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 الملخص

 
تشير كتابات التنمية إلى أن المفهوم التقليدي للتنمية االقتصادية  

متمثال في زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي قد صاحبه 

تدهور مستوى المعيشة وانتشار مظاهر ومشكالت الفقر، البطالة، 
والتفاوت في توزيع الدخول، وبعد التغيرات الكبيرة التي طرأت 

ة "تقرير البنك الدولي في نهاية عقد على هذا المفهوم خاص
الثمانينات، أصبحت التنمية تعرف بأنها عملية متعددة األبعاد 

تتضمن تغيرات جوهرية في التكوين االجتماعي، والقيم 
والمؤسسات العامة، بما يمكن من اإلسراع بمعدل النمو 

االقتصادي، وتقليص الفقر والبطالة، وتقليل التفاوت في توزيع 
، ومن تحقيق التنمية االقتصادية . غير أن اإلسالم كان هو الدخول

السبّاق في عالج هذه المشاكل حيث أنه يمتلك تصورا كامال لتنظيم 
شؤون الدولة بطبيعة أن اإلسالم جاء شامال لجميع حاجات األفراد 

ومحققا للمصالح العامة، وقد تجلى ذلك في الحقبة التي حكمت فيها 
لعالم اإلسالمي، وذلك من خالل الدور الكبير الشريعة اإلسالمية ا

الذي تلعبه الزكاة في تحقيق التنمية االقتصادية باعتبارها من أهم 

موارد الدول المالية، والمحرك الفعال الذي يحث المسلمين على 
استثمار أموالهم حتى ال تأكلها الصدقة، ونقل األموال من األغنياء 

ادة االستهالك ومنه االستثمار إلى الفقراء هذا ما يؤدي إلى زي
حدوث انتعاش اقتصادي في البلد، ما جعل أولياء األمور  وبالتالي

يفكرون جديا في تنظيمها و إحيائها في شكل مؤسساتي خاصة في 
الوقت الذي تعاني فيه الدول اإلسالمية اختالالت شتى في الحياة 

 االقتصادية.
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I اإلسالمي: التنمية االقتصادية في الفكر 

ينبغي التأكيد على أن التنمية االقتصادية في اإلسالم ال يمكن أن تكون ذات أبعاد اقتصادية محضة، بل    
إن القاعدة األساسية فيها هي الموازنة بين مجموعة األهداف االقتصادية وغير االقتصادية، وذلك ألن 

اهم في تكريس المسار غير الصحيح الذي أدى الفهم الخاطئ لعملية التنمية وتجددها في البلدان النامية س
إلى إعادة إنتاج أوضاع االنحطاط والتخلف والتبعية. لذا سنحاول في هذا المطلب توضيح المعنى الحقيقي 

 للتنمية، مسترشدين في ذلك بالمذهبية اإلسالمية ضمن النقاط التالية:

 
 أوال: مفهوم التنمية في الفكر اإلسالمي.

أن نعي جيدا ومنذ البداية أن القرآن الكريم كتاب عقيدة وشريعة وهو يحتوي على بعض ينبغي علينا    

األفكار االقتصادية، ولهذا فإن صياغة نظرية لإلنتاج أو التنمية االقتصادية ال تكون إال من صنع اإلنسان، 
رآن الكريم وبما يقتضيه ذلك من تفصيالت ترتبط بالواقع الجديد للمجتمع المعاصر، وخصوصا أن الق

والسنة الشريفة اقتصرا على التوجيهات التي يمكن أن يسترشد بها في بلورة مثل تلك النظرية من جانب 
اإلنسان

1
. 

وعلى أي حال فإنه يمكن القول أن التنمية االقتصادية في اإلسالم تعتبر جزءا ال يتجزأ من مضمون    
التقدم لألفراد والمجتمع في إطار العرفان  خالفة هللا لإلنسان على األرض، حيث يتطلب ذلك تحقيق

 بالشكر هلل عز وجل.

 ٱُّٱ لقد وضع اإلسالم للتنمية حسابا خاصا فجعلها في حكم الواجب وقد قام العلماء بتفسير قوله عز وجل:   

 ٦١هود:  َّ جع  مه جع هن من خنحن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جلجع جع جع جع جع جع جع جع  جع جعجع جع جع جع جع

وفي هذه اآلية يقول اإلمام الجصاص:" إن في ذلك داللة على وجوب عمارة على أنها تفيد الوجوب 

األرض بالزراعة والغرس واألبنية"، ثم إن اإلسالم عندما أوجب عمارة األرض جعل لهم مقابل ذلك 
حوافز عظيمة وذلك لتحريك األفراد من أجل إنجاح عملية التنمية

2
. 

مصر:" وليكن نظرك في عمارة األرض أبلغ من نظرك  ويقول في ذلك علي بن أبي طالب لواليه في   
في استجالب الخراج، ألن ذلك ال يدرك إال بالعمارة، ومن طلب الخراج من غير عمارة أخرب البالد"

3
. 

وقد لخص عمر بن الخطاب نظرة اإلسالم إلى التنمية من خالل العمل المنتج في قوله: "وهللا لئن جاءت    
ا بغير عمل، فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة"األعجام باألعمال، وجئن

4
. 

ملك:  َّ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ جع جع جع جع ىي مي  جع جع جع جع ٹٱٹٱُّٱ ١٥ال  

يأمرنا هللا سبحانه وتعالى بالمشي في مناكب األرض واالنتشار فيها، ومعنى هذا هو ممارسة  هده اآليةفي  
مختلف العمليات اإلنتاجية والخدمية، إذن يمكن أن نصل إلى أن التنمية ليست عمال اختياريا للفرد أو 

 إال على أساسها.الدولة أو هما معا، وإنما هي فريضة إسالمية ال يكتمل اإلسالم إال بها، وال ينهض 
مما سبق يتضح لنا أن مصطلح التنمية لم يستخدم كمصطلح لغوي في الفكر اإلسالمي لكنه حوى على    

مصطلحات تماثلها أو تحتوي على مضمونها، ومن هذه المصطلحات نجد التمكين والعمارة، ويعتبر 
قتصادية وقد يزيد، فهو األخير أصدق ا لمصطلحات تعبيرا عن التنمية إذ يحمل مضمون التنمية اال

نهوض في مختلف مجاالت الحياة
5
. 

إذن مفهوم التنمية االقتصادية في اإلسالم هو مفهوم شامل لنواحي التعمير في الحياة كافة حيث تبدأ    
بتنمية اإلنسان ذاتيا وذلك بتربيته دينيا وبدنيا وروحيا وخلقيا حتى يتمكن من تعمير األرض من خالل 

                                                 
1

( ، اإلسالم واالقتصاد، دراسة في المنظور اإلسالمي ألبرز القضايا االقتصادية المعاصرة، عالم المعرفة، 1983د. عبد الهادي علي النجار،). 

 .59الكويت، ص
2
 .42( ، أسس التنمية االقتصادية، دار جليس، عمان، ص2008الجيوسي،)أ. وليد  .
3
( ، اإلسالم واالقتصاد، دراسة في المنظور اإلسالمي ألبرز القضايا االقتصادية المعاصرة، عالم المعرفة، 1983د. عبد الهادي علي النجار،) .

 .61الكويت، ص
4
 .61نفس المرجع السابق، ص .
5
 .33( ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير، دور الزكاة في التنمية االقتصادية، نابلس، فلسطين، ص2010عماوي،)ختام عراف حسن  .
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االقتصادي، وتوفير عدالة التوزيع، ويتمثل ذلك في الوصول بالمستويات اإلنتاجية تحقيق التقدم 
والتوزيعية إلى تحقيق مستوى الكفاية لكل فرد في المجتمع اإلسالمي دون استثناء، وبالتالي يستطيع بذلك 

ة شاملة، ألنها تحقيق الغاية العظمى وهي إفراد العبادة هلل وتحسينها، كما أن التنمية اإلسالمية هي تنمي
تتضمن جميع االحتياجات البشرية من مأكل وملبس ومسكن ونقل وتعليم وعالج وترفيه وحق العمل 
وحرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية وغيرها، لذلك ارتبط مفهوم التنمية في اإلسالم بالقيم واألخالق 

يسهم فيه كل فرد من أفراد المجتمع" الفاضلة وأصبح تحقيق التنمية مطلبا اجتماعيا وفرديا، وحكوميا
6
. 

 

 ثانيا: أهداف التنمية اإلسالمية.

ذاريات:  َّ جع جع جع جع جع جع  ّٰ  ٹٱٹٱُّٱ     ٥٦ال  

من خالل هذه اآلية يتضح لنا أن عمارة األرض الذي يعتبر جزء من التنمية ليس هدفا في ذاته في  ا 
وبالتالي فإن اإلسالم ال يسلك في سبيل تعمير  المنهج اإلسالمي وإنما هو طريقة لتحقيق الغاية من الخلق

األرض إال الطرق المشروعة التي هي من مبادئ االستخالف في األرض بخالف النظم الوضعية التي 

تسلك كل وسيلة تبررها الغاية عندهم مهما كان فيها من استغالل وربا واحتكار وأكل أموال الناس 
 بالباطل.

 إلسالم نجد:ومن األهداف التنموية في ا   
 

 تحقيق حد الكفاية: .1
القوام من العيش، أي ما به تستقيم  إنه توفيرعبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن حد الكفاية بقوله    

حياة الفرد ويصلح أمره، ويكون ذلك بإشباع احتياجاته التي تجعله يعيش في مستوى المعيشة السائد
7
فمن  .

 أولويات االقتصاد اإلسالمي توفير حد الكفاية المخالف لحد الكفاف لكل فرد من أفراد المجتمع.

يقول اإلمام الماوردي:" فيدفع إلى الفقير والمسكين من الزكاة ما يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى    
العطاء معتبر بالكفاية" رتقدي»الماوردي: أدنى مراتب الغنى، ويضيف 

8
. 

ويقول اإلمام السرسخي:" وعلى اإلمام أن يتقي هللا في صرف األموال إلى المصارف، فال يدع فقيرا إال 
أعطاه من الصدقات حتى يغنيه وعياله"

9
، فالتقدم والتنمية االقتصادية في نظر اإلسالم هي أوال القضاء 

  بأس بالتفاوت بعد حد الكفاية. على مشكلة الفقر وتحقيق حد الكفاية لكل فرد من أفراد المجتمع، ثم ال
وعلى النقيض من ذلك نجد في الدول المتقدمة التي تتحكم في التكنولوجيا وتحقق أكبر معدالت التنمية    

)الفاو( التابعة لألمم  ماليين البشر يعانون الفقر المدقع بجانب التخمة القاتلة، فقد نشر تقرير منظمة األغذية

المتحدة أن عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في العالم حوالي مليار جائع، ويشير التقرير بأن 
هذا العدد يتزايد بسبب مشاكل البيئة واألزمة االقتصادية التي يشهدها العالم. فأين دور الدول الغنية في 

م أبوداود: "إذا بات مؤمن جائعا، فال حق ألحد في مال"، أي حين يقول الحديث النبوي مما أخرجه اإلما
ألي فرد من أفراد المجتمع ال  واحد أو عار واحد، فإن حق الملكية إسالمي جائعأنه إذا وجد في مجتمع 

يجب احترامه وال يجوز حمايته، ويعنى ذلك أن هذا الجائع الواحد يسقط شرعية حقوق الملكية إلى أن 
 يشبع. 

ا يوضح اهتمام اإلسالم بضرورة تحقيق حد الكفاية ألفراد المجتمعهذا م   
10

، وقد تحقق هذا المبدأ في 
زمن عمر بن الخطاب فمما جاء في السير أن معاذ بن جبل بعث إليه بثلث زكاة أهل اليمن، فأنكر وقال لم 

فقال معاذ: ما بعثت إليك  أبعثك جابيا وال آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم،
بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني، فلما كان العام القادم بعث إليه بشطر الزكاة، فراجعه عمر بمثل ما راجعه 

                                                 
6

 .45أ. وليد الجيوسي، مرجع سابق، ص . 
7

 .62د.عبد الهادي علي النجار، مرجع سابق، ص. 
8

 .99ص( ، اإلسالم والتنمية االقتصادية، دار الفكر العربي، 1979) شوقي أحمد دينا،. 
9

 .100نفس المرجع ، ص . 
10

د.محمد شوقي الفنجري، حق اإلنسان في مستوى الئق من المعيشة بموجب اإلسالم، أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثاني والعشرين، مصر،ص . 

 .4,3ص
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قبل ذلك، فقال معاذ ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا
11

، معنى ذلك بعد ثالث سنوات لم يبق في اليمن فرد يقل 
ر الفعال الذي تلعبه الزكاة في خلق التوازن بين أفراد المجتمع وفي دخله عن حد الكفاية، هذا ما يبين الدو

  تحريك عجلة التنمية حيث تحول األفراد المعسرين إلى عناصر فاعلة في المجتمع.
 

   . تحقيق الرخاء االقتصادي:2
مختلف إن اإلسالم وضع مصطلح العمارة الدال على التنمية بالمفهوم المعاصر من أجل السيطرة على    

 :الموارد الطبيعية، ووضع له مصطلح التمكن الستغالل هذه الموارد واالستفادة منها، وذلك لقوله تعالى
ة:  َّ جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل جع جع جع جع جع جع ٹٱٹٱُّٱ فبعد أن يتم تحقيق حد الكفاية لكل فرد . ١٢ الجاثي

في المجتمع، ويكون ذلك باستخدام من أفراد المجتمع، يكون المناخ مناسبا لتحقيق الرخاء االقتصادي 

الموارد الطبيعية
12
. 

 

 . هدف إنساني:3
استخدام ثمار التقدم االقتصادي لنشر المبادئ والقيم اإلنسانية الرفيعة، فالتقدم االقتصادي  ويتمثل في   

بالخير المتمثل في العدل  وعمارة األرضليس هدفا في حد ذاته وإنما هو وسيلة لخالفة هللا في أرضه 
والمعرفة الكاملة باهلل عز وجل

13
. 

فاألمة اإلسالمية إذا حققت التقدم االقتصادي تقوم بنشره إلسعاد البشرية كلها، على عكس الدول الغربية    
 غرب من علوم المسلمين حينما كانتالتي تقوم باحتكار هذا التقدم، والدليل على ذلك ما استفاد منه ال

 اإلسالم هي التي تقود العالم. حضارة
 

 ثالثا: خصائص التنمية اإلسالمية.
 لقد تميز المنهج اإلسالمي على النظم الوضعية بمجموعة من الخصائص نذكر منها: 

 

 . اإلنسان هو محرر التنمية:1
كافة إن إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية يتطلب وقبل كل شيء تطهير الحياة االقتصادية من    

أشكال الظلم، وبالتالي تهيئة المناخ المناسب لكي يتعامل الناس تعامال إنمائيا فاعال مع األشياء، وعليه يأتي 

اإلسالم كدين ونظام حياة إلخراج البشرية مرة أخرى، كما أخرجها من قبل من ظلمات جاهلية تعيشها 
ومن تخبط حياة ضنك تحياها

14
. 

للتنمية ليعيد األشياء في المجتمع اإلنساني إلى طبيعتها وتصدى هذا  جاء المنهج اإلسالمي ومن هنا   
واضحة  وكانت إجابتهالمنهج على عكس المناهج الوضعية لسؤال واضح: بمن تقوم عملية التنمية؟ 

ومحددة وهي اإلنسان، أي أن عملية التنمية لكي تتحقق على أرض الواقع البد أن تبدأ من اإلنسان وتنتهي 

 باإلنسان.
و عليه تتصف عملية التنمية وفقا لهذا المنهج باالستمرارية المستمدة من استمرارية اإلنسان في عبادة    

ومن ثم هو  الخالق تبارك وتعالى، فاإلسالم وفقا لهذا المنهج الرباني هو أهم وأسمى من وما في الوجود،

الوسيلة الرئيسية لعملية التنمية
15

 حم جم  هل مل خل حل جلجع جع جع جع جع جع جع جع  جع جعجع جع جع جع جع ٹٱٹٱُّٱ ،

فاإلنسان في اإلسالم هو محور التنمية ألنه هو المنتج وهو  .٦١هود:  َّ جع  مه جع هن من خنحن جن مم خم

                                                 
11

 .104شوقي أحمد دنيا، مرجع سابق، ص. 
12

 .66اإلسالم، دار هومه، الجزائر، ص( ، مبادئ االقتصاد وعوامل التنمية في 2003رشيد حيمران،). 
13

 .45وليد الجيوسي، مرجع سابق، ص. 
14

( ، أضواء على االقتصاد اإلسالمي حول المنهج اإلسالمي في التنمية االقتصادية، دار الوفاء، المنصورة، 1989د. عبد الحميد الغزالي،). 

 .61ص
15

 .63نفس المرجع، ص. 
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المستهلك، هو صاحب المشروع وهو العامل، لذلك يهتم اإلسالم بإنشاء اإلنسان الصالح ليؤدي دوره في 
 العملية التنموية.

 

 . التوازن:2

 جع ٱُّٱلقوله تعاىل : اإلسالم هي تنمية متوازنة ال تستهدف الكفاية فحسب أي زيادة اإلنتاجإن التنمية في    

توبة:  َّ جع جع جع جع جع  جع جع جع جع جع جعجع جع  جع مس جع جع وإنما تستهدف أن يكون هناك توازن   ١٠٥ال

 جع جع ٱُّٱفي االستفادة من ثمار التنمية بين مختلف الشرائح فهي تستهدف أيضا عدالة التوزيع، لقوله تعالى

ائدة:  َّ جع جع جع جع جع  جع مسجع جع جعمخ جع مح جع مججع مث  هت مت خت حت جت هبمب خب  حب جب جع جع ٨الم  

بحيث يعم الخير جميع البشر مهما كان موقعهم في المجتمع وأيا كان مكانهم في الكون. فاإلسالم يفرض   
كما أن عدالة بجانب زيادة اإلنتاج عدالة التوزيع، فوفرة اإلنتاج مع سوء التوزيع هو احتكار واستغالل 

والبؤس، وهو ما يرفضه اإلسالم، كما أن اإلسالم أقر  التوزيع دون إنتاج كاف هو عبارة عن توزيع للفقر
بوجوب توازن التنمية بين المدن والقرى، وبين الصناعة والزراعة وبين الكماليات والضروريات، وبين 

المباني الفخمة والمنشآت المتطورة والمرافق العامة...الخ
16
. 

وقد أقر االقتصاديون بأن اإلنسان يبحث دائما عن تعظيم منفعته، فإذا أشبع حاجاته الضرورية تطلع    

للكماليات، أما اإلنسان المسلم ال يتنافس مع اآلخرين لمطمع دنيوي، وذلك ألن اإلسالم سعى إلى تحقيق 

 َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل جع جع ٹٱٹٱُّٱالتوازن بين الحاجة واإلنفاق من خالل ترشيد االستهالك، 

ان:  فرق التوازن. فاالعتدال في اإلنفاق هو أساس ٦٧ال  

 
 . المسؤولية:3
من أهم المبادئ وضوحا في التشريع اإلسالمي نجد المسؤولية فهناك مسؤولية المجتمع اتجاه أفراده من    

خالل الواجبات التي فرضها اإلسالم على المسلمين مثل واجب إقامة التكافل االجتماعي التي تجعل الفرد 

الكل، والغاية العليا هي سعادة مسؤوال عن المجتمع الذي يعيش فيه ألنه جزء منه، والجزء ال ينفصل عن 
الكل قبل سعادة الجزء، وسعادة المجتمع مثل سعادة الفرد، إال أن اإلسالم ال يعترف بسعادة تقوم على شقاء 

اآلخرين، وقد ذهب ابن حزم إلى أنه يجب على األغنياء في كل بلد أن يقوموا بكفاية فقرائهم إذا لم تكف 
 الزكاة ذلك.

بعد مسؤولية المجتمع نجد مسؤولية الدولة، فبالرغم من الواجبات المالية التي  والمسؤولية الثانية 
فرضها هللا على المسلمين للفقراء، إال أن الدولة تعتبر مسؤولة عن الفقراء واألرامل والعجزة، ويحق لكل 

الدولة مسؤولة  فقير أن يطالب الدولة باإلنفاق عليه إذا لم يكن هناك من ينفق عليه، وهذه المسؤولية تجعل

 عن جميع أفراد المجتمع.
الفرد متمثلة في المجتمع والدولةوبالتالي فإن المسؤولية في اإلسالم مشتركة بين    

17
. 

 

 . الواقعية:4
تهدف الواقعية في اإلسالم إلى أرفع مستوى وأكمل نموذج يمكن أن تصل إليه البشرية في نظامها    

، ومن اد الحلول الواقعية لهذه المشكلةمشكلة من جميع جوانبها، وإيجاالقتصادي، وهي تعني النظر إلى ال

األمثلة التي تظهر لنا واقعية اإلسالم ومثاليته في الوقت نفسه الكيفية التي عالج بها مشكلة الفقر، فمن 
 الناحية الواقعية نجد أن اإلسالم فرض نظام الزكاة كحل لمشكلة الفقر حيث أصبح للفقراء حق معلوم في

 أموال األغنياء، تتولى الدولة مسؤولية إجبار األغنياء على دفعه عند االمتناع وتقوم بتوزيعه على الفقراء.

                                                 
16
 .69رشيد حميران، مرجع سابق، ص .
17
( ، التنمية االقتصادية في المنهج اإلسالمي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في االقتصاد الكمي، قسنطينة، 2007د. زليخة بلحناشي،) .
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وتتجلى مثالية اإلسالم في نظر المجتمع اإلسالمي بوصفه وحدة متماسكة تقوم على المحبة واإلخاء    
ح والبخل، وزرع فيها المشاعر والتعاون ليكون المجتمع مثاليا، لذلك عمل على تطهير النفس من الش

النبيلة التي تجعل الناس يشعرون بآالم اآلخرين، فيتنازلون عن حصة أموالهم لخدمتهم
18
. 

 

 رابعا: التنمية االقتصادية في اإلسالم مقارنة مع االقتصاد الوضعي.
ئدين على تختلف التنمية االقتصادية في اإلسالم عنها في االقتصاد الوضعي وخاصة النظامين السا   

المجتمعات العالمية المتمثلين في النظام الرأسمالي واالشتراكي، أما األول فهو نظام يقوم على الملكية 

الفردية لوسائل اإلنتاج والذي يسعى فيه كل فرد إلى تحقيق أكبر مصلحة خاصة ممكنة فإذا كان الفرد 
بحا، وال توجد في النظام الرأسمالي مستهلكا سميت المصلحة إشباعا، وإذا كان منتجا سميت المصلحة ر

هيئة تتولى توزيع الموارد االقتصادية بل يقوم السوق بهذا الدور، أما النظام االشتراكي يقوم على الملكية 
وتقوم عن طريق  الجماعية لوسائل اإلنتاج، فالحكومة هي التي تسيطر على الموارد المادية والبشرية،

نتاج وتوزيع الناتج اإلجمالي على نحو يضمن التوازن بين اإلنتاج هيئات إدارية للتخطيط بتوجيه اإل
واالستثمار، فالحكومة هي التي تقرر تفاصيل كيفية استخدام الموارد  واالستهالك، وبين االدخار 

االقتصادية للمجتمع من أرض وعمل ورأسمال عن طريق خطة مركزية لها طابع اإللزام
19
. 

أما النظام اإلسالمي فإنه يقوم على االعتراف بالشكلين المختلفين للملكية في وقت واحد، فهو يقر الملكية    

الفردية والملكية العامة، باعتبار أن كل منهما أصال وليس استثناءا ونجد أن الزكاة تسهم في التنمية 
ن أقر الملكية الفردية جعل من ضوابطها االقتصادية باعتبارها إسهاما من القطاع الخاص، فاإلسالم بعد أ

يمتلكه الفرد حقوقا للجماعة فيماأن 
20

 ، ومن هذه الحقوق الزكاة المفروضة على المال النامي.
وتتمثل الفجوة بين المنطق اإلسالمي والمنطق الوضعي في أن الدور القيادي األول يقع على عاتق    

ويفكر ويتحمل المخاطر ويعمل وينفذ محققا األهداف اإلنسان كمنظم وكعامل فهو الذي يجب أن يتحرك
21

 ،

فالمشكلة االقتصادية في اإلسالم تتمثل في اإلنسان ذاته وفي سوء تنظيمه االقتصادي، وسوء توزيع 
الثروة

22
. 

وال جدال في أن وفرة رأس المال أو ارتفاع معدالت تكوينية أو استغالل الموارد الطبيعية بأفضل    
دل على قيام اإلنسان بدوره ونجاحه فيه، ولكن ال ينبغي أن نتصور أن الدور القيادي في الطرق الممكنة ي

عملية التنمية يكون عن طريق رأس المال أو الموارد الطبيعية حيث تعتبر الرأسمالية أن المشكلة 
ة للسكان االقتصادية هي سبب قلة الموارد أي أن مردها إلى الطبيعة وعجزها عن تلبية الحاجات المتزايد

في ظل النمو السكاني الذي يواكبه نمو مماثل في اإلنتاج
23
. 

وترجع المشكلة االقتصادية في النظام االشتراكي إلى التناقض بين قوى اإلنتاج وعالقات التوزيع وهو    

الذي يدفع إلى صراع طبقي بين العمال وأصحاب رؤوس األموال، لذلك يجمع اإلسالم بين رأس المال 
الطبيعية والتوزيع عن طريق اإلنسان، فال مانع لزيادة اإلنتاج لكن دون تدمير البيئة واستنزافها  والموارد

ويجب أن يتبع ذلك توزيع عادل للثروة بدل جعل الثروة محتكرة بين أصحاب رؤوس األموال، وتلعب 
الزكاة دور فعاال في توزيع الثروات والدخول وبالتالي حل المشكلة االقتصادية

24
. 

ومما سبق نخلص إلى أن مفهوم التنمية في االقتصاد الوضعي يختلف عنه في االقتصاد اإلسالمي،    
فاألسلوب المنتهج في االقتصاد الوضعي غالبا ما يركز على الربح بشتى الطرق حتى لو كان على حساب 

لى الجانب االقتصادي الحرام مثل الربا، أما مجال التنمية في االقتصاد اإلسالمي فإنه يتعدى التركيز ع

المادي ليشمل حياة اإلنسان في جميع جوانبها األخالقية، االقتصادية، العقائدية واالجتماعية، وتقترن 

                                                 
18

 .101زليخة بلحناشي، مرجع سابق، ص. 
19

 .65,34 (، مقدمة في المشكلة االقتصادية، القاهرة، مصر، ص ص2007د. مختار عبد الحكيم طلبة، ). 
20

 .35( ، دور الزكاة في التنمية االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص2010ختام عارف حسن عماوي،). 
21

 .145(، علم االقتصادي اإلسالمي، الدار الجامعية، مصر، ص2004د. عبد الرحمن يسرى أحمد، ). 
22

 .36ختام عارف حسن عماوي، مرجع سابق، ص. 
23

 .145ص عبد الرحمن يسري أحمد، مرجع سابق،. 
24

 .36ختام عارف حسن عماوي، نفس المرجع السابق، ص. 
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التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية في االقتصاد اإلسالمي، حيث يشكل مؤشر زيادة الدخل الفردي 
ستوى المعيشة في المدى الطويلهدف التنمية، ومنه تحقيق رفاهية اإلنسان وتحسين م

25
. 

 

II.الزكاة والتنمية االقتصادية . 
تعتبر الزكاة من أهم األدوات المالية التي يستخدمها النظام االقتصادي اإلسالمي لتوفير الكفاية لكل    

يدخل مسلم، فالزكاة األداة المثلى في اإلسالم التي تدمج الجانب الروحي والمادي فهي تكليف مالي عقائدي 
في صميم األعمال اإليمانية، وتكتسب حرمة دينية غير موجودة في أي من مصادر التمويل األخرى، من 

هنا يظهر أثرها العظيم في النواحي االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على إعادة توزيع 
الفقر وكنز المال وعدم الدخل والثروة، وحل العديد من المشكالت االقتصادية الناجمة عن البطالة و

استثماره، وتشكل الزكاة أداة أساسية في النموذج التنموي اإلسالمي لذلك سنقوم بشرح كيفية تأثير الزكاة 
 على التنمية من خالل المحاول التالية:

 

 أوال: تعريف الزكاة. 

 . التعريف الشرعي.1
مخصوص بلغ نصابا لمستحقه  تعرف من الناحية الشرعية على أنها إخراج جزء مخصوص من مال   

إن تم المال ودار الحول
26

، كما تعرف على أنها قدر معين من النصاب يخرجه الغني المسلم للفقير 
المستحق أو أحد مستحقي الزكاة من المصارف الثمانية

27
وعرفها البهوي حيث قال: "بأنها حق واجب في  

مال مخصوص لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص"
28
. 

 

 االقتصادي اإلسالمي. التعريف .2
مالية تقتطعها الدولة أو من ينوب عنها من األشخاص العامة أو األفراد  ةفريض»بأنها تعرف الزكاة    

قسرا، وبصفة نهائية، ودون أن يقابلها نفع معين تفرضها الدولة طبقا للمقدرة التكليفية للممول، وتستخدمها 
آن الكريم، والوفاء بمقتضيات السياسة المالية العامة في تغطية المصارف الثمانية المحددة في القر

اإلسالمية"
29
. 

 

 ثانيا: نظريات فرضية الزكاة في الفكر االقتصادي اإلسالمي.
تستمد نظريات فرضية الزكاة من التشريع اإللهي المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية وتستند أحقية    

من األفراد وذلك وفق النظريات التاليةوسلطة الدولة في جبايتها، وتأديتها 
30
: 

 

 االستخالف: نظرية-1

 َّ  ري جع ين ىن جع جع جع جع جعجع جع  جع جع جع جع جع جع ٹٱٹٱُّٱإن المال هو مال هللا واإلنسان مستخلف فيه    
د:   ٧الحدي

 

 .نظرية التكاليف العامة:2
منشأ هذه النظرية حق هللا في تكليف عباده بما يشاء من تكاليف بدنية أو مالية، وذلك من منطلق أن    

ذاريات:  َّ جع جع جع جع جع جع  ّٰ  ٹٱٹٱُّٱاإلنسان لم يخلق عبثا بل لعبادة هللا وشكره   ٦ال

                                                 
25

دراسة مقارنة بين المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية، مذكرة  -( ، دور المصارف في تعبئة الموارد المالية2007) رشيد درغال،. 

 .173ماجستير في االقتصاد اإلسالمي، باتنة، الجزائر، ص
26

 .18الزكاة، التسهيل لمعاني مختصر خليل، سلسلة فقه إمام دار الهجرة، ص(، 2003د. طاهر عامر، ). 
27

 .11ص(، دراسات نظرية وتطبيقية في محاسبة الزكاة، دار الجامعة الجديدة، 2002د. كمال خليفة أبو زيد،). 
28

 .192ص(، كشاف القناع على متن اإلقناع، مطبعة الحكومة، ملحة المارة، 1974البهوي منصور بن يونس،). 
29

 .42(، الضريبة والزكاة، منشورات دار الكتب، الجزائر، ص1991د. غازي عناية، ). 
30

 .55-59د.غازي عناية، الضريبة والزكاة، مرجع سابق، ص . 
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 التكافل االجتماعي: نظرية-3
منشأ هذه النظرية، األفراد في المجتمع يحيون حياة تضامن وتكافل فالفرد مدني بطبعه ال يعيش بدون    

غيره، أو خارج مجتمعه، وما يكسبه هو بفضل الجماعة فما له من مال الجماعة، كما أن حياته وثقافته 
مصلحتها وكل إساءة في  وبقاءه هي من حياة المجتمع، ولذا فالفرد في الجماعة ال يتصرف بالمال إال في

التصرف إساءة لمال الجماعة، واإلسالم أقر بهذا المبدأ فوصل بين مال الفرد ومال الجماعة، ونظم 

اء:  َّ جع جع جع مس جع جع جع مخ جع  مح جع مج جع مث هت مت خت ٹٱٹٱُّٱالتصرف في المال،  نس إذن اآلية تحث  ،٥ال

والزكاة تجسد ذلك بحيث ال يبقى المال على حسن التصرف في المال ألن مال البعض هو مال الكل،  

 حيازة فئة قليلة غنية بل يوزع على باقي أفراد المجتمع.

 

 اإلخاء: نظرية-4
المؤمنين في  وسلم: }مثلمنشأ هذه النظرية قواعد اإلخاء في العقيدة واإلنسانية لقوله صلى هللا عليه    

تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى{

31
وقد ربطت السنة بين اإليمان وواجبات األخوة في المساعدة واإلنفاق لقوله صلى هللا عليه  .

آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم{ وسلم: }ما
32

فاإلسالم وضح قواعد التالحم ، 
والترابط اإلنساني، وبنى عالقات األفراد اإلنسانية على مثل هذه القواعد، فشّرع الزكاة تطبيقا لقواعد 

 الترابط والتالحم وقضاء حاجة الفقير...الخ.
 
 

 
 

 
 

 

 التنمية االقتصادية.تحقيق في الزكاة دور ثالثا: 

 . آثار الزكاة المباشرة1

 الزكاة في الحافز على االستثمار ومحاربة االكتناز.أثر  .1.1
تعتبر الزكاة إحدى السياسات المالية العامة في تحفيز الميدان التنموي فهي بمثابة دافع لألموال نحو    

بقرة:  َّ  جع جع جع جع جع جع جع جعجع جع جع يت  ىت  ٹٱٹٱُّٱ االستثمار. وقول رسول هللا صلى هللا عليه ، ٢٧٦ال

مال اليتيم حتى ال تأكله الصدقة{وسلم: } اتجروا في 
33
في هذه األحاديث دعوة صريحة لالستثمار وتنمية  

األموال، فإن كان ذلك أمرا لولي اليتامى فهو من باب أولى أمر لبقية المالكين للمال حيث أن اإلسالم حرم 
بفعل الزكاة  نياكنز المال وعدم دفعه للنشاط االقتصاد، فصاحب المال المكتنز يعرض ماله للهالك في الد

وصاحبه يوم الحساب
34
فالزكاة تعد بمثابة دافع لألموال نحو االستثمار، وطالما أن اإلسالم ال يقر أسلوب  .

التوظيف المالي، فإن هذا االستثمار سيكون في أصول إنتاجية تحتفظ بالقيمة الحقيقية لرأس المال في 

افظة على رأس المال الحقيقي أي المادي صورة قوة شرائية حقيقية وهو ما يعني تحقيق هدف المح
والزكاة تعمل على ذلك من خالل عدم سريانها على األصول الثابتة

35
 ويعد االكتناز من أهم العقبات في .

سبيل التنمية الشاملة المستمرة، وذلك لتقييده لمستوى النشاط االقتصادي وتعطيل الموارد اإلنتاجية، إذ 
                                                 

31
 .237، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، ص2( ، موسوعة األحاديث النبوية، ج1995عبد الرحمن طالب،). 

32
 .58غازي عناية، الزكاة والضريبة، مرجع سابق، ص ومسلم وأبو داود، د. رواه البخاري. 

33
  .17، ص(، االستخدام الوظيفي للزكاة في الفكر االقتصادي اإلسالمي، دار الجيل، بيروت1989د. غازي عناية، ). 

34
 .280، صالنفائس، األردن بيقية، دارنظرية التوزيع في االقتصاد اإلسالمي، دراسة تأصيلية تط (،2011) نادية حسن محمد عقل، د.. 

35
( ، دراسة تحليلية آلثار تطبيق فريضة الزكاة، المنهج االقتصادي في اإلسالم بين الفكر والتطبيق، المؤتمر 1983د. سامي نجدي رفاعي،). 

 .1701العلمي السنوي الثالث، المنصورة، القاهرة، ص
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تصلب الشرايين سواء كان على مستوى الفرد أو على المستوى الحكومي، يطلق البعض على أثر االكتناز 
ذلك أن اكتناز أحد موارد اإلنتاج يؤدي إلى عدم تمكن مستوى النشاط االقتصادي من الوصول إلى 

االستخدام األمثل للموارد اإلنتاجية المتاحة، إذ أن دفع المال المكتنز إلى االستثمار الحالل هو األساس من 
% من  2,5فالزكاة تمثل إنقاصا تدريجيا لألموال المكتنزة القابلة للنماء، حيث أن استقطاع  الزكاة.فرض 

% من األموال المكتنزة في أقل من خمسة سنوات،  10األموال التي تتجاوز النصاب يؤدي إلى استقطاع 

لحة للنماء للمشاركة في وبالتالي فإن الزكاة تعتبر أداة فعالة لحفز األموال والثروات المعطلة والصا
اإلنتاج

36
وتعمل الزكاة على تحويل الموارد المكتنزة إلى مجاالت االدخار وقنواته الرسمية، وبالتالي  .

زيادة القدرات االستثمارية وتنمية التراكم الرأسمالي في المجتمع وذلك يؤدي إلى تخصيص جزء من 
وير االستثمار من مصادر مالية زكوية حتى مدخرات األفراد لألنشطة والمجاالت التي تساهم في تط

يحافظ أصحاب األموال على مدخراتهم ومواردهم لكي ال تقلل منها الزكاة في حالة عدم استثمارها وذلك 
 ،% سنويا وتستمر في التناقص حتى تبلغ مقدرا النصاب 2,5بمعدل تخفيض لألموال المكتنزة يصل إلى 

م باالستثمار ال بكنز المال، وبهذا تكون الزكاة من أدوات التنمية وتتحقق التنمية االقتصادية في اإلسال
االقتصادية في اإلسالم، والمال المزكى يجب أن يخضع في كل عام لعملية استثمارية إذا أراد صاحبه 

المحافظة عليه من الهالك وبهذا تكون الزكاة من النماء وليس من رأس المال األصلي، وبذلك يطيب المال 
المجتمع اإلسالمي باالستثمار، لذا فإن واجب كل مسلم مالك للمال أن يدفعه إلى االستثمار ومنه ويطيب 

إلى اإلنتاج حتى يؤدي دوره الذي أراد هللا له وال يكنزه ويعطله عن النشاط االقتصادي
37
إن الزكاة تجعل  .

تاج مادامت هذه الخسارة المنظمين والمنتجين يستمرون في االستثمار حتى لو حدثت لهم خسارة في اإلن

تقل عن نسبة الزكاة المفروضة على أصل األموال المستثمرة في حالة عدم توظيفها في اإلنتاج، وعلى 
ذلك فإن المستثمر المسلم يرضى بمعدل ربح أقل نسبيا من نظيره في اقتصاد غير إسالمي

38
. 

 

 
 

 أثر الزكاة على االستهالك. .2.1
مصارفها يزيد من حجم االستهالك، وذلك ألن نفقات الضمان االجتماعي من إن إنفاق الزكاة في    

حصائل الزكاة كالنفقات على الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وفي الرقاب، والغارمين، وابن السبيل 

تستحدث قوى شرائية جديدة تضعها تحت تصرفهم باعتبارهم عناصر استهالكية يتمتعون بميول حدية 
ة عالية، وعلى اعتبار أن حجم االستهالك يزيد مع ازدياد الدخل وينقص بنقصانه فهم بالتالي استهالكي

يضاعفون من حجم استهالكهم ألنهم في حاجة دائما إلى إشباع رغباتهم، هذا ما يؤدي إلى ارتفاع طلباتهم، 
بة لألغنياء الذين ومن ثم إلى ارتفاع معدالت الطلب الكلي االستهالكي في السوق، وكذلك الحال بالنس

لعادة بمعدالت استهالكهم العاليةتؤخذ الزكاة من أموالهم فهم أيضا يحتفظون في ا
39
تمثل الزكاة بفعل  .

كونها أحد خصوصيات النظام االقتصادي اإلسالمي مصدر حقن للطلب الكلي من خالل تأثيرها على رفع 

الحركة التلقائية للنظام االقتصادي باتجاه مستوى االستهالك الكلي الخاص، كما تعتبر عنصرا من عناصر 
التوازن

40
 . 

إذن تؤدي الزكاة إلى زيادة الميل لالستهالك لدى مستلميها وذلك في المدى القصير وهذا ما يؤدي إلى    
 ارتفاع دالة االستهالك في المجتمع.

 

                                                 
36

من الزكاة والضريبة على التنمية االقتصادية، ماجستير في المنازعات الضريبية، نابلس، ( ، أثر كل 2009فاطمة محمد عبد الحفيظ حسونة،). 

 .122ص فلسطين،
37

 .124فاطمة محمد عبد الحافظ حسونة، مرجع سابق، ص. 
38

 .280نادية حسن محمد عقل، مرجع سابق، ص. 
39

 .24، صمرجع سابق(، االستخدام الوظيفي للزكاة في الفكر االقتصادي اإلسالمي، 1989د. غازي عناية، ). 
40

(، الزكاة األسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي. الواليات المتحدة األمريكية: المركز العالمي 1993)عبد الباري بن محمد مشعل،  د.. 

 .57، صامعية للدراسات والنشر والتوزيعجللفكر اإلسالمي، بيروت: المؤسسة ال

 نقال عن جمهور الشافعي واإلمام أحمد. -* 
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 . آثار الزكاة غير المباشرة2

 أثر الزكاة على البطالة. .1.2
في اقتصاد ما في أفراد القوة العاملة الذين يطلبون عمال  employment levelيتمثل مستوى التشغيل    

ويجدونه، وكلما اقترب عدد هؤالء من العدد الكلي للقوة العاملة اقتربنا من مستوى التشغيل الكامل، والذي 

 تمع.يحتل مكانة متقدمة بين األهداف الرئيسية للسياسة االقتصادية في أي مج
حيث تتجلى وظيفتها في أنها الممول لكل ويقوم اإلسالم بمحاربة البطالة اإلجبارية عن طريق الزكاة    

ذي تجارة أو حرفة يحتاج معها إلى مال ال يجده، فوظيفتا ليست إعطاء دراهم معدودة تكفي اإلنسان أياما 
نفسه، بحيث يكون له مصدر دخل ثابت أو أسابيع، إنما وظيفتها الصحيحة تمكين الفقير من إغناء نفسه ب

يغنيه عن طلب المساعدة من غيره، فمن كان من أهل االحتراف أو االتجار أعطي من صندوق الزكاة ما 

يمكن من مزاولة مهنته أو تجارته يتم كفايته وكفاية أسرته بانتظام، أما العاجز الذي ال يقدر على مزاولة 
فاية العمر ألمثاله في بالده، وال يتقدر بكفاية السنة، ويكون ذلك مهنة أو عمل يكسب منه معيشته يعطى ك

كأن يشترى له به عقار يستغله ويغتنى به عن الزكاة فيملكه ويورث عنه، وليس إعطاؤه نقدا يكفيه بقية 
من خالل عدم استحقاق هؤالء الزكاة، فليس كل فقير أو  االختياريةويحارب البطالة  عمره المعتاد*.

تحق أن يأخذ الزكاة، كما يظن كثيرون فالفقير العاطل عن العمل وهو قادر عليه ال يجوز أن مسكين يس
، من أموال الزكاة ألن في ذلك تشجيع للبطالة، وتعطيال لعنصر قادر على اإلنتاج دورييأخذ راتب 

ومزاحم ألهل الزكاة المستحقين
41
. 

إنتاجية العامل إيجابا لألسباب التاليةكما يتوقع أن تؤثر الزكاة على عرض العمل وعلى مستوى   
42
: 

إن إنفاق الزكاة على الفقراء يرفع إنتاجية عنصر العمل بسبب زيادة استهالكهم ومن ثم رفع مستواهم  -
 .والغذائيالصحي 

إن عدم جواز إعطاء الزكاة للفقير القادر على العمل المتعطل باختياره يعمل على زيادة الحافز على  -
 عن طلب الرزق.العمل بحثا 

إن إعطاء الفقير القادر على العمل صاحب الحرفة المتعطل جبرا ما يمكنه من مزاولة مهنته يعمل على -

 زيادة عرض العمل وعلى دفع مستوى إنتاجيته.
 

 

 . أثر الزكاة في عالج التقلبات االقتصادية2.2
فالزكاة تمثل تيارا نقديا أو سلعيا يتدفق تؤدي الزكاة دورا بالغ األهمية في عالج التقلبات االقتصادية،    

من الفئات الغنية إلى مستحقيها ويمكن أن تعجل الزكاة وتصرف على مستحقيها في فترات االنكماش حيث 

ينخفض الطلب بهدف إنعاش الطلب االستهالكي. وتسهم الزكاة في التخفيف من حدة المديونية، كونها 
لعامة للدولة التي كانت تستخدم في نفس مصارف الزكاةتحرر جزءا مهما من موارد الميزانية ا

43
وتعتبر . 

ففي حالة  الزكاة أداة مالية مساعدة ومكملة ألدوات السياسة النقدية في حالة تحقيق االستقرار النقدي
ر التضخم عن طريق الجمع والتحصيل، فمن أجل التضخم تلعب الزكاة دورا هاما في التخفيف من آثا

وصوال لتحقيق المصلحة الحقيقية الهادفة إلى تخفيض التقليل من حجم الكتلة النقدية الموجودة في االقتصاد 
حدة التضخم والتقليل من انعكاساته السلبية يتم الجمع النقدي لحصيلة الزكاة

44
ونستدل بما ذكر ابن تيمية  

القيمة للحاجة أو للمصلحة أو للعدل فال بأس به.."" وأما إخراج قوله:
45
وبذلك تستطيع الدولة أن تجمع  

الزكاة نقدا عند جمع األموال الزكوية باعتبار أن ذلك يؤثر تأثيرا مباشرا في اتجاه محاربة التضخم، 

ه سلعا وبإمكان الحكومة أن تحدد نسبة معينة حسب الوضع التضخمي، كما بإمكانها توزيع قيمة ما تحصل
كما تستطيع الدولة أن تلجأ إلى الجمع المسبق لحصيلة الزكاة بغية تخفيض الكتلة النقدية المتداولة  عينية.

                                                 
41

 .13ص( ، دور الزكاة في عالج المشكالت االقتصادية، دار الشروق، القاهرة، 2001د. يوسف القرضاوي،). 
42

(،  بحث بعنوان: الزكاة كأداة لتنمية الفقراء والمساكين، المؤتمر العالمي الخامس للزكاة،  01/11/1998الى  10-31محمد علي القري،)من. 

 .70ص .info.zakathouse.orgمؤسسات الزكاة واستيعاب متغيرات القرن الواحد والعشرين، الكويت، 
43

 .84، ص 2000تصادي بديل القتصاد السوق. القاهرة: مركز االعالم العربي، جمال لعمارة ، اقتصاد المشاركة نظام اق. د. 
44

 .617( ، المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي، دار الفجر، القاهرة، ص2006أ.د. صالح صالحي،). 
45

 .617أ.د. صالحي، مرجع سابق، نقال عن يوسف كمال محمد، فقه االقتصاد العام، ص. 
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للحد من اآلثار السلبية للتضخم ويكون ذلك حسب الظروف السائدة ويتم ذلك عن طريق التراضي بين 
من ناحية وجوب تقديم الزكاة فإن الهيئة المشرفة على عمليات الجمع والتحصيل وأصحاب األموال، أما 

أما في حالة االنكماش تقوم الدولة بأخذ  النبي صلى هللا عليه وسلم قدم تحصيل الزكاة من عمه لعامين.
زكاة األموال عينا كي ال يؤثر على الكتلة النقدية وتقوم بتوزيعها على المحتاجين على شكل نقود مما 

كما قد تلجأ إلى تأجيل جباية حصيلة الزكاة كما ثبت ذلك عن  لبلديساعد على توفير السيولة النقدية في ا

يل مؤقت يزول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه الذي أخر جمع الزكاة في الحجاز عام الرمادة، وهو تأج
أو عن طريق زيادة اإلنفاق االستهالكي الزكوي من خالل رفع نسب التوزيع بزوال الظرف الطارئ، 

الثمانية بصورة تؤدي إلى زيادة الطلب في االقتصاد الوطني بشكل يساهم في  النوعي ضمن المصارف
تغيير مستويات االنكماش والعودة إلى النمو

46
. 

كما أن تطبيق الزكاة يجعل الثروة ال تمر إال من خالل قناة اإلنفاق وقناة االستثمار، فيتحول كل ادخار    
حد له، فالزكاة تضمن ثبات القوة الشرائية للمستفيدين إلى استثمار، وينخفض تفضيل السيولة إلى أدنى 

منها، ويكون ذلك خاصة في أوقات التضخم أو ارتفاع األسعار، وتخفيض المخزون السلعي لدى دافعي 
ال ينقطع م التردد يضيق ويتسع ولكن الزكاة وإقالل فرص حدوث كساد اقتصادي، فالزكاة تمثل تيارا دائ

التعرض لمخاطر الركود االقتصادي يضمن من هذا التيارومثل 
47
. 

 

 .مضاعف الزكاة3

 جع جع جع  يت ىت نت جع جع رت يب ىب نب ٹٱٹٱُّٱ تعالى:لقد عرف القرآن الكريم مفهوم مضاعف الزكاة في قوله    

بقرة:  َّ جع جع جع جع جعجع جع  جع جع جعجع جع جع جع جع هذا المضاعف ليس ثواب هللا فقط بل يمتد  ،٢٦١ال

ذلك إلى النواحي المادية
48

الزيادة في االستثمار تؤدي إلى زيادة في الدخل بمقدار يفوق الزيادة ، حيث أن 
األصلية في االستثمار، فإنفاق الزكاة يشمل اإلنفاق االستهالكي واإلنفاق االستثماري، فاألول يتمثل فيما 

لدى  ينفقه الفقراء عند تسلهم أموال الزكاة المستحقة، ولقد رأينا سابقا كيف أن الميل الحدي لالستهالك
 الفقراء يكون مرتفعا هذا ما يؤدي إلى زيادة اإلنفاق االستهالكي.

أما اإلنفاق االستثماري فيتم في حالة إقامة المشرعات الخاصة بواسطة الدولة لبعض أصحاب    
المصارف أو شراء اآلالت واألدوات لبعض المستحقين والقادرين على العمل كما يتم بصورة غير 

تجين لمقابلة الزيادة في الطلب الكلي وبالتالي زيادة المبيعات واألرباح، ويرتفع معدل مباشرة بواسطة المن

النمو االقتصادي مما يؤثر بالزيادة في الدخل القومي
49
. 

 

IIIدراسة ميدانية لصندوق الزكاة في والية تلمسان . 
 .ات الوطنعلى غرار باقي والي 2004طبق مشروع صندوق الزكاة في والية تلمسان في سنة    

 

 تعريف صندوق الزكاة الجزائري. 1
شبه حكومية يعمل تحت اشراف وزارة الشؤون  وهو هيئةصندوق الزكاة مؤسسة دينية اجتماعية    

له التغطية القانونية بناءا على القانون المنظم لمؤسسة المسجد، تأسس سنة  والتي تضمنواألوقاف الدينية 

تم تعميم  2004بانطالقة تجريبية في واليتين نموذجيتين هما عنابة و سيدي بلعباس، وفي سنة  2003
 التجربة على كامل التراب الوطني.

                                                 
46

 .618السابق، صنفس المرجع . 
47

الزكاة األسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي. الواليات المتحدة األمريكية: المركز العالمي للفكر  (،1993) نعمت عبد اللطيف مشهور،. 

 .321، ص امعية للدراسات والنشر والتوزيعاإلسالمي، بيروت: المؤسسة الج
48

 .113صفاطمة محمد عبد الحافظ حسونة، مرجع سابق، . 
49

حمداني نجاة، المالية العامة في اإلسالم، أهمية صندوق الزكاة كمؤسسة إسالمية في التنمية االقتصادية، أطروحة مقدمة  (،2009)نجاة، حمداني . 

 .159ص الجزائر،لنيل شهادة الماجستير في االقتصاد، جامعة تلمسان، 
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واليات الوطن ثم يقوم بتوزيعها يقوم هذا الصندوق بتحصيل الزكاة عبر فروعه المتواجدة في مختلف    
مصارفها الشرعية عبر نفس الفروععلى 

50
. 

 

 أهداف صندوق الزكاة الجزائري.2
من بين األهداف التي يصبو صندوق الزكاة الى تحقيقها نجد   

51
: 

نفوس المسلمين  واحياءها فيركن أساسي من أركان االسالم  والتي هيالدعوة الى أداء فريضة الزكاة،  -
 .وتعامالتهم

 النقدية. والهبات والتبرعات وأموال الصدقاتجمع المساعدات  -
 دعا اليها الدين االسالمي الحنيف. والبر التيالقيام بأعمال الخير  -

 توزيع أموال الزكاة على الجهات الشرعية. -
بالوسائل االعالمية  وكيفية توزيعهاالمختصة بطرق جمع الزكاة  وكل الجهات واعالم األفرادتوعية  -

 ...والتلفزة والجرائدالمختلفة كالراديو 
ومن بين الوسائل أو األليات التي يستخدمها الصندوق نجد ألية القرض الحسن حيث قام صندوق الزكاة 

باستحداث صندوق فرعي سمي ب "صندوق استثمار أموال الزكاة" الذي كان هدفه هو مكافحة الفقر 
 .والبطالة

 

 اة المال والفطر.حصيلة زك3
لقد عرفت حصيلة زكاة المال والفطر في والية تلمسان تطورا ملحوظا مع مرور السنوات هذا ما     

 يوضحه الجدول التالي:

(: حصيلة زكاة المال والفطر في والية تلمسان01الجدول رقم )
52
 .2012إلى  2004من  

 حصيلة زكاة الفطر حصيلة زكاة المال البيان

2004 1311421.41 2170141.00 

2005 4320385.71 2606906.00 

2006 4320385.71 2182760.00 

2007 2900957.14 3013120.00 

2008 2915936.78 3488197.00 

2009 15702340.00 5147520.00 

2010 14259690.00 5785570.00 

2011 9200600.00 6959600.00 

2012 6875640.00 / 

 31353814.00 61807356.75 المجموع

 

وزكاة الفطرمن زكاة المال  والشباب المستفيدعدد العائالت  (:02الجدول رقم )
53
 .2012إلى  2004من  

عدد العائالت  البيان

المستفيدة من زكاة 

 المال

عدد العائالت 

 المستفيدات

 عدد المشاريع االستثمار

2004 377 2386 / / 

2005 1242 1865 / / 

2006 1242 1521 / / 

2007 1242 2556 / / 

                                                 
50

سالمية للمؤسسات المتناهية الصغر، المؤتمر العالمي الثاني حول تطوير نظام مالي سليمان ناصر، عواطف محسن، تعزيز الخدمات المالية اال. 

 .13اسالمي شامل، السودان، ص 
51

مكافحة  ودورها في(، مؤسسات الزكاة في الوطن العربي، دراسة تقويمية لتجارب مؤسسات الزكاة 2010)بوعالم، . كمال رزيق، رحمون . 

 .186، عمان األردن، ص والتوزيعظاهرة الفقر، مكتبة المجتمع العربي للنشر 
52

 تلمسان. واألوقاف لواليةمن إعداد الباحث وفق المعطيات المتحصل عليها من نظارة الشؤون الدينية . 
53

 تلمسان. ةواألوقاف لواليمن إعداد الباحث وفق المعطيات المتحصل عليها من نظارة الشؤون الدينية . 
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2008 1248 2082   

2009 1462 3571 3900000.00 19 

2010 1767 3916 5301000.00 26 

2011 1140 4559 3420300.00 17 

2012 1491 /   

 62 12621300.00 22456 11211 المجموع

 
 تفسير الجدول:

المستفيدة من زكاة المال يرتفع مع ارتفاع حصيلة نالحظ من خالل الجدول أعاله أن عدد العائالت    

بمبلغ  2006عائلة عام  1242عائلة عند بداية الحملة إلى  377الزكاة حيث ارتفعت عدد العائالت من 
و  2005دج لكل عائلة وذلك خالل الثالث سنوات األولى رغم ارتفاع حصيلة الزكاة سنتي  3000قدره 

دج لكل عائلة  2000إلى  2008و  2007المخصص لكل عائلة سنتي ، ثم انخفض بعد ذلك المبلغ 2006

نفسها، ليرتفع بعد ذلك عدد العائالت إلى  ةنتيجة انخفاض حصيلة الزكاة لكن تبقى عدد العائالت المستفيد
دج لكل عائلة وهذا راجع إلى ارتفاع المبلغ المخصص لهذه  4000بمبلغ قدره  2009عائلة في  1462

ارتفاع الحصيلة إلى أقصى قيمة لها منذ نشأة الصندوق، وواصلت بعد ذلك عدد العائالت العائالت نتيجة 
في االرتفاع لتصل إلى أكبر عدد من العائالت المستفيدة منذ نشأة الصندوق وذلك نتيجة ارتفاع المبلغ 

لذي رغم ارتفاع عدد العائالت و ا ثابتعائلة وبمبلغ بقي  1767دج لـ  7068000,00المخصص لها  
دج، بعد ذلك انخفض عدد العائالت المستفيدة نتيجة انخفاض المبالغ المخصصة لها سنتي  4000قدر بـ 

 دج لكل عائلة. 4000عائلة على التولي بنفس المبلغ  1491و  1140إلى  2012و  2011
المقررة إلى الحصيلة أما بالنسبة الستثمار أموال الزكاة فلم يتم خالل السنوات األولى الوصول     

ليصل إلى مبلغ االستثمار، حيث تم استثمار ما قيمته   2009انتظر الصندوق حتى عام لالستثمار و
لتصل إلى  2010مشروع ثم ارتفعت بعد ذلك حصيلة االستثمار سنة  19دج موزعة على  3900000,00

ستثمار إلى مشروع ثم انخفض بعد ذلك المبلغ الموزع لال 26دج موزعة على  5301000,00ما قيمته 
 مشروع. 17نتيجة انخفاض الحصيلة وزع على  2011دج عام  3420300,00

وبالرغم من ارتفاع  2005% سنة 20أما في ما يخص زكاة الفطر فقد ارتفعت محققة معدل نمو قدره     
الحصيلة إلى أن هذه السنة شهدت انخفاض في عدد العائالت المستفيدة من زكاة الفطر وذلك الرتفاع 

لمبلغ المقدم لكل عائلة، ثم تواصل بعد ذلك االنخفاض في عدد العائالت المستفيدة من زكاة الفطر بسبب ا

%(، لترتفع بعد ذلك عدد العائالت -16محققة معدل نمو قدره ) 2006انخفاض حصيلة الزكاة في 
متزامنا مع أكبر  2011المستفيدة من زكاة الفطر مع تزايد حصيلة الزكاة لتصل إلى أكبر عدد مستفيد عام 

 %.20حصيلة لصندوق زكاة الفطر في والية تلمسان بمعدل نمو قدره 
من خالل التمعن في النتائج المحققة من طرف صندوق الزكاة في والية تلمسان يتضح أنه حقق أرقام    

جيدة بالرغم من قصر المدة حيث أنه مازال وليد النشأة، غير أنه قام بإعانة عدد البأس به من األسر 
ل الحدي والمتوسط الفقيرة سواء تحت مسمى زكاة المال أو زكاة الفطر هذا ما يؤدي إلى ارتفاع المي

لالستهالك للعائالت المستفيدة من هذا المصرف ومنه إلى إنفاق كامل دخلها مما سيؤدي إلى زيادة الطلب 
الكلي، زيادة هذا األخير في الفترة القصيرة يؤدي إلى ارتفاع األسعار بسبب عدم تحقق حالة التوظيف 

لسلع االستهالكية لتلبية الطلب المتنامي بهدف زيادة الكامل هذا ما سيحفز المنتجين على زيادة اإلنتاج من ا
أرباحها مما يزيد الطلب على استخدام عناصر اإلنتاج المتمثلة في العمل ورأس المال وبالتالي زيادة 

الطلب على العمل عند إذن تنخفض معدالت البطالة باإلضافة إلى زيادة األجور وانخفاض معدالت الفقر، 
موال الزكاة عن طريق تقديم قروض حسنة لفائدة الشباب البطال من خرجي أو عن طريق استثمار أ

لى خلق مناصب عمل جديدة، ويعمل سهم الغارمين على إالجامعات وأصحاب الحرف... هذا ما سيؤدي 

إنعاش المؤسسات المعرضة لإلفالس أو المعلنة إفالسها مما يؤدي إلى عودة العمال إلى مناصب عملهم، 
 عليها الذي يقوم بزيادة مردودية الوظيف العمومي.  وسهم العاملين
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 والعامل والمسافر والمساكين والموظفإذن بعد تطبيق الزكاة وبعد صرف أو استفادة الفقراء    
لى تحقيق إوالمستثمر الفقير والمفلس أي الفئات التي لها دور في تشكيل تمويل محلي فعال سيؤدي ذلك 

 .عيةالجتمااو ةاالقتصاديالتنمية 
 

 الخاتمة
 وسارعت إلنشاء التي سبقتها في انشاء مؤسسات الزكاة عملت الجزائر على أخذ العبرة من الدول   

يمر على انشاؤها أكثر من تسعة  والتي لمصندوق الزكاة لكن باعتماد الطابع التطوعي، هذه التجربة الفتية 

العديد من األشخاص سواء كإعانات أو  واستفاد منهاسنوات حقق فيها نمو متسارع في حصيلة الزكاة 
 والثروات الهائلةباإلمكانيات  ورمزية مقارنةلى أن هذه الحصيلة تبقى حصيلة ضعيفة إقروض حسنة، 

المتوقرة في البالد. فمن خالل الدراسة التي قمنا بها حول والية تلمسان تبين لنا الفارق الكبير في المبالغ 
السبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم وجود  واستنتجنا أنجودة في الوالية مقارنة مع الثروة المو المحصلة

لكن وبالرغم من ، فجمع الزكاة في والية تلمسان يقوم على أساس التطوع ومستقلتنظيم مؤسساتي رسمي 
 ذلك تعرفنا على األمية واألثر الكبير الذي تلعبه الزكاة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وتوصلنا

 التالية:لى النتائج إ
تبدأ التنمية االقتصادية في االسالم بتنمية االنسان ذاتيا )دينيا، بدنيا، روحيا، خلقيا( ليتمكن من  -

 والتوزيعية الىتعمير األرض محققا التقدم االقتصادي من خالل الوصول بالمستويات االنتاجية 
 تحقيق مستوى الكفاية لكل فرد في المجتمع.

ترتكز التنمية االقتصادية في االقتصاد الوضعي على الربح بشتى الطرق حتى لو كان على  -
حساب الحرام، أما التنمية في االقتصاد االسالمي تشمل حياة االنسان األخالقية، االقتصادية، 

 .، اذن تقترن التنمية االقتصادية في االسالم بالتنمية االجتماعيةوالعقائديةاالجتماعية 
 .رض الزكاة على األصول الثابتة بل تفرض على األموال السائلة المعطلةال تف -

االستهالك يؤدي  وارتفاع دالةتعمل الزكاة على تشجيع االستثمار من خالل محاربتها لالكتناز،  -
 ، هذا ما يؤدي الى ارتفاع المدخرات القومية.ومن االستثمارالى ارتفاع االنتاج 

ائري على مبدأ التطوع في دفع الزكاة للصندوق، وهو هيئة شبه تقوم تجربة صندوق الزكاة الجز -
 .واألوقافحكومية يعمل تحت اشراف وزارة الشؤون الدينية 

 
 

 
 
 

 التوصيات
 .واالداريالعمل على انشاء هيئة مستقلة للزكاة ذات شخصية اعتبارية تتمتع باالستقالل المالي  -

مبدأ التطوع في جمع الزكاة  واالنتقال منلصندوق الزكاة،  وتنظيمي مناسبتشريعي  إطاروضع  -

 الى مبدأ االلزام.
المختلفة، واصدار نشرات تثقيفية توضح  والمعاهد التعليميةتدريس فقه الزكاة في الجامعات  -

 .واالجتماعي ودورها االقتصاديالدينية  وأهمية الزكاةأحكام 
يمكن أن تلعبه  والدور الذي وكيفية أدائهاتسخير الوسائل االعالمية المختلفة لتوضيح أهمية الزكاة  -

حتى  وكيفية توزيعهاحصيلة الزكاة  واالعالن عن، واالجتماعيةفي تحقيق التنمية االقتصادية 
 تعود الثقة لصندوق الزكاة.

 .وفقه الزكاة كسابهم المهاراتوا القيام بدورات تدريبية من أجل تأهيل العاملين عليها -
 

 
 



Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2015)  
(e-ISBN 978-967-13087-0-7). 1-2 December 2015, Shah Alam, Selangor, MALAYSIA. Page 15 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 المراجع
       الكتب

، اإلسالم واالقتصاد، دراسة في المنظور اإلسالمي ألبرز (1983)النجار، د. عبد الهادي علي  .1
 القضايا االقتصادية المعاصرة، عالم المعرفة، الكويت.

 التنمية االقتصادية، دار جليس، عمان.، أسس (2008)الجيوسي، . أ. وليد  .2
 ، اإلسالم والتنمية االقتصادية، دار الفكر العربي.(1979شوقي أحمد دينا، ) .3

 ، مبادئ االقتصاد وعوامل التنمية في اإلسالم، دار هومه، الجزائر.(2003)حيمران، رشيد  .4
هج اإلسالمي في ، أضواء على االقتصاد اإلسالمي حول المن(1989)الغزالي، د. عبد الحميد  .5

 .التنمية االقتصادية، دار الوفاء، المنصورة
 (، مقدمة في المشكلة االقتصادية، القاهرة، مصر.2007د. مختار عبد الحكيم طلبة، ) .6

 (، علم االقتصادي اإلسالمي، الدار الجامعية، مصر.2004د. عبد الرحمن يسرى أحمد، ) .7
 .مختصر خليل، سلسلة فقه إمام دار الهجرة (، الزكاة، التسهيل لمعاني2003د. طاهر عامر، ) .8



Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2015)  
(e-ISBN 978-967-13087-0-7). 1-2 December 2015, Shah Alam, Selangor, MALAYSIA. Page 16 

 

(، دراسات نظرية وتطبيقية في محاسبة الزكاة، دار الجامعة 2002)زيد، . د. كمال خليفة أبو  .9
 الجديدة.

(، كشاف القناع على متن اإلقناع، مطبعة الحكومة، ملحة 1974)يونس، البهوي منصور بن  .10
 المارة.

 والزكاة، منشورات دار الكتب، الجزائر.(، الضريبة 1991د. غازي عناية، ) .11

(، نظرية التوزيع في االقتصاد اإلسالمي، دراسة تأصيلية 2011د. نادية حسن محمد عقل، ) .12
 تطبيقية، دار النفائس، األردن.

دراسة تحليلية آلثار تطبيق فريضة الزكاة، المنهج االقتصادي  (،1983)رفاعي، د. سامي نجدي  .13
 لتطبيق، المؤتمر العلمي السنوي الثالث، المنصورة، القاهرة.في اإلسالم بين الفكر وا

(، االستخدام الوظيفي للزكاة في الفكر االقتصادي اإلسالمي، دار الجيل، 1989د. غازي عناية، ) .14
 بيروت.

دور الزكاة في عالج المشكالت االقتصادية، دار الشروق،  (،2001)القرضاوي، د. يوسف  .15
 القاهرة.

اقتصاد المشاركة نظام اقتصادي بديل القتصاد السوق. القاهرة:  (،2000) ،د. جمال لعمارة .16
 مركز االعالم العربي.

 المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي، دار الفجر، القاهرة. (،2006)صالحي، أ.د. صالح  .17
 

 الرسائل الجامعية
مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير، دور الزكاة في التنمية  (،2010)عماوي، ختام عراف حسن  .1

 االقتصادية، نابلس، فلسطين.

التنمية االقتصادية في المنهج اإلسالمي، أطروحة مقدمة لنيل  (،2007)بلحناشي، د. زليخة  .2
 شهادة دكتوراه دولة في االقتصاد الكمي، قسنطينة.

مقارنة بين المصارف  دراسة-المالية، دور المصارف في تعبئة الموارد (2007رشيد درغال، ) .3
 التقليدية والمصارف اإلسالمية، مذكرة ماجستير في االقتصاد اإلسالمي، باتنة، الجزائر.

أثر كل من الزكاة والضريبة على التنمية االقتصادية،  (،2009)حسونة، فاطمة محمد عبد الحفيظ  .4
 ضريبية، نابلس، فلسطين.ماجستير في المنازعات ال

هـ(، آليات التوازن الكلي في االقتصاد اإلسالمي، 1422د. عبد الباري بن محمد مشعل، ) .5
 أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، الرياض، السعودية.

المالية العامة في اإلسالم، أهمية صندوق الزكاة كمؤسسة إسالمية في (، 2009)حمداني نجاة،  .6
 دية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في االقتصاد، جامعة تلمسان، الجزائر،التنمية االقتصا

 والملتقيات والمؤتمراتالبحوث 
د.محمد شوقي الفنجري، حق اإلنسان في مستوى الئق من المعيشة بموجب اإلسالم، أبحاث  .1

 ووقائع المؤتمر العام الثاني والعشرين، مصر.

بعنوان: الزكاة كأداة لتنمية الفقراء  (، بحث01/11/1998الى  10-31من)القري، محمد علي  .2
والمساكين، المؤتمر العالمي الخامس للزكاة، مؤسسات الزكاة واستيعاب متغيرات القرن الواحد 

 والعشرين، الكويت.


