


ونفقات الدراسةالزكاة 



حول تكاليف الدراسة.

مصادر تمويل أخرى.

 يل التأص: الزكاةالدراسة ومصارف تكاليف

.الفقهي

مقترحات.

عناصر البحث



حول تكاليف 
الدراسة 



ة جدا التكاليف المالية للدراسة بتونس مرتفع

:ثناناومصادر التمويل 

 العنوان األول والعنوان الثاني من ميزانية

.الدولة

األولياء



العنوان الثاني
ميزانية التجهيز

العنوان األول 
ميزانية التصرف 

بناء المدارس والمعاهد والكليات 

والمقرات اإلدارية،

استهالك الكهرباء والغاز والماء 

مواد التنظيف، والهاتف، 

وخاصة عند التجهيزات الكبرى

إحداث المؤسسة،
تعهد البناءات والصيانة، 

اإلصالحات الكبرى، المكتبية، والرياضية،األدوات

...تجهيز مختلف المخابر 
الجوائز، أدوية لإلسعافات،، األجور

...، والمنحالمبيتاتالتغذية،



تكاليف جديدة التكاليف الضرورية
من الحواسيب المحمولة بالنسبة لكثير

الطلبة،

اللباس المحترم، الميدعة، الزي 
الرياضي، زي المخبر 

الهواتف الجوالة، الكتب المدرسية،

كارثة التعليم )الدروس الخصوصية 
،(الموازي

األدوات المدرسية،

...أزياء خاصة في المخابر لبة،النقل وتكاليف اإلقامة بالنسبة للط

معلوم الترسيم،

...اللمجة



رةكبينفقاتيتطلبالتعليمأصبح

وخاصةالدخلضعيفةالعائالتأرهقت

اتمناسبمعالمدرسيةالعودةتزامنتإذا
األضحىكعيدأخرى



التعليملتمويلممكنةأخرىمصادر

:الفقراءوالطلبةالتالميذوإعانة

عياتالجمآليةابتكارمثلالذاتيالتمويل

.التنموية

والهبات واألوقافالزكاة



التذكير 

بمصارف الزكاة



وَصَلِّ  بِهَاخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ 
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  

(103التوبة )





مصارف الزكاة

:  ثمانية فقط

ألخذ أموال وهم المستحقون 
سواهمالزكاة دون 





ظنالح:
 لـ  » أن المصارف األربعة األولى ربط بينها حرف الجر»

.  التمليكالذي يفيد

 في»أما المصارف األربعة المتبقية فربط بينها بحرف الجر  »

.الظرفيةالذي يفيد 



 من هذه واحدإلى صنف الزكاةصرفيمكن

كل فال يشترط توزيعا على،األصناف الثمانية

.األصناف كما ذهب الشافعي

يمكن إعطاؤها لشخص واحد حسب المصلحةو  .



م ق س  في عندناالذي األمر »: قال اإلمام مالك

االجتهادالصدقات أن ذلك ال يكون إال على وجه 

أو نائبه في القدر الذي ( الحاكم)من الوالي 

 يلزم فال. ُيعَطى وفي من ُيعَطى من األصناف

وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل ... تعميم

(.على الموطأالزرقانيشرح ). «العلم



مصرفا

الفقراء 
والمساكين



 لم أو غير قادر على العمل أوأن يكون ال مال له الفقير والمسكين إما

أو أن يكون له كسب أو مال ال يكفيه هو ومن تجب عليه يجد عمال، 

.  نفقته

 وهنا تجب اإلشارة إلى أن األمور تختلف باختالف المجتمعات

.  حاجي وما هو كماليواألعراف في تحديد ما هو ضروري وما هو 

 فمن له ما ال يباع عادة على المفلس وليس له
.كسب يكفيه يعد محتاجا للزكاة



مصرف

في سبيل هللا



ثا توسع الفقهاء قديما وحدي

في تحديد مجال هذا 

المصرف بين من قصره 

على الغزو في سبيل هللا
.وبين من توسع في ذلك



 اليوم هو الدفاع عن حرمة" في سبيل هللا"نرى أن مصرف

األوطان،  

لتي وهو أيضا تمويل المجهود العلمي للتعريف بقيم اإلسالم ا

يمة تحقق سعادة اإلنسان في الدنيا واآلخرة، وتتجلى فيها ق

".اقرأ"

ان وهو أيضا نشر التعليم وتعميق البحث العلمي وكسب ره

.  المعرفة

ل وليحذر المسلمون من دعوة البعض لدفع أموال الزكاة لتموي
.الخالف والتقاتل بين المسلمين الذي خرب األوطان



 وال أفضل من المجهود العلمي اإلسالمي للتصدي للجهل

.وتشويه رسالة اإلسالم

ينهم بهذا المجهود ينشر الدين الصحيح ويصان الناس في د

. فال يضللهم ضال مضلل

 لعلمي تشمل طلبة العلم والبحث ا« في سبيل هللا»لذا فإن

ن والنفقة على العلماء القائمين على مصالح المسلمين أل
.بهم يحفظ اإلسالم وشريعة خير األنام







معاصي قد يستعين بمال الزكاة على الغير المسلم ألنه تحرُم الزكاة على 
.هقلبلتأليف إال إذا خيف عليه من الهالك أو أن يعطى . ومحاربة اإلسالم

هم إ َلى ال َيَمن  فَ   َعن 
ي هللاه ُعُهم  إ َلى َشَهاَدة  أَن  َبَعَث ُمَعاًذا َرض  اَل إ َلَه إ اله َقالَ اد 

  َفإ ن  ُهم  أََطاُعوا ل  
ُ َوأَنِّي َرُسولُ هللاه َ قَ هللاه

ُهم  أَنه هللاه ل م  م  َذل َك َفأَع  ه  َتَرَض َعَلي  د  اف 

َلٍة َفإ ن   ٍم َوَلي  َس َصَلَواٍت ف ي ُكلِّ َيو  هُ َخم  ل م  َ  ُهم  أََطاُعوا ل َذل َك َفأَع 
م  أَنه هللاه

م  ُتؤ   َوال ه  م  َصَدَقًة ف ي أَم  ه  َتَرَض َعَلي  م  َوُتَرد  اف  ن َيائ ه  ن  أَغ  َعَلى َخُذ م 

م   (البخاري).فَُقَرائ ه 

، أما وترّد على الفقراء، فهذه مطلقة: لو قال النبي عليه الصالة والسالم

لملحد يؤّكد من المقصود بالخطاب، وهم المسلمون، فالفقير اف«هم»ضمير 

كاة أو الكافر أو الفاجر ال يجوز أن ندفع له زكاة أموالنا، وال صدقاتنا، وال ز
.فطرنا



اء ال تجوز الّصدقة عاّمة، والزكاة خاّصة، لآلب

ولألبناء مهما نزلوا، أي األصول مهما عَلوا،

ب من والفروع، فالذي ينفق على هؤالء كأّنه تهره 

لكن و. يهَدفع الزكاة، ألّن هذه النفَقة واجبة عل
:وجب االنتباه لبعض الحاالت

تهمال يجوز دفع الزكاة لمن تجب عليك نفق
الفروعواألصول ( 1



زّوج، وله ، االبن متاالبن مستقاّلً عن األبأحياًنا يكون 

دفعهم بيت، وعليه َدين، واألب معه ن صاب الزكاة، فلو

جره، البنه لجاز، ألنه المقصود باالبن من كان في ح  

ومن كان في كفالته، ونفقته على األب، أما إن كان

جوز أن االبن مستقالً في نفقته، ففي مثل هذه الحالة ي
.ُتدفع الزكاة إلى االبن



يجوز له ينفق عليها الأُخت  في بيته تمن كان

ُعُه أن يدفع لها الزكاة، ولو دفع لها الزكاة لكان دف

ًبا من دفع الزكاة، فاألُخت له أن ُيع   َيها تهر  ط 

ي الزكاة إن كانت مستقلهة عنه، أما إن كانت ف

ّرب حجره وهو ينفق عليها فَدفُع الزكاة لها ته
من دفع الزكاة



الزوجة( 2

َيها شيًئا من ز ط  كاة مالك، الزوجة أيًضا ال يحلّ لك أن ُتع 

ثَ ازوج فقيرالكان لو  جة ور  ت عن وَدخله َمحدود، وزو 

جها؟ أبيها مبلًغا طائالً، فهل يجوز أن تعطي الزوجة زو

ألن زوجك أن تعطي زكاة مالك إلى يمكن: نقول لها
.كأقرب الناس إليألنهه نفقته ليست واجبة عليك و



عليه لمرتد وساب الجاللة والدين والمنتقص من مقام الرسول صلى هللال

.وسلم

 ال يعطى من... جحودا أو ألي معلوم من الدين بالضرورةالصالة لتارك

.الزكاة إال إذا كان من المؤلفة قلوبهم أو إذا خيف عليه من الهالك

 له بدع عقدية مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة ال يعطى من لمن

ومن.«جبريلعليا هو النبي وأخطأ إن »: غالة الرافضةكقول : الزكاة

ومن من يجسم هللا. «يكونكاألنبياء يعلمون ما كان وما األئمة »: يقول

.عز وجل

ى ال ُتَعط
الزكاة



أنلهيجوزالالزكاةمنيكفيهمالعلىتحصلمن

.المحتاجينمنلغيرهذلكول يترك  المزيد،يأخذ

وزكىالحرثمنالنصابعلىتحصلالذيالمزارع

مناألخذلهيجوزمحتاجابقيذلكومععليهما

.الكفايةلهتحصلحتىالزكاةأموال

سديدلتيكفيهالربحهولكنالنصابامتلكإذاالتاجر
.الزكاةمنيأخذأنيمكنحاجياته



طلبة العلم أو المدرسون الذين ال يملكون المال •

الكتب الكافي لتوفير وسائل الدراسة أو التدريس مثل

.والحواسيب يمكن أن يأخذوا من أموال الزكاة

ن توزع الزكاة في أماكن الثروة، ولكن يمكاألصل أن•

نقلها إلى أماكن بعيدة حسب الحاجة التي يقدرها 
.المزكيالحاكم المسلم أو العلماء أو 



كسبعلىقادرإلىالزكاةصرفيجوزال

.يالهعوكفايةكفايتهمنلهيحصلبهيليق

َتح ل  اَل »:وسلمعليههللاصلىالرسوليقول

َدَقةُ  ،الصه يَواَل ل َغن يٍّ ةٍ ذ  ره يٍّ م  (زيمةخابن)«َسو 



فق فقير غير قادر على التكسب رفض والُده أن ينابن •

بة في هذه الصورة ُيعطى الولد من الزكاة ألنه بمثا. عليه

.اليتيم الفقير

 أهل األمر بالمعروف والنهي عن على

المنكر أو الحاكم أن يجبروا أهل الواجبات 
.على القيام بواجبهم



ين على الدولة أن تحدث جهاز رقابة ورصد لمعرفة المستحق

ن مال ينتظرومن المتسولين حتى ال نرى طابورا من الفقراء 

:قال تعالى. الشرفاء المتعففينوننسى الزكاة 

َ َيه  • نه هللاه َك ُهَداُهم  َوَلك  َس َعَلي  ف قُوا م  َلي  ي َمن  َيَشاُء َوَما ُتن  ٍر د  ن  َخي 

ت   ف قُوَن إ اله اب  ُكم  َوَما ُتن  فُس  َن  ف قُ َفأل  ه  هللاه  َوَما ُتن  ٍر ُيَوفه َغاَء َوج  ن  َخي  وا م 

َلُموَن  ُتم  اَل ُتظ  ُكم  َوأَن  يَن أُح  ( 272)إ َلي  ُروا ف ي َسب يل  هللاه  ل ل فَُقَراء  الهذ  ص 

ض  َيح   َر  ًبا ف ي األ  يُعوَن َضر  َتط  ن َياءَ اَل َيس  لُ أَغ  َعف ف  َسُبُهُم ال َجاه  َن الته م 

أَلُوَن النه  يَماُهم  اَل َيس  فُُهم  ب س  ر  ن  َتع  ف قُوا م  ٍر َفإ نه اَس إ ل َحاًفا َوَما ُتن   َخي 
َ ب ه  َعل يم  

(273البقرة )هللاه





شكرا لكم
:لالتصال

habib.kallel@gmail.com
:الجمعية التونسية لعلوم لزكاة

53600100:ألو زكاة

58351532: الهاتف


