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 بعدالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، أما 

ةالجتم   ام ااة سررررر  صرررررزكاة في دام ا   ا»فيسععععععدني أن أناعععععر   ا البحث

جزء من متطلبات الحصععععععول على درجة الماجسععععععتير في الدراسعععععععات و و « أ م ني 

 على النحو  اإلسالمية بمعهد ماركفيلد للتعليم العالي المعتمد من جامعة نيومان

فئات التقييم في جميع درجات وقد حاز البحث ـععع بفهللا  هللا وتوفيق  ـععع على أعلى 

الخير للدراسات مؤسسة على جائزة الباحث ل ووساعد على حصالتقييم من قب  المعهد، 

وقام المترجم األسعععتا  ، وترجم إلى األلمانية والعربية بتموي  من وقف بومان.اإلسعععالمية

 وائ  عباس بترجمة البحث من األص  االنجليزي إلى اللغة العربية

بععاللغععة العربيععة وعل  عليعع  الاععععععي  أبوعبيععدة علي و و دارس راجع البحععث و

و و من نخبة خريجي  1986ها عام للاععععععريعة اإلسععععععالمية بجامعة األز ر وتخر  ب

 خط باللون األزرق.وقد ميزت تعليق  بوضع  بين معكوفتين وميزت ال،األز ر جامعة

في وقت غلب و  ه مناسععبة لكي أوكد على حاجتنا إلى توجي  العلماء ومراجعتهم 

في  تمسك الناس بأخطائهم ـعع أو التقلي  من شأنها ـعع ولو لهر لهم أن الصواب في غير ا 

أو لهر لهم وجود رأي آخر ل  اعتبار خاصعععة إ ا صعععدر من قب  العلماء ال ين وصعععفهم 

 رسول هللا صلى هللا علي  وسلم بأنهم ورثة األنبياء.
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 المؤسسات المعنية وسوف يساعد   ا على تحديث البحث وتطويره. 
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ام خصاة بحث

الركن  التي  ي على تأليف القلوب بين مصعععععععارف الزكاة ص   على الرغم من الن  

لغير  -إال فيما ندر –المسععععععلمين ال يصععععععرفونها إال أن   ،اإلسععععععالمالثالث من أركان 

لقلوبهم. وبجانب المصععارف الاععرعية األخرص كمصععرف في سععبي   المسععلمين تأليفا  

االجتماعي، و و  السعععععلمف في خدمة ل  و  ي   تأليف القلوب  و اآلخر يمكن أن  فإن  ،هللا

 ات الصعععلة. وعلي  فإن الدراسعععات الفقهية   بعد اال تمام الالئ  في ل  األمر ال ي لم ي  

بتلك المسععؤولية، ب  إنهم عالوة على اضععطالعهم  المسععلمين ال يأثمون فحسععب بعدم

المتعل  بالبر  –نسعععععععاني  ة، كإبراز البعد اإلو  ج  ر  م   فوائدون على أنفسععععععهم ت  و   ف   لك ي  

 لإلسالم وتوليف  في مواجهة حالة العداء المتنامي للمسلمين في ألمانيا.  -واالحسان

 بحث إلى أمرين رئيسيين:يهدف   ا ال

ة للتاعععريع، وك ا من الرئيسععععرض اإلطار الاعععرعي من خالل المصعععادر  أوالً:

خالل أقوال علماء أ   السنة في مسألة صرف الزكاة لغير المسلمين، و لك مواجهة  

 االجتماعي. للسلم ، ودعما  اإلسالملحمالت التاوي  الموجهة ضد 

صععععععرف الزكععاة لغير  -تحععديععد اإلطععار العععام إلمكععانيععة تطبي   لععك األمر ثرر نيرر ً:

ألجل  االستعانة بسؤال  وي الخبرة من  ت  ما تم  في السياق األلماني، و و  -المسلمين

 الكتروني ونتائج . غير المسلمين عبر استبيان  

 نت ئجاة بحث:ا

االجتماعي ل  أصععععع  في التاعععععريع ب  والتاري   السعععععلمصعععععرف الزكاة في دعم 

 العدائية للمسلمين في ألمانيا.  ، و و فوق  لك من متطلبات مواجهة الحالة اإلسالمي

او زم نشكزا

ربنا تقب  منا إنك أنت السععععععميع ي أسععععععبا علينا نعم  لا رة وباطنة. الحمد هلل ال 

 العليم.

رب بارك في أمي المخلصعععة وأبي المحسعععن وآتهما في الدنيا حسعععنة وفي اآلخرة 

الناس أن  حسعععنة وقهما ع اب النار. فقد غرسعععت أمي  في  حب الكتاب، وعلمني أبي 

 .ألن تٌقرأ أيهللاا   أ  

، فقد كانت وال زالت لي في الدنيا واآلخرةز اللهم زوجتي عني خير الجزاء، واج

 مصدرا  لإللهام والحنان والقوة والسكينة. شمسا  و

على رضععا هللا عز وج ،  دائما  وأبدا  احرصععوا  -سععلسععبي  وجلي  -أبنائي االعزاء 

 وليكن لكم من أسمائكم حظا .

ياء، شعععععع   قدمتموه لي من مؤازرة ودعم معنوي،  ر  ك  أصعععععععدقائي األوف ما  هللا لكم 

 وجمعني سبحان  وتعالى وإياكم في دار كرامت .   

( وللعلماء Ataullah Siddiqui) الدكتوروالاعععكر موصعععول لماعععرفي العزير 

ء ال ين صععععبروا علي  وصععععابروا، وك لك ألعهللاععععاء  يئة التدري  ومعاونيهم ال  األج  

الوج . إلى ك   الي على حسععععن المعاملة والدعم وباععععاشععععةبمعهد ماركفيلد للتعليم الع

 وبارك فيكم.  خيرا  جزاكم هللا  أقول:  ؤالء

لي يد العون في تصعحي    ا  مد  ( ال ي ق  Douglas Grahamصعديقي وزميلي )

 أدام هللا صداقتنا وتعاوننا في مجال البحث العلمي والعم  االجتماعي.  .. لغويا   العم 
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( ال ين تعاونوا معي Schimmel) الدكتور( وJ. Villamor-Meyer)السععععععيد 

أدام هللا عليكم وعلى أ ليكم نعمععة  ..معنويععا   في إطععار  عع ا البحععث وقععدموا لي دعمععا  

 الصحة والعافية وبارك لكم في أرزاقكم. 

وا عملهم بسعععععرعة واتقان وحرصعععععوا علي العاملون في مطار برمنجهام ال ين أد  

ابواإخواني في اإلنسععانية من غير المسععلمين ممن لم  ..كرامتي إلي .. هسععتيريابال ي صعع 

اك   ؤالء، سالم هللا عليكم.  

 

 

 

 الفهرست

 المقدمة

 نطاق البحث •

 تأليف القلوب في السنة الفعلية -

 محا ير تأليف القلوب -

 الواقع االجتماعي في ألمانيا -

 الدراسات السابقة وأ مية البحث •

 منهجية البحث •

 دراسة شرعيةالفص  األول: 

   األفراد أو المؤسسات ب  حول توزيع زكاة "األقليات" من ق  الباب األول:  •

 حول صرف الزكاة أل   البلد أو لغير مالباب الثاني:  •

 رأي األحناف -

 رأي المالكية -

 رأي الاافعية -

 رأي الحنابلة -

 المعاصرة اإلفتاء رأي لجان -

 في الم ا ب الفقهية لزكاةالستحقاق اأ لية غير المسلمين الباب الثالث:  •

 نالمرتدو -

 غير المسلمين في تأليف القلوب -

 غير المسلمين بصفة عامة -

 تأليف القلوب عبر دفع أموال الزكاة بعد عصر الصحابة ماروعية -

 إخرا  الزكاة قيمة  أم عينا  الباب الرابع:  •

 السياق األلمانيدراسة تجريبية: صرف الزكاة لغير المسلمين في الفص  الثاني: 

 استبيان الكترونيالباب األول:  •

 في االستبيان وتخصصاتهمالمااركون الباب الثاني:  •

 جوانب أخالقيةالباب الثالث:  •

 األسئلةالباب الرابع:  •
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 تقييم الدراسة التجريبيةالباب الخام :  •

 النتائج والتوصيات

 ةالارعي الدراسةالنتائج والتوصيات فيما يخص  •

 والتوصيات فيما يخص الدراسة التجريبيةالنتائج  •

 مصادر البحث
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امقدمة

 
ب  موجة اللجوء الكبيرة  بدأت مع خريف –ق عداد  – 2015 عام والتي  نت أ كا

 4.3إلى  3.8ر بما بين د  ق  لمانيا ت  أالمسعلمين من  وي األصعول المهاجرة المقيمين في 

من  وي األصعععول  تقريبا   نصعععف   ا العددالجنسعععية األلمانية ويحم  ماليين مسعععلم. 

ألف بحثا  عن  600 -400وصععع  إلى ألمانيا ما بين  2015ومع نهاية عام  1المختلفة.

وبما أن الحصعععول على الجنسعععية لي   و المؤشعععر الوحيد على االندما   2 مال   آمن.

 ـعع بطريقة أو بأخرص ـ، فلي  ب د عا  من القول اعتبار المسلمين في ألمانيا 3في المجتمع

م التعود والمعالجة اإلعالمية اليومية فإن معظم األلمان  ك  سائد. وب ح  جزءا  من التيار ال

من األمور التي  -5والحج  4السعععععيما الصعععععالة والصعععععيام -يعتبرون أركان اإلسعععععالم

حتى ولو كانت مؤسععسععات  –ترسععخت في الغرب. وعلى الناحية األخرص فإن الزكاة 

، وال يسععععععتفيد منها إلى الخار  فقطتوجيهها يتم  -من تقوم على جمعها مسععععععلمة  ي

بتلك اضععععطالعهم وعلي  فإن المسععععلمين ال يأثمون فحسععععب بعدم المسععععلمون األلمان. 

ة، كإبراز 6المسعععؤولية و  ج  ر  ت ون على أنفسعععهم مصعععال  م  ، ب  إنهم عالوة على  لك ي ف و  

لإلسالم وتوليف  في مواجهة حالة العداء  -المتعل  بالبر واالحسان –البعد االنساني  

المتنامي للمسلمين في ألمانيا. وله ا السبب فإن توجي  الزكاة خار  الجماعة المسلمة 

و و مععا يتطلععب إجراء المزيععد من مسععععععلمين في الغرب دائرة ا تمععام ال خععار أمر 

  7البحث.

سة بعض نصوص القرآن  اريفة يقوم   ا البحث على درا سنة النبوية ال حول وال

                                                           

(، Muslimisches Leben in Deutschland( حول الحياة اإلسععالمية في ألمانيا بعنوان )25.06.2009دراسععة حديثة باللغة األلمانية بتاري  ) 1 

حادي للهجرة والالجئين ) ماني BAMF)- (Redaktion DIK( )Referat 310المكتب االت ما ، مكتب مؤتمر اإلسعععععععالم األل يا االند (، قهللاععععععععا

(Geschäftsstelle Deutsche Islam Konferenz:انعععععععععععععععظعععععععععععععععر ،)   -islam-tschehttp://www.deu

node.html-mld-konferenz.de/DIK/EN/Magazin/Lebenswelten/ZahlenDatenFakten/StudieMLD/studie  تععععاريعع  آخععر(

 (18.05.2016زيارة 
 ( ?Wie viele Muslime leben in Deutschlandبعنوان )حول تعداد المسعععلمين في ألمانيا  (14.12.2016بتاري  )دراسعععة باللغة األلمانية   2

. 5(، صDeutsche Islam Konferenz( بععنععععاء عععلععى تععكععلععيععف مععؤتععمععر اإلسععععععععالم األلععمععععانععي )Anja Stichsقععععامععععت بععهععععا الععععدكععتععورة )

muslime-zahl-://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/wp71https-انعععععععععععععععععظعععععععععععععععععر:

, deutschland.pdf?__blob=publicationFile( 19.01.2017تاري  آخر زيارة) 
وزير الداخلية األلماني بمناسععبة حلول باإلضععافة إلى  لك يمكن اعتبار الحقائ  التالية كمؤشععر على ترسععي  الحياة اإلسععالمية كنمط في ألمانيا: تهنئة   3

( حول طاقة ألمانيا Frigelj, Kristian( لـ )21.10.2008مسجد ومكان للصالة. دراسة باللغة األلمانية بتاري  ) 3000شهر رمهللاان، ما يقرب من 

  : انعععععععظعععععععر:(?Wie viel Moschee verträgt das Landبعععععععععععععععنعععععععوان )االسععععععععععععععتعععععععيعععععععععععععععابعععععععيعععععععة لعععععععلعععععععمسععععععععععععععاجعععععععد 

Land.html-das-vertraegt-Moschee-viel-https://www.welt.de/politik/article2606235/Wie  :تعععععععاريععععععع  آخعععععععر زيعععععععارة(

 (، وك لك تدشين مؤتمر اإلسالم األلماني.  18.05.2016
، (The fasting month of Ramadanبعنوان )( حول صيام رمهللاان Guschas, Thiloلـعععع ) (19.07.2012باللغة األلمانية بتاري  ) اسةدر  4

حادي للهجرة والالجئين ) ماني BAMF)- (Redaktion DIK( )Referat 310المكتب االت ما ، مكتب مؤتمر اإلسعععععععالم األل يا االند (، قهللاععععععععا

(Geschäftsstelle Deutsche Islam Konferenz:انظر ،) 

http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/EN/Magazin/Lebenswelten/RamadanMonat/ramadan-monat-

node.html )18.05.2016 تاري  آخر زيارة(   
المكتب ، ( Mekka und zurück -Frankfurtبعنوان )( حول الحج Guschas, Thilلـعععععععععع ) (06.11.2013باللغة األلمانية بتاري  ) دراسعععة  5

(، قهللاععععععععععايعععا االنعععدمعععا ، مكتعععب مؤتمر اإلسعععععععالم األلمعععاني Redaktion DIK( )Referat 310) -(BAMFاالتحعععادي للهجرة والالجئين )

(Geschäftsstelle Deutsche Islam Konferenz:انععععععععععععععععظععععععععععععععععر ،)  -islam-http://www.deutsche

node.html-konferenz.de/DIK/DE/Magazin/Lebenswelten/Hadsch/hadsch    (18.05.2016آخر زيارة  )تاري 
 Islamicنيو دلهي، ) ،(Zakat and 'Ushr( حول الزكاة بعنوان )nāmḥAbdur Raʻd, āShلـعععععع ) 1990قارن: دراسة باللغة االنجليزية في   6

Book Service 101(، ص . 
http://www.deutsche-(، انظر:  Redaktion DIK( )310Referat) -(BAMFالمكتب االتحادي للهجرة والالجئين )يتهللا    ا من خالل   7

konferenz.de-islam( 20.09.2016تاري  آخر زيارة) 

 

http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/EN/Magazin/Lebenswelten/ZahlenDatenFakten/StudieMLD/studie-mld-node.html
http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/EN/Magazin/Lebenswelten/ZahlenDatenFakten/StudieMLD/studie-mld-node.html
http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/EN/Magazin/Lebenswelten/ZahlenDatenFakten/StudieMLD/studie-mld-node.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/wp71-zahl-muslime-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/wp71-zahl-muslime-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/wp71-zahl-muslime-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://www.welt.de/politik/article2606235/Wie-viel-Moschee-vertraegt-das-Land.html
http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/EN/Magazin/Lebenswelten/RamadanMonat/ramadan-monat-node.html
http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/EN/Magazin/Lebenswelten/RamadanMonat/ramadan-monat-node.html
http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/DE/Magazin/Lebenswelten/Hadsch/hadsch-node.html
http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/DE/Magazin/Lebenswelten/Hadsch/hadsch-node.html
http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/DE/Magazin/Lebenswelten/Hadsch/hadsch-node.html
http://www.deutsche-islam-konferenz.de/
http://www.deutsche-islam-konferenz.de/
http://www.deutsche-islam-konferenz.de/
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موضععوا الزكاة، وك ا على دراسععة تجريبية تهدف إلى اسععتكاععاف وتعريف السععياق 

 ل  بصرف الزكاة لغير المسلمين.  المناسب في ألمانيا فيما يتع

م بحث إشععععكالية ماععععروعية إخرا  الزكاة لغير المسععععلمين من خالل وسععععوف يت

في اإلسالم وفي ضوء فهم الفقهاء لتلك المصادر. وفي   ا  ةالرئيسمصادر التاريع 

سهم المؤلفة قلوبهم األخ  من غير المسلمين في  أل ليةاإلطار سوف يتعرض البحث 

لك القصد من وراء   ا وك  –المنصوص علي  في آية الصدقات في سورة التوبة  –

 لتوجي  القرآني ومن ينطب  علي . ا

للتاععريع وللم ا ب الرئيسععة ويهدف البحث عالوة على  لك إلى تحلي  المصععادر 

الفقهية األربعة أل   السعععنة فيما يتعل  بجمع وتوزيع الزكاة بطريقة مؤسعععسعععية وفيما 

تأليفا  لقلوب غير  يخص مكان إخرا  الزكاة وتحريم الرشعععوة، و   يدخ  دفع الزكاة

ر إخرويهدف أخيرا  ، ؟المسععععلمين في الرشععععوة و  ا  الزكاة نقدية إلى تقديم تحلي  لصعععع 

 كانت أو عينية. 

دفع الزكاة في مسععألة طريقة في دراسععة تجريبية الجزء الثاني من البحث ويتناول 

ضوء مقاصد   ا التاريع. وفي   ا اإلطار سوف يتم سؤال المتخصصين من غير 

سعععلمين العاملين في مؤسعععسعععات مختلفة ممن يتعاملون مع المسعععلمين في مجاالت الم

 ة. التدريب والحوار والعم  االجتماعي والعالقات العام

لغت  ومولود بألمانيا ومقيم بها و و -إلى أن  القائم على   ا البحث اإلشععارةوتجدر 

 شرف على تلك الدراسة التجريبية.  و من قام وأـ  األم  ي األلمانية

السععائدة  للمسععلمينوتتجلى أ مية   ا العم  عند النظر إلى الحالة العدائية الرا نة 

ن على السياسة واإلعالم، وك لك باألخ  في االعتبار محاولة  ي م  في المجتمع والتي ت ه 

إطارا   المسعععلمين إخرا  العم  العام اإلسعععالمي بصعععورة مؤسعععسعععية. ويقدم   ا العم 

شعععععرعيا  علميا  تم  الحاجة إلي  وك لك قاعدة  تجريبية  يمكن التعوي  عليها في مجال 

العالقات العامة، والتي تصعبو إلى نزا فتي  األزمة وإلى المصعالحة، و و ما يصعب 

 في صال  الاعب األلماني، سواء  كانوا مسلمين أو غير مسلمين.   

 

 نط قاة بحث -

 ة فع يةتأ يفاة ق وبام اة سنةا -

لقد كان له ا البحث من األ مية بمكان تحري المجموعة التي أعطا ا النبي صلى هللا 

 من أموال الزكاة تأليفا  لقلوبهم. اوسلمعلي  

 منهم من كان يرجى  بعطيت  إسالم  أو إسالم قوم  وعايرت .  :أوالًا

للحالة األولى بالمكيين ال ين أجزل النبي صععععلى هللا علي  وسععععلم  8ويمث  القرضععععاوي

بلاي نتامنامالحظة:) في أعقاب غزوة حنينلهم العطاء    اتكناةألموةلاأموةلازي دا

ة غن ئ امالايص حاةالحتج جاب  وةقعةام اخصوصيةاة في داوإناص حتا جوةزاةإل ط ءا

بينما يمث  العلماء للحالة الثانية . مناة غن ئ اأوامنابيتاة م لاأوامنامط قاة صرررررردق   

                                                           
A  h.āZak-Fiqh Al: ) 379(، ص 1990، نقال  عن: فقعع  الزكععاة، يوسعععععععف القرضععععععععاوي )181-179، ص8تفسعععععععير القرطبي، جـععععععععععععع   8

Comprehensive Study of Zakah Regulations and Philosophy in the Light of the Qurʼan and Sunna. (Dar Al Taqwa 

Ltd) .) 
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إال أن غير المسلمين 9بإعطاء أبي بكر الصدي  لك  من عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر

  م محور ا تمام البحث.  

منهم من يراد تأليف قلوبهم باالسععععععتمالة إلى اإلسععععععالم أو بكف شععععععر م عن  ث ني :

 المسلمين. 

تاليتين ع حادثتين ال بال ي   ف الزكاة لغير ويمكن التمث ر  لى   ا القسععععععم، حيث ت صعععععع 

 المسلمين ترغيبا  لهم في اإلسالم:

عن أن  أن رسعععول هللا صعععلى هللا علي  وسعععلم لم يكن ي سعععأل شعععيئا   على اإلسعععالم إال 

ن  شععععععاء  الصععععععدقة ،أعطاه  قال: فأتاه رج  فسععععععأل ، فأمر ل  باععععععاء  كثيرة بين جبلين م 

  ايحد اة زةويانوعاة م لاة منفقامنهاوإناي نا)مالحظة:هلاي نتامناأموةلاة في د؟ا

محمدا  افإن. قال: فرجع إلى قوم  فقال: يا قوم أسععععععلموا، ة زةجحاأناتكونامناغيزه  

ا ى الفاقة. ن  ال ي خ  ي عطاء  م  ي ع ط 
10   

ي ة أعقاب غزوة حنين، فقال و أعطى النبي صععععععلى هللا علي  وسععععععلم صععععععفوان بن أ م 

، فماالنبي صعععلى هللا علي  وسعععلم وإن  ألبغض الناس إ   صعععفوان: وهللا لقد أعطاني زال لي 

. يعطيني حتى إن  ألحب الناس إلي 
  اتكناةألموةلاأموةلازي دابلاي نتامنامالحظة:)  11

ة غن ئ امالايص حاةالحتج جاب  وةقعةام اخصوصيةاة في داوإناص حتا جوةزاةإل ط ءا

اة صدق   .مناة غن ئ اأوامنابيتاة م لاأوامنامط قا

إ ن  ل م  يكن من جانب النبي صععععلى هللا علي   –وعلى الناحية األخرص تم اعتبار البعض

ن  جانب بعض صععحابت  ن  مسععتحقي الزكاة و لي    -وسععلم فعلى أق  تقدير م  طمعا    لكم 

النبي  في إسععععععالمهم وإنما كفا  لاععععععر م. وفي  لك يقول ابن عباس: إن  قوما  كانوا يأتون

علي  وسعععلم فإن أعطا م مدحوا اإلسعععالم، وقالوا:   ا دين حسعععن، وإ ن  منعهم  صعععلى هللا

وا وعابوا. اهلاي نتامناأموةلاة في د؟ مالحظة:) 12 م 

ه ات  كتفسععير ابن  13التفاسععيركتب ولألسععف ال توجد تعليقات على   ا الصععنف في أ م 

د ثين كالغزالي 15الجاللينتفسيرو 14كثير و و   16ومحمد أسد.. وك لك لم يتعرض ل  المح 

                                                           
 378(، ص 1990نقال  عن: فق  الزكاة، يوسف القرضاوي ) Juz 10, S. 574-577المنار  9

 . 378، نقال  عن: فق  الزكاة، يوسف القرضاوي، ص 166، ص 4رواه أحمد؛ ني  األوطار، جـ   10
 . 378، نقال  عن: فق  الزكاة، يوسف القرضاوي، ص 325، ص 2تفسير ابن كثير، جـ   11
 . 378، نقال  عن: فق  الزكاة، يوسف القرضاوي، ص 313، ص 14تفسير الطبراني، جـ   12
، 202؛ تفسعععير الجاللين، ص 2000، دار السعععالم، 456-455، ص 4في ك  من: تفسعععير ابن كثير، جـعععععععععع  60التوبة اآلية  انظر تفسعععير سعععورة  13

(Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought ،)2007 :شعععععععععععععبعععععععكعععععععة العععععععمعععععععععععععععلعععععععومعععععععات العععععععدولعععععععيعععععععة ، 

www.altafsir.com/Books/Al_Jalalain_Eng.pdfhttp:// 

د ثون من العلماء كالغزالي ومحمد أسععد له ا الموضععوا في أعمالهم، انظر: )و ح  (: A Thematic Commentary on the Qurʼanلم يتعرض الم 

 Die Botschaft des؛ وكععع لعععك )2000(، International Institute of Islamic Thought (IIIT)، )196-177محمعععد الغزالي، ص 

Koran. Übersetzung und Kommentar.(  :)Asad, Muhammad / Denffer, Ahmad von / Kuhn, Yusuf 352-351(، ص ،

(Düsseldorf (Patmos)،)2009 
 .2000، دار السالم، 456-455، ص 4تفسير ابن كثير، جـ   14
، شعععععععبكععععة المعلومععععات الععععدوليععععة: 2007(، or Islamic ThoughtBayt Institute f-Royal Aal al، )202تفسعععععععير الجاللين، ص   15

http://www.altafsir.com/Books/Al_Jalalain_Eng.pdf 
16  (anʼA Thematic Commentary on the Qur محمد الغزالي، ص :)196-177( ،Institute of Islamic Thought International 

(IIIT) ،)2000، 

(Die Botschaft des Koran. Übersetzung und Kommentar.( :)Asad, Muhammad / Denffer, Ahmad von / Kuhn, 

Yusuf 352-351(، ص( ،Düsseldorf (Patmos) ،)2009 مد أسععد( ما  و مكتوب بلغة أوروبية )محد الغزالي ومحمد أسععد نمو   لموكتابا مح

 أو ما ترجم إليها )محمد الغزالي(

http://www.altafsir.com/Books/Al_Jalalain_Eng.pdf
http://www.altafsir.com/Books/Al_Jalalain_Eng.pdf
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ك ت ت  عن  كتب السعععععنة السعععععتة: البخاري ما سععععع 
 20وابن ماجة 19وأبو داوود 18ومسعععععلم 17

 .  22والنسائي  21والترم ي

"ومنهم من يخاععى شععره  :إ  يقول ول ن  يختلف األمر كثيرا  لو نظرنا إلى القرضععاوي

كانوا يأتون  ويرجى بإعطائ  كف شره وشر غيره مع ، كما جاء عن ابن عباس أن قوما  

النبي صعععلى هللا علي  وسعععلم، فإن أعطا م من الصعععدقات مدحوا اإلسعععالم وقالوا   ا دين 

  23حسن، وإن منعهم  موا وعابوا. "

إلى البحث في إطار   ا العم ، و لك لوجود فجوة معرفية الفئة وقد تم إخهللاعععاا تلك 

 قادرة على دعم السلم االجتماعي. وطاقة كامنة

 الخرو  بالتالي:  يمكن، الفئةمن ندرة المتاح من المعلومات عن تلك  وعلى الرغم

دامناانعطوي اإناة مؤ فةاق وبه ا ة في داألسرررب باةجتم  يةاو يسرررتا ينيةُامالاي ق صررر 

اب إلسررالأ اذ كا خو ه ام اةإلسررالأاأواتيبيتاإيم نه اإذةاي نوةاحديي ا هدب .  وياععهد ِمن 

 أنواا المؤلفة قلوبهم: له ا ما  كره ابن كثير في تفسيره من

ن  ي عط ى لي سل م، •  )أ( منهم م 

س ن إسالم  وي ث ب ت قلب ، • ن  ي عط ى لي ح   )ب( ومنهم م 

ن  ي عط ى لما ي رجى من إسالم نظائره، •  ) ( ومنهم م 

بي الصدقات ممن يلي ، • ن  ي عط ى لي ج   )د( ومنهم م 

  24)ه( أو ليدفع عن حوزة المسلمين الهللارر من أطراف البالد.  •

لكن لألسف لم يتعرض ابن كثير ل لك القسم ال ي  كره ابن عباس، ممن كانوا إ ا 

ن ع وا  موا وعابوا.  قد م  كانوا  قالوا:   ا دين حسععععععن، وإ ا  مدحوا اإلسععععععالم، و أ عط وا 

 علاة صرروةبامعهام ا دأاإ ة جام اج ءام احديثاةبنا ب ألاألناة عط ءا  امالحظة:)

 ينصا  ىاأنهامناة في د 

ابن كثير جانب  الصعععواب حين عد  الصعععنفين األخيرين في سعععهم اإنكن القول ويم

يدخ  في سععععععهم  ي "  بي الصعععععععدقات ممن يل ن  ي عط ى لي ج  فة قلوبهم، و لك أن " م  المؤل

"العاملين عليها" وك لك من ي ع ط ى" ليدفع عن حوزة المسععععععلمين الهللاععععععرر من أطراف 

 البالد" يدخ  في سهم "في سبي  هللا".    

ن   ه ر في  م  وال يهمنا في   ا السععععععياق دوافع  ابن كثير إلى   ا النهج بقدر ما ي ظ 

ه ر في األصناف  -أحد ما د ع و يا:تقسيم  ألصحاب   ا السهم على أساس  من عاملين ي ظ 

ي واآلخر غير د ع   -أ، ب،   ه ر في الصنفين د، ه -و   .-ي ظ 

ن  ث م  ال يمكن   -فيما يتعل  بغير المسععععععلمين أما ن  لم يدخلوا في اإلسععععععالم وم  م  م 

                                                           
17  (Bukhari`s correct Traditions-A concise volume of Al زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي، ط :)بيروت، لبنان، دار 1 ،

 . 160-146، نقال  عن: البخاري: زين الدين أحمد، ص 2002الكتب العلمية، 
18   (Meanings of Summarized Sahih MuslimThe Translation of the  ،مسلم، دار السالم، الرياض :)315-280، ص2000 . 
، مناور على شبكة 171-149(، الكتاب التاسع، ص :.Dawud -Hadith Sunan Abu Islam Web Blog o.Vسنن أبي داوود نقال  عن: )  19

 (20.09.2016)تاري  آخر زيارة:  http://www.islamwb.com/books/Sunan%20Abu%20Dawud.pdf المعلومات الدولية:
، 2007، دار السالم، الرياض، 3(، جـ Hafiz Abu Tahir Zubair Ali Zai(، وناره )Khattab-Nasiruddin alسنن ابن ماجة، ترجم  )  20

 .  57-17ص
 . 319-234، ص2007، دار السالم، الرياض، 2جامع الترم ي، جـ   21
، 2007، دار السالم، الرياض، 3(، جـععع Hafiz Abu Tahir Zubair Ali Zai(، وناره )Khattab-Nasiruddin alسنن النسائي، ترجم  )  22

 .  415-305ص
 . 378فق  الزكاة، يوسف القرضاوي، ص   23
 2000، دار السالم، 456-455، ص 4تفسير ابن كثير، جـ   24

http://www.islamwb.com/books/Sunan%20Abu%20Dawud.pdf
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 موه ال ين إ ا أ عطوا مدحوا اإلسالم، وإ ال   -اعتبار م مصدر قوة  كحديثي العهد باإلسالم

م  يكف  لهم  اجموهو ك  ه م أغلب الظن ال عالقة ل  باإلسععالم كدين وإنما كنظام ح  د ح  ، فإ ن  م 

المة، ب  ويهللاععمن لهم وضعععا  اجتماعيا  مميزا ، إ  لو كان مدحهم لإلسععالم كدين لكان السعع

ن  مدحهم من غير المنطقي عدم اعتبار  ؤالء مسعععععلمين حديثي عهد  باإلسععععع الم بالرغم م 

 لإلسالم. 

ن صععنيع تلك الفئة  سعع  ومما يؤكد  لك أيهللاععا مالحظة ابن عباس، حيث ع ب ر عن ح 

حبالفع  "مدحمح  البحث  ر   ال ل ي ي خ  ي   أو تعظيم   ب  "، وا الممدوح عن دائرة معان

ه ابن القيم وغيره. ر    25 اللغوية، و لك على النقيض من الفع  "حمد" كما ق ر 

جتماعية صععععرف الزكاة له ه الفئة يكون ألسععععباب ا أن نسععععتنج من   ا أنيمكن و

ال  و ي توفير األمن وضععععععمانة وضععععععع  اجتماعي متميز لغير أكثر منها دينية دعوية، 
أ 

ى من ورائها دعما  للحكومة المسععععلمة،  ج  ن  يمثلون أقلية سععععياسععععية ي ر  م  غير المسععععلمين م 

ن  مدفوا ـعع بطبيعة الحال ـعع بدوافع  دينية   على المناخ  أثر  محمود  .. وال يخفي ما في  لك م 

ل  د ه م    ن  سلم  مجتمعي . العام في المجتمع وما ي و 

هذةاة نوعامناة في د،اوة ذيايد  اةحتزةأاة تعد يةاويخدأااإن :وبه ا يمكن القول

خصائيين ، كما قرره االتحاد العام لإلم   ة ص  حاة ع أ،اينسج امعاتعزيفاة عملاةالجت

 االجتماعيين:   

العمعع  االجتمععاعي  و مهنععة  ات طععابع عملي وفرا من فروا المعرفععة؛  و »

(، الداعم لتطويره وتماسك ، والعام  على social changeافز للتحول االجتماعي )الح

. ومن المبععادا التي ال غنى للعمعع  االجتمععاعي عنهععا العععدالععة رتمكين وتحرير الباعععععع

الجماعية، واحترام التعددية. ويربط العم   والمسععععؤوليةاالجتماعية، وحقوق اإلنسععععان، 

وعلوم االجتماا، والدراسعععععععات اإلنسعععععععانية، والمعارف مدعوما  بنظريات   -االجتماعي

بين األفراد والن ظ م، و لك لت لي  التحديات  –( indigenous knowledgesاإلقليمية  )

 في التعريف الساب  على المستويين الحياتية ولالرتقاء بمستوص الرفا ية. ويمكن التوسع

  26«.المحلي والدولي، أحد ما أو كليهما

(   ا التعريف. DBSHللعم  االجتماعي ) لنقابة العمالية األلمانيةمدت اوقد اعت

الية األلمانية  وتجدر اإلشعععععععارة إلى أن  يربو –( DBSHللعم  االجتماعي )النقابة الع م 

 ي أكبر منظمة للعم  االجتماعي في العالم تعم  علي  -اآالفسععتة ها على ئعدد أعهللاععا

م  كمظلة  ها تع فإن لك  يد المحلي. وعالوة على   هاالصععععععع لك ترجع أ ميت في اوإلى  

  27.المجتمع المدني األلماني

سة التجريبية له ا البحث عن اوقد تم سؤال غير المسلمين  شاركوا في الدرا ل ين 

      العدالة ومكافحة التمييز.رأيهم فقط في سياق السلم االجتماعي و

                                                           
ن  ال م   25 اسععععععع  ح  ب اٌر ع ن  م  د  إ خ  م  ق ي  م  : إ ن  ال ح  د ح  ف ق د  ق ال  اب ن  ال  م 

ال  د  و  م  ق  ب ي ن  ال ح  ا ال ف ر  أ م  ود  و  م  ب      ،ح  ع  ح  يم     ،م  ت ع ظ  ي ر   ،و  اد ة  ب ال خ  ر  ان  اإل   ن  اق ت ر   ،ف ال  ب د  ف ي   م 

د ح  ب خ   م 
ف  ال  دٌ. ،ال  ر  ج  ب اٌر م   ف إ ن    إ خ 

 نقال  عن:  2000شرح العقيدة الواسطية، محمد بن خلي  بن حران، دار ابن عفان، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12&idto=13&bk_no=113&ID=14 
(: تعريف العم  االجتماعي، صععععععياغة جديدة في االجتماا العام لالتحاد الدولي لألخصععععععائيين DBSHالنقابة المهنية األلمانية للعم  االجتماعي )  26

sozialen-der-https://www.dbsh.de/beruf/definition-(: انععظععر:   Melbourneي )فعع 2014( فععي يععولععيععو IFSWاالجععتععمععععاعععيععيععن )

arbeit.html ( 09.11.2016)تاري  آخر زيارة  
(:  Wir über uns -Der DBSHتعريفي بعععاللغعععة األلمعععانيعععة بعنوان )(: مقعععال DBSHالنقعععابعععة المهنيعععة األلمعععانيعععة للعمععع  االجتمعععاعي )  27

  (09.00.2016تاري  آخر زيارة ) uns.html-ueber-wir-dbsh/dbsh-https://www.dbsh.de/der )انظر:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12&idto=13&bk_no=113&ID=14
https://www.dbsh.de/beruf/definition-der-sozialen-arbeit.html()
https://www.dbsh.de/beruf/definition-der-sozialen-arbeit.html()
https://www.dbsh.de/beruf/definition-der-sozialen-arbeit.html()
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 مح ذيزاتأ يفاة ق وب -

ا  لي  ب ب ن اء  لعالقات عامة  قد يكون تأليف القلوب بصععععفة عامة شععععأنا  حرجا ،   د ام 

 نافعة للمسلمين وال داعم  للسلم االجتماعي.   

إن الحد الفاصعععععع  دقي  جدا بين ك  من اإلعالم عن اإلسععععععالم وبين الدعوة إلي ، 

ك  ي  كر ا وبين  لدخول ف لدعوة ل ي  طوعا  وبين ا لدخول ف لدعوة ل قد ؛من ا تكون  ب  

، و و ما يوجب لكن المجتمع يسععععتهجنهاأحيانا مسععععتسععععاغة من جانب المدعو، و الدعوة

راء آالتروي في طرق تبليا الدعوة وما يصاحبها من أحوال. وله ا السبب فإن استطالا 

 و من األ مية بمكان  -ب لغيره ولي  ل ات األمر المطلو –تلك المجموعة المسععععععتهدفة 

ـ وال يمكن إ مال  بحال، ويجع  من إجراء دراسعععععة قائمة ب اتها خار  نطاق   ا العم  

، و لك حتى يتسنى واجبا  أمرا  تام  كال  من غير المسلمين وحديثي العهد باإلسالم ـععععععع 

      وإمكانية التطبي  في سياق ك   من المجتمعين.   يمعالجة تفاص

ن ط ل   فإن صععععرف الزكاة بهدف مواجهة تاععععوي  صععععورة اإلسععععالم  ومن نف  الم 

ت ق ب    ن  جانب المتلقي للزكاة بينما ي سعع  ن غاليا  م  والمسععلمين وتدعيم السععلم المجتمعي قد ي ث م 

تغيير تركيبة المجتمع الدينية لصعععععععال  لمجتمع بدافع الخوف من األسععععععلمة )من جانب ا

ن   نا كان اإلسعععالم(. ول لك ي جب التروي في طرق التبليا وما يصعععاحبها من أحوال. وم 

أمرا  الزما  وكان جزءا  أصعععيال  في اسعععتطالا أراء المتخصعععصعععين حول   ا الموضعععوا 

 . جريبيةالدراسة الت

كما جاء في آية الصععععععدقات في سععععععورة  -وفي سععععععياق الحديث عن تأليف القلوب

أليسععت الرشععوة ، 28تأليف القلوب نوعا  من الرشععوة.ي ل    السععؤال عن مدص اعتبار  -التوبة

حاالت؟  بة  للنفع في بعض ال جال نت  كا ما  بن ص   القرآن وإن  عالى: ﴿حرا ال  يقول هللا ت و 

ال  الن   و  ن  أ م  يقا  م  ك ل وا ف ر 
ت أ  ام  ل  ك  ا إ ل ى ال ح  ه  ت د ل وا ب  اط    و  ب  ال  ال ك م  ب ي ن ك م  ب  و  ك ل وا أ م 

ث م  اس  ت أ  اإل   ب 

﴾ ون  أ ن ت م  ت ع ل م  قلنا بجواز ا بطريقة أو بأخرص  ولو –. عالوة على  لك فإن الرشععععوة  29و 

 محفوفة عمليا  بخطر تاوي  السمعة.   -فقط في حالة تأليف القلوب

تأليف  لة بين صععععععرف الزكاة في  وعلى الرغم من أ ن  النظر في العالقة المحتم

و من الفائدة، إال أن  لي  بهللاععععروري لنتائج   ا الدراسععععة، القلوب وبين الرشععععوة ال يخل

 و لك لما يلي: 

د ث وأن  ستخدام أموال ا تهم لم ي ح  النبي صلى هللا علي  وسلم من أحد معاصري  با

لدخول  اإلسععالم أو لاععراء والئ  تحقيقا   -بالمعنى السععلبي للكلمة  -الزكاة في رشععوة أحد 

ج    لاخص النبي  ـعععععوك لك كتب السيرةـعععععا المجتمعي. والقرآن يخبرناللسلم بالنقد ال ي و 

صععععلى هللا علي  وسععععلم، كما يقص علينا الردود على تلك االنتقادات. وبالرغم من  لك ال 

 للنقد.  محال  يوجد خبر واحد في  أ ن  دفع الزكاة في تأليف القلوب كان 

ن    ا إلى أ ن  دفع األموال بتلك الكيفية كان  لألعراف  مقبوال  ومطابقا  ونخل ص م 

المجتمعية في زمان النبي صلى هللا علي  وسلم. وف ع   النبي صلى هللا علي  وسلم في   ا 

ما  للمسلمين، و لك أن لهم في ف ع ل   صلى هللا علي  وسلم  لز  األسوة الحسنة السياق ي ع ت بر م 

                                                           
ية على شعععبكة المعلومات الدولية يعم  النقاد غير المسعععلمين على ناعععر   ا االنطباا، كما يظهر على سعععبي  المثال في المادة التالية باللغة االنجليز  28

-http://www.islam( انظر: M A Khan(، التي ناعععععععر ا )MC, Jon( لـععععععععععععع )Bribery in Islamعن الرشعععععععوة في االسعععععععالم بعنوان )

watch.org/home/165-jon-mc/1518-bribery-in-islam.html (( 18.05.2016تاري  آخر زيارة) 
 .188البقرة:   29

http://www.islam-watch.org/authors/165-jon-mc/1518-bribery-in-islam.html
http://www.islam-watch.org/authors/65-khan.html
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و ؛ يقول هللا تعالى: ﴿ ل ق د  ك ان  ل ك م  ف ي ر  بنص القرآن ج  ن ك ان  ي ر  ن ةٌ ل  م  سعع  ةٌ ح  و  ِ   أ سعع  ول   سعع 

ا﴾ ث ير  ِ   ك  ر  و   ك ر   خ  م  اآل  ال ي و  ِ   و 
30. 

ب ه ة الرشوة  ك م باستبعاد ش  عالوة على  لك فإن الغاية القرآنية من تأليف القلوب ت ح 

" بتهللاععععيف الم الفع  و الماعععتقة منها "المؤلفة وما شعععابهها من اعتبارات. إن  مادة "أ ل ف 

قلوبهم" تعني "صععال " أو "قارب". وبما أ ن  "التأليف" ينسععحب على القلوب، فال مجال 

افي موضع آخروللعلم فلقد استخدم تعبير "تأليف القلوب" في القرآن  للحديث عن النفاق.

ب     وا ب ح  م  ت صععع  اع  يعا  في سعععياق الحديث عن األمة اإلسعععالمية؛ يقول هللا تعالى: ﴿ و  م  ِ   ج   

ت م   ب ح  أ صعععععع  ف  أ ل ف  ب ي ن  ق ل وب ك م   ف  د اء   ع  ل ي ك م  إ    ك ن ت م  أ  ِ   ع  ة   م  وا ن ع  ا  ك ر  ق وا و  ال ت ف ر  ت    و  ب ن ع م 

ك  ي ب ي  ن   ا كعع   لعع  ن هعع  أ ن قعع   ك م  م  ار  فعع  ن  النعع  ة  م  ف ر  ا ح  فعع  ك ن ت م  ع ل ى شعععععع  انععا  و  و  اتعع    ل ع ل ك م  إ خ  ِ   ل ك م  آيعع 

﴾ ت د ون   31ت ه 

وتجدر اإلشعععارة إلى أن  لي  المراد تأليف قلوب غير المسعععلمين فيما بينهم، وإنما 

ن  المسلمين -في المقام األول -تأليف قلوبهم مع المجتمع بأسره بما في  وفي   ا المقام . م 

أياتصررررررو ا  كيفيةاة ت اينبغ اأنايكونا  يه اة عملاة ع أ،اوأياعلى أ ن  االتأكيديمكن 

ك  تصرررررو ا م ايقعام ا ةئزداة زشرررررودا   يهاب  قبح،اهواأمزايخت فاب ختالكا وحااوي ح 

. وعلى المسععععلمين إدراك الواجب عليهم فعل  في السععععياق ة عصررررزاوة ح رررر  داة سرررر ئدد

    ا العم  مقتصعععععرا  على المجتمعي الجديد ال ي يعياعععععون في ، و و ما سعععععوف يقوم ب

 .   السياق األلماني المعاصر

ومن  نا سوف تكون اآلثار السلبية والمحا ير األخرص المحتملة مح  اعتبار عند 

التعرض آلراء الخبراء ال ين شععملتهم الدراسععة التجريبية.  وقد تم سععؤال الماععاركين في 

التاوي  الموجهة ضد اإلسالم الدراسة عن كيفية استخدام أموال الزكاة لمواجهة حمالت 

ف اآلراء. أمام مختل وجدير بال كر أن المجال كان مفتوحا  ولتوطيد السععععععلم المجتمعي. 

كالرشعععوة والدعوة للدخول في اإلسعععالم ك ر ا  وغير ا من  ضعععوعاتوبالرغم من أن مو

المحا ير لم يتم التعرض لها بصورة مباشرة، فقد أدلى بعض المااركين بآراء قيمة من 

 الناحية العملية.   

 

 ة وةقعاةالجتم   ام اأ م ني  -

لقد وصعععععع  مناخ الكرا ية العام لإلسععععععالم في ألمانيا  روت  على امتداد تاريخها. 

ي  لعععك حقيقعععة تبني حزب البعععديععع  من أجععع  ألمعععانيعععا ) ل   ج   Alternative fürي 

Deutschland.لقد تمكن حزب البدي   32( في ل ب برنامج  سياسة عدائية ضد اإلسالم

سبتمبر  –فقط  2013وال ي تأس  في فبراير  -من أج  ألمانيا  2016من الوصول في 

واليات اتحادية من أصعع   10وحصععد مقاعد في  33إلى المركز الثالث من حيث الاعععبية

                                                           

 .21األحزاب:   30 
 .103البقرة:   31
عن مقارنة أيمن مازيك لحزب البدي  من أج  ألمانيا  18.04.2016( الصعععععععادرة بتاري  WeltN24 GmbHمقال باللغة األلمانية في جريدة )  32

(: انعععععععظعععععععر: Mazyek vergleicht AfD mit Hitlers NSDAPبعععععععالعععععععحعععععععزب العععععععنعععععععازي لعععععععهعععععععتعععععععلعععععععر، بعععععععععععععععنعععععععوان )

 NSDAP.html-Hitlers-mit-AfD-vergleicht-http://www.welt.de/politik/deutschland/article154465005/Mazyek

 (18.05.2016تاري  آخر زيارة )
عن تحقي  حزب البدي  من أج  ألمانيا للمركز الثالث على مسععععتوص ألمانيا في أحد االسععععتفتاءات  04.09.2016مادة فلمية باللغة األلمانية بتاري    33

(، Grüne überholt: Jetzt ist AfD in Umfrage drittstärkste Kraft auf Bundesebeneبعععععععععععععععععععنعععععععععوان )

-http://www.focus.de/politik/videos/wahl-in-mecklenburg-vorpommern-die-gruenen-ueberholt-afd-einzugانعععععظعععععر:

http://www.welt.de/politik/deutschland/article154465005/Mazyek-vergleicht-AfD-mit-Hitlers-NSDAP.html
http://www.focus.de/politik/videos/wahl-in-mecklenburg-vorpommern-die-gruenen-ueberholt-afd-einzug-ins-landesparlament-moeglich_id_5893476.html
http://www.focus.de/politik/videos/wahl-in-mecklenburg-vorpommern-die-gruenen-ueberholt-afd-einzug-ins-landesparlament-moeglich_id_5893476.html
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16.34      

وفقععا  لتصععععععريحععات الحكومععة األلمععانيععة ورواد علم االجتمععاا والمنظمععات غير و

الحكومية المعنية فإن مناخ الكرا ية العام تجاه المسععلمين ال يمث  تهديدا  للسععلم المجتمعي 

لديموقراطية في البالد. وقفقط  عائم ا لد ب  و يا،  مان يام في أل يدا  في  –ب  أ حد من  21ت

ح رت الحكومة األلمانية في تقرير ا السعععععنوي بمناسعععععبة يوم الوحدة  -2016سعععععبتمبر 

ن  أ ن   كال  من كرا ية األجانب، ية م  مان مث  تواليمين المتطرف، وعدم التسعععععععام   األل

  35تهديدا  للسلم المجتمعي في ألمانيا.

إن  كون العداء لإلسععالم يمث  خطرا  على السععلم المجتمعي في ألمانيا  و أمر لي  

تلعب في  التغطية اإلخبارية السيئة، وتصريحات وأفعال بعض الساسة العدائية و؛ ا  جديد

إلى أ ن  اتحدت أربع  2004تجاه اإلسعالم دورا  محوريا . ولقد أ د ت  تلك اإلشعكالية في عام 

دعما  للسعععععلم  -منظمتان غير إسعععععالميتين ومنظمتان إسعععععالميتان -وميةمنظمات غير حك

ل ت  تلك المبادرة اسعععم "العم  المسعععيحي اإلسعععالمي من أج  السعععالم"  م  المجتمعي. وقد ح 

(Christlich-islamische Friedensarbeit :وضمت المنظمات التالية ،)ا

 Aktionsgemeinschaft Dienst für denاتحاد العم  من أج  السعععععالم ) •

Frieden)36  

 Pax Christi Deutscheالجنعععاح األلمعععاني المسععععععيحي بعععاك  كريسععععععتي ) •

Sektion)37  

  38(Der Zentralrat der Muslimeالمجل  األعلى للمسلمين ) •

 Schura, Rat der islamischenمجل  الجماعات اإلسالمية في  امبور  ) •

Gemeinden in Hamburg)40/39  

ل م أعلنت مبادرة "العم  و س  المسيحي اإلسالمي من أج  السالم"  أ ن   الحفال على ال

ا  فقط ع ب ر  جهود شعععععععاملة ومتتابعة للدمج تقوم على أسعععععععاس من  ن  ك  م  المجتمعي يكون م 

    41 التعددية الثقافية والدينية.
                                                           

ins-landesparlament-moeglich_id_5893476.html ( 19.09.2016تاري  آخر زيارة) 
.Müller auf Partnersuche عن بحث عمدة برلين عن حليف سعععععععياسعععععععي آخر بعنوان ) 18.09.2016مادة فلمية باللغة األلمانية بتاري    34

Schwarz ist abgewählt-Rot Wahl:-Berlin  :انععععظععععر ،)-ist-schwarz-rot-wahl-berlin.de/berlin/berlin-http://www.bz

abgewaehlt( 19.09.2016تاري  آخر زيارة) 
عن استاعار الحكومة االتحادية تهديد السلم المجتمعي في شرق البالد من خالل حالة العداء لألجانب  21.09.2016تقرير باللغة األلمانية بتاري    35

(، انععععععععظععععععععر: Regierung sieht sozialen Frieden im Osten durch Fremdenhass gefährdetبعععععععععععععععععنععععععععوان )

-im-frieden-sozialen-sieht-regierung-einheit-deutschen-zur-http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bericht

 14445692.html-gefaehrdet-fremdenhass-durch-osten ( 19.09.2016تاري  آخر زيارة) 
منظمة تعم  في الداخ  والخار  على محاور مختلفة من أج  السالم. للمزيد  32(  و اتحاد متخصص من AGDFاتحاد العم  من أج  السالم )  36

 (08.09.2016تاري  آخر زيارة )/:uns-friedensdienst.de/ueber/http انظر: 
(  و حركة كاثوليكية من أج  السالم تعم  على الصعيد العالمي Pax Christi Deutsche Sektionالجناح األلماني المسيحي باك  كريستي )  37

تععاري  آخر زيععارة )us-http://www.paxchristi.net/about  من أجعع  السعععععععالم واالحترام وحقوق اإلنسععععععععان والمصععععععععالحععة. للمزيععد انظر:

08.09.2016) 
مسعععععععجد. ويجتمع في  مختلف  300(  و منظمة مركزية إسعععععععالمية في ألمانيا تتكون من أكثر من ZMDالمجل  األعلى للمسعععععععلمين في ألمانيا )  38

 (08.09.2016تاري  آخر زيارة )http://zentralrat.de/2594.php السنة والايعة. للمزيد انظر:العرقيات كما يهللام 
مجل  الجمعععاععععات اإلسعععععععالميعععة في  عععامبور   و اتحعععاد يهللاعععععععم مختلف العرقيعععات ويمثععع  السعععععععنعععة والاعععععععيععععة في  عععامبور . للمزيعععد ا 39

 (08.09.2016تاري  آخر زيارة )uns-http://www.schurahamburg.de/index.php/ueber انظر:
األعلى ( والمجل  Pax Christi Deutsche Sektion( والجناح األلماني المسعععيحي باك  كريسعععتي )AGDFاتحاد العم  من أج  السعععالم )  40

( ومجل  الجماعات اإلسعععالمية في  امبور : مقال باللغة األلمانية حول ضعععرورة العم  مع المسعععلمين من أج  السعععلم ZMDللمسعععلمين في ألمانيا )

http://www.ag-(، انععظععر: nur mit den Muslimen, nicht gegen sie! -Gesellschaftlicher Friedeالععمععجععتععمعععععي، بعععععنععوان: )

 friedensforschung.de/themen/Rassismus/islamophobie2.html( 05.09.2016تاري  آخر زيارة) حيث تم النص على أن السعععععععلم

 م على أساس من التعددية الثقافية والدينية.المجتمعي ال يمكن أن يتحق  إال عبر جهود متواصلة وشاملة من أج  االندما  القائ
( والمجل  األعلى Pax Christi Deutsche Sektion( والجناح األلماني المسعععيحي باك  كريسعععتي )AGDFاتحاد العم  من أج  السعععالم )  41

http://www.focus.de/politik/videos/wahl-in-mecklenburg-vorpommern-die-gruenen-ueberholt-afd-einzug-ins-landesparlament-moeglich_id_5893476.html
http://www.bz-berlin.de/berlin/berlin-wahl-rot-schwarz-ist-abgewaehlt
http://www.bz-berlin.de/berlin/berlin-wahl-rot-schwarz-ist-abgewaehlt
http://www.bz-berlin.de/berlin/berlin-wahl-rot-schwarz-ist-abgewaehlt
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bericht-zur-deutschen-einheit-regierung-sieht-sozialen-frieden-im-osten-durch-fremdenhass-gefaehrdet-14445692.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bericht-zur-deutschen-einheit-regierung-sieht-sozialen-frieden-im-osten-durch-fremdenhass-gefaehrdet-14445692.html
http://friedensdienst.de/ueber-uns
http://friedensdienst.de/ueber-uns
http://www.paxchristi.net/about-us
http://www.paxchristi.net/about-us
http://zentralrat.de/2594.php
http://zentralrat.de/2594.php
http://www.schurahamburg.de/index.php/ueber-uns
http://www.schurahamburg.de/index.php/ueber-uns
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Rassismus/islamophobie2.html
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Rassismus/islamophobie2.html
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Rassismus/islamophobie2.html
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بعد دراسعة مسعتفيهللاعة إلى  -أسعتا  السعياسعة واالجتماا -(Gert Pickelولقد انتهى )

باعتبار م تهديدا  حقيقيا . وخلص بحث  ألمانيا ر إلى اإلسععععععالم والمسععععععلمين فيأن   ي ن ظ  

عن بها إلى أن الطريقة التي يتم الحديث  -2015ال ي تم ناره عام –( Pickelالدكتور )

أفرد الدكتور و    42 اإلسععععالم والمسععععلمين تهدد الجانب التعددي للديموقراطية في ألمانيا.

(Jürgen Micksch)-  مااعالم تانتي وباحث في علم االجت في  - 43ال وت بروتسعععععع

 Antimuslimischer) «وما ا ب ع د؟ -العداء العنصععععري لإلسععععالم»مطوية ل  بعنوان 

Rassismus – und was tun?ما يمثل  العداء العنصعععري لإلسعععالم ( فصعععال  كامال  ع

ن  تهديد  للديموقراطية.    44م 

ستة Jürgen Mickschو كر الدكتور  ) ( في بحث  حول   ا الموضوا األسباب ال

 التالية لحالة العداء لإلسالم: 

 ترسبات تاريخية، •

 السياسة، •

 التطرف اإلسالمي، •

 Bundesamt fürأخطاء من جانب المكتب االتحادي لحماية الدسععععععتور ) •

Verfassungsschutz،) 

 وسائ  اإلعالم، •

ن   حالة العداء اإلسعععععالمي من قب  بعض المنتمين للحهللاعععععارة • اإلسعععععالمية أو م 

 شاك ل هم من  وي األصول المهاجرة.

                                                           

العم  مع المسعععلمين من أج  السعععلم ( ومجل  الجماعات اإلسعععالمية في  امبور : مقال باللغة األلمانية حول ضعععرورة ZMDللمسعععلمين في ألمانيا )

http://www.ag- (، انععظععر: nur mit den Muslimen, nicht gegen sie! -Gesellschaftlicher Friedeالععمععجععتععمعععععي، بعععععنععوان: )

 ssismus/islamophobie2.htmlfriedensforschung.de/themen/Ra( 05.09.2016تاري  آخر زيارة) 
(، ضمن ?Religiöse Pluralisierung als Bedrohungsszenario(باللغة األلمانية حول التعددية الدينية بعنوان )Gert Pickelمقال لـععععع )  42

 .Religionen - Dialog - Gesellschaft) ( حول الدين والحوار والمجتمع بعنوانKatajun Amirpur ، Wolfram Weißeكتاب لـععععععععععع )

Analysen zur gegenwärtigen Situation und Impulse für eine dialogische Theologie. Münster 49(، ص( ،Waxmann 

Verlag ،2015.) 
بين المسلمين وغير المسلمين في  ( من حيث أن  خبير في مجال حوار األديان والسلم المجتمعي والعالقاتJürgen Mickschتأتي أ مية رأي )  43

ع  تاري  التأسي  بين قوسين -ألمانيا، وك لك من حيث كون  مؤس  أو ضمن المؤسسين للمؤسسات التالية ض   : -وقد و 

المواطنين (، اللجنة المسكونية  التحهللايرية ليوم 1984، ترأس  حتى EKD( )1972( للكنيسة االنجيلية في ألمانيا )KAPمؤتمر القساوسة األجانب )

نب ) بأسعععععععبوا Ökumenischer Vorbereitungsausschuss zum Tag des ausländischen Mitbürgersاألجا عد  ما ب ى في م  سععععععع  ( الم 

(، مجموعة العم  االسعععالمية المسعععيحية حول ماعععكالت األجانب على 1995ي  الجلسعععات حتى ، رئInterkulturelle Woche( )1972الثقافات)

ا(، مؤتمر القهللاععععايا اإلسععععالمية للكنائ Islamisch-Christliche Arbeitsgruppe zu Ausländerproblemen( )1976الصعععععيد األلماني )

( Pro Asyl Arbeitsgemeinschaft ، مجموعة عم  مع اللجوء )(Konferenz für Islamfragen der EKD( )1981االنجيلية في ألمانيا )

(، مجل  بعععافعععاريعععا ل جئين Stiftung Pro AsylFördervereins Pro Asyl and ( )2002(، جمعيعععة دعم ووقفيعععة مع اللجوء )1986)

(Bayerischer Flüchtlingsrat( )1986 دين ر  اععععععع   Bürger in sozialenفي ميون  ) -مواطنين في معععآزق اجتمعععاعيعععة –(، أول مجلعععة للم 

wierigkeitenSch( )1993( مجل  الثقععافععات في ألمععانيععا ،)Interkultureller Rat in Deutschland  وحتى اآلن(،  1994( )الرئي  منعع

(، منتدص ضعد Islamisch-Christliche Arbeitsgemeinschaft in Hessen( )1995مية المسعيحية في والية  يسعين )مجموعة العم  اإلسعال

(  في Abrahamisches Forum(، المنتدص اإلبرا يمي )Forum gegen Rassismus( )1996العنصعععععععرية لدص وزارة الداخلية االتحادية )

ر من   حاو  ( ومنتدص اإلسعععالم Deutsches Islamforum(، منتدص اإلسعععالم األلماني )2011معية المؤسعععسعععة في وك لك رئي  الج 2001ألمانيا )الم 

(Islamforum( في والية نورد راين فيسععععت فالين )ر من   لك(، منتدص اإلسععععالم ) 2002 حاو  (، 2003( في والية  يسععععين )Islamforumو و الم 

( في والية نورد Islamforum(، منتدص اإلسععالم )Forum Muslime in den neuen Ländern( )2004منتدص المسععلمين في المدن الجديدة )

 Koordinierungsrat(، المجل  التنسععععيقي لمنتديات اإلسععععالم )2005( في بايرن )Islamforum(، منتدص اإلسععععالم )2004راين الند بفالت   )

der Islamforen(  في ألمانيا )(، مؤتمر األديان )2006Interreligiöse Konferenz( )2011 وقفية األسعععععععبوا الدولي ضعععععععد العنصعععععععرية ،)

(Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus( )2014( :انععععظععععر ،)Jürgen Micksch State.gift: :فععععي )

( micksch_7132013.html-http://state.gift/jurgen 06.201609.تاري  آخر زيارة) 
(: مادة Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus( /)Jürgen Mikschوقفية األسبوا الدولي ضد العنصرية )  44

 ،10-9(، ص ?Antimuslimischer Rassismus – und was tunباللغة األلمانية حول العنصعععععععرية الموجهة ضعععععععد المسعععععععلمين بعنوان: )

rassismus.de/wp-gegen-wochen-http://www.internationale-انعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععظعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععر:

fcontent/uploads/16_01_19_B_IKR_Antimuslimischer_Rassismus_NEU2.pd( 05.09.2016تاري  آخر زيارة) 

http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Rassismus/islamophobie2.html
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Rassismus/islamophobie2.html
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Rassismus/islamophobie2.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Interkulturelle_Woche
https://de.wikipedia.org/wiki/Pro_Asyl
https://de.wikipedia.org/wiki/Pro_Asyl#Stiftung_Pro_Asyl
https://de.wikipedia.org/wiki/Interkultureller_Rat_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stiftung_f%C3%BCr_die_Internationalen_Wochen_gegen_Rassismus&action=edit&redlink=1
http://state.gift/jurgen-micksch_7132013.html
http://www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de/wp-content/uploads/16_01_19_B_IKR_Antimuslimischer_Rassismus_NEU2.pdf
http://www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de/wp-content/uploads/16_01_19_B_IKR_Antimuslimischer_Rassismus_NEU2.pdf
http://www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de/wp-content/uploads/16_01_19_B_IKR_Antimuslimischer_Rassismus_NEU2.pdf
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وسوف توضع مجموعة أسئلة الدراسة التي سوف يتم إجراؤ ا في   ا البحث في إطار 

إن الطريقة التي يتم تناول اإلسعععالم والمسعععلمين بها في ألمانيا »تتصعععدره المقولة التالية: 

ختيار على تلك المقولة المسعععععتفزة ولقد وقع اال. «تمث  خطرا  على أ سععععع   الديموقراطية

 لسببين اثنين: 

ع إطار أوسع له ا البحث و لك بالنظر إلى إمكانية دفع الزكاة دعما   - ض  األول: ل و 

للسععلم المجتمعي و لك عن طري  التصععدي لحمالت التاععوي  ولي  عبر الدعاية 

 أو الدعوة لإلسالم. 

اء لإلسععععععالم وخطر ا على الثاني: لتحلي  مدص إدراك الماعععععععاركين لحالة العد -

 المجتمع. 

 ة د ةس  اة س بقةاوأهميةاة بحث -

ن  ق ب    في   ا الجزء من البحث سوف يتم إلقاء الهللاوء على توزيع الزكاة م 

ن  خالل  ل مة و لك م  س  راء بعض  ات الصلة وآ الدراساتالمنظمات غير الحكومية الم 

 لجان الفتوص. 

بالنظر إلى المؤسسات الكبرص التي تقوم بعملية جمع أموال الزكاة يتهللا  أن تلك و

و و ما ي ظهر أ ن  توزيع الزكاة  ،إلى الخار  -جدا  قلي  باستثناء جزء  –األموال ت  ب 

    45عن المؤسسية. في ألمانيا عم  ال يعرف شيئا  

كتابات أو دراسات حول  حول موضوا الزكاة، فال توجدبالدراسات أما فيما يتعل  

من أج  توزيع أموال الزكاة  -وألي مدص –ما إ ا كانت األقليات المسلمة قد عملت 

ظ ن ة الحاجة -بين غير المسلمين ن   م م  م  دفعا  لحاجتهم أو  -المحتاجين منهم فعال  أو م 

عدم وجود و لك لين للزكاة، المتلقتأليفا  بينهم وبين الجماعة المسلمة بما يتف  وأعراف 

 ة. وله ا ت ع   ر  على الباحث الوقوف على أيدراسات ميدانية في   ا الاأن إلى اآلن

عالوة على  لك فال  46دراسة معاصرة بخصوص توزيع الزكاة على غير المسلمين.

                                                           
، حيث أوضععع  أن أناعععطة منظمة 2016( بتاري  يوليو Islamic Relief( من منظمة اإلغاثة االسعععالمية )Nuri Köseliمقابلة شعععخصعععية مع )  45

في البالد، و و ما ي ع د  أحد أسععباب اإلغاثة اإلسععالمية في الواليات المتحدة في الداخ  أكثر منها في الخار  و لك نظرا  لثغرات نظام التأمين الصععحي 

نسععانية اإلسععالميتين الفقر التي ال تعرفها ألمانيا بالمقارنة. ي ن ظ ر في   ا على سععبي  المثال التوزيع الغائب في ألمانيا من خالل منظمتي المسععاعدات اإل

)/http://www.islamicrelief.de/startseite ,((: انعععععظعععععر:Muslime Helfen( و )Islamic Reliefاألكعععععبعععععر فعععععي ألعععععمعععععانعععععيعععععا )

 )http://www.muslimehelfen.org/( 
تلك القواعد  غم من الثناء علىعلى الر( عن نتيجة، EBSCOلم يسععععفر البحث حول موضععععوا الزكاة وغير المسععععلمين عبر قواعد بينات الـعععععععععع )  46

خدمين، باعتبار ا وسععيلة االسععتعالم اإللكترونية األولى األكثر اسععتخداما  بين عاععرات اآلالف من المؤسععسععات على مسععتوص العالم وبين ماليين المسععت

و عععععي العععععوسعععععععععععيعععععلعععععة العععععمعععععتعععععاحعععععة لعععععلعععععطعععععالب العععععمعععععقعععععيعععععديعععععن فعععععي معععععععععععهعععععد معععععاركعععععفعععععيعععععلعععععد لعععععلعععععتعععععععععععلعععععيعععععم العععععععععععالعععععي: 

 (29.08.2016)تاري  آخر زيارة    https://www.ebscohost.com/?_ga=1.98339295.1302439053.1472466383انظر:

 (:zakat nonmuslims, zakāh non-muslims, zakat non-muslims, zakah non-muslimsكلمات البحث: )

http://web.b.ebscohost.com/ehost/resultsadvanced?sid=99d1f2fc-a3b6-46b2-b838-

6b0749bf610a%40sessionmgr107&vid=3&hid=128&bquery=zakat+non-

muslims&bdata=JmRiPWJzaCZkYj1lMDAweHd3JmRiPW5sZWJrJmRiPWV1ZSZkYj1sZ3MmZGI9YndoJmR

iPXJsaCZjbGkwPUZUJmNsdjA9WSZjbGkxPVJWJmNsdjE9WSZ0eXBlPTEmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl  

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=99d1f2fc-a3b6-46b2-b838-

6b0749bf610a%40sessionmgr107&vid=5&hid=128  

http://web.b.ebscohost.com/ehost/resultsadvanced?sid=99d1f2fc-a3b6-46b2-b838-

6b0749bf610a%40sessionmgr107&vid=7&hid=128&bquery=Zak%C4%81h+non-

muslims&bdata=JmRiPWJzaCZkYj1lMDAweHd3JmRiPW5sZWJrJmRiPWV1ZSZkYj1sZ3MmZGI9YndoJmR

iPXJsaCZjbGkwPUZUJmNsdjA9WSZjbGkxPVJWJmNsdjE9WSZ0eXBlPTEmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl  

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=99d1f2fc-a3b6-46b2-b838-

6b0749bf610a%40sessionmgr107&vid=11&hid=128)29.08.2016 تاري  آخر زيارة(   

http://www.islamicrelief.de/startseite/
http://www.muslimehelfen.org/)
https://www.ebscohost.com/?_ga=1.98339295.1302439053.1472466383
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=99d1f2fc-a3b6-46b2-b838-6b0749bf610a%40sessionmgr107&vid=11&hid=128
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=99d1f2fc-a3b6-46b2-b838-6b0749bf610a%40sessionmgr107&vid=11&hid=128
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    47دراسة أو بحث عن العم  العام من جانب المسلمين في السياق األلماني. ةتوجد أي

ة مطلوبةوقد أمكن الحصول على  في الجانب الارعي من   ا البحث  معلومات ق ي  م 

ر ألول مرة عام  «فق  الزكاة»من خالل كتاب   .1979ليوسف القرضاوي، وال ي ن ا 
س عة عن جواز إخرا  الزكاة لغير المسل 48 و  م   ا الكتاب دراسة م  فيما و مين.وي ق د  

ن   ه إيتعل  بمؤسسية إخرا  الزكاة لغير المسلمين، فإن القرضاوي يقول بوضوح 

الحكومات اقصرتاوإ ا. في المقام األول على عات  الحكومات المسلمةالمسؤولية تقع 

ـ في   ه الحالة به ه المسؤولية فإن  يمكن للمنظمات المسلمة غير الحكومية  في القيام

و ي تلك التي ال تتوافر فيها  –لفراغ. وفي الحاالت النادرة أن تتدخ  لسد  لك اـ  

نص  األقليات المسلمة في الخار  كبدي  محتم . غير أن  ي   لقرضاوي إلىياير ا -بدائ 

ال ي كر دليال  بعدم إخرا  الزكاة لغير المسلمين تأليفا  لقلوبهم، وإن كان ال يمنع . و و 

إ ال  أ ن  إخرا  الزكاة لغير المسلمين في عهد النبي صلى هللا علي  وسلم وفي  على   ا

 الدولة.  شؤونعهد صحابت  من بعده كان من 

ر  إخرا   وانطالقا  من رأي الز ري والحسن فإن القرضاوي يتوسع في باب ص و 

و تلك التي الزكاة في المساعدات االنسانية ويقترح تموي  العلم والدراسات التنويرية أ

دون التدلي  علي  من  القرضاوي يسوق رأي   ناتدافع عن اإلسالم. وجدير بال كر أن 

 و السنة. القرآن أ

 في   ا البحث إلقاء الهللاوء على نظائر تلك اآلراء لدص لجان الفتوص التالية:وتم 

 الهيئة الارعية العالمية للزكاة. ولقد تم اختيار ا ألنها ت ع د  األكثر تخصصا   •

لية في التوج  العام،   في فق  إخرا  الزكاة واألكثر د و 

المجل  األوروبي لإلفتاء والبحوث. و و الهيئة األكثر أ مية على الصعيد  •

ولقد تم تأسععععععيسععععععع  تلبية   49األلماني ال ي يمث  محور ا تمام   ا البحث.

 حاجات األقليات المسلمة في أوروبا المتعلقة بالمسائ  الارعية،ل

للمملكة العربية السععععودية. ولقد وقع  اإلفتاءالدائمة للبحوث العلمية و اللجنة •

من حيعععث التوجععع  على النقيض من المجل  تقع االختيعععار عليهعععا ألنهعععا 

  50األوروبي لإلفتاء والبحوث.

وفيما يتعل  بالسعؤال عن إخرا  الزكاة إلى أ   البلد أو إلى غير م، فإن المجل  

أن األص   و صرف  -استنادا  إلى جمهور الفقهاء –يرص األوروبي لإلفتاء والبحوث 

                                                           
 (:Die Deutsche Nationalbibliothekالمثال البحث التالي عديم الجدوص في المكتبة الوطنية األلمانية ) انظر على سبي   47

https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=Muslime+%C3%96ffentlichkeitsarbeit ( تععععاري  آخر

 (زيارة 03.08.2016

، 1913وأرشعععععععفة وفهرسعععععععة والعم  على إتاحة جميع المواد المناعععععععورة في ألمانيا أو باللغة األلمانية من  عام المكتبة الوطنية األلمانية ت ع نى بجمع 

أللمانية واألعمال المناععععورة في الخار  في مجال الجرمانيات وترجمات األعمال األلمانية وك لك األعمال التي ناععععر ا المهاجرون الناطقون باللغة ا

. وللمكتبة الوطنية األلمانية عالقات تعاونية على المسعععععتويين المحلي والدولي؛ فهي على سعععععبي  المثال الاعععععريك 1945 إلى 1933في الفترة ما بين 

( وماعععععاركتها في تطوير المعايير الدولية ال غنى und Normierungsarbeit -Regelwerksالرئي  في العم  األلماني الهللاعععععبطي والقياسعععععي )

 (09.11.2016تاري  آخر زيارة )http://www.dnb.de/DE/Wir/wir_node.htmll عنها. 
 .16، 4القرضاوي، فق  الزكاة، ص   48
(،  GelehrtenRat der Imame undلم يتم إصععععدار أي فتوص حول الموضععععوا من التكتالت الفقهية التالية في ألمانيا: مجل  األئمة والدعاة )  49

-Fiqh(، مجل  الفق  للجمعيات اإلسععالمية في منطقة الراين ماين )Hoher Rat der Imame und Gelehrtenالمجل  األعلى لألئمة والدعاة )

Rat des Deutsch Islamischer Vereinsverband Rhein Main e.V.( االتحاد اإلسعععالمي للجمعيات الاعععيعية في ألمانيا ،)Islamische 

Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands e.V..)  
( حول ك  من المنهجية الوسطية والسلفية في الفق  اإلسالمي لألقليات المسلمة بعنوان: Shavit, Uriyaلـعععععع ) 2012دراسة باللغة اإلنجليزية في   50

(The Wasaṭī and Salafī Approaches to the Religious Law of Muslim Minorities, Islamic Law and Society ص ،)434 . 

http://www.dnb.de/EN/Wir/wir_node.html
http://www.dnb.de/EN/Wir/wir_node.html
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م المجل   الزكععاة في بلععد المععال، و و مععا يعني جواز صععععععرفهععا في الخععار . وي ل ز 

األوروبي لإلفتاء والبحوث بإخرا  جزء من أموال الزكاة إلى المؤسسات اإلسالمية 

اط فرض كالمدارس والمسعععععععاجد والمنظمات العاملة في مجال الدعوة و لك إلسععععععق

  51الكفاية.

إلى أن صععرف الزكاة اوفي الجلسععة األولى للهيئة الاععرعية العالمية للزكاة انتهت

في بلد المال  و األصعععع ، وإن كان إعادة توزيعها على  وي القربى والمحتاجين أمر 

 52جائز. 

الموقف  للمملكة العربية السععععععودية اإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية ووتتبنى 

م  وي القربى والمحتاجين، فإن إعادة توزيع الزكاة نفس  ، وتزيد علي  أن  حتى إ ا ع د 

وترص اللجنععة الععدائمععة   53و و مععا يتف  مع قول األحنععاف. ،جععائز وإن كععان مكرو ععا  

إال إلى المسلمين، إال أن ي راد بها تأليف صرف تال الزكاة أن  اإلفتاءللبحوث العلمية و

  55حالة إلى الرؤساء المطاعين في قومهم.، فتخر  في تلك ال54القلوب

جدر  الرئي وبالنظر إلى الموضععععععوا  ه ا البحث ت أن المجل   ىإلاإلشعععععععارة ل

 و الوحيد ال ي أعرب  -آنفا  من بين اللجان الماار إليها  -األوروبي لإلفتاء والبحوث 

عن وجوب دفع جزء من أموال الزكاة األوروبية إلى المؤسسات اإلسالمية األوروبية 

. أما غير المسلمين ممن ي راد تأليف قلوبهم فلم يتم اإلشارة مجاالت الدعوةالعاملة في 

 إليهم كما لم يتم إقصاؤ م. 

ول لمسعععععألة مكان البابين الثاني والثالث من الفصععععع  األ تخصعععععيصوسعععععوف يتم 

وك لك لمسععععععألة ضععععععوابط إخرا   -إلى غير م إلى أ   بلد المال أو –إخرا  الزكاة 

 ، و لك نظرا  لطول الحديث فيهما.  الزكاة إلى غير المسلمين

تجيب على سؤال مفاده:    يعد صرف الزكاة في  دراساتيتم الوقوف على  ولم

و و األمر  ات   56.إلسالم أم ال؟مصرف تأليف القلوب من باب الرشوة التي حرمها ا

ى اتقاء  ج  فيما يتعل  بالصنف ال ي ي راد تأليفهم بالزكاة من غير المسلمين، و م من ي ر 

دراسة معاصرة في  ةللباحث الوقوف على أي يتأ تخطر م على السلم المجتمعي، فلم 

        57  ا الصدد.
                                                           

 . 20أبو عبيدة علي أحمد، بحوث في فق  األقليات )غير مناور(، انظر: أحمد، حكم نق  الزكاة، ص   51
 .18أحمد، حكم نق  الزكاة، ص   52
 .19أحمد، حكم نق  الزكاة، ص   53
السععععععععودية: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز )الرئي (، عبد هللا بن جديان )عهللاعععععععو(، عبد الرزاق اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء للمملكة العربية   54

 انظر (:Giving Zakah to a Kafirعفيفي )نائب الرئي (، عبد هللا بن قاعود )عهللاو(: إعطاء الزكاة للكافر )

http://alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=en&View=Page&PageID=3435&PageNo=1&BookI

D=7 (18.09.2016) 
 (: المؤل ف ة اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء للمملكة العربية السععععععععودية: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز )الرئي (، عبد الرزاق عفيفي )نائب الرئي  55

 قلوبهم: انظر: 

http://alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=en&View=Page&PageID=3434&PageNo=1&BookI

D=7 (18.09.2016) 
( عن دراسعععععععات حول موضعععععععوا الزكاة والرشعععععععوة عن أي نتيجة. كانت كلمات البحث كالتالي: EBSCOلم يسعععععععفر البحث في قاعدة البينات )  56

(bribery zakat( ،)bribery zakāh non-muslims( ،)Zakāh non-muslims Zakāh non-muslims:انظر :)  

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=99ca3443-0902-42d2-b6c9-

ca9f07e5bf0f%40sessionmgr106&vid=4&hid=128 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=99ca3443-0902-42d2-b6c9-

ca9f07e5bf0f%40sessionmgr106&vid=10&hid=128 

( 29.08.2016تاري  آخر زيارة  ). 
تلك القواعد  على الرغم من الثناء على( عن نتيجة، EBSCOك لك لم يسفر البحث حول موضوا الزكاة وغير المسلمين عبر قواعد بينات الـععععع )  57

ص العالم وبين ماليين المسععتخدمين، باعتبار ا وسععيلة االسععتعالم اإللكترونية األولى األكثر اسععتخداما  بين عاععرات اآلالف من المؤسععسععات على مسععتو

http://alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=en&View=Page&PageID=3435&PageNo=1&BookID=7
http://alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=en&View=Page&PageID=3435&PageNo=1&BookID=7
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=99ca3443-0902-42d2-b6c9-ca9f07e5bf0f%40sessionmgr106&vid=4&hid=128
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=99ca3443-0902-42d2-b6c9-ca9f07e5bf0f%40sessionmgr106&vid=4&hid=128
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=99ca3443-0902-42d2-b6c9-ca9f07e5bf0f%40sessionmgr106&vid=10&hid=128
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=99ca3443-0902-42d2-b6c9-ca9f07e5bf0f%40sessionmgr106&vid=10&hid=128
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ونظرا  ألن موضعععوا الزكاة والسعععلم المجتمعي تكاد ال توجد معالجات سعععابقة ل ، 

 فقد تم إغفال الجزء الخاص بالدراسات السابقة باأن . 

 –وإ ا أخ نا في الحسبان أن  ال توجد دراسات حول ممارسة المسلمين في ألمانيا 

، فإن   ا البحث ي ع د  -الزكاة–له ا الركن من أركان اإلسععالم  -حيث يمثلون أقلية دينية

جديدا  في موضوع . وبالنظر إلى أن الزكاة بعد الاهادتين والصالة  ي الركن الثالث 

 ا إلى حقيقة تنامي نفو  اليمين المتطرف المعادي لإلسالم في من أركان اإلسالم، وك

ألمانيا، فإن   ا العم  يهدف إلى مسعاعدة المسعلمين في ألمانيا على تحسعين صعورتهم 

في الحياة العامة ويروم التخفيف من وطأة التطرف، و و ما يصب في خدمة الصال  

 العام نحو مجتمع  منسجم  ومتعدد الثقافات. 

 ة بحثمنهجيةا -

قا  ومث    لقد جاء البحث مزيجا  مختلطا ؛ فمث لت الدراسععععععة الاععععععرعية النظرية شعععععع 

( الاعععع  اآلخر. ويحتوي االسععععتبيان على online surveyاالسععععتبيان االلكتروني )

( تتي  للخبراء حرية أن open questionsمجموعة من األسعععععئلة خالية من القيود )

بدلوه دون قيود ترجع إلى ألفال األسئلة أو إلى السياق  -ك  على حسب مجال -يدلوا 

في .  وفيما يتعل  بالجزء الاععرعي النظري، فقد تم االعتماد على الم ا ب  المصععاغة

وقد  والحنبلي. ،الحنفي، والاععافعي، والمالكي: األربعة المعتمدة، و يالفقهية السععنية 

 تم النق  عن بعض السلف من حقبة ما قب  تأسي  الم ا ب الفقهية. 

  ا وقد آلى الباحث على نفس  أال يتحيز أو يتعصب في بحث  لعالم  أو ضده. ولقد 

د ت  التوصععععععيععات التي خر  بهععا البحععث على  األقوال والترجي  بين المعع ا ععب اعت معع 

 ختلفة. م  با ، حيث مزجت بين عدد  من الم ا ب الفقهية الم

ولم يتم التعرض لتفاصي  استنباط األحكام من مصادر الاريعة كما  و متعارف 

عند أ   السعععنة، إ  يتطلب   ا األمر اسعععتفاضعععة  في العرض ال يتسعععع لها بحٌث  علي 

  .مقدٌم لني  درجة الماجستير.  وسوف يتم عرض أ م األدلة في موضعها

م  أن  األمر كا لك على إدراك  باحث في   تأويالت  وال عة، إ  تختلف ال ي  سعععععع ف

اإلجابة على السؤال  ـععععع في إطار البحثـععععع تم تاختالف األنظار والسياقات. وسوف ب

معاييفايمكنا معاة فيرر دا غيزاة مسرررررر مينام اأ مرر نيرر ابمرر ايتفقا»الهععام التععالي: 

ة شررزيعةاةإلسررالميةاوتوصرري  اة خبزةءاغيزاة مسرر مين،اوذ كاوصرروالًاإ ىامصرر   

 «ة تشويةاضداةإلسالأاو  م ًا  س  اة مجتمع ؟مج بهةاحمال ا
                                                           

 و ي الوسيلة المتاحة للطالب المقيدين في معهد ماركفيلد للتعليم العالي: انظر:

https://www.ebscohost.com/?_ga=1.98339295.1302439053.1472466383)29.08.2016 تاري  آخر زيارة(    

 (:zakat nonmuslims, Zakāh non-muslims, Zakāh non-muslims Zakāh non-muslimsكلمات البحث: )

http://web.b.ebscohost.com/ehost/resultsadvanced?sid=99d1f2fc-a3b6-46b2-b838-

6b0749bf610a%40sessionmgr107&vid=3&hid=128&bquery=zakat+non-

muslims&bdata=JmRiPWJzaCZkYj1lMDAweHd3JmRiPW5sZWJrJmRiPWV1ZSZkYj1sZ3MmZGI9YndoJmR

iPXJsaCZjbGkwPUZUJmNsdjA9WSZjbGkxPVJWJmNsdjE9WSZ0eXBlPTEmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=99d1f2fc-a3b6-46b2-b838-

6b0749bf610a%40sessionmgr107&vid=5&hid=128 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/resultsadvanced?sid=99d1f2fc-a3b6-46b2-b838-

6b0749bf610a%40sessionmgr107&vid=7&hid=128&bquery=Zak%C4%81h+non-

muslims&bdata=JmRiPWJzaCZkYj1lMDAweHd3JmRiPW5sZWJrJmRiPWV1ZSZkYj1sZ3MmZGI9YndoJmR

iPXJsaCZjbGkwPUZUJmNsdjA9WSZjbGkxPVJWJmNsdjE9WSZ0eXBlPTEmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=99d1f2fc-a3b6-46b2-b838-

6b0749bf610a%40sessionmgr107&vid=11&hid=128 (29.08.2016 تاري  آخر زيارة). 

https://www.ebscohost.com/?_ga=1.98339295.1302439053.1472466383
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=99d1f2fc-a3b6-46b2-b838-6b0749bf610a%40sessionmgr107&vid=11&hid=128
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=99d1f2fc-a3b6-46b2-b838-6b0749bf610a%40sessionmgr107&vid=11&hid=128


19 

 

التعرض لبعض النقاط من خالل  على إشعععععكالية البحث كان من الواجب ولإلجابة

المصععععععادر األصععععععلية وك ا عبر إجراء دراسععععععة تجريبية، و لك مع أخ  ما يلي في 

ااالعتبار: 

النبي  تأليف القلوب في السنة الفعلية مع التركيز على  لك الصنف ال ي أعطا م -

 صلى هللا علي  وسلم تأليفا  لقلوبهم،

 سريان العم  ب لك التاريع بعد عصر الصحابة،  -

 إخرا  الزكاة للمرتدين، -

 إخرا  الزكاة لغير المسلمين بصفة  عامة ، -

 إخرا  الزكاة لغير المسلمين تأليفا  لقلوبهم، -

 تأليف قلوب غير المسلمين من أموال الزكاة ومن غير ا، -

 بصورة مؤسسية أو فردية، أداء الزكاة  -

 إخرا  الزكاة أل   البلد أو لغير م، -

رسععععععم معالم أداء الزكاة لغير المسععععععلمين عمال  بما جاء في القرآن من إعطاء  -

 المؤلفة قلوبهم من أموال الصدقات،

تحريم اإلسععععععالم للرشععععععوة وتجنب اعتبار إخرا  الزكاة تأليفا  للقلوب من قبي   -

  58 الرشوة،

المجاالت يمكن أن يهللاععع المسععلمون أموال الزكاة في ألمانيا دعما  كيف وفي أي  -

 ؟للسلم المجتمعي عبر مواجهة حمالت التاوي  لإلسالم

د  البحث إلى تكمي  الدراسعععة الاعععرعية بدراسعععة  وبعد معالجة الجانب النظري ق صععع 

لك منهج تجريبية. ولقد اختير النمو   البحثي التالي إلجراء الدراسعععة التجريبية بما في  

 وشك  ك    من عمليات المس  واإلعداد والتقييم:

 aكانت عملية المسعع  خليطا  من مقابلة شععخصععية تجع  من اإلشععكالية محورا  لها )

problem-centered interview( ععععلعععى طعععريعععقعععة )Philipp Mayring أحعععد )

(، qualitative content analysisالمؤسععسععين للتحلي  الكيفي للمحتوص المعلوماتي )

 systemizing expertومن مقععابلععة شععععععخصععععععيععة تجععع  من الخبير محورا  لهععا )

interviews( تلك الطريقة المفهللاععععععلة لدص ك   من الدكتور )Bogners)59   والدكتور

(Menz)60  .ولقد تم إجراء المقابالت في إطار استبيان الكتروني كمي وكيفي. 

م توثي  االسععععععتبيان االلكتروني وفيما يخص عملية إعداد المعلومات الممسععععععوحة، فقد ت
                                                           

( باللغة االنجليزية حول الرشعععوة في M A Khanا بطريقة أو بأخرص كما يتهللاععع  على سعععبي  المثال في المادة التي ناعععر ا )يسعععود   ا االنطبا  58

-http://www.islam-watch.org/home/165-jon( على الموقع التالي على شعععبكة المعلومات الدولية: Bribery in Islamاإلسعععالم بعنوان )

mc/1518-bribery-in-islam.html (18.05.2016ي  آخر زيارة تار) 
59  (Alexander Bogner( س  علم االجتماا في ك  من جامعة (؛ حصعععععع  في عام Frankfurt am Main( و )Marburg( و)Salzburg( د ر 

in experts how on study ( في علم االجتمععاا عن موضعععععععوا )Wienمن جععامعععة ) 2003على درجععة الععدبلوم. نععال الععدكتوراه عععام  1998

knowledge-non and uncertainty with deal testing prenatal ما بين كان باحث دكتوراه في معهد علم االجتماا  2000و 1998(. 

(. من خالل منحة في إطار البرنامج النمسعععععععاوي للبحث المتقدم والتكنولوجيا Wien( في )ngewandte SoziologieInstitut für Aالتطبيقي )

(Austrian Programme for Advanced Research and Technology بحث ما بين )في ما ال ي يعني  النقاش حول البحث  2009و 2007

ق ب ل ت  رسعالة األسعتا ية  2010نسعبة للماعاركة في الحياة العامة واالسعتاعارة والاعرعية السعياسعية. في والتكنولوجيا في ضعوء التصعنيفات األخالقية بال

(. انععععععظععععععر: Wien( مععععععن جععععععامعععععععععععععة )troversiescon technology of ethicisation the on thesisالععععععخععععععاصععععععععععععة بعععععع  )

 bogner/about/-team/alexander-ita-us/the-http://www.oeaw.ac.at/ita/en/about( 06.09.2016تاري  آخر زيارة) 
60  (Wolfgang Menz  س ( ويعم  Schottland( و )Edinburgh( و )Frankfurt am Main( و )Marburgعلم االجتماا في ك  من )( د ر 

Menz-beiter/357/Wolfgangmuenchen.de/mitar-http://www.isf (. انظر: ITFحاليا  أستا ا  في معهد البحث االجتماعي في ميوني  )

 (06.09.2016تاري  آخر زيارة )

http://www.islam-watch.org/authors/65-khan.html
http://www.islam-watch.org/authors/165-jon-mc/1518-bribery-in-islam.html
http://www.islam-watch.org/home/165-jon-mc/1518-bribery-in-islam.html
http://www.islam-watch.org/home/165-jon-mc/1518-bribery-in-islam.html
http://www.islam-watch.org/home/165-jon-mc/1518-bribery-in-islam.html
http://www.oeaw.ac.at/ita/en/publications/ita-books/grenzpolitik-der-experten/
http://www.oeaw.ac.at/ita/en/publications/ita-books/grenzpolitik-der-experten/
http://www.oeaw.ac.at/ita/en/publications/ita-books/grenzpolitik-der-experten/
http://www.oeaw.ac.at/ita/en/publications/ita-books/die-ethisierung-von-technikkonflikten/
http://www.oeaw.ac.at/ita/en/about-us/the-ita-team/alexander-bogner/about/
http://www.isf-muenchen.de/mitarbeiter/357/Wolfgang-Menz
http://www.isf-muenchen.de/mitarbeiter/357/Wolfgang-Menz
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ن  ق ب   المااركين في االستبيان.   كتابة  م 

وللتقييم تم اختيار منهج التحلي  النوعي للمحتوص المعلوماتي على طريقة البحث 

 Phillip( كععمعععا عععنعععد )qualitative social researchاالجععتععمعععاعععي الععكععيععفععي  )

Mayring)61  . 

  ا وسععوف يتم التطرق لالسععتبيان االلكتروني في األبواب األول والثاني والثالث 

 والرابع من الفص  الثاني للبحث.   

 

ا  

                                                           
ر  عام Philipp  Mayringكتاب لـ )  61  Einführung in die qualitativeباللغة األلمانية حول البحث االجتماعي الكيفي بعنوان )  2000( ن ا 

Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken( )Weinheim (Beltz GmbH, Julius)( :نقال  عن )Mayring :)

(Sozialforschung ص ،)121-114  . 
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 ة فصلاةألول:ا  ةسةاشز ية -

اقِب لاةألمزة اأواة مؤسس    ة ب باةألول:احولاتوزيعازي دا"ةألق ي  "اِمن 

ا

    توزيع الزكاة مسؤولية األفراد أم المؤسسات؟

م  لقععد  ال ه  و  ن  أ م  ر  النبي صععععععلى هللا عليعع  وسععععععلم في القرآن بقولعع  تعععالى: ﴿ خعع    م  أ م 

د ق ة ﴾ صععع 
. وبعد انتقال  صعععلى هللا علي  وسعععلم إلى الرفي  األعلى أوضععع  قادة الحكومة 62

اإلسععالمية ال ين كانوا يقومون بجباية أموال الزكاة بحكم مناصععبهم أن القيادة السععياسععية 

ل ى واضحا  في خالفة الصدي    -خرص ي األ -مخاطبة به ا التوجي ، و و األمر ال ي ت ج 

ك وال   و  رضععععععي هللا عنعع ، و لععك إ  أعلن الحرب على مععانعي الزكععاة ولم يترك األمر م 

عالوة على  لك فقد ن ص  القرآن الكريم على سععهم  للقائمين على جمع الزكاة،  63 لألفراد.

د   ا الصععععععع  م  ا ﴾قال تعالى: ﴿ إ ن  ه  ل ي  ل ين  ع  ام  ع  ال  ين  و  اك  سععععععع  ال م  اء  و  ل ف ق ر  ق ات  ل 
و و ما يمكن  ،64

ن  العاملين.  اعتباره دليال  على وجوب تعيين الدولة له ا الغر ن  يقوم ب  م   ض م 

إن  حادثة إرسععععال النبي صععععلى هللا علي  وسععععلم لمعا  رضععععى هللا عن  إلى أ   اليمن 

ه إياه ب أ خ   الز ر  ن  أغنيائهم ورد ا على فقرائهموأ م  تعك  بوضععععععوح مسععععععؤولية  65كاة م 

الدولة في   ا الصععدد، و و ما أكد علي  ابن حجر قب  سععتة قرون من الزمان، حين قال: 

اسععتدل ب  على أن اإلمام  و ال ي يتولى قبض الزكاة وصععرفها، إما بنفسعع  وإما بنائب ، »

  66«فمن امتنع منهم أ خ   ت من  قهرا  

ن  ق ب   النبي صعععلى هللا علي  وسعععلم وأبي بكر وبعد عرض التوجي  القرآني  وتطبيق  م 

الصععععععدي ، وبعد ن ق   ما قال  ابن حجر في   ا الباب، يمكن التأكيد على أن  جباية الزكاة 

 عاصرين في مجال الزكاة إ  يقول: عم  مؤسسي، و و ما يؤكد علي  أحد الخبراء الم

لألفراد ]...[ وإنما  ي تنظيم اجتماعي  في األص  ـ حقا  موكوال   ليست ـ الزكاة]...[»

تارف علي  الدولة ويتواله جهاز إداري منظم، يقوم على   ه الفريهللاة الف ة جباية  ممن 

   67«تجب عليهم وصرفا  إلى من تجب لهم

السعععؤال ال ي وبما أن زكاة المسعععلمين المقيمين في ألمانيا شعععأٌن ال ت ن ظ  م   الدولة، فإن  

غير الحكومية أفال يجوز في   ه الحالة أن يتولى األفراد أو المنظمات : يطرح نفسععععععع 

 القيام به ا الاأن؟

يب القرضاوي على   ا التساؤل  قاطعا   -فيما يتعل  بإخرا  الزكاة تأليفا  للقلوب –ي ج 

عقلية،  أدلة شععرعية أوا لكاعلىايسععوقاالبتفهللاععي  العم  المؤسععسععي على الفردي. و و 

و و ما يمكن تفسععععععيره بأن  يترك الباب   68وإنما ي كر فقط المسععععععؤولية العامة للدولة.

يات إلخرا   مام األقل إ ا ما قعدت منظمات  ة مسرررررر مينا غيززكاة أموالهم   مفتوحا   أ

 الزكاة غير الحكومية عن القيام به ا الدور.  

 

                                                           
 .103التوبة:   62
 .147زين الدين أحمد )الناشر(، البخاري، ص   63
 .60التوبة:   64
 .146زين الدين أحمد )الناشر(، البخاري، ص   65
 749، نقال  عن: القرضاوي، فق  الزكاة، ص، .23، ص 3ابن حجر، فت  الباري، جـ   66
 .747القرضاوي، فق  الزكاة، ص،   67
 .388القرضاوي، فق  الزكاة، ص   68
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  غيزه ة ب باة ي ن :احولاصزكاة في داألهلاة ب داأوا

 

د نق  المسلمين المقيمين في ألمانيا زكاة أموالهم إلى الخار  بدال  من إخراجها  إن ت ع و 

في ألمانيا يرجع على ما يبدو إلى عدم وجود مؤسعععسعععة إدارية تتولى عملية توزيع أموال 

. وعالوة على  لك فإن المنظمات الخيرية -أي على الصعععععععيد األلماني –الزكاة محليا  

و و ما يؤكده كبار األئمة في  69 يكاد يقتصععر دعمها فقط على ماععاريع الخار ،الكبرص 

سس  اةتحفظا  ىاتزجيحاهذةاة سبباإذا واصحاألخزجوه اإ ىامؤامالحظة:) 70ألمانيا.

امع  ك إ ىاإ ىاأق  باأوابصفةاشخصيةاونه ام اة خ  جاوة وةقعاأنه ايخزج

المال محال  لبحث قدامى العلماء ولقد كانت مسعععععععألة جواز نق  الزكاة إلى غير بلد 

راء ثالث من لجان الفتوص آوعرٌض لم ا ب أ   السنة األربعة  ومعاصريهم. وفيما يلي

ل ما  بأن البحث ال يهدف إلى الترجي  بين األدلة. وسوف يتم  اأن، ع  المعاصرة في   ا ال

عند ـعععععع  الحقا   - وبالتي تتج  نحو استخدام أموال الزكاة في تأليف القل-تقييم تلك اآلراء 

ا  النظر إلى امكانية استخدام مؤسسات الزكاة في   ا األمر.

 

ا أياةألحن ك -

 إال في حاالت معينة منها: قال األحناف بكرا ية نق  الزكاة من بلد إلى غيره

 ،72الحسن والنخعيب لك ، وقد قال 71أن يكون نقلها إلى قرابة  محتاجين -

ن   م أ م     -  ،73حاجة من أ   بلده أن يكون نقلها إلى م 

 .74أن يكون نقلها أصل  للمسلمين -

 

ا أياة م  كية: -

ف سععععععحنون  وقال المالكية بعدم جواز نق  الزكاة من بلد ا إال لهللاععععععرورة. وي ع ر  

  75بأنها المنطقة التي يمكن للمرء الت ن ق   خاللها دون اعتباره مسافرا . « ب دا»والنفراوي 

   76كم. 80.64وتقدر تلك المسافة عند المالكية كما قال  ابن عبد البر بـ 

 

ا أياة ش معية: -

ن  يسععععتحقها في  د  م  ج  ن  بلد لغيره طالما و  ويرص الاععععافعية عدم جواز نق  الزكاة م 

   77 بلد المال، قال  النووي.

                                                           
 Islamicألمانيا )ي ن ظ ر في   ا على سعععععبي  المثال التوزيع الغائب في ألمانيا من خالل منظمتي المسعععععاعدات اإلنسعععععانية اإلسعععععالميتين األكبر في   69

Relief( و )Muslime Helfen:انظر :) )http://www.muslimehelfen.org/), (http://www.islamicrelief.de/startseite/( 
د. ،  2سععابقا ، في حكم نق  الزكاة، ص  الدراسععة بالمعهد األوروبي للدراسععات االنسععانية على سععبي  المثال أبو عبيدة علي أحمد، القائم على شععؤون  70

على قسعععم  2008خالد حنفي يواف  في إحدص محاضعععرات   و اآلخر. د. خالد حنفي  و عهللاعععو  يئة تدري  بجامعة األز ر في القا رة. وياعععرف من  

ويترأس  يئة األئمة والدعاة في  ،( في بريطانياEuropean Assembly for Imams and Guidesالبحوث األوروبي التحاد األئمة والدعاة )

 (.201608.11تاري  آخر زيارة )/http://rigd.wordpress.com/vorstand (، انظر:  RIGDألمانيا )
 . 6أحمد، حكم نق  الزكاة، ص   71
 المصدر الساب .  72
 المصدر الساب .  73
 المصدر الساب .  74
 . 6أحمد، حكم نق  الزكاة، ص   75
 Travel“The Definition of ” (safar)د. ياسععر القاضععي، دراسععة باللغة االنجليزية حول تعريف السععفر وفقا  للاععريعة االسععالمية بعنوان )   76

According to Islamic Law (18.09.2016تاري  آخر زيارة )، نقال  عن:2(، جـ 
 .13أحمد، حكم نق  الزكاة، ص   77

http://www.muslimehelfen.org/)
http://www.islamicrelief.de/startseite/
http://rigd.wordpress.com/vorstand/
http://rigd.wordpress.com/vorstand/
http://muslimmatters.org/2011/07/08/yasir-qadhi-the-definition-of-%E2%80%98travel%E2%80%99-safar-according-to-islamic-law-part-2/
http://muslimmatters.org/2011/07/08/yasir-qadhi-the-definition-of-%E2%80%98travel%E2%80%99-safar-according-to-islamic-law-part-2/


24 

 

 

ا أياة حن ب ة: -

ص ابن قدامة موقف الحنابلة  الحنابلة يحرمو نق  الزكاة من بلد إلى غيره. وي ل خ  

ولقد  78«.الم  ب على أن  ال يجوز نق  الصععدقة من بلد ا إلى مسععافة القصععر»كما يلي: 

  ب ابن مفل  إلى أبعد من  لك، إ  قال بحرمة نق  الزكاة، سواء كان لرحم وشدة حاجة 

  79أم ال.

م جواز نق  الزكاة لبلد آخر، إال أن ابن جبرين وبالرغم من أن الجمهور على عد

  80من المعاصرين يقول بالجواز مادامت  ناك مصلحة راجحة.

وجدير بال كر أن العلماء قد تحدثوا في مسعععألة ما إ ا كان نق  الزكاة من بلد آلخر 

 81ي ث اب  على فعل  أم ال، بغض النظر عن وجود مبرر من عدم . قال سحنون من المالكية

 وال يثاب فاعل .  ي جزا ال نق  الزكاة  : إن 82ي  اإلسالم األنصاري من الاافعيةوش

 

اة مع صزداةإلمت ء أيا ج نا -

 -كععان المجل  األوروبي لإلفتععاء والبحوث  و الوحيععد من بين أ م لجععان الفتوص

ت  في المقدمة ر  ال ي أدلى بدلوه فيما يخص موضععوا   ا البحث، حيث أوضعع   -كما   ك 

ف لمؤسعععععسعععععات  ر  أن جزءا  من أموال الزكاة التي يتم جبايتها في أوروبا يجب أن ي صععععع 

القائمة على أمر الدعوة. ولم يتعرض المجل  إسععععععالمية عاملة في أوروبا، كالمنظمات 

األوروبي لإلفتاء والبحوث صعععراحة  لغير المسعععلمين ممن تدعو المصعععلحة إلى صعععرف 

 أموال الزكاة لهم تدعيما  للسلم المجتمعي. 

  ىاا–ةألصلاصزكاأموةلاة في داوبإيجاز يمكن الخرو  بالقاعدة العامة التالية: 

اأنايدعاإ ىانق ه ا ةعباا،م اب داة م لا-ةختالكاصررررررو ه  ينق ه ا قزةبةامحت جيناأواا-إالا

امعينةبا اأمساح جةامناأهلاب ده،اأوا مص حةب اه    ن  مإنهام ات كاة ح  ةايدو احك اا-إ ىام 

 .   ة نقلام ابيناة جوةزاوة كزةهةاأوابيناة جوةزاوة حزمةامعاةنتف ءاة يوةب

وإلى كون  تكاف  اجتماعي دولةـ وفقا  لدستور ا ـ وبالنظر إلى حقيقة كون ألمانيا 

الظروف الحياتية فيها أفهللاععععععع  منها في غير ا من البلدان التي يعاني أ لها من الفقر 

ط نق  الزكاة الساب   ر  أن  يكون النق  لمن    م أم  حاجة  –والكوارث والحروب، فإن  ش 

ن  أ   بلده ق  ٌ  في الحالة األلمانية -م  ةمتزةضاأناة في داالاايبنىاهذةا  ىامالحظة:) متح 

أيا  كاةألخزىاومنه :ام اسبيلاهللااـررررررراتصزكاإالا  فقزةءاوة مس ييناوت هملاة مص

ويلاهذةااـرررررراوةبناة سبيلاوة غ  أايةاوة تع يميةاوة مس جدة مؤسس  اة د ويةاوة تزبو

يالًاام امصزكاة فقزةءاوة مس ييناأ  جاة ع م ءبلاا,وأو وب ا  مةامتحققام اأ م ني 

ا ،ام الًا ناة طالباة وةمدينة ج معيةاـرررررررة مس  دداحيثاالاتكفيه ا):اطالباة ع  امن

و و ا، وهذهامصررررررر  كاالاتغطيه اة مسررررررر  دة اة ت اتقدمه اة دو ةا،و ةغب اة فوةج

ن  مرجٌ  لجواز  نقلها إلى البلدان األشععععععد حاجة. إال  أن    ا البحث ينظر لتلك المسععععععألة م 

                                                           
 .16حكم نق  الزكاة، ص  أحمد،  78
 المصدر الساب .  79
 .17-16المصدر الساب ، ص   80
 .59المصدر الساب ، ص   81
 . 59المصدر الساب ، ص   82
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ن ى والفقر.  اوجهة أخري ال عالقة لصرف الزكاة فيها بالغ 

 

 ة ب باة ي  ث:اأه يةاغيزاة مس ميناالستحق قاة في دام اة مذةهباة فقهية -

يتفرا علي  إن الكالم في مسععععععألة جواز صععععععرف أموال الزكاة إلى غير المسععععععلمين 

 الحديث في النقاط األربعة التالية:

 ن،والمرتد -

 غير المسلمين بصفة عامة بما في  لك من ي راد تأليف قلوبهم، -

 غير المسلمين ممن ي راد تأليف قلوبهم، -

 سريان العم  بسهم المؤلفة قلوبهم بعد عهد الصحابة. -

 

ان:ة مزتدو -

ن  الزكاة   83 شيئا . أجمع العلماء على أن المرتد ال ي عطى م 

 

اغيزاة مس ميناممناي زة اتأ يفاق وبه : -

ما ي هاء بين وفي ق  الفق قد فر  ن  غير المسععععععلمين، فل تأليف قلوبهم م  اد  تعل  بمن ي ر 

ن  غير ا من األموال. فبينما يمنع الاعععافعي ن  أموال الزكاة وبين إعطائهم م   84إعطائهم م 

زه غيره من العلمعععاء   85منهم قتعععادة –إعطعععاء غير المسععععععلمين من أموال الزكعععاة، جو 

  في إطار تأليف القلوب -86والقرطبي

 :غيزاة مس مينابصفةا  مة -

بالنظر في األصعععععناف السعععععبعة الباقية من المسعععععتحقين للزكاة، نجد أن  خمسعععععة منها 

وفي الرقعاب والغعارمين وابن تجمعهعا الحعاجعة المعاديعة، أ ال  و م: الفقراء والمسعععععععاكين 

السعععبي . والظا ر أن    ه األصعععناف غالبا  ما تكون حاجتها أشعععد إ ا كانوا يقيمون خار  

 بةاة ع  او ةغب اهلايسررررررزياهذةا  ىاة غ  ميناوةبناة سرررررربيلاوطمالحظة:) ألمانيا

 حاجة.أما العاملين عليها وفي سبي  هللا فيستحقون الزكاة وإن لم تكن بهم  .ة فوةج؟ 

وخصععععوصععععا الفقراء  -وفيما يتعل  باألسععععهم المخصععععصععععة لتلك األصععععناف السععععبعة

فإن جمهور العلماء على عدم جواز إعطاء غير المسععععلمين منها، ب  اد ع ى  -والمسععععاكين

إال أن  بالنظر إلى الخالف المنقول في تلك المسععععععألة ال  87ابن المن ر االجماا على  لك.

 89وزفر وابن أبي شععععععيبة 88من ابن سععععععيرين والز رييمكن قبول تلك الدعوص؛ فكٌ  

حسععن وعبد الو اب خالف وأبي ز رة وعبد الرحمن  91والسععرخسععي وزفر 90وعكرمة

ت ح يتسرر هلاةبناة منذ ام اة   ءاةإلجم عاامالحظة:)  92إعطاء غير المسععلمين. سععنوني سعع 

                                                           
ار، جـ   83  .447؛ القرضاوي، فق  الزكاة، ص 185، ص 2ي كر   ا االجماا صاحب البحر الزخ 
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 .378: نقال  عن: القرضاوي، فق  الزكاة، ص 314، ص 14تفسير الطبري، جـ   85
 .378: نقال  عن: القرضاوي، فق  الزكاة، ص 179، ص 8تفسير القرطبي، جـ   86
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م انقضاةإلجم عاة ذياو كناالايصررررررحاةالسررررررتن  اإ ىاأقوةلامناي ناقبلاةبناة منذ ا

بلايكف اا  ىاة مسررررأ ة،اة عصررررو ألناةإلجم عاالايعن اأنايتفقاة ع م ءام ايلاة   ه،ا

وقداا،ييبتا ندابعضاة ع م ءاوالاييبتا نداآخزيناوقدا تحققهاةالتف قام ا صررررررزام ،

ز بعض العلماء  يصررلاة قولاب إلجم عاإ ىابعضاة ع م ءاوالايصررلاإ ىاآخزين  و    –وي ج 

ن  المسعععععلمين. -هللا بن الحسعععععنكعبيد  ويتف  مع   93إعطاء م فقط عند ف ق د  المسعععععتحقين م 

      94القرضاوي في   ا الرأي.

 أخ ه في االعتبار أن  مؤسسات الزكاة تجمع األموال من صدقات التطوا يجبومما 

ل ي ك  أيهللاععععععا     د ا  م   ، وأن  اآلية التالية تنص على جواز إعطاء غير المسععععععلمين:  ﴿ل ي    ع 

ج     ا ت نف ق ون  إ ال  اب ت غ اء  و  م  ك م  و  س  ي ر  ف أل  نف  ن  خ  ا ت نف ق وا م  م  اء  و  ا  ن ي  ي م  د  ِ   ي ه  ن   ك 
ل َٰ ا و  م  ِ   و 

ون  ﴾ ل م  أ نت م  ال  ت ظ  ف  إ ل ي ك م  و  ي ر  ي و  ن  خ  ت نف ق وا م 
. ويتهللاعع  من خالل تفسععير ابن كثير له ه 95

 جحن امنعاصرررررزكااة كناإذامالحظة:ا) 96آلية جواز الصعععععدقة على غير المسعععععلمين. ا

و ه اـررررراة في دا غيزاة مس ميناميجباة تفزيقام اة مؤسس  اة خيزيةابيناأموةلاة في دا

ميجباا،ـررررراوه اأوسعام امص  مه ـررررراوبيناة صدق  اة ع مةاـررررراخصوصيةاة مص  كا

ـام  تزجيحاا،ة تحفظامناة قولاب  جوةزاةستن  ةًاإ ىاةختالطاأموةلاة في دابأموةلاة صدقة

 يكونابأمزاآخز إناوجداـا

امشزو يةاتأ يفاة ق وبا بزا معاأموةلاة في دابعدا صزاة صح بة: -

ن  عدم  محال  لنقاش العلماء في القرون  لقد كانت مسألة بقاء حكم المؤلفة قلوبهم م 

 -من بينهم الكاسععاني من الحنفية -ى بعد عصععر الصععحابة. فقالت جماعة من الفقهاءاألول

سهم المؤلفة قلوبهم غير المسلمين. سقوط  الصحابة رضوان اإجمااواد ع وا في  لك  97ب

د    ا الرأي بأن القرآن ال ي ن سعع   إال بقرآن أو بسععنة عملية، كما قال ابن  هللا عليهم. ولقد ر 

   98قدامة.

 –ويرجع عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من أموال الزكاة في عهد عمر بن الخطاب 

إلى أن المسععلمين في  لك الوقت  -و و األمر ال ي رأص في  البعض نسععخا  للنص القرآني

ال ينطب  على المسععععععلمين في ألمانيا في  و و ما 99لم يكن بهم حاجة إلى تأليف القلوب.

أقلية  اة  ي في أم  الحاجة إلى تأليف القلوب اتقاء   الوقت الرا ن، إ  يمث  المسلمون

 ء السارية في مجتمع األغلبية.   للهللارر ولحالة العدا

ومما يدل أيهللاععا على بقاء سععهم المؤلفة قلوبهم في وقتنا   ا أن الوضععع السععياسععي 

لإلسالم قوة  أو ضعفا  لم يكن  و العام  الوحيد في إخرا  الزكاة لغير المسلمين؛ فبعض 

فقهاء المالكية يرون أن  المقصععود من إعطاء الزكاة لغير المسععلمين لي  إال مجرد نفعهم 

  100تنارح صدور م بالزكاة لإلسالماحتى

 عن سعععععد أن  أعطى رسععععول  »ومما يؤيد   ا الفهم ما رواه مسععععلم في صععععحيح : 

؛ منهم رجال  لم ي ع ط   و و  ر طا  وأنا جال  فيهم، قال: فترك رسعععول هللا هللا أعجبهم إ لي 
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وهللا إني ألراه  ؟فسععععععاررت  فقلت: يا رسععععععول هللا ما لك عن فالن فقمت إلى رسععععععول هللا

مسعععلما . فسعععكت قليال ثم غلبني ما أعلم من  فقلت: يا رسعععول هللا مالك عن  أو :قال .مؤمنا  

فقلت: يا أو مسلما . فسكت قليال  ثم غلبني ما أعلم من   :قال .هللا إني ألراه مؤمنا   فو ؟فالن

أو مسععععععلما . قال: إني ألعطي  :قال .هللا إني ألراه مؤمنا   فو ؟رسععععععول هللا مالك عن فالن

هلاي نتامالحظة:) «الرج  وغيره أحب إلي من  خاععععععية أن ي ك ب  في النار على وجه 

 ؟  يصحاةالستداللابه اةألموةلامناة في د

اف على إيمععانعع   ولقععد أورد األمععام مسععععععلم  عع ا الحععديععث في بععاب إعطععاء من ي خعع 

 ة تبويبامناةإلم أاة نووي   ايبوباةإلم أامسررر  ا  ىاأح  يثاصرررحيحهابلاامالحظة:)

   101من كتاب الزكاة، بالرغم من عدم  كر مصدر  لك العطاء في الحديث.

ل الزكاة يعني عدم إن عدم ماعععععروعية تأليف القلوب بصعععععفة عامة عبر دفع أموا

ا وأ ن  ماعععروعية تأليف القلوب  ماعععروعية دفع الزكاة دعما  للسعععلم المجتمعي بالتبعية. أ م 

أمٌر ثابٌت بالرواية السععععععابقة، فإ ن  تأليف القلوب في الوقت الرا ن عبر دفع أموال الزكاة 

 بما في  لك دفعها دعما  للسلم المجتمعي أمٌر ماروٌا ومهٌم.

ل  لهم العطاء ومما يمكن ق ول  في   ا المقام أن  بعهللاعععا  من غير المسعععلمين ممن ب   

دخلوا في اإلسععععععالم في حين لم يدخ  البعض اآلخر منهم، وأن  بعهللاعععععععا  آخرا  من غير 

المسععععلمين لم ي ع ط وا من أموال الزكاة بغرض الدخول في اإلسععععالم وإنما تجنبا  لعداوتهم 

ص ال     السياسي االجتماعي في  لك الوقت. م عن النظام  لرضات و 

ب ،  م   طال الع عدم إب تأليف القلوب. ويرص جمهور م  بدأ  ماء م فة العل كا وي ق ر  

وإنما فقط يهللاعععععععون الحاجة إلي  في سععععععياقها. ويختلفون فيما إ ا كان تأليف القلوب يتم 

 االنفاق علي  من أموال الزكاة أم من غير ا من األموال. 

صعععععععة القول أن   ال  ماء خ  ن العل ية م  المحتاجين من غير اإعطاءاجوازاترج  األقل

ن  يعطي المسلمين األولوية. امناالمسلمين ن  بين  ؤالء العلماء م   أموال الزكاة، وم 

الزكاة عبر سععهم  من أموالغير المسععلمين  العلماء في إعطاءوخروجا  من خالف 

من العلمععاء إعطععاؤ م من أموال المحتععاجين أو المؤلفععة قلوبهم فيمكن على رأي األقليععة 

 . عبر مؤسسات جمع الزكاة الصدقات

 

اإخزةجاة في داقيمةًاأأا ين ً: -

ففي اإلب  ناقة  أو نوقا  وفي الفاكهة مقدارا   -بما أن الزكاة ت قد ر وفقا  لما تجب في  

 إخرا  العين؟ يجبفالسؤال ال ي يطرح نفس :    يجوز دفع القيمة أم  -منها و ك ا

الجويني من الاافعية عدم جواز إخرا  القيمة، واستدل على  لك بأن  الزكاة يرص 

أمر تعبدي ال مجال إلعمال العق  في . ومن  نا تأتي أ مية الصععععععورة التي تؤدص عليها 

ن  ث م  عدم جواز إخرا  القيمة وم 
في اويتف  ابن حزم ـعععع من الظا رية ـعععع مع الجوينيا 102

      104 بن رشد جواز إخرا  القيمة وإن كان ال يستحسن .بينما يرص ا 103  ا االستدالل.
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بعموم  -من بين ما يسععععتدلون ب  –105ويسععععتدل األحناف على جواز إخرا  القيمة 

د ق ة ﴾ م  صعععععع  ال ه  و  ن  أ م  ، و لك أن المنصععععععوص على أخ ه مال وأن 106النص القرآني ﴿خ    م 

ن ة األمر في  لك إلى  ويفوضالقيمة مال.     107 الحاكم.صاحب الٌمد و 

د ت  في عصعععر الصعععحابة سعععابقة إخرا  القيمة، و لك حين طلب معا  من  ج  وقد و 

 -أي أصحاب األموال -أ   اليمن دفع الزكاة في صورة ثياب، بدافع أن  لك أ ون عليهم

  108.-مستحقي الزكاة -وأنفع للمهاجرين في المدينة 

لزكاة لغير المسلمين على سبي  تأليف القلوب، فإن القرضاوي اوفيما يخص دفع 

، حيث يرص أن الغايات من وراء سععهم المؤلفة يرأص رأيا  جديرا  بالوقوف عنده ودراسععت 

 قلوبهم متعددة:

 أوال : االستمالة إلى اإلسالم،

 ثانيا : التثبيت على اإلسالم،

 الهللاعفاء، ثالثا : مساندة 

  الم والمسلمين.رابعا : كف شر  عن اإلس

 ويجادل القرضاوي عن الطرحين التاليين:

لدان واألشعععخاص والمؤسعععسعععات مسعععاعدة غير المسعععلمين على مسعععتوص الب -

 والاعوب

فاا عن  - لد ئ  االعالم في تبليا وا خدام وسعععععععا حث العلمي واسععععععت دعم الب

  109اإلسالم.

لسعععععهم المؤلفة  –الغاية الثالثة  كر القرضعععععاوي أن  ومما تجدر اإلشعععععارة إلي   نا

  ا  ولكن  لم ي كر ا في األصعععععناف في الغايات من وراء سعععععهم المؤلفة قلوبهم، -قلوبهم

بالرغم من أن  قد  كر بعض حاالت  لمسعععاندة أصعععحاب الحاجات من غير المسعععلمين من 

من اة السعععهم المخصعععص للمؤلفة قلوبهم. وعلى الناحية األخرص يسعععرد أمثلة  لمتلقي الزك

إن موقف القرضععععاوي يحتا  إلى   110بهم حاجة مادية. تكناألغنياء والماععععا ير ممن لم 

مادي  بالبرا ين أن النفع ال لي   -في   ا الموقف –المزيد من البحث، حيث يتهللاعععععع  

 . ولكن  يأتي تبعا   ا قصدا مطلوب

وعلى الرغم من تأييد القرضععاوي لماععروعية صععرف الزكاة للمحتاجين من غير 

المسععاعدات اإلنسععانية صععورة من صععور تأليف القلوب، وإن  ال يعتبر، فإن  111المسععلمين

 كان   ا االستنتا  يفرض نفس  بنفس .

 

دعم البحث العلمي واسعععتخدام وسعععائ  االعالم اأعني) الطرح الثانيوبالنسعععبة إلى 

، فإن  وإن كان معقوال  في  ات ، فإن  يفتقر إلى أدلة من (في تبليا والدفاا عن اإلسععععععالم

ف ت  الزكاة في تأليف القلوب -النق ، ويمكن معارضععت  باكتمال الدين ر  ومن ثم  -حيث صعع 
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 جديد من التاريعات كه ا الطرح. لفال مح  ل

أما عن الوضععععععع في ألمانيا في الوقت الرا ن، فإن  من الواضعععععع  أن تقصععععععير 

إلسعععالم في مختلف عن االمسعععلمين تسعععبب في عدم فهم غير المسعععلمين للصعععورة الكاملة 

بال نفع طالما استمر ـععععع ألجل  ـععععع نواحي  أو أدص إلى فهم مغلوط، و و ما صارت الزكاة 

 عرض اإلسالم به ه الطريقة.

 

اي  :ا اسبقاميم ويمكنات خيصام

 يرص األحناف جواز دفع القيمة في الزكاة بال أدنى تحفظ، -

 يمنع الاافعية والظا رية دفع القيمة، -

 ي ف هللا    البعض إخرا  العين دون إيجاب، -

 ن  األمر يختلف باختالف الحاالت،إيقول بعض المالكية  -

عن اعععر المعلومات الصعععحيحة يعتبر بعض العلماء المسعععاعدات اإلنسعععانية ون -

 من صور تأليف القلوب الماروا صرف الزكاة فيها.اصورةاإلسالم 

  

ا  
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 ة فصلاة ي ن :ا  ةسةاتجزيبية:اصزكاة في دا غيزاة مس مينام اة سي قاةأل م ن 

 (online Survey) ة ب باةألول:اةستطالعا أياة كتزون 

 

 onlineوقععع االخععتععيعععار عععلععى اسععععععععتععخعععدام االسععععععععتععبععيعععان االلععكععتععرونععي )

questionnaire)اآلتية ألسبابسئلة وتلقي األجوبة لوسيلة لطرح األ: 

لعملية التعيير أسععاس بموضععوا البحث يعني توافر شععرط  معرفةوجود سععب   •

(standardization.)112  

  113ضمان الموضوعية والمصداقية. •

ضععمان الحيادية حيث تم اسععتبعاد العوام  المؤثرة في المقابلة الاععخصععية من  •

 114.أو دالالت لغة الجسد أو تعبيرات الوج إشارات صوتية أو إيماءات 

النقد التقليدي لالسععععععتبيان االلكتروني ال مجال ل  في حالتنا   ه بك  تأكيد، إ    •

ض أن  الخبراء المسععععؤولين يسععععتخدمون شععععبكة المعلومات الدولية  من المفت ر 

والحاسععععب اآللي في حياتهم اليومية. وعالوة على   ا فإن ماععععاركة مجموعة 

ي ة، مما ال يجعلنا عرضعععة للوقوا في ما يعرف بـععععععععع " الخبراء ع  تاعععوي   ت ط و 

   115.(sample distortionالعينة" )

 

إن اسععتطالعات الرأي االلكترونية ليسععت فع الة من ناحية التكلفة المادية فحسععب،   

د له ه الطريقة  م  ب  وتوفر أيهللاا لك   من السائ  والمسؤول الوقت والمرونة، و و ما ي ح 

 في اختيار ا.     ا  و العام  األساسوإن  لم يكن 

اركة أربعة أشععععخاص؛ في البداية تم اجراء االسععععتبيان على سععععبي  االختبار بماعععع

 أعقب  لك القيام ببعض التعديالت. 

 

المقابلة الاخصية التي تجع  : وياتم  االستطالا االلكتروني على العناصر التالية

( في إطار عملية مسععع  problem-centered interviewشععععكالية محورا  لها )اإلمن 

 (:Philipp Mayringوتقييم معلوماتي ممنهجة وفقا  لنمو   )

  116(.a guided questionnaireتمارة استبيان مدعومة بدلي  ارشادي )اس •

توجيعع   لهللاععععععمععان (ready instrumentsجععا زة ) أدواتلم يتم اسععععععتخععدام  •

orientation and process-object-)الععععمععععوضععععععععععوا أو الععععطععععريععععقععععة 

                                                           
مانية عام Andreas Diekmannكتاب لـععععععععععععع )  112  .Empirische Sozialforschungحول البحث االجتماعي بعنوان ) 2007( باللغة األل

Grundlagen, Methoden, Anwendungen( ،لنعععدن ،)Rowohlt-Taschenbuch-Verlag( :نقال  عن :)Diekmann كتعععاب بعععاللغعععة:)

 . 437(، ص Empirische Sozialforschung(  حول الدراسات االستطالعية االجتماعية بعنوان )Diekmannاأللمانية لـ )
-437(، ص Empirische Sozialforschung(  حول الدراسات االستطالعية االجتماعية بعنوان )Diekmannلمانية لـععععععع )كتاب باللغة األ  113

438 . 
(، ص Empirische Sozialforschung(  حول الدراسات االستطالعية االجتماعية بعنوان )Diekmannقارن: كتاب باللغة األلمانية لـععععععع )  114

440. 
، 521(، ص Empirische Sozialforschung(  حول الدراسات االستطالعية االجتماعية بعنوان )Diekmannكتاب باللغة األلمانية لـععععععع )  115

524 ،529 ،530. 
ر  عام Philipp Mayringكتاب لـ )  116  qualitative Einführung in dieباللغة األلمانية حول البحث االجتماعي الكيفي بعنوان )  2000( ن ا 

Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken( )Weinheim (Beltz GmbH, Julius)( :فععععي )Mayring :)

(Sozialforschung ص ،)67  . 
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orientation).117  

ر  على  • او  ح  دراية تم التعرض للموضععععععوا بالبحث من قب ، و و ما يعني أن الم 

  118 بالحق  المعرفي مح  البحث.

 qualitativeويختلف االسععععععتبيان االلكتروني به ا االعتبار عن المنهج النوعي )

approach )د ف إلى إعععادة بنععاء أنمععاط تفسععععععيريععة )احيععث  interpretativeال ي هعع 

patterns( أو إلى توجي   ي طابع شخصي )subjective action orientation.)119 

     120)في االستبيان( ليسوا مح  اال تمام، وإنما  م مجرد مصدر للمعلومات.والخبراء 

وياععتم  االسععتبيان االلكتروني على العناصععر التالية من عناصععر المقابلة الاععخصععية 

( على طريقة systemizing expert interviewالتي تجع  من الخبير محورا  لها )

والتي تم تطبيقهعععا من قبععع  العععدكتور ،  121(Menz( والعععدكتور )Bognersالعععدكتور )

(Gläser)122  ( والدكتورLauder)124/123  ، وتم اسععععععتخدامها ك لك في   ه الدراسععععععة

 : 125للتركيز  على الجمع الممنهج للبيانات

سععععوف يتم جمع البيانات عبر طريقة المقابلة الاععععخصععععية التي تجع  من الخبير  •

من تقليععع  التعقيعععد مهعععا بسععععععرععععة وبقعععدر ععععال  يمحورا  لهعععا، و و معععا يتي  تقي

(reduction of complexity.)126  

طريقة ( االسععععتبيان عائقا  بالنسععععبة بstandardizationلن تاععععك  عملية تعيير ) •

فيما عدا مجموعة األسئلة  127المقابلة الاخصية التي تجع  من الخبير محورا  لها.

فإن أسعععئلة  -أسعععئلة ةسعععت-( quantitative closed questionsالكمية المغلقة )

ع ي ر ) الباقية األربعة سئلة األ(، و لك أن half-standardizedاالستبيان نصف م 

د ات لإلجابة. د  ح  ال تحتوي على م 
128 

( أو التفسير المتحيز أق  deferring interpretationاإلبطاء، إرجاء التفسير ) •

  129أ مية مقارنة بمنا ج أخرص.

لك أن الخبراء ينتظرون أغلب الظن يمكن صعععياغة المقابالت باعععك  أفهللاععع ، و  •

                                                           
 .68، 67المصدر الساب ، ص   117
 .68، 67المصدر الساب ، ص   118
لغة األلمانية حول المقابالت الاععععععخصععععععية مع الخبراء بعنوان ( بالAlexander Bogner / Wolfgang Menzلـعععععععععععع ) 2009دراسععععععة في   119

(Interviews mit Experten. Eine praxisorientierte Einführung( ،)Wiesbaden( ،)VS Verlag für Sozialwissenschaften ،)

 .22(، ص Bogner/Menz( ،)Interviews mit Expertenفي: )
 .65المصدر الساب ، ص   120
 .65-64المصدر الساب ، ص   121
( بجععامعععة مععاناعععععععيسعععععععتر، انظر: Manchester Business School(  و بععاحععث زائر في مععدرسعععععععععة األعمععال )Jochen Gläserد. )  122

team/mitarbeiterinnen/glaeser_jochen_pd_drberlin.de/ztg/menue/-http://www.tu( 07.09.2016تاري  آخر زيارة) 
( . تبحث TU Berlin( بجامعة برلين التقنية )Instituts für Soziologie( تترأس مجموعة بحث معهد علم االجتماا )Grit Laudelد. )  123

(. انععظععر: qualitative Methodologieوالععطععريععقععععة الععكععيععفععيععععة )(  Wissenschaftssoziologieفععي مععجععععاالت عععلععم اجععتععمععععاا الععمعععععرفععععة )

http://www.laudel.info/background/ ( 07.09.2016تاري  آخر زيارة) 
( باللغة األلمانية حول المقابالت الاععخصععية مع الخبراء والتحلي  النوعي للمحتوص Jochen Gläser / Grit Laudelلـعععععععع ) 2010دراسععة في   124

(، فعععععي: Experteninterviews und Qualitative Inhaltsanalyse( ،)VS Verlag für Sozialwissenschaftenبعععععععععععنعععععوان )

(Gläser/Laudel( :)Experteninterviews) 
 .22(، ص Interviews mit Experten( حول المقابالت الاخصية مع الخبراء بعنوان )Bogner/Menzدراسة باللغة األلمانية لـ )  125
 .Die Qualität qualitativer Daten( حول كيفية البينات النوعية بعنوان )Helfferich, Corneliaباللغة األلمانية لـععع ) 2010دراسة في   126

Manual für die Durchführung qualitativer Interviews( ،)Wiesbaden( ،)VS Verlag für Sozialwissenschaften :في ،)

(Helfferich( :)Die Qualität qualitativer Daten ص ،)162. 
 .65(، ص Interviews mit Experten( حول المقابالت الاخصية مع الخبراء بعنوان )Bogner/Menzدراسة باللغة األلمانية لـ )  127
 .41ص (، Interviews mit Experten( حول المقابالت الاخصية مع الخبراء بعنوان )Gläser/Laudelدراسة باللغة األلمانية لـ )  128
 .162(، ص .Die Qualität qualitativer Daten( حول كيفية البينات النوعية بعنوان )Helfferichدراسة باللغة األلمانية لـ )  129

http://www.tu-berlin.de/ztg/menue/team/mitarbeiterinnen/glaeser_jochen_pd_dr
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   130أسلوبا  فعاال  في التواص .

لم يتم التعام  مع النتائج على أنها بناء يجب تفسععععععيره وإنما على أنها معلومات  •

  واقعية.

 

أو  ي في  –ال يفترض فيها  المقابالت الاعععخصعععية التي تجع  من الخبير محورا  لها

ن   با  معينا  فيما يتعل  بالبنية،  -ح    م  د ات اإلجابة  أ ن  تتبع نمو جا  أو قال د  ح  ل و   من م  والخ 

(openness.واالعداد والتقييم ،)131    

كان من  -على خبرتهم –لقد كان موضوا االستبيان شائكا ، و لك أن المااركين في  

من االضطراب الاخصي فيما يتعل  بأجوبتهم: المحتم  ـعععع غالبا  ـعععع  أن يتعرضوا لنوا  

ف بالـعععععععععععع " كان من المحتم  أن تأتي آراؤ مفمن ناحية  سععععععالموفي " إفي إطار ما ي ع ر 

(islamophile)132 بمعنى أن يتم التقليعع  من أ ميععة التهععديععدات التي يمكن أن يمثلهععا ،

. اإلسععععععالم والمسععععععلمون عل ى العالم باععععععك  عام  وعلى المجتمع األلماني باععععععك   خاص 

د م   ا  ت خ  س  د ثوي  ت ح   Politicallyأيهللاا  من قب  مدونة )-سالموفي " إ" -الوصف المس 

Incorrect( والمعروفة بمعارضععععععتها للتيار السعععععععائد )mainstream وبالمسعععععععاندة )

سلمة أوروبا. ( Politically Incorrect)وت ع ت ب ر   133األمريكية اإلسرائيلية وبمجابهة أ

تأثيرا ، حيث يبلا عدد زوار ا  إحدص من  يوميا  من المدونين  50.000أكبر المدونات 

أصععععععحاب اليمين المتطرف المعادي لإلسععععععالم. وعلى الناحية األخرص كان يمكن قراءة 

 اإلجابات على نحو عدائي للمسلمين.

من ناحية ومن ناحية أخرص  ية الماععععاركين ووله ا فلقد عمد االسععععتبيان إلى  إخفاء 

ره بأن  قادر على صياغة  ع  ا  إلى إتاحة إمكانية أن يختلي الاخص المسؤول بنفس  بما ي 

وبهعع ه الطريقععة يتم إشعععععععععار  134إجععابتعع  ورأيعع  دون التعرض لهللاععععععغط عععامعع  الوقععت.

الماعععاركين في االسعععتبيان بأن لديهم القدرة على السعععيطرة والتحكم في أقوالهم، و و ما 

ض أن  ي  يتويعتبر أمرا  محوريا  لمث    ا النوا من المقابالت، إ  ي فت ر   قدر معينفر ف

  اء الثقة. ومما ي   ك ر أن االستبيان االلكتروني  و أحد أ م الوسائ  لبن 135من الثقة.

وألن الباحث معروف نوعا  ما على الصعععععععيد األلماني كمتحدث وفاع  في الاععععععأن 

، فقد كان من المحتم  جدا  أن يتأثر الماععاركون في االسععتبيان في أجوبتهم 136اإلسععالمي

أو في مااركتهم أصال  ب لك. ولقد تم تحري الدقة في درأ تصور أو فكرة أن يكون  لك 

                                                           
?Wie befrage ich Manager ( حول كيفية سعععععععؤال المدراء بعنوان )Trinczek, Rainerباللغة األلمانية لـععععععععععععع ) 2005دراسعععععععة في   130

Methodische du methodologische Aspekte des Experteninterviews als qualitative Methode empirischer 

Sozialforschung( :في ،)Trinczek( :)Wie befrage ich Manager?( :في ،)Bogner/Menz( :)Interviews mit Experten)، 

 .239-225ص
(: Bogner/Menz(، في: )Wie befrage ich Managerالمدراء بعنوان )( حول كيفية سعععععؤال Trinczekدراسعععععة باللغة األلمانية لـععععععععععع )  131

(Interviews mit Expertenص ،)239-225. 
ياسعععععععي بعنوان )Baur, Franziskaدراسعععععععة باللغة األلمانية لـععععععععععععع )  132 (، في: Politische Einstellung: Inkorrekt( حول التوج  السععععععع

8104-inkorrekt-einstellung-nazis.de/artikel/politische-gegen-http://www.netz( 07.09.2016تاري  آخر زيارة) 
(، في: Islamophilie: Eine Krankheit des Westensدراسعععععععععة بعععاللغعععة األلمعععانيعععة حول  سعععععععتيريعععا االسعععععععالم في الغرب بعنوان )  133

/westens-des-krankheit-eine-news.net/2013/07/islamophilie-http://www.pi ( 07.09.2016تاري  آخر زيارة) 
 Andreasاالسعععتفتاءات التي تكون في صعععيغة خطابات  ي في الغالب وفي ل  لروف معينة أكثر فع الية مما كان ي ظ ن. انظر: دراسعععة لـععععععععع )  134

Diekmann حول البحث االجتماعي بعنوان ) 2007( باللغة األلمانية عامEmpirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, 

Anwendungen ،لندن ،)(Rowohlt-Taschenbuch-Verlag ص ،)437. 
 .69(، ص Sozialforschung( حول البحث االجتماعي بعنوان )Mayringدراسة باللغة األلمانية لـ )  135
 يتجلى   ا االنطباا على األق  من خالل نتائج محرك البحث جوج .  136

http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/politische-einstellung-inkorrekt-8104
http://www.pi-news.net/2013/07/islamophilie-eine-krankheit-des-westens/
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الدعوة إلى اإلسالم" و و األمر ال ي يمكن أن يثيره مجرد الدعوة إلى االستبيان أداة لـ "

ر المااركين أن تكون أجوبتهم الصادقة داعمة  بطريقة  و  المااركة في االستبيان، أو ت ص 

ت م أال يتم تعريض  ن  المح  أو بأخرص لفكرة الدعوة إلى اإلسععععععالم. وله ا السععععععبب كان م 

من عوام  الهللاعععععغط لئال يمث   لك تهديدا  ل ل ب أسعععععئلة الماعععععاركين في االسعععععتبيان ألي  

. ومن  نا فقد   أفهللاليةالرأي على  استقراالستبيان و و السلم االجتماعي كمصلحة  عامة 

 سناد مسؤولية إجراء االستبيان االلكتروني لمؤسسة غير إسالمية خلفية  أو  وية . إ

مجال الحوار واألديان من ولقد رحب اثنان من مدراء المنظمات غير الحكومية في 

-Villamorغير المسععععععلمين في برلين بالمبادرة وبطلب التعاون، من بينهم السععععععيدة )

Meyer( بععاحثععة علم األديععان والمععديرة التنفيعع يععة لمنتععدص برلين لألديععان )Berliner 

Forums der Religionen/BFR.)137   

اإلدارة الرسعععمية لالسعععتبيان شعععريك منتدص برلين لألديان جمعية المؤسعععسعععة  توتولى

 Deutsche Stiftung für 1219) 1219األلمععانيععة للحوار بين األديععان والثقععافععات 

interreligiösen und interkulturellen Dialog e.V. والتي يترأسععها الدكتور ،)

(M. Schimmel.)138  

 تالي:ال ولقد جرص العم  على النحو 

بدعوة األشخاص  1219المؤسسة األلمانية للحوار بين األديان والثقافات تكفلت  •

ح عليهم األسعععئلة وك لك بإجراء االسعععتبيان، وقد تمت اإلشعععارة  ال ين سعععوف ت ط ر 

 إلى أن النتائج سوف ت نار ضمن مناوراتهم الدورية.

إلى أن االسعععتبيان يأتي في إطار بحث للحصعععول  -ضعععمن الدعوة -تمت االشعععارة •

على درجة الماجسععععتير،   ا دون التعرض بال كر لهوية الباحث أو المؤسععععسععععة 

 التعليمية التي ينتمي إليها. 

الباحث  و من قام بوضععع  لك االسععتبيان و و من سععوف يتولى المسععؤولية عن  •

 . طريقة التنفي  وك ا عن النتائج

سععوف يتم اإلشععارة في البحث إلى التعديالت التي يدخلها الطرفان على اسععتمارة  •

   139 االستبيان من حيث المعنى.

يلتزم الطرفععان بععالسععععععمععاح غير الماععععععروط للبععاحععث بععاالطالا على إجععابععات  •

 المااركين.

 الح  في تقييم ونار النتائج ك  على حدة. 140للطرفين •

 خرين في عمل .    لن يستخدم الباحث تقييم الطرفين اآل •

                                                           
يعععان، والمجتمع، المعععديرة الروحيعععة، ومبعععادرات معععا بين األد(  و منتعععدي لحوار األديعععان، والمجموععععات BFRمنتعععدص برلين لألديعععان )  137

تععععععععاريعععععععع  آخععععععععر زيععععععععارة ) religionen.de/de/News/Newsmeldung?newsid=11-forum-http://berlinerالععععععععجععععععععديععععععععدة:

07.09.2016) religionen.de/de/Willkommen-forum-http://berliner( 07.09.2016تاري  آخر زيارة) 
لقدي  (، و و العام ال ي التقي في  ا1219(  ي مبادرة فرانسعععععععسعععععععكانية لدعم حوار األديان والحهللاعععععععارات. وقد سعععععععميت باسعععععععم عام )1219)  138

(Franziskus von Assisi   مع سععلطان مصععر للحوار و لك بغرض وضععع حد للصععراا ال ي ناععأ عن الحمالت الصععليبية. ويمث   لك الحوار )

( 1219لـ )المؤثر لطائفة الفرانسيسكان على مستوص العالم داعيا  لب ل الجهود على كافة أشكالها من أج  حوار األديان والحهللاارات. وتهدف مبادرة ا

كين الباعععععر من بين ما تهدف إلي  إلى ناعععععر المعرفة عن المحتوص الديني وتحقي  األيمان لمختلف األديان في المجتمع متعدد الثقافات. وبه ا ينبغي تم

ات وسلسلة من ( حلقات نقاش ومحاضر1219من فهم الثقافات األخرص والحوار مع األديان دون أحكام مسبقة واحترام الحرية الدينية. وتقدم مبادرة )

( 1219)األفالم والمؤتمرات لمختلف الفئات المستهدفة عن األديان وتعم  سويا  مع مؤسسات بحثية وشبكات ما بين دينية. للمزيد حول مبادرة الـععععععع 

 (07.09.2016تاري  آخر زيارة ) /http://1219.eu/ueber-1219انظر: 
 تم إدخال بعض التحسينات اللغوية على االستمارة من الاركاء وتمت الموافقة إجماال  على فحوا ا.   139
د ب لك الباحث من ناحية والمديران التنفي يان من ناحية أخرص.   140  ي ق ص 

http://berliner-forum-religionen.de/de/News/Newsmeldung?newsid=11
http://berliner-forum-religionen.de/de/Willkommen
http://berliner-forum-religionen.de/de/Willkommen
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ام اةالستبي ناوتخصص ته اة ب باة ي ن :اة مش  يون -

ن  غير المسلمين ال ين يعملون أو  ح عليهم األسئلة  م م  سوف ت ط ر  االشخاص ال ين 

سععععععب  لهم العم  االحترافي مع منظمات حكومية أو غير حكومية، و لك بالتعاون مع 

والتثقيف والعم  االجتماعي والعم  العام المسععععلمين السععععيما في مجاالت حوار األديان 

ن  أصحاب  المرتبط باإلسالم. وعلي  فاألشخاص ال ين سوف تطرح عليهم األسئلة  م م 

بحكم ما  -التخصعععععص المطلوب له ه الدراسعععععة، وي ع د ون من الخبراء ال ين لديهم القدرة 

عالوة   141دة.على تكوين تصعععورات فري -لديهم من خبرات وما يقومون ب  من متابعات

إ  ال توجد مؤلفات أو دراسععععات مناععععورة افإن  ال يمكن االسععععتغناء عن آرائهمعلى  لك 

      142حول موضوا العم  العام بالنسبة للمسلمين في السياق األلماني.

االت وعلى فرض أن بعض الماععععاركين في االسععععتبيان لم يعملوا باحترافية في المج

من معارف اكتسععبو ا من خالل العم  التطوعي  لديهم ات الصععلة بالموضععوا، فإن ما 

  ا وسعععوف يتم تلخيص ما أدلى ب  143يهللاععععهم في مرتبة الخبراء في موضعععوا البحث.

 باك  عام، و لك إخفاء  لهويتهم.  -ك  على حدة -المااركون في االستبيان

ب ر  الدعوة الموجه  لهم –تم إخطار الماععاركين المحتملين في االسععتبيان صععراحة    -ع 

بأن  تم اختيار م بناء  على عملهم مع المسعععلمين وما لديهم من خبرات   ي له ه الدراسعععة 

  144من األ مية بمكان.

التي اتنطب  عليهم الاععروطمن األشععخاص للماععاركة ممن  246قام الاععركاء بدعوة 

شعععخصعععا   50وضععععها صعععاحب البحث واالسعععتبيان. ولقد تكف  الباحث من جانب  بدعوة 

جمالي عدد االشععععخاص ال ين شععععملتهم الدعوة للماععععاركة في االسععععتبيان ما تقريبا  ليبلا إ

شععخص. لقد كان بإمكان األشععخاص الماععاركين مأل اسععتمارة االسععتبيان  300يقرب من 

    من عملهم ال ي اعتادوا علي .    اجزء  هم في خالل أوقات عملهم وأن يروا مااركت

 

 

اة ب باة ي  ث:اجوةنباأخالقية -

 ةأيات طلبتم التأكيد للماععععاركين في االسععععتبيان االلكتروني على سععععرية  ويتهم؛ ولم 

وسععععععيلة كانت،  ةيكن متاحا  للباحث ت ت ب ع  وية الماععععععاركين بأيلم ود الهوية. تحد بيانات

                                                           
؛ 13-11(، ص s mit ExpertenInterview( حول المقابالت الاخصية مع الخبراء بعنوان )Gläser/Laudelدراسة باللغة األلمانية لـععععععع )  141

: في: 41-40(، ص Interviews mit Experten( حول المقابالت الاعخصعية مع الخبراء بعنوان )Bogner/Menzدراسعة باللغة األلمانية لـعععععععع )

(Helfferich( :)Die Qualität qualitativer Daten ص ،)163 . 
 (: die Deutsche Nationalbibliothekطنية األلمانية )انظر على سبي  المثال البحث دون جدوص في المكتبة الو  142

https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=Muslime+%C3%96ffentlichkeitsarbeit ( تععععاري  آخر

 (زيارة 03.08.2016

، 1913المناعععععععورة في ألمانيا أو باللغة األلمانية من  عام المكتبة الوطنية األلمانية ت ع نى بجمع وأرشعععععععفة وفهرسعععععععة والعم  على إتاحة جميع المواد 

األلمانية واألعمال المناعععورة في الخار  في مجال الجرمانيات وترجمات األعمال األلمانية وك لك األعمال اللتي ناعععر ا المهاجرون الناطقون باللغة 

عاونية على المسعععععتويين المحلي والدولي؛ فهي على سعععععبي  المثال الاعععععريك . وللمكتبة الوطنية األلمانية عالقات ت1945إلى  1933في الفترة ما بين 

المعايير الدولية ال غنى  ( وماعععععاركتها في تطويرund Normierungsarbeit -Regelwerksالرئي  في العم  األلماني الهللاعععععبطي والقياسعععععي )

 (03.08.2016تاري  آخر زيارة ).dnb.de/EN/Wir/wir_node.htmlhttp://www عنها. 
:Strategy,  Interviewing( حول المقابالت الاخصية بعنوان )1975(، انظر: دراسة باللغة االنجليزية في عام )Gordonكما أوض   لك )  143

Techniques, Tactics. Homewood 2009(: في: دراسة في ( لـAlexander/Menz, ) باللغة األلمانية حول المقابالت الاخصية مع الخبراء

 Interviews mit Experten. Eine praxisorientierte Einführung( ،)Wiesbaden( ،)VS Verlag fürبعععععععععععععنععععععوان )

Sozialwissenschaften 43(، ص. 
 .163(، ص  Qualität qualitativer DatenDie( حول كيفية البينات النوعية بعنوان )Helfferichدراسة باللغة األلمانية لـ )  144

http://www.dnb.de/EN/Wir/wir_node.html
http://www.dnb.de/EN/Wir/wir_node.html
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(. ومراعاة  للحاالت التي قد يختار IP-adressكـععععالتتبع باستخدام بروتوكول االنترنت )

الماععاركون فيها طواعية ترك معلومات االتصععال الاععخصععية الخاصععة بهم لإلجابة على 

أي أسعععئلة مسعععتقبلية في نف  اإلطار تم التأكيد صعععراحة في مقدمة الدراسعععة على سعععرية 

 تقييم النتائج وعلى إعدام جميع البيانات الاخصية بعد  لك.   

 

اةألسئ ةة ب باة زةبع:ا -

راء الخبراء فيما يتعل  بالكيفية آالسعععععتمارة االسعععععتبيان  و بحث  الرئي كان الهدف 

ث ل ى لتحقي  أحد مقاصععد تأليف القلوب تاععوي  صععورة اإلسععالم وتدعيم  ءأال و و در -الم 

ر  -السعععععلم المجتمعي و  ن ب ما قد يصعععععاحب  من آثار سعععععلبية كاسعععععتدعاء ت صععععع  على أن ي ت ج 

 الرشوة".  "األسلمة" أو "

وفيما يتعل  بالخصععائص الكيفية والكمية لالسععتبيان االلكتروني، فقد اشععتملت األسععئلة 

أسععئلة كيفية أتاحت للماععاركين أن يدلوا  ةعلى خمسعع 145العاععرة  ات الصععلة بالمحتوص

( open-endedأسئلة مفتوحة ) ة( معين. وكان  ناك أربعscaleبأجوبتهم وفقا  لتدريج )

ث لت  ل ب  تلك  واحد من. وكان 146االسععععععتبيان وفتحت للخبراء المجال لعرض خبراتهمم 

ن النوا نصععف المفتوح ) ق ين و و م  ن شعع  نا  م  (، وط ل ب  half-openاألسععئلة األربعة مكو 

من المااركين االستفاضة في إجابة السؤال السالف، حيث كانت إجابت  تتمث  في اختيار 

 إجابة من ضمن أربعة اختيارات. 

ن ب العبارات  ات تمت صياغة األسئلة ـعععععع بقدر اإلمكان ـعععععع و بطريقة محايدة وتم ت ج 

وفي إطار تقييم  147 الطابع االيحائي، و لك لهللاععمان عدم التأثير على أجوبة الماععاركين.

 الدراسة التجريبية سوف يتم التعرض لتوقعات الباحث فيما يخص بعض األجوبة.

الباحث فقد تم في   ه الدراسعععععععة التحري وبك  بنزا ة وبغض النظر عن توقعات 

الاعععععععديد لمعايير التقييم العلمي المتعارف عليها؛ فكانت النتائج كلها مرحبا  بها بغض 

 النظر عما إ ا كانت موافقة لتوقعات الباحث أم مخالفة لها.

وفي السعععععؤال األول تم سعععععؤال الماعععععاركين عن مدص اتفاقهم أو اختالفهم مع المقولة 

إن الطريقة التي يتم تناول اإلسععالم والمسععلمين بها في ألمانيا تمث  خطرا  على  »التالية: 

 .«أ س   الديموقراطية

( والدكتور Gert Pickelتلك المقولة التي ترجع ألعمال ك   من األسعععععتا  الدكتور )

(Jürgen Miksch د  إلى عدم كر(. ولقد ع م  حقيقة أن تلك المقولة  ي استنتا  لرائدين    

رواد علم االجتماا في ألمانيا، و لك إلتاحة استطالا أراء المااركين دون تأثير من من 

  148 أقوال الخبراء.

وقع االختيار على السععؤال األول لتصععدير اسععتمارة االسععتبيان ب  لتحديد اإلطار العام 

. له ه الدراسة، أال و و استخدام أموال الزكاة دعما  للسلم المجتمعي ولي  نارا  لإلسالم

ه    وبه ا يكون قد تم اسععععععتيفاء معايير األسععععععئلة االفتتاحية التي يجب أن تكون مما ي سعععععع 
                                                           

كانت صيغت  كالتالي:    أنتم على استعداد إ ا ما دعت الحاجة لالستيهللااح  -وال ي كانت اإلجابة علي  اختيارية –السؤال الحادي عار واألخير   145

 أو للمزيد من األسئلة لترك بيانات االتصال الخاصة بكم من بريد إلكتروني و رقم  اتف؟
 . 68-67(، ص Sozialforschung( حول البحث االجتماعي بعنوان )Mayringاسة باللغة األلمانية لـ )در  146
 .Empirische Sozialforschungحول البحث االجتماعي بعنوان ) 2007( باللغة األلمانية عام Andreas Diekmannدراسععععععة لـعععععععععععع )  147

Grundlagen, Methoden, Anwendungen( ،لندن ،)Rowohlt-Taschenbuch-Verlag 449(، ص. 
 (.Meyer-Villamorكما أشار الاريك )  148
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لتوصعععيات خبير اسعععتمارات  اإلجابة عليها من حيث المبدأ وبصعععورة قاطعة، و لك وفقا  

 . 149 (Rolf Porstاالستبيان )

جدل حول تم تحلي  أجوبة المااركين في االستبيان فيما يتعل  بآرائهم فيما إ ا كان ال

 اإلسالم والمسلمين في ألمانيا يمث  بالفع  تهديدا  لدعائم الديموقراطية. 

د د الطرفين  ي السعععععبع مراح   ح  ولتقييم السعععععؤال األول وقع االختيار على التدريج م 

( كتععدريج منععاسعععععععب، و لععك لمععا يلي من endpoint-named 1-7 scaleالمعروف )

       أسباب:

اإلعداد، و لك أن  لي  بالهللاععروري تسععمية جميع نقاط  أن  أكثر سععهولة من حيث •

نازلي ) تدريج الت يا ال تدريج، ويتي  مزا ل ي interval scalesال (، و و األمر ا

  150 يصب في صال  إمكانيات التقييم.

حتى وإن تم التغلب على عقبات تسععععمية سععععائر النقاط، فإن  من المحتم  أال تتف   •

بة على تلك التسععععععمية وآراء الماعععععععاركين، و  ية اإلجا و ما يمكن أن يعي  عمل

 األسئلة.

طة وسععععععط )  • تدريج على نق لديهم a middle categoryويحتوي   ا ال ( لمن 

و ي خل  نقطة  -في المسعععععععألة. أما المخاطرة التي ال يمكن تفاديها رأيٌ بالفع  

فيمكن اعتبعععار عععا من بعععاب أخف  -( للمترددينescape categoryمخر  )

   151 أن  البد من أحد ما.الهللاررين، و لك 

ا التدريج يتي  للمااركين قدرا  وعلى العك  من التدريج  ي الخم  نقاط فإن    •

كافيا  من األجوبة يختارون من بينها دون إر اقهم بخيارات التدريج  ي التسععععععع 

  152(.scale-a 1 9نقاط )

 

ة اإلسعالم أو »: السعؤال الثاني صع   – «المسعلمين في عملكم؟كم تبلا النسعبة المئوية ل ح 

-51%، 50-26%، 25-11%، 10-0التالية: السععععععتة  خياراتاليتي  اختيارا  من بين 

75 ،%76-90 ،%91-100 .% 

%(. غير أن  عع ا 10-0% )بععدال  من 10-1كععان ينبغي أن يكون االختيععار األول و

ف  عنهم الخطأ لي  مؤثرا ، السعععيما وأن الماعععاركين قد تمت دعوتهم لالسعععتبيان ل ما ع ر  

 من القيام بأناطة لها عالقة باإلسالم والمسلمين. 

كبدائ   و سععهولة تقسععيم التقييم باألعاععار  ةالسععتمئوية النسععب الوالسععبب في اختيار 

 واألرباا واألنصاف، دون إر اق المااركين بالمزيد من الخيارات. 

سؤال الثالث سياقات عملكم لها عالقة باإلسالم أو المسلمين» :ال كان الغرض  «؟أي 

 من  تدعيم اإلجابات والمزيد من التمييز بينها. 

                                                           
149  (Rolf Porstو باحث في معهد اليبنت  لعلوم االجتماا  ) (Institut für Sozialwissenschaften-Leibniz –GESIS  في مانهايم )

(Mannheimولدي  خبرة في مجال اسععععتمارات االسععععتبيان وتقديم االسععععتاععععارات للماععععاريع )  عاما . انظر: ) 20تزيد علىQ-Set: Buchtipp: 

Ein Arbeitsbuch -Fragebogen  :فععععععععععععي :)-set.de/Umfragetipps/Buchtipp__Fragebogen_-http://www.q

 _Ein_Arbeitsbuch.php(05.09.2016ر زيارة تاري  آخ) 
 Fragebogen. Ein Arbeitsbuch( ،)Berlin( حول استمارات االستبيان بعنوان )2013(  في )Rolf Porstدراسة باللغة األلمانية لـععععععع )  150

Heidelberg New York( ،)Springer-Verlag( :في :)Porst( :)Fragebogen 82-81(، ص. 
151  (Porst( :)Fragebogen ص ،)82-81. 
 .92، 85المصدر الساب ، ص   152

http://www.q-set.de/Umfragetipps/Buchtipp__Fragebogen_-_Ein_Arbeitsbuch.php
http://www.q-set.de/Umfragetipps/Buchtipp__Fragebogen_-_Ein_Arbeitsbuch.php
http://www.q-set.de/Umfragetipps/Buchtipp__Fragebogen_-_Ein_Arbeitsbuch.php
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للمسععععععلمين توليف أموال الزكاة في مواجهة برأيكم كيف يمكن »السععععععؤال الرابع: 

تم التقديم ل لك . «أكثر انسععجاما ؟ مجتمعي  الدعاية السععلبية ضععد اإلسععالم وفي دعم تعاي   

ب  إلى األ  ان بحيث سععبق  عرض بعض المعلومات األسععاسععية عن  السععؤال بطريقة ت ق ر  

الزكاة بصععورة »الزكاة ت كيرا  للماععاركين بسععبب االتصععال بهم، فكان التقديم ل  كالتالي: 

  )أو الزاما ( من قب  األغنياءعامة  ي أحد أركان اإلسععععالم الخمسععععة. و ي تمث  التزاما  

السععععععيما تجاه الفقراء. ويمكن توليفها في خدمة السععععععلم المجتمعي بدفعها في مواجهة 

حمالت التاوي  الموجهة ضد اإلسالم. ومن   ا المنظور يدخ  غير المسلمين في دائرة 

مسععععععتحقيها. ولقد  كرتم أنكم عملتم مع المسععععععلمين بالفع . وبناء  على ما لكم من خبرة 

   « التالي بك  صراحة.برجاء اإلجابة على السؤال 

د د الطرفين  ح  ولقد تمت اإلجابة على األسعععئلة من الخام  إلى السعععابع عبر التدريج م 

 ي السعععبع مراح  وال ي وقع االختيار علي  للمزايا سعععابقة ال كر. ودارت األسعععئلة حول 

مدص أ مية اسععععععتخدام أموال الزكاة في ك   من توفير المعلومات حول اإلسععععععالم، وفي 

ي  المسععاعدات اإلنسععانية، والعم  االجتماعي في ألمانيا ال ي يصععب في صععال  غير تمو

المسعععلمين، وك لك في تموي  فعاليات الحوار بالنسعععبة للماعععاركين، السعععيما باالتفاق مع 

ت التاععععوي  الموجهة مقصععععد جع  الزكاة في السععععلم المجتمعي و لك عبر مواجهة حمال

 ضد اإلسالم.  

ليان باالستناد إلى بحث القرضاوي ال ي وصف في  الكيفية التي اختيرت الفئتان األو

يمكن أن يسعععععتخدم فيها سعععععهم المؤلفة قلوبهم في يومنا الحالي )انظر الفصععععع  الثالث من 

  153البحث(.

لم تكن االختيارات في األسعععئلة من الخام  إلى السعععابع لت   كر من جانب الماعععاركين 

وإال كان لزاما  أن ي   ك ر  لك بوضوح في تدريج اإلجابات بترتيب  ما وفقا  ألولوية معينة، 

(scale-resultsوكان من المحتم  أن يسععععععبب  لك حالة )  من التردد في اإلجابة إ ا ما

 على نف  القدر من األ مية. االمااركون خيارين أو الخيارات الثالثة صرأ

سؤال الثامن فيما يتعل  بدفع الزكاة وال ي دار حول ما إ ا كان على المسلمين  -في ال

 -فردي أو على مسععتوص المؤسععسععاتفي دعم السععلم المجتمعي أن ينفروا على المسععتوص ال

المسعععلمين ال ين يبحثون في مسعععألة اخرا  الزكاة في  ن علماء  فسعععوف يزود الماعععاركو

ألمانيا باألسعععاس العلمي التجريبي في   ا الصعععدد. وفي   ا السعععؤال توافرت ثالثة بدائ  

 بة من بينها بدي  "ال أدري". جالإل

ال ي من المفترض في  أن يلقي  -وعلى ك  حال كان الغرض من السععععععؤال التاسععععععع 

اسععععتخالص المزيد من المعلومات األكثر  –الهللاععععوء على حيثيات إجابة السععععؤال الثامن 

 عمقا .

ك السععععععؤال األخير المجال مفتوحا  أمام الماعععععععاركين ألي تعليقات  ات صععععععلة  ةوت ر 

 بالموضوا. 

وختاما  تم سعععؤال الماعععاركين عما إ ا كانوا على اسعععتعداد لترك معلومات االتصعععال 

شيء ما أو إلى مزيد من األسئلة،  ستيهللااح  الخاصة بهم في حالة ما دعت الحاجة إلى ا

                                                           
 .389القرضاوي، فق  الزكاة، ص   153
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عقب  إعدامهاوقد تم التأكيد على الحفال على سععععععرية  ويتهم وأن النتائج سععععععوف يتم 

        154 هاء من الدراسة.   ا وقد تم الن ص  على اختيارية االجابة عن   ا السؤال.االنت

 

ا  

                                                           
م    154  البحث كرسالة ماجستير.    اافي ا  ا اإلجراء  و المعمول ب  في المعهد ال ي ق د  
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اة ب باة خ مس:اتقيي اة د ةسةاة تجزيبية

 

ممن  300من بين ما يقرب من على أق  تقدير سععععؤاال  واحدا  شععععخصععععا   87طالع 

شععخصععا  وانخفض في النهاية إلى  41د عوا للماععاركة. وبلا عدد الماععاركين في البداية 

في االسععععععتبيان.  وربما يفسععععععر عدم  المدعوين% من 10، و و ما يعني ماععععععاركة 30

في االسععتبيان إجراء الدراسععة في العطلة الصععيفية وبداية العام  المدعوينماععاركة بعض 

ال ين طالعوا فقط السؤال  46ي الجديد. إال أن   ا ال يسري على األشخاص الـعععععع الدراس

 ال ين قطعوا مااركتهم قب  النهاية.   11األول وال األشخاص الـ 

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم السؤال

ععععععععععععععععععععععدد 

 المااركين

41 40 36 33 32 32 31 31 30 30 

 

قة أو الرفض بالنسبة لمقولة فالموا السؤال األول ال ي كان الغرض من  استخالص مدص

سا» إناة طزيقةاة ت ايت اتن ولاةإلسرالأاوة مسر مينابه ام اأ م ني اتميلاخطزةًا  ىاأ سر 

 شخصا  كما يلي: 41أجاب علي  «ة ديموقزةطية

 

 ال

أوافعععع  

 مطلقا

7 

17.07

% 

2 

4.88

% 

3 

7.32

% 

6 

14.63

% 

11 

26.83

% 

4 

9.76

% 

8 

19.51

% 

أوا

فععععع  

 بادة

 12 

29.27% 

 23 

56.10% 

 

ملحول

 ة

إلى عدد الماععاركين في جميع التقييمات تاععير األرقام الم كورة عاليا  

 أصحاب التقييم وبأسفلها النسبة المئوية لهم 

 

  

مع المقولة إلى حد  ما؛ والبقية إما يتف  أكثر من نصععف الماععاركين باععيء يسععير 

( mathematical averageأنهم ال يتفقون أو مترددون. ويقع المتوسععععععط الحسععععععابي )

 . 4.36ويبلا  7إلى  1( من endpointsللمترددين بين نقطتي طرفي التقييم )

 

ي اتب غاة نسرربةاة مئويةا حصررةاةإلسررالأاأوا»وكانت اإلجابة على السععؤال الثاني 

 كاآلتي:   «؟ة مس مينام ا م ك

 

حصععععععععة العمععع   ي 

الصععععععلععة بعاإلسععععععالم 

 والسلمين
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إجابات الماععععععاركين 

 (40)اإلجمالي 
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 78.96% 14.64% 

 

 –بلغت حصععة العم   ي الصععلة باإلسععالم والمسععلمين لخمسععة أرباا الماععاركين 

 نصف   ه المجموعة تقريبا  %، وقد أعطى 25أق  من  -(%78.96و و ما يقدر بـععععععع )

م   المتبقي نسعععبة أق % أو10نسعععبة  . بينما أعطى ما يقرب يزيد% أو 51. وأعطى الخ 

نسبة أعلى من ثالثة أرباا وقت  -(%14.64و و ما يقدر بـععععع ) –من سدس المااركين 

 العم  حصة  للعم   ي الصلة مع اإلسالم. 

 

ركين للمااسي قاة عملاذياة ص ةاب إلسالأاوة مس ميناودار السؤال الثالث حول 

 : 36الـ 

ث   حوار األديان سياق العم   ي الصلة باإلسالم لـععععععع من المااركين،  21بينما م 

أشخاص. تم  10شخصا  العم  االجتماعي كسياق. وكان التعليم  و السياق لـعععـععع  12 كر 

(، حيث تم  كر سياقين double involvementاإلدالء سبع مرات بمااركة مزدوجة )

 ، وثالث مرات بمااركة ثالثية حيث تم  كر  ثالثة سياقات.  من السياقات الم كورة

سعععععياقات،  ةثالثركين لم ي ت أ ت  تصعععععنيفهم ضعععععمن كان  ناك فقط ثالثة من الماعععععا

عالمي، وشعععخصعععان اتسعععم وصعععفهم لمجال كالتالي: شعععخص يعم  في المجال اإل وبيانهم

ر عدم فهم المغزص من السعععؤال. وبينما   ك ر  شعععخص من  عملهم بالعموم، و و ما قد ي ظه 

لة باإلسععععععالم تزيد على  ر  كو%، 91بين أولئك الثالثة أن حصعععععععة عمل   ات الصعععععع

 %. 25-11الاخصان اآلخران نسبة 

من الماععاركين وأجوبتهم، و لك أن وي ب ي  ن    ا السععؤال أن  البد من اسععتبعاد اثنين 

 ملهم لي  ل  أي عالقة باإلسالم. ع

بكيفيةاةسرررررتخدةأاة مسررررر ميناتنوعت اإلجابات على السعععععؤال الرابع ال ي يتعل  

حمال اة تشررررررويةاة موجهةاضررررررداا دام ا   اة سرررررر  اة مجتمع ا بزا  ءألموةلاة في

 . وفيما يلي عرٌض مختصر لتلك االجابات: ةإلسالأ

عم ك  من مبادرات حوار األديان، والجوالت التعريفية في المساجد، بعد سرد د •

واالجتماعات، وتموي  المؤسعععسعععات التعليمية المسعععيحية التي تسعععا م في التعاون 

اإلسعععالمي المسعععيحي،  كر بعض الماعععاركين أن حوار األديان في حقيقة األمر 

 أداة فعالة ينبغي أن يتم التوسع في . 

عيم التععععاطي مع الثقعععافعععة المجتمعيعععة المحيطعععة رأص البعض أنععع  يجعععب تعععد •

(inculturation واالندما  فيها، والتعليم وتقديم المسعععععععاعدات لالجئين عبر ،)

 أموال الزكاة، و لك وصوال  لأل داف سابقة ال كر. 

في رأي بعض الماعععاركين أن التعريف بالمسعععاعدات المقدمة للمحتاجين سعععوف  •

م من ناحية وسععوف يزكي الاعععور يصععب في صععال  تحسععين مصععداقية اإلسععال

 باالمتنان تجاه المسلمين في ألمانيا من ناحية أخرص. 

ك ر دعم العم  االجتماعي للفتيات والنسعععععععاء من جهة وللرجال واآلباء من  • إن    

قاة على عات  المسععععععلمين فيما يتعل  بتغيير  ية المل جهة أخرص يؤكد المسععععععؤول
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 gender) الجنسينابيناالمساواةالصورة النمطية السائدة عن دينهم فيما يخص 

issues     .) 

ج   لتحقي  أ داف تصعععععب في صعععععال  المجتمع  إنكان القول  • الزكاة ينبغي أن تو 

ن غاليا ، إ  ي ع د  لك بمثابة التح ير  -كالحفال على البيئة -كك   مما ينبغي أن ي ث م 

 من أعمال قد يرا ا البعض داخلة في دائرة األنانية. 

ك ر الاععفافية فيما يخص دفع أموال الزكاة يعني ضععمنا  أن  المجتمع • سععوف ينظر    

 أيهللاا بعين الريبة إلى أموال الزكاة وآليات صرفها دعما  للسلم المجتمعي. 

عكسععععت المالحظات المتعلقة باألئمة صععععورة  سععععيئة  لهم؛ إال أن تلك المالحظات  •

يمكن الخرو  منها بالكيفية التي يمكن من خاللها تحسععين  لك االنطباا السععلبي. 

ألئمة ب ل المزيد من الجهد لتيسععععععيير جاءت المالحظات كما يلي: يجب على ا

الزوا  بين طرفين أحد ما مسععععيحي واآلخر مسععععلم؛ يجب دعم عدم تبعية األئمة 

للخار  أو لجهات )أو توجهات( أخرص؛ يجب توليف الخريجين ممن درسععععععوا 

اإلسععععععالم في ألمانيا. وتحم  تلك المالحظة األخيرة بين طياتها نقدا  السععععععتدعاء 

 33األجوبة الـععععع  وفي. -حقيقة واقعةي و  -األعم من الخار في الغالب و األئمة

ال يوجد أي تقدير لمسعععععا مات األئمة.   ا في حين أن مؤتمر اإلسعععععالم االلماني 

(DIK قد أقر األئمة ال ين يتخ ون من المسعععاجد مقرا  لعملهم على أداء واجبات )

  155االرشاد الروحي، واألناطة الابابية، والعم  االجتماعي.

بعض االجابات تهللاععع نصععب أعينها البعدين النفسععي واالجتماعي لصعععود كانت  •

ه ة لك  من المسعععلمين  ج  و  وتيرة التطرف وأسعععباب . تمت التوصعععية بدعم برامج م 

وغير المسععععععلمين يتم التأكيد فيها على قيمة االعتزاز بالنف  وعلى القدرة على 

لباععععععر ممن تنقصععععععهم تلك التعام  مع التعددية والحوار في شععععععأنها، و لك أن ا

 القدرات عرضة للتطرف، سواء  كانوا مسلمين أم غير مسلمين. 

ت بعض أسعععباب  • ر  تطرقت التعليقات إلى األبعاد والمسعععؤوليات السعععياسعععية، و  ك 

الحالة العدائية تجاه المسعلمين من جهة الاععب األلماني السعيما في شعرق ألمانيا: 

اكية بصعععفة عامة، وسعععاء اقتصعععاد ا، فقد للت   ه المجموعة تعاني من االشعععتر

ويعوز ا سعععععععة األف  واالعتراف المجتمعي. وله ا السععععععبب ت ن ف    عن مخاوفها 

وحالة اإلحباط التي تعياعععها عبر سعععلوكها تجاه اآلخرين، السعععيما المسعععلمين وإن 

 كانوا غير مسؤولين عن مااكلهم. 

ه ر البعد االجتماعي في اإلجابة القائلة بأن المسععععععلم • ين يجب أن يدلوا بدلو م ي ظ 

ويسا موا كٌ  في محيط جواره وأن يجلبوا النفع ألنفسهم بأنفسهم، كأن يسا موا 

 على سبي  المثال في بناء المالعب وفي خل  مساحات خهللاراء.   

                                                           
 .Dialog. Öffnungدراسة باللغة األلمانية قامت بها مجموعة بحثية تابعة لمؤتمر االسالم األلماني حول الحوار واالنفتاح والتواص  بعنوان )  155

Vernetzung. Leitfaden für die gesellschaftskundliche und sprachliche Fortbildung von religiösem Personal und 

weiteren Multiplikatoren islamischer Gemeinden auf kommunaler Ebene ،) مععععكععععتععععب مععععؤتععععمععععر اإلسععععععععععالم األلععععمععععانععععي

(Geschäftsstelle Deutsche Islam Konferenz( العمععكععتععععب االتعحععععادي لعلععهععجععرة والعالجعئععيععن ،)Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge انظر: 79(، ص ، 

http://www.deutsche-islam-konferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/Sonstiges/Leitfaden-

Imamfortbildung2011.pdf?__blob=publicationFile, (16.09.2016 تاري  آخر زيارة) 

http://www.deutsche-islam-konferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/Sonstiges/Leitfaden-Imamfortbildung2011.pdf?__blob=publicationFile
http://www.deutsche-islam-konferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/Sonstiges/Leitfaden-Imamfortbildung2011.pdf?__blob=publicationFile
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اإلجابات التي احتوت على ضعععرورة تدريب المسعععلمين على رفض العنف وعدم  •

ليبرالي  إسععععالمالدفع في اتجاه التسععععام  الديني والتطرف وك لك على ضععععرورة 

ت ب ي  ن أن المسععععؤولية عن تاععععوي  اإلسععععالم ت ل ق ى على المسععععلمين أنفسععععهم. وتبرز 

اإلجابات أيهللاعععععا  أن األمور المتعلقة بالمسعععععلمين والجدل المثار حولها في ألمانيا 

محكومة بالسعععععياسعععععات األمنية. و ناك ثمة مالحظة تم إبداؤ ا فيما يتعل  بإجابة 

قدير تجاه المسععععععلمين في المجتمع  السععععععؤال الرابع، و ي أن دعم االحترام والت

وك لك تطوير سععياسععة مجتمعية تسععاند المسععلمين بدال  من أن تقصععيهم وتقل  من 

شععععععأنهم قد يكون طريقا  لدعم السععععععلم المجتمعي. ولم ي ت ب د ص في تلك اإلجابات أي 

 نوا من النقد الموج  ضد المسلمين. 

ى اإلجابات على أنها مجرد تعبير شعععخصعععي عن آراء أصعععحابها؛ ينبغي النظر إل •

 فال مجال لابهة التحيز أو أ حادية العرض. 

ت  توقعات الباحث باععععأن السععععؤال الرابع؛ فلم يقترح غير المسععععلمين دفع  • ح  صعععع 

األموال أو الهدايا إلى غير المسععععععلمين في إطار توزيع أموال الزكاة باعتبار أن 

إلي  على أن  رشوة أو على أق  تقدير على أن  صورة شديدة   لك يمكن أن ي ن ظ ر

سياسي. وكما كان منتظرا  فقد كان تموي  العم   سلبية لتكوين جماعات ضغط  ال

العام والعم  االجتماعي والناععاطات التثقيفية وناععر وسععائط معلوماتية لمواجهة 

ة لتحقي  الغاية الحالة العدائية للمسععععععلمين ي ن ظ ر إليها على أنها وسععععععائ  مناسععععععب

 الكبرص و ي دعم السلم المجتمعي. 

 

بهدف جع  الزكاة في السلم –وبالنسبة للسؤال عن مدص أ مية استخدام أموال الزكاة 

في ك   من تموي   -المجتمعي و لك عبر مواجهة حمالت التاوي  الموجهة ضد اإلسالم

جتماعي في ألمانيا ال ي فعاليات الحوار، وفي تموي  المسععععاعدات االنسععععانية والعم  اال

يصب في صال  غير المسلمين، وفي توفير المعلومات حول اإلسالم، فقد تمت اإلجابة 

 على األسئلة من الخام  إلى السابع كما يلي: 

 

أ مية اسععععععتخدام أموال الزكاة في تموي  فعاليات الحوار )بهدف جع  الزكاة في السععععععلم 

 التاوي  الموجهة ضد اإلسالم(المجتمعي و لك عبر مواجهة حمالت 

غير مهم 

ععععععلعععععى 

 االطالق

1 

3.13

% 

3 

9.38

% 

3 

9.38

% 

7 

21.88

% 

4 

12.5% 

5 

15.63

% 

9 

28.13

% 

معععهعععم 

 جدا  

 7 

21.89% 

 18 

56.26% 

 

 

% من الماععاركين يرون أ مية تموي  الحوار في السععياق الم كور و لك على 57

% من المااركين يرون تموي  21اختالف  في درجات تقييم األ مية الثالث المستخدمة. 

الحوار غير  ي أ مية على اختالف  في درجات تقييم عدم األ مية الثالث المسععععععتخدمة. 
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 theالوسعععععط. يبلا المتوسعععععط الحسعععععابي ) % المتبقية نقطة22واختارت نسعععععبة الـععععععععععع 

mathematical average )4.9  و و يقع عنععد العع ين اختععاروا أقعع  درجععات األ ميععة

 )الدرجة الثالثة في عدم األ مية(. 

 

والعم  االجتماعي في اإلنسعععععانية أ مية اسعععععتخدام أموال الزكاة في تموي  المسعععععاعدات 

دف جع  الزكاة في السعععلم المجتمعي ألمانيا ال ي يصعععب في صعععال  غير المسعععلمين )به

 و لك عبر مواجهة حمالت التاوي  الموجهة ضد اإلسالم(

غير مهم 

ععععععلعععععى 

 االطالق

1 

3.13

% 

2 

6.25

% 

2 

6.25

% 

5 

15.63

% 

5 

15.63

% 

9 

28.13

% 

8 

25% 

معععععهعععععم 

 جدا  

 5 

15.63% 

 22 

68.67% 

 

  

االجتماعي % من المااركين أ مية تموي  المساعدات اإلنسانية والعم  69يرص 

% عدم أ مية  لك. لم 15على خالف في درجات تقييم األ مية المسععععععتخدمة. بينما يرص 

و و يقع عند ال ين  5.2% من الماعععاركين موقفهم. يبلا المتوسعععط الحسعععابي 16يحسعععم 

 اختاروا أق  درجات األ مية.

  

لزكاة في أ مية اسععتخدام أموال الزكاة في توفير المعلومات حول اإلسععالم )بهدف جع  ا

 السلم المجتمعي و لك عبر مواجهة حمالت التاوي  الموجهة ضد اإلسالم(

غير مهم 

ععععععلعععععى 

 االطالق

2 

6.45

% 

4 

12.90

% 

4 

12.90

% 

2 

6.45% 

7 

22.58

% 

7 

22.58

% 

5 

16.13

% 

معععهعععم 

 جدا  

 10 

32.25% 

 19 

61.29% 

 

   

حولااتوميزاة مع وم  » فيما يخص وسيلةعلى الرغم من أن المتوسط الحسابي 

و و ما ي ع د األق  مقارنة  بالوسععععععيلتين  -4.6 –يقع في أدنى درجة لأل مية  «ةإلسررررررالأ

% من الماعععاركين يرون تلك الوسعععيلة مهمة على خالف 62المقترحتين السعععابقتين، فإن 

في درجات تقييم األ مية المسعععععتخدمة. ومن   ا المنظور تأتي تلك الوسعععععيلة في المرتبة 

 الثانية. 

ترتيب المقترحات الثالثة كما  يمكنلمتوسعععط الحسعععابي في االعتبار فإن  ا وإ ا أخ نا

 يلي:  

والعم  االجتماعي في ألمانيا ال ي يصععب في صععال  غير اإلنسععانية المسععاعدات  •

 (،5.2المسلمين )

 (،4.9فعاليات الحوار ) •
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 (.4.6المعلومات حول اإلسالم ) •

 

في الجدول التالي مقارنة إجابات األسععئلة من الخام  إلى السععابع لثالث مجموعات 

 مختلفة: 

      

الوسععععععائ  المقترحة 

لععتعععدعععيععم السععععععععلععم 

العععمعععجعععتعععمعععععععي و 

جهعععة حمالت  موا ل

التاععععععوي  الموجهة 

 ضد اإلسالم

المعععدل الحسععععععععابي 

 لجميع المااركين

رأي الموافقين تماما  

أو باععععععععدة على أن 

الطريقعععة التي يتم 

لععنععقعععاش بععهعععا عععن ا

اإلسععالم والمسععلمين 

في ألمعععانيعععا تقوض 

 دعائم الديموقراطية

 -رأي الععمععوافععقععيععن 

على أقعع  تقععدير إلى 

على أن  -حعععد معععا 

الطريقعععة التي يتم 

الععنععقعععاش بععهعععا عععن 

اإلسععالم والمسععلمين 

في ألمعععانيعععا تقوض 

 دعائم الديموقراطية

تموي  المسعععععاعدات 

نسعععععععانية والعم  اإل

االجعععتعععمعععاععععي فعععي 

 ي يصعععععب ألمانيا ال

في صعععععععععال  غير 

 المسلمين

5.2 5.3 5.0 

 5.1 5.0 4.9 فعاليات الحوار

حول  لمعععلعومعععات  ا

 اإلسالم

4.6 4.2 4.5 

 

إنا»صعععععدقت توقعات الباحث من أن  كلما زادت موافقة الماعععععاركين على مقولة 

سا ة طزيقةاة ت ايت اتن ولاةإلسرررررالأاوة مسررررر مينابه ام اأ م ني اتميلاخطزةًا  ىاأ سررررر 

، كلما زادت المقترحات التي قد مو ا من تلقاء أنفسععععععهم. كانت إجابات «ة ديموقزةطية

 الموافقين تماما  أو بادة على ك  حال أكثر استفاضة وأكثر معقولية من غير ا. 

لم تصععدق توقعات الباحث أن يصععنف الماععاركون الوسععائ  الم كورة في األسععئلة 

ة أكثر من  في أولئك ال ين ال يرون خطرا  على من الخام  إلى السابع بمعدل من األ مي

 الديموقراطية في ألمانيا. كان االختالف في االجابات إحصائيا  بحيث يمكن اغفال . 

إذةاي نا  ىاة مسررر ميناميم ايتع قابدمعاوال ي دار حول ما  -في السعععؤال الثامن

 ىامسرررررتوىاة في دام ا   اة سررررر  اة مجتمع اأناينفزوةا  ىاة مسرررررتوىاة فز ياأوا 

الزكاة باك  فردي. رأت  دافعولم ينص  أحد من المااركين أن يتصرف  -ة مؤسس  

( أن إخرا  الزكاة ينبغي أن يتم بالتنسي  بين األفراد والمؤسسات. نص  %61الغالبية )

( عدم %12% بإخرا  الزكاة فقط عبر المؤسععععععسعععععععات. اختار باقي الماعععععععاركين )29

 معلوماتهم في   ا المجال.    االجابة، و لك بناء  على نقص 

األسععباب الاععخصععية األخرص الختيارات الماععاركين ال ين أدلوا بآرائهم في السععؤال 
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المؤسعععسعععي للزكاة، و لك من  اإلخرا التاسعععع تدعم في المجم  وباعععك  واضععع  عملية 

 المؤسسي:  اإلخرا حيث أن 

 ،اإليجابيةيعطي ويؤكد الاعور بالسيطرة المجتمعية  •

 عن اإلرادة الجماعية للمسلمين، و تعبير  •

ة،  • ن ظ م   يهللامن االعتراف بالمسلمين كجماعة م 

 ي س ه    المااركة المجتمعية والسياسية للمسلمين، •

 يواج  الموروث السلبي عن المسلمين، •

 يحمي من وقوا األشخاص في دائرة االتهام بالسعي وراء السلطة،  •

 رض للهللاياا.يحق  البعد اإلنساني ال ي لوال  لك سوف يتع •

ت  التوصيات التالية: ر   عالوة على  لك فقد   ك 

و لك أن الجانب اإلنسعاني يكون ملموسعا  إ ا  ،يجب تدعيم الجهد الاعخصعي أيهللاعا   •

 ،تم إخر  الزكاة من شخص إلى شخص

 يجب أن تدعم المؤسسات التنوا الفعلي للمسلمين في ألمانيا، •

ي أال تاوب األشخاص أو المؤسسات  • ر    المختصة أي شائبة فساد، يجب ت ح 

 ديموقراطية في اتخا  القرار، آلياتيجب أن تتبع اللجان المختصة  •

 يجب أن تتح  ثقة المسلمين وغير المسلمين في مؤسسات الزكاة •

ك  السعععؤال األخير المجال مفتوحا  أمام الماعععاركين لإلدالء بأي تعليقات لها صعععلة  ةت ر 

 بالموضوا. وكانت النتيجة طيفا  واسعا  من المقترحات: 

ينبغي أن يسععير اإلسععالم في طري  االصععالح نحو الحداثة، والسععالم واالسععتعداد  •

 للتعاون،

الصععععععورة التي يظهر بها المسععععععلمون عام  مهم في الطريقة التي يرص بها غير  •

 المسلمين اإلسالم،

ر، ناك شعور بأن اإلسالم  •   و دين المست ع م 

الفوارق المحورية بين اإلسالم وغيره من األديان  مناقاةتم تأن ـ أيهللاا   ـ ينبغي  •

؛ ال ينبغي االقتصعععععار على ترويج شععععععارات جوفاء مث  ر األديانافي إطار حو

 ،«تجمعنا الكثير من األمور الماتركة»

 يتوجب على المسلمين التبرؤ من المتطرفين من بين صفوفهم، •

إن المبادرات التي تهدف إلى مواجهة حمالت التاععععوي  الموجهة ضععععد اإلسععععالم  •

حتى وإن تم تمويلها عبر الزكاة فإن  ينبغي مسععععععاندتها من قب  غير المسععععععلمين 

والمؤسععسععات البديلة و لك إلشععراك التيار السععائد في المجتمع في األمر ولتجنب 

ن  ق ب   المعارض  ين، تاوي  المبادرة بوصفها بالتطرف م 

ن  ق ب   المسلمين في المجتمع،  •  ينبغي تدعيم وتسليط الهللاوء على الجهد المب ول م 

من التعاون على الصععععيد الديني بين اليهود والمسعععيحيين تحق  المزيد ضعععرورة  •

والمسلمين لمواجهة معاداة السامية والعدائية للمسلمين والعنصرية والتمييز ضد 

 المرأة،

ام في المجتمع كجزء من  وتجنب أن ي ن ظ ر إليهم ينبغي على المسععععععلمين اإلسععععععه •
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 كهللاحية لسياسة فاشلة لالندما ، 

تكون مواجهة حمالت التاععععوي  الموجهة ضععععد اإلسععععالم  ي محور  ال يجوز أن •

دوران العم  الخيري للمسلمين، و لك أن   ا الهدف سوف يتحق  بطبيعة الحال 

 من خالل العم  الخيري، 

عام بحال من األحوال إغفال ال ينبغي على المسععععععلمين ا • لمنخرطين في العم  ال

الحوار اإلسالمي الداخلي حول بعض الموروثات التي قد يكون مصدر ا ما قب  

 واالندما ،  «سياسة القوة»اإلسالم، وحول 

ل ب الموضععوا لي  مواجهة حمالت التاععوية الموجهة ضععد اإلسععالم وإنما التبني  •

 اني. الحهللااري لإلسالم في المجتمع األلم

 

ر  في الواقع يمكن رؤية بعض اإلجابات بعيدة ك  البعد عن الموضععوا، إال أنها ت ظه 

ما يدور في رؤوس الماععاركين من أفكار وما يختلج قلوبهم من ماععاعر تجاه المسععلمين 

في ألمانيا. وكون   ه األفكار والماععععاعر قد تم التعبير عنها في اإلجابات ي نب  عن مدص 

مؤسععسععة تريد تنظيم أموال الزكاة بغرض  ةاألمر؛ ومن ثم يجب على أيأ ميتها في واقع 

اوي  الموجهة ضد المسلمين أن تأخ  ا بعين  سلم المجتمعي ومواجهة حمالت الت دعم ال

 االعتبار. 

ئ    س  ستعداد لترك معلومات االتصال بهم في المااركون وأخيرا  ما إ ا كانوا على ا

حال ما إ ا دعت ضععععرورة إلى مزيد من االيهللاععععاح أو االسععععتفسععععار، وقد تم التأكيد على 

 بعد االنتهاء من الدراسة. إعدامها ضمانة إخفاء  ويتهم وعلى أن النتائج سوف يتم 

 ي ومن كون خم مع مسععععلمين في الماضععععوبالرغم من كون الماععععاركين قد عملوا 

(، Networkingالدراسة عبر شبكة عم  ) بالمسؤول عن إدارة أسداسهم على معرفة

ستعدادا  لالتصال بهم لمزيد من االستيهللااح، و و  % فقط43فقد أبدص  من المااركين ا

% من الماعععععععاركين على اخفاء  ويتهم. ويمكن فهم   ا األمر على 57ما يعني حرص 

 أن  دلي  طريف على حساسية الموضوا أو حساسية إجابات المااركين.      

 

ا  
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اة نت ئجاوة توصي  

 

عالجتها من منظور شرعي ومن منظور يتعل  الجزء األخير باألوج  التي تمت م

 الدراسة التجريبية.  

ا

اة نت ئجاوة توصي  اميم ايخصاة ج نباة شز  

ا

فيما يتعل  باإلشععكاليات المختلفة بخصععوص جواز دفع الزكاة لغير المسععلمين والتي 

 تم التعرض لها في البحث، تم الخرو  بالتوصيات التالية: 

 ،156قلوبهم لم يسقط بعد عصر الصحابةتم التأكد من أن سهم المؤلفة  •

خرا  الزكاة لغير المسلمين بغرض تأليف القلوب إ يفي حين خر  المرتدون بق •

 ،157جائزا  ومستندا  إلى أساس راس 

زوا إخرا  الزكاة لغير المسععععععلمين من  • وإن كانت األقلية من الفقهاء  م من جو 

 ،158أ مية  اإال أن رأيهم  ،المصارف السبعة األخرص

، «العاملين عليها»بالنسععععبة لمسععععألة جواز دفع الزكاة لغير المسععععلمين من سععععهم  •

فيجب قول ما يلي: بما أن المسعععععلمين يتعرضعععععون للتمييز في سعععععوق العم  تارة 

ا ر   فيجب عليهم التفكير في أن يقدموا وتارة بسعععععبب المجتمع،  159بسعععععبب الماععععع 

ت   ص ب  بأن يتيحوا لغير المسعععلمين فرصعععا   للعم  في جمع الزكاة على نمو جا ي ح 

وبه ا يكون غير المسعععععلمين قد حصعععععلوا  «.العاملين عليها»أن يتم اعتبار م من 

على فرصة عم  بعيدا  عن التمييز وفي إطار يسم  لهم بممارسة شعائر دينهم، 

كوناة صررررررو داة وحيددا)مالحظة:اقدات ك    ا في إطار فقهي إسععععععالمي سععععععليم

 داأواة عملابشررزي  اأواة مح سررباة  ررزيب ا مؤسررسررةاة فيامهنةة مت حةاه ا

ه امؤسس  اة في د،اأم اة عملام احس باة في دامناة دةمعينا ه اؤمص نعاتنش

أواتحديداة مستحقينا ه اوصزمه ا ه امالايتصو اميهاغيزاة مس ميناال تب طه ا

 ،160ب  ع  اة شز  اب  في داو  نصا  ىاشزطاةإلسالأاوة ع  اة شز  اميه 

بصععفة عامة ي ف هللاعع   أن تتولى مؤسععسععات الدولة الرسععمية إخرا  الزكاة؛ أما عند  •

لك المؤسععععععسعععععععات  ية -عدم وجود ت مان لة األل حا فينبغي أن تتولى   - كما في ال

المؤسسات األ لية )غير الحكومية(  تنظيم شؤون زكاة األقليات المسلمة. عالوة 

 ،161ممنوا صراحة   على  لك فإن إخرا  الزكاة بصورة فردية أمر غير

    162إخرا  العين أو القيمة في الزكاة. يجيز الفق  اإلسالمي •
                                                           

 انظر الباب الثالث من الفص  األول.  156
 انظر الباب الثالث من الفص  األول.  157
 انظر الباب الثالث من الفص  األول.  158
ات المسلمات من  وات غطاء الرأس بالتدري  في المدارس الحكومية: انظر مقالة حول   ا الم  159 م   للمعل م  س  وضوا في ثمان واليات اتحادية ال ي 

جريععععدة ) بععنعوان )Spiegel Onlineفي   )Welche Bundesländer jetzt ihre Gesetze prüfen  Gekipptes Kopftuchverbot.

müssen(  بتاري )انظر: .03.201513 :) 

-egesetz-ihre-muessen-bundeslaender-diese-verbot-http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/kopftuch

( 1023333.html-a-pruefen 23.09.2016تاري  آخر زيارة) 
 انظر الباب الثالث من الفص  األول.  160
 انظر الباب الثالث من الفص  األول.  161
 انظر الباب الرابع من الفص  األول.  162

http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/kopftuch-verbot-diese-bundeslaender-muessen-ihre-gesetze-pruefen-a-1023333.html
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/kopftuch-verbot-diese-bundeslaender-muessen-ihre-gesetze-pruefen-a-1023333.html
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يجب التأسععععي برسععععول هللا صععععلى هللا علي  وسععععلم في طريقة اإلخرا  ومراعاة  •

القبول المجتمعي فيما يخص مصععععععرف المؤلفة قلوبهم بحيث ينأص عن وصععععععف  

 ،163بالرشوة

إلى إخرا  الزكاة لتأليف القلوب ينظر غير المسلمين ـعع في اإلطار ساب  ال كر ـعع  •

د د   :على أن الغرض من   و أوال   تقوية إيمان  ؤالء  :وثانيا   ،كسعععععععب مؤمنين ج 

د د؛ و ي نظرة كانت جميع األديان دون اسععععععتثناء للمسععععععلمين وإن  -المؤمنين الج 

ليست أ ال  ألن ت د ع م باك  عام. ل لك ينبغي لمؤسسات الزكاة التي  -تاترك في  

نفسعها للعم  اإلنسعاني أال تجع  غايتها دينية و لك لكي ال تهللاعر بسعمعتها و بت 

 وال بالعم  اإلنساني نفس  إ ا  ي فتحت على نفسها بابا  للنقد غير المناسب. 

ر   الزكاة في بلد المال، إال في حاالت الهللارورة. وألن  • يجب بصفة عامة أن ت خ 

حالة العداء ضععد المسععلمين،   ناك حاجة ماسععة لدعم السععلم المجتمعي ولمواجهة

 . 164ينبغي على أق  تقدير تخصيص جزء من أموال الزكاة له ا الغرض  فإن

الرغم من أن  يتوجب شعععرعا  على مؤسعععسعععات الزكاة إخرا  الزكاة بغرض على  •

مة من  قاد ن  يجوز تخصععععععيص أموال الزكاة ال فإ مال،  لد ال تأليف القلوب في ب

يصعععع    ا في مالحظة:)طالما أراد أصععععحاب المال  لك. الخار  لنف  الغرض 

أموال الصعععععععدقات محددة المصعععععععارف من قب  مخرجيها، أما الزكاة فال يجوز 

 (وإلزام مؤسسات الزكاة ب  لمخرجها تحديد مصرف ما من مصارفها

، و و اإلطار ال ي تدور في    ه الدراسة، فإن  بأخ  السياق األلماني في االعتبار •

وفقا  لدسععععتوره  تكاف اجتماعيبلد  -كما سععععبقت اإلشععععارة -ألمانيا إن يمكن القول

وطبقا للممارسععععععة على أرض الواقع، يتمتع في  تقريبا  الجميع باألمن االجتماعي 

ال ي يلبي الحاجات األسعععععاسعععععية. أما فيما يتعل  بأولئك ال ين ي عت ب رون اسعععععتثناء  

من العسععير على المنظمات  من المقيمين بطريقة غير شععرعية، فإن كالمهاجرين 

غير الحكومية الوقوف على حقيقة أوضاعهم. وقد يكون تقديم المساعدات العينية 

السععيما بالربط بين  لك وبين ما يسععهم ب   -كالمسععكن وتلبية الحاجات األسععاسععية

حال  مقبوال ؛ فل  أصعععععع  في الرأي القائ  بجواز  -المتلقي للزكاة من عم  شععععععاق

        165 إخرا  القيمة.

إلى ترسععععي  االخرا  المؤسععععسععععي ألموال الزكاة لغير  تؤدي المقاربتان التاليتان •

 المسلمين بهدف تأليف القلوب:

أوال : إن تطبي  إخرا  الزكاة به ه الكيفية يعتبر شعععععععيرة دينية منصععععععوص  -

ن  ب الدخول في مناقاعععات   عليها في مصعععادر التاعععريع اإلسعععالمي و و ما ي ج 

ن  و األكثر ح . حول م  يمث  الم  ب الاعععافعي سعععابقة  في   ا واجة  أو األ ح   

ناف الثمانية  الاعععععععأن، حيث يرص ضععععععرورة جع  الزكاة في جميع األصعععععع

 ، وك لك ضرورة إخرا  الزكاة في بلد المال. 166الم كورين في آية التوبة

                                                           
 انظر نطاق البحث.  163
 انظر نطاق البحث، الباب الثاني من الفص  األول.   164
 من الفص  األول.انظر الباب الرابع   165
: في: القرضاوي، فق  الزكاة، 185، ص 6و  ا الرأي  و أيهللاا  لك  من عكرمة وعمر بن عبد العزيز والز ري وداود: انظر: المجموا، جـععععععع   166

اوي، فق  : في: القرضع146، ص 1. ويقول اإلمام أحمد في رواية بالتوزيع بالتسعاوي على جميع األصعناف: انظر: الكافي البن قدامة، جـعععععععع 438ص
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ئة مختلطة  - قة يعتبر خيارا ، يمكن لهي ه ه الطري يا : تطبي  إخرا  الزكاة ب ثان

الفقهاء ومن غير م من العلماء في تخصععععصععععات أخرص أن تجري ألجل  من 

موازنة بين المزايا والعيوب فيما يختص بتلقي غير المسلمين ألموال الزكاة؛ 

على أن ي ؤخ   في الحسعععبان عند النقاش أن المحتاجين خار  بلد المال سعععوف 

)مالحظة: .زكاةفة قلوبهم في ألمانيا من التق  حصتهم إ ا ما تقرر إعطاء المؤل

أرص تدعيم القول بوجوب إخرا  الزكاة في بلد الوجوب، وتخصععععععيص جزء 

لمسععاعدة المحتاجين في الخار  إن كانت المصععلحة في العامة من الصععدقات 

   ا(

 

ا  

                                                           

 .  438الزكاة، ص
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اة نت ئجاوة توصي  اميم ايخصاة د ةسةاة تجزيبية

 

 وتوصيات:تم الخرو  من تقييم الدراسة التجريبية بما يلي من استنتاجات 

على الصعععععيد السععععياسععععي لم يوفر السععععياسععععيون وال المسععععلمون بعد مظلة خدمية  •

ثال  ي  الم ما تم توفيره على سععععععب يا على غرار  مان ماعية للمسععععععلمين في أل اجت

. ويمكن للزكاة أن تلعب دورا   اما  وملموسا  في إطار تلك 167للمسيحيين واليهود

 المظلة المؤسسية، 

غير األ لية تم  الحاجة إلى مؤسععععععسععععععة مسععععععلمة تعم  بالتعاون مع المنظمات  •

طالا بمسؤوليتها تجاه الصال  العام، السيما إ ا أخ نا في االعتبار ضالمسلمة لال

 حالة العداء المتصاعدة للمسلمين وتهديد ا للسلم المجتمعي في ألمانيا،

ووصععوال  له ا الهدف  يجب دعم تعددية المسععلمين في ألمانيا بصععورة مؤسععسععية. •

النبي  يمكن لمختلف التنظيمات المركزية للمسععععلمين العم  سععععويا  لتحقي  الهدف 

الماعترك أال و و دعم السعلم المجتمعي ومواجهة حمالت التاعوي  الموجهة ضد 

 اإلسالم،

يمث  خبراء العالقات العامة لمث    ا الماروا معينا  ال غنى  عن ، لي  فقط ألن  •

مين ينبغي العم  على تغيير ا، ب  وألن الصععورة العامة السععلبية أوضععاا المسععل

 ، 168لهم في المجتمع تحتا  إلى تصحي 

ك ره اسعععتخدام بعض أموال الزكاة  • يمكن لمؤسعععسعععات الزكاة في اإلطار السعععاب    

غير المخصععععععصععععععة لغرض بعين  في دعم السععععععلم المجتمعي عبر إزالة ما عل  

وة على   ا تمرير الزكاة له ا الصععنف، بأن باإلسععالم من تاععوي . ويمكن لها عال

تعرض صععراحة إمكانية تخصععيص األموال لمث    ا الغرض. وينبغي التعريف 

فلن تج ب باسععتثمارات المسععلمين في دعم  السععلم المجتمعي وناععر ا على المأل؛ 

سوف تساعد في العم  العام المب ول ، ب    ه الافافية المزيد من الصدقات فقط

 المجتمعي، لدعم السلم

حوار األديععان واالنععدمععا  والتثقيف والعمعع  االجتمععاعي كلهععا عوامعع  فعععالععة  •

وضععععرورية للقهللاععععاء على التمييز ومن ثم ينبغي تدعيمها والعم  على التوسععععع 

 ،169فيها

ب بات ما عل   • سعععع  عدم إشععععراك المسععععلمين ودمجهم في المجتمع األلماني  و من م 

ي سعععت خد م كوسعععيلة دعائية على األق  من جانب باإلسعععالم من تاعععويهات؛ فهو أمر 

 ،170أولئك ال ين تتملكهم حالة العداء تجاه المسلمين

المواد التعريفية باإلسععالم  -171وقعت التصععنيفات المتعلقة بتوصععيات القرضععاوي •
                                                           

 Auf dem Weg zum( حول الطري  نحو رخاء إسععععععالمي بعنوان )16.01.2015( بتاري  )Donya Raissiمقال باللغة األلمانية لـعععععععععععع )  167

islamischen Wohlfahrtsverband( المكتععب االتحععادي للهجرة والالجئين،)BAMF)- (Redaktion DIK( )Referat 310 قهللاععععععععايععا ،)

    (، انظر:Geschäftsstelle Deutsche Islam Konferenz، مكتب مؤتمر اإلسالم األلماني )االندما 

-konferenz.de/DIK/DE/Magazin/Lebenswelten/Wohlfahrtspflege/islamischer-islam-http://www.deutsche

 node.html-wohlfahrtsverband( 18.05.2016تاري  آخر زيارة) 
 بناء  على نتائج السؤال الرابع والثامن في الباب الخام  من الفص  الثاني.  168
 ابع في الباب الخام  من الفص  الثاني.بناء  على نتائج السؤال الر  169
 بناء  على نتائج السؤال الرابع في الباب الخام  من الفص  الثاني.  170
 .389القرضاوي، فق  الزكاة، ص   171

http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/DE/Magazin/Lebenswelten/Wohlfahrtspflege/islamischer-wohlfahrtsverband-node.html
http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/DE/Magazin/Lebenswelten/Wohlfahrtspflege/islamischer-wohlfahrtsverband-node.html


51 

 

من الماععاركين في االسععتبيان موقعا   -والمسععاعدات اإلنسععانية والعم  االجتماعي

اإلنسعععانية والعم  االجتماعي؛ فقد ثم إيثار ا باعععك  حسعععنا ، السعععيما المسعععاعدات 

  ،172صري 

وإ ن  كان الحوار والمسععععععاعدات اإلنسععععععانية والعم  االجتماعي والمواد التعريفية  •

باإلسععععععالم باععععععك  عام من األ مية بمكان، إ ال  أ ن  األعمال أكثر وقعا  وتأثيرا  من 

فية باإلسععععالم لم تكن على األقوال؛ ل لك أسععععفرت الدراسععععة عن أن المواد التعري

ية والعم  االجتماعي  بالمسعععععععاعدات اإلنسعععععععان قدر من األ مية مقارنة  نف  ال

 ،173والحوار

ف  عنهم العم  • مع  باألخ  في الحسعععععبان أن الماعععععاركين في االسعععععتبيان ممن ع ر 

( ضمن شبكة عالقات القائمين 1219أسداسهم ) المسلمين في الساب ، وأن خم 

 ، فإن البد من الوقوف مع المعطيات التالية:على إدارة االستبيان

 ،  174السلم المجتمعي بالمااركة في   ه الدراسة عدم االكتراث بخدمة -

حقيقة أن ما يقرب من نصعععععف الماعععععاركين ال يتفقون ورأي ك   من الدكتور  -

(Pickel( والدكتور )Micksch في أن الطريقة التي يتم تناول اإلسععععععالم )

 .    175يا تمث  خطرا  على أ س   الديموقراطيةوالمسلمين بها في ألمان

وعلي  فينبغي على الماععاركين أن يرو أنهم  م المسععتهدفون بالحمالت التي يجب أن 

ترفع مسععععتوص الوعي بالحالة العدائية المفزعة ضععععد المسععععلمين في ألمانيا وما تحمل  في 

طياتها من أخطار على المجتمع األلماني والديموقراطية التعددية. يتأكد   ا السععععععيما إ ا 

هين ل  فيما يتعل  بالموضوعات  ات الصلة كانوا أشخاصا  محوريين  في المجتمع وموج  

 باإلسالم. 

ة لحالة العداء للمسعععلمين الم كورة في اسعععتمارة من بين األسعععباب السعععتة الرئيسععع •

االستبيان اقتصر المااركون على اإلشارة إلى السياسة و"التطرف اإلسالمي" 

 ووسائ  االعالم. 

إلى بعض أسععععباب حالة العداء لإلسععععالم في لم ينظر الماععععاركون بعين االعتبار  •

ألمانيا كالتراكمات التاريخية، وأخطاء مكتب المكتب االتحادي لحماية الدسعععععتور 

(Bundesamt für Verfassungsschutz وحالة العداء اإلسععععععالمي لدص ،)

بعض المجموعات من األوسعععععاط الحهللاعععععارية اإلسعععععالمية أو من المهاجرين من 

وعلي  فينبغي التطرق إلى الفجوة   176ى تلك األوسعععاط. وي األصعععول المنتمية إل

سابقة ال كر وأخ  ا في الحسبان في حملة  المعلوماتية فيما يتعل  بالموضوعات 

 التوعية المطلوبة.

وإ ن  كانت الدراسعععة قد أسعععفرت عن ضعععرورة لفت االنظار لحالة العداء لإلسعععالم  •

وأسععبابها ومخاطر ا، فال ينبغي بحال من األحوال أن يؤدي  لك الهدف ووسععيلة 

حالة على للوقوف الوصعععععول إلي  إلى النظر إلى المسعععععلمين على أنهم ضعععععحية. 

                                                           
 بناء  على نتائج السؤال الخام  في الباب الخام  من الفص  الثاني.  172
 بناء  على نتائج السؤال الخام  في الباب الخام  من الفص  الثاني.  173
 بناء  على عدد المااركين، انظر: الباب الخام  من الفص  الثاني.  174
 بناء  على نتائج السؤال األول في الباب الخام  من الفص  الثاني.  175
 ص  الثاني. بناء  على نتائج السؤال الرابع والعاشر في الباب الخام  من الف  176
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عداء لإلسععععععالم في المجتمع ولنقد ا ال ينبغي ف   نما   النجاح للمجتمع أن ت غ   ال

ل    من شعععععععأن اإلسععععععهامات المجتمعية  المدني متعدد الثقافات واألديان أو أن ت ق 

  177للمسلمين أو العك .

باألخ  في االعتبار حقيقة أن التصععورات الكالسععيكية الخاطئة عن اإلسععالم وكره  •

التعرض النسععععاء والرجعية ال تزال موجوده وأن   ه التصععععورات ينبغي أن يتم 

لها وتصععععععحيحها، فيجب أن تؤخ  الظا رة النفسععععععية المعروفة بـعععععععععععع "التأطير" 

(ramingfبنف  القعععدر من الجعععديعععة )178( ويرص .George Lakoff)179  أن

مجرد نفي المهللاامين السلبية يناأ عن  إعادة تنايط إطار سلبي مصحوب بنتائج 

ر  لك بقدر كبير الحاجة إلى اسععععععتراتيجية متعددة األبعاد   180غير مرجوة. ه  وي ظ 

 تهللاع اإلسالم والمسلمين بطريقة إيجابية في دائرة الهللاوء.

وألن إشععكالية البحث أوسععع من أن يتم معالجتها في رسععالة ماجسععتير، كان البد   •

د ة للمهللامون. بالنسبة للخبراء الـعع ) د  ح  تهم ( ال ين تمت دعو300من وضع أ ط ر م 

كن التوسععععع والزيادة على   ا العدد، مللماععععاركة في االسععععتبيان، لقد كان من الم

و لك بتوسيع نطاق الدراسة لتام  ألمانيا كلها وكافة مؤسساتها التي لها عالقة 

باإلسععالم والمسععلمين. ويمكن في نطاق دراسععة أخرص تعتمد على إجراء مقابالت 

كثر قدرا  وأدق تفصيال  من حيث شخصية مع الخبراء الحصول على معلومات أ

أن  تحت وطأة المنافسععععععة سععععععوف يتم ب ل المزيد من الجهد؛ إال أن   ه الطريقة 

سععععوف يهللاععععيع معها قدر كبير من الصععععراحة و لك لغياب سععععرية الهوية. وله ا 

السعععععبب نوصعععععي بالجمع بين االسعععععتبيان االلكتروني والمقابالت الاعععععخصعععععية 

 ة. كاستراتيجية للدراسات المستقبلي

( عن طيف واسع من النتائج 41-30أسفرت إجابات الخبراء المتخصصين الـعععع ) •

د م كمؤشر للتوجي  ، والتي يجب أن تؤخ  في الحسبان واآلراء والتعليالت ت خ  وت س 

ن  ق ب   مؤسسات الزكاة التي تهدف إلى دعم السلم المجتمعي عبر تأليف القلوب  م 

لكن قب   لك ينبغي أن توضع تلك النتائج ية الصدقات في سورة التوبة. آكما في 

في مهللاعععععمار التطبي  لننظر مدص صعععععدقها من عدم ؛ فقد ي سعععععف ر   لك عن نتائج 

مناقهللاعععععة، و لك أن الواقع كان وسعععععوف يظ  أكثر تعقيدا  من أن يصعععععف  علماء 

 االجتماا ال ين يحاولون التنبؤ ب . 

فقط مواجهة الحالة العدائية  -المسععععععلمين وغير م -لي  على المجتمع األلماني •

االحتهللاان الثقافي لإلسالم في ألمانيا  و  نإللمسلمين لدعم السلم المجتمعي، ب  

اآلخر أمر مطلوب. وفي سععبي    ا الهدف النبي  نوصععي بالمزيد من الدراسععات 

    181 في   ا الاأن.
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