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اﻟزكﺎة.
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ّ
د .ﺳﺎﻣﻲ ﻣﯾﻌﺎري
ﻟﻠزكﺎة ﺤﻀور ُﻤكﺜّﻒ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛر�م وﻓﻤﺎ ﺴﺒق اﻹﺴﻼم ﻤن د�ﺎﻨﺎت ﺴﻤﺎو�ﺔ ،وﺘﻘﺘرن اﻟزكﺎة �ﺎﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﻘرآن
ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻟﻤواﻀﻊ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ركن ﻤن أركﺎن اﻹﺴﻼم وﺘﺤظﻰ �ﺄﻫﻤ�ﺔ ﻗﺼوى .وﻗد ذكر اﻟﻘرآن ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن
اﻟﺴﯿد اﻟﻤﺴ�ﺢ ﻋ�ﺴﻰ – ﻋﻠ�ﻪ اﻟﺴﻼم – أن اﻟزكﺎة كﺎﻨت ﺠزءاً ﻤن اﻟرﺴﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴ�ﺤ�ﺔ ،ﻟﻘوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن
دﻤت ﺤ�ﺎً" .ﺴورة ﻤر�م .اﻵ�ﺔ رﻗم31
اﻟﻤﺴ�ﺢ ":وأﺼﺎﻨﻲ �ﺎﻟﺼﻼة واﻟزكﺎة ﻤﺎ ُ
ؤدى �ﻪ اﻟﻔر�ﻀﺔ و�ﺘﺤّﻘق �ﻪ اﻷﺠر
أن اﻟزكﺎة ﻟ�ﺴت ﻤﺠرد ﻤﺎل ُﯿد َﻓ ُﻊ ﻟﻠﻔﻘراء �ﻼ رﻗﯿب أو ﺤﺴﯿب ،ﺘُ ّ
وﻻ ﺸك ﻓﻲ ّ
واﻟﺜواب ،ﺒﻞ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ أﻋﻤق ﻤن ذﻟك ،ﻓﻘد ﺘﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ رﻓﺎﻫ�ﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ،ودﻋﺎﻤﺔ ﺒﻨﯿﺘﻪ اﻟﺘﺤﺘ�ﺔ ،كﻤﺎ أن ﻟﻪ أ�ﻌﺎداً
ﻨﻔﺴ�ﺔ ﺘُﺴﻬم ﻓﻲ اﻟداﻓﻌ�ﺔ ﻨﺤو اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻨﺘﺎج واﻻرﺘﻘﺎء وﻫذا كﻠﻪ �ﺼب ﻓﻲ اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
اﻟزكﺎة ﺤﺎﻀرة �ﻘوة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ �ﺎﻟدرﺠﺔ اﻷُوﻟﻰ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ وﺜ�ﻘﺔ �ﺎﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﺘَُو ﱠﺠ ُﻪ

اﻗﺘﺼﺎد�ﺎً ،وﻨﺤو اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻤن أﻋ�ﺎء اﻷﻓراد واﻷﺴر ذوي اﻟدﺨﻞ
ﻨﺤو ﺘﺤﺴﯿن وﻀﻊ اﻟط�ﻘﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﻀﻌ�ﻔﺔ
ّ
اﻟﻤﺘدﻨﻲ أو اﻟﻤﻨﻌدم .كﻤﺎ أن ﻟﻠزكﺎة ﻤﺼﺎرف أﺨرى كﺘﺨﻔﯿﻒ أﻋ�ﺎء اﻟﻤدﯿﻨﯿن اﻟذﯿن �ﺤددﻫم اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ودﻓﻊ ﺘﻛﺎﻟﯿﻒ

أﺠور اﻟﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻌﻬﺎ وﺘوز�ﻌﻬﺎ وﻫذا ﻤؤداﻩ إﺜراء اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻨﺎس.
وﻷن اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔ ﻤﺘداﺨﻠﺔ ﻓﻼ ﺒد ﻤن اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ اﻷ�ﻌﺎد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻷﻤوال اﻟزكﺎة كﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠﻐوص ﻓﻲ
اﻟﻌﻤق اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻬﺎ.
ﻓﻘد أﺜﺒﺘت اﻟدراﺴﺎت أن ﺘﺨﻠ�ص ﺸر�ﺤﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻤن اﻟﻌ�ش ﺘﺤت ﻤﺴﺘوى ﺨط اﻟﻔﻘر ﻟﻪ دور ﻓﻲ إﻨﻘﺎذﻫﺎ ﻤن اﻟﺴﻘوط
ﻓﻲ ﻫﺎو�ﺔ اﻟﻌﻨﻒ وﺘﺸﻐﯿﻠﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ واﻹﻨﺘﺎج.

وﻤن أﺠﻞ ﺘﺤﻘﯿق ﻫذﻩ اﻷﻫداف اﻟﻌظ�ﻤﺔ ﺠﻌﻞ اﻹﺴﻼم اﻟزكﺎة ﺴﻨو�ﺔ ﻟﻛﻲ ﺘﺘﻤكن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻤن اﻟﺘﺨط�ط اﻟﻤوﺠﻪ
اﻟﻬﺎدف اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺨطﺔ زﻤﺎﻨ�ﺔ ﻷن اﻟﺠدول اﻟزﻤﻨﻲ ﻤن أﻫم ﻤﻘوﻤﺎت ﻨﺠﺎح اﻟﺨطط وﻟﻬﺎ دور �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺘوﺠ�ﻪ
اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ ﻓﻲ داﺨﻞ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ.
أﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﺄﻤوال اﻟزكﺎة ﺘﺤظﻰ ﺒدور ﻤﻤﯿز ﺸر�طﺔ أن �ﺴﻬم ﻓﯿﻬﺎ ﺠﻤ�ﻊ ﻤن ﺘﺠب ﻋﻠﯿﻬم اﻟزكﺎة
وﻫذﻩ اﻟﺸروط ﻤوﺠودة ﻓﻲ ﺘراث اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟذي ﻟ�س ﻤن ﺸﺄﻨﻨﺎ ﺘﻘر�رﻩ ،وﺸر�طﺔ أن ﺘوزع �ﺸكﻞ ﻤدروس وﻟ�س
ﻋﺸواﺌ�ﺎً وﻋﻔو�ﺎً وﻫذا ﻤﺎ ﺴﺄﺘﻲ ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ ﻤن ﻫذا اﻟﻤﻘﺎل.
ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﯿﺘوﻓر دﺨﻞ ﻟﻠﻔﻘﯿر اﻟذي ﻻ �ﻤﻠك اﻟﻘدرة اﻟﺸراﺌ�ﺔ ﻓﺈن ﻫذا ﯿز�د ﻤن اﺴﺘﻬﻼك اﻟﻔرد ﻤﻤﺎ ﯿﺘﻌكس أﺜرﻩ ﻋﻠﻰ ز�ﺎدة
اﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ ﻓﻲ داﺨﻞ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ وز�ﺎدة اﻹﻨﺘﺎج ﺘؤدي إﻟﻰ ز�ﺎدة ﻋدد اﻟﻌﻤﺎل اﻟذﯿن �ﺸﺘركون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨظوﻤﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻓﯿزداد دﺨﻞ اﻟﻌﻤﺎل ٕواﺠﻤﺎﻟﻲ ﻫذا اﻟﺘﻘﺎطﻊ ﺴﯿؤدي إﻟﻰ ز�ﺎدة اﻹﻨﺘﺎج ﻤرة أﺨرى وﻫكذا دواﻟ�ك  ...ﻓﺎﻟﻔكرة
ﻫﻨﺎ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن ﻷﻤوال اﻟزكﺎة دو اًر ﻓﻲ ﺤﻔز اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺤو اﻟداﺌرة اﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ ..ﻓﻘد أﺸﺎر اﻟﻘرآن اﻟﻛر�م إﻟﻰ ﻫذﻩ
اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﺎل " :اﻟذﯿن �ﻘ�ﻤون اﻟﺼﻼة وﻤﻤﺎ رزﻗﻨﺎﻫم ﯿﻨﻔﻘون* أوﻟﺌك ﻫم اﻟﻤؤﻤﻨون ﺤﻘﺎً * ﻟﻬم درﺠﺎت
ﻋﻨد ر�ﻬم وﻤﻐﻔرة ورزق كر�م".اﻵﯿﺘﺎن ﻤن  4-3ﻤن ﺴورة اﻷﻨﻔﺎل
اﻟرزق اﻟﻛر�م ﻟﻛﻞ ﻤن أﺴﻬم ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ ﻫذا اﻟﻔرض ﻋﻠﻰ أﺤﺴن وﺠﻪ
ﻓﺈﻨﻔﺎق اﻟﺼدﻗﺎت وﻓﻲ طﻠ�ﻌﺘﻬﺎ اﻟزكﺎة ُ�ﺤّﻘق ّ

اﻗﺘﺼﺎد�ﺎً ،ﻨظ اًر ﻟﻠروا�ط اﻟﻘو�ﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘ�ﺎدﻟﯿن
وأﻛﻤﻞ ﺼورة .وﻤن اﻟﻤؤكد أﻨﻪ ﯿﻨﻌكس أﺜرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ كﻠﻪ
ّ
ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ.

ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ وكذﻟك ﻨﻠﺤظ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺴراﺌﯿﻠﻲ اﻗﺘ�ﺎس ﻟﻔكرة اﻟزكﺎة وﻟﻛن �ﻐﻼف ﻏﯿر دﯿﻨﻲ ﻓﻠ�س
ﻤن ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺼدﻓﺔ أن ﺘﺠد ﻟدﯿﻬم ﻤكﺎﺘب ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘوﻓﯿر اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻟﺸر�ﺤﺔ ﻀﻌ�ﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎد�ﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻫذﻩ
اﻟﻤكﺎﺘب ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟو ازرات أو ﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻷﻫﻠﻲ .ﺤﯿث ﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟ�طﺎﻟﺔ واﻟﺸﯿﺨوﺨﺔ
واﺴﺘﻛﻤﺎل اﻟدﺨﻞ ،وﻫذﻩ اﻷﻨواع ﻤن اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟ�ﺴت ذات ُ�ﻌد إﻨﺴﺎﻨﻲ واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘط ﺒﻞ ﻫﻲ ذات ﻤﻐزى
اﻗﺘﺼﺎدي ﻷن ز�ﺎدة دﺨﻞ ﻫذﻩ اﻟﺸراﺌﺢ ﯿؤدي إﻟﻰ إﻨﺘﺎﺠ�ﺔ ...وﻋﻤﻠ�ﺔ اﻹﻨﺘﺎج ﻫﻲ ﻨﻬﻀﺔ اﻗﺘﺼﺎد�ﺔ وﻨﻤو
اﻗﺘﺼﺎدي ...وﻟﻬﺎ ﺘ�ﻌﺎت أﺨرى ﻋﻠﻰ ﺘطور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺤﯿث ﺒﻨﯿﺘﻪ اﻟﺘﺤﺘ�ﺔ وﺴﻠوكﻪ.
وﻟﻛن اﻟﻤﻼﺤظ ﻓﻲ اﻟوﺴط اﻟﻌر�ﻲ وﻓﻲ اﻟﻔﺘرة اﻷﺨﯿرة �ﺎﻟذات أن ﺠﻤﻊ أﻤوال اﻟزكﺎة وﺘوز�ﻌﻬﺎ ﻻ ﯿﺘم ﻋﻠﻰ أﺴس
ﻤدروﺴﺔ وﻻ �ﻘوم ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء ﻤﺤكم وﻟذا ﻻ ﻨﺸﻌر �ﺄﺜر ﻋﻤﯿق ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ.
ﻏﺎﻟ�ﺎً ﻤﺎ ﺘﻛون اﻟﺤركﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ وﻟﺠﺎﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺘﺼرف اﻷﺒرز �ﺄﻤوال اﻟزكﺎة كﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻟﺠﺎﻨﺎً ﻤن ﺨﺎرج
اﻟﺤركﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﺘﻘوم �ﺎﻟدور ﻨﻔﺴﻪ وﻤن ﺤﯿث اﻟﻤﺒدأ ﻟ�س ﻟدي اﻋﺘراض أو اﻨﺘﻘﺎد ﻟﻔكرة ﻗ�ﺎم اﻟﺤركﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ أو
ﻏﯿرﻫﺎ ﺒﻬذا اﻟدور ﻓﺎﻟﻤﺸكﻠﺔ ﻟ�ﺴت ﻓ�ﻤن �ﻘوم �ﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻛن ﺘركﯿزي ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺸدﺘﻬم �ﺎﺘ�ﺎع اﻟﻤﻬﻨ�ﺔ واﻟدﻗﺔ
واﻟﺘﺨط�ط اﻟﻌﻤﯿق ﻟﻬذا اﻟدور اﻟﻛﺒﯿر...

ﻓﺎﻟﻤراﻗب ﻟﻌﻤﻞ ﻟﺠﺎن اﻟزكﺎة �ﺤﺼﻲ ﺴﻠﺒ�ﺎت أﻛﺜر ﻤن اﻹﯿﺠﺎﺒ�ﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨد ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘوز�ﻊ اﻟﻤﺎل ﻓﻬو كﻤﺎ أﺸرﻨﺎ
ﻋﻤﻞ ﻤﺎ زال �ﻔﺘﻘر إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻬﺠ�ﺔ �ﺤﯿث ﺘﺤﺼﻞ �ﻌض اﻟﻌﺎﺌﻼت ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻏﯿر ﻤﺘﺴﺎو�ﺔ ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ أﻛﺜر أو
أﻗﻞ كﻤﺎ ﻗد ﻻ ﺘﺼﻞ ﻫذﻩ اﻷﻤوال إﻟﻰ كﺜﯿر ﻤﻤن �ﺤﺘﺎﺠون إﻟﯿﻬﺎ وﻫذا ﻟ�س ﻋن ﺴوء ﻨ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤوزﻋﯿن ﺒﻞ كﻤﺎ
ذكرﻨﺎ ﻫو ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﺴوء ﻓﻲ إدارة اﻟﻤوﻀوع.
وﻤن أﺠﻞ ﺘﻔﺎدي ﻤﺜﻞ ﻫذا اﻟﺨطﺄ أُطﺎﻟب ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ زكﺎة واﺤدة ﻤوﺤدة ﻓﻲ اﻟ�ﻼد ،ﻟﻬﺎ إدارة وﻓروع ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ
اﻟﻘ�م ﻟﻛ�ﻔ�ﺔ اﻟﺘوز�ﻊ ،كﻤﺎ
ﺠﻤﻊ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟدﻗ�ﻘﺔ واﻟﻤﻌط�ﺎت اﻟﺼﺤ�ﺤﺔ ﻋن اﻟﻤﺤﺘﺎﺠﯿن وﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻹرﺸﺎد ّ
أﺘﻤﻨﻰ أن ﺘﺸﺎرك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ أطراف ﺴ�ﺎﺴ�ﺔ ﻤﺘﻌددة وﻫذا ﻟ�س ﻤن �ﺎب اﻟﺘﺨو�ن أو اﻻﻨﺘﻘﺎص ﺒﻞ ﻤن �ﺎب
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘرك اﻟﻤﺜﻤر اﻟواﻋﻲ اﻟﻨﺎﺠﺢ.
وﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤوﺤدة �ﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ أﻗﺴﺎم اﻟرﻓﺎﻩ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿق أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻷداء .ﻓﻬذا ﻫو اﻟﻌﻤﻞ
اﻷﺼﺢ واﻷﻨﺠﺢ واﻷﻛﺜر ﻓﺎﻋﻠ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻓﻼ �ﻌﻘﻞ أن �ظﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﺎن اﻟزكﺎة ﺒدون رﻗﺎ�ﺔ ،واﻟرﻗﺎ�ﺔ ﻫﻨﺎ إﯿﺠﺎﺒ�ﺔ ﻟ�ﺴت ﻤن �ﺎب اﻟﺘﻀﯿﯿق ﻟﻛن ﻤن �ﺎب
وﺤﺴﺎس ودﻗﯿق.
ﺘوﺴ�ﻊ داﺌرة اﻟﻔﺎﺌدة وﻤردودﻫﺎ ﻷن اﻟﻤوﻀوع ﻫﺎم ّ
ﺘﺠب أن ﯿﺘم ﺘوز�ﻌﻬﺎ �ﻤﻬﻨ�ﺔ اﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻋﺎﻟ�ﺔ .ﺤﯿث ﯿﺘﺴﻊ اﻟﻨظر إﻟﻰ ﻤﺎ ﻫو أ�ﻌد ﻤن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ ﻷن أﻤوال
اﻟزكﺎة ﯿﺠب ﺘوظ�ﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﺎت ﺘﻌود �ﻔﺎﺌدة دور�ﺔ واﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸراﺌﺢ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬدﻓﻬﺎ أﻤوال اﻟزكﺎة
�ﺎﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻓﺘﺨﺼص أﺠزاء ﻤن أﻤوال اﻟزكﺎة ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﻤﺼﺎﻨﻊ و�ﻨﻰ ﺘﺤﺘ�ﺔ وﻤﺸﺎﻏﻞ ﺨ�ﺎطﺔ ور�ﺎض أطﻔﺎل
وﻤﺸﺎر�ﻊ ذات ﺠدوى اﻗﺘﺼﺎد�ﺔ أﺨرى ﺘﺤﻘق اﻷﻤن اﻟﻤﻌ�ﺸﻲ ﻟﻬم ﻓﺘﺼ�ﺢ ﺒذﻟك ﺼدﻗﺔ ﺠﺎر�ﺔ �ﻤﻌﻨﻰ أن ﻓﻀﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻵﺨر�ن ﻤﺘﺠدد وﺜواﺒﻬﺎ كذﻟك ﻤﺘﺠدد ﻟداﻓﻊ اﻟزكﺎة واﻟﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠﯿﻬﺎ.
وﻟﻌﻞ ﻤﺜﻞ ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ ﺘﺴد اﻟﻨﻘص اﻟذي ﻗد �ﺤدﺜﻪ ﻨﻘص أﻤوال اﻟزكﺎة ﻓﻲ ﺴﻨوات ﻻﺤﻘﺔ وﺘﺄﺘﻲ �ﺄﻤوال ﺠدﯿدة
ﻏﯿر اﻷﻤوال اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻨﻘداً �ﺎﻟطر�ﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿد�ﺔ وﻨﻠﻔت إﻟﻰ أن ﻤﺜﻞ ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ ﺘﺤﻘق ﺘﻤكﯿﻨﺎً ﻟﻠﻤرأة اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺘﻲ
ﺘﺤﺘﺎج ﻟﻤﺜﻞ ﻫذا اﻟﺘﻤكﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻓﻲ اﻟﺨﻼﺼﺔ :ﻻ ﻨﻨﺘﻘص ﻤن دور أﺤد وﻻ ﻨﺸكك ﻓﻲ ﻨ�ﺔ أﺤد ﻟﻛن اﻟﺤ�ﺎة ﺘﺴﺘوﺠب ﺘطو�ر أدواﺘﻨﺎ وﺘﻘو�ﺔ أداﺌﻨﺎ
ﻟﻛﻲ ﯿﻨﺘﻔﻊ �ﺄﻤوال اﻟزكﺎة أﻛﺒر ﻗدر ﻤﻤكن ﻤن اﻟﺸراﺌﺢ اﻟﻀﻌ�ﻔﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎ�ﺔ ﻋﻤﻞ ﺨﺎﻟص ﻟوﺠﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ.

