى  وضع
 

صلى  النبي  يقول    في السنة النبوية،  أداء العبادات اإلسالمية بدخول الجنة  عالقةوعن  
وسلم:   عليه  ،)) هللا  للَا  بها    اَتقوا  َطيِ َبةا  أمواِلكم،  زكاَة  وا  أد  و  شهَركم،  وصوموا   ، َخمَسكم  وَصل وا 

 .2((أنفُسكم، وأطيعوا ذا أمِركم، تدخلوا جَنَة ربِ كم
 

 التوافق والتكامل بين مختلف مجاّلت الحياة للمجتمع اإلسالمي: -ثانياا 
خاصة،   ذا طبيعة  اإلسالمي  المجتمع  ينشأ    فقد يعد  ولم  اإلسالمية،  الشريعة  من  انبثق 

نموه   نشوءاً  لتحقيق  إليه  يستند  معينًا  نظامًا  له  هللا  وضع  وقد  المجتمعات،  من  كغيره  ذاتيا 
عناصر    ة وتجدده، وهذا النظام البد أن يكون خاضعًا للشريعة اإلسالمية، دون االستناد ألي 

 .  3مخالفة لها
  

ا للعبادات  االقتصادي  الدور  جزءً ويمثل  اإلسالمي،    إلسالمية  االقتصادي  الفكر  من 
   وبيئته اإلسالمية.والذي بتطبيقه يحقق التوافق مع المجتمع اإلسالمي 

 

 الصحوة اإليمانية للمجتمع اإلسالمي:  -اا ثالث
لتزام المجتمع بشعائر الدين اإلسالمي، وإقامة العبادات المفروضة بما تشتمل  اينتج عن  

إخالص   من  صحوة  عليه  واقتصادية،  مالية  جوانب  من  عليها  يترتب  ما  وتفعيل  وخشوع، 

 

( َواَلِذيَن ُهْم َعِن  *( اَلِذيَن ُهْم ِفي َصاَلِتِهْم َخاِشُعوَن )* ﴿َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن )سورة المؤمنون:  في  يقول للا تعالى    (1)
( ُمْعِرُضوَن  )*الَلْغِو  َفاِعُلوَن  ِللَزَكاِة  ُهْم  َواَلِذيَن  ِلُفُروِجِهْم  *(  ُهْم  َواَلِذيَن   )( َمَلَكْت *َحاِفُظوَن  َما  َأْو  َأْزَواِجِهْم  َعَلى  ِإَّل   )

( *( َواَلِذيَن ُهْم أِلََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن )*( َفَمِن اْبَتَغى َوَراَء َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن )*َأْيَماُنُهْم َفِإَنُهْم َغْيُر َمُلوِميَن )
ُيَحاِفُظوَن )َواَلِذيَن ُهْم َعَلى َص  اْلَواِرُثوَن )*َلَواِتِهْم  ُأوَلِئَك ُهُم  ِفيَها َخاِلُدوَن﴾* (  اْلِفْرَدْوَس ُهْم  َيِرُثوَن  اَلِذيَن  المؤمنون:   ( 

(1-11.) 
األلباني، تحقيق: زهير الشاويش، صحيح الجامع الصغير وزيادته، المكتب اإلسالمي، بيروت،    الدينمحمد ناصر    (2)

 .109، حديث رقم 7-6ه، ج1408، 3ط
 .52د. يوسف إبراهيم يوسف، المنهج اإلسالمي في التنمية اّلقتصادية، مرجع سابق، ص  (3)
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لتزام بكل ما ينادي به المولى عز  ة في االي اإلسالمي، يمتد أثرها لرغبة حقيق إيمانية للمجتمع
 وجل، بما يترتب عليه: 

اقتصادي  -1 تكتل  كتكوين  االقتصادي:  الصعيد  على  اإلسالمي  للتعاون  الفعلية  الدعوة 
 هة التكتالت الكبرى للدول األوروبية ومنافستها. إسالمي، ومواج

نحوه   -2 الجاد  والسعي  اإلسالمية،  والوحدة  اإلسالمي  السياسي  التعاون  بأهمية  اإليمان 
 لتحقيق قوة إسالمية قادرة على تحرير الدول اإلسالمية المحتلة، ومواجهة أعداء اإلسالم. 

على  -3 قاصرًا  ليس  عملي،  تطبيقي  بشكل  العالم  مستوى  على  اإلسالمية  الدعوة  نشر 
 الشعارات، من خالل تجربة إسالمية ناجحة في مختلف مجاالت الحياة.  
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 الثاني  بحثالم
 مقومات وآليات تفعيل الدور اّلقتصادي للعبادات اإلسالمية

 
 تمهيد: 

للعبادات  االقتصادي  الدور  تفعيل  دوافع  السابق  المبحث  في  الدراسة  ناقشت  أن  بعد 
المقومات    لقاء الضوء علىإلفي هذا المبحث  اإلسالمية في الوقت المعاصر، تنتقل الدراسة  

تفعيله وفقًا للفكر  الالزمة لليات  اآلعرض    عالوة على التي ُيبنى عليها هذا الدور،    واألسس
 اإلسالمي، وذلك في مطلبين:  

 

 مقومات تفعيل الدور االقتصادي للعبادات اإلسالمية.   -المطلب األول
 آليات تفعيل الدور االقتصادي للعبادات اإلسالمية.   -المطلب الثاني
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 المطلب األول 
 مقومات تفعيل الدور اّلقتصادي للعبادات اإلسالمية 

 
يقوم  يتميز الدور االقتصادي للعبادات اإلسالمية المفروضة بالعديد من المقومات التي  

ثابت ،  عليها العبادات اإلسالمية   منها ماهو  متغير من    ومنها ماهو  ،محل البحث   كوجوب 
 عصر آلخر ومن دولة ألخرى، ومن أبرز هذه المقومات ما يلي: 

 إلهية التشريع:  -أوّلا 

اإلسالمية العبادات  اإلسالم    تمثل  الشهادة،    ةاألربع أركان  الكريمبعد  رسولنا  قال   كما 

. الزكاةِ   وإيتاءِ .  الصالةِ   وإقاِم.  دوَنهُ   بَما  وُيْكَفرَ   للاُ   يعَبدَ   أنْ   عَلى.  َخمس    على  اإلسالمُ   ُبِنيَ )) :  ملسو هيلع هللا ىلص

بما  1((رمضانَ   وصوِم.  البيتِ   وحج ِ  وجل،  عز  المولى  من  ومفروضة  واجبة  عبادات  فهي   ،
 يضمن مواصلة تأدية المسلمين لها عبر األزمان والبقاع. 

  إسالمية الدولة:  -ثانياا 
لها   يتثى  حتى  مسلمة،  دولة  إلى  اإلسالمية  للعبادات  االقتصادي  الدور  تفعيل  يحتاج 

تخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تخص إقامة شعائر الدين اإلسالمي، عالوة على وضع  ا
 القوانين الخاصة بتحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية.  

مصر،   في  التشريع  اوعن  من  الثانية  المادة  بأن  تنص  المصري  دين  لدستور  "اإلسالم 

 .2الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع"
 

 

أخرجه مسلم في صحيحه، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، المسند الصحيح  (1)
 .16المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول للا صلى للا عليه وسلم، الصفحة أو الرقم 

يتم تفسير هذه المادة على أن ذلك ّل يعني إعادة النظر في كل القوانين والتشريعات المدنية السابقة حتى تتفق   (2)
معها، وإنما اقتصر األمر على التشريعات الجديدة التي ّل يراعي فيها األخذ المباشر من الشريعة وينبغي إصدارها بشرط 

 .49ص ،مرجع سابق للحياة، الدين زقزوق، حمدي محمود. دعدم التعارض مع مبادئ الشريعة، 
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 وجود غالبية مسلمة: -ثالثاا 
داخل   المسلمين  من  غالبية  وجود  اإلسالمية  للعبادات  االقتصادي  الدور  تفعيل  يتطلب 

 الدولة، لتحقيق نتائج اقتصادية ملحوظة على مستوى المجتمع.   
أداء    ويحرصون علىبدين اإلسالم،    الشعب المصري   غالبيةوعلى صعيد مصر، فيتدين  

جديدة تخص  أو إجراءات  قرارات    ةفرائض هللا، وهو ما يسهم في تقبل المجتمع المصري ألي 
 تفعيل الجوانب االقتصادية للعبادات. 

 الوعي الالزم بأهمية الدور اّلقتصادي للعبادات:  -رابعاا 
بأهميته   الكافي  الوعي  وجود  اإلسالمية،  للعبادات  االقتصادي  الدور  تفعيل  يستلزم 

 االقتصادية، ودراسة اآلثار اإليجابية المترتبة عليه، ومن ثم اتخاذ خطوات جدية لتفعيله.  
ويعاني أغلب دول العالم اإلسالمي من عدم الوعي بأهميته، كما حرصت غالبية الدول  

يت  وقد عن االقتصادي والسياسي،    نالمختلفة كالمجالي   مهمةلمجاالت العلى إبعاد الدين عن ا
  بعض الدول اإلسالمية استنبطت منه  ، و االقتصادي اإلسالمي   فكربالمؤخرًا    الدول اإلسالمية 

الفكر االقتصادي اإلسالمي    ، إال أنبقيادة مهاتير محمد  ماليزيادولة  ك  تجاربها االقتصادية
بما يتوافق  تطبيقه  ستنباط ما يمكن  ال  يحتاج المزيد من االهتمام والتجارب والدراسات  الزال

مشكالت    ، وما تعانيه من ، وما تشهده من تطور تكنولوجيمع المجتمعات اإلسالمية الحالية
   . وغيرهاواالجتماعية  قتصادية االو سياسية معاصرة كالمشكالت ال
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 المطلب الثاني 
 الدور اّلقتصادي للعبادات اإلسالمية  تفعيل آليات 

 

ال تنحصر مسئولية تفعيل الدور االقتصادي للعبادات اإلسالمية بجهة محددة، بل وزعها  
والجهات،   األفراد  مع  يتناسب  بما  وعال  جل  تعالى:  الشارع   َواْلُمْؤِمَناتُ   َواْلُمْؤِمُنونَ ﴿فيقول 

  َوُيِطيُعونَ   الَزَكاةَ   َوُيْؤُتونَ   الَصاَلةَ   َوُيِقيُمونَ   اْلُمنَكرِ   َعنِ   َوَيْنَهْونَ   ِباْلَمْعُروفِ   َيْأُمُرونَ   َبْعض    َأْوِلَياء   َبْعُضُهمْ 
 . (71)التوبة:  ﴾َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  ّللا َ  ِإنَ  ّللا ُ  َسَيْرَحُمُهمُ  ُأْوَلـِئكَ  َوَرُسوَلهُ  ّللا َ 

 

يقول رسولنا الكريم:  األفرادتزداد هذه المسئولية كلما زادت سلطة  و  ،   كل كم  ))أّل، كما    راع 
،  الناس  على  الذي  فاألميرُ   رعَيِته؛  عن  مسؤولٌ   وكل كم   على   راع    الرجلُ   و  رعيِته،  عن  مسؤولٌ   هو  و  راع 

 وهو  سيِ ِده،  مالِ   على  راع    الخادمُ   و:  طريق    في  و  الرجلِ   وعبدُ   رعَيِته،  عن  مسؤولٌ   هو  و  بيِته،  أهل
، وهو ما يدل على شمول الرعاية  1مسؤولٌة((   وهي  زوِجها،  بيتِ   في  راعيةٌ   والمرأةُ   عنه،  مسؤولٌ 

 .2اإلسالمي  جتمعمواإلصالح في ال
 

 :على النحو التاليوعليه فيمكن تقسيم مسئولية تفعيل الدور االقتصادي للعبادات 
 

 : في تفعيل الدور اّلقتصادي للعبادات اإلسالمية دور الفرد  -أوّلا 
الفرد   مسئولية  يُ هي  تعد  الذي  األدوار،  األساس  بقية  عليه  تفبنى  إلىهي  دور    متد 

على التراحم والتعاطف وأداء حقوق هللا  اإلنسان    تعالى  وقد فطر هللا  ،3الجماعة ودور الدولة

 

محمد ناصر الدين األلباني، صحيح األدب المفرد لإلمام البخاري، مرجع سابق، حديق رقم عن عبد للا بن عمر،    (1) 
151. 
 .92انظر: أحمد حسن كرزون، العبادات وفضائلها التربوية، مرجع سابق، ص (2)
اإلسالم، مرجع سابق، ص ص:    (3) اّلجتماعي في  التكافل  فريد واصل،  أ.د. نصر  تقديم:  الروبي،  -299د. ربيع 

304. 
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للمسلم، والتي    داخلية الرقابة  ال، وضمير حي يقظ ليشكل  عباد من خالل وازع ديني قوي وال
 .1تنجح فيما تفشل فيه الرقابة الخارجية 

 

في الواجبات أو اقتراف    ول ضد التقصير األدفاع  الخط  الرقابة الداخلية للمسلم  تشكل  و 
واإل تحفيزها  ويتم  المحرمات،   العبادات  أداء  بأهمية  العقلي  اإلقناع  خالل  الدائم  حساس  من 

 . 2بالرقابة اإللهية
 

 : في تفعيل الدور اّلقتصادي للعبادات اإلسالمية دور األسرة -ثانياا 
اإلسالمية   التنشئة  خالل  من  للعبادات  االقتصادي  الدور  تفعيل  في  األسرة  دور  يسهم 

الشارع  حث على أداء العبادات كما أمر بها  ال م شعائر هللا و ي تعظ  السليمة لألجيال، بما يحقق
 عز وجل. 

  

نظرًا ألهمية دور األسرة في اإلسالم، فقد وضع هللا أساس اختيار الزوج أو الزوجة على  و 
َوأَلََمٌة م ْؤِمَنٌة َخْيٌر مِ ن م ْشِرَكة  َوَلْو  ﴿أساس ديني، فيقول تعالى:   َوَّل َتنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحَتىَٰ ُيْؤِمَن ۚ 

َأْعجَ  َوَلْو  َخْيٌر مِ ن م ْشِرك   َوَلَعْبٌد م ْؤِمٌن  ُيْؤِمُنوا ۚ  َحَتىَٰ  اْلُمْشِرِكيَن  ُتنِكُحوا  َوَّل  ، من )البقرة  َبُكْم﴾َأْعَجَبْتُكْم ۗ 
 . (221:اآلية

َيا ُبَنَي َأِقِم الَصاَلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف  ﴿  :في قولهللتربية السليمة،    اجاً أيضًا منه  لطيفالوضع  و 
ِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ  َوَّل ُتَصعِ ْر َخَدَك ِللَناِس َوَّل َتْمِش  )*(  َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصِبْر َعَلىَٰ َما َأَصاَبَك ۖ ِإَن ذََٰ

ا ۖ ِإَن ّللَاَ َّل ُيِحب  ُكَل مُ  )*(ِفي اأْلَْرِض َمَرحا َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ۚ ِإَن َأنَكَر   ْخَتال  َفُخور 
  (.19-17)لقمان:  اأْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِر)*(﴾

 

واإلكرامضح  ويو  الجالل  ال  ذو  هذه  قولهخطورة  في  ُقوا :  مسئولية  آَمُنوا  اَلِذيَن  َأي َها  ﴿َيا 

 

د. ربيع الروبي، تقديم: أ.د. نصر فريد واصل،   ،رقابة الرأي العام، وسلطان ولي األمر  :في  تتمثل الرقابة الخارجية  (1)
 .304-299التكافل اّلجتماعي في اإلسالم، مرجع سابق، ص ص: 

 نفس الموضع. د. ربيع الروبي، تقديم: أ.د. نصر فريد واصل، التكافل اّلجتماعي في اإلسالم، مرجع سابق، (2)
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َناراا﴾َأنُفَسُكْم   اآلية:    َوَأْهِليُكْم  من  للحضارة    ،(6)التحريم،  المتين  األساس  هي  اإلسالمية  فالتربية 
 . 1اإلسالمية، واألسرة هي النواة األولى ألي مجتمع 

األسرة،   على  التربية  تقتصر  حامد  فييشترك  إذ  وال  أبو  اإلمام  يقول  أيضًا،  المجتمع  ها 
 ،أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة  "والصبيانالغزالي:  

د الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في  فإن عُ   ،وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه وِ 
د الشر وأهمل إهمال البهائم شقي    ؛أبوه وكل معلم له ومؤدبالدنيا واآلخرة وشاركه في ثوابه   وإن عوِ 

 .  2له"   وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي
 

 :  في تفعيل الدور اّلقتصادي للعبادات اإلسالمية دور القيادات التربوية -ثالثاا 
في   كبرى  أهمية  التعليمية  المراحل  مختلف  في  التربوية  المسلم  للقيادات  الشباب  رعاية 

 . 3عقائديًا وسلوكيًا وتقديم المعرفة النافعة والعلوم المتنوعة 
 

 :  في تفعيل الدور اّلقتصادي للعبادات اإلسالمية دور األئمة وعلماء الدين -رابعاا 
وإخالصاً  وصبرًا  وعلمًا  صالحًا  األمة  وصفوة  األنبياء  ورثة  العلماء  من    ؛يعد  كان  لذا 

 . 4واجبهم تعظيم شعائر هللا، وبيان فضلها لعموم المسلمين 
 

الشركات  -خامساا  ومديري  األعمال  أصحاب  ا  دور  الدور  تفعيل  قتصادي  ّلفي 
 :  للعبادات اإلسالمية

دور  األعمال  تطبيق    مهم  ألصحاب  مدى  ومراقبة  لديهم  العاملين  دوام  انتظام  في 

 

اإلنسا  (1) موكب  في  المسلمون  سالم،  الدين  بهي  محمد  د.  وزارة  انظر:  اإلسالمية،  للشئون  األعلى  المجلس  نية، 
 . 149-147م(، ص: 1989  -ه1409األوقاف، القاهرة، )

سابق،  (2) مرجع  الدين،  علوم  إحياء  الغزالي،  محمد  بن  محمد  حامد  الصبيان 3ج  أبو  رياضة  في  الطريق  كتاب   ،
 .72وتأديبهم، ص

 . 101ص، التربوية، مرجع سابق: أحمد حسن كرزون، العبادات وفضائلها راجع (3)
 .100، صالمرجع السابقانظر: (4) 
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االهتمام   وكذلك  لهم،  المادية  المكاسب  من  المزيد  يحقق  بما  عليهم،  المفروضة  التعليمات 
إلقامة العبادات المفروضة؛ لما له من    ينبتعظيم شعائر هللا وتهيئة الوقت والمكان المناسب
 .1ما يؤثر إيجابًا على نشاطهم اإلنتاجي أثر كبير في صالح العاملين وتهذيب سلوكهم ب

 

 :  في تفعيل الدور اّلقتصادي للعبادات اإلسالمية دور المجتمع  -سادساا 
يشكل المجتمع رقابة خارجية تضبط أعمال األفراد، فيلزم المجتمع نفسه وأفراده بأداء ما 

 المجتمع من خالل: ويمكن توضيح دور ، 2عليهم من حقوق، ويحارب البغاة والمفسدين 
من خالل األمر    حراسة الرأي العام: ينشد اإلسالم يقظة الرأي العام ليتخذ منه سالحًا قويا   ▪

الم هذه  مشروعية  وتستند  المنكر،  عن  والنهي  اآليات،  بالمعروف  من  العديد  إلى  همة 
  ُهمُ   َوُأْوَلـِئكَ   اْلُمنَكرِ   َعنِ   َوَيْنَهْونَ   ِباْلَمْعُروفِ   َوَيْأُمُرونَ   اْلَخْيرِ   ِإَلى  َيْدُعونَ   ُأَمةٌ   مِ نُكمْ   َوْلَتُكن﴿  منها:

   .3(104)آل عمران:  ﴾اْلُمْفِلُحونَ 

الرذيلة والبغاة: حث ▪ ليح لى  اإلسالم ع  محاربة  الفرد والجماعة على أال يجهر  الحياء  مل 
و  السويةبالمعاصي  النفس  منه  تنفر  بترك  ما  كالجهر  على  ،  الناس  حث  أو  العبادات 

 . 5لتعظيم شعائر هللا ، اً هام اً قيدرأي المجتمع اإلسالمي يمثل ل، 4تركها 

 

   :في تفعيل الدور اّلقتصادي للعبادات اإلسالمية نيدور اّلقتصادي  -سابعاا 
مسئول  عاتقهم  على  اإلسالمي  االقتصاد  علماء  الخاصة  يحمل  واألبحاث  الدراسات  ية 

والندوات   بالفكر والمحاضرات  الكتب  عبر  نشرها  مسئولية  وكذلك  اإلسالمي،  االقتصادي 
 

 .102، صالمرجع السابقراجع:   (1)
 . 308: د. ربيع الروبي، تقديم: أ.د. نصر فريد واصل، التكافل اّلجتماعي في اإلسالم، مرجع سابق، صانظر (2)
 .311مرجع سابق، ص: الراجع (3)
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، عمران بن الحصين،  ن  الحياُء خيٌر كل ُه((، عيقول صلى للا عليه وسلم: ))  (4)

العدل عن رسول للا صلى للا   العدل عن  بنقل  السنن  المختصر من  الصحيح  المسند  فؤاد عبدالباقي،  تحقيق: محمد 
 .37عليه وسلم، مرجع سابق، حديث رقم: 

 . 312فريد واصل، التكافل اّلجتماعي في اإلسالم، مرجع سابق، ص : د. ربيع الروبي، تقديم: أ.د. نصرانظر (5)
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وشعائر   أسس  من  عليه  يشتمل  بما  اإلسالمي  االقتصادي  النظام  بأهمية  للتوعية  الثقافية 
 وضوابط وتشريعات.  

 

 : في تفعيل الدور اّلقتصادي للعبادات اإلسالمية دور اإلعالم  -ثامناا 
فضائ وبيان  اإلسالمية،  الثقافة  وتعزيز  العام  الرأي  توجيه  في  كبير  دور  له  ل  اإلعالم 

الدين اإلسالمي، و  المجاالتإقامة شعائر  إيجابية بمختلف  آثار  لها من  المجال  ما  ، ومنها 
 . بحثاالقتصادي محل ال

 

   في تفعيل الدور اّلقتصادي للعبادات اإلسالمية: ومؤسساتهادور الدولة  -تاسعاا 
اإلسالمية،   للعبادات  االقتصادي  الدور  لتفعيل  الالزمة  األدوار  أهم  الدولة من  دور  يعد 

القرارات لتطبيق  والتنفيذية  التشريعية  السلطة  الدولة  تملك  وفرض  المهمة حيث  ومراقبتها   ،
 أهم جوانب دور الدولة فيما يلي:  صورويمكن ت عقوبات على المخالفين، غرامات و 

هللامسئولية   • شعائر  من  تعظيم  الدولة  أ :  في  العامة  القيادات  واجبات  اإلسالمية  عظم 
هللا ت  شعائر  والتربوية  عظيم  اإلعالمية  الوسائل  خالل  المتخلفين    من  ومعاقبة  المتنوعة، 

تعالىلإعمااًل  عنها،   ِإن  ﴿ :  قوله  َوَأَمُروا اَلِذيَن  الَزَكاَة  َوآَتُوا  الَصاَلَة  َأَقاُموا  اأْلَْرِض  ِفي  َمَكَناُهْم 

ِ َعاِقَبُة اأْلُُمورِ   .1 (41)الحج:   ﴾ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَكِر َولِلَِ

والقرارات   • القوانين  إصدار  بها  المنوط  هي  الدولة  والقرارات:  القوانين  واللوائح إصدار 
كإنشاء  واإل اإلسالمية،  للعبادات  االقتصادي  الدور  لتفعيل  والالزمة  الهامة  جراءات 

في مجال  اإلعالمي    ورومتابعة الددخار الحج،  اوصندوق  المؤسسات الخاصة بالزكاة،  

 

، وهو مؤسسة مخصصة  ُيدعى الحسبة  مهمجهاز    اهتمامُا بتعظيم شعائر للا في العصور اإلسالمية األولى، ُأنشئ  (1)
الدولة، بما يضمن إمكانية  ألداء فرض الكفاية الخاص باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويستند الجهاز إلى سلطان  

المخالفين  على  العقوبات  ف توقيع  أكثر  فيكون  أثرا عال،  وأبلغ  و ية  العربية ،  بالمملكة  حالياا  متواجدة  شبه  الحسبة  ّلزالت 
يُ  فيما  الشوارع السعودية،  في  بدوريات  الهيئة  أعضاء  يقوم  حيث  المنكر؛  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  بهيئة  عرف 

 ابعة تطبيق شرع للا واإلنكار على من يخالفه. واألماكن العامة لمت
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 .1التوعية بأهميتها وتشجيع المكلفين على أدائها 

من    هفي الرقابة على األدوار لما تملك  مهم لرقابة على األدوار االقتصادية: للدولة دور  ا •
 قوة وسلطة إلجبار المخالفين عنها، سواء مؤسسات أو أفراد. 

ل • الصحيح  التحسينات  مواردلالتوجيه  إلى  بالضروريات  بدًء  اإلنفاق،  أولويات    ؛ واتباع 
 .2رفع المستوى االقتصادي للمجتمع في   سهاملتخفيف الحمل على موازنة الدولة، واإل

الدور   لتفعيل  الالزمة  اآلليات  وضع  اإلسالم  أن  ُيالحظ  المنطلق،  هذا  خالل  ومن 
فمنها ما يقوم  تدرجا حسب السلطة:  ووزع األدوار على جميع الفئات،    ،االقتصادي للعبادات
يقوم به األسرةبها األفراد، ومنها   وتكمل  لدولة ومؤسساتها،  ا  تحمله.. إلى ما ت والمجتمع  ما 

 . 3لتحقيق هذا الدور االقتصادي على النحو المطلوب هذه األدوار بعضها بعضًا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عار انظر  (1) ختام  التنمية  :  في  الزكاة  دور  حسن،  رساّلف  جامعة اقتصادية،  العليا،  الدراسات  كلية  ماجيستير،  لة 
 . 132، صم2010النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

 .126سابق، صال  المرجعانظر:  (2)
 . 298تقديم: أ.د. نصر فريد واصل، التكافل اّلجتماعي في اإلسالم، مرجع سابق، صد. ربيع الروبي، راجع: (3) 
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 خالصة الفصل الثالث: 
 يواجه الدور االقتصادي للعبادات اإلسالمية نوعين من التحديات:   -1
داخلية • الديني  : تحديات  الوازع  كضعف  اإلسالمي،  العالم  من  التيارات ،  تنبعث  انتشار 

 ر االقتصادي اإلسالمي والتقليد الغربي. كالتجاهل المتعمد للف ،المتطرفة
المعادية   • الدول  من  مفتعلة  خارجة:  افتعال    :لإلسالمتحديات  الصهيوني،  الكيان  كدس 

نشر مؤسسات العولمة ودس الشركات ة لإلسالم،  ي األزمات االقتصادية، التكتالت المعاد
 التجارية المقنعة. 

االقتصادي  -2 الدور  تواجه  التي  التحديات  لمواجهة  الجهود  لتضافر  العالم  يحتاج 
اإلسالمية ال  :للعبادات  للدين  تعاليمح كالعودة  نشر  الفكر    نيف،  إبراز  الوسطية،  اإلسالم 

اإلسالمي  التراث  إحياء  الفكري،  الغزو  مقاومة  اإلسالمي،  الحضاري و   االقتصادي  الحوار 
 ودعم الثقة بين اإلسالم وبقية العالم. 

 منفعة اقتصادية جيدة. ، يحقق  االستعانة بأوقات الصالة لتنظيم أوقات العمل والراحة -3
اقتصاديًا،   -4 المثمر  بدفع  من  إلزامي  قرار  على    ،زكاةللمكلفين  الإصدار  الحرص  مع 

 إبقاء بيت الزكاة كمؤسسة مستقلة تتمتع بالشفافية. 
داخل أماكن    الحلول المناسبة لتحقيق أقصى منفعة اقتصاديةمناقشة  اقتباس األفكار و  -5

المبارك،    العمل رمضان  شهر  بينبما  خالل  التوازن  على  اآلثار  ت  : يعمل  حدة  خفيف 
 تحقيق ناتج اقتصادي جيد. الفسيولوجية على الموظفين، و 

االستهالكية  الزيا -6 اإلسراف  دة  عن  على  الناتجة  جهودًا  تتطلب  رمضان  شهر  خالل 
 . لمحاربتها والتوعية بمدى خطورتها مستوى األفراد والمؤسسات والدول

يقتضي التوعية بأهمية التعاون  ما  ب  ؛ تتضاعف األعمال الخيرية خالل الشهر المبارك -7
 في العطاء الخيري تجنبًا إلهدار الكثير من قيمتها.

 دخار الحج تمثل أنموذجًا يحتذى به من بقية دول العالم اإلسالمي. إتجربة صندوق  -8
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لألمن   -9 تسعى  التي  الهامة  التجارب  من  العربي  الوطن  داخل  الطعام  بنوك  تجربة 
 البلدان اإلسالمية المختلفة. الغذائي والقضاء على مشكلة الجوع ب 

المشتركيمثل   -10 اإلسالمية  السوق  إلقامة  دعوة  لالقتصاد الحج  مؤتمرًا  وأيضًا  ة، 
 اإلسالمي. 

المستوى   -11 على  اإليجابية  النتائج  من  مجموعة  الدراسة  فرضية  تحقيق  على  يترتب 
أيضاً  والعالمي  التوافق  اإلسالمي  جنته،  ودخول  هللا  برضا  كالفوز  مختلف  :  بين  والتكامل 

 مجاالت الحياة للمجتمع اإلسالمي، والصحوة اإليمانية للعالم اإلسالمي. 
تفعيل الدور االقتصادي للعبادات اإلسالمية مجموعة من المقومات واألسس  يتطلب   -12

عليها ينبني  الدولة،  التي  إسالمية  التشريع،  كإلهية  الالزم :  والوعي  مسلمة  غالبية  وجود 
 الدور االقتصادي للعبادات اإلسالمية. بأهمية 

الالزمة لتفعيل الدور االقتصادي للعبادات، ووزع األدوار على  وضع اإلسالم اآلليات   -13
 جميع الفئات، بما يحقق الدور االقتصادي على النحو المطلوب. 
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عبالرا فصلال  
 دراسة تطبيقية لتقدير حصيلة الجـوانب المـالية 

 للعبـــــــادات اإلســـــالمية 
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 الفصل الرابع 
الية ـ وانب المـقدير حصيلة الجدراسة تطبيقية لت   
ةالميـــــادات اإلســـــــ للعب  

 
 مقدمة: 

إلى    البحث  نتقلي  الفصل  هذا  حجمفي  لمعرفة  تطبيقية  دراسة  الجوانب   عمل  حصيلة 
للعبادات اإلسالمية أثرها على  ،  في مصر   المالية  المصري وبيان  تفترض    ؛االقتصاد  حيث 

 .الدراسة أن حصيلة هذه الجوانب لها قيمة اقتصادية جيدة ومؤثرة على االقتصاد المصري 
لجمهورية  على البيانات واإلحصاءات الرسمية المتاحة    تقدير تلك الحصيلة اعتماداً يتم  و 

العربية  أل و ،  مصر  المتاحةنظرًا  القومية  البيانات  لأل  ن  الميالديةوفقًا  ف عوام   الدراسة قدر  ت ، 
الزكاة   احصيلة  أساس  الميالديعلى  االعتبامع    ،م 2017/2018  لعام  في  العام  ر  األخذ 

خالل    ، الهجري  اإلسالمية  للعبادات  المالية  الجوانب  حصيلة  تقدير  إلى  تنتقل  شهر  ثم 
 : وذلك في مبحثين، 1ه1439عام ل المبارك رمضان

 أثرها على االقتصاد المصري.و   ،في مصر الزكاة تقدير حصيلة  -المبحث األول
في    اإلسالمية خالل شهر رمضانوانب المالية للعبادات  لج ا  تقدير حصيلة  -الثانيبحث  الم

 أثرها على االقتصاد المصري.و ، مصر
 
 
 

 

 . م15/6/2018م، وينتهي في 17/5/2018ه في 1439يبدأ شهر رمضان المبارك لعام  (1)
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 األول  مبحثال
 وأثرها على  في مصراة ـالزكتقدير حصيلة 

 اّلقتصاد المصري 
 تمهيد: 

المتاحة على المستوى القومي؛ للتغلب على مشكلة  الرسمية  تعتمد الدراسة على البيانات  
لتقدير   الالزمة  البيانات  بعض  األوعية  ،  لزكاةا  حصيلةنقص  استيفاء  الدراسة  وتفترض 

جرامًا    85ر بقد  المُ   3، وبلوغ النصاب النقدي2، كحوالن الحول 1الزكوية لشروط وجوب الزكاة 
 . 4جم  61455ر بنحو قد  ، والذي يُ 24من الذهب عيار 

 

العام لكل من  الزكاة  نسب  بين  الفارق  الدراسة  تراعي  والهجري؛ حيث    ين كما  الميالدي 
الزكاة  نسبة  فُتحسب  ميالدي،  أساس  على  المتاحة  واإلحصاءات  البيانات  جميع  تعتمد 

حسب مقدار    %10بداًل من    % 10.3، و%5بداًل من    %5.15، و %2.5بداًل من    2.575%
 .  5الزكاة لكل وعاء

 

الحاجة األصلية  ( ُيشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة: الملكية التامة، النماء، بلوغ النصاب، أن يكون فاضالا عن  1)
، فقه الزكاة: دراسة مقارنة ألحكامها  عبد للاد. يوسف    :لمالكه، السالمة من الدين، حوّلن الحول، لمزيد من اإلسهاب
 (. 166-126م(، ص ص: )1973 -ه1393، )2وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

عام كامل )اثنى عشر شهراا عربياا(، ويشترط حوّلن الحول لبعض األموال  ( حوّلن الحول: أي أن يمر على المال  2)
د.   والكنوز،  والمعادن  والثمار  الزروع  مثل  األخرى  األموال  في  ذلك  يشترط  وّل  التجارة،  وعروض  والنقود  األنعام  مثل 

 .91، محاسبة الزكاة: مفهوماا وحسابا وتطبيقا، مرجع سابق، صةحسين حسين شحات
، عبد للافي لغة الفقه هو مقدار محدد ُيشترط أنه يبلغه المال النامي حتى تجب فيه الزكاة، د. يوسف  ( النصاب  3)

 .149فقه الزكاة: دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة، مرجع سابق، ص
طبقاا للموقع الرسمي  ،  24لعيار    اا مصري  اا جنيه  723م عند  2017( استقرت أسعار الذهب في مصر بنهاية عام  4)

 ألسعار الذهب اليوم، ورابطه: 
  https://www.gold-price-today.com/ 

 . 48م(، ص2011  -ه1432، )3، التطبيق المعاصر للزكاة، دار النشر للجامعات، طة( د. حسين حسين شحات5)
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بعام   الخاصة  واإلحصائيات  البيانات  أن  الدراسة  أو  2017وتفترض  تخص  2018م  م 
 لتحقيق التجانس الزمني للدراسة. ؛م2018/ 2017مجازًا عام 

 

على   أثرها  وبيان  القومي،  المستوى  على  المال  زكاة  حصيلة  تقدير  الدراسة  وتبحث 
 االقتصاد المصري من خالل المطالب التالية: 

 م. 2018/ 2017زكاة المال في مصر لعام تقدير حصيلة   -المطلب األول
 على االقتصاد المصري.  للزكاةأثر الحصيلة المقدرة  -المطلب الثاني
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 المطلب األول 
 م 2017/2018تقدير حصيلة زكاة المال في مصر لعام 

 
اإلجمالية    الدراسة  تقدر تقدير  المال  زكاة  لالحصيلة  خالل  من  القومي  المستوى  على 

 التالية:  ةحصيلة األوعية الرئيس
 . على المستوى القومي  تقدير حصيلة زكاة الثروة النقدية واألموال المستثمرة -وّلا أ

 التجارة والصناعة على المستوى القومي.  تقدير حصيلة زكاة  -ثانياا 
 على المستوى القومي. األنعام تقدير حصيلة زكاة   -ثالثاا 
 القومي.  المستوى  على زكاة الثروة البحرية والمعدنية  حصيلة تقدير   -رابعاا 

 على المستوى القومي.  زكاة المستغالتتقدير حصيلة   -خامساا 
 على المستوى القومي.  الزراعيةزكاة الثروة تقدير حصيلة  -سادساا 

 على المستوى القومي.  زكاة كسب العملتقدير حصيلة   -اا سابع
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 :على المستوى القومي تقدير حصيلة زكاة الثروة النقدية واألموال المستثمرة  -وّلا أ
حكمه  في  وما  والفضة  الذهب  على  النقدية  الثروة  بأنواعها  متشتمل  المصرفية  والنقود  ا 

وُتعد الثروة النقدية من األموال المنقولة التي تجب    ،واألوراق المالية والديون التي لدى الغير
النصاب  حيث  من  التجارة  عروض  على  ينطبق  ما  عليها  وينطبق  الزكاة،  ذاتها  في 

 .1والمقدار
النقدية  وتبلغ   الثروة  زكاة  و  2.5نسبة  القمرية  السنة  أساس  على  على    %2.575   %

 .2السنة الشمسيةأساس 
 تقدير حصيلة الزكاة على الودائع:  -1

كافة   أن  افتراض  مع  الزكاة،  عليها  المحسوب  للودائع  توضيحًا  التالي  الجدول  يتضمن 
الودائع قد حال عليها الحول، وبلغت النصاب، مع عدم حساب الزكاة على الفوائد الخاصة  

 .  3لها وتحريمهابالودائع، نتيجة لالختالفات الفقهية للعلماء بين تحلي 
 

 ( 3جدول رقم )
 م 2017/2018قدرة على مختلف الودائع لعام إجمالي حصيلة الزكاة الم
 القيمة )بالمليون جم(  البيان 

 2633747 إجمالي الودائع بالجهاز المصرفي
 281240 صافي مبيعات شهادات االستثمار 

 200719 إجمالي الودائع بصندوق توفير البريد 
 6370 ودائع بنك ناصر االجتماعي إجمالي 

 3122076 إجمالي قيمة الودائع 

 

 .226سابق، ص، مرجع وتطبيقاا  اا ، محاسبة الزكاة: مفهوماا وحسابة( د. حسين حسين شحات1)
 . 48ص سابق،ال  المرجع( 2)
 .  54سابق، صالمرجع ال ( 3)
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 x 2.5 % 78051.9قيمة الزكاة على أساس الحول الهجري= إجمالي الودائع  
 x  2.575 % 80393.5قيمة الزكاة على أساس الحول الميالدي= إجمالي الودائع 

 م، قسم المالية والبنوك.2019الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي  المصدر:
 م. 2018/2019  ة لبنك ناصر االجتماعي لعامالقوائم المالي

 

 م:2017/2018تقدير حصيلة الزكاة على األسهم والسندات لعام  -2
  الحصص  أو  الحصة  مقدار  يمثل  لكي  المساهمة  شركة  في  للمساهم  يعطى  الذي  "الصك  هو:  السهم

  مال  رأس  في  نقدياا   أو  عينياا   نصيباا   يمثل"  ، وهو  1  الشركة"  مال  رأس  في  المساهم  بها  يشترك  التي

 . 2  "خاصة حقوقاا  مالكه ويعطي للتداول، قابل الشركة،
 

بأنه   السند    قابل   وهو  واحدة،  اسمية  قيمة  له  للدائن،   أي  للمقرض  حقاا   يمثل  صك":  ويعرف 

 . 3"العام اّلكتتاب طريق عن يتم األجل طويل قرض لقاء للدائن الشركة قدمهتُ  للتداول،
 

 تقدير حصيلة الزكاة على األسهم:  -أ
تحتسب الدراسة نسبة الزكاة على األسهم حسب الهدف من اقتنائها، فإذا كان الهدف من  

الكسب، فتحسب زكاتها ضمن عروض التجارة اقتنائها هو االتجار بها بيعًا وشراًء بغرض  
لالستفادة من عائدها  %2.5بسعر   االستثمار  اقتناء األسهم هو  الغرض من  إذا كان  أما   ،

 . 4قياسا على الزروع والثمار  % 10السنوي، فيزكى عن اإليراد أو العائد بنسبة 

 

  ،م2005( د. فوزي عطوى، الشركات التجارية في القوانين الوضعية والشريعة اإلسالمية، منشورات الحلبي، لبنان،  1)
 .137، 136ص 

الفقه  2) في  وأحكامها  والسندات  األسهم  الخليل،  محمد  بن  أحمد  د.  السعودية، ط  (  الجوزي،  بن  دار  ، 2اإلسالمي، 
 .48هـ ، ص  1426

 . 195مرجع سابق، ص ال( 3)
 .233محاسبة الزكاة: مفهوماا ونظاماا وتطبيقاا، مرجع سابق، ص، ة( انظر: د. حسين حسين شحات 4)
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العام هي بغرض التجارة،  وتفترض الدراسة أن األسهم التي تم تداولها بيعًا وشراًء خالل  
، بينما الجزء المتبقي يصبح  % 2.5وتحسب زكاتها على أساس القيمة السوقية مضروبة في  

 ، كالتالي:  1% 10بغرض االستثمار، وتحسب زكاته بضرب العائد المحقق في 
 مليار جنيه.   x 2.5% =9مليار  358.5 زكاة األسهم بغرض التجارة=

العام=   المال السوقي نهاية  المتبقي    749.7ورأس  القيمة السوقية للجزء  مليار، أي أن 
بنحو    اً ، والعائد المحقق مقدر اً مليار   391.2)سنعتبره بغرض االستثمار(= وتقدر قيمته بنحو  

   .2اً جنيه 32.49مليار
 مليار جم   x 10% =3.249ًا مليار  32.49زكاة األسهم بغرض االستثمار=  

 .مليار جم 12.25جمالي قيمة زكاة األسهم على أساس الحول الهجري= إذن إ

 : كما يلي   زكاة األسهم على أساس الحول الميالديوتقدر 
 مليار جم.   x 2.575% =9.23 اً مليار   358.5زكاة األسهم بغرض التجارة= 

 . مليار جم   x 10.3% =3.35ًا مليار   32.49زكاة األسهم بغرض االستثمار= 
 مليار جم.  12.58إذن قيمة زكاة األسهم على أساس الحول الميالدي= 

 

 تقدير حصيلة الزكاة على السندات:  -ب
السوقية   السندات على أساس قيمتها  الزكاة على  القائل بحساب  الرأي  الدراسة مع  تتفق 

 .  3% 2.5مضروبًا في 

 

ق على الزكاة في ضوء محمد إبراهيم محمد راشد، آلية إعادة توزيع الدخل والثروة في اّلقتصاد اإلسالمي: بالتطبي  (1)
 .137التجارب الدولية والحالة المصرية، مرجع سابق، ص

، ويستنتج العائد المحقق على  5.9ُيستنتج سعر السهم السوقي بقسمة قيمة التداول على حجم التداول، ليصبح  (  2)
مرة   12.12م  2018السهم بقسمة سعر السهم السوقي على مضاعف الربحية، وقد بلغ مضاعف الربحية لنهاية عام  

لعام   المصرية  للبورصة  السنوي  للتقرير  السهم  2018طبقا  العائد على  األسهم    0.49م، ليصبح  وبالضرب في كمية 
 مليار جم.  32.49، يصبح العائد مقدراا بنحو اا مليار  66.3التي لم يتم تداولها خالل العام وتبلغ 

 . 54المعاصر للزكاة، مرجع سابق، ص، التطبيق ة( انظر: د. حسين حسين شحات 3)
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 ( 4جدول رقم )
 م 2017/2018ة على السندات واألسهم لعام المقدر إجمالي حصيلة الزكاة 

 القيمة السوقية للسندات    البيان
 )بالمليون جم( 

 20827.79 القيمة السوقية للسندات بالبورصة
 3405440 رصيد السندات وأذون اخزانة الحكومية

 3426267.79 إذن إجمالي قيمة السندات= 
 الحول الهجري قيمة الزكاة على السندات على أساس 

2.5 % 
85656.69 

  إجمالي قيمة الزكاة على السندات للحول الميالدي
2.575 % 

88226.4 

 م. 2018/ 2017تقرير البنك المركزي لعام  المصدر:
 (. 3: مالحق الرسالة، ملحق رقم )انظر

 حصيلة الزكاة على شركات التأمين )عامة وخاصة(: تقدير  -3
  فترة   أثناء   أمواله  أو   كيانه  في   اإلنسان  لها  يتعَرض   التي  المخاطر  اجهةمو ل  "وسيلةٌ هو:    التأمين

 باشتراك   يتحقق  الذي  التعاون   هو  الوسيلة  هذه  جوهرُ و   ،وطأتها  من  التخفيف   سبيل  في  حياته
 وذلك   ِلبعضهم،  بالنسبة  تحقيقه  عن  تنجم  التي  اآلثار   ُمواجهة  في  الخطر  ِلذات   الُمعَرضين  األشخاص

،  أو  ّلشتراك  منهم  كل  بدفع لة  المبالغ  وُتجَمع  لقسط    وبهذا .  الكارثة  بهم  تحل    من  على  ُتوَزع  ُثمَ   الُمتحصِ 
 . 1 التعاون" هذا  تحقيق في الُمشتركين على الكارثة آثار ُتحقق

 

التأمين   أنشطة  الحياة،  على  التأمين  أنشطة  أنواع:  ثالثة  إلى  التأمينية  الخدمات  وتتنوع 
 . 2خدمات إعادة التأمينالعام، وأنشطة  

 

اإليجار، دراسة ُمقارنة، منشورات   -التأمين )الضمان( -( محمد حسن قاسم، القانون المدني، الُعقود الُمسَماة: البيع1)
 .  455م، ص2007الحلبي الحقوقية، بيروت، 

سالمي: بالتطبيق على الزكاة في ضوء  ( محمد إبراهيم محمد راشد، آلية إعادة توزيع الدخل والثروة في اّلقتصاد اإل2)
 .139التجارب الدولية والحالة المصرية، مرجع سابق، ص
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الخصوم المتداولة(    -وتعتمد الدراسة على صافي رأس المال العامل )األصول المتداولة
 % 2.5ا لزكاة عروض التجارة بمعدل لتحديد وعاء الزكاة، وخضوعه

 ( 5جدول رقم )
    م2016/2017إجمالي حصيلة الزكاة على شركات التأمين لعام 

 )باأللف جنيه(  البيان 
الموجودات  

 الزكوية
 2636264 النقدية بالصندوق 

 4103393 مدينو عمليات التأمين 
 1364997 شركات التأمين 

 3468756 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
 11573410 (1إجمالي الموجودات الزكوية )

المطلوبات 
 الزكوية

 54272294 المخصصات الفنية لعمليات التأمينات العامة 
 4563713 شركات التأمين 

 16602431 دائنون وأرصدة دائنة  
 75438438 (2إجمالي المطلوبات الزكوية )

 ( 63865028) صافي قيمة رأس المال العامل
 - ( %2.5)قيمة الزكاة على أساس الحول الهجري 

حصاء، النشرة السنوية لإلحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلمحسوب بواسطة الباحثة من خالل: : المصدر
 م. 2017/ 2016والمؤشرات المالية للبنوك وشركات التأمين والصرافة والسمسرة 

 

بالسالب،  قيمته  العامل  المال  أن صافي رأس  يتضح  السابق،  الجدول  على  وباالطالع 
 وبالتالي تسقط عنه الزكاة.  

 

 : على المستوى القومي تقدير حصيلة الزكاة على شركات الصرافة والسمسرة -4
زكاة  لنفس  وخضوعها  الزكاة،  وعاء  لتحديد  العامل  رأس  صافي  على  الدراسة  تعتمد 

للحول    %2.575لحساب الزكاة على أساس الحول الهجري، و   %2.5التجارة بمعدل  عروض  
 الميالدي. 
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وغير    وتفترض  األجل  قصيرة  الشركات  بها  تقوم  التي  المالية  االستثمارات  أن  الدراسة 
أوراق البورصة،    اً متضمنة  في  علىمالية  المدين  عالوة  أن  المدينة ي افتراض  واألرصدة    ن 

استثمارات قص مع مراعاة  المختلفة  األجل،  الزكاة عليها يرة  نظرًا الحتساب  الودائع  استبعاد 
الحول،   خالل  لألداء  ومستحقة  حالة  المخصصات  اعتبار  على  عالوة  الودائع،  ضمن 

 . 1ويفترض أنها مخصصات فنية مرتبطة بطبيعة مهنتي الصرافة والسمرة 
 

 ( 6جدول رقم )
م وبأسعار عام 2016/2017والسمسرة لعامت الصرافة إجمالي حصيلة الزكاة على شركا

 م 2017/2018
شركات الصرافة  البيان 

 )باأللف جم(
شركات السمسرة )باأللف  

 جم( 
الموجودات  

 الزكوية
 3278184 403275 نقدية بالصندوق والبنوك

 640413 3342 استثمارات مالية 
 3659193 25953 مدينون وأرصدة مدينة 

 7577790 432570 (1الزكوية )إجمالي الموجودات 
المطلوبات 

 الزكوية
 148987 1950 مخصصات 

 6057457 123363 دائنون وأرصدة دائنة 
 6206444 125313 (2إجمالي المطلوبات الزكوية )
 1371346 307257 (2-1صافي قيمة رأس المال العامل)

صافي رأس المال العامل معداًل بأسعار  
 م 2017/2018

411724.4 1837604 

 45940.1 10293.11 ( %2.5قيمة الزكاة على أساس الحول الهجري )
 47318.29 10601.9 ( %2.575قيمة الزكاة على أساس الحول الميالدي )

 

( محمد إبراهيم محمد راشد، آلية إعادة توزيع الدخل والثروة في اّلقتصاد اإلسالمي: بالتطبيق على الزكاة في ضوء 1)
 .141، 140التجارب الدولية والحالة المصرية، مرجع سابق، ص
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حصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية لإلمحسوب بواسطة الباحثة من خالل:  المصدر:
 . م2016/2017لتأمين والصرافة والسمسرة لعاموالمؤشرات المالية للبنوك وشركات ا

 

عام   تخص  إحصاءات  وجود  لعدم  القياسي 2018نظرا  بالرقم  الدراسة  استعانت  م، 
  في العام السابق %23.5، مقابل % 34م، والذي ارتفع بمعدل 2018ألسعار المنتجين لعام 

 

الز  حصيلة  إجمالي  حساب  يمكن  المستثمرة  إذن  واألموال  النقدية  للثروة  المقدرة  لعام  كاة 
 كما يلي: م،  2017/2018

 ( 7جدول رقم )
ية واألموال المستثمرة على المستوى القومي لعام إجمالي حصيلة الزكاة المقدرة للثروة النقد

 م 2017/2018

األوعية المحسوب عليها  
 الزكاة

حصيلة الزكاة المقدرة  
الهجري  على أساس الحول 

 )بالمليون جم( 

حصيلة الزكاة المقدرة على  
 أساس الحول الميالدي  

 )بالمليون جم( 
 80393.5 78051.9 الودائع

 12580 12250 األسهم  

 88226.4 85656.69 السندات 
 - - شركات التأمين 

 10.6 10.29 شركات الصرافة 
 47.32 45.94 شركات السمسرة

 181257.82 176014.82 اإلجمالي

 محسوب بواسطة الباحثة.  المصدر:

 
 التجارة والصناعة على المستوى القومي:  تقدير حصيلة زكاة -ثانياا 

البنوك   باستثناء  القطاعات  العامة في كافة  للشركات  المالية  بالمؤشرات  الدراسة  تستعين 
المستوى القومي،  وشركات التأمين، لتقدير حصيلة الزكاة على قطاع التجارة والصناعة على  
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القطاع   وشركات  المنظم،  الخاص  القطاع  شركات  العام،  األعمال  قطاع  شركات  وتتضمن 
 الخاص االستثماري. 

 ( 8جدول رقم )
 إجمالي حصيلة الزكاة المقدرة لعروض التجارة والصناعة لشركات القطاع الخاص اّلستثماري لعام

   م2017/2018 ، وبأسعار عامم2016
 
 

 النشاط االقتصادي أقسام 

 ( جنيه أللفبا القيمة )

الموجودات  
الزكوية 

)األصول 
 المتداولة( 

المطلوبات 
الزكوية 

)الخصوم 
 المتداولة( 

صافي رأس  
المال العامل 
 )وعاء الزكاة(

مخصص 
الضرائب  

 المتنازع عليها 

 1352436 52921260 163118201 216039461 الصناعات التحويلية 
 3278400 14691006 16433747 31124753 )التشييد والبناء( اإلنشاءات 

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح 
 المركبات 

20235145 15267729 4967416 3638 

 385635 3828220 8492842 12321062 النقل والتخزين 
 - 72487 2427478 2499965 أنشطة خدمات الغذاء واإلقامة

 75720 15734610 13139898 28874508 والتأمين الوساطة المالية 
 210273 13971041 12022966 25994007 تأجير لأنشطة العقارات وا

األنشطة العلمية والتقنية  
 المتخصصة 

62236 13473 48763 2300 

األنشطة اإلدارية وخدمات 
 الدعم 

453093 291059 162034 5095 

 - 751168 721673 1472841 دارة العامة والدفاع اإل
 61698 1303085 1290199 2593284 الصحة والعمل االجتماعي 

 - 24946 59778 84724 بداع والتسلية أنشطة الفنون واإل
 - 24364 2661 27025 أنشطة الخدمات األخرى 

 5375195 108500400 233281704 341782104 اإلجمالي 
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   (9جدول رقم )

 103125205=  الزكاة بعد خصم مخصص الضرائب المتنازع عليهاإجمالي وعاء 
 138187774.7= بالرقم القياسي العام ألسعار المنتجين  إجمالي وعاء ومقدار الزكاة معدالً 

 3454694.69= % 2.5إجمالي حصيلة الزكاة المقدرة على أساس الحول الهجري بواقع 
 3558335.2=% 2.575الحول الميالدي بواقع إجمالي حصيلة الزكاة المقدرة على أساس 

السنوية  المصدر:   النشرة  واالحصاء،  العامة  للتعبئة  المركزي  )الجهاز  من  الباحثة  بواسطة  محسوب 
(، )التقرير  م2018  لعام  الصادر في  قطاع الخاص االستثماري لحصاءات والمؤشرات المالية لشركات الإل

 ( م2017/2018م السنوي للبنك المركزي لعا
 أو غير متجاوزة النصاب.  لاألقسام االقتصادية سالبة رأس المال العامالجدول ال يتضمن - •
 ال يتضمن القطاعات االقتصادية المحسوب عليها الزكاة حتى ال يحدث ازدواج حسابي. - •

م 2016لعام  منظمالقطاع الخاص الإجمالي حصيلة الزكاة المقدرة لعروض التجارة والصناعة لشركات 
  م2018/ 2017 وبأسعار عام

 
 

أقسام النشاط  
 االقتصادي 

 ( جنيه لفباألالقيمة )
الموجودات  

الزكوية 
)األصول 
 المتداولة( 

المطلوبات 
الزكوية 

)الخصوم 
 المتداولة( 

صافي رأس المال العامل  
 )وعاء الزكاة(

مخصص 
الضرائب  

 المتنازع عليها 

 883824 22055710 95259851 117315561 الصناعات التحويلية 
 ياإلمداد المائ

وشبكات الصرف 
الصحي وإدارة 
 ومعالجة النفايات 

597250 424468 
 

172782 
 

- 

تجارة الجملة والتجزئة  
 وإصالح المركبات 

35852177 29370445 6481732 88916 

 29395 6052715 5667591 11720306 النقل والتخزين 
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أنشطة خدمات الغذاء 
 واإلقامة

4492283 3652574 839709 1213 

المعلومات   
 واالتصالت 

23355703 15495461 7860242 213243 

الوساطة المالية  
 والتأمين 

5334725 4602904 731821 24612 

أنشطة العقارات 
 تأجير لوا

18050501 13227791 4822710 2929 

األنشطة العلمية  
 والتقنية المتخصصة 

1546033 1079803 466230 16638 

األنشطة اإلدارية  
 وخدمات الدعم

1404223 1363233 40990 1350 

 84159 184676 اإلدارة العامة والدفاع
 

100517 - 

 - 151415 530990 682405 التعليم 
الصحة والعمل 

 االجتماعي 
674160 348641 325519 6644 

بداع  الفنون واإل 
 والتسلية 

1073832 922358 151474 23748 

 319772 50253566 172030269 222283835 اإلجمالي 
 49933794=  إجمالي وعاء الزكاة بعد خصم مخصص الضرائب المتنازع عليها
 66911283.96= م2017/2018لعام   إجمالي وعاء الزكاة معدال بالرقم القياسي العام ألسعار المنتجين

 1672782.1= % 2.5حصيلة الزكاة المقدرة على أساس الحول الهجري بواقع إجمالي 
 1722965.56=% 2.575إجمالي حصيلة الزكاة المقدرة على أساس الحول الميالدي بواقع 

والمؤشرات   حصاء، النشرة السنوية لالحصاءات محسوب بواسطة الباحثة من )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلالمصدر:  
 ( م2017/2018لعام  (، )التقرير السنوي للبنك المركزي .ممنظقطاع الخاص اللالمالية لشركات ا
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 ( 10جدول رقم )

 

 األقسام االقتصادية سالبة رأس المال العام أو غير متجاوزة النصاب. الوعاء ال يتضمن -

،  م2017/ 2016قطاع األعمال العام إجمالي حصيلة الزكاة المقدرة لعروض التجارة والصناعة لشركات 
 م2018/ 2017 وبأسعار عام

 
 

 أقسام النشاط االقتصادي 

 ( جنيه لفباألالقيمة )

صافي رأس المال العامل  
 )وعاء الزكاة(

مخصص الضرائب  
 المتنازع عليها 

 558325 7407697 والبناء( اإلنشاءات )التشييد 
 184369 2404181 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات 

 26514 670964 أنشطة خدمات الغذاء واإلقامة
 9000 33987 األنشطة اإلدارية وخدمات الدعم 

 - 12705 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي 
 778208 10529534 اإلجمالي 

   9751326= الزكاة بعد خصم مخصص الضرائب المتنازع عليهاإجمالي وعاء 
 13066776.84=  إجمالي وعاء ومقدار الزكاة معدال بالرقم القياسي العام ألسعار المنتجين

 326669.42=% 2.5إجمالي حصيلة الزكاة المقدرة على أساس الحول الهجري بواقع 
 336469.5=% 2.575الميالدي بواقع إجمالي حصيلة الزكاة المقدرة على أساس الحول 

حصاء، النشرة السنوية لالحصاءات والمؤشرات محسوب بواسطة الباحثة من )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلالمصدر:  
التأمين والبنوكقطاع  لالمالية لشركات ا (، )التقرير السنوي .م2017/ 2016لعام    العام وقطاع االعمال العام: عدا شركات 

 (  م2018/ 2017 المركزي لعامللبنك 
 األقسام االقتصادية سالبة رأس المال العالم أو غير متجاوزة النصاب. الوعاء ال يتضمن -
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 ( 11جدول رقم )
 م 2017/2018 لعام زكاة التجارة والصناعة على المستوى القوميإجمالي حصيلة 

حصيلة الزكاة المقدرة على   األوعية المحسوب عليها الزكاة
أساس الحول الهجري )بالمليون 

 جم( 

حصيلة الزكاة المقدرة على  
أساس الحول الميالدي  

 )بالمليون جم( 
 3558.34 3454.69 شركات القطاع الخاص االستثماري 

 1722.97 1672.78 شركات القطاع الخاص المنظم 
 336.47 326.67 شركات قطاع األعمال العام 

 5617.78 5454.14 اإلجمالي
 محسوب بواسطة الباحثة.المصدر: 

 
 على المستوى القومي: األنعام تقدير حصيلة زكاة  -ثالثاا 

ب   الحيوانات،يقصد  من  والغنم  والبقر  اإلبل  اإلسالمي    األنعام  الفقه  في  األنعام  وتنقسم 
 . 3معلوفةأنعام و  2سائمة، أنعام  1أنعام عاملة إلى: 

 

التي  العاملة  غير  السائمة  األنعام  على  الزكاة  بوجوب  القائل  الرأي  مع  الدراسة  وتتفق 
الحول،   عليها  وحال  النصاب  بنسبة  بلغت  لألغنام  الزكاة  معدل  ولإلبل  %1وتحتسب   ،

 .4%   2.5والجاموس واألبقار 
 

حمل األثقال أو ما شابه ذلك من األشغال"، لنعام العاملة هي األنعام التي يستخدمها صاحبها لحرث األرض أو  "األ   (1)
 .172-170، مرجع سابق، ص ص: عبد للاد. يوسف 

 مباح"، المرجع السابق، نفس الموضع. "األنعام السائمة هي األنعام التي ترعى في كأل (2)
 "األنعام المعلوفة هي األنعام التي يتكلف صاحبها علفها وّل ترعى الكالء"، المرجع السابق، نفس الموضع  (3)
يتفق أغلب العلماء كاإلمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد على وجوب زكاة األنعام على األنعام السائمة غير العاملة   (4)

الزكاة في بهيمة األنعام سائمة وغير سائمة،   النصاب، بينما يرى اإلمام مالك بوجوب  الحول وبلغت  التي حال عليها 
عية العالمية للزكاة، لمزيد من التفاصيل حول األحكام الفقهية لزكاة وهذا هو الرأي المعاصر الذي أخذت به الهيئة الشر 

 . 127التطبيق المعاصر للزكاة، مرجع سابق، صاألنعام، د. حسين حسين شحاته، 
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األنعام  الدراسة  تفترض  و  زكاة  حصيلة  وعاء بلتقدير  في  سنة  من  أقل  المواليد   إدخال 
لقيمة زكاة األنعام  النقدي  باألداء  بلوغ  1الزكاة، األخذ  من وعاء    %25، باإلضافة الفتراض 

   .شروط الخضوع للزكاة على المستوى القومي األنعام ل
 ( 12جدول رقم )

 م 2017/2018 إجمالي حصيلة الزكاة المقدرة على األنعام لعام
 عدد الرؤوس النوع 

 )باأللف( 
القيمة )بالمليون   متوسط سعر الرأس 

 جم( 
 94407.5 27500 3433 جاموس

 101778.4 23200 4387 أبقار 
 3120 20000 156 إبل

 199305.9 اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــالي 
 49826.48 من القيمة  25%

 1245.66 % 2.5حصيلة الزكاة المقدرة على أساس الحول الهجري بواقع 
 1283 % 2.575 عبواق ميالديالمقدرة على أساس الحول الحصيلة الزكاة 

 18567.5 3500 5305 أغنام 
 11922 3000 3974 ماعز 

 30489.5 اإلجمالي 
 7622.38 من القيمة  25%

 76.22 % 1 عحصيلة الزكاة المقدرة على أساس الحول الهجري بواق
 99.1 % 1.3 عبواق ميالديحصيلة الزكاة المقدرة على أساس الحول ال

 مليون جم  1321.88حصيلة الزكاة المقدرة لألنعام على أساس الحول الهجري= 
 مليون جم 1382.1 حصيلة الزكاة المقدرة على أساس الحول الميالدي= 

)الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية محسوب بواسطة الباحثة من خالل بيانات: المصدر:  -
 . (م2019م الصادر في  2017لعام   حصاءات الثروة الحيوانيةإل

 

 ( استنادا لما أجازه الفقه اإلسالمي في هذا الشأن، ووفقاا لرأي الحنفية. 1)
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استعانت الباحثة بمتوسط أسعار السوق فقد نظرًا لعدم التوصل لنشرة أسعار حديثة خاصة بأسعار المواشي،  -
 . م2017لعام

 4مالحق الرسالة، ملحق رقم  راجع:  -

 
 على المستوى القومي: زكاة الثروة البحرية والمعدنيةتقدير حصيلة  -رابعاا 

 : الثروة البحرية على المستوى القوميزكاة  -1
البحرية:  يُ  بالثروة  يُ قصد  ما  يُ "كل  وما  وعنبر  ومرجان  لؤلؤ  من  البحر  من  من ستخرج  صطاد 

 .1أسماك وحيوانات" 
السمكي،  و   اإلنتاج  سوى  واألنهار  البحار  من  المستخرج  عن  بيانات  توافر  لعدم  نتيجة 

ذلك النشاط يتم في مجمله من خالل شركات، فإنه يمكن تقدير الزكاة عليه  وبافتراض أن  
تلك    % 2.5بمقدار   في  المستخرج  قيمة  إلى  النظر  دون  العامل  المال  رأس  صافي  على 

الحالة، أو أن زكاته تأخذ نفس زكاة المستخرج من األرض والزروع والثمار نظرًا لما يحتاجه  
أساس   على  وذلك  جهد  من  أ  %10استخراجه  اإليراد،  صافي  أساس  من  على  من   %5و 

 .2إجمالي اإليراد 
 

السمكي   اإلنتاج  قيمة  لعام    43810.79وتبلغ  جنيه  وقيمة  2016/2017مليون  م، 
الزراعي   الدخل  جم   142408.6مستلزمات  كل  3مليون  وأعباء  مستلزمات  يتضمن  )والذي 

الحشرية،  المنتجات  الحيواني،  النباتي، اإلنتاج  السمكي(  من: اإلنتاج  لعدم    ؛ واإلنتاج  ونظرًا 
الدراسة  ستحاول  منفصل،  بشكل  السمكي  اإلنتاج  استخراج  مستلزمات  بقيمة  بيانات  توافر 
الزراعي،   للدخل  اإلجمالية  القيمة  إلى  السمكي  اإلنتاج  قيمة  أساس  على  قياسًا  تقديرها 

 

 .242مفهوماا ونظاماا وتطبيقاا، مرجع سابق، ص، محاسبة الزكاة: ةد. حسين حسين شحات (1)
 . 151، التطبيق المعاصر للزكاة، مرجع سابق، صةد. حسين حسين شحات( 2)
، قيمة اإلنتاج  زراعةل ، ام2019الصادر في ب اإلحصائي السنوي ( الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتا3)

 م.2017السمكي لعام 
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تُ 1  %9.31ونسبتها   عليه  وبناء  ال،  اإلنتاج  استخراج  مستلزمات  قيمة    بنحو  سمكيقدر 
 .2مليون جم  13262.69

لعام   السمكي  اإلنتاج  صافي  =    13262.69  -43810.79م=  2016/2017ليصبح 
 مليون جم.   30548.1

لعام   المنتجين  ألسعار  القياسي  بالرقم  معدلة  السمكي  اإلنتاج  صافي  قيمة  وتبلغ 
 مليون جم.   40934.45م = 2017/2018

الهجري=   الحول  أساس  على  الزكاة  حصيلة  فإن    x  10%  =4093.45  40934.45وعليه 
 مليون جنيه 

الميالدي= الحول  أساس  على  الزكاة  مليون    x  10.3 %  =4216.25  40934.45وحصيلة 
 جنيه. 

 

 : الثروة المعدنية على المستوى القوميزكاة  -2
 

زها للا في األرض، وخلطها بترابها، وهدى اإلنسان "تلك الثروة التي ركَ قصد بالثروة المعدنية:  ويُ 
وسائل شتى، حتى يصنعها ويميزها ذهباا أو فضة أو نحاساا أو حديداا أو قصديراا أو بإلى استخراجها  

 .  3 أو نفطاا أو قاراا أو ملحاا، إلى آخر تلك المعادن السائلة والجامدة" زرنيخا
ألنشطة فردية، وعليه    اً من خالل شركات وليس خاضع  نشاط استخراج المعادنيمارس  و 

  فستعتمد الدراسة على تقدير حصيلة زكاته كما هو الحال في المستخرج من البحار واألنهار، 
على العشر  ربع  أساس  على  العامل  ولكن  المال  رأس  كافة    ؛صافي  على  بالتطبيق  وذلك 
 . 4الشركات التي تعمل في هذا النشاط

 

 x 100 =9.31%( 470419.77/ 43810.79نسبة اإلنتاج السمكي إلى نسبة إجمالي الدخل الزراعي= ) (1)
 مليون جم.  13262.69(= x 9.31% 142408.6قيمة مستلزمات اإلنتاج السمكي= ) (2)
 .437، فقه الزكاة، مرجع سابق، صعبد للاد. يوسف  (3)

على قدر   اا ، وتتفق الدراسة مع الرأي القائل بربع العشر، قياس149، مرجع سابق، ص( محمد إبراهيم محمد راشد4)
يوسف   د.  الشافعي،  واإلمام  مالك  اإلمام  قول  وهو  النقدين،  زكاة  في  للاالواجب  ف عبد  سابق، ،  مرجع  الزكاة،  قه 

 . 437ص
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 ( 13جدول رقم )
 م 2018/ 2017لعام زكاة الثروة المعدنية على المستوى القوميإجمالي حصيلة 

 
 البيان 

 القيمة )بالمليون جم( 

الموجودات  
الزكوية 

)األصول 
 المتداولة( 

المطلوبات 
الزكوية 

)الخصوم 
 المتداولة( 

صافي رأس  
المال العامل 
 )وعاء الزكاة(

مخصص 
الضرائب المتنازع  

 عليها 

شركات القطاع الخاص  
 االستثماري 

29529.56 19692 9837.56 4.7 

شركات قطاع األعمال  
 2014/2015العام 

4274.3 1174.2 3100.1 38.2 

 42.9 12937.7 20866.2 33803.86 اإلجمالي 
 مليون جنيه  12894.8إجمالي وعاء الزكاة بعد خصم مخصص الضرائب المتنازع عليها=  

 مليون جم  322.37=  %2.5مقدار الزكاة على أساس الحول الهجري بواقع 
مليون جم 332.04  =%2.575مقدار الزكاة على أساس الحول الميالدي بواقع   

 العامة واإلحصاء، نشرات مختلفة(. الجهاز المركزي للتعبئة  خالل بيانات )محسوب بواسطة الباحثة من المصدر: -
 ال يتضمن الجدول شركات القطاع الخاص المنظم ألن رأس العامل لها سالب. -

 
بإ جدول  يلي  المستوى وفيما  على  المقدرة  والمعدنية  البحرية  الثروة  زكاة  حصيلة  جمالي 

 القومي: 
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( 14جدول رقم )  
 م 2017/2018إجمالي حصيلة زكاة الثروة البحرية والمعدنية المقدرة لعام 

حصيلة الزكاة المقدرة على   الوعاء
 أساس الحول الهجري 

 )بالمليون جم( 

حصيلة الزكاة المقدرة على  
أساس الحول الميالدي  

 )بالمليون جم( 
 4216.25 4093.45 اإلنتاج السمكي 

 332.04 322.37 إنتاج المناجم والمحاجر 
 4548.29 4415.82 اإلجمالي

 محسوب بواسطة الباحثة.المصدر: 
 

 

 على المستوى القومي: تقدير حصيلة زكاة المستغالت   -خامساا 
بالمستغالت:  ويُ  تتخذ  "قصد  ولكنها  للتجارة  تتخذ  ولم  عينها،  في  الزكاة  تجب  ّل  التي  األموال 

وتشتمل  ،  1"ألصحابها فائدة وكسباا بواسطة تأجير عينها، أو بيع ما يحصل من إنتاجهاللنماء، فتغل  
زكاة المنتجات الحيوانية، زكاة منتجات الثروة الحشرية، زكاة العقارات  زكاة المستغالت على  

 .2المبنية ذات اإليراد، وزكاة مشروعات النقل 
للزكاة،  الفقهاء  يختلفو  المستغالت  عروض  نتاج  خضوع  عدم    على  البعض  فيرى 

للزكاة 3وجوبها  خضوعها  وجوب  اآلخر  البعض  ويرى  القائل 4،  الرأي  مع  الدراسة  وتتفق   ،
 .  5من الناتج الصافي  % 10بوجوب زكاة المستغالت قياسًا على الزروع والثمار بمعدل 

 

 .458، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص عبد للاد. يوسف  (1)
 .157، محاسبة الزكاة: مفهوماا ونظاماا وتطبيقاا، مرجع سابق، صةد. حسين حسين شحات (2)
حزم    (3) ابن  الظاهري  الفقيه  كرأي  المستغالت،  زكاة  وجوب  عدم  إلى  الزكاة  أموال  في  المضيقون  والشوكاني يميل 

عبد راء الفقهية في مدى وجوب زكاة المستغالت وأدلتها، د. يوسف  وصديق حسن خان، لمزيد من اإلسهاب حول اآل
 . 465 -458، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص ص: للا

كأبي زهرة   (4) المعاصرين  العلماء  والحنابلة، وبعض  المالكية  بعض  كرأي  المستغالت،  زكاة  المتوسعون وجوب  يقرر 
 عبد الرحمن حسن، المرجع السابق، نفس الموضع.و 

 .163، محاسبة الزكاة: مفهوماا ونظاماا وتطبيقاا، مرجع سابق، ص ةد. حسين حسين شحات (5)
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 المستوى القومي: زكاة منتجات الثروة الحيوانية على  -1
من  يُ  وغيرها  والبيض  والشعر  والصوف  واأللبان  اللحوم  الحيوانية  الثروة  بمنتجات  قصد 

الدراسة مع   وتتفق  دخاًل على صاحبها،  وتدر  الحيوانية  الثروة  من  تستخرج  التي  المنتجات 
بمقدار   للتجارة  معدة  وال  السائمة  غير  الحيوانات  منتجات  في  الزكاة  بوجوب  القائل  الرأي 

ه  ئ"ما لم تجب الزكاة في أصله، تجب في نمايراد، وهذا اتباعًا للقاعدة بأن  العشر من صافي اإل

 .1وإنتاجه" 
 

الحيواني    اإلنتاج  قيمة  لعام    168599.6وبلغت  جنيه،  طبقًا 2016/2017مليون  م 
واإلحصاء العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  الحيوانية  2لبيانات  المنتجات  مستلزمات  وتقدر   ،

 مليون جم.  117560، ليصبح صافي إيراد المنتجات الحيوانية 3مليون جنيه 51039.59
الحيو  اإلنتاج  قيمة  ألسعار  وتبلغ  القياسي  بالرقم  المعدلة  =   4م 2017/2018اني 

 مليون جنيه.  157530.4
 

من اإلنتاج الحيواني يختص بمنتجات الحيوانات غير السائمة    %50وبافتراض أن نسبة  
 مليون جنيه.  78765.2صبح القيمة معدة للتجارة ومتجاوزة للنصاب تُ الوال 

  X 10  =%  7876.52  78765.2الثروة الحيوانية على أساس الحول الهجري=    منتجاتإذن  
 مليون جم.
الميالدي=    منتجاتوزكاة   الحول  أساس  على  الحيوانية     = X10.3%   78765.2الثروة 
 مليون جم. 8112.82

 

 . 431، 430، فقه الزكاة، مرجع سابق، صعبد للاد. يوسف  (1)
السنوي    (2) اإلحصائي  الكتاب  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  المركزي  الزراعة  2016/2017لعام  الجهاز  باب   ، م 

 واستصالح األرض. 
مليون جم، وتم تقدير نسبة مستلزمات اإلنتاج الحيواني   1424088.6تبلغ مستلزمات الدخل الزراعي اإلجمالي    (3)

 . %35.84منها قياساا على نسبة قيمة اإلنتاج الحيواني إلى إجمالي اإلنتاج الزراعي، والتي تقدر 
الق  (4) الرقم  المنتجين  يبلغ  ألسعار  لعام 2017/2018لعام    %34ياسي  المركزي  للبنك  السنوي  للتقرير  طبقاا  م 

 م. 2017/2018
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 : زكاة منتجات الثروة الحشرية على المستوى القومي -2
وحرير   عسل  شمع  عسل،  بين  تنوعت  والتي  الحشرية  المنتجات  قيمة    173نحو بلغت 

،  1طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء   م2016/2017لعام    مليون جنيه
، ليصبح صافي  2مليون جنيه  .3752وتقدر قيمة مستلزمات وأعباء استخراج الثروة الحشرية  

 مليون جم.  120.62المنتجات الحشرية الدخل من 
  161.63م =  2017/2018ويقدر صافي الدخل من المنتجات الحشرية معداًل بأسعار  

 . 3على صافي الدخل  %10وتخضع الثروة الحشرية للزكاة بمعدل  مليون جم، 
 

  Xمليون    161.63إذن قيمة الزكاة المقدرة على المنتجات الحشرية على أساس الحول الهجري=  
 مليون جنيه.  16.16=   10%

  Xمليون    161.63وقيمة الزكاة المقدرة على المنتجات الحشرية على أساس الحول الميالدي=  
 مليون جنيه.   16.65=  10.3%

 

 : ذات اإليراد على المستوى القومي زكاة العقارات المبنية -3
المستغالت،   لزكاة  للغير  المبنية  العقارات  إيجار  عن  الناتجة  اإليجارية  القيمة  تخضع 

 . 4من صافي اإليراد  %10ويبلغ سعرها 
المبنية   العقارات  على  المحصلة  الضرائب  قيمة  بلغت  لعام    2827.1وقد  جنيه  مليون 

يُ 2  % 10، ويبلغ سعر الضريبة  1م 2018/  2017 صبح صافي إيراد العقارات ، وبناء عليه 
 مليون جنيه.  28271المبنية 

 

 . م2016/2017واستصالح األراضي لعام   حصاء، مصر في أرقام، الزراعة( الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل1)
الحشرية    (2) الثروة  منتجات  استخراج  مستلزمات  قيمة  تقدير  قيمة  تم  إلى  الحشري  اإلنتاج  قيمة  نسبة  على  قياساا 

 . %0.04إجمالي الدخل الزراعي، والتي تبلغ نسبة 
، فقه الزكاة، مرجع  عبد للادكتور يوسف  حوتقدر الزكاة على العسل بمقدر العشر على صافي الدخل، طبقاا لترجي (3)

 . 427سابق، ص
 .163، 161مفهوماا ونظاماا وتطبيقاا، مرجع سابق، ص، محاسبة الزكاة: ةد. حسين حسين شحات (4)
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كال   المبنية  العقارات  ضرائب  تشمل  وضرائب    وحيث  السكنية،  العقارات  ضرائب  من 
من    %80لذا تفترض الدراسة أن نسبة صافي إيراد العقارات المؤجرة تمثل  ؛العقارات المؤجرة

ال للضريبة إجمالي  الخاضعة  المبنية  الزكاة=  3عقارات  وعاء  ليصبح    x  اً مليون   28271، 
 مليون جنيه.   22616.8= 80%

  x  10%  =2261.68  اا مليون  22616.8إذن زكاة العقارات المبنية على أساس الحول الهجري=  

 مليون جم.

   x  10.3 %  =2329.5  اا مليون  22616.8وزكاة العقارات المبنية على أساس الحول الميالدي=  

 .مليون جم
 

 

 : على المستوى القومي زكاة وسائل النقل المختلفة ذات اإليراد -4
الركاب  نقل  مشروعات  إيراد  صافي  حول  تفصيلية  لبيانات  التوصل  لصعوبة  نظرًا 

والدواب،   والنقلوالبضائع  األجرة  سيارات  زكاة  تقدير  على  الدراسة  المستوى    تقتصر  على 
بمعدل   الزكاة  تقدير  ويتم  المتاحة،  البيانات  اإليراد على    %5القومي في ضوء  إجمالي  من 

 على أساس الحول الميالدي.  %5.15أساس الحول الهجري، و
 
 

 

 م. 2017/2018وزارة المالية، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام  (1)
 الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية المصرية، ورابطه:  (2)

http://www.rta.gov.eg/ 
نسبة  (3) الدراسة  إيراد    % 80افترضت  المبنيةلصافي  العقارات  إيراد  إجمالي صافي  من  المؤجرة  لبلوغ   ؛العقارات  نظراا 

السكنية   لوحداتهم  المالكين  السكان  السكان    %55.5نسبة  لبيانات  وفقا  بمصر  السكنية  الوحدات  إجمالي  من  فقط 
ني العقارية؛ حيث  الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، عالوة على عدم خضوع أغلبها لضريبة المبا

 جنيه.  24000تخضع المباني السكنية للضريبة العقارية في حال زيادة القيمة اإليجارية السنوية لها عن 
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 ( 15جدول رقم )
 م 2017/2018 حصيلة الزكاة المقدرة لسيارات األجرة على المستوى القومي لعام

 
 بيــــــــــــان

اإليراد اليومي لسيارات  
 األجرة بالقاهرة واألسكندرية 

اإليراد اليومي لسيارات األجرة ببقية  
 المحافظات 

اإليراد اليومي  
 م 2012لعام 

اإليراد اليومي  
 م 2018لعام 

  لعام اإليراد اليومي
 م 2012

  اإليراد اليومي
 م 2018 لعام

  5سيارة حتى  
 راكب 

100 134 80 107 

 114 85 147 110 راكب  7سيارة  
:  8سيارات من 

 اً راكب  11
120 161 95 127 

  12سيارات من 
 فأكثر  اً راكب

130 174 105 140 

متوسط اإليراد اليومي لسيارات 
األجرة بالقاهرة واألسكندرية لعام  

 م 2018

154 
 
 

متوسط اإليراد اليومي  
لسيارات األجرة بباقي  

 م 2018المحافظات لعام 

122 

 جنيه  138=  2(/ 122+  154متوسط اإليراد اليومي لسيارة األجرة = )
لسيارة  اإليراد   اليومي  السنوي  اإليراد   = السنة=    xاألجرة  في  العمل  أيام    = 138x  242.5متوسط 

  ًا.جنيه  33465

السنوي   اإليراد  األجرة=   لسيارات  السنوي  اإلجمالي  األجرة=    xاإليراد  سيارات   x  33465عدد 
   .مليون جم 12830.48ألف=  383.4

 مليون جنيه.   x 5%  =641.52  12830.48قيمة الزكاة على أساس الحول الهجري=

 مليون جنيه.   x 5.15%  =660.77 12830.48قيمة الزكاة على أساس الحول الميالدي=  
م، مصلحة  2015طن لعام   5نشرة قواعد وأسس المحاسبة الضريبية لسيارات األجرة والنقل الخفيف حتى  المصدر:

(، )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة حصر المركبات المرخصة في الضرائب المصرية
 م(  31/12/2017

 . ة األساسعلى سن % 5م بواقع زيادة سنوية 2018تم حساب اإليراد اليومي لعام   -
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 ( 16رقم ) لجدو
 م 2018/ 2017 حصيلة الزكاة المقدرة لسيارات النقل على المستوى القومي لعام

 
 بيــــــــــــان

اإليراد اليومي لسيارات  
النقل بالقاهرة  

 واألسكندرية 

اإليراد اليومي لسيارات النقل ببقية  
 المحافظات 

اإليراد  
اليومي 
 م 2012

اإليراد  
اليومي 
 م 2018

اإليراد اليومي   م 2012اإليراد اليومي  
 م 2018

 114 85 134 100 طن  1أقل من 
 121 90 147 110 طن  2طن وأقل من   1
 127 95 161 120 طن  3طن وأقل من   2
 134 100 174 130 طن  4طن وأقل من   3
 147 110 188 140 طن  5طن وأقل من   4

 201 150 228 170 طن  5
متوسط اإليراد اليومي لسيارات النقل 

 م 2018بالقاهرة واألسكندرية لعام  
متوسط اإليراد اليومي   172

لسيارات النقل بباقي 
 م 2018المحافظات لعام 

141 

 . اً جنيه 156.5= 2( /141+  172متوسط اإليراد اليومي لسيارة النقل = )
=  x  237.5 156.5متوسط أيام العمل في السنة=   x= اإليراد اليومي   لسيارة النقلاإليراد السنوي 

 . اً جنيه 37168.75

  x 37168.75عدد سيارات النقل=  xاإليراد اإلجمالي السنوي لسيارات النقل=  اإليراد السنوي  
 مليون جنيه.   48319.38مليون=  1.3

 مليون جم. x 5%  =2415.97 48319.38 قيمة الزكاة على أساس الحول الهجري=

 مليون جم.  x 5.15%  =2488.45 48319.38قيمة الزكاة على أساس الحول الميالدي=  
نشرة قواعد وأسس المحاسبة الضريبية لسيارات األجرة والنقل الخفيف )محسوب بواسطة الباحثة من خالل:  المصدر:

(، )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة حصر م، مصلحة الضرائب المصرية2015طن لعام  5حتى 
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 م(  2017/ 31/12المركبات المرخصة في 
 .على سنة األساس % 5م بواقع زيادة سنوية 2018تم حساب اإليراد اليومي لعام 

 

الهجري   الحول  أساس  على  النقل  وسائل  زكاة  إجمالي  زكاة   3057.46إذن  وإجمالي  جم،  مليون 
 مليون جنيه.   3149.22النقل على أساس الحول الميالدي وسائل 

 وفيما يلي جدول بإجمالي حصيلة الزكاة المقدرة على المستخرجات: 
 ( 17جدول رقم )

 م 2017/2018لعام  زكاة المستغالت على المستوى القوميإجمالي حصيلة 
حصيلة الزكاة المقدرة على   الوعاء

 أساس الحول الهجري 
 )بالمليون جم( 

حصيلة الزكاة المقدرة على  
أساس الحول الميالدي  

 )بالمليون جم( 
 8112.82 7876.52 الحيوانية الثروة منتجات 
 16.65 16.16 الحشرية الثروة منتجات 

 2329.5 2261.68 العقارات المبنية ذات اإليراد 
 3149.22 3057.49 ذات اإليراد وسائل النقل 

 13608.19 13211.85 اإلجمالي
 محسوب بواسطة الباحثة. المصدر: 

 

 
 على المستوى القومي:   زكاة الثروة الزراعيةتقدير حصيلة  -سادساا 

من زروع وثمار للزكاة، وتتفق الدراسة مع الرأي القائل باحتساب    1يخضع نتاج األرض 
 . 2على اإلجمالي %5على صافي الدخل، أو  % 10زكاة الزروع والثمار بمعدل 

 

.. وغير ذلك، ويقصد يُ   (1) بالبذر مما يقتات منه اإلنسان والحيوان  قصد بالزرع: "هو ما خرج من األرض واستنبت 
د. حسين حسين شحاته، محاسبة الزكاة: مفهوماا ونظاماا وتطبيقاا، ،  تحمل األشجار أو النجوم"  اؤكل ممبالثمار: ما يُ 

 .131، 130مرجع سابق، ص
 .137، 136المرجع السابق، ص (2)
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، وتقدر قيمة  1م 2016/2017مليون جنيه لعام    257836.4تبلغ قيمة اإلنتاج النباتي  
الزراعي   اإلنتاج  جم   78053.96مستلزمات  اإلنتاج  ،  2مليون  من  الدخل  صافي  ليصبح 

 مليون جم.   179782.4الزراعي= 
 مليون جم.   240908.5م = 2017/2018وصافي الدخل الزراعي معداًل بأسعار عام 

النصاب، ليبلغ وعاء  من صافي الدخل الزراعي غير متجاوزة    %50وبافتراض أن نسبة  
 مليون جم.  120454.2الزكاة= 

أساس   على  الزكاة  مقدار  الهجري=إذن    x  10 %=  12045.42مليون    120454.2  الحول 
 مليون جنيه. 

الميالدي=   الحول  أساس  على  الزكاة    x  10.3 %=  12406.79مليون    120454.2ومقدار 
 مليون جنيه. 

 
 

 تقدير حصيلة زكاة كسب العمل على المستوى القومي:  -سابعاا 
العمل: ويُ  بكسب  والمكافآت    قصد  الذي  "الرواتب واألجور  العمل  ذلك عن  والمزايا وما في حكم 

سواء كان هذا العمل عضلياا أو ذهنياا أو خليطاا منهما، وسواء كان هذا العمل بعقد   ،يؤديه الفرد للغير
: األجور والمرتبات  كسب العمل إلى نوعين  ينقسم و ،  3أو عن اّلمتهان الحر لحرفة أو مهنة"  

 .4المهن الحرة، ويخضع كليهما للزكاة متى توافرت شروطهاا، وإيراد مزاولة موما في حكمه 
 

 

 م، الزراعة واستصالح األراضي. 2018الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصاء السنوي لعام  (1)
الزراعي  تبلغ    (2) اإلنتاج  مستلزمات  إجمالي  اإلنتاج 142408.6قيمة  من:  كل  مسلتزمات  على  تشتمل  والتي   ،

الحيواني، اإلنتاج الحشري، واإلنتاج السمكي، وافترضت الدراسة نسبة مستلزمات اإلنتاج النباتي منها قياساا على قيمة  
 %54.8اإلنتاج النباتي إلى قيمة إجمالي الدخل الزراعي، والتي تبلغ 

 .254، محاسبة الزكاة: مفهوماا ونظاماا وتطبيقاا، مرجع سابق، صةد. حسين حسين شحات (3)
وعدم    (4) األصلية،  الحاجات  على  اإلنفاق  بعد  النصاب  بلوغ  الحول،  حوّلن  العمل:  كسب  زكاة  وجوب  في  يشترط 

، فقه الزكاة، مرجع عبد للا: د. يوسف الخضوع للزكاة من قبل؛ لعدم حدوث ازدواج في الزكاة، لمزيد من اإلسهاب، راجع
 . 518 -513سابق، ص ص: 
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 : على المستوى القومي   زكاة األجور والمرتبات -1
حكمه قدر  ت  في  وما  والمرتبات  األجور  بمعدلمزكاة  نهاية    %2.5  ا  في  يتبقى  ما  على 

 . 1الحول متى ما بلغ النصاب
لبيانات تفصيلية، تستعين   الدراسة بإحصائيات الجهاز المركزي  ونظرًا لصعوبة التوصل 

العامة واإلحصاء العاملين  حول    للتعبئة  بالدولة،    نبالقطاعي عدد   فضاًل عنالعام والخاص 
 .2م 2017متوسط أجر العامل لعام 

متوسط  و   ،عامالً   759453حيث يبلغ عدد العاملين بالقطاع العام وقطاع األعمال العام
األسبوعي   يُ ،  اً جنيه  1247األجر  عليه  العام وبناء  بالقطاع  للعاملين  السنوي  األجر  قدر 

 .3ألف جنيه  49245970وقطاع األعمال العام 
الخاص   بالقطاع  العاملين  عدد  األجر  عامالً   553503ويبلغ  ومتوسط  األسبوع  في  ، 

الخاص  اً جنيه  779للعامل   بالقطاع  للعاملين  السنوي  األجر  ليقدر  ألف   22421300، 
 .4جنيه 

والقطاع  العام  األعمال  وقطاع  العام  بالقطاع  للعاملين  السنوية  األجور  إجمالي  إذن 
 ألف جنيه.    71667270الخاص= 

ولمراعاة خصم المنفق على الحاجات األصلية، تستعين الدراسة بمتوسط اإلنفاق السنوي  
ه تفترض  ، وبناء علي 5أفراد  5ألف جنيه، لمتوسط أسرة تتكون من    51.4لألسرة والذي يبلغ  

 

 .259، 258محاسبة الزكاة: مفهوماا ونظاماا وتطبيقاا، مرجع سابق، ص ة،د. حسين حسين شحات (1)
لعام    (2) العمل  وساعات  واألجور  التوظف  ّلحصاءات  السنوية  النشرة  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز 

 م 2017
األجر السنوي اإلجمالي للعاملين بالقطاع العام وقطاع األعمال العام= )عدد العاملين بالقطاع العام وقطاع األعمال   (3)

 جنيه. 759453x 1247x 52 = )49245970332( = )اا أسبوع x 52متوسط األجر األسبوعي للعامل  xالعام 
الخاص    (4) بالقطاع  العاملين  )عدد  الخاص=  بالقطاع  للعاملين  السنوي  للعامل    xاألجر  األسبوعي   x  52األجر 

 جنيه.  553503x 779x 52 =)22421299524أسبوع(= )
 م.2017/2018الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق واّلستهالك لعام  (5)
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الدراسة أن نصف عدد العاملين بالدولة يعول أسرة مكونة من خمس أفراد، والنصف اآلخر  
 ال يعول وينتمي ألفراد أسرة النصف األول. 

 
 

يُ  عليه  ويعولون  وبناء  بالدولة  العاملين  لعدد  األصلية  الحوائج  على  المنفق  إجمالي  قدر 
  71667270، ويقدر وعاء الزكاة على األجور والمرتبات= )1ألف جنيه   33742969أسر  
  مليون جم. 37924.3ألف(=  33742969 -ألف
 

( الهجري=  الحول  أساس  على  والمرتبات  األجور  زكاة    37924.3x  2.5%=)  948.11إذن 
 مليون جم.

( الميالدي=  الحول  أساس  على  والمرتبات  األجور    x  2.575  =)976.55  37924.3وزكاة 
 مليون جم.

 

 : وغير التجارية على المستوى القومي زكاة المهن الحرة -2
الناتج عن مزاولة المهن الحرة لمعدل زكاة   على إجمالي اإليراد، أو    %5يخضع اإليراد 

 .2اإليراد بعد خصم التكاليف واألعباء على صافي  10%
لبيانات صافي إيراد المهن الحرة على المستوى القومي،   سوف  ونظرًا لصعوبة التوصل 

تحاول الدراسة الوصول إلى صافي اإليراد من خالل مقلوب نسبة الضرائب على المهن غير  
 التجارية. 

 

 

متوسط اإلنفاق السنوي   xإجمالي المنفق على الحوائج األصلية للعاملين بالدولة= )عدد العاملين بالدولة ويعولون  (1)
 ألف جنيه مصري  33742969ألف(=  x 51.4( 1312956x 50%باألسرة(= ) )

 .259، 258، محاسبة الزكاة: مفهوماا ونظاماا وتطبيقاا، مرجع سابق، صةد. حسين حسين شحات (2)
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، ويقدر  1  %22.5،  % 20،  % 15،  %10وحيث وصل أسعار ضريبة المهن غير التجارية  
األسعار   هذه  التجارية    ،2% 16.88متوسط  غير  المهن  على  الضرائب  حصيلة  وتبلغ 

عام    1650.3 خالل  جنيه  يُ 3م  2017/2018مليون  عليه  وبناء  اإليراد  ،  صافي  قدر 
 .  4مليون جم   9776.66الخاضع للضريبة 

وذلك   ؛األموال التي بلغت النصابعبر عن  ن صافي اإليراد بأكمله يُ أوتفترض الدراسة  
وجود إيرادات   فضاًل عن،  5مراعاة لوجود نسبة خصم على حصيلة الضرائب لبعض الشرائح

 غير معلن عنها. 
الحرة المهن  على  الزكاة  حصيلة  التجارية   إذن  الهجري=    وغير  الحول  أساس    9776.66على 

 مليون جم.  x 10 % =977.67  اا مليون

مليون    9776.66غير التجارية على أساس الحول الميالدي=  الحرة و   المهنوحصيلة الزكاة على  

x 10.3 % =1007 .مليون جم 
 

 وفيما يلي جدول بإجمالي حصيلة زكاة كسب العمل على المستوى القومي: 
 ( 18جدول رقم )

 م2018/ 2017لعام  زكاة كسب العمل المقدرة على المستوى القوميإجمالي حصيلة 
حصيلة الزكاة المقدرة على  حصيلة الزكاة المقدرة على   

 

للشريحة الثانية    %10م تبلغ  2017لعام    82أسعار الضريبة على المهن غير التجارية وفقاا لتعديل القانون رقم    (1)
و30000  -7200)  ،)15 %  ( الثالثة  و45000  -30000للشريحة   ،)20%  ( الرابعة    -45000للشريحة 

 لمكتبة الضريبية المصرية، ورابطه: (، الموقع الرسمي ل200000للشريحة الخامسة )أكثر من  %22.5(، و200000
http://taxsbook.blogspot.com/ 

 .16.88= 4(/ 22.5+20+15+10متوسط سعر الضريبة= ) (2)
 م. 2017/2018وزارة المالية، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام  (3)
 مليون جم. 9776.66(= %16.88مليون/  1650.3صافي اإليراد الخاضع للضريبة= ) (4)
على التوالي،   %5و  %40،  %80تم منح خصم للضريبة المستحقة للشرائح الثالث: الثانية والثالثة والرابعة بنسبة    (5)

 م، الموقع الرسمي للمكتبة الضريبية المصرية. 2017لعام  82وفقا للقانون 
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 أساس الحول الهجري  الوعاء
 )بالمليون جم( 

 أساس الحول الميالدي  
 )بالمليون جم( 

زكاة األجور والمرتبات وما في 
 ا محكمه

948.11 976.55 

 1007 977.76 زكاة المهن الحرة وغير التجارية
 1983.55 1925.87 اإلجمالي

 محسوب بواسطة الباحثة. المصدر: 
المقدرة في  ومن خالل اإل  العام لحصيلة الزكاة  تقدير اإلجمالي  حصاءات السابقة يمكن 

 ، كالتالي: م 2017/2018 جمهورية مصر العربية لعام
 ( 19جدول رقم )

 م 2017/2018لعام  على المستوى القوميإجمالي ونسب حصيلة الزكاة المقدرة 
األوعية المحسوب  

 الزكاة عليها 
إجمالي حصيلة 
الزكاة المقدرة على  

أساس الحول الهجري 
 )بالمليون جم( 

إجمالي حصيلة 
الزكاة المقدرة على  

أساس الحول الميالدي  
 )بالمليون جم( 

 % 

الثروة النقدية  
 واألموال المستثمرة 

176014.82 181257.82 82.1 

 2.5 5617.78 5454.14 التجارة والصناعة 
 0.6 1382.1 1321.88 األنعام 

الثروة البحرية 
 والمعدنية

4415.82 4548.29 2.1 

 6.2 13608.19 13211.85 المستغالت 
 5.6 12406.79 12045.42 الزراعة 

 0.9 1983.55 1925.87 كسب العمل 
 100 220804.52 214389.8 اإلجمالي

 محسوب بواسطة الباحثة. المصدر: 
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 ثاني المطلب ال
 على اّلقتصاد المصري  للزكاةأثر الحصيلة المقدرة 

 
السابق المطلب  في  الدراسة  حصيلة    توصلت  تقدير  مصرإلى  في  المال  لعام    زكاة 

نحو   م،  2017/2018 بلغت  جنيه   214389.8  حيث  الهجري   مليون  للحول  كما    ،وفقًا 
في هذا المطلب  الدراسة    نتقل ، وت مليون جم وفقًا للحول الميالدي  220804.52  قدر بنحو ت 

 كما يلي:  ، لبيان أثر هذه الحصيلة على االقتصاد المصري 
 

 

 إلى اإلنفاق المحلي: للزكاةالحصيلة المقدرة قيمة  -أوّلا 
، وحيث تقدر  1م  2017/2018مليار جنيه لعام    4060.9بلغ إجمالي اإلنفاق المحلي  

وفقًا    220804.52بنحو  المال  زكاة   الميالديمليون جم  أن    ،للحول  يعني  زكاة بما  نسبة 
 . % 94.84: %5.16المال المقدرة إلى اإلنفاق المحلي=   

 
 

 إلى اّلستهالك النهائي الخاص:  للزكاةقيمة الحصيلة المقدرة  -ثانياا 
الخاص   النهائي  االستهالك  قيمة  جنيه    3091.6بلغت  بالحصيلة  و ،  2مليار  بمقارنتها 

صبح  تُ   ،مليون جم وفقًا للحول الميالدي  220804.52نحو    بلغت  المال والتيلزكاة  المقدرة  
 . %  93.33: %6.67 نسبة زكاة المال إلى نسبة اّلستهالك النهائي الخاص= 

 
 
 

 

 

 م. 2017/2018التقرير السنوي للبنك المركزي لعام  (1)
 المرجع السابق. (2)
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 إلى اّلستثمارات الكلية:  للزكاةالحصيلة المقدرة قيمة  -ثالثاا 
بمقارنتها  و ،  1م  2017/2018مليار جنيه لعام    721.13ستثمارات الكلية  قيمة اال  تبلغ

المقدرةزكاة  ب  الميالدي   220804.52بنحو    المال  بح نسبة زكاة صت  ،مليون جم وفقًا للحول 
 .%   76.56: %23.44المال إلى اّلستمارات الكلية= 

 
 

 إلى الناتج المحلي اإلجمالي: للزكاةالحصيلة المقدرة قيمة  -رابعاا 
،  2م 2017/2018مليار جنيه لعام    3654.4  بسعر السوق   يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي

الزكاة  و  تقدير  يبلغ  الميالدي  220804.52بنحو  حيث  للحول  وفقًا  نسبة    ، مليون جم  تمثل 
 %.  94.3: %5.7زكاة المال إلى الناتج المحلي اإلجمالي= 

 
 

 : للزكاةالحصيلة المقدرة من  ينمتوسط نصيب العاطل -خامساا 
البطالة في مصر   نسبة  أي أن3م2018لعام    % 9.9م، و 2017لعام    %11.8بلغت   ،  

البطالة  متوسط   تُ 2018/ 2017لعام  نسبة  بنحو  م  العمل  حيث  و ،  4% 10.9قدر  قوة  بلغت 
نسمة،    29474 العاطلين  ألف  عدد  عاطل،    3213يصبح  تبلغ  و ألف    المالزكاة  حيث 

من السنوي  صبح نصيب العاطل  يُ   ،مليون جم وفقًا للحول الميالدي   220804.52بنحو    المقدرة
 جم. ألف 68722زكاة المال 

 

 : للزكاةمتوسط نصيب الفقراء من الحصيلة المقدرة  -سادساا 
م طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة  2017/2018لعام    %32.5يقدر مؤشر الفقر ب  

 

 م.2017/2018وزارة التخطيط والتنمية اّلقتصادية، الحسابات القومية السنوية، اّلستثمارات (1)
 م. 2017/2018التقرير السنوي للبنك المركزي لعام  (2)
 م، العمل.2019الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر في أرقام  (3)
 (.2( / 2018+ نسبة البطالة لعام 2017= ) )نسبة البطالة لعام 2017/2018متوسط نسبة البطالة لعام  (4)
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، مما يعني  2مليون نسمة    95.2، ويقدر عدد السكان لنفس العام بنحو  1العامة واإلحصاء  
  220804.52الزكاة بنحو  حيث تقدر  و ،  فقيرمليون    30.94أن عدد الفقراء في مصر نحو  
 جم.  مليون   7136.5صبح متوسط نصيب الفقير السنوي يُ   ،مليون جم وفقًا للحول الميالدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 م.2017/2018الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق واّلستهالك لعام  (1)
 م، السكان. 2019الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر في أرقام  (2)
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 اني ـــــــالث بحثالم
 المية خالل  ـــــــادات اإلســــــتقدير حصيلة الجوانب المالية للعب

 اّلقتصاد المصري شهر رمضان في مصر وأثرها على 
 

 تمهيد: 
خالل شهر رمضان المفروضة  اإلسالمية  العبادات  أغلب  عالوة على  ،  المبارك  تجتمع 

الفضيل  تأثير  لإلقبال  الشهر  المسلمين  نفوس  تهيئة  أفضل   في  على  العبادات  أداء  على 
نب المالية وجه؛ ليمثل الشهر المبارك أفضل الشهور التي يمكن االسترشاد بها لتقدير الجوا

، قتصاد الدولةعلى ا  االقتصادية وبيان أثرهاوذلك لمعرفة قدر أهميتها    ؛للعبادات المؤداة فيه
الدراسة اإل  وتستعين  الرسمية  ببعض  والبيانات  األفكار    تستخدمو ،  للدولةحصاءات  بعض 

 :  ، وذلك في مطلبينتفادي نقص بعض البيانات الالزمة لهال
األول اإل  -المطلب  للعبادات  المالية  الجوانب  خالل شهر  في مصر  سالمية  تقدير حصيلة 

 . ه1439لعام  رمضان
ال الحصيلة    -ثانيالمطلب  للجوانب  أثر  شهر  المقدرة  خالل  اإلسالمية  للعبادات  المالية 

 . المصري  على االقتصاد رمضان
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 المطلب األول 
   في مصر  الميةــادات اإلســتقدير حصيلة الجوانب المالية للعب

 .ه1439خالل شهر رمضان لعام 
 

تقدير اإلسالمية  يتم  للعبادات  المالية  الجوانب  ف   حصيلة  تجتمع  رمضان    ي التي  شهر 
 من خالل ما يلي:   ؛ه1439لعام  المبارك
من    -أوّلا  رمضان  شهر  نصيب  للالحصيلة  ال تقدير  المستوى    زكاةمقدرة  على 
 : القومي

ال  في  الدراسة  اإلجمالية    مبحثتوصلت  الحصيلة  تقدير  إلى  لعام   للزكاةالسابق، 
مليون جنيه على أساس    214389.8حيث بلغت    م على المستوى القومي، 2017/2018

ويُ  الهجري،  منهاالحول  المبارك  شهر رمضان  نصيب  شهرًا    قدر  عشر  اثنى  على  بالقسمة 
 . 1مليون جنيه  17865.8 ليصبح

 

 : الفطر على المستوى القوميتقدير حصيلة زكاة  -ثانياا 
أَن  )) :  -رضي هللا عنهما-ى كل مسلم، كما في حديث ابن عمر  ُتفرض زكاة الفطر عل

. أو صاعاا   رسوَل للِا صَلى للُا عليه وسَلَم فرَض زكاَة الفطِر من رمضاَن على الناِس. صاعاا من تمر 
. ذكر  أو أنثى. من  . على كلِ  حر   أو عبد   .2((المسِلمين.من شعير 

سكان   تعداد  نسمة  95203  نحو  مصروُيقدر  المركزي    ، ألف  الجهاز  لبيانات  طبقًا 

 

إخراج زكاة أموالهم كاملة  تجب    تعقيب:  (1) المسلمين  العديد من  الحول، ويفضل  التي حال عليها  الزكاة في األموال 
 خالل الشهر المبارك طمعاا في الثواب واألجر المضاعف. 

القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل  مسلم بن الحجاج  (2) 
 .984العدل عن العدل عن رسول للا صلى للا عليه وسلم، مرجع سابق، رقم الحديث أو الصفحة
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، كما حددت دار اإلفتاء المصرية الحد األدنى لزكاة الفطر لنفس  1للتعبئة العامة واإلحصاء
باثنى عشر جنيهًا عن ك  البيانات  العام  زكاة الفطر على    تقديريتم  ل فرد، وفي ضوء هذه 

 المستوى القومي كالتالي: 
 

 (الحد األدنى لمقدار زكاة الفطر Xتعداد السكان زكاة الفطر على المستوى القومي= )
 مليون جنيه. X  12 =1142.44ألف  95203

    

 :تقدير حصيلة فدية الصيام على المستوى القومي -ثالثاا 
لسبب شرعي أن يطعموا مسكينًا من أوسط  ييسر هللا تعالى على الذين ال يطيقون الصوم  

َفَمن َكاَن ِمنُكم َمِريضاا َأْو َعَلى َسَفر  َفِعَدٌة مِ ْن َأَيام  ُأَخَر َوَعَلى ﴿، كما في قوله تعالى:  2طعام الناس 
  ﴾ َوَأن َتُصوُموْا َخْيٌر َلُكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُمونَ اَلِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكين  َفَمن َتَطَوَع َخْيراا َفُهَو َخْيٌر َلُه  

 . (184)البقرة: 
 

الش لهم  أباحت  الذين  األفراد  التوصل ألعداد  وتوجب عليهم  ونظرًا لصعوبة  الفطر  ريعة 
الصيامالفدية،   فدية  تقدير حصيلة  الدراسة  القومي   تحاول  المستوى  أراء    على اعتماداً   على 

 بإباحة الفطر للشيخ الكبير والمريض الذي ال يرجى شفاؤه. أغلب الفقهاء 
 

دهما الصوم، ويشق عليهما هِ جْ ن الشيخ الكبير، أو العجوز، إذا كان يُ إ" يقول اإلمام ابن قدامة:  
مشقة شديدة، فلهما أن يفطرا ويطعما كل يوم مسكينا.. والمريض الذي ّل يرجى برؤه، يفطر، ويطعم  

 ِعْندَ   اْلَمْرُجوحُ   َوُهوَ   -  َواْلَحَناِبَلةُ   َوالَشاِفِعَيةُ   اْلَحَنِفَيةُ   "اَتَفقَ وفي الموسوعة الفقهية:  ،  3لكل يوم مسكينا" 
َياِم  ِفي  اْلِفْدَيةِ   ِإَلى  ُيَصارُ   َأَنهُ   َعَلى  -  اْلَماِلِكَيةِ   َأْفَطَرَها   اَلِتي  اأْلَياِم  َقَضاءِ   ِإْمَكانِ   ِمنْ   اْلَيْأسِ   ِعْندَ   الصِ 

 

 . م، السكان2018صاء، مصر في أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح (1)
 . 101، نفحات فريضة الصيام، مرجع سابق، صةراجع: د. حسين حسين شحات (2)

  دار   ، 2ج  الخرقي،  مختصر  على  المغني   شاهين،  على  محمد :  وتصحيح  ضبط  قدامه،  محمد  بن  أحمد   بن   للا  عبد  (3)
 .396، 395، ص 4، ج(1994-1414) بيروت، العلمية، الكتب
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َياِم،  َعَلى  َمَعَها  َيْقِدرُ   ّلَ   َشْيُخوَخة  لِ   َطَعامُ   ِفْدَيةٌ   ُيِطيُقوَنهُ   اَلِذينَ   َوَعَلى ُبْرُؤُه،  ُيْرَجى  ّلَ   َمَرض    َأوْ   الصِ 
، َواْلُمَرادُ  َيامُ  َعَلْيِهمُ  َيُشق   َمنْ  ِمْسِكين   .1)الصِ 

 

ال الذين  والشيوخ  السن  كبار  أن  على  وبافتراض  يقدرون  أعمارهم  تبدأ  من    الصيام 
المرضى الذين ال    أما عن عدد   ،2مليون نسمة   3,72  عددهم نحو   والبالغن،  ي الخامسة والست 

  30نحو  ب عددهم  والمقدر  ،  3تفترض الدراسة أنهم أصحاب األمراض المزمنة ُيرجى شفاؤهم،  
نسمة   والسكانمليون  الصحة  وزارة  لبيانات  أن  طبقًا  وبفرض  جميعهم،  السن  من    كبار 

 .4مليون نسمة   30الفدية  لدافعير أصحاب األمراض المزمنة، يصبح العدد المقد  
،  5وقد أشار مجمع البحوث اإلسالمية بتقدير الحد األدني لفدية الصيام باثنى عشر جنيها

مكن تقدير حصيلة فدية الصيام على المستوى القومي، كما  يُ واستنادًا على البيانات السابقة  
 يلي: 

الفطر الشريعة  لهم  أباحت  الذين  األفراد  ل  X  أعداد  األدنى  الصيالحد  الصيام على  امفدية  فدية   =
 المستوى القومي 

 

    مليون جنيه.  X 12=  360 اا مليون  30
 

 

الفقهية،  (1) الموسوعة  اإلسالمية،  والشئون  األوقاف  )  وزارة  الكويت،  السالسل،  ذات  م(، 1986  -ه1406طباعة 
 .117، ص5، ج2ط
 السكان.  باب ، م2018 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر في أرقام (2)
ر  طويلة  فترات  تدوم  أمراض"  كما عرفتها منظمة الصحة العالمية:  المزمنة  ألمراضا  (3) . عموماا   بطيئة  بصورة  وتتطو 

 في  والسكري،  المزمنة  التنفسية  واألمراض  والسرطان  الدماغية  والسكتة  القلب  أمراض  مثل  المزمنة،  األمراض  وتأتي
 اء العالم."، الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، ورابطه: أنح شتى في للوفاة الرئيسة األسباب مقدمة

 https://www.who.int/topics/chronic_diseases/ar/ 
أشار    (4) التقريبي، حيث  األدنى  الحد  اّلفتراض هو  العلماءويعد هذا  مالك والشافعي وأحمد    جمهور  بوجوب  كاإلمام 

معاا  الفدية   آخروالقضاء  رمضان  دخل  حتى  القضاء  أخر  الشرعية  ؛لمن  األعذار  أصحاب  حال  في    المؤقتة   وذلك 
   .والنفاس والحمل والسفر والحيضرجى زوالها تي يُ ال كاألمراض

 أغلب، مع مراعاة أن هذا المبلغ يدفعه المسلمون في  وهو ما يطابق مقدار الحد األدنى لصدقة الفطر لنفس العام   (5)
﴾قول للا تعالى: لاألحيان في صورة طعاما، إعماّلا   . (184 -)سورة البقرة ﴿ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكين 
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خالل شهر  على المستوى القومي  تقدير حصيلة اإلنفاق الصدقي التطوعي   -رابعاا 
 :ه 1439لعام  رمضان

الدراسة التطوعي  تقصد  الصدقي  تقربًا  اإلنفاق    :باإلنفاق  المفروضة  الصدقات غير  في 
اإلنفاق الصدقي  حصيلة وبة التوصل لبيانات حديثة لتقدير  نظرًا لصعو  ؛ من المولى عز وجل
للمصريين لعام  خالل    التطوعي  اإلنفاق  الدراسة    تفترض،  ه1439شهر رمضان  نسبة  أن 

 .1 (% 40: 60التطوعي إلى نسبة الزكاة ) الصدقي
أن   إلأي  المقدرة  االحصيلة  الصدقي  جمالي  رمضانإلنفاق  )لشهر  الزكاة =  حصيلة 

 ( %40على المستوى القومي/ لشهر رمضان المقدرة 
 . مليون جنيه 44664.5(= %40  /مليون  17865.8)= 

الصدقي اإلنفاق  حصيلة  رمضان  إذن  شهر  خالل  )ه 1439لعام    التطوعي   =44428.88  
 . 2مليون جنيه  26798.7(= 17865.8 -اا مليون
 
 
 
 
 

 

م، 2010إلى بيانات تقرير مجلس الوزراء للعمل الخيري لألسر المصرية لعام  ة هذه النسبة استنادا  الدراس  تفترض  (1)
مليار جنيه، أي أن   1.8وكانت حصيلة اإلنفاق على زكاة المال  مليار جنيه،    4.5حيث بلغ إجمالي اإلنفاق الخيري  
:  60مليار جنيه، ونسبة اإلنفاق التطوعى إلى نسبة الزكاة خالل العام تمثل )  2.5حصيلة الصدقات التطوعية بلغت  

فت  ؛(40% عام  لذا  رمضان  لشهر  النسبة  هذه  ثبات  الدراسة  القرار، ه،  1439فترض  اتخاذ  ودعم  المعلومات   مركز 
 م. 2010مجلس الوزراء، العمل الخيري لألسر المصرية، 

نسبة    (2) تزداد  لها، حيث  األدنى  الحد  المبارك  الشهر  التطوعي خالل  الصدقي  لإلنفاق  المقدرة  القيمة  تمثل  تعقيب: 
 الصدقات والتبرعات خالل الشهر المبارك مقارنة ببقية شهور العام.
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وبالتالي يمكن تقدير الحصيلة اإلجمالية للنواحي المالية للعبادات اإلسالمية خالل شهر  
 رمضان المبارك كالتالي: 

 ( 17جدول رقم )

  مباركاإلسالمية خالل شهر رمضان الللعبادات جوانب المالية مقدرة لل حصيلة الالإجمالي 
القيمة بالمليون   بيان 

 جم 
 % 

 38.7 17865.8 زكاةالحصيلة المقدرة للتقدير نصيب شهر رمضان من 
 2.5 1142.44 القيمة المقدرة لزكاة الفطر 
 0.8 360 القيمة المقدرة لفدية الصيام 

القيمة المقدرة لإلنفاق الصدقي التطوعي خالل شهر  
 رمضان 

26798.7 58 

 100 46166.94 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
 الباحثة.  محسوب بواسطةالمصدر: 
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 المطلب الثاني 
 المية خالل ــادات اإلســأثر الحصيلة المقدرة للجوانب المالية للعب

 على اّلقتصاد المصري.  رمضانشهر 
 

خالل   اإلسالمية  للعبادات  المالية  الجوانب  حصيلة  تقدير  إلى  الدراسة  توصلت  أن  بعد 
رمضان،   والتطوعي(،    تمثل والتي  شهر  )المفروض  الكلي  الصدقي  الدراسة  اإلنفاق  تنتقل 

 ، كما يلي: مهمة لى بعض اإلحصاءات القومية الع المحتملة آثارها تقديرل
 

الكلي    -أوّلا  الصدقي  اإلنفاق  رمضان  ر  المقدَ قيمة  شهر  اإلنفاقخالل   إلى 
 :المحلي

أداء   أثر  الدراسة  ناقشت  النظرية،  العبادات اإلسالمية على اإلنفاق  بعد أن  الناحية  من 
المالية   للجوانب  اإلجمالية  الحصيلة  مقارنة  خالل  من  التطبيقي  أثرها  بيان  الدراسة  تحاول 

بنحوللعبادات   والمقدرة  المبارك  الشهر  اإلنفاق  ملي   46166.94  خالل  وإجمالي  جم،  ون 
  1م  2017/2018مليار جنيه لعام   4060.9الذي بلغ المحلي 

 

لعام    المحلي  خالل شهر رمضان إلى نسبة اإلنفاقالمقدر  وذلك يعني أن نسبة اإلنفاق الصدقي  
 . %98.9: %1.1 = م 2017/2018

=  2اإلنفاق المحلي الشهري متوسط  نسبة اإلنفاق الصدقي المقدر خالل شهر رمضان إلى نسبة  و
12% :88  % . 

 
 

 

 بالملحقات.  12م، انظر ملحق رقم 2017/2018لعام التقرير السنوي للبنك المركزي  (1)
 شهر(. 12متوسط اإلنفاق المحلي الشهري= )اإلنفاق المحلي السنوي/   (2)
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الكلي  -ثانياا  الصدقي  اإلنفاق  رمضان خالل  المقدر    قيمة  اّلستهالك    شهر  إلى 
 النهائي الخاص:

الخاص النهائي  االستهالك  قيمة  جنيه   3091.6  بلغت  بالحصيلة  1مليار  وبمقارنتها   ،
 : ح صب ، تُ اً مليون   46166.94والتي تقدر بنحو  اإلجمالية للجوانب المالية للعبادات

الكلي الصدقي  اإلنفاق  رمضانالمقدر    نسبة  اّلستهالك  لشهر  لعام    إلى  الخاص  النهائي 
 . %  98.5: %1.5م=  2017/2018

الكلي   الصدقي  اإلنفاق  إلى  المقدر  ونسبة  رمضان  لمتوسط  اللشهر  النهائي الشهري  الستهالك 
 %.  .884:  %.215 = 2الخاص 

 

المقدر خالل شهر رمضان  قيمة اإلنفاق الصدقي    -ثالثاا  إلى اّلستثمارات  الكلي 
 الكلية:

االستثماراتبلغت   لعام  721.13  الكلية  قيمة  جنيه  وبمقارنتها  3م2017/2018مليار   ،
والتي تقدر بنحو    بالحصيلة اإلجمالية المقدرة للجوانب المالية للعبادات خالل شهر رمضان

 : صبح، تُ اً مليون  46166.94
الصدق اإلنفاق  الكلينسبة  رمضان  ي  شهر  خالل  الكلية  المقدر  اّلستثمارات  لعام    إلى 

 .%  94:   %6  = م2017/2018

 = 4الشهري لالستثمار الكلي متوسط النسبة اإلنفاق الصدقي الكلي المقدر خالل شهر رمضان إلى  و 
43.4  % :56.6 % . 

 

 

  م.2017/2018التقرير السنوي للبنك المركزي لعام  (1)
 شهر(.12متوسط اّلستهالك النهائي الخاص الشهري= )اّلستهالك النهائي الخاص السنوي/   (2)

  م.2017/2018وزارة التخطيط والتنمية اّلقتصادية، الحسابات القومية السنوية، اّلستثمارات،  (3)
 شهر(. 12متوسط اّلستثمار الكلي الشهري= )اّلستثمار الكلي السنوي/  (4)



 
208 

 

خالل شهر رمضان إلى الناتج المحلي  المقدر    الكلي  قيمة اإلنفاق الصدقي  -رابعاا 
 اإلجمالي:

،  1م 2017/2018مليار جنيه لعام    3654.4الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق    يبلغ
با لإلوبمقارنته  المقدرة  اإلجمالية  الكلي خالل شهر رمضان،  لحصيلة  الصدقي  يت ضح  نفاق 

 :أن
لعام    اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  رمضان  شهر  خالل  المقدر  الكلي  الصدقي  اإلنفاق  نسبة 

 .%  98.8: %1.2  م= 2017/2018
المقدَ  الكلي  الصدقي  اإلنفاق  إلى  ونسبة  رمضان  شهر  خالل  الالر  للمتوسط  المحلي شهري  ناتج 

 . % 86.8: %13.2 اإلجمالي= 
 

خالل شهر   المقدر  كليمتوسط نصيب العاطلين من اإلنفاق الصدقي ال  -ساا خام
 : رمضان

لعام   العاطلين في مصر  بنحو  2017/2018يقدر عدد  وحيث  ألف عاطل،    3213م 
الكلي الصدقي  لإلنفاق  المقدرة  الحصيلة  رمضان  تبلغ  شهر  ب   خالل  نحو  المبارك 

من الحصيلة المقدرة يصبح نصيب العاطل  ل مليون جم وفقًا للحول الميالدي،    46166.94
 . جم  ألف 14368.8 الكلي خالل شهر رمضان لإلنفاق الصدقي

 

ال  -سادساا  الصدقي  اإلنفاق  من  الفقراء  نصيب  شهر   مقدرالكلي  متوسط  خالل 
 : رمضان

طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة    م2017/2018لعام    %32.5يقدر مؤشر الفقر ب  
عني أن  ، مما ي1مليون نسمة  95.2، ويقدر عدد السكان لنفس العام بنحو  2العامة واإلحصاء

 مليون فقير.   30.94 نحو عدد الفقراء في مصر 
 

   م.2017/2018السنوي للبنك المركزي  رالتقري (1)
 م.2017/2018الدخل واإلنفاق واّلستهالك لعام الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث  (2)
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شهر خالل  اإلسالمية  للعبادات  المالية  الجوانب  حصيلة  استخدام  حال  لتغطية    وفي  فقط  الصوم 
 . اا جنيه  مليون   1492يصبح نصيب الفقير مشكلة الفقر، 

لقيمة خطر    اً جنيه  735.6، و جنيه شهرياً   490.8قيمة خط الفقر المدقع  وحيث بلغت  
الحصيلة المقدرة لإلنفاق الصدقي خالل شهر رمضان لها    يعني أن ، ف 2الشهري   الفقر القومي

تجارية    كمشروعات  هذه الحصيلة  جزء من  كما يمكن استغالل   ،في انتشال الفقراء  م اأثر ه
أو استثمارية وقفية يخصص عائدها للفقراء، مما يساعد في القضاء على مشكلة الفقر ذات  

 األبعاد الخطرة داخل الدولة. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 م، السكان. 2019الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر في أرقام  (1)
واّلستهالك    الجهاز  (2) واإلنفاق  الدخل  بحث  لبيانات  وفقاا  الفقر  مؤشرات  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  المركزي 

 م.  2017/2018
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 خالصة الفصل الرابع: 
زكاة   -1 حصيلة  تقدير  إلى  الدراسة  داخل  توصلت  الهجري  الحول  أساس  على  المال 

لعام   العربية  مصر  بنحو 2017/2018جمهورية  ُقدرت  والتي  مليون    214389.8  م 
 جنيه. 

الميالدي   -2 الحول  أساس  على  المال  لزكاة  المقدرة  الحصيلة    220804.52وبلغت 
 مليون جنيه. 

 تالي:توصلت الدراسة إلى آثار الحصيلة المقدرة للزكاة على االقتصاد المصري كال -3
:  5.16تبلغ نسبة الحصيلة المقدرة للزكاة على المستوى القومي إلى اإلنفاق المحلي )  -

94.84 .) 
للزكاةتبلغ    - المقدرة  الحصيلة  القومي   نسبة  المستوى  النهائي    على  االستهالك  إلى 

 (. 93.33:  6.67الخاص )
للزكاة  تبلغ    - المقدرة  الحصيلة  القومي  نسبة  المستوى  الكلية  على  االستثمارات  إلى 
(23.44 :76.56 .) 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي  على المستوى القومي  تبلغ نسبة الحصيلة المقدرة للزكاة    -
(5.7 :94.3 .) 
للزكاة  - المقدرة  القيمة  السنوي من  العاطل  القومي   يبلغ متوسط نصيب  المستوى    على 

 ألف جم.  68722
  7136.5  على المستوى القومي  صيب الفقير من القيمة المقدرة للزكاةيبلغ متوسط ن   -

 جم.   مليون 
توصلت الدراسة إلى تقدير حصيلة الجوانب المالية للعبادات اإلسالمية خالل شهر   -4

 ، وتفصيالتها كالتالي: مليون جنيه   46166.94ه، لتبلغ نحو 1439رمضان لعام 
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حصيلة    - من  المبارك  رمضان  شهر  نصيب  القوميبلغ  المستوى  على    الزكاة 
 . مليون جنيه 17865.8

مليون    1142.44بلغت القيمة اإلجمالية المقدرة لزكاة الفطرة على المستوى القومي    -
 م. 2017/2018جنيه لعام 

ى  ه على المستو 1439بلغت القيمة اإلجمالية المقدرة لفدية صيام شهر رمضان لعام    -
 مليون جنيه.  360القومي نحو 

لعام    - رمضان  شهر  خالل  التطوعي  الصدقي  لإلنفاق  المقدرة  اإلجمالية  القيمة  بلغت 
والذي تنوع بين تبرعات وصدقات وموائد رحمن    ،مليون جنيه  26798.7ه نحو  1439

 وما نحو ذلك. 
للعبادات اإلسالمية خالل  توصلت الدراسة إلى آثار الحصيلة المقدرة للجوانب المالية   -5

 شهر رمضان على االقتصاد المصري كالتالي:
الكلي خالل شهر رمضان لعام    - المقدرة لإلنفاق الصدقي  النسبة  ه إلى  1439بلغت 

 (. 98.9:  1.1م )2017/2018نسبة اإلنفاق المحلي السنوي لعام 
رمضان    - لشهر  الكلي  الصدقي  لإلنفاق  المقدرة  النسبة  إلى  1439بلغت  نسبة  ه 

 (.  88: 12م )2017/2018المتوسط الشهري لإلنفاق المحلي لعام 
تبلغ النسبة المقدرة لإلنفاق الصدقي الكلي المقدر خالل شهر رمضان إلى االستهالك    -

 (. 98.5:  1.5النهائي الخاص )
متوسط    - إلى  رمضان  شهر  خالل  الكلي  الصدقي  لإلنفاق  المقدرة  النسبة  بلغت 

 (. 84.8: 15.2االستهالك الشهري= )
تبلغ النسبة المقدرة لإلنفاق الصدقي الكلي خالل شهر رمضان إلى االستثمارات الكلية    -
(6  :94 .) 
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الشهري   - المتوسط  إلى  رمضان  شهر  خالل  الكلي  الصدقي  اإلنفاق  نسبة  تبلغ 
 (. 56.6: 43.4لالستثمارات الكلية )

المحلي    - الناتج  إلى  رمضان  شهر  خالل  الكلي  الصدقي  لإلنفاق  المقدرة  النسبة  تبلغ 
 (. 98.8:  1.2اإلجمالي )

بلغت النسبة المقدرة لإلنفاق الصدقي الكلي خالل شهر رمضان إلى المتوسط الشهري    -
 (. 86.8: 13.2للناتج المحلي اإلجمالي )

الكل  - الصدقي  اإلنفاق  العاطل من  متوسط نصيب  خالل شهر رمضان   بلغ  المقدر  ي 
 جم.  مليون   14.4

رمضان    - شهر  خالل  الكلي  الصدقي  اإلنفاق  من  الفقير  نصيب  مليون    1492بلغ 
 خالل الشهر المبارك.   اً جنيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
213 

 

 
 
 
 
 

 ـــمةـــ ـــالخات
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مة ـــــالخات  
 

 التوفيق.. وبعد: و  اإلخالص ، وأسأله تعالىبإتمام هذا البحث  الحمد هلل الذي أنعم علي  
طقوس مجرد  المفروضة  اإلسالمية  العبادات  تكن  هللا    اً لم  حق  ألداء  المسلم  يمارسها 

حرص  قد  و ،  مجاالت الحياةإعجازي له تأثيره الواضح في مختلف  تعالى، فهي نظام عبادي  
ع المسلمين  و   على  العصور  برعلماء  فلسفتها  في  الفرد البحث  على  وتأثيرها  حكمتها 

حديثاً   والمجتمع،  برز  العالم   وقد  دول  مستوى  على  الزكاة  لعبادة  االقتصادي  األثر  بيان 
إلءجاو ،  اإلسالمي  الدراسة  الضو ت  اإلسالمية    على  ءلقاء  للعبادات  االقتصادي  الدور 

  بعد الشهادة. األربع  تمثل أركان اإلسالم  والتي -بما فيها الزكاة–المفروضة 
يسبقهم  هذا الدور من خالل أربعة محاور أساسية؛    جالء وقد حرصت الدراسة على است

اإلسالمب   تعريفللعام    تمهيد في  العبادة  خالل  ،  معنى  من:  توضيح  من  معناها،  كل 
    أهميتها وأنواعها.  ،اهص خصائ ضوابطها، 

األ  في االقتصادية  الدراسة    ولتتنا  ولالمحور  اإلسالمية،االنعكاسات  حيث    للعبادات 
البشرية ها  أثر استعرضت   التنمية  كل من:  المسلم في  على    أدائها  من خالل بيان أثر   على 

والعلم األخالق  الجسدية،  الصحة  النفسية،  ل ثم  ومن  ،  الصحة  أثر انتقلت    على   هامناقشة 
 االستهالك واالستثمار. اإلنفاق الصدقي،  اإلنفاق بأنواعه:

لبحث  الدراسة  انتقلتُثم   الثاني  المحور  للعبادات   بعض  في  االجتماعية  االنعكاسات 
المشكالت االجتماعية المعاصرة   أهم  اثنين من  دورها في مكافحةبيان    من خالل  ؛اإلسالمية 

اإلسالمي العالم  االقتصادي،  ،  لدول  النشاط  في  كبير  تأثير  لهما  ة  مشكل  اأولهموالالتي 
خالل    ؛البطالة من  على  بحث  وذلك  العبادات  أداء  من:  أثر  األفراد كل  إنتاجية  العمل، 

اإلسالمية  العبادات    دوراستعرضت الدراسة  حيث    ؛الفقرمشكلة    اثانيهموالنشاط اإلنتاجي، و 



 
215 

 

بينهم، وإعادة   تحقيق  في فيما  التكافل االجتماعي  المسلمين،  المسلم، وحدة  البركة في رزق 
 توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين مختلف أفراد المجتمع المسلم. 

فعيل الدور االقتصادي للعبادات اإلسالمية  ت إمكانية    الدراسة  تناولت  ،الثالثوفي المحور  
المعاصر الوقت  وذلك  في  تفعيلهأهم    استعراض  خالل  من،  التحديات  ك:  دوافع  مواجهة 

تواجهه،  المعاصرة   ُسبل  التي  من  بحث  االقتصادية  اإلسالمية،  أداء  االستفادة  العبادات 
أبرز  و  الدوراستعراض  هذا  تفعيل  من  المرجوة  عن   .النتائج  مقومات    فضاًل  أهم  توضيح 

 في الوقت المعاصر.  وآليات تفعيل هذا الدور
الدراسة    الرابعواختتمت  المحور  تطبيقية عمل  ب   واألخير   في  حصيلة    دراسة  لتقدير 

تقدير  وذلك من خالل    ؛ حجم أهميتها االقتصادية   إلبرازالجوانب المالية للعبادات اإلسالمية،  
، وبيان أثرها على  م2017/2018لعام    مستوى القومىالعلى  في مصر  حصيلة زكاة المال  
تقدير حصيلة الجوانب المالية للعبادات اإلسالمية خالل شهر  انتهت بو   ،االقتصاد المصري 

 .لمصري على االقتصاد ا هذه الحصيلة أثر  بيانكذلك و  ،ه1439لعام  رمضان المبارك
 

:الدراسةج  ئنتا  
باحثة بعد الدراسة المستفيضة حول الدور االقتصادي للعبادات في اإلسالم،  توصلت ال

 لى هذه النتائج: إ ،في مصر  وعمل دراسة تطبيقية عن شهر رمضان
النفقات الصدقية تنمية المسلم صحيًا وأخالقيًا وعلميًا، كما تؤثر    فيالعبادات    سهمتُ   -1

استثماري    تأثيراً   بأدائهاالمقترنة   استهالكي،  الثالث:  بأنواعه  اإلنفاق  على  إيجابيًا 
 وصدقي. 

 في حل مشكلتي البطالة والفقر.  لها دورًا هاماً  العبادات اإلسالمية  -2
م على أساس الحول الهجري  2018/ 2017زكاة في مصر لعام  ل لالمقدرة  حصيلة  ال -3

جنيه،    214389.8 المليون  أساس  الميالديح وعلى  مليون    220804.52  ول 
 جنيه. 
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  في مصر   لجوانب المالية للعبادات اإلسالمية خالل شهر رمضانل  المقدرة  حصيلةال -4
 . مليون جنيه  46166.94 نحو  ه، تبلغ1439لعام 

  

 توصيات ومقترحات الدراسة:
نتائج،   من  الدراسة  إليه  توصلت  ما  على  من  بناء  مجموعة  اقتراح  إلى  الدراسة  انتهت 

لمحاولة تفعيل الدور االقتصادي للعبادات اإلسالمية في الوقت المعاصر، ومن    توصياتلا
 أهمها: 
إلى   -1 تطور    أسهمتالتي    اإلسالميةالعبادات  آثار  حقيقة    إبرازالدعوة  المجتمع  في 

في مختلف المجاالت خاصة المجال االقتصادي، بعيدًا عن المفهوم القاصر على  اإلسالمي  
 . والتزكية الروحيةاألداء البدني 

اإلسالمية   -2 المجتمعات  لبعض  الفعلية  التجارب  اقتصاديا  دراسة  نجاحًا  حققت    التي 
مستندًا على إقامة شعائر الدين اإلسالمي، واالستعانة بما يتوافق منها مع ظروف مجتمعنا  

 المعاصر.
البحث في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من كل عبادة على حدا، بما يتوافق مع    -3

 التطور العلمي والتكنولوجي الحالي. 
الم -4 بالدراسات  ل   تميزةاالستعانة  اإلسالمي،  االقتصاد  من  لعلماء  الخروج  محاولة 

 األزمات االقتصادية المختلفة للعالم اإلسالمي. 

اقتصادية  -5 استفادة  أقصى  لتحقيق  الالزمة  واالجراءات  والقرارات  القوانين  اتخاذ  بحث 
 . المفروضة من العبادات اإلسالمية 

لعبادات  االقتصادي لدور  اللتفعيل    جميع األفراد والمؤسسات والقيادات  دورب   التوعية   -6
   .اإلسالمية على النحو المطلوب

 

 ( 88 من اآلية )هود: ﴾َوَما َتْوِفيِقي ِإَّل ِبالَِلِ ۚ َعَلْيِه َتَوَكْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيبُ ﴿
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 ةــق الدراس ـمالح
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 مالحق الدراسة 
 ( 1ملحق رقم )

 
 Unit: MIL. L.E 

 م( 2019-2013) للموازنة العامة للدولةجدول يوضح اإلنفاق العام على الصحة طبقاا 

15/ 14 14/ 13 البيان   15 /16  16 /17  17 /18  18 /19 
نسبة اإلنفاق العام على  

 الصحة إلى اإلنفاق العام % 
4.75 5.37 5.2 5 4.5 4.3 

 م. 2019مصر في أرقام،  واالحصاء، العامة للتعبئة  المركزي  الجهاز: المصدر
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( 2ملحق رقم )  
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( 3ملحق رقم )  
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 (4ملحق رقم )
 

 
 حصاء، النشرة السنوية إلحصاءات الثروة الحيوانية.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلالمصدر: 
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 المصادر والمراجــــع
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم.  -أوّلا 
 السنة النبوية الشريفة:  -ثانياا 

بن حجر العسقالني، تحقيق: محب الدين الخطيب، فتح الباري بشرح  أحمد بن علي  -1
 هـ، ط.  1407صحيح البخاري، المكتبة السلفية، ،: 

  هللا   رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع  البخاري،  إسماعيل  بن  محمد-2
 . وأيامه  وسننه وسلم عليه  هللا صلى

  -تحقيق: أحمد بن محمد شاكر، الجامع الصحيح ي،  ذرمت رة الو محمد بن عيسى بن س  -3
 لعلمية، د.ت. اي، دار الكتب ذسنن الترم

 محمد ناصر الدين األلباني:  -4
 سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، مكتبة المعارف، د.ت.  -
تحقيق: زهير الشاويش، صحيح الجامع الصغير وزيادته، المكتب اإلسالمي، بيروت،  -
 ه. 1408، 2ط
 هـ. 1409صحيح النسائي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، -

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، المسند الصحيح    -5
دار   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عن  العدل  عن  العدل  بنقل  السنن  من  المختصر 

 هـ. 1374الحلبي وشركاه، عيسى البابي   -إحياء الكتب العربية  
 

 ة: علمي الرسائل ال ثالثاا 
فى -1 التربوى  العبادة  أثر  فضل،  محمد  على  السلوك،    أسماء  وتحديد  الشخصية  تكوين 

 .هـ 1405رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة أم القرى بمكة المكرمة، 
رسالة  -2 مصر،  في  الفقر  مشكلة  معالجة  في  الزكاة  أموال  دور  محمود،  محمد  أماني 

 م. 2016دكتوراة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 
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االستثمار   -3 وصيغ  دوافع  مشهور،  اللطيف  عبد  رسالة أميرة  اإلسالمي،  االقتصاد  في 
 م(. 1986 -ه1406دكتوراة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، )

صالح بن يحيى الزهراني، الدور التربوي للحج، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة   -4
 هـ. 1408أم القرى، جمهورية باكستان اإلسالمية، 

ا -5 والصحة  اإلسالم  حداد،  الحفيظ  دكتورا عبد  رسالة  البور  ة،  لعامة،  بهاو  جامعة 
 ه.1408اإلسالمية، جمهورية باكستان اإلسالمية، 

علي مصلح المطرفي، أثر الصوم في تربية شخصية المسلم، بحث مكمل لنيل درجة   -6
مملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى،  لالماجستير في التربية اإلسالمية والمقارنة، ا

 هـ. 1415التربية،  كلية 
اإلسالمي:   -7 االقتصاد  في  والثروة  الدخل  توزيع  إعادة  آلية  راشد،  محمد  إبراهيم  محمد 

بالتطبيق على الزكاة في ضوء التجارب الدولية والحالة المصرية، رسالة دكتوراة، كلية  
 . م2015اقتصاد وعلوم سياسية، جامعة القاهرة، 

 

 الكتب:  -رابعاا 
التنمية في اإلسالم: مفاهيم مناهج وتطبيقات، المؤسسة الجامعية  د. إبراهيم العسل،  -1

 (. 1996-1416للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ) 
 . أحمد إسماعيل يحيى، الزكاة عبادة مالية وأداة اقتصادية، دار المعارف، القاهرة، د.ت -2
 د. أحمد الشرباصي، المعجم االقتصادي اإلسالمي، دار الجيل، د.ت.  -3
دار   -4 اإلنشا،  صناعة  فى  األعشى  صبح  القلقشندي،  الفزاري  أحمد  بن  علي  بن  أحمد 

 الكتب العلمية، بيروت، د.ت. 
بن   -5 دار  اإلسالمي،  الفقه  في  وأحكامها  والسندات  األسهم  الخليل،  محمد  بن  أحمد  د. 

 هـ.  1426، 2الجوزي، السعودية، ط 
 . أحمد حسن كرزون، العبادات وفضائلها التربوية -6
المسلم د.   -7 مجلة  والمثال،  الواقع  بين  اإلنتاج  في  اإلسالمي  السلوك  دنيا،  شوقي  أحمد 

 هـ(، القاهرة.1423م )2002أكتوبر -(، رجب106المعاصر، ع )
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 م. 2008أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة،  -8
ال -9 القرآن  تفسير  الدمشقي،  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  سامي  إسماعيل  تحقيق:  عظيم، 

 هـ. 1418السالمة، دار طيبة، الرياض، 
 م. 2008د. أشرف محمد دوابه، دروس اقتصادية من رمضان، دار السالم، القاهرة،  -10
فى   -11 األربعة  "المصطلحات  سباق(،  كاظم  محمد  )تعريب:  الَموُدودى  األعلى  أبو 

 .5م(، ط1971 - هـ1391الدين"، دار القلم، الكويت، )-العَبادة-الرب-القرآن: اإلله
لعالج   -12 الوقائية  التدابير  وضع  في  اإلسالمية  الدعوة  منهج  محمد،  محفوظ  األمير 

 ه(. 1428م )2007البطالة، رسالة ماجستير، كلية أصول الدين، جامعة األزهر، 
أمين بن عبد هللا الشقاوي، البركة كيف يحصل المسلم عليها في ماله ووقته وسائر   -13

 م(. 2010 -ه1431لوطنية، الرياض، )أموره، مكتبة الملك فهد ا 
القاهرة،  -14 الشروق،  دار  النبوة،  عهد  في  االقتصادي  البناء  عشقي،  ماجد  أنور  د. 

 هـ(. 1422-م  2001)
إيريك فروم، ترجمة: سعد زهران، اإلنسان بين الجوهر والمظهر نتملك أو نكون، دار   -15

 م. 1988الحداثة، بيروت  
سة  سسالمية مقارنة على المذاهب األربعة، مؤ بدران أبو العينين بدران، العبادات اإل -16

 م. 1985شباب الجامعة، اإلسكندرية،  
 .8أبو بكر الجزائرى، منهاج المسلم، دار عمر بن الخطاب، اسكندرية، د.ت ، ط  -17
 بهاء الدين محمد بن حسين العاملي، المخالة، دار الفكر، د.ت.  -18
والنشر  -19 للدراسات  الجامعية  المؤسسة  وتطبيقات،  مناهج  مفاهيم  اإلسالم:  في  التنمية 

 هـ(. 1416-م 1996والتوزيع، بيروت،) 
 م. 1998د. جالل أحمد أمين، العولمة، دار المعارف، القاهرة،  -20
الكبير،   -21 على  هللا  عبد  )تحقيق:  منظور(،  )ابن  محمد  بن  الفضل  أبو  الدين  جمال 

هللا  حسب  أحمد  القاهرة، محمد  المعارف،  دار  العرب،  لسان  الشاذلى(،  محمد  هاشم   ،
 .د.ت
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  بين  ما  وتقرير:  المقال  فصل   كتاب  رشد،   ابن   أحمد  بن   محمد  الوليد  أبو   القاضي -22
 . 2ط  ت،. د بيروت، المشرق، مكتبة االتصال، من  والحكمة الشريعة

فضل   -23 في  البركة  الحبيشي،  عمر  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  الدين  السعي  جمال 
 ه( . 1437  -م2016والحركة، دار المنهاج، بيروت، ) 

جون مايناردكينز، ترجمة: إلهام عيداروس، النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود،   -24
 هـ(. 1431م، )2010دار العين للنشر، القاهرة، 

الصحيح   -25 الجامع  د.ت،  القاهرة،  الريان،  دار  الدين،  علوم  إحياء  الغزالى،  حامد  أبو 
 .هـ 1422د من أمور رسول هللا وسننه وأيامه، دار طوق النجاة، بيروت، المسن 

مكة   -26 الصفا،  مطابع  وأسرارها،  الشريعة  حكم  من  العبادي،  هللا  عبد  محمد  حامد 
 م(. 1998-هـ 1418المكرمة، )

مجلة   -27 واإلسالمي،  العربي  العالم  يواجهها  التي  التحديات  زكي،  عباس  حسن  د. 
ص مركز  اإلسالمية،  رمضان  المعامالت  الثانية،  السنة  الخامس،  العدد  كامل،  الح 

 هـ. 1413
 الماوردى:  ي الحسن على بن محمد بن حبيب البصر أبو  -28

 .م( 1987 -هـ 1407أدب الدنيا والدين، دار الكتب العلمية، بيروت، )-
 تفسير الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.    النكت و العيون  -
 . م(2006 -ه1427تحقيق: أحمد جاد، األحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، ) -

د. حسن محمد الرفاعي، االستهالك واالدخار في االقتصاد اإلسالمي، دار النفائس،    -29
 . 103ه(، ص1427م ) 2006بيروت، 

غة،  فارس بن زكريا )تحقيق: عبد السالم محمد هارون(، مقاييس الل  الُحسين أحمد بن    -30
 .دار الفكر

 : ةد. حسين حسين شحات  -31
 م2011أسباب البركة في األرزاق، الناشر: المؤلف، -
 م(.  2011 -ه1432، )3التطبيق المعاصر للزكاة، دار النشر للجامعات، ط-
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في  - اإلنتاج  قضية  مؤتمر  التنمية،  على  وأثرها  اإلسالمي  المنهج  في  اإلنتاج  أولويات 
 م، جامعة أسيوط، أسيوط. 1992إبريل   16-14مصر،  

 م. 1990محاسبة الزكاة: مفهومًا ونظامًا وتطبيقًا، مكتبة األعالم، القاهرة، -
د. حميد ناصر الذري، مفهوم العمل في اإلسالم وأثره في التربية اإلسالمية، منشورات   -32

 م. 1998دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة، 
خالد بن عبد هللا المشعل، الجانب النظري لدالة االستثمار في االقتصاد اإلسالمي،   -33

التعليم العالي، كلية الشريعة، قسم  جامعة اإلمام محمد بن أبي سعود اإلسالمية، وزارة  
 م. 2002االقتصاد اإلسالمي، المملكة العربية السعودية، الرياض،

كلية   -34 ماجستير،  رسالة  االقتصادية،  التنمية  في  الزكاة  دور  حسن،  عارف  ختام 
 م. 2010الوطنية، نابلس، فلسطين،   حالدراسات العليا، جامعة النجا

االجتما -35 التكافل  واصل،  فريد  نصر  والبحوث  د.  الدراسات  سلسلة  اإلسالم،  في  عي 
 (. 1419-1998االقتصادية، مركز صالح عبدهللا كامل، ) 

مبادئ  -36 وفق  الماليزية  التجربة  العوضي،  رفعت  د.  تقديم:  بيومي،  المنعم  عبد  نوال 
القاهرة، ) الدولية،  الشروق  م(،  2014  -ه1435التمويل واالقتصاد اإلسالمي، مكتبة 

 . 2ط
د.عبدهللا بن محمد معطر، السلوك االستهالكي في اإلسالم، دار ابن حزم، بيروت،   -37

 م(. 2010-ه1431)
رسالة  -38 مصر،  في  والثروة  الدخل  توزيع  وإعادة  الزكاة  الجيوشي،  إبراهيم  دالل 

 م. 2003ماجستير، المعهد العالي للدراسات اإلسالمة، القاهرة، 
وودي، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، الراغب األصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان دا -39

 م، 2009، 4دمشق، ط
 : العوضي د. رفعت السيد  -40

 . 2004عالم إسالمي بال فقر، د.ن،  -
دار  - اإلسالمية،  الدعوة  في  أعماله  ونتائج  مقوماته  اإلسالمي:  االقتصادي  التكامل 

 م(. 1989 -ه1409المنار، القاهرة، )
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 م. 1973السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة، رفعت المحجوب، االقتصاد  -41
د. رفعت فوزي عبد المطلب، الحج والعمرة: أحكامهما وأثرهما في بناء المجتمع اإلسالمي،  

 م. 1990مكتبة الخانجي، القاهرة، 
الرياض،    -42 للنشر،  األلوكة  دار  اإلسالمية،  الوحدة  الفياض،  العزيز  عبد  بن  زيد 

 م(. 2012-هـ 1433)
صالح األشوح، اقتصاديات الوقت: دراسة مقارنة بين الفكر الوضعي والفكر    د. زينب -43

القاهرة،  األزهر،  جامعة  اإلسالمي،  لالقتصاد  كامل  صالح  مركز  اإلسالمي، 
 م(. 2004-هـ 1425)

العربي   -44 المركز  المعاصرة،  والتحديات  اإلسالميون  الدالل،  صالح  محمد  سامي  د. 
 . م(2008 -ه1429سانية، القاهرة،  )للدراسات اإلن 

كلية   -45 اإلسالمي،  االقتصاد  قسم  للزكاة،  االقتصادي  األثر  اللجياني،  حمدان  سعد 
 هـ(. 1406م )1986الشريعة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية،  

سمير محمد نوفل، دور العقيدة في االقتصاد اإلسالمي، مركز صالح كامل، جامعة   -46
 هـ(. 1425 -م2005األزهر، )

شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبو بكر بن فرح األنصاري القرطبي،    -47
( القاهرة،  العربي،  الفدا  دار  القرآن،  ألحكام  الجامع  القرطبي    -م1990تفسير 

 ه(. 1410
محمد ابن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، تقديم: عبد الغني عبد  شمس الدين   -48

األزه عادل  د.  طبي:  تعليق  الطب  الخالق،  العقدة،  فرج  محمود  أحاديث:  تخريج  ري، 
 النبوي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، د.ت. 

 الرسالة،  مؤسسة  النبالء،  أعالم   سير  الذهبي،  عثمان  بن   أحمد   بن   محمد  الدين  شمس -49
 . 3ط ، (م1985 -ه1405)  بيروت،

لوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  شهاب الدين السيد محمود األ -50
 د.ت.  مثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت،الوالسبع 
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الخريجي،   -51 مكتبة  إسالمي،  منظور  من  االقتصادية  النظرية  دنيا،  أحمد  شوقي 
 ه(. 1404م )1984الرياض، 

دراسة   -52 اإلسالمي:  االقتصاد  في  التنمية  تمويل  دنيا،  أحمد  مؤسسة  شوقي  مقارنة، 
 م. 1984الرسالة، بيروت، 

شحات  -53 إسماعيل  واالدخار،  ةشوقي  االكتناز  بين  والفرق  النقود  في  إسالمية  مفاهيم   ،
 يونيو(.   -مايو  -لة المسلم المعاصر، العدد الرابع عشر، )إبريل ج م

د. صالح بن على أبو عراد، العبادات اإلسالمية ومنافعها لتربية الجسم، دار الزمان   -54
 م(. 2006هـ 1427ر والتوزيع ،  المدينة المنورة،  )للنش

صراع   -55 قنصوة،  صالح  تقديم:  الشامي،  طلعت  ترجمة:  هانتينجتون،  صامويل 
 . 1997الحضارات، سطور، القاهرة، 

 . م1983، 6صبحي الصالح، النظم اإلسالمية، دار العلم للماليين، بيروت، ط  -56
 م. 1984، تونس، عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر  -57
،  2عائض بن عبدهللا القرني، دروس المسجد في رمضان، دار ابن حزمـ، بيروت، ط -58

 م(. 2002 -هـ 1412)
اإلسالمي،    -59 بالفكر  مقارنة  االقتصادية:  التنمية  في  محاضرات  وفا،  الباسط  عبد  د. 

 دار النهضة العربية، د.ت. 
اال -60 التنمية  فى  اإلسالمى  المنهج  حول  الغزالى،  الحميد  الوفاء، عبد  دار  قتصادية، 

 م(. 1989 -هـ 1409المنصورة،  )
الحكومية في مصر،    -61 الضائع: أزمة اإلدارة  الوقت  اقتصاديات  الخالق فاروق،  عبد 

 م. 2002مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، القاهرة، 
الجامعي، األسك -62 الفكر  النفسي، دار  العيسوي، اإلسالم والعالج   الرحمن  ندرية،  عبد 

 م. 1986
ط   -63 القاهرة،  مصر،  في  المالية  األوراق  بورصات  حسن،  بكري  الستار  ،  1عبد 

 . م1999
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د. عبد الشكور عبد اللطيف، العلمية في الصالة، المؤتمر العلمي السابع لإلعجاز   -64
والسنة،  القرآن  في  لإلعجاز  العالمية  الهيئة  الطبية،  العلوم  والسنة،  القرآن  في  العلمي 

 م(. 2004-هـ1425دبي، )
ه،  1406عبد العزيز الخياط، المجتمع المتكافل في اإلسالم، دار السالم، القاهرة،   -65

 . 3ط
بني   -66 اإلسالمية،  الدعوة  صحيفة  منشورات  والثروة،  اإلسالم  الكحلوت،  العزيز  عبد 

 . 2هـ، ط1402غازي، 
دار   -67 العولمة،  عصر  في  اإلسالمي  العالم  التويجري،  عثمان  بن  العزيز  عبد  د. 

 م. 2004القاهرة،  الشروق،
للماليين،   -68 العلم  دار  العزيز،  عبد  بن  عمر  الزاهد  الخليفة  األهل،  سيد  العزيز  عبد 

 م. 1979، 6بيروت، ط
اإلسالمية،   -69 للدراسات  العالى  المعهد  العبادات،  فقه  الشيخ،  حسينى  الفتاح  عبد  د. 

 .م(2008-هـ 1428الجيزة، )
وتصحيح: محمد على شاهين، المغني على  ، ضبط ةعبد هللا بن أحمد بن محمد قدام -70

 (. 1994-1414، دار الكتب العلمية، بيروت، ) 2مختصر الخرقي، ج
المملكة   -71 العدل،  المناسك، وزارة  أهم  إلى  الناسك  عبد هللا بن محمد بن حميد، هداية 

 . 9هـ، ط1402العربية السعودية، 
تحقيق:   -72 القرطبي،  األنصاري  أحمد  بن  محمد  هللا  عبد  الحفناوي،  أبو  إبراهيم  محمد 

 . 2005الجامع ألحكام القرآن، دار الحديث، 
والتوزيع،   -73 للنشر  مختار  مؤسسة  والحياة،  الدين  في  الشباب  إلى  النمر،  المنعم  عبد 

 القاهرة، د.ت. 
الشعب،   -74 دار  اإلسالمي،  العالم  تواجه  التي  التحديات  الواسع،  عبد  الوهاب  عبد 

 القاهرة، د.ت. 
اليمني، -75 عبدهللا  الكبرى،    ابن  التجارية  المكتبة  والحركة،  السعي  فضل  في  البركة 

 القاهرة، د.ت. 
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ال -76 أهل  أحكام  الصالح،  صبحي  د.  تحقيق:   ، بكر  أبى  بن  محمد  عبدهللا  مة،  ذأبو 
 (. 1961 -1318مطبعة جامعة دمشق، دمشق، )

 هـ(. 1409م )1989أبو عبيد القاسم بن سالم، األموال، دار الشروق، القاهرة،  -77
 هـ. 1413طرشة، الصالة والرياضة والبدن، المكتب اإلسالمي، بيروت، عدنان ال -78
عزة الدمرداش، تقديم: د. جابر قميحة، القرآن والتنمية البشرية، دار الطباعة والنشر   -79

 م. 2011اإلسالمية، القاهرة، 
بيروت،   -80 للماليين،  العلم  دار  اإلسالم،  في  الصالة  روح  طبارة،  الفتاح  عبد  عفيف 

 . 17م، ط1992
 .ى بن محمد الشريف الجرجانى، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت عل -81
 هـ. 1400علي القاضي، أضواء على التربية في اإلسالم، دار األنصار، القاهرة،  -82
عليها:   -83 االقتصادي  اإلصالح  برنامج  وأثر  البطالة  مشكلة  نجا،  الوهاب  عبد  علي 

 م. 2005دراسة تطبيقية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  
القرشي الدمشقي،   -84 الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  تحقيق: سامي بن  الحافظ أبو 

( الرياض،  طيبة،  دار  العظيم،  القرآن  تفسير  السالمة،    م(، 1999  -ه1420محمد 
 . 2ط

 . 2، ط م1974فاخر عاقل، التربية قديمها وحديثها، دار العلم للماليين، بيروت،  -85
الحسين   -86 بن  محمد  بن  علي  الفتح  عبد  أبو  تعليق:  الحكم،  عنوان  قصيدة  البستي، 

 . 5م،  ط1427الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، بيروت، 
أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي، تحقيق: البشري الشويجي، اإلشارة إلى محاسن   -87

التجارة: أبحاث من التراث اإلسالمي في علم االقتصاد ومن التجارة وصناعة الكيمياء،  
 م. 1997الكليات األزهرية،   مكتبة 

دراسة  -88 للتنمية:  اإلسالمي  للبنك  تحليلية  دراسة  الوقداني،  سعيد  محمد  هللا  عبد  فهد 
أم   جامعة  اإلسالمية،  والدراسات  الشريعة  كلية  ماجستير،  رسالة  واقتصادية،  شرعية 

 م. 1983-ه1403القرى، مكة المكرمة، 



 
232 

 

ال -89 القوانين  في  التجارية  الشركات  عطوى،  فوزي  اإلسالمية،  د.  والشريعة  وضعية 
 . م2005منشورات الحلبي، لبنان، 

العامة   -90 المصرية  الهيئة  الخطاب،  بن  لعمر  المالية  السياسة  محمد،  إبراهيم  قطب 
 . م1984للكتاب، القاهرة،

 عبد هللا محمد بن أبى بكر بن أيوب بن قيم الجوزية:  -91
 مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، دار الفكر، ب.ت. -
 .هـ1344الكافية الشافية فى االنتصار للفرقة الناجية، مطبعة التقدم العلمية، القاهرة، -
-  ، بيروت  العلمية،  الكتب  دار   ، نستعين  وإياك  نعبد  إياك  منازل  بين  السالكين  مدارج 

 .د.ت
 مصايد الشيطان، دار التراث، القاهرة، د.ت. إغاثة اللهفان من  -

فتح   -92 شرح  الحنفي(،  الهمام  بابن  )المعروف  السيواسي  الواحد  عبد  بن  الدين  كمال 
 .م(2003-هـ1424القدير، دار الكتب العلمية، بيروت، ) 

93-  ( دبي،  الفرقان،  مكتبة  الموطأ،  الليثي،  يحيى  رواية  أنس،  بن  -هـ 1424مالك 
 م(. 2003

محمد،  -94 بن  محضير  المصري،    د.  الكتاب  دار  اإلسالمية،  واألمة  اإلسالم  موسوعة 
 م، 2004القاهرة، 

االقتصاد اإلسالمي:   -95 والثروة في  الدخل  توزيع  إعادة  آلية  إبراهيم محمد راشد،  محمد 
بالتطبيق على الزكاة في ضوء التجارب الدولية والحالة المصرية، رسالة دكتوراة، كلية  

 م. 2015اهرة، اقتصاد وعلوم سياسية، جامعة الق
للشئون   -96 األعلى  المجلس  اإلنسانية،  موكب  في  المسلمون  سالم،  الدين  بهي  محمد 

 م(. 1989 -ه1409اإلسالمية، وزارة األوقاف، القاهرة، )
ضوء الكتاب والسنة، دار    محمد أبو الفتح البيانونى، العبادة دراسة منهجية شاملة فى -97

 . م1984السالم، القاهرة، 
 د. محمد الغزالى: -98

 .5م ، ط2001هذا ديننا، دار الشروق، القاهرة، -
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 م(. 1987-هـ 1408خلق المسلم، دار الريان للتراث، القاهرة، )-
بيروت،   -99 الفكر،  دار  والعبادة،  العقيدة  اإلسالم:  نظام  المبارك،  محمد  ،  م 1970د. 

 .2ط
أب  -100 بن  بيروت،  محمد  لبنان،  الصحاح، مكتبة  الرازي، مختار  القادر  بن عبد  بكر  و 

 م. 1986
العلمية،    -101 الكتب  دار  المستطاب،  الرزق  في  االكتساب  الشيباني،  الحسن  بن  محمد 

 هـ(. 1406 -م  1986بيروت، )
شعيب    -102 تحقيق:  بلبان،  ابن  بترتيب  حبان  بن  صحيح  البستي،  حبان  بن  محمد 

 ه.1414،  2األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
القلبية    -103 العبادات  الشريف،  موسى  عقيل  بن  حسن  بن  حياة  محمد  فى  وأثرها 

 . 2م(، ط1999-هـ 1419المسلمين، دار المجتمع، جدة، )
 م. 1997محمد بن حسين الشيباني، تحقيق سهيل زكار، الكسب، دار الفكر،   -104
 محمد بن صالح العثيمين، فقه العبادات، مكتبة اإليمان، المنصورة، د.ت.   -105
ل آيات الحج في  د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجى، وقفات تربوية من خال   -106

 م(. 2013-هـ1434كتاب هللا، دار الميمنة، المدينة المنورة، )
محمد بن علي بن عطية الحارثي، تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي، قوت القلوب    -107

العلمية،   الكتب  دار  التوحيد،  مقام  إلى  المريد  طريق  ووصف  المحبوب  معاملة  في 
 م(. 2005 -هـ1426، )2بيروت، ط

 ، الصالة حياة، د.ن، د.ت. محمد بهنسي   -108
د. محمد حامد الزهار، النقود والبنوك والتجارة الخارجية، مكتبة الجالء، المنصورة،   -109

 م. 1982
البيع  -110 الُمسم اة:  الُعقود  المدني،  القانون  قاسم،  حسن  )الضمان(  -محمد   -التأمين 

 م. 2007اإليجار، دراسة ُمقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
النفائس،  محم  -111 دار  الفقهاء،  لغة  معجم  قنيبي،  صادق  حامد  جي،  قلعة  رواس  د 

 م(. 1985-ه1405)
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محمد سلطان أبو علي وهناء خير الدين، أصول علم االقتصاد: النظرية والتطبيق،    -112
 .1982المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة، 

د. محمد شريف بشير، التنمية والقيم الثقافية: تجربة التنمية الماليزية، األمة وأزمة    -113
 . م( 2007 -ه1401)السالم، القاهرة، الثقافة والتنمية، برنامج حوار الثقافات، دار 

 م. 1991محمد شفيق، التنمية واالقتصاد العسكري، مطبعة المعرفة، القاهرة،   -114
االجتماع    -115 علم  في  قراءات  االقتصادية:  والمتغيرات  التنمية  شفيق،  محمد  د. 

 االقتصادي، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، د.ت. 
والتأليف،    -116 للنشر  ثقيف  دار  االجتماعي،  والضمان  اإلسالم  الفنجري،  شوقي  محمد 

 . 2هـ(، ط1402م )1982الرياض، 
اإل  -117 في  العبادة  الخطيب،  عبدهللا  والنشر  محمد  التوزيع  دار  وآفاقها،  جوهرها  سالم: 

 اإلسالمية، د.ت. 
 م.2002محمد عطية اإلبراشي، عظمة اإلسالم، مكتبة األسرة، القاهرة،  -118
بيروت،   -119 الرسالة،  مؤسسة  اإلسالمي،  االقتصاد  في  أبحاث  النبهان،  فاروق  محمد 

 م(. 1988-ه1409، )2ط
قرآن الكريم، دار الكتب المصرية،  محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس أللفاظ ال -120

 .م(1945 -هـ 1364القاهرة، )
 هـ. 1409، 12محمد قطب، منهج التربية اإلسالمية، دار الشروق، القاهرة، ط  -121
 محمد متولي الشعراوي، تلك هي األرزاق، دار الندوة، األسكندرية، د.ت.   -122
م  -123 والتهذيب،  التربية  في  وأثرها  العبادات  عمير،  التراث محمد محمود مصطفى  كتبة 

 هـ. 1409اإلسالمي، القاهرة، 
 م. 1974د. محمد يحيى عويس، أصول االقتصاد، مكتبة عين شمس، القاهرة،  -124
 محمدأبو زهرة، التكافل االجتماعى فى اإلسالم، دار الفكر العربى، القاهرة، د.ت.  -125
القاهرة،  -126 القرآني ، مكتبة وهبة،  بالهدي  الطب اإلسالمي شفاٌء  نجيب،  محمود أحمد 

 م(. 1982-هـ 1403)
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127- ( القاهرة،  الصفا،  مكتبة  للحياة،  وابتسم  تحزن  ال  المصرى،    -هـ 1428محمود 
 م(، 2007

والتوزيع، جدة،   -128 للنشر  القادسية  دار  بالصالة،  نفسك  الحميد، عالج  الدين عبد  محي 
 م(. 1994-هـ 1414)
 هـ. 1411محي الدين مستو، عبادات اإلسالم فقهها وأسرارها، دار ابن كثير دمشق،  -129
المكتب   -130 المفتيين،  وعمدة  الطالبين  روضة  النووي،  شرف  بن  يحيى  الدين  محي 

 م(. 1991-ه1412، )3اإلسالمي، بيروت، ط 
 م(. 1988 -هـ 1408واإلبداع، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت، )  -131
 .4، ط2004مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ،  -132
 .1987المعلم بطرس البستانى، محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت،   -133
والبحوث    -134 الدراسات  سلسلة  اإلسالم،  في  االجتماعي  التكافل  واصل،  فريد  نصر  د. 

 (. ه1419-م 1998االقتصادية، مركز صالح عبدهللا كامل، ) 
 د. نعمت عبد اللطيف مشهور:   -135
 اقتصاديات المالية العامة اإلسالمية والوضعية، د.ن، د.ت. -
الزكاة األسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر -

 م(. 1993 -ه1413والتوزيع، بيروت، )
أبو نعيم أحمد بن عبدهللا األصفهاني، حلية األولياء وطبقات األصفياء، دار الكتب   -136

 .8م (،  ج1988  -هـ 1409بيروت، )  العلمية،
 نور الخولي، الرياضة والحضارة اإلسالمية، القاهرة، دار الفكر العربي، د. ت.  -137
الكويت، دار الصفوة، القاهرة،   -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية -138

 م(. 1993-هـ 1414)
طبا  -139 الفقهية،  الموسوعة  اإلسالمية،  والشئون  األوقاف  السالسل،  وزارة  ذات  عة 

 . 2م(، ط1986 -ه1406الكويت، )
الكتاب   -140 ضوء  في  الميسر  الفقه  واإلرشاد،  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشئون  وزارة 

والسنة، المملكة العربية السعودية: مجمع الشئون اإلسالمية، مجمع الملك فهد لطباعة  
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 المدينة المنورة.المصحف الشريف، األمانة العامة، الشئون العلمية، 
أبو اليزيد أبو زيد العجمى، العبادة بناء للفرد وعطاء للمجتمع، دار السالم، القاهرة،   -141

 .م( 2011 -هـ 1432)
 : يوسف إبراهيم يوسف  -142
المنهج اإلسالمي في التنمية االقتصادية، مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي، كلية  -

 . 265،266(، صه 1438م )2017، 3التجارة، جامعة األزهر، ط
األوقاف - وزارة  األمة،  كتاب  سلسلة  والتطبيق،  النظرية  بين  اإلسالم  في  العفو  إنفاق 

 . ه1414والشؤون اإلسالمية بدولة قطر، 
االقتصادية في اإلسالم، اال- التنمية  للبنوك اإلسالمية،  استراتيجية وتكنيك  الدولي  تحاد 

 د.ط، د.ت. 
 

 واألبحاث: دوريات الالتقارير و  -اا خامس
االقتص  -1 الدور  العوران،  معالأحمد  خالل  من  للزكاة  التنموي  الفقر،  ادي  لقضية  جتها 

 م. 1999، 1،العدد 26مجلة دراسات، الجامعة األردنية، المجلد
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